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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 [المرأة القاجارية والحضارة االوربية]

 سلوم إسماعيل[إعداد: فاطمة ]

 [قسم السياحة الدينية / كلية العلوم السياحية / جامعة كربالء]

 

 : الملخص

معرفة نساء اللالط القاجاري بالحضارة اخأوربية بشك  عام والحضارة واالغربية بشك   من غي  المعلوم مدى

ي اىل ايران  من اج   ياص. عىل عكس الرجال اللالط  الذين كانوا يعملون عىل نق  تلك الحضارة  والتطور الغرئ 

ز رجال اللالط القاجار  ك  ي  الذين عملوا عىل ذلالنهوض بابالدهم اىل مستوى يضاهي الدول االوربية  و من بي 

ز سبهساالرالذين عرفوا بانهم .  زا حسي  زا   والقائم مقام أمي  كبي   والصدر اخأعمم  المي  هم  وىلي العهد علاس مي 

ي ايران. 
 رواد الحداثة والتحديث فز

ة ومن هلذا جاءت هذه الدراسة للتعرف عىل مستوى  معرفة  المرأة القاجارية  بالعلوم والثقافة الغربية من ج

ي  الذي سغ لسيطرة عىل مقتدرات ايران وذلك من  جهة أيرى لتعرف عىل مؤامرات وأساليب االستعمار الغرئ 

 يالل تسليط الضوء عىل حياة  ثالث نساء من العهد الشاه ناض الدين القاجاري. 

 المراة   مهد عليا  تاج السلطنة  عزت الدولةا    الحضارة.  الكلمات الرئيسية: 
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]Qajar women and European civilization .[  
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Summary: 

      It is unknown to what extent the women of the Qajar court knew European civilization in 

general and Western and Western civilization in particular. In contrast to the men of the court, who 

were working to transfer that civilization and Western development to Iran in order to advance their 

country to a level comparable to the European countries, and among the men of the Qajar court, who 

worked on this were Crown Prince Abbas Mirza, the Qaim Amir Kabir and the Grand Vizier Mirza 

Hussain Sabhasalar, who knew that they were. Pioneers of modernity and modernization in Iran. 

Therefore, this study came to identify the level of knowledge of Qajar women in Western science 

and culture on the one hand, and on the other hand, to learn about the conspiracies and methods of 

Western colonialism, which sought to control the capabilities of Iran, by shedding light on the lives of 

three women from the era of Shah Nasir al-Din al-Qajar. 

 : المقدمة

ي اللالد  لذاك لم ُيقدمن 
أن نساء اللالط القاجاري لم يكن مهتمات بااجوانب الثقافية والحضارية والعلمية فز

وروبية كالمدارس و الصحافة وما إىل ذلك من أمور  رغم عىل تروي    ج المماهر العلمية والثقافية للحضارة اخأ

ي ايران
 غي  ملاليات بالوجود  االستعماري واساليلم فز

 احتكاكهن بالنساء االوربيات  فضال عن  انهن كنة

مهد عليا؛  والدة ناض الدين  وسوف نركز يالل دراستنا هذه. عىل ثالث  نسوة من عهد ناض الدين شاه هن

 زت الدولة  وابنتم تاج السلطانة. شاه  وأيتم ع

زا نائب السلطنة  ووزيره زا  كان علاس مي  ي طليعة الذين يعتقدون  المعروف باسم المي 
بزرك تائم مقام فز

ي العهد القاجاري. 
ز عىل الحضارة والثقافة والعلوم والصناعة االوربية فز ورة اطالع اإليرانيي   بضز

زا الذي يعتي   حيث تاما بالعديد من  بأنشطة وتدابي   للتعرف عىل الحضارة اخأوربية   منها: إرسال علاس مي 

ز عا   ز إيرانيي  ي إيران؛ شابي 
)جوبي   م  إىل لندن للتعرف عىل العلوم والفنون الغربية.  1811المؤسس للحداثة فز

 (136:ص1347

والحضارة  وسغ إىل دفع إيران نحو التطور والحداثة وفقا من تخلف إيران عن تافلة التقدم لكنم عائز 

ي أوروبا وكان يتساءل حول ذلك 
ومن جهة  iلألصول والمناهج اخأوربية. فلحث عن اخأسلاب الرئيسية للتقدم فز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  وكان مدركا ومطلعا بنفس الوتت  ز ي أعماتم بجرا  االستعمار الروسي واإلنكلي 
ز
زا يحس ف أيرى كان علاس مي 

. عىل ال ي يان أمي  كبي 
زا تق   المي 

تم هذه  وبااهتمام أكير  جوانب االستعمارية للحضارة الغربية. واكم  مسي 

حيث كان  مطلعا بشك  واسع عىل الحضارة اخأوروبية وعىل جوانبها المتنوعة  وسغ جاهدا يالل المدة 

ي استلم فيها الوزارة  
ة الت  ي إيرا1851-1847القصي 

ز
ن فأحدث دار الفنون أهم مركز علىمي م  لتحقيق تقدم علىمي ف

 معلىمي دار الفنون بعيدين عن سياسة اللالد ليأنسوا بمهنة التدريس والتعليم  ومن هنا 
ي إيران   وحاول أن يلق 

ز
ف

ز )بوالك  ز والفرنسيي   (206:ص1368ابتعد عن الروس واإلنكلي 

ي بيوتهن  ولم يكن 
ز
ي هذا الوتت معتكفات ف

ز
لديهن معرفة كافية بالعالم كانت النساء القاجاريات  ف

 وأوروبا.وماوصلت الم من علوم ومعارف. 

ي تلةاهتمام تلك النسوه بالعلوم والمعارف اخأوروبية من جهة وعدم ادراكهن 
لذا جاءت هذه الدراسة لتلحث فز

ي شاهدن أنشطة أمي  
ي ايران من المتوتع أن تكون هؤالء النساء الثالث الالئ 

ي فز كبي     لخطورة االستعمار اخأورئ 

 وياصة زوجتم  عىل دراية بلعض جوانب الثقافة والحضارة الغربية 

ن كتابا  او مقاال حول اطالع تلك النسوة عىل الحضارة اخأوروبية. ولم يلق  من مهد عليا  ومن المالحط انم لم يدوة

 يمكن من ياللم معرفة مقدار اط
ً
كا أثرا ز انهن لم يي  العهما عىل الحضارة وعزة الدولة إال بعض الرسائ    حي 

ي تركت كتاب باسم مذكرات تاج السلطنة  يحتوي عىل عدد من المواضع 
اخأوروبية  عىل عكس تاج السلطنة  الت 

 حول الحضارة اخأوروبية . 

ي إيران يالل حكم ناض الدين شاه  وديلن تصوره  
ي عشن فز

اضافةاىل بعض كتب رحالت النساء اخأوروبيات الالئ 

ي إيران  كمذكرات الليدي شي 
ي أتامت فز

يطانيا الت  م . وكتلت مذكراتها 1853/ 1849زوجة المفوض السامي للي 

ي جاءت إىل إيران عام   Carla Serenaيالل هذه المدة  وكذلك رحلة السيدة كارالرسنا
م  1877اإليطالية الت 

ز من حكم ناض الدين شاه وكتلت كتابا باسم الشعب والشعائر ترجم إىل ا  ية. للغة الفارسالسنة الثالثي 

وكتاب مذكرات عن الحياة الشخصية لناض الدين شاه تأليف دوست عىلي يان معي  الممالك حفيد ناض دين 

ة عىل مطالب  . وتشتم  أيضا كتب التاري    خ المعاض لتلك الفي  ي القض الملكي
شاه من ابنتم الذي تضز طفولتم فز

 متفرتة حول النساء. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 شاهمهد عليا؛ والدة نارص الدين 

م  والدة ناض الدين شاه إحدى 1874/ 1805ق الموافق ل  1220/ 1291السيدة ملك جهان الملقلة بمهد عليا 

زا   كان اسمها جهان وبعد أن استلم ولدها  النساء العهد القاجاري المشهورات  وزوجة محمد شاه ابن علاس مي 

ي 
ز
 من عمرها.  16الحكم لقلت بمهد عليا . تزوجت من محمد شاه ف

ي اخأماكنها الخاصة و كانت سيدة ذكية ومثقفة ورسامة ومطرزة تجيد اللغة العربية 
ز
تهتم بالسياسة . لديها  ف

ي وكؤوس وأباريق ومعالق 
ز شاي وتهوة وصوائز وبات والموائد؛ عدة  نراجي  مرصعة وفناجي  إلعداد المرسر

 وصحون متنوعة فايرة من الذهب والفضة صنعت يصيصا لها . 

ي السادس من شوال بوفاة محمد شا
ز
م  جاءت مهد عليا من نياوران إىل القض الجديد 1847ق/ 1264ه ف

يوما حت  وص  ناض الدين شاه إىل مقر الحكم  كانت فيها نائلة للسلطان تصدر   40مدة   وتقلدت زمام الحكم

ي   (. 36:ص1363اخأوامر و القرارات )يوموج 

ي من آثارها بعض الرسائ  والقرارات واخأيتا
ي المكتلة كلستان الملكية من بينها يتم كبي  مرب  ع الشك  نبق 

قش م فز

ي  عليم باللغة الفارسية ما ترجمتم ) والدة ناض الدين شاه العمىم.(
 (15:ص1347)ساسائز

ز  زا آغايان نوري الذي كان عميال لإلنكلي  ي هذا الوتت تدم المي 
ي  وفز

( حيث كان تد اعتق  176:ص1375)بيائز

ي 
ي إىل كاشان فز

عهد محمد شاه بسبب كالمم غي  الالئق وتهم االيتالس ورستة الديوان.أوىص آنذاك العميد   ونقز

ي إدارة شؤون اللالد. 
ي طهران مهد عليا باالعتماد عليم فز

 فرانت مندوب بريطانيا فز

ز  السفارة.  زار  ل مهد عليا مع أحد العاملي  ز
يطانية ثم تصد  ميز  اآلغايان إىل السفارة الي 

ي كتلت مهد عل
م  رسالة إىل فرانت فحواها " بناء عىل وساطة سفارة 1847ق/ 1264ذي القعدة  9يا فز

ي 
 تدوم عاىلي الجناب إىل اللالط الملكي فز

زا آغايان نوري حت   المي 
بريطانية البهية وطللكم الشخضي أمرنا أن يلق 

ل مهد عليا( وأعطيناه اخأمان عىل نفسم ومالم.  ز ي  تض ) ميز
ثم وعدتم بالوزارة إال أن ناض   (15:ص1347)ساسائز

م عليم أمي  كبي  . 
ة
 الدين شاه يالف ذلك وتد

ة استالم أمي  كبي  للوزارة كانت مهد عليا تنق  اخأيلار إىل اآلغايان وتتواطأ معم عىل  أمي  كبي   إىل أن 
ي في 
فز

. توفيت مهد عليا عام  ي 1874ق/ 1291انت  هذا التآمر بقت  أمي  كبي 
عمرها   وناض الدين شاه  من 71م   فز

 منكر خأعمالها غاضب عليها. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مهد عليا والحضارة األوروبية 

لقد كانت مهد عليا إمرأة مثقفة تجيد اخأدب الفارسي والقواعد العربية وتتقن جيدا الكتابة بالخط الكبي  

 من أشعارها:  والصغي  وتنشد الشعر أحيانا. 

ز النساء و الرجال  ي ك  حال ....   إنما العات  من بي 
ز
وكانت تحفظ الكثي  من اخأمثال  من يخرج رافع الرأس ف

والقصص واخأشعار وتستشهد بها أثناء الحديث  وتهوى مطالعة التاري    خ  وتمتلك مكتلة ياصة أكير مواضيعها 

 (. 88 1362)معي  الممالك . تاريخية وأدبية

  م بعض النساء اخأوروبيات إىل اللالط الملكي تعرفت عىل الحضارة اخأوروبية من طرق مختلفة؛ من بينها تدو 

 . ز ز وعقيالتهم  االلتقاء بالسيا  اخأوروبيي   االرتلاط والعالتات مع السفراء اخأوروبيي 

ضت  يز عندما كان زوجها وليا للعهد   ويقال أنها إتي  ي تي 
ز منذ إتامتها فز وكانت عىل عالتة وارتلاط باإلنكلي 

ي.  ز ية 67:ص1387)زيلا مللغا من المال من شخص إنكلي  ز ( كانت زوجة اخأستاذ محمد عىلي تشخماتساز إنكلي 

ي 
زا ومن بينهم زوجة ابنم السيدة ملك جهان مهد عليا حيث كانت تزورهن فز وكانت عىل ارتلاط بنساء علاس مي 

ي هذه المدينة طللت مهد عليا من أوغن بوره
يز وفز  الفرنسي تعليم ابنها وىلي العهد )ناض  Eugene Bore  تي 

زا( اللغة الفرنسية.   (. 88 ص1362) معي  الممالك الدين مي 

زا وابنتها  كان من مستشاري مهد عليا امرأة فرنسية من أبناء مدينة أورليان مكلفة بتعليم ولدها ناض الدين مي 

ي اللداية لتعليم صناعة الورود . 
 عزة الدولة تدغ مدام الحاج علاس  جاءت إىل إيران فز

ي عهد علاس مي  
زا أحضز أحد التجار مقدارا من الورود المصنوعة من القما  و الورق إىل إيران وبعث عدة فز

زا  زا  زوج مهد عليا. بسبب طلب الكثي  من النساء أرس  محمد مي  زا ابن علاس مي  باتات منها إىل تض محمد مي 

ازي عام   لتعلم صناعة الورود.  م  إىل باريس1819ق/ 1235الذي لم يتقلد الحكم بعد الحاج علاس الشي 

ها معم إىل إيران بمرتب  فرانك سنويا. كانت هذه المرأة  8000وهناك تعرف عىل سيدة فرنسية  تزوج منها واحضز

تتقن الغناء والرتص والخياطة والطبخ جيدا. أسلمت هذه السيدة وتعلمت الثقافة والعادات والتقاليد اإليرانية  

كانت زوجة الحاج علاس من عام 1368:161)شي    وتصص الملوك اإلفرنج. وروت للنساء تاري    خ فرنسا وأوروبا 

ي تض  90ق حيث توفيت عن عمر يقارب 1295ق وحت  أواير شتاء 1264
عاما تعم  عىل بسط نفوذها فز

ي إدارة  اخأمور. 
ي زمن مهد عليا كانت تشاركها فز

 ناض الدين شاه وبالخصوص فز

ة مرض محمد شاه تحضي  مهد عليا الستالم  توهي من نقل
ي في 
ز للسيدة كارالرسنا وعملت فز ز اإليطاليي  السائحي 

ي استلمن الحكم بعد وفاة أزواجهن حت  بلوغ أبنائهن 
اخأمور  فكانت تروي لها تاري    خ بعض ملكات أوروبا الالئ 

ز السام يمرحلة الرشد حت  تحتفظ بمقام الصدارة لنفسها وتتحاور مع المفوضي  ز  الروسي واإلنكلي 
ز فيما يخص  يي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يكة  تراراتها. يحتم  أن تسما من المؤامرات المدبرة ضد أمي  كبي  دبرت عىل يد زوجة الحاج علاس رسر

ز الليدي شي  عام  ومستشارة مهد عليا.  ي اللقاء الذي تم بي 
ز
م  مع مهد عليا كانت زوجة الحاج 1850ق/ 1267 ف

جمة  ة وكانت تشغ  منصب مي   والدة الملك  وهناك وصفتها الليدي شي  بالمحبوبة والذكية. علاس حاضز

ي 
 (167:ص1370)اردكائز

ي 
ز
ي تعريف نساء اللالط عىل الحضارة اخأوروبية. فهم من نرسر اخأزياء اخأوروبية ف

ز
ز أيضا دور ف للتجار اخأوروبيي 

يات يهتمون بارتداء اخأزياء اخأوروبية  وكانت ا . وكانت النساء الير ي عهد ناض الداللالط الملكي
ز
ين شاه من خأحذية ف

ز ويدغ "بيلو" مع  اخأنواع المستوردة من اللالد الفرنسية  تلبسها السيدات اخأنيقات. جاء أحد التجار الفرنسيي 

ي اخأزياء اإليرانية. جلب الرساوي  
ز
ي السوق إىل  تغيي  ف

ز
زوجتم إىل طهران  مصطحلا معم بضائع أدى عرضها ف

ي أيذت مكا
ي أيذت مكان اخأحذية المطاطة الت 

ة  وجلب اخأحذية الجلدية المتنوعة الت  ن الجوارب القصي 

ي  المتداولة.   ( 485: 1369) نوائي

ي مذكرات رحالتها 
ي البيت: " النساء يرتدين كتلت السيدة كارالرسنا اإليطالية فز

تنورة  حول أزياء النساء اإليرانيات فز

ة كتنورة  الراتصات عندنا  تشد  ز فضفاضة وتصي   هذه التنورة تحت الخض وكلما تضت التنورة كلما زاد الراغبي 

 (. 60: 1362برتدائها.")رسنا 

ي للاس 
ت هذه التنورة عن طريق والدة ناض الدين شاه تحب مالبس الراتصات وتررت أن تحدث ثورة فز انترسر

اء التنورات القصالنسوة اإليرانيات بإديال هذه اخأزياء إىل اللالد. ومن ذلك الوتت صارت النسوة  ة  ترغب برسر ي 

ة طور التصميم  الرئيسي لها.  وبعد مدة تصي 
  

 بكثي  مما عليم العادة 
كتلت الليدي شي  : عندما كانت أذهب للقاء مهد عليا كنت أرى بدنها مكشوفا أكير

وياصة نساء انتقدت الصحافة اخأوروبية وضع النساء اإليرانيات  (  72: 1368)شي    عند النساء اخأوروبيات. 

ي الماهر  أن جمعيات الدفاع 
ز يعلنون فز القض الملكي  ونقلت كالما عن لسان السائحات اخأوروبيات. وكان اإلنكلي 

ء للنساء اإليرانيات ولكن الحقيقة هي أنهم غاضبون من إلغاء اتفاتية   من الوضع السي
ز عن حقوق المرأة متألمي 

ي  خذوا من تضايا النساء موضوعا مناسب لذلك )معي  اللمالك  م  ويحاولون االنتقام فات1892ق/ 1309ريخ 

1362:29 .) 

ي إيران تمكنت من التقاط صور للنساء المتواجدات داي  القض 
كما اشتهر إرسال صحفية إىل تض  الحكم فز

اع الصور منها واتالفها بعد إطالع إحدى النساء المتواجدا ز  تبدون حجاب  و داي  المسب  أيضا  ولكن تم اني 

ي القض. 
ي انتقال الحضارة (  1362:60) رسنا  فز

ز للدول اخأوروبية ونساءهم دورا فز ز السياسيي  ولعب أيضا الممثلي 

 اخأوروبية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كانت مهد عليا تحب أن تتأس بملكة بريطانيا ولديها معلومات عن كيفية للاسها وعدد أبنائها  وكيف تقيم   

ي حول   مراسم االحتفال واالستقلال الملكية  ومن هنا  ز كانت تسأل الليدي شي  زوجة المفوض السامي اإلنكلي 

ا .   ذلك وتطلب منها أن تري  ها صورة للملكة  ي إنكلي 
ز
 (. 538-1362:535) كرزون  وتسأل عن وضع المرس  ف

 . ز ي الشهر مرتي 
ز
(.  71:  1368) شي     التقت الليدي شي  بمهد عليا عدة مرات  وأحيانا كانت تذهب للقائها ف

ي اللالط.  وكان لها 
ز
 تأثي  عىل بقية السيدات المتواجدات ف

اخأيت غي  الشقيقة لمحمد شاه كانت تسألها عن عادات وتقاليد أوروبا وأرسلت لها طاتة تما  حرير   

وطللت منها أن تطلب من يادمها تفصي  تميص عىل الزي الفرنسي كي تتعرف عليم  كتلت الليدي شي  تعليقا 

ة اللائسة. عىل ذلك: أحسست بالشفقة   (432-450: 1377)تفضىلي   عىل هذه اخأمي 

 الروسي 
ز ز الساميي  ي كانت فيها مهد عليا نائلة السلطان كانت تستشي  المفوضي 

ز الت  يالل اخأيام اخأربعي 

ز بهذا  ي إيران لم يسمعا توال من مسؤول من المسؤولي 
ي  لدرجة أنهما ضحا أنهما منذ أربعة عرسر عاما فز ز واإلنكلي 

ية أن مهد عليا أكدت لم   واالتقان. الحسن  ز ي تقرير لوزارة الخارجية اإلنكلي 
ية أيي  فز ز القائم بأعمال السفارة اإلنكلي 

يطانية.   (159-71:  1368)شي   يالل لقاءاتم الخاصة عىل إتناع الشاه دوما بقبول اخأفكار واإلرشادات الي 

ز مهد عليا واالست . ومن الواض  أن الروس كان التآمر عىل أمي  كبي  أهم تعاون بي  ي والروسي
ز عمار اإلنكلي 

ي نزاع 
ز كالهما عمال لتضعيف تواعد وزارة أمي  كبي   وكانت حكومة أمي  كبي  من اللداية وحت  النهاية فز واإلنكلي 

 . ي
ز  وازدادت العداوة حدة حت  وصلت إىل التهديد العلتز  (163:  1368)شي   مع الروس واإلنكلي 

ي طللاتها حت  ال بعد وصول أمي  كبي  إىل  الصدارة سغ إىل أيذ جانب الحيطة والمداراة مع مهد عليا فكان يلت 

لها مركزا  ز تمهر عداوتها  و سغ إلرضاء الشاه عنها  ولكنها من اللداية لم تتوائز عن التآمر عليم  وجعلت من ميز

 (155: 3:ج1353الجتماعات معارضيم ومنطلقا للفتنة ) سبهر  

لها لم تكن سياسة ال ز ي اتلعها أمي  كبي  نافعة  لذلك تام الملك وأمي  كبي  بالتشديد عليها  و وضعا ميز
مداراة الت 

 تحت المراتلة. 

ي ذلك الوتت أيضا 
وبأمر من الملك كان يطلب ممن يريد االلتقاء بها رسالة يطية من الملك شخصيا. وبحث فز

 (1346:195) ادميت   موضوع إيراجها من العاصمة. 

ضخ بسهولة لهذه التدابي   لذا كانت تتذرع أسبوعيا بزيارة السيدة زبيدة عىل طريق بالطبع ل
م تكن مهد عليا لي 

 مزار علد العميم  وتجري لقاءاتها واستشاراتها هناك. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز والراتصات  المتواجدين داي  القض  فأشاعت أن أمي  كبي  يائن يريد السلطة لنفسم. و استخدمت المطربي 

ملك لعزل أمي  كبي    مثال الراتصة سلطان راتصة مهد عليا كانت تالعب الملك الورق وتتحدث الذين يحبهم ال

 .  (678:  1346) ادميت    معم بالكناية والتورية حول تت  أمي  كبي 

وفقا لما تقدم يتض  أن مهد عليا كانت مطلعة تقريلا عىل الحضارة الغربية  إال أنها لم تخطو نحو التجديد 

ي إيران كانت والنهضة با
ز
لنساء اإليرانيات  مع أن المدارس الجديدة وبالخصوص مدارس التبشي  الدينية النسائية ف

(  التاري    خ لم يعرف لمهد عليا حركة إلنشاء مركز 678:  1346نشطة منذ عهد زوجها محمد شاه  )) ادميت   

 .  علىمي

فيم ك  ما يهم مهد عليا من الحضارة الغربي ف والي  ي كانت أمور الي  ز ي المقاب  سخر االستعمار اإلنكلي 
ز
ة. وف

ي إيران وذلك خأنم واجم 
سلطتها وتخلص بمساعدتها من أمي  كبي  أهم الشخصيات المناضلة ضد االستعمار فز

ي  وكان دائما يسغ للنهوض بالثقافة واالتتصاد والصناعة الدايلية  ز بقوة ك  أنواع التسلط واالستعمار اإلنكلي 

ي إىل أتض درجة ممكنة  لدرجة أن الكولوني  شي  اضطر إىل مكاتلة وزارة اإليرانية ليحد من ا ز لنفوذ اإلنكلي 

اء اللضائع والصناعات الوطنية مما سيسبب كساد  ية معلنا لها أنم يقوم بتشجيع الناس عىل رسر ز الخارجية اإلنكلي 

ي إيران. 
ية فز ز ي ك التجارة اإلنكلي 

لحت   المجاالت موضة يومية  وأصبعد أمي  كبي  صار تقليد النساء لألجانب فز

ي الوصول إىل الثقافة والحضارة الغربية تقليدا ناتص ال تيمة لم ال يعرف من الحضارة الغربية 
مساغي أمي  كبي   فز

 (678:  1346) ادميت    غي  التنورة وللاس راتصات اللاليم. 

 عزة الدولة

ي أوالد محمد شاه ومهد عليا عام 
م    وهي اخأيت غي  الشقيقة لناض الدين 1834ق/ 1250ولدت عزة الدولة ثائز

ي بيت أبيها  وكانت سيدة مثقفة تجيد التطريز  كتلت عنها المدام كارالرسنا: لناض شاه. 
تعلمت القراءة والكتابة فز

ا اسمها عزة الدولة وهي سمراء جميلة حواجبها كقوس ممدودة الدين شاه من أمم أيت تحلم كثي 
ي    ) محبوئ 

 من وىلي العهد ناض الدين شاه.  (  124: 1370
بعد أن وص  ناض الدين شاه إىل الحكم  بشوشة وفصيحة أكير

ي ذي القعدة عام 
ي يان أمي  كبي  للوزارة وزوجم أيتم عزة 1848ق/ اكتوبر 1264فز

زا محمد تق  م   انتخب المي 

ي نفوذ أمي  النمام  وكانالدولة.  كتب ممث  إنكلي  أن مهد عليا مخالفة بشدة لهذا الزواج  وتخسر 
هذا  أن يزيد فز

ي لكالم أمم وأض عىل هذا الزواج. 
 (678:  1346)) ادميت    أمرا طبيعيا ولكن الملك )الشاه( لم يصغز

ي هذا الوتت كان عمر أمي    م . 1849ق/ 1265ربيع اخأول من عام  22أتيم حف  الزواج عزة الدولة يوم الجمعة 
وفز

ي  55كبي   
 (24:  1346)) ادميت    من عمرها.  16 عاما وكانت هي فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا. وبسبب مؤامرات الدول  عاشت عزة الدولة أت  من ثالث سنوات مع أمي  كبي  ويالل هذه المدة أحبتم كثي 

زا آغايان نوري عزل أمي  كبي  من منصب الصدر اخأعمم.   اخأجنبية ومهد عليا والمي 

ي تذكر صالبة ومتانة أمي  كبي  
ز  اإلتالة أن يطأ أمي  كبي  هو عدم تبول دعم  تعتقد الليدي شي  الت  حي 

فة تلعث عىل الفخر بالقرب من طهران  ولكنم  ؤوا لم حياة آمنة مي  يطانية.لقد هية الكولوني  شي  والحكومة الي 

ية.  ز ي ظ  الرعاية اإلنكلي 
ز
ي بعد ذلك أمي  إىل كاشان وأراد الشاه ووالدتم 151 1370)شميم    رفض الجلوس ف

(. نقز

ي طهران  ولكنها أضت عىل الذهاب مع زوجها . إبقا 
ز
ي الطريق 150: 1368)بوالك    ء عزة الدولة ف

ز
( وجلست ف

ي كاشان كانت تتذوق ك  اخأطعمة المقدمة 
ز
ي عربة واحدة يوفا من إلحاق جنود الحكومة بم اخأذى. وف

ز
مع  أمي  ف

ا.  تاموا  متآمرين لقت  أمي  كبي  ويديعة زوجتمتي  أن ال  لم يوفا من دس السم فيها خأنها كانت يائفة عليم كثي 

ى  فالملك  بإرسال إحدى نساء القض إىل عزة الدولة حاملة رسالة شفهية مفادها " امسخي دموعك وهات البرسر

ثم تدمت خأمي  كبي  للاسا طاللة منم الذهاب للحمام عفا عن أمي   ومن المقرر إرجاعم إىل طهران أو كربالء."

زة الدولة عىل رؤية رسالة الملك الخطية  ومنعت أمي  كبي  من الذهاب إىل الحمام وأضت عىل أضت ع الرتدائم. 

 (. 224:  1368) شي     مرافقتم. 

ي العودة من الحمام  ظهر القلق عىل عزة الدولة  وتصدت الخروج وراءه  إال أن  الجنود 
وعندما تأير أمي  كبي  فز

ي وجهها. تي  أنها عند
ي )أوصدوا اخأبواب فز

كانون   10ق / 1268ربيع اخأول  17ما سمعت يي  اغتيال أمي  كبي  فز

ي 
ز عىل يدمة وحماية أمي  كبي  وكان 1852الثائز م  ( فخرجت بدون حجاب إىل الحمام وأمرت الفرسان القائمي 

( غي  أن 97:  1362)رسنا   عددهم مئة باللحث عن تتلتم  وعينت لمن يجدهم ثالثة آالف تومان جائزة. 

ز  تل  أن يص  يي  موتم إىل اخأ  ز يائفي  ز بقت  أمي  كبي  كانوا تدعادوا أدراجهم إىل طهران مرسعي  شخاص المكلفي 

ي  .  عزةالدولة . 
 (. 356: 1340)اشتيائ 

ق من 1283أنجلت عزة الدولة من أمي  كبي  بنتان باسم تاج الملوك وهمدم السلطنة. زوجتهما مهد عليا عام 

الدين شاه  تاج الملوك المعروفة بهم الخاتان تزوجت من ممفر الدين شاه وأنجلت منم حفيديها من ابنها ناض 

 (. 163: 1370محمد عىلي شاه.)شميم   

ي  ز ي ظ  الحماية والدعم اإلنكلي 
ز آغايان نوري بعد اغتيال أمي  كبي  رئيسا جديدا للوزراء فز ي   بال: )ش عي 

زا  ( ومن شدة بغض اآلغايان نوري عىل أمي  كبي  222 أو تقربا من  )الشاه( يطب أيتم عزة الدولة البنم المي 

اها عىل الزواج أيضا. نق  توالن عن عزة الدولة حول  كاظم نمام الملك  وأجابم الملك ومهد عليا عىل ذلك وأجي 

ل ك  من يصب  ز ي ميز
ة أن أعيش فز ي جزء من متاع السلطنة والصدارة يجب عىلي

 هذا الزواج انها تالت : " يمهر  أئز

ي  بال:  الصدر اخأعمم."
 (. 45)ساسائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أرجو أن يبتىل هذا الزوج بنفس تدر  
القول اآلير أنها تالت لناض الدين شاه: تللت هذا الزواج فقط خأئز

ي السابق.  زوج 
ي     ( المعروف أن هذا الزواج تم ظاهريا  و لم تدي  معم غرفة الزوجية مطلقا. 17: 1363)يرموج 

ي بال: 
 (. 52) ساسائز

ي لم تحلم يوما.  م    1858/ 1275آغايان نوري من منصلم عام  بعد عزل
انفصلت عنم عزة الدولة الت 

ي  
ز
 (. 88: 1371)مستوف

وان  تزوجت عزة الدولة بعد الطالق من نمام الملك من ثالثة آيرين؛ أولهم ابن يالتها شي  يان ) انوشي 

ز الملك وأنجلت منم ثالثة أوالد  ا   يان( عي  ز الملك سفي  ي  ولكنصار عي 
 ومسؤوال عن اسطنبول واللالط العثمائز

ي  .   لم يأيذ عزة الدولة معم إىل اسطنبول.  يان عام  ( 725: 1369)نوائي ق/ 1285تزوجت بعد موت شي 

ز يان سبهساالر وأنجلت منم ولدا وبنتا. وبعد وفاة يحت  1868 زا حسي  ي المي 
م  من يحت  يان مشي  الدولة أجز

ي النهاية توفيت عام 1892ق/ 1309يان 
زا نض هللا يان وفز ي 1905ق/ 1323م  تزوجت من المي 

من  73م  فز

ي  عمرها.   ( 726: 1369)نوائي

ي منطقة عودالجان وسىمي أحد شوارع هذه المنطقة باسمها وكانت تكيتها  يوجد 
لعزة الدولة  حمام وتكيم فز

ة ومجللة. كان يحت  يان مشي  الدولة يذهب إىل هناك وتت العزاء.    كبي 

ي عيد 
ا فز بشك  عام نستطيع أن نقول أن عزة الدولة كانت إمرأة متدينة وتقليدية كانت تقيم إحتفال كبي 

ي الشوارع ومنع اخألعاب النارية. الزهرا 
ي    ء عىل الرغم من منع منادي الحكومة عن اإلعالن فز : 1370) محبوئ 

243 .) 

 عزة الدولة والحضارة االوربية 

ز تليال. علمتها مدام الحاج علاس الفرنسية التطريز  والتقت  ي بيت أبيها عىل اخأوروبيي 
تعرفت عزة الدولة فز

ي    بريشاريان ي   (.المصور عن ترب والتقط لها صورة مع أيوها ناض الدين. 243: 1370)محبوئ  : 1369) نوائي

337 .) 

ي 
ي المجالس العامة بالسيدات اخأوروبيات  فقز

ي عام  20كما التقت فز
ق ميالد السيدة 1303جمادى الثائز

ل نائب السلطنة بعدة نساء أجنبيات منهن زوجة "الكونت" وابنت ز ي ميز
وزوجة  م فاطمة الزهراء )س( التقت فز

ها لم 
ة
ي تكن
يطانية. المتوتع من عزة الدولة بعد زواجها بأمي  كبي   ونمرا  للمحلة الت  القائم بأعمال السفارة الي 

ة مع سياسة الدول اخأوروبية.   وتعليمم لها؛ أن تتعام  بحكمة وبصي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ك طهران   ي يان أوىص المفوض السامي الروسي أمي  كبي  أال يي 
زا تق   وأرس  عددا من أعضاءوبعد عزل المي 

 السفارة وبعض الحرس إىل بيتم ليعلن أنم تحت الحماية الروسية. 

غضب ناض الدين شاه من التدي  الروسي وطلب من السفي  الروسي برنسدالكوركي أن يلعد موظفيم وحراسم 

.أشار بوالك إىل هذا  وكتب: صارت المساعدات المفروضة من تل  السفارات ا ة خأوروبيعن بيت أمي  كبي 

 " ز ي تض "في 
ز
ي الوتت الغي  المناسب خأمي  كبي  ذريعة خأعدائم للتآمر واالنقالب عليم  حيث سجنوه ف

ز
والمقدمة ف

ا لحماية  بالقرب من كاشان عىل الرغم من أنم كان عارفا لمخططاتهم ولم يقللها.وتي  أن عزة الدولة سعت كثي 

ي يطر  طللت من المفوض
ز
السامي الروسي حمايتم  وبدون إعالم أمي  كبي  أرسلت  زوجها وعندما فهمت أنم ف

 (. 207: 1368)بوالك  رسالة إىل زوجة سفي  روسيا مفادها طلب الحفاظ عىل حياة زوجها. 

من الواض  أن أمي  كبي  كان مخالفا للرعاية والدعم الروسي لم. ويمهر من معرفة عزة الدولة بزوجها عدم        

ة يوفها عليم  وحبها لم  وحفاظا عىل حياتم  ولم يكن  تيامها بهذا العم   وإذا كان هذا اخأمر صحيحا فهو من كير

. لهذا التضف أي وجهة سياسية  ومن جهة أيرى يمهر أن  ها لم تكن مهتمة بسياسة االستعمار الروسي

ز الذين التقوا بعزة الدوة بوالك والليدي شي . زار بوالك عزة الدولة بعد مقت  أمي  كبي  عدة         من اخأوروبيي 

وجة من كاظم يان  ز ي هذا الوتت مي 
ي ك  مرة كان يسألها عن أحوالها فتجيب: أنا متألمة وحزينة. كانت فز

مرات  وفز

 (. 207: 1368غايان نوري. )بوالك ابن آ

ي بهذه 
ي  لم ألتق 

وكتلت الليدي شي : بعد مقت  أمي  طللت اخأذن للقاء عزة الدولة التدم لها التعازي مع أئز

ي تل  ذلك. )شي  
 (. 227:  1368السيدة الموترة واللارزة ذات السلوك الئق واستثنائ 

ي هذا اللقاء يالفا للمتوتع رأيت والدتها مهد عليا 
ي أال  فز

ي الداي  فصدمت ويرجت برسعة خأن اخأدب يقتضز
فز

ء ياص  ي
تتكلم البنت بمحضز والدتها .آدميت تعتقد أن مهد عليا جاءت عمدا حت  ال تبو  عزة الدولة بسر

 . لزوجة المفوض السامي
 (. 733: 1346)ادميت  

ي وجم أعد
ن أول م -أمها وأيوها  -ائم عزة الدولة بصفتها زوجة أمي  كبي  والمؤيدة لم كانت درعا واتية لم فز

ي نزلت بم وبقيت وفية لم إىل آير لحمة. 
 الفتنة الت 

ي القصور المسيحية تمتلك من الفضائ  
ة تربت فز ي عزة الدولة: لم يسج  التاري    خ أية أمي 

يقول واتسون فز

 ( . ي
ي  اخأيالتية والزوجية مث  ما تمتلكم عزة الدولة لما أظهرتم من محلة ووفاء لزوجها المتوفز (  337: 1369نوائي

ي أواير عهد محمد شاه 
ز يان سبهساالر إىل فرنسا فز زا حسي  سافر الزوج الرابع لعزة الدولة يحت  يان أيو المي 

ي 
ي وصار فز

جما اللالط. ثم رف  لدراسة الطب  إال أنم لم يتمكن من إتمام الدراسة . فتعلم اللغة الفرنسية وصار مي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عام 1299عام 
ز
ي عام  1303ق وزيرا للعدل  وف

ز
ق وزيرا للتجارة. تي  أنم متعام  مع 1305ق وزيرا للخارجية  وف

 الروس  والروس يوفرون لم الحماية والدعم. تي  أن ناض الدين شاه حمد هللا وشكره عندما مات

ي إيران 
ز
ي السياسة ومتقنا للعادات اخأوروبية وربما كان هو  أذك رج  ف

ز
كتب كرزن : كان يحت  يان متمرسا ف

تية وأنم يعلم عادات وتقاليد اخأوربية أكير من جميع الوزراء الذين رآهم.  ي   )الحديثة. كما يعتقد أنم أت  رسر نوائي

1369 :326) 

ولكن لم يذكر عنها القيام بأي عم  من الناحية العلمية أو من جهة من الممكن أن تكون عزة الدولة تأثرت بم 

فيهية الغربية.   تقليد الجوانب الكمالية الي 

ي وصيتها المطبوعة البنتها تاج الملوك أم ياتان: ليس عندي 
ز
ي المراجع ببساطتها. جاء ف

ز
ا ما استشهد ف كثي 

 دين. أتسم عليك باهلل أال تفعىلي ىلي شيئا بعد الكثي  من الخدم والحشم خأورثك إياه   وهلل الشكر ليس عىلي 

 . ي
ي   ممائ 

 (. 92: 1389)بيائ 

ي ليس معلوما أيضا. يمكن اعتلار حياتها مع أمي  كبي  وحبها لم نوع من عدم  تعاملها مع االستعمار الغرئ 

 التعاون مع االستعمار مع أن ذلك كان من باب الوفاء للزوج. 

ي رجب عام لعزة الدولة بنت باسم أفرس السلطن
م  من سليمان يان أديب 1889ق / 1306ة  تزوجت فز

السلطنة. وكانت هذه البنت من النساء المتنورات وإحدى أعضاء  جمعية حرية النساء. لهذه الفتاة تصة 

ي باسم الدكتور  ز ز  حيث اشتهر أنها راجعت طبيب إنكلي  أغضبت الناس ودفعتهم إىل إنشاد اخأشعار ضد اإلنكلي 

ي  أدلنك عند ا  (323: 1369لوالدة )) نوائي

اض الناس عىل ذلك. جوكوفسكي 
ي الشعبية حولها بما تشتم  1918-1858) مما أدى إىل اعي 

م ( ذكر اخأغائز

ة طبيب   غي  أيالتية  وكتب: سيدة من العائلة المالكة بعد والدة صعلة راجعت وهي  مجي 
ز عليم من مضامي 

ي لمعاينتها ولم يذكر اسم أفرس السلط ي أوروئ 
ي ذكر اسمها باالعتماد عىل ما كتبتم اعتماد السلطنة فز  نة. ولكن نوائي

؛ اخأوىل مراجعتها 73)جوكوفسكي  بال:  ق.  1308ذي الحجة عام  22تاري    خ  ز (.كان غضب الناس من جهتي 

ي.  ز  لطبيب  والثانية أن هذا الطبيب إنكلي 

ي إيران من ع بالطبع تل  هذا التاري    خ كانت النساء تراجع اخأطلاء الرجال. بوالك
ام الطبيب الفرنسي الذي كان فز

ي المثانة عمليات ولكن الوالدين كانوا  1860وحت   1851
م  ذكر أنم أجرى للكثي  من الفتيات المصابات بحض فز

ال يوافقون عىل إجراء   العملية الجراحية إال بعد أن أطمئنهم عن بقاء عذرية بناتهن  وعدم إصابة غشاء اللكارة 

ر. )بو   (. 150: 1368الك بضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بخصوص اخأمراض النسائية والتوليد.  ز اضات أنها راجعت طبيب إنكلي 
 ربما يكون السبب المهم لهذه االعي 

 تاج السلطنة

ي 
ي ربيع الثائز

ز
ة لناض الدين شاه  ولدت ف م . 1884ق/ 1301زهراء الملقلة  بتاج السلطنة  البنت الثانية عرسر

زا  حشمة السلطنة عم ناض الدين شاه . أمها توران السلطنة بنت محمد حسن  ( 180-174: 1378)جالىلي  مي 

ي السابعة من عمرها إىل المدرسة ثم عقد عقادها عىل حسن يان ابن شجاع السلطنة. بعد 
ز
ذهلت تاج السلطنة ف

 عدة سنوات طلقت من زوجها. 

مع زوجها حول الثورة ذكرت أسلاب مختلفة لهذا الطالق منها: عالتاتم مع اآليرين  االيتالف بالرأي 

( رغلة تاج السلطنة بتعلم العلوم الجديدة وتراءة الكتب اخأجنبية  وتركها 174: 1378)جالىلي  الدستورية 

 (. 109: 1378المذهب . ) تاج السلطنة 

زا علد هللا  وتعلمت الرسم عند سليمان يان  ويلدو أنها تعلمت العزف عىل العود بعد انفصالها عن المي 

. سبهلدي اب مان أحلت تاج السلطنة سلي ن عيس يان اعتماد الدولة  حفيد عمتها عزة الدولة زوجة أمي  كبي 

ي كتاب ذكريات تاج السلطنة  أنها كتلت هذا الكتاب لم. )جالىلي 
ا  وذكر فز (مع بدء 92-89: 1378يان كثي 

ي 
 جمعية حرية النساء.  أحداث الثورة الدستورية انضمت تاج السلطنة إىل مؤيدي الثورة  وصارت عضوة فز

ي عام 
ي جمعية النساء بعد زواجها الثائز

ي ابن 1908ق/ 1326اشتهر أنها انضمت إىل فز
م  من توللر آتاسي باسر

 أخ باشايان اخأمي  بهادر؛ خأن اخأمي  بهادر المخالف للثورةالدستورية أتال توللر آتاسي من منصلم. 

تومان معج  وثمانية آالف تومان مؤج . ولكن هذا الزواج بذل توللر آتاسي صداق تاج السلطنة أربعة آالف 

ي نفس السنة عام 
ي عام 1326لم يستمر طويال وكان طالتها طلقا للعض اخأتوال فز

 ق1329ق وعىل تول آير فز

ي الذي نمم فيها 178: 1378)جالىلي  
ز بتاج السلطنة كالشاعر المشهور عارف القزويتز (. كان هناك معجبي 

ي عهد أحمد شاه وواجهت مشاك  مالية استمرت حت  عهد  عاشت تاج  أشعارا. 
السلطنة بعد ممفر الدين شاه فز

ي عام 
 ـه.  ذهلت إىل كربالء برفقة ابنتها وصهرها.  1301السيد ضياء الدين . وفز

ي وضع غريب ومؤسف. ـه.   1314ق/ 1345عام  توفيت
ة ظهي  الدولة. واشتهر أنها توفيت فز ي مقي 

 ودفنت فز

 (. 1377:478)تفضىلي  

 تاج السلطنة والحضارة األوروبية

. زار العديد من  ز   وجاء إىل إيران الكثي  من اخأوروبيي 
ي إيران زمن تاج السلطنة أكير

ت الحضارة اخأوروبية فز انترسر

ي عام 
م  1905ق/ 1323النساء اخأوروبيات نساء اللالط حيث أن تاج السلطنة بعد الطالق من زوجها اخأول فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 من يدمتها  ولكن والد زوجها أطلع وىلي تررت بيع مجوهرا
ز تها والسفر إىل أوروبا بمساعدة إمرأة فرنسية وإثني 

زا عىل ترارها.   العهد محمد عىلي مي 

ل تاج السلطنة  وهددها بقطع رأسها   ز فأرس  وىلي العهد حاجلم ني  السلطان مع عدد من الحرس إىل أطراف ميز

ل  وأرس  مك ز  (177: 1378)جالىلي   انهم أمي  نمام ومنعها من الهجرة. ثم أيرج يدمها وحشمها من الميز

ي تأسست عام       
ي جمعية حرية النساء الت 

ز
ي طهران بعد إترار 1906ق/ 1324تاج السلطنة كانت عضوة ف

ز
م  ف

ي المجتمع  وزيادة 
ز
ة والحضور الفعال ف ز للجمعية تعريف النساء عىل آداب العرسر الدستور .هدف المؤسسي 

 ثقتهم بأنفسهن عند التحدث أمام الناس  وبالخصوص أمام الرجال. 

ي  السيدة نواب سميغي  صديقة دولة آبادي اخأعضا  زا باج   تاج السلطنة  السيدة المي 
 ء هذه الجمعية هنة

ز  السيدة افتخار السلطنة أيت تاج السلطنة  أفرس السلطنة  204: 1375)دلريش   ة  السيدة كلي  (السيدة مني 

ة الدکتورة أیوب أفندیم و ( السيدة کلیم مسیو جردن  السيد536: 1362)كرزون  شمس الملوك جواهر كالم 

 Maryالسيدة فخرالملوك بنت شیخ الرئیس تاجار.والماهر أن الداعية المسيحية أمريكية مري بارك جردن 

park Jordan  ي استاكينك بم ويس
كانت تشارك   Annie stocking Boyceوطلقا للعض التقارير زميلتها آئز

ي اجتماعات جمعية حرية النساء. مري جردن م
ي  Walkillن أبناء مدينة بنسلفانيا ويريجة مدرسة واكي  أيضا فز

فز

ي صموئي  مارتن جردن 
وجة من المبرسر الديتز ز وكانا يديران مع بعضهما   Samuel Martin Jordanنيويورك مي 

ز من عام  ز للبني   ق. 1359-1316م  / 1940وحت   1898كلية الي 

ي 
ي لها تاري    خ طوي  فز

ي ويس من العوائ  المسيحية الت 
ي  التبشي   عملت عائلتم بالتبشي  عىل مدى ثالثةآئز

أجيال فز

 أيران. 

ي عام 
ي عام  Wellesleyم  من كلية ولسىلي 1902ق/ 1320تخرج فز

ي 1906ق/ 1324وفز
م   هاجر إىل إيران وفز

ين  وافقت  Bethelم   أتام فيها. كانت زوجتم مديرة مدرسة 1914ق/ 1339 ي العقد الثالث من القرن العرسر
وفز

ي إيران ) افاري  عىل إدا
ي هذه المدرسة فز ة بفض  جهود يرج 

: 1377رة تحرير صحيفة عالم النسوان المنترسر

28 .) 

ين الذين هم عادة يد لالستعمار االحتمال القائ  أن هذه الجمعية تعم   عزز وجود النساء المرتلطات بالمبرسر

 . ي بشك  ما لخدمة أهداف االستعمار الغرئ 
 (. 24-23: 1377)) افاري   

ي مزرعة يارج مدينة طهران. يتوجب عىل         
ز بشك  رسي فز تنعقد اجتماعات هذه الجمعية ك  أسبوعي 

هم  ويمنع من  ي برفقة شخص من الجنس اآلير من أتربائم أو غي 
ي االجتماع رجال كان أو إمرأة أن يأئ 

المشارك فز

 ديول اجتماعات الجمعية أي شخص جاء بدون مرافقم من الجنس اآلير. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ة من الناس وهاجموا  مكان ف ز والتجار فقاموا بجمع أعداد كبي   النهاية وص  يي  هذه االجتماعات للمتديني 

ي لهم   فأرسع إىل أعضاء الجمعية وأطلعهم عىل اخأمر 
إتامة االجتماعات  ولكن تل  وصولهم انتلم شاب أرمتز

 (. 62: 1384 )ساناساران. فعمد اخأعضاء إىل الهرب وانحلت جمعية حرية النسوان

لم ينق  عن هذه الجمعية أي نشاط نضاىلي ضد االستعمار  بينما تأسست جمعية أيرى باسم مخدرات 

ي عام 91: 1364)حائري   الوطن 
ز
ز لمقاطعة اللضائع والقروض اخأجنبية   1910(  ف م  كان أعضاؤها من الداعمي 

 وأسست مدارس للبنات وصفوف تعلمية للكلار 

: 1377تاج السلطنة باسم ياطرات )مذكرات(  طبع حت  اليوم أرب  ع مرات  ) افاري   يوجد كتاب منسوب إىل

45 .) 

ي عام  
ت منها إسالم كاظمية فز ي هذه المذكرات فمثال عندما نرسر

ق القسم المرتلط  1348هناك من يشكك فز

ي تلك المجلة مزو 
ي فز
ها ابراهيم صفائ  ي كتاب" اعتي 

ي مجلة " رهنمائ 
استدل عىل ذلك رة  و بقت  ناض الدين شاه فز

بثالثة أدلة منها أن تعليم تاج السلطنة لم يكن بمستوى اخأسلوب الذي كتلت بم المذكرات وتال:" ك  من تعرض 

 (. 155: 1356لذلك لديم غرض مسبق."  )ادميت 

اث العدد  ي اللداية رسالة لمجلة آينم مي 
عرف فيها مقالة السيدة يانم  23السيد إيرج أفشار أيضا كتب فز

ي 
اث  ) صفائ  ي مجلة آينم مي 

ي 684-90: 1348جالىلي فز
(  واعتي  كتاب المذكرات منسوبا إىل تاج السلطنة  ثم فز

ي عهد أحمد شاهي 180-174: 1382مجلة حافظ  )جالىلي  
ه مث  الحاشية الرائجة فز (  انتقد الكتاب  واعتي 

ي الجرائد بهدف تسلية القراء  وذكر 
ي تطبع فز

 هذا النير ال يمكن أن يكون لتاج السلطنة. دليال عىل أن  17والت 

و ذكر بعض اخأدلة التاريخية ثم استنتج إىل أن هذا الكتاب ليس لتاج السلطنة  وتال: " أعتقد أنم لشخص 

ز الفينة واخأيرى ممزوجة مع المطالب  تريب من تاج السلطنة كان يسمع منها اخأيلار بشك  رسي    ع ومتقطع بي 

ز االجتماعية لذلك الوتت وا النتقادات المتداولة  وأضاف إليها شيئا من ذوتم لتأليف كتاب للقراء المتعطشي 

خأيلار تاج السلطنة حت  أنم تطرق لتاري    خ وفاتها الذي لم يتاريم أحد. وعليم فإن الكتاب ليس من تأليفها إال إذا 

هن.")افشار   (. 22-18: 1384أجيب عن هذه اإليرادات واحدة بعد اخأيرى بشك  مستدل ومي 

إذا ثبت أن كتاب المذكرات كتب من تل  تاج السلطنة نفسها يثلت أن اهتمامها بالعلوم والمعارف الغربية 

ي هذاالكتاب: 
 تاب  للمالحمة؛ جاء فز

ز العالية  واخأيالق الحميدة  والكماالت المتنوعة كلها من نتائج  وة  واخأفكار ذات المضامي 
" القدرة   والير

ي ذلك التاري    خ ) عهد ناض الدين شاه( كانت أبواب العلم مغلقة من  العلم... ولكن لألسف و 
ألف مرة لألسف أنم فز

ي وجم النساء ولم يكن لهن مرشد وال معلم." 
 ك  جانب فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي وجود 
ز
واستشهدت بقول بسمارك نحن تغلبنا عىل فرنسا بمعلم المدرسة وكتلت يجب أن يكون العلم ف

المقالة تمهر أن كاتبها ترأ مؤلفات ويكتور هوكو واجن هذه iiاإلنسان  وإال كان جسما بال رو . 

 (. 18: 1384)افشار  جاك روسوو

ز الكلار أمثال بيسمارك (ومطلع عىل اخأفكار االجتماعية الحديثة 22: 1378))تاج السلطنة  ويعرف السياسيي 

  وعىل تاري    خ فرنسا. 

جاع طر  مسألة حرية المرأة  واشتك من اخأوضاع السيئة للنساء   ويعتقد أن وظيفة النساء اإليرانيات اسي 

ي 
ز
حقوتهن وتربية اخأطفال والعم  جنلا إىل جنب مع الرجال مث  النساء اخأوروبيات .. وطرد الكس  والجلوس ف

ي اخأسبوع لقراءة اللغة الفرنسية ولديم اطالع عىل أفكار 
ز
البيت برفع النقاب. كما كتب أنم يصص ثالثة أيام ف

 . ز ز سعوا إىل تفكيك أرستها بإبعادها 22(-1378ج السلطنة )تا  الطبيعيي  النقطة المهمة المشار إليها أن المتملقي 

 عن المذهب الحق. 

ت للاسها  ولبست الللاس الفرنسي بدون  ي اللداية تأثرت بكالمهم  ولكنها كانت تجادل  ثم استسلمت وغي 
فز

ي إيران مازلن يرتدي
ي الوتت الذي كانت فيم النساء فز

ي النهاية اعتقدت أن ك  العقيدحجاب فز
ة ن الزي القديم. وفز

ي والكمال تالت: 
ي هذه المذكرات أن هذا ليس بطريق الرف 

تب فز
ُ
 باطلة. بالطبع ك

رت منم  خأن الدرك الرئيسي للدنيا والحياة والخلق أدى إىل عدم 
" ك  شخص يستفيد من العلم ولكن أنا تضز

ي من أحد." تاج السلطنة اعتقادي بأية عقيدة  وإىل عدم اعتمادي وع
ي هذا 10: 1378دم يوفز

( اهتم فز

الكتاب بتعلم العلوم المفيدة من الغرب  واجتنب التجم   واستهزأ بأسفار ممفر الدين شاه إىل اللالد 

ة إليران.  ت هداياه التذكارية مضز  الفرنسية واعتي 

ة ولكن يبست تل  أن تص    وأحضز  أنابيب الحديد   فمثال أحضز اخأشجار الصللة بمشقة وأجرة كبي 

ي هذا السفر هو بعض اخأسلحة 
ء الوحيد المفيد فز ي

ة معدات لم يستفاد منها.  بنمرالكاتب السر والتماثي  الكبي 

ي باريس تاج السلطنة 
ا  ممتاز السلطنة السفي  المقيم فز

اؤها باتي  ي تم رسر
 (. 89-87: 1378الت 

ي عاشت فيم كانت مطلعة عىل الحضارة الغربية  وكانت مما سبق يمهر أن تاج السلطنة طلقا للزمان الذ 

ي الجمعية النسائية و من المؤيدين للثورة الدستورية ولكن عندما كانت من أصحاب القدرة والنفوذ لم 
عضوة فز

تخطو إية يطوة لنرسر العلم وتعم  تأسيس وبناء المدارس وتأسيس الصحف وغي  ذلك  وعمليا ايتارت تقليد 

 فقط.  الموضة الغربية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : النتائج

ف ثالث نسوة من بالط ناض الدين شاه    ة بالحضارة الغربيةتعرة ي العض القاجاري عىل معرفة ملارسر
ز
كانت إيران ف

ز  وتراءة الكتب الغربية  ولم  عىل الحضارة الغربية من طرق مختلفة كلقاء زوجات السفراء  والتجار اخأوروبيي 

أوروبا.هؤالء النسوة هنة مهد عليا  وعزة الدولة  وتاج السلطنة؛ أم وأيت تكن هذه المعرفة من يالل السفر  إىل 

 . وبنت ناض الدين شاه

ي كانت أوروبا -1
ز والروس  ولكن لم تقم بأية يطوة تجاه نرسر العلوم الجديدة الت  التقت مهد عليا بسفراء اإلنكلي 

بية كالمدارس الجديدة والصحف و تطبها.ولم تكن بصدد تأسيس أو إشاعة المماهر العلمية للحضارة الغر 

ي 
ز
ي الغرب هو أمور الرفاهية وشك  النساء اخأوروبيات  وف

ز
ها. ك  ما جذب اهتمامها ف المستشفيات المجهزة وغي 

ي إيران. 
ز
 هذا المجال راجت الموضة الجديدة ف

اغي أبو د ومسفيما يتعلق بالجانب االستعماري للحضارة الغربية فإن مهد عليا عىل الرغم من أنها رأت جهو 

زا  وعرفت أنشطة أمي  كبي  المناهضة لالستعمار  إال أنها كانت لقمة سائغة بيد الدول  زوجها علاس مي 

االستعمارية  وبالخصوص بريطانيا حيث سخرت حبها للسلطة والتسلط للتخلص من أمي  كبي  الذي كان تدوة 

يطان ي للي 
زا آغايان نوري. النضال ضد االستعمار  وعينت مكانم العمي  الوفز  يا المي 

عزة الدولة أيت ناض الدين شاه وزوجة أمي  كبي  لم يرى لها أي نشاط بخصوص الحضارة اخأوروبية مع -2

ي تقليد الحضارة الغربية. 
. ولم يكن لها أيضا أي دور فز  االلتفات إىل أنها كانت موافقة عىل تدابي  أمي  كبي 

ي ذلك الزمان  ولكنها بوفائها خأمي  كبي  لم تنسجم مع وكذلك لم تقم بأية يطوة باتجاه تطور 
ي إيران فز

العلم فز

برامج االستعمار. لقد كانت نموذج للمرأة اإليرانية الوفية إذ كان فكرها واهتمامها محصور بعائلتها وأبنائها 

 وباخأعمال ذات المنفعة العامة كبناء الحمامات والتكايا. 

ي حال كان كتاب  " مذكرات " من تأليفها  أو كما اهتمت تاج السلطنة ابنة ناض ا-3
لدين شاه  بالعلوم الغربية. وفز

ي أمر 
ي أوروبا وااللتفات إىل التخلف اإليرائز

 مديحها للعلوم فز
ة
يعتقد  إيرج أفشار: من تأليف أحد  معارفها.  فإن

ز عىل ال كي 
ي للي 
ي هذا الكتاب عىل الشاه اإليرائز

ضت  فز فيم بد واض  تاب  للمالحمة. اعي  ف والي  ال من االهتمام ي 

ي  ي جمعية حرية نساء. لبست الزي اخأوروئ 
ي  وكانت من المؤيدات للثورة الدستورية وعضوة فز

بالعلم الحقيق 

ز  انتقدت نفسها بعد ذلك وتتساءل عن كيفية اعتقادها بالعلم  وأصلحت ذات اتجاه مادي وتأثرت بالمتملقي 

 المضل  غي  الصحي . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 باللغة العربيةالمصادر 

ي الثورة 
ز
(ترجمة جواد يوسفيان طهران: 1377الدستورية )افاري   جانت  الجمعيات النصف رسية النسائية ف

 بانو. 
ي يان امي  كبي  ) 

زا تق  ي   علاس  المي 
 ( طهران. 1340اتلال اشيائز

ي   علاس  زوجة الحاج علاس   مجلة بادكار العدد 
.  7و6اتلال اشيائز    كتاب فردوسي

 (  طهران: نرسر كاه. 1349ادميت   فريدون  امي  كبي  )
 (  تحقيق مسعودع فنيان  طهران. 1378تاج السلطنة ) افشار  ايراج  مذكرات

 ( طهران: ابن سينا. 1347بامداد  بدر الملوك  المرأة االيرانيم من الثورة الدستورية وحت  الثورة البيضاء )
(   ) ز (  ترجمةكيكاوس جهادي  الطلعة الثانية  1363بوالك  جاكوب ادورد  رحالت بوالك) ايران وااليراني 

 طهران. 
ي 
ي العض القاجاري ) الوجم والصفات الحقيقية لناض الدين بيائ 

  يمسون عاما من تاري    خ ايرانقز
 ( طهران. 1362شاه( )

 (  الطلعة الرابعة  طهران. 1378تاج السلطنة  مذكرات تاج السلطنة )
دراسة  (تفضىلي أبو القاسم   يرسو معتضد   ) من فروغ السلطنة وحت  انيس الدولة نساء بالط ناض الدين شاه

ة )  ( طهران: كلويز. 1377و تحلي  سي 
 (تحقيق مسعود عرفان  طهران. 1378جالىلي   نادرة  مذكرات تاج السلطنة   )
 (  ترجمة عىلي تىلي اعتماد   طهران: بنيا دمزفرهنك. 1347جوبي    اميدي   السفر اىل ارمينا وايران  )

ي   ط
 هران. جوكوفسكي   االشعار اإليرانية   بال  ترجمة نوائ 

ي   محمد جعفر   حقائق االيلار الناضية  بال  طهران : بابك.   يورموج 
 (  ايران   طهران. 1387زيلا  المرآة اإليرانية وعض الحداثة  )

ي  يان ملك  سياسيوا القض القاجاري ) الوجم والصفات الحقيقية لناض الدين 
 ساسائز
 (  طهران. 1362شاه ( )

ز  حركة حقو  ي ايران  )سانااساران  الي 
ان. 1384ق النساء فز ز احمدي  طهران: ايي   ( ترجمة نوشي 

ي عهد السلطة القاجارية ) القرن الثالث عرسر والنصف اخأول من القرن الرابع عرسر 
شميم   عىلي اصغر   ايران فز

. 1370الهجري )  (  طهران: علىمي
ز أبو ترابيان  ج1368شي    مذكرات الليدي شي   )    طهران. 2(  ترجمة حسي 

ي   إبراهيم   مذكرات تاج السلطنة  )
 . 90 89(  مجلة بهمن   العدد 1348صفائ 

ي ايران )
 (  ترجمة غالم رضا   طهران. 1362كارال رسنا  الناس والمواتع السياحية فز

ي   طهران: علىمي فرهنكي . 1(  ج1362كروزن  جورج  ايران والقضية اإليرانية  )
   ترجمة وحيد مازندرائز

ي   اردكا ي ايران  )محبوئ 
ز   تاري    خ المؤسسات الحضارية الحديثة فز ي حسي 

 (  طهران   جامعم طهران. 1370ئز
 (  طهران. 1362معي  الممالك   دوست عىلي يان   مذكرات من الحياة الشخصية لناض الدين شاه)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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