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 پیشگفتار

 
ا  است که  ر رفت یهی  رعزمنة مان س مصان حیضان ب اییر باه کایر       ک مه «اط میو»

آعر  رسیده است. ه  من س می   منداب  رع  ع تیید بتیان رفت که دکنار آن به منز م لمی
جازع اصاط حیو م مای ونکایربن       ،ویشنهته مناکز ع مؤس یوکیید ع ه   ر از آن استفی ه می
 متخصصین است.  

های  قای ر  اسات کاه  ر مناداب مخت اف اجتمایمی، م مای ع          عاژهاین ک مه، ازجم ه 
 اییکااهریییااد ع  ر مااین . همااه از آن سااخن ماای ار فاای  تخهاای  ما ، معاایقی ع  اللااتحنهااه
ماداران  از آن عجای   ار . سییسات  قیاز  د، رییی هناسای ویهاین   قفی  ر ذهن  ار تخهی  ممدلیل

و اجتمایمی ع سییسای  اتاته بیتاد. مان س      ق نان اتیمة اط میدی ه تید که ممکان اسات دیعای   
. تای   منبیط میهی  آن عکیر می   ق نان اقتشیر اط میدی ه تید که به حنی  تصیصی یی ک ب

اط مایو م مای   از میی ا  اقد که  ر اقدیشهتین ه تید ع   اقشمیدان ق نان سنتت اط میو م می
ان ه اتید کاه اط مایو، از    های ق ان  ح یل  رجهت ت ف مییهع اق یقی اساتفی ه تای . رسایقه   

های ق انان امییات     ر میین من س جنیین ویادا کیاد. تانکت   هی  آن مجیر  تیرج از کیتنل ع قفیذ
عکیرتین بنا  حفظ مزیت رتیبتی ه تید ع  ر مین حیل، ریتة چشامی قیاز باه     اط میو ک ب

های  مخت اف م مای ع    اط میو رتیی  ارقد. ویداست که اط میو ثنعدی سییل است کاه رانعه  
راحتای از معییرهای     امای چاین باه    ،بان ار  کییاد  ع از آن بهنه مهیرید آن را کی میسییسی سعی 

 .  رنیز ، بیمث ق ناقی تده استمیلکیت سیتی می
 یان ا ی،تیاماد حالایت   ی ع دیظا   بایزق ن از طنیاق   دی استاقجیس تده   رییب هی  د ش
 راحتای امای اط مایو باه    ، رآعرقاد  میجای   م تالن میلکیت قظیس قظیرو دحترا  یزانثنعوِ رن
 قای  ا  ریچاه  کان ن  بایز  بی دی استکن ه  یداو هیر  ییزم   امنعز ق بییبناین، ؛قی ت وذین قظیرو
مداتاه ع  از طنیاق   کاه  کیاد  دشاییق  را متخصصاین  اط مایو،  حایزة   ر ات تی مطیلعیو بنا 

 تادن،  رفتمایقی  از وسبنسید که  یمشتنک ییرهی به مع ، راز امنع  یقدفحص جزءق ناقه، مم
تاییتته  « اتا ق اط مایو  »حیزه، اکیین بای میایان    ینتی . ا جنمی ا می القه حالیتی تیامد به
 .  تی  یم
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 ی ثنعو ع تدرو اسات،  ع وایرا ا   نسمجی له بن  ،عاتع ر ،بیف اط میو چین بحث  ر
 ر مطیلعیو ات تی حیزة اط میو قیز از ه  دفکیک کن . رانعه بزررای از   دیان میک ن را 

 یدفحاص ات تا   بای  هماناه ، مدرنمطیلعیو این حیزه  ر چیرچیف تیامد مدینیت ع بیزرریقی 
  اتتصای   ی،حالایت   ،مییسییو دجیر یتکه به دثی ییجیمدب  به تیامد ،قهییت ر دی  تییم اقجیس
 مطیلعایو،  از  ی ان   بازر   رانعه   رران  .   یل ر آن م اتح  ییتی   جنمیجی  می ییسیع س

 حالایتی  ع ات تای  قظا   ات تای،  مداتاة  ع دفحص بی دی  اقیدمی هنصتی را ثنعو این رنیزویییِ
 یان جیمعاه را از ا  ةساه  بدقا   یاق، طن یان کیید دی بتیاقیاد از ا  ریز وی اط میو بنا  را جدید 
راه مییقاة   اصا ی،  ویرا ای   ع این نییم یآن است که جدال م م یندالد ینکیید. بهتن یشتنثنعو ب
 ا  را قشین  هد دی اهنا   ر آن چیرچیف، به کیش تی  سیمین  هید یای م ازس باه سایمین    میصفیقه

ا ن کیش  ر م ین دعیین  .تده تیقد 
هی  اص ی دفکن ات تی  ر حایزة اط مایو   دی سنق است  ر کتیف حیضن، د ش تده 

میاد  کاه   ا  بیتد بنا  متخصصاین م تاه  تی  ع وییه ارائهچیف این  ع ویرا ای  اص ی  ر چیر
 یتصد  ارقد به مطیلعه ع وژعهش  ر این حیزه ریس ب ذارقد. از این میظن، کتایف حیضان، کتایب   

ازجم اه حانی     ،م ایئل ات تای رعز    ربایرة بای بحاث    یا  ا  هکان د ش  ر آن امی  ،بییی   است
 ع های  اجتمایمی، میدیرهای  ج اتجی    ، تایکه یهی  الکتنعقیک، رسیقهتصیصی، سنتت م می

ا   ر م اا  اط ماایو  عرة کیرتییساای، هاای،  اقشااجییین را  ر  رعل اتاا ق حنهااه ا هکاا ن
ات ق هییعر  اط میو  عرة کیرتییسی رتتة مهیدسای هیایعر  اط مایو، ع اتا ق هیایعر       

ازجم اه   ،. بنتی از این مییحاث ی آمیزتی ییر  کیاط میو  عرة کیرتییسی ارتد دکییلیژ  
قد ع م عه بان  ا پن اتتهقهی ، ب ییر قی ه تید ع  ر کتب هیرسی غین رسی قیز بدانهمییحث یی  تد

 کید.   میمیدان ییر  کمک به امن آمیزش،  ر ویدا کن ن م یئل وژعهشی قیز به م ته
 «اط مایو »م مای مخت اف ک ماة    هی  اعل این کتیف، به دأمل  ر بیف  اللت بخش ر 

 عس،  بخااش ر . یاا ا بیااد  کاان هاز میاای ن متعااد   سااتهرا هماات رمیتااته ع دعاایریف مخت فاای 
هی ع اصیل ات ق اط میو را  ر  ع ار عریه رتیب، بی مطیلعیو دیریخی آغیز کان ه ع   آغیزریه

م ایئل اتا ق    سایس، مییحاث  راز امیای  ربایرة     بخاش .  ر یا  ا بی مییحث ه  فی به وییین بن ه
م ائ ة ات تای رعز  ر بایف اط مایو، باه       14اط میو از ویش رع  تیاقیدة محتنس رذتته ع 

بحث رذاتته تده است. امید است که این مجمیمه، قظن تیاقیدرین محتنس را ج ب کیاد ع  ر  
  اقش ات تی آقین سهمی  اتته بیتد.   اردالی

آمیز ع همدالقة جیایف آتای   کتان میدالنضای قایرعز       بنا  ق یرش این اثن، قظن لطف



 3      پیشگفتار

 

 ،چیک ی بیش از همه مؤثن بی  ع کیرتییساین ارجمیاد رانعه م ا  اط مایو  ر سایزمین سامت       
عسای ه مناداب    عیژه تیق  محمد  جیهد  قیز همیاره مشفق، ییری ن ع وشتییین بی قد ع بادین  به

ی، هاقدیشیران رنامی، این کتیف را از قظنکی . امیدعارس سپیل تی  را به این مزیزان دالدی  می
 ید.  کیبهنه قسخیعدمیداقة تی  بی  یهی ع اقتالی هویشیهی 
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