
 

 

 
 

 سینا  به ابنالمُهجةبررسی انتساب اثر منطقی 
 

 ١زینب برخورداری
 )٢٢/٣/١٣٩١ :یرش مقالهتاریخ پذ ـ ١٦/١٢/١٣٩٠ : تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

سینا نسبت داده  ، به ابنها از آثار منطقی نگاری  در برخی فهرستالمُهجةاثر منطقی 
ررسی تمامی آثار ر منطق سینوی در گرو شناسایی و بجا که فهم تطوّ از آن .شده است

در  .ت و اعتبار این انتساب است پژوهش حاضر بررسی صحّمنطقی وی است مسألۀ
ها و مستندات تاریخی،  نویس های بررسی دست  از روشفی،لّ به مؤاثرهر ی استناد بررس

 مستندات تاریخی و در .توان بهره جست  و تحلیل محتوایی می،ررسی ساختاریب
 اثر به د انتساب یا عدم انتسابیّؤاستنادی که م  مطلب قابلالمُهجةهای  نویس دست
 یک تحلیل ساختاری، ساختار اثر متعلق به هیچمبنای  بر.  باشد به دست نیامدسینا ابن

که   با لحاظ اینالت منطق سینویی در سیر تحوّنگاری نیست و حتّ های منطق از سبک
جای بخشی آثاری دارد و آغازگر منطق دوبخشی است،  الرئیس در منطق نه شیخ
سینا  بنلماتی که در سایر آثار منطقی اک در تحلیل محتوایی عالوه بر وجود. گیرد نمی

چه در آثاری که انتساب   آن، مواردی متفاوت باخورند و اغالط منطقی به چشم نمی
الرئیس را  رساله به شیخ عدم انتساب یۀ که فرض به دست آمدقطعی به ابن سینا دارند

 .کند یید میتأ
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 درآمد. ١
. تمدن اسالمی است مسلمان در دانان منطقاز مؤثرترین ) ق.  ه٤٢٨ـ٣٧٠(سینا  ابن
 پنجم تاکنون در تمدن اسالمی به های منطقی و فرامنطقی از سدۀ چه از آموزه آن

سینا  پژوهی ابن منطق.  آثار بوعلی استثر ازت حاکم درآمده است، بیشتر متأصورت سنّ
: ـ نک (اوانی آفریده استوی هم آثار فر. ل و توسعه برخوردار استاز گوناگونی تحوّ

در دو بعد ساختاری و  و هم در طرح مباحث منطقی )»...نقد گزارش«، برخورداری
 .)٢٣٦ـ٢١٣قراملکی،  فرامرز( دگرگونی تدریجی بوده است محتوایی منشأ

ر تاریخی علم منطق در میان مسلمانان شناخت آثار منطقی بوعلی در فهم تطوّ
هایی   اما رساله، به وی جای تردید نیستثار منطقیدر انتساب برخی آ. اهمیت دارد

توجه به . شان نیازمند پژوهش است منسوب به او وجود دارند که صحت و سقم انتساب
 صحت و سقم انتساب رساله به وی تحول آثار منطقی بوعلی، اهمیت مسألۀگوناگونی و 

 .دهد  نشان میرا
 و ةالمُهجق است که به دو نام نگاری در منط های منسوب به وی، یک تک از رساله

سینا   آن را به ابن)٥٣(و به تبع وی مهدوی ) ١١٢(قنواتی .  خوانده شده استةالبَهج
گوید،  سینا سخن می ابن  ـ آثار و نه همۀـرشر که از اهم آثار منطقی . اند منسوب دانسته

ر انتساب اثر به سینا د  کدیور در کتابشناسی جامع ابن.شده نداردای به رسالۀ یاد اشاره
 .الرئیس تردید کرده است شیخ

توان بررسی   و ساختاری می،تاریخی، محتوایی  را به سه شیوۀةالمهج انتساب رسالۀ
 به سه طریق یاد شده سینا را  بطالن انتساب این رساله به ابنۀپژوهش حاضر فرضی. کرد

 :سپارد به آزمون می
 فیبه مؤلّرا  انتساب اثر  است کههایی روشبررسی مستندات تاریخی از جمله . ١

سینا در دست   به ابنالمُهجةاعتمادی در صحت انتساب  مستندات قابل. دساز روشن می
. نداز یکدیگر متأثر) قنواتی و مهدوی( الرئیس نگاری اصلی آثار شیخ دو فهرست. تنیس
اب یا شده در انتسهای ذکر  دادهمجموعۀ.  فهارس دیگر ذکر نشده است درةالمُهجنام 

 . تواند مورد استناد قرار گیرد سینا نمی دم انتساب رساله به ابنع
 در تعین انتساب اثر به مؤلفی هایی است که تحلیل ساختاری رساله از دیگر روش. ٢
طور منطق سینوی با توجه به ت. تواند راهگشا باشد و قرائن مختلفی را به دست دهد می

الرئیس، زمان نگارش   با سایر آثار شیخالمُهجةار سینا، مقایسۀ ساخت در آثار مسلم ابن
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 با ناهمگونی ساختار اثر. سازد م انتساب آن را مشخص میرساله از سوی مؤلف و یا عد
 .شمردن از مؤیدات عدم انتساب رساله برتوا سیر تحوالت منطق سینوی را می

سایر آثاری که ها در اثر با   و دیدگاه، تعاریف، مفاهیم مقایسۀتحلیل محتوایی و. ٣
ساب اثر به شیخ سینا قطعی است، روش دیگری است که در تعیین انت شان به ابن انتساب

سینا  ک از آثاری که به طور قطع به ابنبه عنوان مثال در هیچ ی. توان از آن بهره جست می
وجود این قواعد در آثاری که . کند د وی از قواعد شکل چهارم بحث نمیانتساب دار
برخورداری، : ـ نک(د کن  عدم انتساب را تقویت مید، فرضیۀطعی به وی ندارانتساب ق

صرف کشف مواضع خالف و وفاق، در تعیین انتساب مفید گمان است . )»...بررسی انتساب«
 .آور باشد تواند یقین این مواضع می) منظومه معرفتی(می و نه قطعیت، اما تحلیل سیست

 
 ها نویس معرفی رساله و دست. ٢
 ضر، یعنی بررسی صحت و سقم انتساب رسالۀ پژوهش حااز پرداختن به مسألۀش پی

 .های آن الزم است نویس ، معرفی اجمالی رساله و دستالرئیس  به شیخةالمهج
که بدون آن حیات ممکن نیست است  خون اصلی قلب  به معنای در لغت»المُهجة«

). ٢/٣٧٠، منظور ابن( زی است بهترین و خالصترین از هر چیو) ٣/٣٩٧، خلیل بن احمد(
شود و در خالل آن مبحث الفاظ و رئوس   منطق آغاز میا بیان رئوس ثمانیۀاین اثر ب

 بسیار مشابه عبارات و ترتیب یادشده،. گیرد  مورد بحث قرار میثمانیه به طور مطلق،
 در ذیل بحث رئوس ثمانیه االشراق حکمة در شرح االشراق حکمةچه شارح  است با آن

 ).٣٢ـ٢٧(آورد  یم
پس از رئوس . اند  با عناوین یونانی نامگذاری شده تا مبحث قیاسالمُهجةمباحث در 

 آورده شده که قاطیغوریاسمبحث مقوالت با عنوان . ثمانیه ایساغوجی قرار گرفته است
 و ،، تأخرتقدم«، و »مقوالت دهگانه«، »تناسب و تباین اسماء« مبحثمشتمل بر سه 

شود که  ر ماهیت نیز در همین بخش دیده می عروض وجود ب فلسفیحثب.  است»تقابل
 .کند نین بحثی را به همین نحو مطرح میچ )١٠١( اشاراتسینا نیز در  ابن

به ترتیب مباحث قضیه حملیه، تالزم و تعاند موجهات، تقابل  باریرمیناسدر کتاب 
 به یونانی ذکر نشده حث مبانام ، پس از این. و قضیه شرطیه آمده است،در قضایا، عکس

در کتاب قیاس، قیاس حملی بسیط، اشکال قیاس، قیاس خلف، انتاج بالذات و  .است
استقراء، قیاس ضمیر، تمثیل،  .شود طی ذکر میبالعرض، قیاس حملی مرکب و قیاس شر
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 .اند سی و ضروب منتج در ادامه ذکر شدهقیاس فرا
 الباقیة من البرهان و الجدل و کتاب یشتمل علی الکتب«در قسمت بعدی با عنوان 
 برهان، مبرهن، مبرهن علیه، مبرهن فیه،  مباحثی دربارۀ،»الخطابة و السفسطة و الشعر

 با عنوان المُهجةپایان بخش رساله . مده استگانه آ مبرهن منه و سایر صناعات پنج
 . فضائل و رذائل نفسانی استفصلی در حدود دربارۀ

نویسی که به   نخست دست١.ویس شناسایی شده استن  دو دستالمُهجة از رسالة
در این  المُهجة  رساله٢.الرشید نگارش یافته استبه دست عبدهجری قمری  ١٠٥٢سال 
خر و ریز نگارش ي و به طور مورب با خطي زیبا، متأ سطر٢٩  صفحۀ١٤نویس در  دست

  دارد، در حاشیۀسینا جاي  رسائل ابنن رساله در بین مجموعۀجا که ای از آن .یافته است
البهجة في (  آمده است و نام دیگر رساله» لهایضاً المُهجة رسالة یسمي«آن عبارت 

 .خورد اند به چشم نمي هکه برخي فهارس به آن اشاره کرد) المنطق
هجری قمری  ١٣١٠ به سال شده، ذکر چه در انتهاي آن نویس دیگر بنابر آن دست

 در » لهایضاً المُهجة رسالة« عبارت ٣. نیستنگارش یافته است و نام کاتب آن مشخص
نویس و به خط  یۀ این دستتنها در حاش، شود  ميکنار متن و به خط کاتب رساله دیده

  به عنوان ششمین اثر مجموعه به چشم»هجة في المنطقالبَ«نام ) با خودکار( معاصر
طي خوانا و  سطري به خ١٧ صفحۀ ٢٦در این رساله در  المُهجة اثر منطقي .خورد مي
 .خر جاي گرفته استمتأ
 
 تحلیل ساختاری. ٣

ه از نظر ساختار نگارش به شود ک  مي مباحث مختلفي در منطق را شاملالمُهجةرساله 
 برآمدن تصور از تصور و تصدیق از تصدیق به المُهجةدر . بخشي تعلق دارد سبک نه

 دوگانگي در فکر و به شدهافزوده  ی تقسیم منطق به دو بخش تصور و تصدیقمبنا
 و فکري که موصل ،)رسم( مانند حد و امثال حد ،فکري که موصل تصور است. رسد مي

تمثیل و از نامي ). استقراء( و آن قیاس است و آنچه مانند قیاس است ،تصدیق است
طرح  .نیامده است) شاید به جهت اختصار(اي به تقسیم آن به بدیهي و نظري  اشاره

                                                                                           
 .ها مورد بررسی قرار گرفت در منابع آمده است نویس هایی که برای یافتن دست مشخصات کامل مجموعه. ١
 .٩/٢٤٤١نویس نسخه خطي کتابخانه دانشگاه تهران به شماره  عکس دست. ٢
 .٦/٢٢٢٢شماره کتابخانه ملي به . ٣
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الفارابي في ؛ ١/١٥٩، المنطقیات (خورد به چشم میار فارابي  در آثمدون چنین بحثی
 ).١٥٢ و ١٥١، حدوده و رسومه

دهد و این   مي که منطق قوانین حد و قوانین قیاس را به دستگیرد میسپس نتیجه 
 و به خران آن را با مفهوم عامتر در دو بخشي بودن منطق است که متأترین سخن صریح

وجود  با. اند  آن دو را موضوع علم منطق دانستهاند و هصورت معرف و حجت بیان کرد
 .شود  میبخشی است و مقوالت ذکر المُهجة نه ساختار ،این شاهد

کند   میبخشی به دوبخشی نقش مهمی را ایفا بحث حد در تطور منطق سینوی از نه
سینا   ابن.نگاری است  سبک منطقهای نشانگر ازو جایگاه آن در مباحث رسائل منطقی

جنس، ( آن ۀگان  و اصناف سه»مقول در جواب ماهو« به تحلیل مفهومي شفادر مدخل 
و در برهان و جدل همانند ارسطو تحلیل حد و ) ٢١، ٣٢، ٣٧، ٤٧( پردازد  مي)نوع و حد

سینا با میراث یوناني تحلیل  نخستین فرق آثار منطقي ابن. آورد  ميرسم و مواضع آن را
در .  استمدخل/ایساغوجيدر ) و مقام مفهوم و مصداقدر د (»مقول در جواب ماهو«

 و »مقول در جواب ماهو« بحث از ةنجادر .  بحثي از حد و رسم وجود نداردعیون الحکمة
رهان چند فصل به آید و در کتاب ب  مي در ابتداي مدخل»ي شي هوأمقول در جواب «

 . یابد  ميشناسي آن اختصاص بحث از حد و روش
 بحث از حد مختصر االوسط و المنطق الموجز،  مزدوجهةقصیدهاي  هسینا در رسال ابن

بخشي به بحث حد دومین تفاوت  استقالل. آورد  ميرا به نحو مستقل اما در پایان رساله
 ارسطو و آثار منطقی قابل دسترس مانند آثار ارگانونیعنی  (آثار بوعلي با پیشینیان

منطق در .  استر منطقی بوعلیآثا و نخستین تحول ساختاري در )فارابی است
 بحث از حد، اصناف تعریف، بررسي شرح االسم و حد در میان مباحث کلیات المشرقیین

ول دیگري در نظام تقدیم مباحث حد بر قضیه و قیاس تح. شود  ميگانه طرح پنج
، هدایهپیش انداختن بحث از حد و رسم در . شود  ميسینا محسوب نگاري ابن منطق
حث همراه است و  با استقالل و یکپارچگي مبااشارات و ،مفاتیح الخزائن، یي عالةدانشنام

در . یابد  مي بابي در منطق و پس از کلیات و قبل از قضایا جایگاهۀاین مبحث به منزل
سینا عالوه بر تعریف حد و رسم، بیان شرایط و احکام آن دو، به بررسي  این جایگاه ابن

 . پردازد  ميي تعریف نیزنسبتاً مفصل از مواضع خطاپذیر
 چیستی حد و ای به  اگرچه ابتدا اشاره. استقالل نیافته است مبحث حدالمُهجة در
 .شود، اما این بحث در واقع ذیل انواع تعلیمیه و رئوس ثمانیه جای گرفته است  میرسم
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فصل فی «در انتهای اثر . یک از آثار شیخ شبیه نیست چنین سبکی در بیان حد به هیچ
 .  فضایل اختصاص داردشود که به تعریف مفاهیمی دربارۀ  می دیده»دودالح

پنج بخش اند اما،  رساله صناعات خمس مستقل تلقی شدهکه در آغاز  با وجود این
 آوردن صناعات خمس در کتابي مستقل . در یک گفتار گنجانده شده استآنهامربوط به 

 ١.در قرن هفتم رواج یافته است
اند، این مبحث پس از مبحث  قی بوعلی، که به مقوالت پرداختهطدر غالب آثار من

شفا، عیون الحکمه، قصیده مزدوجه، المنطق ( الفاظ و پیش از قضایا قرار گرفته است
 ابتدا بحث الفاظ و سپس رئوس ثمانیه و بعد از آن مقوالت ذکر شده المهجةدر ). الموجز
نه، و تقدم، تأخر، تقابل، ساماندهي  در سه فصل الفاظ، مقوالت دهگااما مقوالت. است

 در هیچ یک از آثار شیخ الرئیس الفاظ ذیل بحث مقوالت نیامده است و تنها .شده است
 .شود  میخر دیدهبه ترتیب تقابل، تضاد و تقدم و تأ بعد از مبحث مقوالت شفادر 

طو ي ارسسینا و حتّ  رایج در آثار ابنظ ساختاری چینش مباحث اثر به شیوۀاز لحا
 .گیرد تطور ساختاری منطق سینوی جای نمیت این غربت در سیر نیست و به علّ

 
 تحلیل محتوایی. ٤

 اثر در تحلیل متنِ .الرئیس قطعي نیست  به شیخالمُهجة انتساب رسالة ،ه گذشتک چنان
 این تردید  شواهدي مؤید٢االنتساب شیخ الرئیس م تطبیقي آن با سایر آثار مسلّۀو مقایس

 :بندی نمود توان طبقه  می موارد یاد شده را در سه بخش.به دست آمد
 
  یا مباحث متفاوت،تعاریف، مفاهیم .١. ٤

عروض مقایسه شده است، شرط در آثار بوعلی در مواردی که علم منطق با نحو و . الف
، ٥٩مقدمه، ، شفا( یید الهی و ارتباطات غیبی ذکر شده استاستغنا از یادگیری منطق تأ

شود و از استثنائات قرار  ای نمی  به آن اشارهالمُهجةمطلبی که در ) ٩، نجاة؛ ٢٠مدخل، 
 . جهت بیان هر گونه اختالف مورد توجه است این مطلب صرفاً.گیرد نمی

.  استحس به ظاهري و باطني تقسیم شده و در حواس ظاهر پنج حس قرار گرفته. ب

                                                                                           
 .مانند رساله شمسیه. ١
 .مشخصات کامل آثاری از ابن سینا که مورد مقایسه قرار گرفت در منابع آمده است. ٢
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در . آورد  مي و حافظه و ذاکره را،متفکرهشترکه، متخیله، در حواس باطني به ترتیب قوۀ م
 وهمیه بعد از متخیله و قبل از حافظه و سینا که چنین مبحثی بیان شده قوۀ آثار دیگر ابن

 .)٨٥ و ٨٤، اشارات؛ ٦٣ ،رساله احوال النفس؛ ٣٢٩ ،نجاة(گیرد   میذاکره قرار
یس متفاوت الرئ با سایر آثار شیخني تا حد زیادي تعریف این رساله از مقدمات یقی. ج
 آن »ليدر حکم اوّ«. ش عقل نظري است تعریف شده استچه مبدئ لي به آناوّ. است

اعم از (و مبدأ حسي حس ) بدیهي عقل عملي(است که مبدأش عقل عملي است 
که   وهم نیز تابع حس است و ملحق به آن دانسته شده، در حالی.است) ظاهري و باطني
کند   می به این مطلب اشارهنجاةالرئیس در  شیخ. ی مقبول نیستور عقلحکم آن در ام

شان  شان موجب تصدیق آیند و ذات  میانسان پدید که اولیات به سبب قوای عقلی در
 .)٣٤٤( شود  میولی در همین اثر بین ادراک حسی و وهمی تفاوت قائل) ١٢١( است
 

 سابقه  مباحث بی.٢. ٤
ا علوم  علم منطق پس از تهذیب اخالق و تقویم فکر ب، مرتبۀالمهجةدر اثر منطقی . الف

شده در آثار شیخ الرئیس نیست اما پس از وی ذکر شده مطلب یاد. ریاضی آمده است
 )١٢١، یزدی؛ ٣٢ الدین،  قطب،یرازیش( است

 دیگر شیخ الرئیس به چشم تقسیم جنس به اجناس مرتب و غیر مرتب در آثار. ب
 و در »اعم کلیین عرضیین مقولین فی جواب ماهو«رض عام در تعریف ع. خورد نمی

بوعلی در .  آمده است»اخص کلیین عرضیین مقولین فی جواب ماهو«تعریف خاصه 
، شفا؛ ٢ ،عیون الحکمة(آورد   می را»اخص کلیین مقولین فی جواب ماهو«تعریف نوع 

 را در »ماهواعم کلیین یلیق ان یجاب بهما فی جواب «همچنین فارابی ) ٦٣ مدخل،
اما برای عرض عام و خاصه چنین ) ٣/٤٥ ؛١/٣٠، فارابی (کند  میتعریف جنس ذکر
 . تعریفی سابقه ندارد

بندی دیگری از کلیات خمس ارائه شده  در انتهای مبحث کلیات خمس، تقسیم. ج
 .  تقسیم کلیات خمس از لحاظ جوهری یا عرضی بودن:سابقه است که آن نیز بی

ن است که هر کلي از نظر عموم و خصوص یا جوهري است و یا تبیین مطلب چنی
مرکب همان نوع است که از جنس و . اگر جوهري باشد یا بسیط است و یا مرکب. عرضي
  است که جنس است و یا در جواب»؟ما هو« و بسیط یا در جواب  ؛آید  ميدست هفصل ب

 شيء است و یا اصۀهمان خعرضي یا خاص است که .  که همان فصل است»اي شيء هو«
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 .ر نیستصجا حا وجه تقسیم کلیات خمس در این. عام که همان عرض عام خواهد شد
 ، موجب اشتباه با جوهر شود ممکن استاصطالح جوهري به معناي ذاتي است و

 شیخ الرئیس .ه اصطالح عرضي ممکن است با عرض در برابر جوهر اشتباه شودک چنان
 عدد بودن براي )١/٥٠، مقوالت( برد  می ذاتی به کاردر شفا نیز جوهری را به معنای

بنابراین جوهري در . ند و نه جوهرا چهار جوهري است، اما چهار و عدد هر دو عرض
 . لحاظ شود»ذاتي«جا باید به معناي  این

 وجه مناسبي براي تقسیم کلي »من حیث العموم و الخصوص«از سوی دیگر عبارت 
های وارد بر تقسیم  بندي از دیگر اشکال  نبودن تقسیمحاصر. به جوهري و عرضي نیست

 .گیرد  را در بر نمي)»ال انسان«مانند (محصل  که مفاهیم غیر،است
 له تقسیم منه و مبرهن فیه، مبرهن علیه، مبرهن ن، مبرهنبرهان را به مبره. ١
ین در ا. شوند از آثار منطقي این سینا دیده نمياین اصطالحات در هیچ یک . کند مي

 .کند  ميقالب از مسائل مبادي، ارتباط علوم و سایر مسائل برهان بحث
و اما البرهان فهو طریق موثوق «: گونه است  اینشده از برهان یکی از تعاریف ارائه. ٢

 در ذیل رئوس تعریف یادشده ».به یوصل الی الوقوف علی الحق و العمل بحسب ذلک
خی آثار چنین تعریفی در بر. مخوانی نداردا هثمانیه آمده با هیچ یک از آثار ابن سین

 )٢١ ،شیرازی، صدرالدین؛ ٣٣ ،الدین شیرازی، قطب( خورد  میپس از وی به چشم
د جایي موضوع و محمول بسنده شده است و فاق هبدر تعریف عکس قضیه به جا. ٣

م با شده در این مقا تعریف ارائه. باشد  مي صدق و کذبالفاظي دال بر بقا یا عدم بقای
 ).انواری: ـ نک (تمامي آثار ابن سینا متفاوت است

در آثار شیخ الرئیس استقرا به حکم به کلی به خاطر وجودش در جزئیات تعریف . ٤
، القصیده المزدوجة؛ ١٥، مقدمه، شفا؛ ٢٦١، المباحثات؛ ١٠، عیون الحکمة( شده است

مارش تمامی انواع و انتقال  این تعریف به شالمهجةدر ) ٣٩، شاراتإلا؛ ١٠٦، ةجاالن؛ ١٢
شده در این مقام ناظر بر استقرای  تعریف ارائه. جنس تغیر یافته استها به  حکم کلی آن

 . در عبارت بعد مقسم استقرای تام و ناقص قرار گرفته است، گرچهتام است
عالوه » تردد الکالم بین اثنین تقصد کل واحد منهما بصحیح قوله«تعریف جدل به . ٥
 !نظیر بودن، مانع اغیار هم نیست بر بی
الضمیر هو «: گیرندهء قیاس مضمر نیز هستشده از قیاس ضمیر دربر تعریف ارائه. ٦

 .»الذی یضمر فیه احدی المقدمتین
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 .عدمیه مترادف با معدوله به کار رفته است. ٧
 

 نتیجه. ٥
نگاری  های منطق  در هیچ یک از سبکالمهجة منطقی ، رسالۀ ساختاریطبق بررسی بر

 دوبخشی و بیشتر آن به هایی از این رساله در ساختار قسمت. گیرد سینوی جای نمی
ه رایج آثار منطقی اما در همین ساختار نیز از شیو. بخشی نگارش یافته است  ساختار نه

 .کند شیخ تبعیت نمی
 سابقه و مغایر با آنچه در آثار شیخ است به چشم در تحلیل محتوایی مطالب بی

ردی مواالفاظ غریب و مباحثی که از لحاظ منطقی صحیح نیستند از دیگر . دخور می
 با توجه به این دو بررسی به نظر. سازد  میسینا را مخدوش است که انتساب اثر به ابن

سینا نباشد و پس از وی توسط فردی آشنا به منطق نگارش   از ابنالمهجةرسد که  می
و  ها ها، عدم وجود بیش از دو نسخه از آن الهخر بودن سبک کتابت رسمتأ. اشدیافته ب

  .استتردیدی که در برخی فهارس نسبت به انتساب شده مؤید عدم انتساب 
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