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 « تعالیباسمه» 

 : مقدمه 

الزّیارات  موضوع کامِلُ  با  تألیفزیارت کتابی  عالم محدث ،  قمی  شیعه و  قولویه  متوفای  ابن 

ک۳۶۷ این  زیارتق.  چگونگی  و  فضیلت  از  اکرم تاب  آله  پیامبر  و  علیه  اهلل  اهل  ،صلی 

می سخ  مؤمنان و  امامزادگان و  بیت و مجموعهن  بیت روایاتی  گوید  اهل  از  السالم  را  باره    علیهم  این  در 

شیعه است که علما پیوسته   دعایی  و  روایی  ترین و معتبرترین منابعکند. کامل الزیارات از مهمنقل می 

الزیاراتبه آن مراجعه کرده  »الزیارات«، »جامع  را  اثر  این  الزیاراند.  و »کامل  نیز خواندهة«  به «  و  اند 

 .زبان فارسی ترجمه شده است

 

 :  نویسنده

به معروف  محمد  بن  قولویه جعفر  برجسته  ۳۶۷متوفای   )  ابن  راویان  از  چهارم   شیعه ق(  قرن  در 

به   شیخ مفید ترین مشایخو از برجسته محمد بن یعقوب کلینی  هجری است. وی از بهترین شاگردان

می  از  شمار  قولویه  ابن  آرای فتوا صاحب فقهای  آید.  میانگین  نظراتش  که  است  کسی  اهل   و 

مکتب حدیث کتاب متکلمان و  که  است  فراوانی  تألیفات  دارای  قولویه  ابن  است.  کامل   بوده 

 .ها استترین آنمهم الزیارات

 

 :  دوره حدیث خوانی ئیات برگزاریجز

   ابن قولویه قمیاثر  « کامل الزیاراتکتاب » :  منبع

 : مرحله برگزار خواهد شد ۳دوره در 

 ( السالم علیه حسین امام بر عزا اقامه و  گریه ثواب)  ۳1باب تا مقدمه :1مرحله 

 ( السالم علیهحسین امام زیارت ثواب و   آداب)   ۷9 باب تا ۳2  باب :2مرحله 

 زیارت  ،السالم علیهم اطهار ائمه سایر و  السالم علیه حسین امام زیارت ادامه) کتاب پایان تا 80  باب :3مرحله 

   (امامزادگان و  مومنین

      

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 دریافت سؤاالت شیوه  •

 ؛ سالم اهلل علیهاالزهراءایت جامعه س

 .در پیام رسان سروش و ایتاسالم اهلل علیها کانال اطالع رسانی جامعه الزهرا 

 پاسخنامه: مهلت تحویل   •

 . 1۳99مهر 20مهلت تحویل پاسخنامه:                 

 روش تحویل پاسخنامه    •

   hadith@jz.ac.irبه پست الکترونیکی ارسال پاسخنامه                 

 ۳21124۳۶شماره تماس :                           

 

 دوره: پیشنهادات ویژه شرکت در

بنشینیم خواهیم دید همانطور که خود وعده    علیهم السالماهل بیت    و با طهارت سرسفرهبا خلوص نیت   •

 . چشاند خواهندما از چشمه سار علم و معرفت خویش به داده اند 

، دوستان و عالقه مندان برای تشکیل جلسه معرفتی تشکیل حلقه ای از اعضای خانوادهمی توانید با   •

 اقدام کنید.  حدیث خوانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hadith@jz.ac.ir
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 ( السالم علیهحسین امام بر عزا اقامه و  گریه ثواب)  ۳1باب  تا مقدمه : اول مرحله  سواالت
 

   سواالت تستی •
 ( ، با تورق به پاسخها دست خواهید یافت.از اول کتاب طرح شده است صفحات )سواالت به ترتیب

 

کدام مورد را در پاداش کسانی که به زیارت ایشان یا  آلهصلی اهلل علیه و رسول خدا  .1

 اهل بیت ایشان بروند بیان فرمود؟
 الف( مستحق بهشت خواهد بود. 

 ب( پیامبر او را در قیامت زیارت خواهد کرد تا او را از گناهانش نجات دهد. 

 خواهد بود. صلی اهلل علیه و آله ج( در قیامت هم درجه با پیامبر

 د( همه موارد 

 

 شود؟چه کسی مهاجر الی اهلل محسوب می صلی اهلل علیه و آله به فرموده پیامبر .2
 الف( کسی که در حرم مکه از دنیا برود. 

 ب( کسی که در حرم مدینه از دنیا برود. 

 ج( کسی که در مسجد کوفه از دنیا برود.

 د( گزینه الف و ب

 

 ؟معادل کدام است صلی اهلل علیه و آلهزیارت قبر رسول خدا  .3
 الف( معادل هزار نماز.

 ب( معادل حج مقبولی که با آن حضرت به جا آورده شود. 

مانند کسی است که خدا را در  ،را زیارت کند صلی اهلل علیه و آله ج( کسی که قبر رسول خدا

 د( گزینه ب و ج                                          عرشش زیارت نموده باشد.

 
 

 نماز در کدام مسجد معادل هزار نماز است؟  .4

 ب( نماز در مسجد رسول خدا                        مسجد الحرامالف( نماز در 

 د( نماز در مسجد سهله                              ج( نماز در مسجد کوفه
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یَوْمٍ...«  أَوَّلِ مِنْ التَّقْوى  عَلَى أُسِّسَ آیه »...لَمَسْجِدٌ علیه السالمبه فرموده امام صادق  .5

 درباره کدام مسجد است؟
 الف( مسجد احزاب

 ب( مسجد قبا

 ج( مسجد فضیخ 

 د( مسجد فتح

 

 ثواب دو رکعت نماز در مسجد قبا معادل چیست؟  .6
 الف( معادل یک حج

 ب( معادل یک عمره 

 ج( معادل هزار رکعت  

 د( معادل ده هزار رکعت 

 

در بیان آداب زیارت مدینه به کدام اعمال سفارش  علیهم السالمائمه معصومین  .7

 اند؟کرده
 الف( روزه گرفتن 

 ب( اعتکاف در مسجدالنبی 

 دادن پیامبر در طلب حاجات بزرگ و کوچکج( واسطه قرار 

 د( همه موارد 

 

درباره کدام مسجد فرمودند که »اگر مردم به فضیلتی که    علیه السالم امام باقر   .8

در این مسجد است واقف بودند از راه دور توشه برداشته و بر مرکب سوار  

 رفتند«؟جا میشده و به آن

 الف( مسجد النبی

 لحرامب( مسجد ا

 وفه ج( مسجد ک

 د( مسجد سهله 
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 کدام مورد درباره فضیلت مسجد کوفه بیان شده است؟  .9
 اند.الف( در این مسجد هزار پیامبر و هزار وصی پیامبر نماز خوانده

 که در این مسجد نماز خوانده است. ب( هیچ بنده صالح و پیامبری نبوده مگر این

 ج( رسول خدا در شب معراج در این مسجد نماز خواند.

 موارد  د( همه

 

درباره کدام مسجد گفته شده که نشستن در آن حتی بدون خواندن نماز   .10

 شود؟یا گفتن ذکر، عبادت محسوب می
 الف( مسجد الحرام

 النبی ب( مسجد 

 ج( مسجد کوفه 

 د( مسجد سهله 

 

 فضیلت نماز به ترتیب در کدام یک بیشتر است؟  .11
 کوفه   –مدینه  –الف( مکه 

 مدینه  –کوفه  -ب( مکه 

 مدینه  -مکه  –ج( کوفه 

 کوفه  –مکه  –د( مدینه 

 

السالمامیرالمؤمنین   .12 در فضیلت کدام مسجد فرمودند که »در این مسجد    علیه 

آن مگر  نکرده  دعا  حوائجش  از  حاجتی  برای  مکروبی  و  محزون  که  هیچ 

ساخته   روا  را  حاجتش  و  زائل  را  غمش  و  برطرف  را  حزنش  تعالی  حق 

 است«؟
 نبی ب( مسجد ال                                    الف( مسجد الحرام

 د( مسجد سهله                                          ج( مسجد کوفه

 

 



7 
 

-است که خداوند او را زیارت می در فضیلت زیارت کدام معصوم آمده .13

 کند؟
 صلی اهلل علیه و آله الف( رسول خدا 

 علیه السالم ب( امیرالمؤمنین 

 سالم اهلل علیها ج( حضرت زهرا 

 علیه السالم د( امام حسین 

 

 آمده است؟ علیهم السالمکدام یک از آداب زیارت در سیره معصومین  .14
 الف( صورت بر قبر نهادن 

 ب( گریه و تضرع 

 ب حاجتج( طل

 د( همه موارد 

 

 کدام مورد در فضیلت آب فرات در روایات آمده است؟  .15
 الف( نهر بهشتی است.

 ب( موجب شفاست. 

 هاست. ج( سرور آب

 د( همه موارد 

 

السالمبر اساس روایت امام صادق   .16   الْمُبارَکَةِ« در آیه »فَلَمَّا   مراد از »الْبُقْعَةِ   علیه 

 یا   أَنْ  الشَّجَرَةِ  مِنَ  الْمُبارَکَةِ   الْبُقْعَةِ   فِی  الْأَیْمَنِ  الْوادِ  شاطِئِ  مِنْ   نُودِیَ  أَتاها

 الْعالَمینَ« کدام است؟  رَبُّ اللَّهُ أَنَا إِنِّی مُوسى 

 

 الف( مسجد األقصی 

 ب( کربال 

 ج( کعبه 

 د( مسجد کوفه 
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 اند؟ کدام مورد در روایات، نهر مؤمن نامیده شده .17
 الف( نیل و فرات 

 ب( نیل و بلخ

 ( دجله و فراتج

 د( دجله و بلخ

 

 در مورد آب فرات در روایات به کدام عمل سفارش شده است؟  .18
 الف( نوشیدن 

 ب( تحنیک

 ج( غسل کردن 

 د( همه موارد 

 

پیامبر را به چیزی امر   علیهما السالمخداوند درباره امام حسن و امام حسین  .19

 کرده است؟ 
 الف( امر به نیکی به آن دو 

 ن آن دو ب( امر به دوست داشت

 ج( امر به دوست داشتن کسانی که آن دو را دوست دارند.

 د( گزینه ب و ج

 

خدا   .20 رسول  فرمایش  به  توجه  آلهبا  و  علیه  اهلل  کننده   صلی  تکمیل  مورد  کدام 

است:  زیر  حسین  »  عبارت  و  حسن  که  السالمکسی  را    علیهما  دو  آن  ذریه  و 

را   و ایشان را خالصانه بخواهد آتش دوزخ هرگز صورتشان  دوست داشته 

 « که...نسوزاند مگر آن

 

 الف( گناهانشان زیاد باشد.

 ب( گناهانشان ایشان را از ایمان خارج کرده باشد. 

 د( توبه نکرده باشند.                          ج( اصرار بر گناه داشته باشند.
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عل  به فرمایش رسول خدا  .21 اهلل  آلهصلی  و  از ریسمان محکم خدا که در    یه  منظور 

 قرآن آمده چیست؟

 

 الف( محبت انبیاء و اولیاء  

 علیه السالم ب( محبت امام علی 

 علیهما السالم ج( محبت امام حسن و امام حسین 

 علیهم السالم د( محبت امام علی و امام حسن و امام حسین 

 

علی و امام حسن و بر اساس روایات، کدام یک از آیات زیر در شأن امام   .22

 نازل شده است؟علیهم السالم امام حسین 

 

 ُقتِلَتْ ذَنْبٍ بِأَیِّ  سُئِلَتْ الْمَوُْؤدَةُ إِذَا الف( َو

 لَقَدیرٌ نَصْرِهِمْ عَلى  اللَّهَ إِنَّ َو  ظُلِمُوا بِأَنَّهُمْ یُقاتَلُونَ لِلَّذینَ ب( أُذِنَ

   سُلْطاناً لِوَلِیِّهِ جَعَلْنا فَقَدْ مَْظلُوماً ُقتِلَ مَنْ ج( َو

 مَنْصُوراً  کانَ إِنَّهُ الْقَتْلِ ِفی  یُسْرِفْ د( َفال

 

از سوی چه کسی داده شده  علیه السالملقب سید الشهدا برای امام حسین  .23

 است؟ 
 الف( خداوند تعالی

 علیه السالم ب(  جبرئیل 

 صلی اهلل علیه و آله ج( رسول خدا 

 م علیه السالد( امیرالمؤمنین 

 

 را لعن کرد کدام پیامبر بود؟  علیه السالماولین پیامبری که قاتل امام حسین  .24
 علیه السالم ب( حضرت داوود                                 علیه السالمالف( حضرت موسی 

 علیه السالم د( حضرت عیسی                                    علیه السالمج( حضرت ابراهیم 
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 بیان فرمود؟علیه السالم رسول خدا کدام ویژگی را درباره قاتلین امام حسین  .25
 ف( آنان بدترین افراد امت هستند.ال

 شود.ها و زمین در حق حتی یک نفر از آنان پذیرفته نمی ب( شفاعت تمام اهل آسمان

 ج( همه آنان در جهنم جاوید خواهند بود.

 د( همه موارد 

 

خبر  علیه السالمکدام یک از یاران اهل بیت از نحوه کشته شدن امام حسین  .26

 داده بود؟ 
 الف( ابوذر  

 ب( سلمان  

 ج( عمار

 د( مقداد

 

به محمد حنفیه آمده   علیه السالمکدام یک از عبارات زیر در نامه امام حسین  .27

 است؟ 
بَیْتِی )من و اهل بیت من اولین کشته این امت  أَهْلُ  َو أَنَا الْأُمَّةِ هَذِهِ َقتِیلِ أَوَّلَ إِنَّ الف(

 هستیم(

 مَقْتُوال )نمی بینم خودم را مگر کشته شده(  إِلَّا أَرَانِی  مَا ب(

 )هرکس با من همراه شود شهید خواهد شد(  اسْتُشْهِدَ بِی  لَِحقَ مَنْ ج(

 )سلطنت بنی امیه به پایان نمی رسد تا مرا بکشند( یَقْتُلُونِی  حَتَّى  مُلْکُهُمْ أُمَیَّةَ بَنِی  یَنْتَهِی  لَا د(

 

بلند می .28 تازه  این نشانه که »هر سنگی را که از زمین  کردند زیر آن خون 

 بود« در شهادت کدام یک از اولیای الهی اتفاق افتاد؟ 

 

 الف( کشته شدن شمعون بن حمون  

 ب( کشته شدن یوشع بن نون

 علیه السالم ج( کشته شدن امام حسین 

 د( همه موارد 
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 چه شباهتی داشت؟  علیه السالمو حضرت یحیی  علیه السالمشهادت امام حسین  .29
 الف( قاتل هر دو ولد الزنا بود.

 ب( آسمان برای آن دو گریست. 

 و در جهنم یکی است.ج( جایگاه قاتلین آن د

 د( همه موارد 

 

هستند صحیح   علیه السالمبر سر قبر امام حسین  کدام مورد درباره فرشتگانی که  .30

 است؟ 
در روز عاشورا آمده بودند و امام را یاری  علیه السالمالف( آنان برای یاری امام حسین 

 کردند. 

 ای که رئیس آنان است منصور است. ب( نام فرشته

 ج( تعداد آنان هزار فرشته است. 

 گریه کردند. السالمعلیه د( آنان تا چهل روز بر سر قبر امام حسین 

 

هستند با زائران حضرت  علیه السالمفرشتگانی که بر باالی سر قبر امام حسین  .31

 کنند؟ چگونه رفتار می
 کنند.روند از آنان استقبال می الف( وقتی به زیارت حضرت می 

 کنند. ب( اگر مریض شوند از آنان عیادت می 

 شوند. رشان حاضر می ج( موقع مرگشان بر باالی س

 همه موارد د( 

 

کدام آیه را درباره گریستن آسمان و زمین بر کشته شدن   علیه السالمامام علی   .32

 بیان فرمود؟ علیه السالمامام حسین 
 مُنَْظرینَ  کانُوا ما َو  الْأَرْضُ َو السَّماءُ عَلَیْهِمُ بَکَتْ الف( َفما

 السَّماءِ  ِفی  ال َو الْأَرْضِ ِفی  ءٌشَْی عَلَیْهِ یَخْفى  ب( ال

  السَّماءِ  أَبْوابُ لَهُمْ تُفَتَّحُ د( ال                                 السَّماءِ مِنَ مائِدَةً عَلَیْنا یُنَزِّلَ ج( أَنْ
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السالمامام صادق   .33 نگه  علیه  به  و  توصیه  کرده  منزل  در  حیوان  از کدام  داری 

 کند؟ را لعن می علیه السالماند این حیوان قاتلین امام حسین فرموده

 

 الف( خروس 

 ترب( کبو

 ج( طوطی

 د( همه موارد 

 

 علیه السالم بر اساس روایات کدام گروه به نوحه سرائی در مصیبت امام حسین    .34

 اند؟ پرداخته

 

 الف( جنیان 

 ب( فرشتگان

 ج( حیوانات 

 د( همه موارد 

 

 چگونه بود؟ علیه السالمبر اساس روایات گریستن آسمان بر امام حسین  .35
 الف( طلوع و غروبش در سرخی بود. 

-دادی روی آن اثری شبیه به خون پشه واقع می وقتی لباسی را در مقابل آن قرار می ب( 

 گشت. 

 بارید. ج( از آسمان خاک سرخ می 

 د( همه موارد 
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 :  سواالت تشریحی •

 

 بَنی   إِلى   قَضَیْنا  هر یک از فقرات آیه »َو  علیه السالمبر اساس روایت امام صادق   .36

کَبیراً« مربوط به    عُلُوًّا  لَتَعْلُنَّ  َو  مَرَّتَیْنِ الْأَرْضِ  فِی  دُنَّلَتُفْسِ  الْکِتاِب  فِی  إِسْرائیلَ

 190ای است؟ صچه واقعه

 

  لِوَلِیِّهِ   جَعَلْنا  فَقَدْ  مَظْلُوماً  قُتِلَ  مَنْ  آیه »َو  علیه السالمبر اساس روایت امام صادق   .37

مَنْصُوراً« درباره چه کسی نازل شده و    کانَ  إِنَّهُ  الْقَتْلِ  فِی   یُسْرِفْ  فَال  سُلْطاناً

 193الْقَتْلِ« در آن چیست؟ ص  فِی یُسْرِفْ منظور از »فَال

 

حسین   .38 امام  بر  کنندگان  گریه  احوال  روایات  اساس  السالم بر  قیامت    علیه  در 

 259-260چگونه است؟ ص 

 

زهرا   .39 عنایت حضرت  روایات  اساس  علیهابر  اهلل  امام حسین    سالم  زائران  علیه بر 

 279چگونه است؟ ص السالم

 

السالمدرباره عزا نگه داشتن حیواناتی مانند جغد در مصیبت امام حسین   .40  علیه 

 318-321ص  در روایات چه مطالبی بیان شده است؟

 

 

   . شید اپینده و موفق با   ( ل الله تعالی فرجه الشریف)عج رد پناه حضرت صاحب األمر 
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 الت تستی  اپاسخنامه سو

                                                  نام و نام خانوادگی:

 : کد ملی 

 : دی استادی/ کارمن  /تحصیلی  کد

 مرکز تخصصی/ بخش اداری:  / هرسدنام م

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال

1     21     

2     22     

3     23     

4     24     

5     25     

6     26     

7     27     

8     26     

9     27     

10     30     

11     31     

12     32     

13     33     

14     34     

15     35     

16      
ْل فََرَجُهْم 

ٍد وَعِجّ َمّ حَ ٍد وآِل مُ َمّ حَ ُهَمّ َصِلّ َعَلی مُ  الَلّ
 

17     

18     

19     

20     

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_kNXr8u7rAhXFxIsKHYSYBbQQFjASegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fintl.alzahra.ac.ir%2Farab%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2FarticleType%2FArticleView%2FarticleId%2F3321%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25B5%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25AC%25D9%2584-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2587%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2585&usg=AOvVaw3PUGXO_ak4mZHaprV37PZZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_kNXr8u7rAhXFxIsKHYSYBbQQFjASegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fintl.alzahra.ac.ir%2Farab%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2FarticleType%2FArticleView%2FarticleId%2F3321%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25B5%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25AC%25D9%2584-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2587%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2585&usg=AOvVaw3PUGXO_ak4mZHaprV37PZZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_kNXr8u7rAhXFxIsKHYSYBbQQFjASegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fintl.alzahra.ac.ir%2Farab%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2FarticleType%2FArticleView%2FarticleId%2F3321%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25B5%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25AC%25D9%2584-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2587%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2585&usg=AOvVaw3PUGXO_ak4mZHaprV37PZZ

