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چکيدٌ

اينني هلا ننِ سابغننِ بننيي ػ ن هت بننا بننشٍص وـننًَت ٍ ػننيب دس شكننِ ػياػننت بننيي
ا ولن سا هننَسد بشسػنني ننشاس هنني دّننذن داًننؾ سٍاًـٌاػنني ػياػنني ٍ صيؼننت ػياػننت
سابغِ بيي ػ هت ٍ سفتناس ػياػني سا هنَسد تَقنِ نشاس هني دٌّنذن فشٍينذ سيـنِ ّناي
سٍاًـننٌاوتي سفتنناس سا هننَسد تَقننِ ننشاس هنني دّننذ ٍ سيـننِ ّنناي هش نني بننشاي سفتنناس
اي هني ؿنَدن يًَنه رّني هـنتشا ٍ ًاوَد مناُ قوبني سا بنِ ًیشينِ فشٍينذ ا نافِ
هي کٌنذ بنِ ايني هبٌنا کنِ فلنذاى ػن هت قوبني هني تَاًنذ دس بنشٍص سفتناس اقتونا ي
ًلؾ داؿتِ باؿنذن دس هيناى سٍاينت ّناي ًینشي سؿنتِ سٍابنظ بنيي ا ولن ر ًیشينِ ّناي
اًتلادي ٍ بنِ ٍينظُ ػناصُ اًاناسي فشايٌنذ ؿنٌاوت ٍ ًلنؾ ى دس سفتناس سا هنَسد تَقنِ
شاس هي دٌّذن اهنا تاکينذ بنش کن ى ًانشي ٍ تواين بنِ يکؼناى اًاناسي افنشاد ٍ قَاهن

1ن اػتادياس ٍ ضَ ّيأت لوي مشٍُ لَم ػياػي داًـااُ صاد اػ هي ٍاحذ لَم تحليلات تْشاى
2ن داًـجَي دکتشي سٍابظ بيي ا ول داًـااُ صاد اػ هي ٍاحذ لَم ٍ تحليلات تْشاى
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دس هغا بات ايي سؿنتِر هناً اص تَقنِ بنِ ًلنؾ ػن هت رّني دس ؿنٌاوت ٍ سفتناس دس
شكِ بيي ا وللي ؿذُ اػنتن ًااسًنذماى هلا نِ هنذ ي اًنذ کنِ ٍ ن ػن هت سّبنشاى
ٍ قَاهنن ًلننؾ تبيننيي کٌٌننذُ دس ؿننٌاوت ٍ سفتنناس دس شكننِ بننيي ا وللنني داسد ٍ
وـننًَت ٍ ػننيب دس ػياػننت بننيي ا ولن هتننا ش اص ٍ ن ػن هت کٌـنناشاى اػننتن اص
ًجا کِ ّني ينا اص سٍايتْناي ًینشي سؿنتِ سٍابنظ بنيي ا ولن بنِ تٌْنايي اناساَ
ًیشي هٌاػب بشاي عشح هَ نَ ػن هت سا فنشاّن ًوني ٍسًنذ ايني هلا نِ بنا اػنت ادُ
اص يافتِ ّناي سٍاًـنٌاوتير صيؼنت ػياػنتر یضؿنکير ًیشينِ اًتلنادير ػناصُ اًاناسي ٍ
ّوچٌننيي اػننتٌاد بننِ ؿننَاّذ يٌنني فش ننيِ سابغننِ ػنن هت بننا وـننًَت ٍ ػننيب دس
ػياػت بيي ا ول سا هَسد بشسػي ن شاس هني دّنذن ًتيجنِ هَينذ ايني سابغنِ هني باؿنذ ٍ
ن ٍُ بننش تاکيننذ بنش تَقننِ بننِ ٍ ن ػن هت افننشاد ٍ قَاهن ر ننضٍم ًیشيننِ یننشداصي ٍ
ؿننک دادى بننِ انناساَ

ًیننشي قذيننذ بننشاي فننشاّن کننشدى ًلننؾ ػن هت دس هغا بننِ

سٍابظ بيي ا ول سا تاکيذ هي ًوايذن
کليد ياشٌ َا  :ػ هتر ػياػت ر ػياػت بيي ا ول ر ػاصُ اًااسي

مقدمٍ

بِ عَس هتَػظ دس ّنش دّنِ اص نشى بيؼنتن بنيؾ اص ػني اًلن

ر قٌنه داولني ٍ بنيي

ا وللنني ٍ يننا تحننَت وـننًَت بنناس ػياػنني س دادُ اػننت( .)list,2102بننِ تبنن اينني
وـنننًَتْا بنننيؾ اص  231هيلينننَى اًؼننناى قننناى ونننَد سا اص دػنننت دادُ اًنننذ( Bell,
.)210100
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بشسػي ًـاى هي دّنذ کنِ بنا ناص نشى بيؼنت ٍ يکنن ؿنواس ايني وـنًَتْا سٍ
بننِ افننضايؾ مننزاسدُ اػننتن ّوننِ سٍصُ سػنناًِ ّننا وبننش اص وـننًَتر قٌننه ٍ تننشٍس سا
هٌتـش هي ػناصًذ ٍ حتني دس هنَاسدي ا نذام تشٍسيؼنتي بنشاي تن صًناى ٍ کَدکناى بني
مٌنناُر بننِ كننَست اًتحنناسي اًجننام هنني ؿننَدن حضننَس بشونني دٍ توننشداى دس شكننِ
ذست با تحوي ّضيٌنِ ّناي قبنشاى ًاینزيش بنِ قناى ٍ هنات هنشدم دس شكنِ داولني ٍ
بننيي ا وللنني ّوننشاُ اػننتن دٍ توشداًنني اننَى كننذام حؼننيي ٍ ننزافي دس عننَت دٍساى
حکَهننت وننَد سفتاسّنناي بيواسمًَننِ داؿننتٌذ اٌاًکننِ دس هٌنناب سٍاًـٌاػنني ا لننب ب نِ
ٌَاى هثا ْايي بنشاي بيوناسي سٍاًني هغن شح هني ؿنذُ اًنذن اػاػنا تناسيخ صًنذمي بـنش
یش اص ػشکَ رکـتاس ٍ سفتاسّايي اػنت کنِ اًتؼنا

ى بنِ لن ٍ اًؼناى ػنا ن دؿنَاس

بِ ًیش هي سػذ ٍ ايني ینشداوتي بنِ ًلنؾ ػن هت دس سفتناس ػياػني ٍ 1بنيي ا وللني سا
حائض اّويت هي ػاصدن
فشٍيننذ بننا هـنناّذُ سفتنناس وـننًَت بنناس بـننش دس عنني قٌننه قْنناًي اٍت ًیشيننِ
سٍاًکنناٍي وننَد سا هغننشح کننشدن ٍي فننشم وشدمشاينني اًؼنناى سا سد هنني کٌننذ ٍ سيـننِ
1ن ٍاطُ

ػياػت()politic

اص ابذا ات يًَاًياى بَد ٍ اص ٍاطُ ؿْش( )polisسيـِ هي مشفت ٍ بِ هبٌي اهَسي بَد کِ بِ ؿْش ٍ صًذمي

اقتوا ي هشبَط بَد ٍ دس هلاب اهَس ؿخلي شاس داؿتن ػياػت سًٍذي اػت کِ دس ى ؿْشًٍذاى بِ اتخار يا تلوين قوبي
هبادست هي

کٌٌذ(.) wikipedia,91/01/01

ا بتِ ه َْم ػياػت با سًٍذ تحَت صًذمي قوبي ٍ تکاه دٍ ت استباط داسدن دس ًیاهْاي

ديکتاتَسير اهَس قوبي دس حَصُ اهَس ؿخلي یادؿاُ شاس هي ميشد ٍ دس ًیاهْاي دهَکشاتيا اك بش تا يشمزاسي هشدم بش
تلويواتي اػت کِ بِ صًذمي ًْا استباط داسد( ٍيکي یذيار ) 91/11/11ن دس ّش دٍ تبشيفر ػياػت بِ هبٌي تلوين ميشي اػت ٍ
تلوين ميشي يا فشايٌذ رٌّي اػت کِ بِ اًتخا

يا ا ذام اص هياى ا ذاهات قاياضيي هي اًجاهذ

(.)dictionary.com,91/01/01

اٍ يي ّذف ػياػت حزف وـًَت ٍ ػپغ بش شاسي كلح ٍ ػاصؽ اػتن ببباست دياش قاياضيي کشدى اؿکات ه ين تش هباسصُ
بِ قاي تباس ات وًَباس ٍ هحذٍد کشدى قٌاْاي داولي ٍ بيي ا وللي ّذف اكلي ػياػت تللي هي ؿَد( دٍٍسطُر:1376
) 295ٍ363ن
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ؿننٌاوت ٍ سفتنناس فننشد سا دس اًايننضُ ّنناي ًاوَد منناُ ٍ ػننشوَسدمي ّنناي سٍاًنني
تـننخيق هنني دّننذ ٍ بننِ بنناستي سيـننِ ّنناي هش نني بننشاي سفتنناس ائ ن اػت(ػننيف
صادُر)186 :1374ن يًَنننه اص ؿنننامشداى فشٍينننذ ًلنننؾ ًاوَد مننناُ قوبننني ٍ رّننني
هـتشا سا بِ ًیشيِ فشٍيذ ا افِ کشد(اتيکؼَىر )464ٍ 481 : 1385ن
اينني هغا بننات سؿننتِ سٍاًـٌاػنني ػياػنني سا ؿننک داد کننِ اًايننضُ ّنناي
ًاوَد منناُ دس سفتنناسر ٍ تَقننِ بننِ رّنني فننشدي ٍ قوبنني سا دس سفتنناس ػياػنني هننَسد
بشسػي شاس هني دّنذن سؿنتِ صيؼنت ػياػنتً 1ينض سابغنِ بنيي بيَ نَطي بنذى ٍ سفتناس
ػياػي سا هَسد بشسػي نشاس هني دّنذن بنشاي هثنات هنا دسهنَتّ ٍ 2وکناساًؾ سابغنِ
بننيي ػننغح َّسهًَْننايي اننَى تؼتَػننتشٍى ٍ کننَستيضٍت سا بننا ا ننذام بننِ وـننًَتر
ػننلغِ قننَيي ٍ قٌننه هننَسد بشسػنني ننشاس دادًذکننِ ًتيجننِ هَيننذ اينني استبنناط بننَد(
.)McDermott, 2117002-29

با ٍقَد ايي هغا بناتر استبناط سفتناس ػياػني بنا ٍ ن ػن هت افنشاد ٍ قَاهن
بِ ٍيظُ دس هغا بات سٍابنظ بنيي ا ولن ًادينذُ مشفتنِ ؿنذُ اػنتن ايني دس حنا ي اػنت
کننِ وـننًَتر ٍيشاًاننشير ػننلغِ قننَيي ٍ صيننادُ علبنني کننِ اْننشُ ًنناهغلَ

ٍ بيونناس

مًَننِ اي بننشاي قَاه ن بـننشي بننِ ًوننايؾ مننزاسدُ اػننت هنني تَاًننذ هتننا ش اص فلننذاى
ػ هت افشاد ٍ قَاه باؿذن
هننَاسد فننَن اينني ػننَات سا هغننشح هنني ًوايننذ کننِ اننِ استبنناعي بننيي ًلننق
ػ هت ٍ سفتاس وـنًَت بناس دس ػياػنت بنيي ا ولن ٍقنَد داسدی بشسػني ايني سابغنِ
ًياص بنِ اناساَ

ًینشي داسد کنِ ًلنؾ رّني ٍ فشايٌنذ ؿنٌاوت سا هنَسد تَقنِ نشاس

دّذ ٍ دس يي حات ادس بنِ تونايض رّني ػنا ن ٍ رّني فا نذ ػن هت باؿنذن بنا دس ًینش
0. Biopolitics
2. Rose Mc Dermott
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مشفتي ايي ٍي ظمي ّا امش انِ بشوني ًیشينِ ّناي اًتلنادي انَى ػناصُ اًاناسير فشايٌنذ
ؿننٌاوت سا دس کنناًَى تَقننِ ننشاس دادُ اًننذ اهننا صهيٌننِ عننشح فلننذاى ػ ن هت رّنني سا
ًذاسًذن ًیشيِ ّاي سٍاًـٌاوتي ًينض بنا ٍقنَد تَقنِ بنِ ًلنؾ فلنذاى ػن هت رّنير اص
تبوين دادى يافتنِ ّناي ونَد بنِ ػنغح بنيي ا وللني ًاتَاًٌنذن بٌنابشايي یاػنخ بنِ ػنَات
اينني تحليننا ًياصهٌننذ بْننشُ بننشداسي تل يلنني اص يافتننِ ّنناي لننَهي اننَى سٍاًـٌاػننير
سٍاًـٌاػي اقتوا ير صيؼت ػياػت ٍ ًیشيِ ّاي اًتلادي هي باؿذن
با تَقِ بِ ًلؾ ؿنٌاوت دس سفتناس کنِ هنَسد تاکينذ ًیشينِ ّناي اًتلنادي اػنت
ٍ نناس ًلننق ػ ن هت دس ًننَ ؿننٌاوتر اينني فش ننيِ هغننشح هنني ؿننَد کننِ « ٍ ن
ػ هت فشدي ٍ اقتونا ي ًلنؾ تبينيي کٌٌنذُ دس بنشٍص وـنًَت ٍ ػنيب دس ػياػنت
بننيي ا ولنن داسد »ن رّنني فننشدي ٍ قوبننير ٍاحننذ ؿننٌاوت ٍ سفتنناس دس شكننِ بننيي
ا وللي اػت ٍ اببناد هختلنف ػن هت بنا تحنت تنا يش نشاس دادى ًنَ ؿنٌاوت ٍ سفتناس
کٌـنناشاى دس بننشٍص هٌاص ننِ ٍ وـننًَت دس شكننِ داولنني ٍ بننيي ا وللنني ًلننؾ داسًننذن
بٌابشايي بشسػي استباط ابباد هختلنف ػن هت بنا سفتناس وـنًَت بناس بنِ ٌنَاى ساّکناس
بشسػنني فش ننيِ اينني تحليننا هـننخق هنني مننشددن تَقننِ بننِ ًلننؾ ٍ ن ػ ن هت دس
سفتاس ػياػي دس شكنِ داولني ٍ بنيي ا وللني هني تَاًنذ ح نو ٍ بْبنَد ػن هت سا بنِ
ٌَاى هَ ش تشيي ساّکناس بنشاي یيـنايشي ٍ حن هـنک وـنًَت دس ًینام بنيي ا ولن
هغشح ًوايذن ايي هلا ِ هبتٌي بش سٍؽ اػٌادي ٍ سٍيکشد ت ؼيشي اػتن
لسيم تًجٍ بٍ وقش فقدان سالمت

ًیشيِ ّاي قشيناى اكنلي هغا بنِ سٍابنظ بنيي ا ولن بنِ ل ًينت بناصياشاى ٍ اًتخنا
ل ًنني ًْننا دس سفتنناس ٍ تباه ن دس شكننِ بننيي ا ولنني تاکيننذ داؿننتٌذن بننا ٍقننَد ايننير
فشاٍاًي وـًَت ٍ هٌاص ِ ٍ قٌبنِ ّناي ينش او ني سٍابنظ بنيي ا ولن هحللناى سا بنِ
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تن ؽ بنشاي سيـنِ ينابي ايني قٌبنِ ّناي ينش او ني ٍ ًا ادهًنِ ٍاداس ًونَدن ًیشيننِ
ّنناي اًتلننادي کننِ دس ًلننذ ًیشيننِ ّنناي قشينناى اكننلي ؿننک مشفتٌننذ بننا عننشح هباحن
ّؼتي ؿٌاػني ٍ هبشفنت ؿٌاػني دس كنذد قؼنتجَي ساّکناسي بنشاي ؿنک دادى بنِ
سٍابننظ بننيي ا ولنن او نني بش هذًننذ( هـننيش صادُر)227 :1384ن كنناحبٌیشاًي اننَى
ًننيک ع اًٍننفر کشاتَاَينن ٍ ا کؼنناًذس ًٍننت فننشم ل ًيننت بنناصياشاى سا هننَسد
تشديننذ ننشاس دادًننذ ٍ ًلننؾ ٌّجنناس ٍ َّيننت سا دس سفتنناس ٍ تباه ن هننَسد تاکيننذ ننشاس
دادًذ ( .) Ruggie,0998991

اينني ايننذُ بننِ کْننَس هکتننب ػنناصُ اًانناسي دس هغا بننِ سٍابننظ بننيي ا ولن هٌجننش
ؿننذن ػنناصُ اًانناساى فشايٌننذ ؿننٌاوت سا دس کنناًَى تَقننِ ننشاس دادًننذ ٍ ًننَ ؿننٌاوت
افننشاد ٍ قَاه ن اص وننَد ٍ دياننشاى کننِ هبننشف َّيننت ٍ ًلننؾ هنني باؿننذ سا دس ًننَ
سفتاس ٍ تباه هَ ش داًؼتٌذ (.)Burchill&Linklater,2112922

ًننذ يبننَ دسيافننت کننِ ل ن ٍ َّيننت بننشاي تَ ننيح سفتاسّننا دس شكننِ بننيي
ا وللنني کننافي ًيؼننت اص اينني سٍ ننضٍم افننضٍدى ببننذ سٍاًـننٌاوتي بننِ اـننن اًننذاص ػنناصُ
اًااسي سا هنَسد تَقنِ نشاس داد ٍ بنِ ًلنؾ شينضُر احؼناع ٍ اع نِ دس سفتناس تاکينذ
ًوننَد( هـننيش صادُر) 171 : 1391ن ػنناصُ اًانناسي فشايٌننذ ؿننٌاوت ٍ دسا بننيي ا ننزٌّي
باصياشاى سا هَسد تَقنِ نشاس هني دّنذن ايني دس حنا ي اػنت کنِ ؿنٌاوت ٍ دسا بنيي
ا زٌّي هتا ش اص ٍ ن ػن هت افنشاد ٍ قَاهن

نشاس هني مينشدن فشاٍاًني ؿنواس بيوناساى

ٍ احتوننات ًلننؾ فشيٌنني افننشاد ٍ قَاه ن فا ننذ ػ ن هت دس شكننِ هلنني ٍ بننيي ا وللنني
هي تَاًذر نضٍم تَقن ِ بنِ بخنؾ ابن ه حینِ اي اص افنشاد ٍ قَاهن بـنشي کنِ فا نذ
ػ هت هي باؿٌذ سا دس سفتاس ٍ تباه دس شكِ هلي ٍ بيي ا وللي ياد ٍس ًوايذن
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ػ هت بِ تبشينف ػناصهاى بْذاؿنت قْناًي بنِ هبٌني بشونَسداسي اص ػنايؾ
کاه قؼوير سٍاًير اقتوا ي ٍ هبٌَي اػت( قْاًوشدر ) 1388ن
اينني اببنناد هختلننف ػنن هتي بننش يکننذياش تننا يش مزاسًننذن اٌاًکننِ هـننک ت
قؼننوي هنني تَاًننذ سيـننِ هـننک ت سٍاًنني ٍ هـننک ت سٍاًنني سيـننِ بؼننياسي اص
بيونناسي ّنناي قؼننوي ؿننٌاوتِ ؿننًَذ ٍ ّننش دٍ هنني تَاًٌننذ هـننک ت اقتوننا ي ايجنناد
کٌٌذن ّوچٌيي فلنذاى ػن هت اقتونا ي ٍ هبٌنَي هٌجنش بنِ بنشٍص بيواسيْناي سٍاًني ٍ
قؼوي هي منشددن عبنا بنش ٍسد ػناصهاى بْذاؿنت قْناًي دس ػنات  2115بنيؾ اص 451
هيليننَى ً ننش اص قوبيننت قْنناى مشفتنناس بيونناسي ّنناي سٍاًنني ٍ سفتنناسي بننَدُ اًننذ(
.)Gable,21199221

بشسػنني دس اينناهت هتحننذُ دس ػننات ً 2118ـنناى داد کننِ حننذٍد 26دسكننذ افننشاد
 18ػننات بننِ بنناه دس اينني کـننَس اص يکنني اص اوننت هت سٍاًنني سً ن هنني بشًننذن هغا بننِ
هـننابْي دس اسٍیننا ًـنناى داد کننِ حننذٍد  27دسكننذ بننا ديي دس دٍسُ يکؼننا ِ هننَسد
بشسػننني دػنننت کنننن بنننِ يکننني اص اونننت هت سٍاًننني هبنننت

بنننَدُ اًنننذ( policy

.)brief,211892

بننِ د ي ن هـننک ت فشٌّاننير ا تلننادير فلننذاى دػتشػنني بننِ هٌنناب بْذاؿننتي ٍ
ًيض ايٌکِ بيواسي ّاي سٍاًي ا لنب فا نذ

هنت ؿنکاس قؼنوي ّؼنتٌذ ا بنا بيوناسي

ّنناي سٍاًنني بننا تـننخيق ٍ دسهنناى ّوننشاُ ًيؼننتٌذن اهننا فشاٍاًنني بيونناساى دس کـننَسّاي
تَػبِ يافتِ بِ ايي اؿاسُ داسد کنِ تنا انِ حنذ ؿنواس بيوناساى دس قَاهن تَػنبِ ًيافتنِ
کننِ دػتشػنني اٌننذاًي بننِ اهکاًننات بْذاؿننتي ٍ دسهنناًي ًذاسًننذ هنني تَاًننذ صينناد باؿننذن
ايٌکِ ػاهًِ بيؾ اص 11تا  21هيلينَى ا نذام بنِ ونَد کـني كنَست هني مينشد ٍ دػنت
کننن يننا هيليننَى وَدکـنني هَفننا س هنني دّننذ(ً )unodc,2102/0/01وننَدي اص ٍ ن
بحشاًي ػ هت سٍاًي دس قْاى هني باؿنذن هصم بنِ رکنش اػنت کنِ هاسّناي فنَن تٌْنا
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هشبَط بِ ببنذ سٍاًني ػن هت اػنت ٍ بنا دس ًینش منشفتي ػنايش اببناد ػن هتر ؿنواس
بيواساى بِ عَس اب ه حیِ اي بيؾ اص ًچِ رکش ؿذ بش ٍسد هي ؿَدن
فشاٍاًي ؿنواس بيوناساى بنِ عنَس بنذيْير احتونات ًلنؾ فشيٌني ًْنا دس تلنوين
ميشي ػياػي ٍ بيي ا وللي سا افنضايؾ هني دّنذن دس نيي حنات بشوني بيوناسي ّنا هني
تَا ًٌذ د ي ٍ اًاينضُ نشاس منشفتي فنشد بيوناس دس هؼنٌذ نذست ٍ ينا ػنَن دادى قاهبنِ
بِ ػَي ػلغِ مشي ٍ قٌنه باؿنٌذن بنشاي هثنات ًیشينِ د نشر لنذُ حلناست سا اًاينضُ
ػلغِ قَيي ٍ بشتنشي قنَيي افنشاد ٍ قَاهن هني داًنذ ٍ ايني اهنش هني تَاًنذ بنا نشاس
مننشفتي فننشد بيونناس دس ساع ًیننام ػياػنني ٍ يننا حشکننت دادى قاهبننِ بننِ ػننَي ػننلغِ
مننشير دس بننشٍص وـننًَت ٍ قٌننه هننَ ش باؿننذ( بشصمننش ر ) 45 : 1388ن ػ ن هت ن ٍُ
بش تا يشي کِ بش بافت فکشي ٍ سٍاًني قاهبنِ ٍ دٍ تونشداى بنا ي هني منزاسدر بنا مشفتناس
کشدى ًيشٍي کاس ٍ ًيشٍّناي فبنات قاهبنِ تَػنبِ ٍ اهٌينت سا تحنت ا ـنبا نشاس هني
دّذن تَػبِ ًيافتاي ٍ ًنا اهٌني ونَد ناهلي بنشاي وـنًَت ٍ ًاٌّجناسي ؿنٌاوتِ هني
ؿَدن
هصم بِ رکش اػت کنِ فشاٍاًني ؿنواس بيوناساى ٍ تنا يش بيوناسي بنش سفتناس ػياػني
بننِ اينني هبٌننا ًيؼننت کننِ ّوننِ بيونناساى ٍ ّوننِ بيونناسي ّننا ضٍهننا بننِ تلننوين ميننشي
وـًَت باس ػياػي هٌجش هني ؿنًَذن بلکنِ ايني ًکتنِ هنذ ًینش اػنت کنِ تنا انِ حنذ
سفتاسّنناي ػياػنني وـننًَت بنناس ٍ ٍيشاًاننش دس شكننِ هلنني ٍ بننيي ا وللنني هنني تَاًٌنذ
ًاؿنني اص فلننذاى ػ ن هت باؿ نٌذن دس ٍا ن اص مزؿننتِ ًيننض اٌننيي بشداؿننتي سٍا داؿننتِ
اػت کِ ػن هت یلني بنشاي كنلح هني باؿنذ( .) labonte,210192ايني ًکتنِ هغنابا بنا
هَ َ هَسد تَقِ ايني تحلينا هني باؿنذ ٍ بنِ نضٍم تَقنِ بنِ ٍ ن ػن هت بنشاي
قلَميشي اص بشٍص وـًَت ٍ هٌاص ِ تاکيذ داسدن
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دس هياى لنت ّناي بني تنَقْي بنِ هَ نَ ػن هت ٍ ًلنؾ ى دس ؿنٌاوت ٍ
سفتنناس ػننِ لننت سا هنني تننَاى تـننخيق دادن اٍت ايٌکننِ دس سؿننتِ سٍابننظ بننيي ا ول ن
ًَ ي تواي بِ کن ى ًانشي ٍ يکؼناى اًاناسي اًؼناًْا ٍ اكنشاس بنِ ينافتي َا نذ کلني
کِ صيش هيِ سفتاس هني باؿنذ ٍقنَد داسد اص ايني سٍ ًلنؾ افنشاد ٍ قَاهن فا نذ ػن هت
کِ دس ا ليت تللي هي ؿًَذ ًاديذُ مشفتنِ هني ؿنَدن ايني دس حنا ي اػنت کنِ وـنًَت
ٍ ػننيب دس شكننِ بننيي ا ول ن ًتيجننِ سفتنناس اکثشيننت اًؼنناًْا ًيؼننت بلکننِ ا ليتنني اص
اًؼاًْا ه ؼبب فجاي قاهبنِ بـنشي ّؼنتٌذ کنِ اص ًینش ايني تحلينا ّوناى ا لينت فا نذ
ػ هت هي باؿنٌذن دٍم ايٌکنِ فلنذاى ػن هت دس ايني سؿنتِ بنِ دسػنتي تبشينف ًـنذُ
ٍ تلننَسي ساق ن بننِ ؿننواس افننشاد ٍ قَاه ن فا ننذ ػ ن هت ٍقننَد ًننذاسدن ػننَم ايٌکننِ
ًلؾ فلذاى ػ هت دس تلنوين ٍ سفتناس ًادينذُ اًااؿنتِ ؿنذُ اػنتن باينذ تَقنِ ًونَد
کننِ افننشاد ٍ قَاه ن فا ننذ ػ ن هت بخـنني اص ّؼننتي ؿٌاػنني سٍابننظ بننيي ا ول ن هنني
باؿٌذن ّوچٌيي فلنذاى ػن هت باينذ دس هبشفنت ؿٌاػني ايني سؿنتِ هنَسد تَقنِ نشاس
بايشد انشا کنِ فلنذاى ػن هت ًنَ ؿنٌاوت سا تحنت تنا يش نشاس هني دّنذن اص عشفني
بايذ تَقِ ًوَد کنِ ػن هت بنش اون ن تلنذم ّؼنتي ؿٌاػني داسد انشا کنِ اص افنشاد ٍ
قَاه فا ذ ػ هت ًوي تَاى اًتیاس سفتاس ل ًي ٍ او ي داؿتن

سالمت رياوي ي خشًوت

داًؾ سٍاًـٌاػني فلنذاى ػن هت سٍاًني سا دس ا نذام بنِ وـنًَت ٍ ػنيب هنَ ش هني
داًننذن ػنن هت سٍاىر اًبغنناف یننزيشير احتننشام بننِ دياننشاى ٍ یشّيننض اص وـننًَت سا
هَقننب هنني ؿننَدن بٌننا بننِ تبشيننف ػنناصهاى بْذاؿننت قْنناًي ػ ن هت سٍاى حننا تي اص
ػايؾ اػت کِ ّش ؿخق بتَاًنذ تَاًنايي ّناي ونَد سا بنِ حا نت با بن دس بيناٍسدر
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بتَاًذ با اػتشع ّناي عبيبني صًنذمي اؽ کٌناس بياينذر بنِ عنَس هَ نذ ٍ ونشبخؾ کناس
کٌذ ٍ ادس بِ کوا بِ قاهبِ اؽ باؿذ(.)WHO,2100

بِ باست دياش ابلينت استبناط هنَصٍى ٍ ّواٌّنه بنا ديانشاىر تديينش ٍ اكن ح
هحيظ فشدي ٍ اقتوا ي ٍ حن تضنادّا ٍ توناي ت ؿخلني بنِ عنَس هٌغلنير ادهًنِ
ٍ هٌاػننب سا داؿننتِ باؿننذ( اص ػ ن هت ر ) 89/12/15ن دس ًتيجننِ ػ ن هت سٍاًنني فننشدي
هَقذ ايني ٍيظمني ّاػنت :اٍت فنشد ًؼنبت بنِ ونَدر وناًَادُ ٍ ديانشاى بني ت ناٍت
ًيؼننت ٍ بننا دياننشاى ػنناصماسي داسدن دٍم بننِ وننَد ٍ دياننشاى احتننشام هنني مننزاسد ٍ
سابغننِ اؽ بننا دياننشاى ػنناصًذُ اػننتن ػننَمر اًبغنناف یننزيش بننَدُ ٍ دس هَاقْننِ بننا
هـک ت اقتونا ي کٌتنشت ونَد سا اص دػنت ًوني دّنذ ٍ اْناسم ايٌکنِ ؿنٌاوت اٍ اص
ٍا بيننت ًؼننبتا د يننا اػننت ٍ ب نشاي سػننيذى بننِ ّننذف ّنناي وننَد بننش اػنناع ل ن ٍ
احؼاع و هي کٌذ(یاا سٍاى ًظاد ر ) 91/ 2/15ن
اص هٌیننش سٍاًـٌاػنني بؼننياسي اص سفتاسّننا سيـننِ دس ًاوَد منناُ اًؼنناى داسًننذ ٍ
هتکي بش وشد ٍ مناّي ًيؼنتٌذن هنث
ّاي ػشکَ

فشٍينذ هبتلنذ اػنت شاينضر توناي ت ٍ وَاػنتِ

ؿنذُ فنشد کنِ اهکناى بنشٍص ًيافتنِ اًنذ دس ًْناد ينا نويش ًاوَد مناُ ٍي

اًباؿتِ ؿنذُ ٍ هٌـنا سفتاسّناي ببنذي هني ؿنًَذن دس ٍا ن ّنش ون اًؼناى سيـنِ دس
يا اًايضُ ًاوَد ماُ داسد ًنِ دهين

للني کنِ فنشد اسائنِ هني دّنذ ٍ بنِ ًنَ ي سيـنِ

ّناي هش ني بنشاي سفتناس اًؼناًْا ٍقنَد داسد(اتيکؼنَىر ) 41: 1378ن بشوني لنذُ ّننا
ٍ يا تواي ت ػنشکَ

ؿنذُر تن ؽ بنشاي ػنلغِ قنَيير نذست علبني ٍ یشواؿناشي

سا هَقننب هنني ؿننًَذن اٌاًکننِ ًیشيننِ « د ننش» 1راحؼنناع حلنناست ٍ لننذُ حلنناست سا
اه ن اكننلي بؼننياسي اص ت ن ؽ ٍ تکایَّنناي دهنني هبشفنني هنني کٌننذن د ننش دس «کتننا
1ن يکي اص ؿامشداى هبشٍف فشٍيذ
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سٍاًـٌاػنني وَدکنناهاي» بننِ تشػننين هـخلننات سفتنناسي وَدکاهننِ بننش اػنناع لننذُ
حلاست ا نذام هني کٌنذن ٍي احؼناع حلناست ٍ ًلنق قؼنواًي سا اهن منشايؾ بنِ
ػننلغِ قننَيي ٍ وَدکنناهاي هنني داًننذ ٍ ّيتلننشر هَػننَ يٌير فشاًکننَ ٍ اػننتا يي سا
هلذان ايي مضاسُ هي داًذ( بشصمش ر ) 45 : 1388ن
اص هٌیننش سٍاًـٌاػنني اوننت هت ؿخلننيتي هنني تَاًٌننذ ًلننؾ تبيننيي کٌٌننذُ دس
سفتنناس فننشد داؿننتِ باؿننٌذن ًیشيننِ یننشداصاى ؿخلننيت 1هبتلذًننذ کننِ ّننش اًؼنناى ٍيظمنني
ّايي اص  14اوت ت ؿخليت 2سا بنشٍص هني دّنذ اهنا صهناًي کنِ فنشد اًبغناف ًاینزيش ٍ
ػاصؽ ًایزيش باؿذ ٍ با

سًن ٍ نزا

ٍ دؿنَاسي بنشاي ونَد ٍ ديانشاى ؿنَد هني

تننَاى بننشاي اٍ اوننت ت ؿخلننيت سا هغننشح کننشدن ًکت نِ هْننن اينني اػننت کننِ اوننت ت
ؿخلننيت بننِ هٌض ننِ ًاکاساهننذي ٍ ننذم هَفليننت دس کنناس حشفننِ اي ًيؼننت بلکننِ منناّي
افننشاد بننا اوننت ت ؿخلننيتْاي هختلننف اص تننَاى حشفننِ اي ٍ تحلننيلي کننن هاًٌننذي
بشوَسداسًننذ اهننا اعشافينناى ٍ اقتوننا سا دس سً ن ٍ ننزا

ٍ دؿننَاسي ننشاس هنني دٌّننذن

دس ٍا ن ه ن ا اكننلي ٍ هْننن ب نشاي تـننخيق بيونناسي سٍاًننير اوننت ت دس ولکننشد ٍ
تباه اقتوا ي فشد هي باؿذ( اتيکؼَىر) 548-552 : 1385ن
اوت هت ٍ بيوناسي ّناي سٍاًني اًذيـنِ ٍ سفتناس فنشد سا تحنت تنا يش نشاس هني
دٌّننذ ٍ سفتاسّنناي ػياػنني ٍيننظُ اي سا هَقننب هنني ؿننًَذن بننشاي هثننات سٍاى سًجننَس
یاساًَئيذر بيواسي اػت کن ِ احؼناع هْنن بنَدى هني کٌنذ ٍ ديانشاى سا دس حنات تَع نِ
ليِ وَد هي بيٌذ ٍ حغ هني کٌنذ کنِ انَى هْنن اػنت دؿنوي داسدن ّوچٌنيي تلنَس
هنني کٌننذ بننا ننا ن يننب استبنناط داسد ٍ وننذا هؼن َ يت ػننٌايٌي بننِ ٍي ػننپشدُ اػننتن
1ن ؿخليتر ا اَي با دٍام سفتاس ٍ باٍسّاي رٌّي اػت کِ با تَػ بِ ى هي تَاى سفتاس فشد سا دس ؿشايظ مًَامَى یيؾ بيٌي کشدن
2ن وذُ ايي اوت هت ؿاه  :یاساًَئيذ (بذ بيي ٍ بذ مواى)ر اػکيضٍتايپات (ؿا ت اًايض ٍ وشافاتي)ر ًاسػيؼيؼتيا (وَدؿي تِ )ر
ّيؼتشيًَيا ( ًوايـاش)ر ًتي ػَؿيات (قاهبِ ػتيض)ر ػاديؼتيار هاصٍويؼتيار ػادٍ هاصٍويؼتيار هي باؿذن
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اٌيي بيوناسي ونَد سا بني ينب ٍ ًلنق ٍ دؿنوٌاًي ػنتواش ٍ صاسونَاُ بنشاي ونَد
ائ ن اػننتن ّوچٌننيي ؿخلننيت قاهبننِ ػننتيض کننِ ا لننب افننشادي بنناَّؽر قننزا

ٍ

ميشا ّؼنتٌذ کنِ تٌْنا دس قْنت اس ناي ًياصّنا ٍ وَاػنتِ ّناي ونَدر بنذٍى ا تٌنا بنِ
او نر اسصؿْا ٍ حتي سًجي کنِ بنِ ديانشاى تحوين هني کٌٌنذ ون هني کٌٌنذ ٍ فا نذ
احؼاع مٌاُ ٍ يا ٍقذاى ّؼتٌذ(اػتَسر)82 :1373ن
بيواس ًاسػيؼت ونَد سا بؼنياس هْنن هني یٌنذاسد ٍ ّنش اًتلنادي سا بنا لنباًيت
ٍ تحليننش کننشدى هٌتلننذ یاػننخ هنني دّننذن اٌننيي بيونناساًي ّوننَاسُ هنني وَاٌّننذ کننِ دس
هشکنض تَقنِ باؿننٌذ ٍ تن ؽ هنني کٌٌنذ تننا بنِ ّنش عشيننا هوکني قلننب تَقنِ ًوايٌننذن
ًاسػيؼننت وننَد سا اٌنناى ذستوٌننذ هنني یٌننذاسد کننِ تلننَس هنني کٌننذ دياننشاى ننادس بننِ
کـننف وغاّننايؾ ًيؼننتٌذن ٍيظمنني ّنناي سفتنناسي هننزکَس بننشاي اوننت ت ؿخلننيت
وَدؿي تِ ٍ یاساًَئيذ بنِ ٍ نَح دسهنَسد سّبشاًني انَى نزافي ٍ كنذام هلنذان هني
يابذن

ٍُ بنش ايني دس بؼنياسي اص هٌناب سٍاًـٌاػني ديکتاتَسّنايي انَى ّيتلنشر هنائَر

اػننتا يير ننزافي ٍ كننذام ًوًَننِ ّننايي اص بيونناس سٍاًنني هبننت بننِ اوننت ت ؿخلننيت
قاهبِ ػتيض هبشفي ؿذُ اًذ()Cloud,210090ن
دس ٍا

ٍي ظمني ّنايي کنِ بشوني اص ايني بيوناسي ّنا ايجناد هني کٌٌنذ ّوچنَى

بنناٍس بشمضيننذُ بننَدى ٍ داًؼننتي ساُ حن بننشاي ّوننِ هـننک تر ا ْننام مننشفتي ٍ استبنناط
با يا هٌب هافَن عبيبني ٍ ػنخي م نتي بنا ا ت وناد بنِ ً نغ بناه دس هنَسد ّونِ اينض
حتني يٌننذُ ًناهبلَمر ؿنناًغ نشاس مننشفتي فنشد بيونناس سا دس هؼنٌذ ننذست افنضايؾ هنني
دّذ(ما بشايتر)79-1371:81ن
اًؼاى ػا ن اًبغاف ینزيش ٍ نادس بنِ اكن ح ؿنٌاوت ٍ سفتناس ونَد هني باؿنذن
دس ٍا نن بيـننتش كنناحبٌیشاى تبلننب ٍ قوننَد هدننضي سا ًـنناًِ اي اص فلننذاى ػنن هت
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سٍاًي هبشفي هني کٌٌنذن بنشاي هثنات بنشت نيغ فنشدي سا داساي ػن هت سٍاًني هني
داًننذ کننِ دس صًننذمي بتَاًننذ ت کننش ٍ باٍسّنناي هٌغلنني ٍ دسػننت سا قنناياضيي باٍسّنناي
يشهٌغلنني ٍ لننظ وننَد ًوايننذ(قْاًوشدر )1388ن بننِ عننَس و كننِ سٍاًـٌاػنني بننا
توشکض بنش هَ نَ فشايٌنذ رٌّني تلنوين مينشير اْناس هـخلنِ سفتناسي بنشاي اًؼناى
ػننا ن اي ن اػننت کننِ دس اْنناس ؿنناوقر اًتلادیننزيشير اًبغنناف یننزيشير احتننشام بننِ
دياننشاى ٍ ح ن ٍ فل ن اوت فننات بننا دياننشاى بننِ كننَست هٌغلنني ٍ هؼننا وت هيننض
و كِ هي ؿًَذن فلنذاى ايني ؿاولنِ ّنا کنِ اػناع هـنک ت ٍ تباس نات ػياػني
اػننت هنني تَاًننذ دس اببنناد سٍاًننير قؼننوير اقتوننا ي ٍ هبٌننَي بيونناسي سيـننِ داؿننتِ
باؿٌذن

سالمت جسمي ي خشًوت

داًنؾ یضؿننکي ٍ صيؼنت ػياػننتر بيَ نَطي بننذى سا دس بنشٍص وـننًَت ٍ ػنيب هننَ ش
هي داًٌذن اص ًجا کِ تونام سفتناس ٍ ا ونات دهني تحنت ًیناست هدنض ٍ دػنتااُ لنبي
كننَست هنني یننزيشد بننذيْي اػننت کننِ فبن ٍ اً بنناهت لننبي ٍ ؿننيويايي دس بننذى دس
ااًَاي سفتاس فنشد ًلنؾ داسدن بغنَس هثنات هنادُ ؿنيويايي ػنشٍتًَيي کنِ ببٌنَاى ينا
اًتلنات دٌّننذُ لننبي دس ػيؼننتن لننبي ون هنني کٌننذ بننِ ؿننذت تباهن اقتوننا ي ٍ
سفتاس وـًَت هيض سا تحت تا يش شاس هي دّذ(.)Krakowski,21129299-222

ًوي ّيپنَ مليؼنوير ّيپنَ مليؼنوير ػنَء تدزينِر کوبنَد ینشٍت يي ٍ سطيوْناي
زايي واف با کناّؾ ػنغح ػنشٍتًَيي هدنض هني تَاًٌنذ هٌجنش بنِ افنضايؾ وـنًَت
ٍ قٌايننت ؿننًَذن هننث هلننشف نن ت دس کنناّؾ ػننغح ػننشٍتًَيي هننَ ش اػننت ٍ
هـننخق ؿننذُ دس کـننَسّايي کننِ هلننشف ن ت بنناهتش اص حننذ هتَػننظ هنني باؿننذ
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دسكننذ قٌايننت بيـننتش اػننتن ّوچٌننيي ا کنن ر ه نني تنناهيي ّننار بنناسبي تَساتْننا ٍ
ًاسکَتيکْنناً 1يننض بننا تننا يش مننزاسي بننش هکنناًيضم ّنناي کٌتننشت کٌٌننذُ وـننًَت هٌجننش بننِ
افننضايؾ قننشمر وـننًَت ٍ کـننتاس هنني ؿننًَذن بشونني تَهَسّننا ٍ يننا ٍيشٍػننْا ًيننض بننا
كننذهِ صدى بننِ ًننَاحي ًینناستي هدننض هثنن دػننتااُ يوبيننا هٌجننش بننِ اوننت هت
ؿخلننيتي یشواؿنناشاًِ هنني ؿننًَذن اينني َاهنن هنني تَاًٌننذ صهيٌننِ ػنناص سفتاسّنناي
وـًَت هيض ٍ ٍيشاًاش باؿٌذ( اتيکؼَى ر ) 36 : 1378ن
ذست ٍ هؼن َ يت ػياػني ونَد هني تَاًنذ ػن هت فنشد سا هنَسد ػنيب نشاس
دّننذن مشٍّنني اص هحللنناى دس داًـننااُ کلوبيننا يننافتي «هکاًيؼننوْايي کننِ ننذستر
كنناحباى ننذست سا بننِ فؼنناد هنني کـنناًذ» سا هَ ننَ تحليننا وننَد ننشاس دادًننذن يافتننِ
ّاي ًْا ًـناى داد کنِ نذست ًنِ تٌْنا ػنايکَ َطي بلکنِ فيضيَ نَطي كناحباى نذست
سا تدييننش هنني دّننذ بننشاي هثننات ديکتاتَسّننا ّوننَاسُ دس بذًـنناى ػننغح ینناييي تننشي اص
َّسهننَى کننَستيضٍتٍ2قننَد داسد کننِ ؿننايذ ًاؿنني اص اينني باؿننذ کننِ اينني مًَننِ سّبننشاى
َاهنن سٍصاًننِ اػننتشع صا بننشاي هننشدم ننادير اص صًننذمي ؿنناى حننزف ؿننذُ اػننتن
یظٍّؾ دياشي ًـاى داد کنِ اٌاًکنِ ّنش هٌغلنِ لنب ؿنٌاوتي هدنض بنِ عنَس هنٌین
اػت ادُ ًـَد کناسايي ونَد سا اص دػنت وَاّنذ دادن ـنش یاسا يوبينا هدنض کنِ ینشداصؽ
ّيجاًننات ٍ حننغ وننَدکٌتش ي هننا سا بننش ْننذُ داسد ًيننض دس اٌننيي ؿننشايغي اهکنناى
تَ ننف ولکننشدؽ ٍقننَد داسدن ديکتاتَسّننا ّننش اًتلننادي سا ب نِ ٌننَاى تْذيننذي بننشاي
ذستـاى تللي هني کٌٌنذ اٌناى کنِ اػنتا يي ٍ نزافي ّنضاساى ً نش اص کاسکٌاًـناى سا بنِ
ّويي د ي بشکٌناس ٍ ًنابَد کشدًنذن دس ٍا ن ديکتاتَسّنا بنا ّنش اًتلناد یاسا يوبينا ونَد
سا يش فبات هني کٌٌن ذ ٍ ايني هني تَاًنذ د يلني بنشاي ا نذاهات ديَاًنِ ٍاسؿناى دس ػنات
1ن هث هشفيي ٍ ّشٍئيي
2ن هورمون هشبَط بِ اػتشع
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ّاي ببذ باؿنذن دس ًْاينت ايني منشٍُ بنش ايني ًکتنِ تاکينذ کنشد کنِ هدضّناي هنا بنشاي
ا وات ذست هغلا عشاحي ًـذُ اػت (.) Cloud,210090

اهننشٍصُ یيـننشفت تکٌَ ننَطي تلننَيش بننشداسي یضؿننکير اهکنناى بشسػنني ًننَاحي
فبات هدض ّوضهاى ب ا اًجام ت کنش ينا سفتناس کنشدى سا فنشاّن کنشدُ اػنتن هتاػن اًِ اًجنام
اينني ًننَ بشسػنني ّننا دس هننَسد سّبننشاى ػياػنني ٍ ب نِ ٍيننظُ ديکتاتَسّننا اهکنناى یننزيش
ًيؼت اهنا اػنکي هدنضي منشٍُ ّناي هختل ني انَى بيوناساى سٍاًني ٍ نات ى ػنشيا ي
ًـاى دادُ اػت کنِ بشوني ًنَاحي هدنض ًْنا فبا ينت کوتنش اص افنشاد نادي داسدن بخنؾ
ّننايي اص هدننض اننَى هياننذات ٍ دػننتااُ يوبيننا کننِ کٌتننشت ٍ ًینناست بننش سفتاسّننا ٍ
ّيجاًات سا بش ْنذُ داسًنذ دس ايني منشٍُ ّنا فبا ينت کوتنشي ًـناى دادُ اًنذ کنِ هني
تَاًنننذ ًاؿننني اص سؿنننذ ًينننافتي دس دٍسُ قٌيٌنننير طًتينننار اؿنننکات دس ولکنننشد
1

ًَسٍتشاًؼويتشّار ٍ هحيظ باؿذ(.)fallon,210090

صهايـننْاي هتبننذدي دسبنناسُ استبنناط بننيي ػننغح َّسهًَْننا ٍ ًَسٍتشاًؼننويتشّا
دس بذى با بشٍص ًَ واكني اص سفتاسّنار هَينذ ايني استبناط بنَدُ اػنت اٌاًکنِ صهنايؾ
هننا دسهننَت ٍ ّوکنناساًؾ ًـنناى داد کننِ بنناه بننَدى ػننغح ػننشهي تؼتَػننتشٍى دس
افضايؾ ّيجاى ونَاّير ػنلغِ علبني ٍ ا نذام بنِ وـنًَت ًلنؾ داسدن طًتينار ػني ٍ
قننننٌغ هْوتننننشيي َاهنننن تبيننننيي کٌٌننننذُ 2ػننننغح تؼتَػننننتشٍى دس بننننذى
ّؼنننتٌذ( .)McDermott,2117002-29دس کٌ شاًؼننني کنننِ دس ػنننات  2116دس داًـنننااُ
ًبشاػکا بشمضاس ؿنذ ؿنواس صينادي هلا نِ کنِ استبناط بيَ نَطي ٍ سفتناس ػياػني سا هنَسد
بشسػي نشاس دادُ بَدًنذ اسائنِ ؿنذن بنشاي هثنات استبناط بنيي طًتينا ٍ سفتناس اًتخابناتير
1ن هث فـاس سٍاًير داسٍ ٍ ػَء هلشف ى
2

. Neuroimaging
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استبنناط ا تونناد بننا َّسهننَى اکؼنني تَػننيير ّوچٌننيي هغا بننات ًَسٍايويجيٌننه 1دس
هَسد سابغِ ًظاد با وـًَت هَيذ ايني سٍابنظ بنَدن بنا ٍقنَد ايني يافتنِ ّناي هـنخقر
ٍا ح ًيؼت کنِ انشا داًنؾ ػياػنير ّوچٌناى تواين بنِ لنت اص ًلنؾ بيَ نَطي دس
سفتاس ػياػي داسد(.)Hibbing,211702-09

سالمت معىًي ي خشًوت

سهنناى ٍ ايننذئَ َطي اص َاهن اكننلي تبيننيي کٌٌننذُ ًننَ ؿننٌاوت هنني باؿننٌذن سهنناى ٍ
ايننذئَ َطي ًاػننا ن ٍ فلننذاى ػنن هت هبٌننَي هؼننبب بؼننياسي اص هـننک ت صًننذمي
اقتوننا ي اػننتن هحللنناى داًـننااُ هيـننيااى حاکونناى ػننتواش دس ػشاػننش قْنناى سا
بننشاي بننيؾ اص دٍ دّننِ هننَسد بشسػنني ننشاس دادًننذ اينني تحليننا ًـنناى داد کننِ سّبننشاى
ػننتواش ا لننب باٍسّننا ٍ اًايننضُ ّنناي هبٌننَي ننَي داسًننذ کننِ ًْننا سا ّننذايت هنني
کٌنننذ( .)Cloud,210090بشوننني سطينننن ّننناي ػياػننني ونننافر هنننزاّبر هکاتنننب
سٍاًـٌاو تير ًانشؽ لوني ٍ ينا لاينذ فلؼن ي اد ناي دػتشػني هٌحلنش بنِ فنشد بنِ
حليلننت سا داسًننذ ٍ ًيننض اعويٌنناى داسًننذ کننِ ّننش اننِ ًْننا هنني مَيٌننذ دسػننت اػننتن
بٌابشايي هخا اى هغللا ًادسػنت ون هني کٌٌنذ ٍ بنشاي اقتونا هضنشسًذ ٍ باينذ هْناس
يا حزف ؿًَذن ايي تبلب سهاًي بِ ايني هبٌني کنِ ينا منشٍُ اٌنيي تلنَس کٌٌنذ کنِ
تٌْا ًْا دػتشػي بنِ حليلنت داسًنذ ٍ بلينِ ًاداًٌنذر قنذي تنشيي تْذينذ بنشاي كنلح ٍ
اهلي بشاي تشٍس ٍ وـًَت اػت(اػتَسر) 158-171 : 1374ن

0

. FMRI and Neuroimaging
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باٍسّنناي ونناف هننزّبي ٍ اقتوننا ير ًلننؾ اب ن ه حیننِ اي دس فْننن افننشاد ٍ
قَاهن اص َّيننت ٍ ًلننؾ وننَد دس قاهبننِ قْنناًي داسًننذن اينني فْننن اص َّيننت ٍ ًلننؾ
ًَ سفتاس ٍ تباه با دياشاى سا هـخق هي ػاصد(.)Schonberg,2117922

دس اينني انناساَ

بشونني مننشٍُ ّننا ٍ َّيننت ّننا موننشاُ ٍ ؿايؼننتِ ًننابَدي

تـنخيق دادُ هنني ؿنًَذن بٌننابشايي ّنش مًَننِ ا ونات وـننًَت ٍ حتني کـننتاس ًْنا بننِ
ٌَاى تکليف ٍ ولي هلذع ؿنٌاوتِ هني ؿنَدن دس ٍا ن بشداؿنت ّناي وناف ديٌني
ٍ فش ِ اي بنا فشايٌنذ ػنلب هؼن َ يت ٍ تلنذع ًونايير صهيٌنِ رٌّني صينش بٌنايي بنشاي
تَػن بننِ وـننًَت سا فننشاّن هنني ًوايٌننذن بننش یايننِ اينني بشداؿننت ّننار ؿخلننيت ّنناي
ؿننک هنني ميشًننذ کننِ فا ننذ احؼنناع مٌنناُ دس صسدى ٍ تحوي ن سً ن بننِ دياننشاى هنني
باؿٌذن بشوي اص ًْا عشف ّاي هلابن ونَد سا ًلنذس حلينش هني داًٌنذ کنِ قنايي بنشاي
ّوذسدي ٍ یـيواًي ًذاسًذن
فشايٌذ ػلب هؼ َ يت بنِ ٍاػنغِ حکنن هلنام هنافَن ٍ وَاػنت وذاًٍنذ ا نذام
بِ ّش و وـًَت بناسي سا اهکناى ینزيش هني ًواينذ اٌاًکنِ اًتحناس ٍ کـنتِ ؿنذى دس
ايي ساُ ًيض اهشي هلذع تلَس هني ؿنَدن ايني فشايٌنذ « ػنلب هؼن َ يت اص ونَد » هني
تَاًننذ اص ًیننشات ؿخلننيتْاي بشقؼننتِ اقتوننا ي ٍ تنناسيخي سيـننِ بايننشدن 1اص اينني سٍ
م تِ هي ؿَد کِ ّش لينذُ اي کنِ اًؼناى واكني سا هنافَن اًؼناى ًـناى دّنذ اػنلحِ
اي اػننت کننِ بننش ننذ ّوننِ بـننشيت ّننذف مشفتننِ ؿننذُ اػننتن اينني ننذم احؼنناع
هؼن َ يت او ني ًاؿني اص وننَد بنضس

بيٌنير دس هننَسد ديکتاتَسّنايي انَى كننذام ٍ

زافي ببٌَاى ناهلي بنشاي ػنَء اػنت ادُ اص باٍسّناي یزيشفتنِ ؿنذُ بنِ هٌینَس هنتْن ٍ
1ن هيلياشم اص عشيا يا صهايؾ لوي ًـاى هي دّذ کِ اًؼاى ّا با تببيت اص هلام هافَن هادمي تحوي ّشمًَِ دسد ٍ سً بِ
ّوٌَ اى وَد سا داسًذ اٌاًکِ قٌايات استؾ واى ًاصي ًوًَِ اي اص ى اػتن سقَ ؿَد بِ صهيٌِ سٍاًـٌاػي ّيلااسد 644-645
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هحکننَم ػنناوتي دياننشاى رکننش ؿننذُ اػننت(ً .)Immelman,211200اصيؼنننر فاؿيؼنننر
عا باى ٍ ا لا ذُ ًوًَِ ّاي اص ايي َّيتْاي فا ذ ػ هت هبٌَي هي باؿٌذن

سالمت اجتماعي ي خشًوت

ػ هت اقتوا اص دٍ هٌیش اب بشسػي اػنت کنِ ّنش دٍ سابغنِ هتلنابلي بنا ّنن داسًنذر
اٍت تا يشي کِ ًیام ػياػنير اقتونا ير ا تلنادي بنش ػن هت افنشاد قاهبنِ هني منزاسد
ٍ دياشي ًلـي کِ ػن هت افنشاد قاهبنِ دس ؿنک دادى بنِ ػناوتاس ػياػني اقتونا ي
ٍ دادُ ّنناي ى اي ننا هنني ًوايننذن دس حا ننت اٍتر اٌاًکننِ یزيشفتننِ ؿننذُ اػننت ػ ن هت
هتننا ش اص ػنناوتاس صًننذمي اقتوننا ي اػننت( .)health,2110/00/02بش ننشاسي سٍابننظ
ننَي اقتوننا ير اًتخابننات ٍ ػننايش فبا يتْنناي اقتوننا ي هٌجننش بننِ ػنن هت سٍاًنني ٍ
افضايؾ عَت وش هي ؿَد(.)health,2110/001/02

دس ًیام ّناي ػياػني کنِ هنشدم ػناهسي بنِ هبٌناي ٍا بني قشيناى داسدر اهکناى
عننشح تضننادّا ب نِ عننَس ؿننکاس فننشاّن هنني مننشددن یننغ اػننتذهتر هباحثننِ ٍ اًتخننا
قاياضيي صٍسر قٌه ٍ ػن ح هني ؿنَد ٍ دس ًتيجنِ هناً اص تَػن بنِ وـنًَتر کيٌنِ
ٍ هي ن بننِ اًتلننام هنني ؿننَد(دٍٍسطُر)361 :1376ن بننِ بنناست دياننش دس اينني ًیننام ّننا
ؿننْشًٍذاى بننا اهکنناى هـنناسکت دس تلننويوات ػياػننير اهکنناى حضننَس دس هٌاػننب
ػياػننير ٍ اهکنناى عننشح ٍ یيايننشي وَاػننتِ ّننا اص عشيننا احننضا

ٍ تـننک ّننار بننِ

احؼاع ػايؾ دػنت هني يابٌنذن ايني اهنش بيناًاش استلنا ػن هت فنشدي ٍ اقتونا ي ٍ
ننذم ًينناص بننِ وـننًَت اػننتن دس هلاب ن دس ًیننام ػياػنني اًحلنناس مننشار ؿننْشًٍذاى
اهکاى هـاسکت ٍا بي دس تلنوين مينشي ّنا سا ًذاسًنذن دس ايني ًیاهْنا قاهبنِ بنِ د ين
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ًنناتَاًي دس عننشح وَاػننتِ ّننا ٍ هغا بننات وننَد دانناس احؼنناع ػننشوَسدمي ٍ تحليننش
هي ؿَدن ياع ٍ ػشوَسدمي ّاي سٍاًي صهيٌِ ػاص تَػ بِ وـًَت هي باؿٌذن
ا ش دياش ًینام ػياػني دس ػنلب ػن هت اقتونا ير ػنَء اػنت ادُ اص نذست دس
هلاب ن عبلننات یننائيي دػننت قاهبننِ اػننت کننِ احؼنناع تحليننش ٍ اًضقنناس سا دس افننشاد
قاهبننِ تـننذيذ هنني کٌننذن ن ٍُ بننش اينني ًابؼنناهاًي ًیننام ا تلننادير فلننشر بيکنناسي ٍ
اونننت ف عبلننناتي ؿنننذيذ دس قاهبنننِر بنننشٍص احؼاػننناتي انننَى نننذم ؿايؼنننتاير
ًاکاساهننذير دسهاًننذمير تحليننش ٍ ػننشوَسدمي سا هٌجننش هنني ؿننَد کننِ بننِ هٌض ننِ فلننذاى
ػنن هت اقتوننا ي اػننت ٍ دس سفتنناس اقتوننا ًلننؾ داسد( اتيکؼننَىر ) 759 :1378ن
بشاي هثنات فلينش ؿنذى قاهبنِ هني تَاًنذ صهيٌنِ سا بنشاي سؿنذ منشٍُ ّناي تشٍسيؼنتي
فشاّن ًوايذ(.) labonte,210102

مننشايؾ بننِ تحننَت وـننًَت بنناس ٍ يننا اًلن

ر ػننلَط اسصؽ ّنناي او نني دس

قاهبننِ ٍ مؼننتشؽ ػننيب ّنناي اقتوننا ي اننَى وَدکـننير تنن ر ػننش تر ا تينناد ٍ
ع ن هي تَاًٌذ ًوَدّاي دياش ايي فلذاى ػ هت اقتوا ي باؿٌذن
دس حا ت دٍمر فلنذاى ػن هت افنشاد قاهبنِر بنِ عنشن هختل ني ًینام ػياػني ٍ
دادُ ّاي ى سا تحت تنا يش نشاس هني دّنذن هنث احؼناع تحلينش ٍ ػنشوَسدمي افنشاد
قاهبِ ػبب هي ؿَد کنِ ؿنْشًٍذاىر کْنَس ينا ْشهناى سا اًتیناس کـنٌذ تنا ًْنا سا اص
بنناس حلنناست بشّاًننذ ٍ صًننذمي سٍصهننشُ ٍ کؼننا ت بنناس ًْننا سا هتحننَت ػنناصدن اينني
ؿشايظر صهيٌنِ کْنَس ٍ نذست منشفتي هنذ ياى ا جناص ٍ تحنَت کنِ ا لنب افنشاد هبنت
بِ اوت ت ؿخليت هي باؿنٌذ سا فنشاّن هني ًواينذن ّوچٌنيي قاهبنِ ًاػنا ن بنا سفتناس
ًادسػت وَد هني تَاًنذ ًینام ػياػني سا دس هؼيشتلنوين ٍ سفتناس ًادسػنت نشاس دّنذ
کننِ عبيبتننا ساُ سا ب نِ ػننَي بحننشاى هنني مـننايذن بننشاي هثننات ؿننْشًٍذاى بننا تبشيننف ٍ
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تولننا ننذست ػياػنني بننشاي کؼننب ا تبنناسر َّيننت ٍ يننا هٌنناف ا تلننادير ه ني تَاًٌننذ
سّبشاى سا بِ بشداؿت ّناي لنَ ؿنذُ دس هنَسد ؿناى ٍ ؿخلنيت ونَد سٌّونَى کٌٌنذن
ايي وَد بضس

بيٌني سّبنشاى بنا تنا يش منزاسي دس ًنَ بشداؿنت ٍ تلنوين ًْنار ٍ نَ

بحشاى ّاي اقتوا ي ٍ بيي ا وللي سا تؼْي هي کٌذن
دس ٍا ن کْننَس ديکتنناتَس تٌْننا بننِ وننَد ديکتنناتَس هشبننَط ًيؼننت بلکننِ قاهبننِ
ّننن دس کْننَس ٍي ًلننؾ داسدن قاهبننِ ًاػننا ن صهيٌننِ ننشاس مننشفتي افننشاد ًاػننا ن سا دس
هؼننٌذ ننذست فننشاّن هنني کٌننذ ٍ سهنناى بشتننشي بشقْنناى ٍاکٌـنني بننِ ّوننيي احؼنناع
حلاست هلي اػت ( اؿپشبش ر  1384ر )91ٍ 31ن
ن ٍُ بننش اينني بشسػنني ًـنناى هنني دّننذ کننِ ديکتاتَسّننا هوکنني اػننت دس ابتننذا
ّوچننَى هننشدم ننادي باؿننٌذ اهننا ؿننشايظ يش ننادي بشوننَسداس ؿننذى اص ننذست هغللننِر
اوننت ت سٍاًنني ًْننا سا افننضايؾ دادُ باؿننذن سابننشت هَمابننِر كننذام ٍ ننزافي دس ابتننذا
اًؼنناى ّنناي هننَد

ٍ د شحونني بننِ ًیننش هنني سػننيذًذ کننِ ا ننذاهات اب ن ه حیننِ اي

بشاي تَػبِ قاهبِ ٍ کونا بنِ هحشٍهناى اًجنام دادًنذر اهنا صهيٌنِ اونت ت ؿخلنيت ٍ
نذست بني هْناس ًْنا سا بنِ فؼنناد کـنيذ( .) Cloud,210090اص ايني سٍ م تنِ هني ؿننَد
کِ ذست بيؾ اص حذ ٍ عَهًي هنذتر حتني ؿنشيف تنشيي اًؼناى ّنا سا بنِ فؼناد هني
کـاًذ (اؿپشبشر )143 :1384ن
قاهبِ ًاػا ن بنا فنشاّن کنشدى صهيٌنِ ؿنک مينشي ًینام ػياػني ًاػنا ن ٍ نشاس
مشفتي افنشاد بيوناس دس ساع نذستر ػنيب بيـنتشي سا بنشاي ػن هت ونَد ايجناد هني
کٌذن د ش با تشػنين ا انَي سفتناسي فنشد هبنت بنِ لنذُ حلناست دس هؼنٌذ نذستر بنِ
وننَبي ػننيب ًاؿنني اص ى سا بنشاي ػن هت قاهبننِ ًـنناى هنني دّننذن بننش هبٌنناي ًیشيننِ
سٍاًـٌاػنني د ننشر فننشد وَدکاهننِ دس هؼننٌذ ننذست ا اننَي سفتنناسي هـخلنني سا بننِ
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ًوايؾ وَاّذ مزاسدن ٍي ونَد سا تبلنَس سهناى اًلن
بِ سهاى اًلن

وَاّنذ ًاهينذ ٍ بنشاي سػنيذى

تنذاٍم حضنَس ونَد دس ساع نذست سا تاکينذ وَاّنذکشدن اٍ ّونَاسُ

ًَيذ سػيذى بِ ػتاًِ دٍساى قذينذي سا تبلينم هني کٌنذ ٍ بنشاي تنَدُ ّنايي کنِ سيـنِ
ًاکاهي ّا ٍ هـک ت سا ًوني فْوٌنذ ينا سابغنِ ػنادُ اص ًنَ وينش ٍ ؿنش تشػنين هني
ًوايذ کِ کناّشا اهکناى دسا سيـنِ ّونِ هـنک ت سا بنِ ًْنا هني دّنذن ٍي احؼناع
کيٌننِ ٍ دؿننوٌي ٍ حؼننادت سا دس هننشدم بننا ا تلننادات دس ّننن هنني هيننضد ٍ بننِ ى
هـننشٍ يت هنني بخـننذن ّوچٌننيي مشٍّنني اص افننشاد دٍى یايننِ سا بننِ وننَد ه نشتبظ هنني
ػنناصدر بننِ ًْننا احؼنناع ٍقننَد ٍ بننات هنني بخـننذ ٍ اص ًْننا بننشاي اػننتحکام ننذست
وَد اػت ادُ هي کٌذ ( اؿپشبش ر ) 71-128: 1384ن
ديکتنناتَس بننشاي تَقيننِ بننش ٍسدُ ًـننذى ٍ ننذُ ّننا ٍ ًيننض ػننشکَ

هخا نناى بننِ

دؿننوي ونناسقي ًينناص داسد ٍ بننشاي داهنني صدى بننِ کيٌننِ ٍ دؿننوٌي تننَدُ ّننا بننا دؿننوي
واسقي ٍ بِ باست دياش بنشاي بحنشاى ػناصي دس شكنِ بنيي ا وللني ّضيٌنِ ٍ تن ؽ
صيادي هي کٌذن ديکتناتَس ّونَاسُ ًانشاى اص دػنت دادى نذست ٍ بؼني تنَدُ ّنا لينِ
ونَد اػنت ٍ ینغ اص بنِ نذست سػننيذى بضسمتنشيي هـندلِ رٌّني اٍ ح نو نذست تننا
یايناى ونش اػنتن ینغ ّننش هخنا تي سا بن اص ايٌکنِ بننِ ون تبنذي ؿنَد هوٌننَ ٍ
ػشکَ

هي کٌذن ت کش ٍ دمش اًذيـني سا هوٌنَ هني کٌنذ ٍ ّنش فنشد ٍ ينا اينذُ اي کنِ

هَسد ا بات هشدم شاس ميشد بِ ؿنذت هنَسد حؼنادت وَدکاهنِ نشاس هني مينشد ٍ حنغ
اًتلناهجَيي اٍ سا بنش هنني اًاينضد ( اؿنپشبش ر ) 71-128: 1384ن سفتناس ديکتناتَس اٌاًکننِ
د ننش تَ ننيح هنني دّننذ بننا تبويننا ػننشوَسدمي ٍ ػننلب ػن هت قاهبننِ صهيٌننِ بننشٍص
وـًَت ٍ ٍيشاًاشي بيـتش سا بَقَد هي ٍسدن
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ػننناوتاس صًنننذمي ػياػنننير اقتونننا ي ٍ بحنننشاى ّننناي ػياػننني اقتونننا ي ٍ
ا تلادي ػ هت قاهبِ سا هنَسد ػنيب نشاس هني دّنذن دس ايني ؿنشايظ احتونات ايٌکنِ
هشدم وَد سا دس َؽ يا هٌجي بياًذاصًذ صياد اػت(دٍٍسطُر)1376:96ن
ديکتاتَسّننايي اننَى ّيتلننشر هَػننليٌير كننذام ٍ ننزافي ّوانني دس ؿننشايظ
بحشاًي دس هؼنٌذ نذست نشاس مشفتٌنذن کْنَس سّبنشاى بيوناس ٍ ينا ناس فلنذاى ػن هت
قاهبننِ بننش تلننوين ميننشي ًیننام ػياػنني هنني تَاًننذ صهيٌننِ ػنناص وـننًَت ٍ هٌاص ننِ دس
شكِ هلي ٍ بنيي ا وللني ؿنَدن دس هجونَ هني تنَاى م نت کنِ بنيي ػناوتاس صًنذمي
ػياػنني -اقتوننا ي ٍ ػ ن هت افننشاد قاهبننِ سابغننِ هتلننابلي ٍقننَد داسد ٍ اينني سابغننِ
هي تَاًذ دس بشٍص وـًَت ٍ هٌاص ِ دس شكِ هلي ٍ بيي ا وللي هَ ش باؿذن

ومًوٍ َايي از ارتباط فقدان سالمت با خشًوت ي آسيب در سياست بيه الملل

بٌابش ًچِ رکش ؿذ بيي ابباد هختلنف ػن هت بنا وـنًَتر استبناط ٍقنَد داسدن بنا هنذ
ًیش شاس دادى اببناد هختلنف ػن هت ٍ ؿاولنِ ّناي سفتناسي اًؼناى ٍ قاهبنِ ػنا نر
هنني تننَاى ًلننؾ فلننذاى ػنن هت سا دس بؼننياسي اص تحننَهت ٍ ٍ نناي بننيي ا وللنني
تـخيق دادن بِ ايي هٌینَس هنَاسدي اص ٍ ناي

بنيي ا وللني سا هنَسد بشسػني نشاس هني

دّينن بشاي هثنات ًلنؾ فلنذاى ػن هت دس قٌنه دٍم ولني فناسع 1991هنَسد هذا نِ
شاس هي مينشدن دس ايني قٌنه نشانر کَينت سا اؿندات کنشد ٍ اٌنذ هناُ ببنذ ًيشٍّناي
ائننت ف بننيي ا وللنني ننشان سا اص کَيننت بيننشٍى ساًذًننذن اص ًجننا کننِ تلننوين ميننشي دس
ننشان کنناه ؿخلنني ٍ بننِ ْننذُ كننذام بننَد(بشاشر  )196: 1382دس دسقننِ اٍت هصم
اػت کِ ٍ

ػ هت كذام هَسد تَقِ شاس ميشدن
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كننذام اص صهنناًي کننِ دس  1979ننذست سا دس ننشان سػننوا بننِ دػننت مشفننت تننا
دس  2116ر بنناصياش ًلننؾ اٍت بحننشاى ّننا ٍ هٌاص ننات کـننَسؽ دس شكننِ

صهنناى هننش

داولنني ٍ بننيي ا وللنني بننَدن قٌننه  8ػننا ِ ايننشاى ٍ ننشانر قٌننه دٍم ولنني فنناسعر
داولنني ٍکـننتاس کشدّننا ٍ ؿننيبياىر اؿنندات ننشان دس  ٍ 2113حتنني ًحننَُ

ػننشکَ

یاينناى کنناس كننذامر ّوانني ًـنناى اص فلننذاى ػ ن هت ٍي داؿننت اٌاًکننِ دس بؼننياسي اص
هٌننناب اونننت ت ؿخلنننيت یاساًَئينننذ ٍ ًاسػيؼيؼنننت دس هنننَسد ٍي رکنننش هننني
ؿذ(.)Immelman,211200

اص هٌیش سٍاًـٌاػني ػنات ّناي اٍ ينِ صًنذمي ًلنؾ بنِ ػنضايي دس ؿنک مينشي
ؿخليت فشد داسًنذ اٌاًکنِ ػنشوَسدمي ّنا ٍ لنذُ ّناي سٍاًني فنشد دس ايني ػنا ْا
ًلؾ هَ شي دس ؿنک دادى بنِ سفتاسّناي ببنذي ٍي داسًنذر ّوچٌنيي تجشبنِ وـنًَت
دس ػننات ّنناي اٍ يننِ صًننذمي هنني تَاًننذ اص عشيننا يننادميشي اقتوننا ي تواي ن بننِ ابننشاص
وـًَت سا افنضايؾ دٌّنذن ؿنشح کنَدکي كنذام هَينذ ٍ هغنابا ايني اـنن اًنذاصّاي
ًیشي اػتن
كذام دس ؿکن هادس بنَد کنِ ینذسؽ فنَت کنشد ٍ دس ّوناى صهناى بنشادسؽ بنش
ا ش ػشعاى هشدر بِ ّويي د ي هنادس ًنام «كنذام» بنِ هبٌني بؼنياس كنذهِ صًٌنذُ سا بنشاي
ٍي اًتخا

کنشدن كنذام ّونَاسُ هنَسد تٌ نش هنادس بنَد ٍ تنا بن اص  11ػنا اي کنِ اص

هٌضت فنشاس کنشد 1هنَسد صاس ٍ وـنًَت اص عنشف هنادس ٍ ًاینذسيؾ بنَدن کنَدا تحلينش
ؿننذُ ٍ ساًننذُ ؿننذُ دس  15ػننا اي هجننزٍ

یوننت قوننات بذا ٌاكننش ؿننذ ٍ بننِ

1ن بشاي هغا بِ بيـتش دس هَسد ًلؾ َاه صيؼتي ٍ هحيغي دس تباه اقتوا ي افشاد سقَ ؿَد بِ صهيٌِ سٍاًـٌاػي ّيلااسد
ك حِ 96-97
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ضننَيت حننض

ببنن

دس هننذن كننذام یننغ اص بننِ ننذست سػننيذى

يننن اوننت ت

ؿخليت یاساًَئيذ ٍ ًاسػيؼيؼت سا ًـاى دادن
دس ٍا ن ؿاولننِ ّنناي سفتنناسي اًؼنناى ػننا ن دس كننذام ٍقننَد ًذاؿننت يبٌنني
اًتلادیزيش ًبَد اٌاًکنِ ّنش اًتلنادي بنِ هٌض نِ نذم ٍفناداسي تللني ٍ بنِ اص دػنت دادى
ػننوت ٍ قنناى فننشد هٌجننش هنني ؿننذن یننغ اعننشاف كننذام سا هجوَ ننِ اي اص هتولل نيي
احاعننِ کننشدُ بَدًننذ ٍ كننذام ايننضي قننض توجيننذ ٍ تائيننذ ًونني ؿٌيذ(سًـننَىر1376
)71-78:ن احتشام بنشاي ديانشاى اين ًبنَد ٍ ّنش ا نذاهي حتني تن ٍ کـنتاس ٍ تجناٍص
سا بشاي سػيذى بِ هلاكنذؽ قنايض هني داًؼنت کنِ ايني هنَاسد بيناًاش ؿخلنيت نذ
اقتوننا ي ٍي بننَدن اًبغنناف یننزيش ًبننَد اٌاًکننِ دس قٌننه  1991ر  7هنناُ ديپلواػنني ٍ
فـاس اص عشف هشيکا ٍ قاهبنِ بنيي ا وللني ٍ حتني غبٌاهنِ ّنا ٍ نش

ا بجن ّناي

ػنناصهاى هلنن ًتَاًؼننت كننذام سا هتلا ننذ بننِ لننب ًـننيٌي اص کَيننت کٌننذن ٍي بننا
جاقننت دس هلابن توننام ساُ ّنناي هؼننا وت هيننض ايؼننتادمي کننشد( بشاننشر )179 :1382ن
دس ًْايننت ًيشٍّنناي بننيي ا وللنني ٍاداس بننِ حولننِ ؿننذًذ ٍ کننشف  42سٍصر یننغ اص
ؿکؼت کاه ًيشٍي ًیاهي كذام ٍ اؿدات شانر قٌه واتوِ يافتن
ًلننق ػن هت اقتوننا ي ٍ دسا بننيي ا ننزٌّي قاهبننِ ننشانر دس ننذست مننشفتي
كذام ٍ ا ذاهات ببنذي ٍي هنَ ش بنَدن دس ٍا ن امنش انِ كنذام بنا کٌاسمنزاسدى ا بکنشر
وَد سا بِ قاهبِ شان تحوين کنشد اهنا نشان هنادمي ینزيشؽ سّبنشي بنا قناُ علبني
ّنناي كننذام سا داؿننتن دسميننشي ّنناي ننَهي هننزّبي دس ننشانر تحليننش ًاؿنني اص
یشاکٌننذمي ٍ اوت فننات قْنناى ننش ر تحننت ػننلغِ بننَدى ٍ ؿکؼننت ّنناي و ننت بنناس
ًاؿنني اص اْنناس قٌننه هتننَا ي بننا سطيننن كْيًَيؼننتي ٍ احؼنناع ػننشوَسدمي ًاؿنني اص
ايي تحلي شر ًياص بنِ کؼنب افتخناس سا دس رّني ا نشا

ٍ كنذام ًْاديٌنِ کنشدُ بنَدن ايني

رابطه سالمت با خشووت 153 / ...

هَاسد دس ؿک ميشي ٍ سؿذ حنض

ببن

کنِ اينذئَ َطي اتحناد ا نشا

تحنت سّبنشي

يا سّبش هلتذس سا هغشح هني کنشد ًونَد هني يافنت ٍ كنذام ونَد سا هينا ايني ًلنؾ
تاسيخي هني دينذن كنذام ینغ اص بنِ نذست سػنيذى بنِ دسًٍني ػناصي بشداؿنت ّناي
بيواسمًَِ وَد دس قاهبِ نشان ا نذام کنشد ٍ بنا وـنًَت ٍ ػنشکَ

ٍ تحوين قٌنه

بننِ قاهبننِ ننشان ػ ن هت قاهبننِ ننشان سا بننيؾ اص یننيؾ مشفتنناس هـننک ًوننَدن اينني
هَاسد ًلنق ػن هت اقتونا ي ٍ هبٌنَي قاهبنِ نشان ٍ ًلنؾ ػناوتاس بنيي ا نزٌّي
ى دس ٍسٍد بِ قٌه سا ًواياى هي ػاصدن
دس ايي قٌه بنَؽ بناصياش ًلنؾ هلابن كنذام بنَد کنِ دس هنَسد ٍير ابنت بنِ
بيواسي مشيَص کِ یشکناسي تيشٍئينذ سا هَقنب هني ؿنَد تـنخيق دادُ ؿنذُ بنَدن ايني
بيواسي سفتاس ٍ تلوين فشد سا تحنت تنا يش نشاس هني دّنذن ن ٍُ بنش ايني بنَؽ ولبناى
قٌه قْاًي دٍم بنَد کنِ وـنًَت سا تجشبنِ کنشدُ ٍ عبنا ًیشينِ ينادميشي اقتونا ير
هؼتبذ تَػ بِ ابنضاس قٌنه بنَدن ّوچٌنيي دس سػناًِ ّناي ايناهت هتحنذُ دس هنَاسدي
بَؽ بِ ًحَ تحليش هينضي بني ش نِ وَاًنذُ ؿنذُ بنَد ٍ ايني تحلينشر بنَؽ سا ٍاداس
بِ اتخار تلوين اع بشاي ا بات تَاًوٌذي اؽ هي ًوَد(سًـَىر)47-52 :1376ن
اص هٌیننش ػ ن هتر ػنناوتاس بننيي ا ننزٌّي دس شكننِ بننيي ا وللنني دس ٍ ننَ اينني
قٌننه هننَ ش بننَدن دس ننش

ٍ اينناهت هتحننذُ اؿنندات کَيننت ٍ احتوننات تَػننبِ علبنني

بيـننتش ننشان اص قولننِ احتوننات اؿنندات شبؼننتاىر هننشدم بؼننياسي اص کـننَسّا اص قولننِ
اسٍیا ٍ ايناهت هتحنذُ سا ًؼنبت بنِ احتونات غن دػتشػني بنِ هٌناب ً نت واٍسهياًنِ
ًاشاى هي ػاوت ٍ بِ ٌَاى ناهلي بنشاي ػنلب ػنايؾ سٍاًني ًْنا هغنشح هني ؿنذن
هشيکا َّيت ونَد سا سّنايي بخنؾر هنذاف اسصؽ ّناي دهَکشاتينا ٍ حلنَن بـنشي
تـخيق هي داد ٍ ونَد سا دس ًلنؾ تٌْنا ابش نذست دس قْناى کنِ حنافو ًینن هَقنَد
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اػننت هنني ديننذن اص اينني سٍ اينناهت هتحننذُ بننشاي هتلا ننذ کننشدى ك نذام بننِ وننشٍ اص
کَيننت ا ننذام بننِ عننشح ّـننذاسّا ٍ كننذٍس ا

هيننِ ّنناي سػننوي هتبننذد ًوننَدن بنني

تننَقْي كننذام بننِ اينني ّـننذاسّار اينناهت هتحننذُ سا تحليننش هنني کشد(سًـننَىر:1376
)47-55ن دس ًْايننت هجوننَ

ننَاهلي کننِ رکننش ؿننذ بحننشاى ولنني فنناسع سا بننِ قٌننه

تبذي ًوَدن
ّواًٌذ قٌه دٍم ولني فناسعر دس بؼنياسي اص قٌنه ّنا ًلنؾ فلنذاى ػن هت
بننِ وننَبي ديننذُ هنني ؿننَدن بننشاي هثننات دس قٌننه قْنناًي دٍمر افننشادي اننَى ّيتلننشر
اػتا يير هَػَ يٌي ًلؾ اٍت سا بناصي هني کشدًذکنِ ؿنشح حنات ٍ ا انَي سفتناسي ًْنا
ؿباّت ابن ه حینِ اي بنا كنذام داؿنتن بنشاي هثنات اػنتا يي فشصًنذ ينا یيٌنِ دٍص
فليننش ٍ دائننن ا خوننش بننَد ٍ یننذس ّوننَاسُ بننا وـننًَت ٍ ننش

ٍ ؿننتن بننا صى ٍ فشصًننذ

سفتاس هي کنشدن اػنتا يي هنَسد تٌ نش ینذسؽ بنَد صينشا ینذس اٍ سا اهن بنذبختي ّنايؾ
هنني داًؼننتن اػننتا يي سصٍي هننش
دس يا هـشٍ

یننذسؽ سا داؿننت تننا ايٌکننِ دس  11ػننا اير یننذسؽ

فشٍؿني کـنتِ ؿنذن وناًَادُ اػنتا يي مشقني بَدًنذ ٍ بنِ ٌنَاى ينا

ا لينننت دس سٍػنننيِر ّونننَاسُ هنننَسد وـنننًَت ٍ تحلينننش اص عنننشف سٍع ّنننا نننشاس
داؿتٌذ( َسير) 29 -49 :1379ن
يننادميشي وـننًَتر لننذُ حلنناست ٍ ػننشوَسدمي ّنناي سٍاًنني ًاؿنني اص
دٍساى کننَدکي اػننتا يير ت ن ؽ بننشاي ػننلغِ بننش دياننشاى بننِ ّننش عشيننا هوکنني بننشاي
سّايي اص تحليش ٍ ّوچٌنيي ا نذام بنِ وـنًَت بني سحواًنِ سا هَقنب هني ؿنذن بنشاي
هثننات تشٍتؼننکي ّوتنناي اًل بنني اػننتا يي یننغ اص یيننشٍصي اًل ن

هننَسد کيٌننِ ٍ تٌ ننش

اػننتا يي ننشاس مشفننت صيننشا تشٍتؼننکي ػننخٌَسر ًَيؼننٌذُ ٍ داساي تحلنني ت کادهيننا
بَدکننِ اػننتا يي ّنني يننا سا ًذاؿننتن تشٍتؼننکي دس صهنناى ٌننيي ً ننش دٍم سٍػننيِ ٍ

رابطه سالمت با خشووت 155 / ...

مضيٌِ قنايا ضيي ٌنيي هحؼنَ

هني ؿنذ ٍ اٌنذ بناس بنا بني تنَقْي بنِ اػنتا يي اٍ سا

تحليننش کننشدُ بَد( ننَسير) 29 -49 :1379ن دس ٍا نن تشٍتؼننکير اػننتا يي سا بننِ ينناد
حلنناست مزؿننتِ اؽ هنني اًننذاوت ب نِ ٍيننظُ ايٌکننِ تَاًننايي مننشفتي هلننام سّبننشي سا اص
اػتا يي داؿت ٍ دس ًْايت ايي اهنش بنِ ػنات ّنا تببينذ ٍ تن تشٍتؼنکي هٌجنش ؿنذن دس
ٍا

اػتا يي بِ ؿنيَُ ّونِ ديکتاتَسّنا بنا ػنشکَ

هخا ناى ٍ کـنتي ّنش فنشد هنذ ي

کِ ؿايؼتاي سّبنشي سٍػنيِ سا داؿنت تنا حینِ هنش ر ونَد سا دس ساع نذست ًاناُ
داؿت ٍ دس ايي هذت هيليَى ّا ً ش سا بِ کـتي دادن
ػنن هت اقتوننا ي ٍ دسا بننيي ا ننزٌّي دس قاهبننِ دٍ ننت ّنناي هدلننَ

دس

قٌننه قْنناًي اٍتر دس بننشٍص قٌننه قْنناًي دٍم ًلننؾ داؿننتن دس قشينناى هباّننذُ
ٍسػنناير ّوننِ تلل نيش قٌننه بننِ مننشدى ونناى اًذاوتننِ ؿننذ ٍ ن ٍُ بننش باصیشداوننت
شاهننت قٌننهر ؿننشايظ تحليننش هيننضي بننِ اينني کـننَس تحوين ؿننذن دس ٍا ن ؿکؼننت
ونناى دس قٌننه قْنناًي اٍت ٍ سفتنناس تحليش هيننض بشًننذماى قٌننه صهيٌننِ کْننَس ّيتلننش سا
دس قاهبِ وناى فنشاّن کنشدن ن ٍُ بنش اينير کـنتاس بني سحواًنِ اًؼناى ّنا دس قٌنه
قْنناًي اٍت ٍ تببننات ػياػننير اقتوننا ي ٍ ا تلننادي ًاؿنني اص اينني قٌننه ػنن هت
اقتوا ي سا ػنلب کنشدُ بنَد اٌاًکنِ ايني قَاهن هؼنتبذ افتنادى بنِ داهناى فاؿيؼنن ٍ
ًاصيؼننن بَدًننذن هنناکغ ٍبننش قاهبننِ ؿننٌاع ونناًي دس  1919بننا تـننخيق َّؿننوٌذاًِ
ايي ًـاًِ ّناي فلنذاى ػن هت دس قاهبنِ وناىر اکْناس کنشد ":ينا هلنت ؿکؼنت سا
هي یزيشد اها تحليش سا ًوني ینزيشد ٍ ايني اهنش ػنبب هني ؿنَد تنا  15ػنات ببنذ قٌنه
دياننشي ؿننبلِ ٍس ؿننَد"(ًليننب صادُر)1375:143ن صهنناى دسػننتي اينني تـننخيق سا
ًـاى دادن
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ًوًَننِ دياننشي اص ًلننؾ فلننذاى ػنن هت سا هنني تننَاى دس اؿنندات ػننشصهيي
فلؼننغيي ٍ بشیننايي سطيننن كْيًَيؼننتي کننِ یايننِ مننزاس يکنني اص عننَهًي تننشيي هٌاص ننات
دس واٍسهياًِ بَدُ اػنت هـناّذُ کنشدن ؿنشح قٌاينت ّنا ٍ کـنتاسّاي ػنبباًِ اي کنِ
دس سًٍذ اؿندات ػنشصهيي فلؼنغيي ٍ تاػنيغ دٍ نت يْنَدي اًجنام ؿنذ ٍ حتني تنا بنِ
اهشٍص اداهنِ داؿنتِ اػنت اهکناى ینزيشي استکنا
يش اب بناٍس هني ًواينذن اص قولنِ

بنِ ًْنا تَػنظ اًؼناى ّناي ػنا ن سا

ينن ايني فلنذاى ػن هت سا دس باٍسّناي هنزّبي

يَْدياى هثن ا تلناد بنِ بشتنشي نَهي ٍ ًنظادير اسم هَ نَد ٍ نضٍم باصمـنت بنِ ى
بننا ّننش مًَننِ وـننًَت ٍ کـننتاسر هنني تننَاى هـنناّذُ کننشدن فلننذاى ػ ن هت هبٌننَير
اقتوننا ي ٍ سٍاًنني ًاؿنني اص ػننشوَسدمي تحليننش ٍ ٍاسمننير هننَسد صاس ٍ وـننًَت
ننشاس مننشفتي ٍ باٍسّنناي بيواسمًَننِ هننزّبي دس یننشٍطُ كْيًَيؼننن هننَسد بْننشُ بننشداسي
ننشاس مشفننتن اينني هننَاسد تاػننيغ سطيننن كْيًَيؼننتي اص عشيننا وـننًَت ٍ قٌايننت سا
س ننن صدن دس ٍا نن بننِ ٍاػننغِ اينني فلننذاى ػنن هتر اص ديننذ كْيًَيؼننتْا وـننًَت ٍ
کـننتاس ٍ ّننش ولنني بننشاي تاػننيغ ٍ ح ننو دٍ ننت يْننَدي ولنني هلننذع ٍ هَقننب
س اي وذاًٍذ تللي هي مشدد(ابَيي هْشيضير)21-28 :1387ن

وتيجٍ گيري

قٌننهر وـننًَت ٍ کـننتاسّاي بيـننواس دس قاهبننِ بـننشير ل ًيننت ٍ ػن هت نناه ى
ى سا با تشديذ هَاقنِ هني ػناصدن فشاٍاًني ابن ه حینِ ؿنواس بيوناساى ٍ اهکناى ًلنؾ
فشيٌنني افننشاد ٍ قَاه ن فا ننذ ػ ن هت دس شكننِ داولنني ٍ بننيي ا وللنني ننضٍم بشسػنني
ًلؾ فلذاى ػن هت سا دس بنشٍص وـنًَت ٍ ػنيب دس ػياػنت بنيي ا ولن تاکينذ هني
ًوايننذن اص هٌیننش ًیشيننِ ّنناي اًتلننادير فشايٌننذ ؿننٌاوت ًلننؾ تبيننيي کٌٌننذُ دس سفتنناس ٍ
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تباه ن دس شكننِ بننيي ا وللنني داسدن ػ ن هت داساي اببنناد قؼننوير سٍاًننير اقتوننا ي ٍ
هبٌَي اػنت ٍ ّشينا اص ايني اببناد ػن هت هني تَاًٌنذ ًنَ ؿنٌاوت سا تحنت تنا يش
شاس دّذن بشسػي سابغِ ّنش ينا اص اببناد ػن هت بنا ًنَ ؿنٌاوت ٍ سفتناس ًـناى هني
دّننذ کننِ ّننش کننذام اص اينني اببنناد ػن هت هنني تَاًنذ ًلننؾ هننَ شي دس بننشٍص وـننًَت
ٍکـتاس داؿتِ باؿنذن بٌنابشايي فش نيِ ٍقنَد سابغنِ بنيي ػن هت بنا وـنًَت ٍ ػنيب
دس ػياػت بنيي ا ولن بنا هنذ ًینش نشاس دادى ًلنؾ رّني ٍ فشايٌنذ ؿنٌاوت دس سفتناس
هَسد تائيذ شاس هي مينشدن ايني سابغنِ ًـناى هني دّنذ کنِ فلنذاى ػن هت ؿنْشًٍذاى ٍ
دٍ توننشداىر اػنناع بؼننياسي اص سفتاسّننا ٍ تلننويوات ػياػنني ٍيشاًاننش صًننذمي فننشدي ٍ
قوبي اػتن
اص هٌیش ػ هت یيـايشي هلذم بنش دسهناى اػنت ٍ امنش انِ ًوني تنَاى احتونات
بشٍص بيواسي سا حزف کنشد اهنا هني تنَاى هينضاى بنشٍص ى سا کناّؾ دادن دس ٍا ن ح نو
ٍ بْبننَد ػنن هت هنني تَاًننذ ًلننؾ بننِ ػننضايي دس قلننَميشي اص بننشٍص وـننًَت دس
قَاه ن بـننشي داؿننتِ باؿننذن اص اينني سٍ هنني تننَاى بننا توشکننض بننش هَ ننَ ػ ن هتر ٍ
تن ؽ بننشاي استلننا ى دس قَاهن بننِ کنناّؾ ٍ ننَ وـننًَت دس شكننِ داولنني ٍ بننيي
ا وللي کوا کشد ن تَقنِ بنِ ح نو ٍ استلنا ػن هت ؿنْشًٍذاىر بْؼناصي ًینام ػياػني
بننشاي قلننَميشي اص بننِ ننذست سػننيذى افننشاد فا ننذ ػنن هت سا بننِ ٌننَاى یيـننايشي
هغننشح هنني ًوايننذن ّوچٌننيي بْننشُ مننشفتي اص يافتننِ ّنناي سٍاًـننٌاوتي ٍ یضؿننکي بننشاي
دسهنناى تننا تننا افننشاد قاهبننِ ٍ ًيننض تننذاسا ساّکنناس وننشٍ افننشاد فا ننذ ػ ن هت اص
اسيکِ ذست  -بنِ ٌنَاى ا نذام دسهناًي  -حنائض اّوينت اػنتن ايني هلا نِ ن ٍُ بنش
يافتِ ّاي فَنر ًاتَاًي ًیشينِ ّناي ساين دس حنَصُ هغا بنات سٍابنظ بنيي ا ولن بنشاي
عشح هَ نَ ػن هت ٍ نذم تَقنِ ًْنا بنِ نضٍم ت کينا بنيي ارّناى ػنا ن ٍ فا نذ
ػ هت سا مَؿضد هني کٌنذ ن بٌنابشايي نشٍست بؼنظ ااساَبْناي ًینشي هَقنَد ٍ ينا
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ًیشيننِ یننشداصي قذيننذ بننشاي ؿننک دادى بننِ ى دػننتِ اص انناساَ

ّنناي ًیننشي کننِ

ًلننؾ فلننذاى ػ ن هت سا دس سفتنناس ٍ تباه ن دس شكننِ بننيي ا وللنني هننَسد تَقننِ ننشاس
دّذ هَسد تاکيذ ايي هلا ِ هي باؿذن

مىابع

ابَيي هْشيضير هجتبير ()1387ر «یيـٌْاد ساّبشد قذيذ بشاي ػياػت واسقي ايشاى دس بات
هٌاص ِ ا شا

ٍ اػشائي »ر یاياى ًاهِ کاسؿٌاػي اسؿذر داًـااُ اك ْاى.

اتيکؼَىر سيتا ات ر ٍ ػايشيير()1378ر «صهيٌِ سٍاًـٌاػي ّيلااسد» ر هتشقواى هحوذ ًلي
بشاٌّي ٍ دياشاى ر تْشاى ر سؿذ.
اتيکؼَىر سيتا اتر ٍ ػايشيير ()1385ر «صهيٌِ سٍاًـٌاػي ّيلااسد»ر هتشقواى هحوذ ًلي
بشاّيٌي ٍ دياشاىر تْشاىر سؿذ.
اػتَسر ًتًَير()1373ر «ٍيشاًاشي اًؼاى :سيـِ ّاي کـتاس دػتِ قوبي ٍ ػتوکاسي
اًؼاًي»ر تشقوِ یشٍيي بلَساير ٍيشايؾ دٍمر تْشاى ر سٍايت.
اؿپشبش ر هاًغ ر( )1384ر «بشسػي سٍاًـٌاػي وَدکاهاي» ر تشقوِ لي كاحبي ر تْشاى ر
اًتـاسات سٍؿٌاشاى ٍ هغا بات صًاى.
بشاشر هايک ر ()1382ر «بحشاى دس ػياػت قْاى»ر تشقوِ حيذس لي بلَقير تْشاىر
یظٍّـکذُ هغا بات ساّبشدي.
اص ػ هت ر 89/12/15
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بشصمشر ابشاّينر()1388ر «سٍاًـٌاػي ػياػي»ر تْشاى ر ػوت.
یاا سٍاى ًظادر هْذير هجيذ كاد ير()91/2/15
http://www.bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=2912

قْاًوشدر هحوذقَادر ()1388/11/11ر «تبشيف ػ هت اص ديذماُ ػاصهاى بْذاؿت
قْاًي»ر
www.pezeshki.biz/lop/art

دٍٍسطُر هَسيغر ()1376ر «قاهبِ ؿٌاػي ػياػي»ر تشقوِ ابَا ض

ا يرتْشاىر

اًتـاسات داًـااُ تْشاى.
سًـَىر اػتٌلي ير ()1376ر «سٍاًـٌاػي ػياػي قٌه ولي

فاسع»ر تشقِ قلي

سٍؿٌذتر ااپ اٍتر تْشاىر اًتـاسات ٍصاست واسقِ.
ػيف صادُر حؼيير ()1374ر «ًیشيِ ّاي هختلف دس سٍابظ بيي ا ول »ر تْشاىر ًـش َهغر
ااپ اْاسم.
َسير سيچاسدر ()1379ر «ؿشح حات هي طٍصف اػتا يي»ر تشقوِ احوذ لي كادن ٍصيشير
تْشاىر اًتـاسات اهيش کبيش.
ما بشايتر قاى کٌتر ()1371ر «کا بذ ؿٌاػي ذست»ر تشقوِ احوذ ؿْاػار ااپ دٍمر ًـش
ًااسؽ.
ًليب صادُر احوذر()1375ر «تحَهت سٍابظ بيي ا ول »ر تْشاىر ًـش َهغر ااپ یٌجن.
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