
 ػالئٓ عىتٝ ٔغشی ٚ پیؾٍیزی اس آٖػٙٛاٖ:

 اٞذاف:

 آؽٙبیی ثب ػالئٓ عىتٝ ٔغشی

 ٞبی درٔب٘ی ٚرٚؽٟبی پیؾٍیزی اس عىتٝ ٔغشی رٚػ

عبَ سٚدتز اس عبیز  10پشؽىبٖ ایزا٘ی ٔی ٌٛیٙذ افزاد در ایزاٖ  .عىتٝ ٔغشی عٛٔیٗ ػبُٔ ٔزي ٚ ٔیز در رٟبٖ اعت ٔمذٔٝ:

وؾٛرٞب ثٝ عىتٝ ٔغشی ٔجتال ٔی ؽٛ٘ذ. ٔتخققبٖ وٓ تحزوی، ٔقزف ثی رٚیٝ ٕ٘ه ٚ چزثی، چبلی، اعتؼٕبَ دخب٘یبت ٚ در 

 .ٔزٕٛع رصیٓ ٘بٔٙبعت غذایی را ػبّٔی ثزای حزوت ثٝ عٕت عىتٝ ٞبی ٔغشی ایزا٘یبٖ ٔی دا٘ٙذ

تٛا٘ذ ػّٕىزد عجیؼی خٛد  ؽذٜ ٚ ٔتٛلف ٌزدد، ایٗ لغٕت اس ٔغش دیٍز ٕ٘یاٌز خٛ٘زعب٘ی ثٝ لغٕتی اس ٔغش دچبر اختالَ  تؼزیف:

تٛا٘ذ ثٝ ػّّی ٔب٘ٙذ ثغتٝ ؽذٖ یب پبرٜ ؽذٖ یىی اس  عىتٝ ٔغشی ٔی .٘بٔٙذ را داؽتٝ ثبؽذ. ایٗ ٚضؼیت را افغالحبً عىتٝ ٔغشی ٔی

ٞبی خٖٛ رعبٖ ٔغش ایزبد ؽٛد. ثٝ ٘ظز ثزخی پشؽىبٖ ٚ ٔتخققبٖ، خغز ثزٚس عىتٝ ٔغشی در س٘بٖ ثٝ ػّت ثیٕبری ٞبی  ري

  .ص٘تیه، ٔٛارد ٞٛرٔٛ٘ی، ٔقزف ثزخی دارٚٞب ٚ پیبٔذٞبی ٘بؽی اس سایٕبٖ ثیؾتز اس ٔزداٖ اعت

ؽٛد )عىتٝ ٔغشی ایغىٕیه( ٚ یب  رعبٖ ثٝ ٔغش ٔی خٖٛ  دٞذ وٝ یه ِختٝ خٛ٘ی ثبػج ا٘غذاد ؽزیبٖ ىتٝ ٔغشی ٍٞٙبٔی رخ ٔیع 

ؽٛد )عىتٝ ٔغشی ٕٞٛراصیه(. در ػزك چٙذ دلیمٝ پظ اس  یه ري خٛ٘ی ٔغش پبرٜ ؽذٜ ٚ خٛ٘زعب٘ی ثٝ ثخؾی اس ٔغش ٔتٛلف ٔی

وٙٙذ. دِیُ عىتٝ ٔغشی ٞز وذاْ اس ایٗ ٔٛارد وٝ ثبؽذ، ثبیذ دلت داؽت وٝ ثب ٚلٛع  ٞبی ٔغش ؽزٚع ثٝ ٔزدٖ ٔی ایٗ حبدحٝ عَّٛ

 عىتٝ ٔغشی ثیٕبر در خغز ٔزي لزار خٛاٞذ ٌزفت. 

       
 

ای ٚرٛد ٘ذارد ٚ یب ایٙىٝ ػالئٓ ثغیبر رشئی ٞغتٙذ. ثؼذ اس ثزٚس عىتٝ ٔغشی  ٔؼٕٛالً لجُ اس ثزٚس عىتٝ ٔغشی ػالئٓ ٞؾذار دٞٙذٜ

ثیٕبر ثبیذ ثالفبفّٝ در ثیٕبرعتبٖ ثغتزی ٌؾتٝ تب اس ثزٚس فذٔبت دائٕی ثٝ ٔغش رٌّٛیزی ؽٛد. ػٛارضی وٝ ثؼذ اس عىتٝ ٔغشی 

 ٔخُ ٌذرا ٚ خفیف ػٛارك اس ٔغشی عىتٝ ػٛارك. دارد ٔغشٞبی ٌزفتبر ؽذٜ  حُ عىتٝ ٚ ٚعؼت ثبفتؽٛد ثغتٍی ثٝ ٔ ایزبد ٔی



 .ؽٛد ٔی ؽبُٔ را ٔزي حتی یب ٚ دائٕی وٙٙذٜ فّذ ػٛارك تب دیذ تبری

  transient ischemic)عبػت اس ثیٗ ثزٚ٘ذ، ایٗ ٚضؼیت را افغالحبً حّٕٝ ایغىٕی ٌذرا 24اٌز ایٗ ػالئٓ در عَٛ 

attack)ثبؽذ ٘بٔٙذ وٝ یه ػالٔت ٞؾذار دٞٙذٜ اس یه عىتٝ ٔغشی احتٕبِی در آیٙذٜ ٔی ٔی. 

 ػالیٓ عىتٝ ٔغشی

دٞٙذ. ػالیٓ  در ثیؾتز افزاد ػالیٓ عىتٝ ٔغشی ثٝ عزػت ٚ در ػزك چٙذ حب٘یٝ یب چٙذ دلیمٝ ثؼذ اس ٚلٛع عىتٝ خٛد را ٘ؾبٖ ٔی

 :اعت. ایٗ ػالیٓ أىبٖ دارد ؽبُٔ ٔٛارد سیز ٌزدد لغٕتی اس ٔغش دارد وٝ دچبر ٌزفتبری ؽذٜٞز عىتٝ ٔغشی ثغتٍی ثٝ 

 (ضؼف ٚ وزختی فٛرت ٚثبسٚٞب یب پبٞب ثٝ خقٛؿ در یه عزف ثذٖ )ٕٞی پبرسی-1

 (فّذ فٛرت. ثبسٚ ٚ پبٞب در ٕٞبٖ عزف )ٕٞی پّضی-2

                                              (ػذْ تؼبدَ ٚ ًِٙ سدٖ )آتبوغی-3

                    (اختالَ در تىّٓ یب در درن والْ )دیظ آرتزی-4

 (اؽىبَ در ثّغ )دیظ فبصی-5

  (اؽىبَ در درن ٚضؼیت ٚ ٔٛلؼیت )پبرعتشی-ٞبی ثذٖ وزختی ٚ عٛسػ لغٕت-6

 تبری دیذ یب اس دعت دادٖ ثیٙبیی ثٝ خقٛؿ در یه چؾٓ-دٚ ثیٙی-7

 ٘بٌٟب٘یعزدرد ؽذیذ ٚ -8

 اختالَ در لضبٚت-اس دعت دادٖ حبفظٝ وٛتبٜ ٔذت ٚعٛال٘ی ٔذت-9

 عزٌیزٝ ثذٖٚ دِیُ ٚ عمٛط ٘بٌٟب٘ی-10

 اختیبری ادرار ٚ ٔذفٛع ثی-11

 .ٌٛیٙذ اؽىبَ در پیذا وزدٖ وّٕبت ٚ فٟٕیذٖ آٖ چیشی وٝ دیٍزاٖ ٔی-12

 .ػذْ تٛا٘بیی در ا٘زبْ حزوبت ظزیف-13

ٞبیی اس ٔغش وٝ وٙتزَ تٙفظ ٚ فؾبر خٖٛ را ثز ػٟذٜ دار٘ذ ٕٔىٗ اعت ٌزفتبر ؽذٜ ٚ یب  لغٕتاٌز عىتٝ ٔغشی ؽذیذ ثبؽذ، 

 .ایٙىٝ ٕٔىٗ اعت ؽخـ ثٝ اغٕبء رفتٝ ٚ ٘تبیذ ٔزٌجبری را ثٝ د٘جبَ داؽتٝ ثبؽذ

ٖ عىتٝ ٔغشی ٞبی درٔب٘ی ثبیغتی در عی عبػبت اِٚیٝ ثؼذ اس ؽزٚع ػالئٓ عىتٝ ٔغشی، ا٘زبْ ؽٛ٘ذ. تأخیز در درٔب ثزخی رٚػ

 .ؽٛد ثبػج ٔزي فزد ٚ یب ٔؼِّٛیت دائٕی )ٔخُ فّذ ؽذٖ دعت ٚ پب( اٚ ٔی

تٛا٘ذ ٔٛلتی  رعذ. آعیت ٘بؽی اس عىتٝ ٔغشی ٔی دٞذ خٖٛ وبفی ثٝ ٔغش ٕ٘ی ؽٛیذ، ٘ؾبٖ ٔی ٚلتی ؽٕب دچبر ػالئٓ عىتٝ ٔغشی ٔی

یب ثؼذ اس ٔذتی لذرت فحجت وزدٖ ؽٕب ثز ٌزدد. ٕٔىٗ  ٚ یب دائٕی ثبؽذ، ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ٕٔىٗ اعت دیٍز ٘تٛا٘یذ حزف ثش٘یذ ٚ

ٞب ٚ یب پبٞب ؽٛیذ. ٔغئّٝ ٟٔٓ ایٗ اعت وٝ ٚلتی دچبر ػالئٓ عىتٝ ٔغشی ٌؾتیذ، ٞز چٝ  اعت دچبر فّذ رشئی یب وبُٔ در دعت

 .ذؽٛی ؽٛد ٚ وٕتز دچبر فّذ دائٕی ٔی عزیغ تز ٘شد پشؽه ثزٚیذ. ؽزٚع سٚدتز درٔبٖ ثبػج آعیت وٕتز ٔغش ٔی



 

 آسٖٔٛ عىتٝ ٔغشی: حزف سدٖ، ِجخٙذ سدٖ، تىبٖ خٛردٖ

 :آسٖٔٛ عىتٝ ٔغشی ثٝ ؽٙبعبیی ػالیٓ ٚ ٘ؾب٘ٝ ٞبی ایٗ ثیٕبری وٕه ٔی وٙذ. ایٗ آسٖٔٛ اس رشئیبت سیز تؾىیُ ؽذٜ اعت

 اس فزد ثخٛاٞیذ ِجخٙذ ثش٘ذ. آیب یه عزف فٛرت ثی حظ اعت؟ :چٟزٜ– 

 اس فزد ثخٛاٞیذ دعت ٞبیؼ را ثبال ثجزد. آیب یه دعت پبییٗ اعت؟ :ثبسٚٞب– 

 اس ثخٛاٞیذ یه رّٕٝ عبدٜ را تىزار وٙذ. آیب در ثٝ یبد آٚردٖ ٚ ثیبٖ وّٕبت ثب دؽٛاری رٚثزٚ اعت؟ :حزف سدٖ– 

 ٍٞٙبْ ثزٚس ػالئٓ عىتٝ ٔغشی چٝ ثبیذ وزد؟

 

 .ػالٔت داؽتیذ ٚ یب ػالئٓ خفیف ثٛد٘ذ ٚ یب ثزعزف ؽذ٘ذ ػالئٓ عىتٝ ٔغشی را ٘بدیذٜ ٍ٘یزیذ، حتی اٌز فمظ یه- 1

 .ٔؼغُ ٘ىٙیذ. ٞز یه دلیمٝ حیبتی اعت، پظ فٛرا خٛدتبٖ را ثٝ پشؽه ثزعب٘یذ- 2

سً٘ ثش٘یذ. آٔجٛال٘ظ ؽٕب را ( 115اٌز یىی یب چٙذ تب اس ػالئٓ عىتٝ ٔغشی را ثزای ثیؼ اس چٙذ دلیمٝ داؽتیذ، ثٝ اٚرصا٘ظ )- 3

 .رعب٘ذ رعتبٖ ٔیعزیؼب ثٝ ثیٕب

 .سٔب٘ی را وٝ ػالئٓ عىتٝ ٔغشی ؽزٚع ؽذٜ ا٘ذ، ثزرعی وٙیذ. ایٗ ٘ىتٝ ٟٕٔی اعت وٝ ثبیذ ثٝ پشؽه در ثیٕبرعتبٖ ثٍٛییذ- 4

 درٔبٖ

در درٔبٖ عىتٝ ٔغشی، حب٘یٝ ٞب ٘یش إٞیت دار٘ذ. ٚلتی اوغیضٖ ثٝ ٔغش ٕ٘ی رعذ، ٔزي عَّٛ ٞبی ٔغش در چٙذ دلیمٝ آغبس ٔی 

ط ٔقزف دارٚٞبی ٔتالؽی وٙٙذٜ ِختٝ خٖٛ در عٝ عبػت اثتذایی پظ اس ثزٚس عىتٝ ٔغشی، ٔی تٛاٖ اس ٌغتزػ ؽٛد. ثٝ ؽز

آعیت دیذٖ ٔغش وبعت. ٚلتی ثخؾی اس ثبفت ٔغش اس ٔیبٖ ٔی رٚد، ا٘ذاْ ٞبیی اس ثذٖ وٝ تٛعظ ثبفت اس ٔیبٖ رفتٝ ٔغش وٙتزَ ٔی 

       .عجت ٘بتٛا٘ی ثّٙذ ٔذت رغٕی ٔی ؽٛدؽذ٘ذ اس وبر ٔی افتٙذ. ثٝ ػجبرت دیٍز عىتٝ ٔغشی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

زد ٚ ا٘زبْ الذأبت پزعتبری ثزای ٔحبفظت راٜ تٙفغی درٔبٖ اِٚیٝ پظ اس ٚلٛع یه عىتٝ ٔغشی ؽبُٔ تحت ٘ظز ٌزفتٗ دلیك ف

ثبؽذ. اٌز در عی تی اعىٗ دیذٜ ؽذ وٝ یه ِختٝ خٖٛ در ؽزیبٖ ٚرٛد دارد، ثبیذ فٛراً ثب اعتفبدٜ اس دارٚٞبی تزٚٔجِٛیتیه  اٚ ٔی

 الذاْ ثٝ حُ وزدٖ آٖ ٕ٘ٛد. 

غتٍی ثٝ ایٗ دارد وٝ ػّت ایزبد ایٗ عىتٝ ٔغشی چٝ ٞبی ٔغشی ثؼذی ث ا٘زبْ درٔبٖ عٛال٘ی ٔذت ثزای وبٞؼ خغز ٚلٛع عىتٝ

 .اعت. یىی اس راٟٞبی درٔبٖ عىتٝ ٔغشی ٘بؽی اس ا٘غذاد ػزٚق، حُ وزدٖ ِختٝ ٔغذٚد وٙٙذٜ ري اعت ثٛدٜ

 ؽٛد.  ا٘زبْ ٔی  tPAیب ثٝ اختقبر  Alteplaseایٗ وبر ثب اعتفبدٜ اس دارٚیی ثٝ ٘بْ

ثبؽذ، دارٚٞبیی ٔخُ آعپیزیٗ یب ٚارفبریٗ تزٛیش  آٔجِٛی یب تزٚٔجٛس ػزٚق ٔغشی ثٛدٜاٌز سٔبٖ فٛق اس دعت ثزٚد ٚ ػّت عىتٝ 

 .ٞبی خٖٛ رٌّٛیزی وٙذ ؽٛد تب ثب رلیك وزدٖ خٖٛ اس ٚلٛع ِختٝ ٔی



اعت ٕٔىٗ اعت ثب رزاحی ثتٛاٖ آٖ را ثبس ٕ٘ٛد. ثؼذ اس ثزٚس یه عىتٝ ٔغشی وٝ  اٌز ٔؾخـ ؽذ وٝ یه ؽزیبٖ دچبر تٍٙی ؽذٜ

 آٖ ٔذت عٛال٘ی درٔبٖ. ؽٛد ٔی ٔتٕزوش آٖ وٙٙذٜ ایزبداعت، درٔبٖ ثز رٚی سٔیٙٝ  ٘زیشی ٚ پبرٜ ؽذٖ یه ؽزیبٖ ثٛدٜػّتؼ خٛ

ٞبی ثؼذی رٌّٛیزی  ضذ فؾبر خٖٛ ثبؽذ تب فؾبر خٖٛ را پبییٗ آٚردٜ ٚ اس احتٕبَ خٛ٘زیشی دارٚٞبی تزٛیش ؽبُٔ اعت ٕٔىٗ

 .ؽٛد ٔی تزٛیش دار وٛرتٖٛ دارٚی٬ذ وٙذ. اٌز عىتٝ ٔغشی ثز احز اِتٟبة ؽزیبٖ ثبؽ

ٞبی تٛا٘جخؾی ٔخُ فیشیٛتزاپی، وبردرٔب٘ی ٚ ٌفتبردرٔب٘ی چٝ در ثیٕبرعتبٖ ٚ چٝ در خب٘ٝ  ٞبی ٔغشی، درٔبٖ در ثیؾتز ٔٛارد عىتٝ

  .ثبؽذ. ثذٖٚ ؽه یىی اس ٟٕٔتزیٗ ٔزاحُ درٔب٘ی ثیٕبراٖ عىتٝ ٔغشی تٛا٘جخؾی تحت ٘ظز یه تیٓ تٛا٘جخؾی اعت  ضزٚری ٔی

 فیشیٛتزاپی

ایٗ ٔؾىالت ثب راٜ رفتٗ ٚ دیٍز فؼبِیت ٞبی رٚسا٘ٝ فزد .ػضالت ضؼیف ٔی ؽٛ٘ذ ٚ فزد تؼبدَ ثذ٘ی ٘ذاردثؼذ اس عىتٝ ٔغشی، 

 .تذاخُ ٔی وٙٙذ

 .ثزای ثبسیبثی تؼبدَ ثذٖ ٚ تمٛیت ػضالت، فیشیٛتزاپی ثٟتزیٗ رٚػ اعت

دعت، وبر درٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ وٕه ثزای ٟٔبرت ٞبی حزوتی ظزیف ٔب٘ٙذ: اعتفبدٜ اس لبؽك ٚ چٍٙبَ، ٘ٛؽتٗ ٚ دٚختٗ چیشی ثب 

 .وٙذ

 ٌفتبر درٔب٘ی

تٛا٘جخؾی رشٚ رٚ٘ذ ثٟجٛدی ثیٕبراٖ ٔی ثبؽذ. ایٗ درٔبٖ وٕه ٔی وٙذ وٝ ثیٕبر ٟٔبرت ٞبی اس دعت دادٜ را دٚثبرٜ ثٝ دعت 

 .ثیبٚرد ٚ آعیت ٞبیی وٝ ٞٙٛس ثٛرٛد ٘یبٔذٜ اعت را رجزاٖ وٙذ

 .رٜ ثذعت آٚردٞذف ایٗ اعت وٝ ثیٕبر اعتمالَ خٛد را دٚثب

 .ثزای افزادی وٝ ٔؾىُ در فحجت وزدٖ دار٘ذ، ٌفتبر درٔب٘ی ٟٔٓ اعت

 .ٌفتبر درٔبٖ ٔی تٛا٘ذ ٔؾىُ ثّغ ایٗ افزاد را ثٟجٛد دٞذ

 ثحج درٔب٘ی

افزادی وٝ اس عىتٝ ربٖ عبِٓ ثٝ درآٚردٜ ا٘ذ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ احغبعبتی ٕٞب٘ٙذ: تزط، خؾٓ، 

 .ٔؾبٚرٜ ثب یه رٚا٘ؾٙبط ٚ یب رٚا٘پشؽه ٔی تٛا٘ذ در ایٗ سٔیٙٝ وبرٌؾب ثبؽذ.ٍ٘زا٘ی ٚ غٓ ٚ ا٘ذٜٚ را ٘ؾبٖ دٞٙذ

 : ػٛأُ خغز سا

 :عجت افشایؼ احتٕبَ ثزٚس عىتٝ ٔغشی ٔی ؽٛ٘ذ. ثیٕبری ٞبی ٔشٔٗ ػجبرتٙذ اس ثیٕبری ٞبی ٔشٔٗ*

 

 چبلی–                        دیبثت–                      وّغتزَٚ ثبال–                     فؾبر خٖٛ ثبال– 

 

 .وٙتزَ ٚ درٔبٖ ثیٕبری ٞبی فٛق احتٕبَ ثزٚس عىتٝ ٔغشی را ثٝ ؽذت وبٞؼ ٔی دٞذ

 

 :ذ، ایٗ رفتبرٞب ػجبرتٙذ اس:خغز ثزٚس عىتٝ ٔغشی را ثٝ ؽذت افشایؼ ٔی دٞٙ رفتبرٞبی ٘بٔٙبعت*

 

 ٘ٛؽیذٖ اِىُ–                                    ٚرسػ ٘ىزدٖ -                               دٚد وزدٖ عیٍبر– 



   ٘یش اس ػٛأُ خغز سادر ثزٚس عىتٝ ٔغشی ٔی ثبؽذ  تغذیٝ*

پیزٚی وزدٖ اس رصیٓ غذایی ٘بٔٙبعت ٔی تٛا٘ذ خغز ثزٚس عىتٝ ٔغشی را افشایؼ دٞذ. ٔقزف ثیؼ اس ا٘ذاسٜ چزثی ٚ وّغتزَٚ 

ٔقزف ثیؼ اس ا٘ذاسٜ ٕ٘ه ٕٔىٗ اعت عجت ثزٚس ثیٕبری فؾبر خٖٛ ؽٛد. ٔی تٛا٘ذ عجت ضخیٓ ؽذٖ ري ٞبی خٛ٘ی ؽٛد. 

ٔقزف ثیؼ اس ا٘ذاسٜ وبِزی عجت ثزٚس اضبفٝ ٚسٖ ٚ چبلی ٔی ؽٛد. ثب پیزٚی وزدٖ اس رصیٓ غذایی حبٚی عجشیزبت، ٔیٜٛ، غالت 

 .ٚ ٔبٞی ٔی تٛاٖ اس ثزٚس عىتٝ ٔغشی رٌّٛیزی وزد

 :ػٛأُ خغز سایی وٝ در وٙتزَ ؽٕب ٘یغت

ٔٛحز٘ذ خبرد اس وٙتزَ ا٘غبٖ  ٔغشی عىتٝ ثزٚس در وٝ – خب٘ٛادٜ در ٔغشی عىتٝ عبثمٝ ٚرٛد ٚ وٟٙغبِی –ثزخی اس ػٛأُ خغز سا 

 لزار دار٘ذ. رٙغیت، ٘مؼ ٟٕٔی ایفبء ٔی وٙذ. عىتٝ ٔغشی ٔزداٖ را ثغیبر ثیؾتز اس س٘بٖ تٟذیذ ٔی وٙذ.

 ثب ایٗ ٚرٛد، س٘بٖ در اوخز ٔٛاردی وٝ عىتٝ ٔغشی ثزٚس ٔی وٙذ ربٖ ؽبٖ را اس دعت ٔی دٞٙذ. 

 پیؾٍیزی اس ثزٚس عىتٝ ٔغشی:

ؽٛد. ثب  ٔذت ٚ رذی ٔحغٛة ٔی عىتٝ اس دالیُ ٘بتٛا٘بیی عٛال٘ی .ؽٙبخت ػٛأُ خغز سا وّیذ پیؾٍیزی اس عىتٝ ٔغشی ٔی ثبؽذ

   .وٕه وٙیذ تب خغز عىتٝ در آٟ٘ب وبٞؼ پیذا وٙذ افزادتٛا٘یذ ثٝ  ارزای ایٗ راٞىبرٞب، ٔی

                                                        
 وٙتزَ فؾبرخٖٛ

دارد، حتٕب ثبیذ  90/140ؽٕب فؾبرخٖٛ ثبالتز اس  ٘شدیىبٖؽه ٘ىٙیذ وٝ فؾبرخٖٛ ثبال یؼٙی افشایؼ خغز عىتٝ. اٌز یىی اس 

 عٛر ٔٙظٓ وٙتزَ ؽٛد.  وٙذ، أب فؾبرخٖٛ ثبیذ ثٝ تحت درٔبٖ لزارٌیزد. پشؽه ثزای وٙتزَ فؾبر دارٚٞبی ٔٙبعجی تزٛیش ٔی

 دٚری اس اعتزط ٚ افغزدٌی

تزیٗ ٌبْ ثزای حفظ عالٔت لّت ٚ ػزٚق ٚ پیؾٍیزی اس عىتٝ اعت.  وبٞؼ ػٛأُ ثزٚس اعتزط، ػقجب٘یت ٚ افغزدٌی، ٟٔٓ

ٞبی ٌزٚٞی ا٘زبْ دٞٙذ. ٔغزذ ٔحُ یب فزٍٞٙغزاٞب،  را تؾٛیك وٙیذ ثیزٖٚ ثزٚ٘ذ ٚ دٚعتبٖ تبسٜ پیذا وٙٙذ یب فؼبِیت عبِٕٙذاٖ

دار ثزایؾبٖ ٔضز اعت ٚ  ٞبی وبفئیٗ ذ.تٛضیح دٞیذ وٝ ٔقزف اِىُ ٚ ٘ٛؽیذ٘یٞبی خٛثی ثزای حضٛر عبِٕٙذاٖ ٞغتٙ ٔىبٖ

 .ثخؼ ٌٛػ وٙٙذ  ٞبی آرأؼ عبسی را ثٝ آٟ٘ب ثیبٔٛسیذ. تؾٛیك وٙیذ ثٝ ٔٛعیمی ٞبی یٌٛب ٚ آراْ تٕزیٗ

غزدٌی ثغیبر رذی أب اٌز ٕٞٝ ایٗ راٞىبرٞب را أتحبٖ وزدیذ أب ثبس ٞٓ خّك ٚ خٛیؾبٖ تغییز ٘ىزد ثب پشؽه فحجت وٙیذ. اف

 .ثیٕبری لبثُ درٔبٖ اعت

 رٌّٛیزی اس تؾىیُ ِختٝ

ٌزْ تٛفیٝ  ٔیّی 81تزیٗ دارٚی ٔٛحز ثزای رٌّٛیزی اس ِختٝ ؽذٖ خٖٛ، آعپیزیٗ اعت وٝ ثغیبر ارساٖ اعت ٚ ثب دٚس پبییٗ  ٟٔٓ

  .ی دیٍزی ثزای آٟ٘ب تزٛیش ؽٛدؽبیذ السْ ثبؽذ دارٚ ؽٛد. در ٔٛرد دریبفت ایٗ دارٚ حتٕب ثب پشؽه ٔؾٛرت وٙیذ،  ٔی



 ٞبی خغزعبس وٙتزَ ثیٕبری

  .ػالیٓ اِٚیٝ ٞؾذاردٞٙذٜ عىتٝ را ثؾٙبعیذ ٚ ثٝ د٘جبَ پیؾٍیزی اس عىتٝ ثبؽیذ.

 رصیٓ عبِٓ لّجی

ثٟتزیٗ رصیٓ ثزای پیؾٍیزی اس عىتٝ، عزؽبر اس غالت ٚ حجٛثبت، عجشی ٚ ٔیٜٛ، ٔبٞی، ٔزؽ ٚ ٌٛؽت ِخٓ ٚ ِجٙیبت وٓ چزة 

 ثبیذ ٔحذٚد ٌزدد.اعت. دریبفت چزثی سیبد 

 تؾٛیك ثٝ ٚرسػ

ْ اعت؟ ػزٚلی ضزٚری ٚ یىی اس وّیذٞبی افّی پیؾٍیزی اس عىتٝ اعت، أب چٝ ٔذت ٚرسػ الس-ٚرسػ ثزای عالٔت لّجی

 رٚس ٞفتٝ ٚرسػ وٙیذ.  5دلیمٝ ٚرسػ ٔتٛعظ تب ؽذیذ ٚ حذالُ  30وٙٙذ رٚسا٘ٝ حذالُ  ٔحممبٖ تٛفیٝ ٔی

 تؾٛیك ثٝ تزن عیٍبر

وؾذ، ثبیذ عیٍبرػ را تزن وٙذ. حتی  تزیٗ ػٛأُ خغز عىتٝ اعت. ٞز فزدی وٝ در خب٘ٝ عیٍبر ٔی عیٍبر وؾیذٖ یىی اس ثشري

                                                                                                                                                                    .دٞذ درفذ افشایؼ ٔی 30ٝ را س٘ذٌی ثب فزد عیٍبری خغز عىت

 ٔغشی اس عىتٝ پظ س٘ذٌی 

دٚثبرٜ تٛا٘بیی خٛد را ثٝ دعت ٔی آٚر٘ذ ٚ خٛد ٔی تٛا٘ٙذ اس خٛدؽبٖ ٔزالجت ثیؾتز اس ٘قف افزادی وٝ دچبر عىتٝ ٔی ؽٛ٘ذ، 

 .وٙٙذ

 .افزادی وٝ دارٚی ضذ ِختٝ را ٔقزف ٔی وٙٙذ، ثٝ سٚدی ثٟجٛد خٛاٞٙذ یبفت

 .ثبؽٙذ، اغّت ٔی تٛا٘ٙذ ثب اعتفبدٜ اس درٔبٖ ٞبی ثبال، ػّٕىزد ٔغتمُ را یبد ثٍیز٘ذ ٔی ٔؼِّٛیت افزادی وٝ دارای ٘بتٛا٘ی ٚ

 . خغز عىتٝ ٔغشی دْٚ ثیؾتز اس عىتٝ ٔغشی اَٚ اعت، أب ایٗ خغز ثب ٌذؽت سٔبٖ وٕتز ٔی ؽٛد
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