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  ، ترجمه، اقتباس و... يبردار ر، نسخهينامه اعم از چاپ، تكث انين پايه حقوق ايكل
  محفوظ است، نقل مطالب با ذكر مأخذ بال مانع است.  يدانشگاه معارف اسالم يبرا
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  به ميتقد
  

 قبله آمال و اميد مستضعفان ،آخرين منجي عالم بشريت ارواحنا له الفداء

  عجل اهللا تعالي فرجه الشريف)( حجت بن الحسن المهدي حضرت

    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

  
  
  
  
  
  

  قدردانيتشكر و 
  

  صميمانه استاد بزرگوارهاي  دانم از زحمات و راهنمايي مي بر خود الزم

نامه و رهنمودهاي راهگشاي  استاد راهنماي پايان دكترروح الهي اميريخانم 

استاد مشاور كه بنده را مورد لطف و محبت خود  زاده داهللا حاجييدكتر آقاي   جناب

و همچنين از زحمات ساير اساتيد بزرگوار در طول دوره تحصيلي  قرار دادند

صميمانه تشكر و كارشناسي ارشد و مسئولين محترم دانشگاه معارف اسالمي 

  قدرداني نمايم؛

كه در  همسرمكه هميشه دعاي خير آنها پشت سرم بود و از  پدر و مادرمهمچنين از 

  دگيمزن طول نوشتن تحقيق مشاور من بودند و دو ميوه

حسين كه صبورانه سختي نوشتن تحقيق را تحمل كردند،  محمدرضا و محمد

   كنم. مي سپاسگزاري
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  چكيده
ضـرورت شـناخت    ،ريزي تمدني پويا و اثرگذار در جهـان اسـالم   اسالمي و پايه ينحركت در مسير تمدن سازي نو

اين اثر به ويـژه بـا در نظـر گـرفتن      ،سازد مي پيشينه مسلمانان و نقش آنان در تأسيس و پيشرفت علوم را نمايان
 پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران و همچنين بيداري اسالمي در كشورهاي اسالمي بيشتر مورد تأكيد است.

اين تحقيق در پي پاسخگويي به ايـن سـؤال   علوم،  ةبا توجه به ضرورت مسأله و همچنين كمبود پژوهش در زمين
و عالمان اسالمي (تفسير، قرائت و حديث) در عصر عباسيان چگونه بوده اسـت؟ و در  خواهد بود كه وضعيت علوم 

اين راستا به بررسي وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين عصر كه بي شك در علـوم تفسـير،قرائت و حـديث    
رند اما بـه  علوم از اهميت خاص برخوردا ةدر پيشينه شناسي علوم هر چند هم تأثيرگذار بوده پرداخته شده است.

نظر مي رسد علوم اسالمي داراي اهميت مضاعفند از اين رو پرداختن به علوم اسالمي بـه طـور عـام و دانشـهايي     
چون تفسير،قرائت و حديث به طور خاص اهميت مي يابد. هدف از تحقيق حاضر تبين وضـعيت دانـش تفسـير و    

ر قرنهاي سوم و چهارم هجري قمري در شـرق  د مفسران، دانش قرائت و قرائت پژوهان و حديث و حديث پژوهان
زماني به دليل پيشرفت فوق العادة علوم و تمدن اسالمي بـه دوران طالئـي تمـدن     خالفت اسالمي است. اين برهة

نهضـت ترجمـه و    اسالمي مشهور است و به دليل گرايش بعضي از حاكمان عباسي به علم و دانش و پديـد آمـدن  
مذهب طرفدار گسترش علوم از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت. بـا توجـه بـه        روي كار آمدن حكومتهاي شيعي 

ايـن تحقيـق    موضوع تحقيق و برهة زماني مربوط به آن تحقيق به صورت اسنادي(كتابخانه اي) انجام شده اسـت. 
  نتايج و دستاوردهايي داشته است كه به اهم موارد آن اشاره مي شود.

ائت و حديث نويسي در اين دوره پيشرفت قابل توجهي داشته است. تفاسـير  قراتفاق آراء محققان تفسيرنگاري، به 
در قرن سـوم  در مقايسه با گذشته با توجه به شرايط سياسي آن دوران عالمان اسالمي اهل سنت و بألخص شيعه 

در ايــن دوره مفســران نوآوريهــا و ابتكــاراتي چــون رشــد در روشــهاي   .داشــته اســتســير صــعودي و چهــارم 
روايي،فقهي،ادبي، عرفاني و رمزي، ادبي و لغوي، بياني،كالمي و از همه مهمتر پيشرفت در رويكـرد جـامع داشـته    

در زمينة قرائت نوآوريها و ابتكاراتي ديده مي شود از جمله تلفيق قرائتها در حوزة بغداد،تدوين كتب، بـازبيني   اند.
ت و تحديد روايات)، فرش الحروف و پديدة مهم ديگر تغييـر  دستاوردها در قالب (درجه بندي قرائات، تثبيت قرائا

در زمينة حديث همچنين نوآوريها و ابتكاراتي محدثين  خط قرآن كه باعث تحول قرائت و تسهيل خواندن آن شد.
شـته شـد و جمـع آوري،    داشتند از جمله با توجه به حضور ائمه عليهم السالم كتابهاي مسائل، نوادر و توقيعات نو

روايـات ،بـاب بنـدي و موضـوع بنـدي، كوتـاه نويسـي و حـذف مكررات،ضـبط و گـردآوري جـامع گونـه              يشپاال
احاديث،تبويب و تنظيم آنها و همچنين نوشتن كتبي به عنوان مستدرك نويسي ،مستخرج نويسي،كتب اطـراف و  

مهمتـرين   از تدوين جوامع حديثي جديد در قالب كتب معروف شيعه، اصـول كـافي و مـن اليحضـره الفقيـه كـه      
  مي باشد.حديثي شيعه در قرن سوم و چهارم  هايرخداد

  واژگان كليدي
   .و چهارم هجريقرن سوم ، عالمان ،حكومت عباسيان، علوم ،علوم انساني اسالمي ،حديث ،قرائت ،تفسير ،وضعيت
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      1     پيشگفتار

 

 

  پيشگفتار 
مسير تكاملي آنها و همچنين عوامـل مـؤثر بـر شـكوفايي دانـش و      مطالعه و بررسي تاريخ پيدايش علوم و 

علوم تفسير و قرائت به دليـل ارتبـاط بـا     ،در ميان علوم اسالمي .باشد مي تمدن براي پژوهشگران سودمند
علم حديث نيز بـه دليـل پـرداختن بـه      .منبع اصلي تشريع اسالمي يعني قرآن كريم حائز اهميت هستند

يعني سنت مورد توجه علما و انديشمندان بوده و از اهميـت   ،مي پس از قرآن مجيدمنبع دوم احكام اسال
تحول و تكامل علوم ياد شده در قرون اوليه اسالم و ميزان اهتمـام   آشنايي با نحوه .برخوردار استاي  هويژ

و پاسـباني  تواند در بهره گيري از ميراث گذشتگان و ادامه مسير آنها در حفـظ   ، ميمسلمين در اين زمينه
قرن سوم و چهارم هجري قمري به دليـل نزديكـي    راهنماي انديشمندان و محققان باشد. ،از علوم اسالمي

دوران تدوين و تنظيم علوم تفسير و حـديث  عليهم السالم) ( به دوران صدر اسالم و حضور ائمه معصومين
 انـد.  ههنماي شاگردان و محققـان بـود  را ،در زمينه علوم ياد شدهعليهم السالم) ( بوده است. امامان معصوم

در  )قرائـت و حـديث   ،تفسير( اين تحقيق درپنج فصل تنظيم شده است كه بررسي وضعيت علوم وعالمان
  دار شده است.   را عهده )شرق جهان اسالم( قرن سوم و چهارم هجري

يـين مفـاهيم   در فصل اول به بررسي كليات تحقيق و همچنين ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع و تب
    مورد نياز جهت درك روشن موضوع پرداخته شده است.

قرائت و حديث  ،اجتماعي و سياسي مؤثر بر گسترش يا عدم توسعه علوم تفسير ،فصل دوم عوامل فرهنگي
  را مورد بررسي قرار داده است.

در قـرن سـوم و   در فصل سوم پيشينه علوم ياد شده تا ابتداي قرن سوم و وضعيت اين علوم و مسائل آنها 
  چهارم بيان شده است.

قرائـت و   ،تفسير در فصل چهارم تحقيق سعي شده است دانشمندان نام آور و مهمترين آثار آنها در زمينه
  حديث معرفي شوند.

 محدثان و دانشمندان علم قرائت در قـرن سـوم و   ،فصل پنجم شامل برخي از نوآوريها و ابتكارات مفسران
  باشد. مي چهارم

  .ي را خواهيم داشتريجه گيفصل ششم نتدر و 
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  كليات .1
 بيان مسأله .1-1

در قرن سوم وچهارم هجري و با پيشرفتي كه در فرهنگ وتمدن اسالمي آغاز شد دانشمندان مسـلمان در  
زمينه تفسير، قرائت و حديث آثار زيادي تأليف كردند و موجبات رشد وترقي فرهنگ و تمـدن اسـالمي را   

 برخوردارنـد اي  هدر تمدن اسـالمي هميشـه علـوم و عالمـان از اهميـت ويـژ       ساختند. در اين زمينه فراهم
بخصوص در اين علوم كه ريشه و موضوع اصلي آنها دو منبع اصيل قرآن وسنت است پس ضـروري اسـت   

مختلف زماني مورد بررسي قرار بگيرند و همچنين بايد اين هاي  كه اين علوم به صورت جداگانه و در برهه
كنـد ايـن علـوم هـم پيشـرفت و       مي تغييرها  رد توجه قرار داد كه در ادوار مختلف تاريخ كه حكومترا مو

شيعي آل بويـه بـر بغـداد     كردند، مثأل در قرن چهارم كه حكومت مي ترقي و يا دوران افول خود را سپري
شند و با تأليف دهد كه در علوم مورد نظر به خوبي بدرخ مي شود اين فرصت را به علماي شيعي مي مسلط

  كتب زيادي باعث رشد و ترقي اين علوم شوند.  
اجتماعي و سياسي حاكم در اين دوران كه سبب رشـد و  ـ   در اين تحقيق بعد از بررسي وضعيت فرهنگي

و عالمـان مشـهور ايـن دوره     گسترش علوم مورد نظر شد به بررسي وضعيت علوم تفسير، قرائت وحـديث 
حق كليني رازي و ابو جعفر محمد بن علي بن الحسـين بـن موسـي بـن     همچون محمد بن يعقوب بن اس

بابويه قمي كه در اين علوم سر آمد عالمان دوران خود بودند و با تالشهاي آنان كافي و من اليحضر الفقيه 
و ابداعات علمـا در  ها  به بررسي آنها پرداخته خواهد شد و همچنين نو آوري، و آثار مهم ديگر نگاشته شده

  علوم در قرن سوم وچهارم مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين
  پيشينه موضوع پژوهش. 1-2

پايان نامـه و كتـاب،    ،اعم از مقاله تا كنون اثر مستقلي ،با مطالعات صورت گرفته درباره موضوع پايان نامه
ايـن  هـاي   و نـوآوري  4و3حـديث) در قـرن    قرائت و ،تفسير( كه به بررسي وضعيت علوم و عالمان اسالمي

تأليف نشده است. اگر چه در بعضـي از پژوهشـهاي انجـام شـده در يـك بـازه زمـاني         ،علوم پرداخته باشد
و ابـداعات در  هـا   اما تا االن در مورد نـوآوري  اند. همشخص در يك علم به صورت اجمالي و پراكنده پرداخت

  كتب مشاهده نشده است.  
  :ودش مي به كتابهاي نوشته شده اشاره در اينجا

مفسران از قرون ترين  تفسيري و مهمهاي  كتاب سير تطور تفاسير شيعه از سيد محمد علي ايازي به روش
همچنين كتاب  به ابداعات نكرده است واي  هنخستين تا قرن حاضر به صورت اجمالي پرداخته و هيچ اشار

رين تفاسير شيعه و اهـل  بصورت خالصه به مهمت تأليف كرده است كه يك جلدرا در شناخت نامة تفاسير 
  سنت پرداخته ولي اشاره اي به نوآوريهاي آنها نكرده است.

كتاب تفسـير و مفسـران از آيـت اهللا محمـد هـادي معرفـت در دو جلـد بـه بررسـي اصـطالحات و ادوار           
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به  و همچنين كند مي پردازد و سپس كتب تفسيري فريقين را معرفي مي تفسير و انواع تفسير گيري شكل
  مفسران پرداخته است.  ترين  به مهم اجماليصورت 

جلد به بررسي و نقد مكاتب تفسيري پرداختـه اسـت و    3كتاب مكاتب تفسيري از علي اكبر بابايي كه در 
را معرفي كرده و روش تفسيري اين كتب را بـر اسـاس    مكتب سپس برخي از كتب تفسيري مربوط به هر

  تفسير قرآن بررسي و نقد وتحليل كرده است.معيار قواعد تفسيري مبين در روش شناسي 
تفسيري پرداخته هاي  به مباني صحيح روش ،تفسيري ازحسين علوي مهرهاي  و گرايشها  كتاب روش
كتـاب طبقـات مفسـران شـيعه از عبـدالرحيم       .تفاسير آن گرايش را بيان كرده استترين  است و مهم

و زندگي آنها را به و كه در آن به تفاسير شيعه از قرن اول تا قرن حاضر مي پردازد  عقيقي بخشايشي 
كتاب تفسير و تفاسير شـيعه از  صورت اجمالي بيان مي كند ولي اشاره اي به نوآوريهاي آنها نمي كند.

همچنين به تفاسير مهم شيعه و اهل سنت مي پردازد و روش هـر كـدام   عبدالحسين شهيدي صالحي 
كتاب تاريخ حديث از دكتر سـيد رضـا مـؤدب بـه      يان مي كند ولي ابتكارات آنها را بيان نمي كند.را ب

صورت تحليلي و خالصه به چگونگي تدوين حديث شيعه و اهل سـنت پرداختـه اسـت. كتـاب تـاريخ      
و موقعيت آن در آثار اسالمي پرداخته اسـت   عمومي حديث از مجيد معارف به كلياتي در مورد حديث

اوردهاي محـدثان و دسـت  تـرين   و مهـم  چنين وضعيت حديث در شيعه و اهل سنت را بررسي كردهو ه
آنان را معرفي كرده است و همچنين كتابي به نام جوامع حديثي اهل سنت تأليف كرده اسـت كـه در   
آن جوامع حديثي اهل سنت را مورد تحليل و ارزيابي قرار داده است ولي در هر كدام از اين كتـب بـه   

كتب ديگري به نام تاريخ حديث از كاظم مدير شانه چي كه در آن سـير  وآوريها اشاره اي نكرده است.ن
تحول تاريخي حديث از زمان پيامبر تا قرن حاضر را بين شيعه و اهل سنت را به صورت خالصه بيـان  

  كرده است.
بـه بحـث قرائـت قـرآن و     از مجيد معارف كه در بخشي از اين كتـاب   قرآني مباحثي در تاريخ علوم كتاب

 مختلف پرداخته اسـت و كتـاب ديگـر ايشـان بنـام در     هاي  آن در دورههاي  بررسي اختالف قرائات و جلوه
آمدي بر تاريخ قرآن ، نزول وحي ،دفع شبهات ، قرائت قرآن و قراء سبع و شبهة تحريف در قرآن را مـورد  

  تحليل و بررسي قرار مي دهد.
ترجمه محمد علي لساني فشاركي كه در يك فصل به مباحـث   صبحي صالح كتاب مباحثي در علوم قرآني

برهان، كتاب جامع علوم قرآن از بدر الـدين محمـد بـن عبـداهللا     الكلي قرائات و قراء پرداخته است. كتاب 
به طور كلي از بيـان ايـن پيشـينه بـه ايـن      زركشي در بخشي از جلد اول به بررسي قرائات پرداخته است. 

سيم كه در هيچ كدام از اين كتب نوآوريها و ابداعات در علوم فوق الذكر بيان نشده اسـت كـه   نتيجه مي ر
  ما در اين پايان نامه در صدد بيان آنها هستيم.
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  :ها پايان نامه
بررسي علوم عقلي و نقلـي در  :تأليف زهرا زماني جهرودي وضع علم و عالمان در شهر ري در دوره آل بويه

  .ردازدپ مي علل و عوامل موثر در رواج علوم در اين دوره مچنين به بررسيري دوره آل بويه و ه
در اين پژوهش كوشيده شده تـا   :ناهيد باقري توفيقي ديني در عصر سلجوقي تأليف بررسي وضعيت علوم

 ايران را مورد بررسي قرار دهد و از ورود سلجوقيان در دربار وبعد وضعيت كلي علوم در تمدن اسالمي قبل
  نقش عالمان، در پيشرفت علوم ديني را بيان كند. 

در ايـن   بررسي وضعيت علوم عقلي و نقلي دوره سامانيان وعلل رواج وگسترش آن تأليف هـادي پيـروزان:  
ردازد و در پـ  مـي  بتدا به جغرافياي تاريخي ماوراءالنهر و تاريخ سياسي سامانيان به طور مختصرپژوهش درا

نمايـد عـالوه بـر معرفـي      مي علوم در دو حوزه عقلي و نقلي اشاره كرده و تالشادامه به وضعيت و جايگاه 
ها و مسائل اصلي و مطرح در هر يك از اين دو حوزه را مورد بررسي  هاي برجسته علمي، نوآوري شخصيت
    .قرار دهد
   :مقاالت

مال فرزند وحـي  و اصحاب ايشان در حديث اماميه نوشته ج عليه السالم)( مقاله نقش امام حسن عسكري
بـه   ،پژوهش در پي آن است كه با ترسيم شرايط سياسـي و اجتمـاعي حيـات ايشـان     اين و فرشته دارابي:

نقل و نشر حديث و نقـش  هاي  شيوه ،عنوان عوامل مهم و اثرگذار در مضمون احاديث و چگونگي نشر آنها
حديث را كه در زمان ايشان  اصحاب و شاگردان آن حضرت در حفظ و نقل حديث را بيان نمايد و مدارس

  كند.   مي بررسياند  همعرفي كند و آثاري را كه به آن حضرت نسبت داد ،رونق گرفت
در اين  هفتگانه نوشته فروغ پارساهاي  اجتما عي مؤثر در رسميت يافتن قرائتـ   سيا سيهاي  مقاله مؤلفه

 ،سـيا سـي و اجتمـاعي تـأ ثيرگـذار بـر      و دليل پديدآمدن آنها و عوامـل  ها  پژوهش به علل اختالف قرائت
  پردازد.   مي رايج توسط ابن مجاهد در قرن چهارمهاي  برگزيدن هفت قرائت از قرائت

 نوشته محمد ابرهيم جناتي در اين پژوهش تفاسيرو علوم قرآني را مقاله سير تاريخي تفسير و علوم قرآني
  كند.   مي ضر را به صورت تيتر وار بياناز قرون اوليه تا قرن حا

  جنبه نوآوري و جديد بودن پژوهش .1-3

پيشرفت دانش بشري در طول اعصار گذشته مرهون عوامل مختلفي بوده از نقش حاكمـان گرفتـه تـا    
همـه تـأثير زيـادي    ها  نقش عالمان هر سر زمين و نقش دين در سوق دادن معتقدان به خود در دانش

علم تفسير و قرائت به جهت وابسته بـودن بـه مبـاني     اند. هدر علوم داشتها  و نوآوريها  در ترقي سبك
كه با توجه به ثابت بودن منابع و مبـاني آن   ،ما از اين جهت اهميت داشته ديني و قرآن و سنت براي

م نيـز داراي چـه   از توليد آن دانش تا قرن مورد نظر چه تحـوالتي را سـپري نمـوده و در قـرن چهـار     
    .يي هستندويژگي و نوآوريها

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

6           وضعيت علوم و عالمان اسالمي (تفسير، قرائت، حديث) در قرن سوم و چهارم هجري... 

 

 

  سؤال اصلي .1-4

  قرائت و حديث) در قرن سوم و چهارم چگونه بوده است؟ تفسير،( وضعيت علوم وعالمان اسالمي
  سؤاالت فرعي .1-5

 تفسـير، ( هجري چه تاثيري بر پيشرفت يا عدم گسـترش  4و3اوضاع فرهنگي، سياسي و اجتماعي قرن . 1
 داشته است؟ حديث) قرائت،

 در شرق( قمري هجري 4 و 3هاي  قرن در حديث، و قرائت، تفسيري  مسلمانان در حوزه مشهور علماي. 2
  اند؟ چه كساني بوده )جهان اسالم

 در شـرق ( قمـري  هجري 4 و 3 هاي قرن در حديث، و قرائت، تفسير بنام مسلمانان در علماي مهم آثار. 3
  چه بوده است؟ )جهان اسالم

  چه بوده است؟ عالمان مسلمان در قلمروهاي علوم پيش گفتههاي  نوآوري. 4
  پژوهشهاي  فرضيه .1-6

عليهمـا السـالم)   ( حديث) با توجه به راهنماييهاي امامان معصوم قرائت و ،تفسير( عالمان علوم يادشده .1
  اند. هتالش كرد عليهم السالم)( در جهت تحكيم مباني و حفظ آثارامامان

تفسير،قرائت و حـديث) متـأثر از   ( وضعيت علوم وعالمان ،. با توجه به شروع دوران غيبت در قرن چهارم2
  شرايط پيش آمده دچار تغيير شده است.

در مجموع علوم اسالمي بطور عام و از جملـه تفسـير، قرائـت و     اين دوره . به رغم اوضاع به نسبتا آشفته3
تـوان   مـي  باشد مي ريتوان عالمان برجسته و نيز آثاري را كه داراي نوآو مي حديث مورد توجه بوده است و

  نشان داد.  
  اهداف پژوهش .1-7

 هدف اصلي

شـرق  ( هجري قمـري  4و3تفسير، قرائت و حديث) در قرن هاي( شناخت وضعيت علوم و عالمان مسلمان
  جهان اسالم).
  اهداف فرعي

هجـري   4و3هـاي   تفسـير، قرائـت و حـديث) در قـرن    ( تدوين فهرست آثار مهم علماي مشهور اسالمي. 1
  ؛شرق جهان اسالم)( قمري

و  3هاي  تفسير، قرائت و حديث) در قرن( بررسي عوامل افول يا ترقي آثار علمي علماي مشهور اسالمي. 2
 ؛شرق جهان اسالم)( هجري قمري 4

  .نشان دادن نوآوريهاي احتمالي اين دوره در علوم فوق الذكر. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 




