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Abstract  
Introduction: Taking and prescribing medicine has a specific treatment 

protocol that doctors can prescribe for people according to different diseases. 

However, there are some drugs and supplements in the Iranian market that are 

used not only for therapeutic purposes but also for the purpose of beauty and 

increasing bodily functions. These secondary uses are regulated and managed 

by the market with some existing cultural discourses about health and body, 

which are normalized and normalized in individuals. In other words, part of 

the problem is the practice and set of rules at the macro level, and the other 

part is the result of cultivating discourses that provide the conditions for these 

drugs. On the other hand, special body diets and the importance of the body, 

the induction of drug use has increased, which leads people to make decisions 

in order to consolidate a certain pattern of use of these drugs. It is not always 

in the interest of individuals, in fact, where individuals' decisions lead to 

satisfaction that is not in their favor, these decisions form a market 

equilibrium that is in the market's favor, where it benefits the most. These 

conditions provide opportunities for it puts people and the market to achieve 

their goal through irrational and profitable ways and processes. The Ministry 
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of Health is trying to play its role as a regulator and on the other hand as a 

supporter of the pharmaceutical industry, but due to the expansion of the 

market for these drugs in Iran, there is no proper oversight of their treatment 

protocol and economy.  

Method: This treatise on qualitative practice, i.e. interview, documentary 

method, and content analysis, has addressed this issue. Drug laws and 

regulations, press releases upstream documents, and reports have been 

reviewed, in addition to in-depth socio-cultural issues of in-depth 65 

interviews with consumers and stakeholders and officials have been used in 

this area. In order to analyze the data, the thematic analysis method was used. 

Finding:  The research findings are based on a multifaceted process: 

Institutional level: The role of regulatory institutions in the marketing process 

and the role of existing policies in the country's pharmaceutical system in the 

field of hormonal drugs. The second level is the coordinates and relationships 

of the main actors, in other words. In this study, we address the most 

important subjects of the hormonal drug market in this logic. The third: 

cultural discourse, where medical and quasi-medical discourses remove 

consumer subjects from the heart of marketing processes.  In fact, the policies 

of the field of hormonal drugs, by objectifying their subjects as members of 

society and also in constructing them, try to show that subjects themselves 

have the freedom and freedom to choose to buy and consume, that is, the 

subject who is the elector and can determine the goals and tools to achieve 

those goals.  

Results & Conclusion: marketization is the product of a mechanism of three 

aspects of the problem, each of which cannot explain the phenomenon of 

marketization without other markets or marketing is the mechanisms that 

affect the expansion of the market for hormonal drugs. A set, or in other 

words, a network of actions in the political-economic and cultural fields, plays 

an important role in the normalization and maintenance of these technologies 

and knowledge and the construction of a bio-political subject. Bio-politics 

emphasizes the flourishing of life and shapes marketing projects through 

regulatory changes and disciplinary norms in the form of a lifestyle.  That is, 

all the mechanisms that make it possible for the body to consume certain 

conditions, are more inclusive of the decisive and authoritarian tools of 

power. 
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 چکیده
. داروست ۀحوز یها چالش از یهورمون یداروها جمله از ران،یا در داروها از یبرخ سوءمصرف

 نیا. تاس دهیانجام هیثانو یبازارها گسترش و جادیا به ،یپزشک منطق از خارج داروها نیا مصرف

 موجب زین یاجتماع لحاظ از و یپزشک امور در اختالل سالمت، نظام در یاقتصاد بار موجب مسئله

 نیبنابرا است؛ یفیک پژوهش نیا کردیرو. است شده قاچاق یداروها بازار گسترش و ییگرا مصرف

. شود یم یبررس مختلف یها گزارش و یباالدست اسناد نیهمچن دارو، به مربوط مصوبات و نیقوان

 نیا در مسئوالن و نفعانیذ و کننده مصرف افراد با قیعم ۀمصاحب از یاجتماع لیتحل ینوع بسط یبرا

 در فوکو یها دهیا پژوهش، نیا ینظر چارچوب. است شده استفاده یاسناد لیتحل نیهمچن و حوزه

 یها افتهی .است انهیبازارگرا یها استیس از یبرخ با یسالمت و بدن ۀمسئل و قدرت ستیز وندیپ

 ینوع با یهورمون یداروها بازار گسترش: است شده بنا یچندوجه یندیفرا بر پژوهش

. بدن یبرا دارو مصرف یساز یعاد و دیجد گرانیباز نیب یتجار یفرم بسط خاص، یگذار استیس

 یدیمف اقدام یا مسئله نیچن برابر در اند نتوانسته تاکنون ینظارت یها حوزه پژوهش، یها افتهی براساس

 در یفرهنگ یالگوها نیهمچن. است زده دامن آن به زین ها یریگ میتصم از یبرخ یهژمون و دهند انجام

 .است کرده یتجارت نیچن مستعد را بازار زین جامعه

 .فوکو دارو، یگذاراستیس ،یهورمون یداروها بدن، بازار، :یدیکل یها واژه

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
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 مسئله طرح و مقدمه
 و آن براساس توانند یم پزشکان که است یمشخص یدرمان پروتکل یدارا دارو زیتجو و مصرف

 در ییدارو یها مکمل و داروها یبرخ اما کنند، زیتجو افراد یبرا مختلف یها یماریب به توجه با

 یکارکردها شیافزا و ییبایز منظور به بلکه ،یدرمان اهداف منظور به نه تنها ران،یا ییدارو بازار

 به ایدن در داروها نیا .یشادمان و لذت ت،یموفق ینوع هدف با یعنی شوند؛ یم استفاده یبدن

 یازهاین به که معنا نیا به ؛(101: 2880 فالور،) هستند مشهور یزندگ سبک با مرتبط یداروها

 گره روزمره یزندگ یاجتماع و یفرهنگ ابعاد به قیطر نیا از و دهند یم پاسخ روزمره یزندگ

 بازار توسط سو کی از ،یردرمانیغ مصارف نوع نیا (.2888 ن،همکارا و لبرتیگ) خورند یم

 یها گفتمان از یبرخ با گرید یسو از و شود یم تیریمد و میبازتنظ آن، یها سمیمکان و دارو

 گر،ید انیب به. شوند یم یهنجار و یساز یعاد افراد در بدن، و یسالمت حول جامعه در یفرهنگ

 یبخش و است کالن سطوح در یگذار قاعده ۀنحو و لعم طرز در جادشدهیا ۀمسئل از یبخش

. کند یم ایمه داروها نیا مصرف یبرا را الزام طیشرا که است ییها گفتمان پرورش حاصل گرید

 از یکی دارد، تیعموم زین رانیا در آن مصرف که یبدنساز در استفاده مورد یهورمون یداروها

 وندیپ یاقتصاد-یاجتماع امر به را ییارود و یپزشک امر که است امر نیا بارز یها مصداق

 (.1121 ژه،یب ؛1121 ،یمدن ؛1121 ،یصفر ؛1121 ،یبیحب) زند یم

 از و کننده میتنظ عنوان به یطرف از را خود نقش کند یم تالش بهداشت وزارت ان،یم نیا در

 از حاصل یدانیم یها یبررس براساس. دهد انجام یداروساز صنعت یحام عنوان به گرید طرف

 نگاه ران،یا در داروها نیا بازار یگستردگ لیدل به گر، مهیب یها سازمان ۀحوز در پژوهش نیا

 یاریبس افراد نظارت، ابیغ در. ندارد وجود ها آن اقتصاد و یدرمان پروتکل بر یدرست ینظارت

 ،یمحمد و ینقد) کنند یم داروها نیا مصرف به اقدام خودسرانه، و پزشک ۀمداخل بدون

(. 2811 ،2گابه و 1امیلیو) است افتهی شیافزا دارو یپزشک ۀطیح از خارج مصرف نیا و (1122

 زانیم زین رانیا ییدارو یرسم ۀآمارنام در شده استخراج یها داده و هیاول مطالعات براساس

 یبیترک یها هورمون جمله از ،(نیسوماتروپ یتجار نام با) رشد هورمون واردات فروش

 .است توجه قابل رانیا در ریاخ سال ده در آن روند و است جامعه ازین از شتریب یدیاستروئ

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
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 (1931-1931 یزمان ۀباز) نیسوماتروپ یدارو فروش و مصرف ۀسیمقا روند. 1 نمودار

 کشور ییدارو ۀآمارنام و یاجتماع نیتأم سازمان: منبع

 یبرا تقاضا و عرضه دهد یم نشان موجود ینمودارها در باتیترک نیا فروش ۀندیفزا روند

 و مهیب کارشناسان با گرفته صورت یها مصاحبه براساس اما است، افتهی شیافزا ها هورمون نیا

 .ندارد وجود آن فروش و عرضه به نسبت دارو یتقاضا انیم یتناسب ت،یواقع در دارو اقتصاد

 در ها آن ادیز اریبس یها نهیهز 1سالمت، یبرا داروها نیا یقطع عوارض اثبات به توجه با

 بر یرگذاریتأث قیطر از یاجتماع و یفرهنگ یها نهیهز و( سالمت نظام) کالن و یفرد سطح

 به ییپاسخگو یپ در محور، سالمت وجوه درنظرگرفتن با و( یفرد) خودسرانه مصرف فرهنگ

 در یهورمون یداروها بازار گسترش موجب یمناسبات و سازوکارها چه که میهست  پرسش نیا

 .است شده کشور

 ینظر چارچوب

 تیاهم دربارۀ فوکو. است شده انجام بدن و قدرت باب در فوکو یۀنظر قالب در پژوهش نیا

 یاقتصاد-یاسیس قدرت گسترش موجب که کند یم اشاره ییها سیپرکت به ،یستیز ۀمسئل و بدن

ا تنه نه گریاز افراد خواهد شد که با مداخله در بدن خود، د یدیجد ۀبرساخت ابژ تیدرنهاو 

و  یقدرت، آزاد ریکه تحت تأث شوند یم یتلق یشناخت یموضوع بلکه ستند،ین شناسا ۀسوژ

دانش  یو ابزار فکر «تیعقالن ۀواسط به یخودمحدودساز»در  ییخود قرار دارد و به معنا یهست

 باور نیا بر فوکو(. 22: 1102 فوکو،) رندیگ یم قرار یاسیس اقتصاد با وندیپ یعنی ،یاقتصاد دیجد

 یها یباز از یمتفاوت یها وهیش ،یپزشکستیز و یپزشک دانش خاص طور به دانش، که تاس

 دو به ها کیتکن نیا انیم از یو نیهمچن. دارند ارتباط خاص یها کیتکن با که اند قتیحق

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. DAWN (Drug Abuse Warning Network), MTF (Monitoring the Future), NAVIPPRO (National 

Addictions Vigilance Intervention and Prevention Program), NESARC (National Epidemiologic 

Survey on Alcohol and Related Conditions) 
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 الیاست به آنچه یعنی کند؛ یم اشاره خود یها کیتکن و قدرت یها کیتکن یعنی مهم کیتکن

 نامند یم «یمند حکومت» را ها کیتکن از دسته دو نیا یتالق. «خود» به آنچه و شود یم مربوط

 شکل یاسیس اقتصاد کمک به و قانون قیطر از یخودمحدودساز نیا(. 201: 1121 فوکو،)

 مصنوعات و کنشگران ها، سازمان از یا شبکه با بدن یمیخودتنظفرآیند  که ییجا یعنی رد؛یگ یم

 از یا مجموعه اتصال چطور که دهد یم حیتوض فوکو اما شود، یم ریدرگ یقانون یساختارها زین و

 دیجد نوع دادن نشان یبرا و سازد یم قدرت-دانش از یدستگاه قت،یحق از یمیرژ به کردارها

 قواعد ۀجیدرنت(. 110: همان) کند یم نییتب را استیس-ستیز منطق نظرش مورد تیعقالن

 یعنی ها انسان ها، تیفعال و ها حوزه ۀهم به بازار گسترش امکان طیشرا یعنی آن، خاص

 مستقل رانیمد ۀمثاب به ییها انسان. شوند یم ساخته «یاقتصاد ییها انسان» منزلۀ  به دیجد یها سوژه

 خود یرو یگذار هیسرما یعنی افزوده ارزش جادیا هدف با و هستند بازار تیعقالن خدمت در

 آن، خام مواد که است همراه مازاد یا افزوده رزشا دیتول با حکومت، ۀویش نیا. رندیگ یم میتصم

 هیسرما انباشت از یشکل آن، ۀجینت. است بیتخر و کنترل قدرت خود، از تیرضا لذت، دیتول

 یالگوها دیجد شکل همان یعنی ،ییدارو و یپزشک دستگاه ۀواسط به شده ییکاال ییخودها و

 با را افراد هم و دهد یم رییتغ را یپزشک و یعموم سالمت گفتمان هم که است یبازار

 .سازد یم خود ینیبازآفر مستعد ،ییدارو دیجد مداخالت

 درون تیامن و یآزاد بازکردن یبرا مند، حکومت یبرالینئول یراهبردها ها، ییفوکو زعم به

 و سالمت ۀنیزم در ژهیو به خود، یزندگ سبک در افراد یها انتخاب به یآزاد حق و جامعه

(. 11: 2881 رز،) هستند یاسیس-ستیز یها سمیمکان یبرقرار از الجرم آن، یبرا انتخاب

 نیقوان دست بازگذاشتن غات،یتبل و فروش یآزاد یبرا ییها نهیزم جادیا جز یزیچ ها سمیمکان

 فوکو،) ستین ها سوژه یبرا نیکارآفر یها یابیبازار سود به نیقوان لیتسه و ها بنگاه نفع به

 گرید سطوح در دانش و قدرت روابط یساز یهنجار یبرا را الزم تربس منطق، نیا(. 118: 1102

 یا ابژه ۀمثاب به را بدن که قدرت و دانش دیجد یها صورت انیم وندیپ یعنی کند؛ یم فراهم

 یامر با یفرهنگ یامر یدگیتن یچگونگ نیبنابرا دهد؛ یم قرار بازار خدمت در و سازد یبرم

 که داروهاست مصرف قیطر از بدن یها تیظرف یساز نهیبه و انتقال یمعنا به یاقتصاد/ یاسیس

 .ابدی یم تحقق بدن یساز یهنجار و شدن رام با

 یاقتصاد یامر ها، هورمون نیا فروش و داتیتول روند شیافزا ،یشناخت جامعه منطق لحاظ به

 با را ما ،کند یم جادیا افراد بدن در که یراتییتغ کمک به و است داده وندیپ یپزشک امر کی به را
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 نیبنابرا کند؛ یم رو روبه دارو مصرف یانجیم به یبدن امر و یپزشک-یاقتصاد ۀگان سه کی

 کی عنوان به دارو و بازار ندیفرا در کاال کی ۀمثاب به دارو کی گاهیجا در تناقض ینوع به توان یم

 که میهست مواجه« یبازارساز» ینوع با ما چارچوب، نیا در. ستینگر یپزشک-یدرمان حل راه

 :است یلیتحل سطح سه کنش برهم حاصل ،یمفهوم چارچوب کی در

 نیقوان نقش و یبازارساز ندیفرا در گذار قاعده یها سازمان و نهادها نقش: ینهاد اول، سطح

 سطح نیا. است یهورمون یداروها ۀحوز در کشور ییدارو نظام در موجود یها استیس و

 گرانیباز روابط و مختصات دوم، سطح. است یهورمون یداروها یگذار استیس لیتحل ینوع به

 یهورمون یداروها بازار موجود وضع فیتوص و یباز نفعانیذ سطح یعبارت به و است یاصل

 یانجیم به بلکه م،یستین خاص طور به نفعان یذ نقش لیتحل دنبال به پژوهش، نیا در. است

. میپرداز یم منطق نیا در یهورمون یداروها بازار حاصل یها سوژه نیتر مهم به گر،ید سطوح

 یپزشک یگفتارها که ییجا یعنی شود؛ یم لیتکم یفرهنگ گفتمان یعنی سوم سطح با لیتحل نیا

 نیا در. سازد یبرم یساز یبازار یندهایفرا دل از را کننده مصرف یها سوژه ،یپزشک شبه و

 مالحظه نییتب نیا در توان یم. میهست مواجه بدن و سالمت قدرت، از یا گانه سه با چارچوب،

 و یگذار مقررات از یمهم بخش ۀواسط به دارو بازار جادیا با ییندهایفرا چگونه که کرد

 .شوند یم دارو یدرمان نقش زدن برهم موجب و دهند یم قرار یدستکار آماج را بدن ها، گفتمان

 
 پژوهش ینظر مدل. 1 شکل



 

 

 

 

 

 0011، تابستان 3، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   253 

  

 

 پژوهش یشناس روش

 یمناسبات چه که دهندیم پاسخ پرسش نیا به پژوهش نیا در پژوهشگران شد، گفته کهچنان

 روش دو از پرسش نیا به پاسخ. است شده کشور در یهورمون یداروها بازار گسترش موجب

 یسازمان-یاستیس شامل لیتحل سطوح. است ریپذامکان( ربطانیز با مصاحبه) یدانیم و یاسناد

 برحسب و ،(نفعانیذ و کننده مصرف فرادا) یفرد و( یانیم) پزشکان و ها شرکت ،(کالن)

 نیا در ها داده یگردآور ۀویش از یبخش. است منابع و اسناد به دانیم از وبرگشت رفت ضرورت،

 و ها گزارش شامل و ندیآ یم شماربه هیثانو و یفیک شکل، لحاظبه ها داده و است یاسناد مطالعه

 از حاصل مدارک ،ییدارو یها شرکت یها فرم و ها جلسه صورت ،ینیقوان و یاستیس اسناد

 و نظران صاحب یسو از منتشرشده یها مصاحبه و ها مقاله ارتباط، نیا در ها شیهما و جلسات

 یفرد یها مصاحبه محصول زین ها داده از یگرید ۀدست. هستند حوزه نیا انیمتصد

-121: 1100 ک،یفل) اند مختلف افراد با مسئله ابعاد دربارۀ وگو گفت ای قیعم و افتهی ساخت مهین

 یداروها یتقاضا و عرضه ۀحوز دو در. است قیعم ۀمصاحب 18 حاصل پژوهش نیا(. 281

 انجمن مانند مرتبط یها انجمن یاعضا ورزشکاران، داروسازان، غدد، پزشکان با ،یهورمون

 داروفروشان ،یداروساز یها دانشکده یعلم ئتیه یاعضا ،ییدارو یکاهایسند داروسازان،

 لیتحل کیتکن براساس ها مصاحبه ت،یدرنها و شده مصاحبه کنندگان مصرف و یرسمریغ

 .است شده لیتحل مضمون

 پژوهش یها افتهی
 .است شده یبند صورت سطح سه براساس پژوهش نیا یها افتهی

 دستخوش روزافزون یشتاب با دارو ۀعرص هفتاد، ۀده اواخر از: یالملل نیب سطح اول، سطح

 داروها میعظ واردات با و انقالب قبل از که «یتجار یکاال ۀمثاب به دارو» انگفتم. شد تحوالت

. کرد رییتغ دارو نظام ۀخواهان عدالت یها آرمان بروز لیدل به انقالب، از پس بود، شده یگذار هیپا

. بود انقالب از بعد ییدارو یفضا میتصم نیترمهم عنوان به کیژنر طرح با همراه رات،ییتغ نیا

 شیافزا ،یغاتیتبل یها نهیهز لیتحم یعنی دارو شدن یتجار برابر در رات،ییتغ نیا نیهمچن

 دارو یاقتصاد ارزش. گرفت قرار مردم توسط یخارج یداروها مصرف شیافزا و دارو واردات

. شود واقع یشتریب توجه مورد دارو بر یگذار هیسرما و تمرکز که کرد یم جابیا انقالب از بعد

 از شیپ. بود ییدارو نینو نظام طراحان اهداف نیتر مهم از یکی دارو شدن یرتجا رفتننیازب
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 فراموش یکل به زین دارو یدرمان گاهیجا. شد یم برخورد کاال کی عنوان به دارو با ک،یژنر طرح

 .بود کشور ییدارو نظام مهم اهداف به بازگشت طرح، نیا یاجرا و شد

 از کمتر اریبس دارو یبها شاخص نیانگیم ،1111 سال لیاوا تا جنگ ییابتدا یها سال در

 سبب امر نیا. افتی کاهش دارو ینسب متیق و شد یم یتلق کاالها ریسا یبها شاخص نیانگیم

 کند، باز ییدارو درست یهااستیس جادیا یبرا یمناسب گاهیجا خود اهداف با کیژنر طرح شد

 یساز یخصوص ،یساختار لیتعد یها استیس یاجرا از بعد ،1111 سال ۀانیم از اما

 :شد بیتصو زین مهم قانون دو ه،یتوج نیا با. شد آغاز یداخل دکنندگانیتول

 ؛12/82/08 مصوب یداروساز عیصنا یخال تیظرف از استفاده. 1 

 ای ورود ۀسابق ییدارو اگر که قانون نیا اعمال و 1/1/10 خاص یداروها نیتأم قانون. 2 

 لیتحل) شود استفاده آزاد ارز از آن واردات ای دیتول یبرا دیبا وماًلز باشد، نداشته کشور در دیتول

 (.1121 کشور، ییدارو صنعت کیاستراتژ

 شکست درهم زین را رانهیسختگ اقدامات و یدولت ارز تیوضع قت،یدرحق مهم اقدامات نیا

 دکر فراهم یخصوص بخش یبرا را فرصت نیا ،یدولت ارز به یوابستگ از دارو یبخش ییرها و

 یعنی ،یدولت بخش یناکارآمد به استناد با دارو و غذا سازمان. شود وارد واردات ۀعرص در که

 به موفق داروپخش، و احمر هالل مثل یدولت شبه یها بخش و کشور ییدارو یسهام یها شرکت

 گانواردکنند و دکنندگانیتول یمال یهازهیانگ جیتدر به فضا، نیا در. نشد بازار یها سمیمکان رییتغ

 متیق گران یداروها یسو به را کنندگانمصرف و دیانجام 1ییالقا یتقاضا جادیا به پزشکان یبرا

 با که بود نیا هدف(. 1122 ،یاسالم انقالب از بعد دارو تیوضع یبررس گزارش) داد سوق

 تنها نه اما شود، جادیا بازار نظم و یفرد یها میتصم انیم یهماهنگ امکان آزاد، یگذار متیق نظام

 از یادیز ۀعد نفوذ و یاقهیسل یهایریگمیتصم بلکه ،یسازمان یمنطق یها یریگ میتصم نظام

 نظام در خاص افراد ای ییدارو یها شرکت از یبرخ نفع به را دارو یگذار متیق ۀحوز در افراد

 ظامن که کرد یم یرویپ یمنطق از زین تحوالت نیا(. 10: 1122 همکاران، و انیاشتر) برد سالمت

 نیا. سالمت ۀحوز در یساز بنگاه یعنی است، کرده رییتغ دستخوش ریاخ یها سال در را ییدارو

 :است استوار منطق چند بر اصول

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Induces – Demand 
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 جادیا طیشرا لیتسه و موانع حذف دارو، ۀحوز در منطق نیا براساس 1:ییزدا مقررات. 1

شرکت و دولت تیاولو در اداروه از یبرخ بازار بر یگذارهیسرما یعنی پربازده، یوکارها کسب

 از یبرخ جینتا از یکی ،یاقتصاد بنگاه کی ییدارو شرکت هر منطق. ردیگیم قرار ییدارو یها

 بازار در که یمقررات هر اساس، نیبرا. است بوده دارو ۀحوز در ریاخ یهاسال در سازوکارها نیا

 مانع رانت، فرصت کی وانعن به تواندیم کند،یم مختل را بازار یعیطب یکارکردها ،ییدارو

 قیطر از ها، ییزدا مقررات نیا درمقابل،. باشد حوزه نیا در ییدارو یهاشرکت شرفتیپ

 مناسبات بر ینظارت یسازوکارها حذف و داروها از یبرخ دیتول و واردات بر یگذار هیسرما

 و ییدارو یزارهابا ییایپو هدف با رییتغ نیا. کند یم قیتشو را نانهیکارآفر یها تیفعال بازار،

 تیماه در جادشدهیا راتییتغ یاتکا به. گرفت صورت «دارو نیمارژ شیافزا» اصطالح به

 یمعضالت و ها شکاف دچار دارو، ۀحوز در دولت یحکمران کاهش مدافعان ظاهر به ،یساختار

 به دو نیا که شد یم مقرر یصورت در تنها بازار/ جامعه ۀختیخودانگ نظم نوع نیا. شدند یجد

 دولت؛ یمصنوع یها سمیمکان ۀواسط به نه شوند، اداره خودشان یعیطب یسازوکارها یاتکا

 با و گشود یخارج یداروها از یاریبس واردات یسو به را خود یدرها دارو ۀحوز نیبنابرا

 به روز هر زین یواردات دیجد یداروها کشور، ییدارو فهرست به دارو ورود روند در لیتسه

 (.122: 1121 لفروشان،ین و آذرنوش) شدند ردوا ییدارو فهرست

 هشتاد ۀده از دارو واردات شیافزا روند جیتدر به کشور، ییدارو ۀآمارنام لیتحل براساس

 یها سال یط رانیا به دارو واردات. دیرس خود زانیم نیشتریب به نود ۀده لیاوا در و شد شتریب

 روند نیا. دیرس الیر اردیلیم 0201 به 1121 سال در و داشت یصعود روند 1108-1121

 براساس نیهمچن(. 1121 ران،یا یاسالم یجمهور گمرک) افتی ادامه 1121 سال تا یصعود

 به داروها کل به واردات سهم ارزش مدت، نیا طول در بهداشت، وزارت ییدارو ۀآمارنام جینتا

 کاهش درصد -20 زانیم به دیتول سهم ارزش کهیدرحال است؛ داشته رشد درصد 11 زانیم

 (.1121 درمان، و بهداشت وزارت ییدارو ۀآمارنام) افتی

 بر رگذاریتأث عامل نیتر مهم عنوان به یارز یها بحران آغاز و راتییتغ لیدل به زمان، نیا در

 به مکمل و دارو واردات. شود یم لیتحل یارز یدرآمدها وجود مکمل، و دارو واردات

 به یدسترس ستمیس یارتقا و یفناور انتقال ،یجهان تجارت سازمان به ورود مانند ییها بهانه

 زین ارز کمبود زمان در و شد دیتشد درازمدت یراهبرد به توجه بدون که گرفت صورت داروها

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Deregulation 
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 شکل به دارو واردات ،1108 ۀده از قبل تا درواقع. شد گرفته شیپ در یانقباض یها استیس

 ییدارو یسهام شرکت. گرفت یم صورت کشور ییدارو یسهام شرکت توسط متمرکز واردات

 با که داشت برعهده یدولت کامالً یساختار قیطر از را کشور یدارو درصد 18 از شیب واردات،

 ترشدن فعال با و یا نسخه تک مراکز جادیا با 1108 ۀده در اما گرفت، یم صورت «کیژنر» عنوان

 .شد انجام «واردات یساز یخصوص» بستر در ها استیس نیا ،ییدارو یها شرکت مجدد

 با پخش، یها شرکت و یواردات یها شرکت با ارتباط قیطر از مؤسسات، و مراکز نیا 

 یها زمان و ها بخش در را مختلف یداروها واردات مجوز ،ینهاد نیب یها بستان بده و ها رفاقت

 ۀعرص به ییدارو یهاشرکت از یاریبس ورود یبرا ییمجرا مجوزها، نیا. گرفتند یم مختلف

 یداروها ۀواردکنند یها شرکت نیتر بزرگ عنوان به ها آن از یبرخ که ییها شرکت. شد دارو

 در تخلف همان عمل در واردات، یساز یخصوص از شکل نیا. هستند تیفعال مشغول یهورمون

 موضوع ،یا نسخه تک یداروها به یموقت یازهاین رفع با و جیتدر به. بود مجوز یاعطا ندیفرا

 دارو ورود روند در لیتسه با و شد لیتبد داروها لیقب نیا به یدائم ازین به دارو موقت واردات

 شدند وارد ییدارو فهرست به روز هر زین یواردات دیجد یداروها کشور، ییدارو فهرست به

 یا نسخه تک واردات به مجوز صدور رشد، هورمون یدارو درمورد نمونه یبرا ؛(122: همان)

 یها داده براساس. افتی شیافزا آن واردات 1121 تا 1128 یها سال ۀاصلف در که شد منجر

 1121 سال با سهیمقا در که شد یم وارد خاص شرکت دو توسط دارو نیا ،1102 سال ۀآمارنام

 ،1121 تا 1128 سال از که یطور به افت؛ی شیافزا نهیزم نیا در یواردات شرکت 18 از شیب به

 الیر 1،221،211،100،188 به الیر 011،018،118،288 از بازار، در دارو نیا فروش کل زانیم

 (.1120 کشور، ییدارو ۀآمارنام) دیرس

 میحج واردات شکل ،یا نسخه تک مراکز تیفعال ۀادام در یخصوص یواردات یها شرکت

 سال در درصد 11 به 1110 سال در درصد 11 از واردات یالیر حجم. کردند آغاز را داروها

 و 112 ییدارو یها فرآورده ۀواردکنند ،18 ییدارو یتیفور فعال یها شرکت تعداد. دیرس 1128

 یبرا ییها راه بازشدن سبب طیشرا نیا. بود 1121 سال در عدد 11 مکمل ۀواردکنند یها شرکت

 داخل در که ییداروها واردات ۀاجاز عالوه به. شد یقانون ۀمحدود از خارج ییبازارها جادیا

 از دارو یآزادساز با و گرفت انجام مقررات دورزدن با و مختلف اشکال به ،شد یم دیتول کشور

 داروها تیفیک و بود تیفیک ۀدهند نشان متیق بازارها، نیا در. شد ریپذ امکان یدولت ارز به اتصال

 استیس ۀادام در نمونه یبرا گرفت؛ یم قرار باالتر متیق به عرضه و بازار سهم شیافزا مالک
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 هورمون ۀواردکنند و دکنندهیتول یواردات و یدیتول یها شرکت تعداد دارو، ۀحوز در باز یدرها

 ۀآمارنام براساس. داشت یریچشمگ شیافزا 1128 ۀده اواسط تا 1108 ۀده لیاوا از رشد

 .شد برابر 1/1 رانیا در رشد هورمون فروش ،1121 سال تا 1101 سال از ران،یا ییدارو
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فروش هورمون رشد

                

 
 (1931-1939 زمانی بازۀ) ایرانصادرات و واردات هورمون رشد در  مقایسۀ. 2نمودار 

 دارو و غذا سازمان کشور، یرسم ییدارو ۀآمارنام: منبع

 لیتحل و مشاهده از بعد یاریبس یها شرکت ،یتیفور یها طرح با رشد، هورمون دربارۀ 

. کردند آن یقانون ضوابط از گذر دونب واردکردن به اقدام خود محصوالت گرید کنار در بازار

 و رشد هورمون) دارو ۀنیزم در هم یدیتول و یواردات یها شرکت گسترش به مجوز بر عالوه

 مسئوالن ورود یبرا را نهیزم ط،یشرا نیا. داشت شیافزا زین کیهر فروش زانیم ،(تستسترون

 یهاسمت که یافراد یطرف از. کرد فراهم ییاجرا یها میتصم ۀحوز به یخصوص بخش

 در توانستند خود ارتباطات و قدرت قیطر از و شدند وارد یخصوص بخش به داشتند، یسازمان

 .باشند داشته رانت مختلف، یها بخش

 از( 1128 ت،یشفاف بان دهید گزارش) خاص یها شرکت دست در واردات شدنیانحصار

حلقه یریگ شکل سبب که دبو ییدارو واردات شیافزا باز یدرها استیس یاجرا ینمودها گرید

 و هاشرکت از یبرخ به ازاتیامت و یرقانونیغ یمجوزها. شد واردات بخش در قدرت یها

 همچنان شعار نیا. شد دیتول در یحت بعد، یهاسال در و واردات شدن یانحصار سبب افراد،

 هب مورد، نیا در مصوب یهااستیس و واردات رونق اما داروست، ۀحوز در یمهم گفتمان

 از تیحما الزامات رینظ ییها چالش از یناش ،ییانحصارگرا نیا. زد دامن یادیز تعارضات
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 از جامعه اعتماد مورد پزشکان از یبرخ ۀاستفاد سانس،یل تحت یداروها و برند یداروها

 که بود داخل دیتول مشابه یداروها از یبرخ واردات از میرمستقیغ تیحما و برند یداروها

 .داد رییتغ جامعه در را دارو از استفاده فرهنگ

 از دارو اقتصاد یآزادساز داروها، یبرا بازار تحقق طیشرا نیترمهم از یکی 1:یآزادساز. 2

 در «ودیق از یآزادساز». کنندیم جادیا یعموم ینهادها گرید ای هادولت که است ییدوبندهایق

 یدولت ارز نرخ تفاوت داروها، نرخ بر یدستور یگذار متیق ارانه،ی یاعطا انواع شامل دارو ۀحوز

 دست به بازارها از یبرخ انحصار و دارو واردات به مجوز یاعطا واردات، بر تعرفه آزاد، ارز تا

 طبق اساسنیبرا. است یانحصار و یررقابتیغ یبازار یریگ شکل هدف با ییدارو یها شرکت

 شیافزا ۀبهان با را داروخانه سیأست موانع از یاریبس ، 1121 سال در داروخانه سیتأس ۀنام نییآ

 یاقتصاد یها تیفعال مجوز و کردند حذف محور سالمت یکاالها قرارگرفتن دسترس در و اشتغال

 1 و 1 ،1 مواد اصالح قانون 1 ۀبه ماد دی)بنگر گرفت قرار وکار کسب عنوان لیذ زین ها داروخانه

 لیتما ،هاتیحما نیا ارچوبچ در (.یاساس قانون 00 اصل یکل یها استیس یاجرا قانون

 سیتأس ۀپروان دیخر یبرا گذار هیشراکت داروساز با سرما جادیحوزه و ا نیا در گذاران هیسرما

در  اهیبازار س یریگ مجوز و شکل دوفروشیخر ینجوم یها متیوجودآمدن قداروخانه، موجب به

 .است داده کاهش را هاداروخانه بر نظارت دهیپد نیاحوزه شده است.  نیا

 و ها داروخانه ضوابط در جادشدهیا راتییتغ جیتدر به: ییردارویغ اقالم فروش یآزادساز

 ها آن دیخر که شد نسخه بدون یداروها فروش شیافزا سبب یقانون و ینظارت اقدامات نبود

 مواد و ییدارو و یپزشک امور مقررات قانون 1 ۀماد در اما ماراست،یب ۀپروند یریگیپ مستلزم

 2:است آمده 1110 مصوب یدنیآشام و یخوردن

 بدون شد، یم یداریخر نسخه ۀارائ با ستیبا یم قانون طبق که ییداروها از یبرخ فروش»

 یدارو جمله از افت؛ی شیافزا داروخانه در فروشندگان توسط یرقانونیغ یها هیرو با و نسخه

 گزارش) «بود یا خهنس یدارو نیتر پرفروش از یکی نود، ۀده یها سال در که رشد هورمون

 (.1122 کشور، ییدارو نظام در فسادها و ها بیآس یاستیس

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. liberalization 

داروساز  طرفخود پزشک از  ۀباشد، بدون اجازکه  صورتبه هر  یپزشک ۀنسخدر  رییتغ ایدخل و تصرف . » 2
 سیتأس ۀنام نییآ 22 ۀماد 1در بند  ،پزشک ممنوع است ۀفروش دارو بدون نسخ شود یگفته م نکهیبا ا«. ممنوع است

بدون نسخه مطابق فهرست و  یداروها ۀعرض ،یمسئول فن فیاز وظا یکی 1121ها مصوب  داروخانه ۀو ادار
 ها لحاظ کرده است. استفاده از آن یبرا ییدارو یراهنما ۀشده و ارائ ضوابط اعالم
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 و ییردارویغ اقالم فروش یآزادساز با جیتدر به: یورزش یها مکمل فروش یآزادساز

 یعبارت به و کردن یقانون یبرا یاقدامات ها، داروخانه در یورزش یها مکمل فروش قانون بیتصو

 و واردکنندگان از یاریبس کهیدرحال گرفت؛ انجام یزشور یها مکمل فروش یهنجارساز

 و داشتند حوزه نیا یرسم و یاصل واردکنندگان با یارتباطات محصوالت، نیا قاچاق داتیتول

 یوجه در ها شرکت و افراد نیا از یاریبس یرقانونیغ اقدامات پوشاندن ها هیرو نیا کردن یقانون

 تنها ها مکمل نیا ۀعرض محل ،یورزش یها مکمل ۀعرض قانون 11 ۀماد براساس. بود گرید

 :است آمده آن ۀتبصر در. است داروخانه

 را فرآورده داروخانه بر عالوه توانند یم مجاز واردکنندگان ،یورزش یهامکمل عیتوز جهت»

 یها باشگاه اریاخت در ونیفدراس آن قیطر از کشور یورزش و یپزشک ونیفدراس یهماهنگ با

 صیتشخ) «دهند قرار ونیفدراس دییتأ مورد یۀتغذ متخصص ای و کپزش یدارا یورزش

 (.است بهداشت وزارت ۀعهدبه فرآورده بودن یورزش

 ۀعهد به را آن و زدود خود فیوظا از زین را گرید یها مکان بر نظارت اساس،نیبرا

 : قانون حیصر نص براساس نمونه یبرا داد؛ قرار گرید یها سازمان

 یها باشگاه مسئوالن و انیمرب و هاست مکمل و دارو عرضه مجاز انمک تنها داروخانه»

 دیبا موارد نیا با و ندارند را مکمل و دارو زیتجو و فروش در مداخله گونه چیه حق یورزش

 یها مکمل عیتوز» نیهمچن. «ردیپذ صورت صالحیذ مراجع توسط یجد یقانون برخورد

 لیدل چیه که است رمجازیغ و بارز یتخلف ،یورزش یها باشگاه انیمرب توسط یورزش

 «.بود نخواهد قبول قابل آن زیتجو و فروش یبرا یا کننده قانع

 یبرگزار و ها انجمن لیتشک گرفت، انجام ها مکمل مصرف یساز یقانون یبرا که یاقدامات از

 بر نظارت اسم به اقدامات، نیا با که بود یورزش یهامکمل مصرف به مربوط یها شیهما

 یها شیهما جمله از. شد فراهم ها مکمل ورود یبرا یادیز یقانون یمجوزها ها، مکمل تواردا

. شود یم برگزار سال هر 1122 سال از که است یمیرژ و یا هیتغذ یها مکمل شیهما مهم،

 یها مکمل فروش شدنیقانون ۀنیزم در مکمل ژهیو به دارو ۀحوز و ورزش وزارت یهمکار

 نیا. داد عرصه نیا گذاران هیسرما ژهیو به حوزه نیا از تیحما وندر به یدیجد سامان ،یورزش

 از درست ۀاستفاد هدف با که بود ییها کارگاه و ها شیهما یریگ شکل قالب در ها تیحما

 از برگرفته) گرفت انجام ها مکمل مصرف از شتریب شناخت و شدنیقانون قتیحق در و ها مکمل

 قاچاق روند به اعتراض با زین ییدارو یها شرکت گرید (.1120 دارو، و غذا ینترنتیا ۀمجل
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 لیتسه یبرا یمناسب یگذارقاعده روند که کنند متقاعد را دارو و غذا سازمان توانستند ها مکمل

 .شد فراهم یهنجار مصارف یبرا نهیزم جهیدرنت. ردیگ درنظر هیرو نیا

 یبرا مجوز صدور لحاظبه باز کامالً یبازار با دولت، رییتغ با و 1128 ۀده اول ۀمین تا

 واردات دارو، واردات یآزادساز یعنی دوره نیا در. میبود مواجه مکمل یواردات یها شرکت

 از یبرخ به د،یتول نگاه ۀغلب لیدل به ازدهم،ی دولت در هرچند. گرفت شدت زین ها مکمل یۀرو یب

 واردکنندگان و دکنندگانیتول نیب رقابت و شد داده یشتریب تیفعال ۀاجاز یدیتول یها شرکت

 ،یواردات-یدیتول مکمل یها شرکت یبرا راه بازشدن. افتی شیافزا زین یورزش یها مکمل

 مصرف و مکمل ۀحوز نانیکارآفر عنوان به انیمرب و قهرمانان تیفعال لیتسه و دییتأ جز یزیچ

 .نبود

 شدن ییاجرا سبب نآ یاجرا از یجانبدار و انهیبازارگرا یها استیس اتخاذ 1:یبازارساز. 1

 اشخاص منافع از یبخش ها، آن یگذارتیاولو و یریکارگ به با دارو ۀحوز که شد ییسازوکارها

 ها شرکت از یبرخ در که را یافراد ای ها، شرکت از یبرخ صاحبان یعنی ،یحقوق و یقیحق

 گسترش دجایا یبرا را فضا وب،یمع یها پروتکل یاجرا با ای کنند یم نیتأم هستند سهام صاحب

 یها روش ای یبازارساز قیطر از بازار گسترش نیا. کند یم فراهم یرقانونیغ یها روش از بازار

 در کند، یم جادیا فساد یبرا یا نهیزم که نظر نیا از و شود یم ریپذ امکان حوزه نیا در یابیبازار

 ای یساختار یها نقصان دچار حوزه نیا که ییبسترها در ب،یترت نیا به. است مدنظر نجایا

 نوع نیا. شود یم فراهم دیجد یبازارها جادیا یبرا ییها نهیزم است، یقانون فیوظا اهمال

 وضع) یرگوالتور عملکرد ۀجینت که میدینام هیثانو یبازارها جادیا نجایا در را یبازارساز

 اراتیاخت شیافزا ،یگذار استیس و یساختار سطح یعبارت به و( نظارت و مقررات

 .داروست نادرست تیریمد کل در و یسطح و تهخیگس لجام

 ،یبازار یها ارزش تیحاکم با ییفضا در: یهورمون یداروها بازار یها سوژه دوم، سطح

 نیا نیتر مهم. شود یم متأثر یخاص یاجتماع یروهاین از آن اتیح که است یلیمابژه ۀمثاب به دارو

 ای ها تیعامل و یاجتماع یها گروه ،کنشگران افراد، خودها، انواع یعنی سوژه شامل روهاین

 شده، جادیا کالن سطوح در که یراتییتغ یعنی ،یحکومت کردار کی اثر در که هستند ییها تیهو

 در ها سوژه نیا. کنند یم کمک آن گسترش به و دیبازتول را آن ای رندیگ یم قرار یتجار یفرم در

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Marketization 
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 منطق. کنند یم تیفعال( ینسازبد-ورزش ۀحوز) یرپزشکیغ ۀحوز و ییدارو-یپزشک ۀحوز دو

 سبک یها حوزه در ریاخ یها سال در که است یراتییتغ از برآمده ها سوژه نیا عملکرد و یرفتار

 یسو به مختلف یها حوزه یها ارزش رییتغ یعنی است؛ داده رخ جامعه در یپزشک و یزندگ

 از فراتر یزیچ تحقق دنبال به کنند، یم یرویپ تیوضع نیا از که ییها سوژه. بازار منطق از تیتبع

 کند یم تالش و است یبازارساز یبرا ییها روش ۀارائ منطق، نیا مهم راهبرد. هستند یسالمت

 افراد اریاخت در یعموم و یهمگان یکاال کی ۀمثاب به را( یهورمون یدارو) یخصوص یکاال کی

 یتلق حکومت یمبنا هاهنجار و شود یم زده پس جیتدر به قانون فضا، نیا در. دهد قرار جامعه

 افراد، در آزاد یها انتخاب به لیتما و یمیخودتنظ آن، چارچوب در که ییهنجارها شوند؛ یم

 یتیریمد و ینظارت گفتمان(. 2881 رز،) شود یم گرید گرانیباز و ها سوژه مداخالت یبرا یمقر

 تیممنوع ورمح بر دارو، یحکمران یطورکل به و ربط یذ یها سازمان دارو، و غذا سازمان

 ها رسانه در خطاب مورد ینظارت و یدولت یها دستگاه یسو از مدام و است داروها نیا مصرف

 ۀعد یبرا را یباز نیزم ت،یممنوع گفتمان ۀمثاب به داروها نیا از استفاده منع و ردیگ یم قرار

 به هدف ود با( 2811 ام،یلیو) ییدارو میرژ ینوع قالب در روهاین نیا. کند یم فراهم یادیز

 نیتأم( ب افراد، ۀروزمر یزندگ سبک یازهاین بر یگذار هیسرما( الف: پردازند یم تیفعال

 و) ها باشگاه و داروخانه ،ییدارو یها شرکت ینگینقد یها شکاف ییسو از که ییداروها

 کننده مصرف دیجد یازهاین از یمهم بخش به گرید یسو از و کند پر را( مرتبط یها سوژه

 یداروها دانیم در نفعیذ یها سوژه نیتر مهم یبند سنخ منطق، نیا براساس .دهد پاسخ

 :است ریز صورتبه یهورمون

 از ییدارو یها شرکت: یورزش یها مکمل و ییدارو یواردات-یدیتول یها شرکت .1

 نهیزم نیا در خود یتجار یها تیفعال به یشرکت یابیبازار یعنی ،یابیبازار ینوع قیطر

 با خود یاسیس ارتباطات به اتکا با و رانت ۀشبک کی قیطر از یابیبازار نوع نیا. پردازند یم

 صورت نهیزم نیا در ،یرپزشکیغ یفضا با خود یررسمیغ ارتباطات و یدولت یها سازمان

. 1: کند یم فراهم ها آن یها تیفعال لیتسه یبرا را راه روش، چند به یابیبازار نوع نیا. ردیگ یم

 در نیقوان یساز روان سبب عمل در که خاص یا عده نفع به ها تاسیس از یبرخ لیتسه

 یابیبازار عنوان با یرعلمیغ مستندات از استفاده. 2 .شود یم خود نفع به موجود یها شکاف

 ۀرابط) یاسیس ۀحوز در قدرت صاحبان با ییدارو یها ستیالب ارتباط. 0 غات،یتبل. 1 ،یعلم
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 با یررسمیغ ارتباط. 1 ،ییدارو-یپزشک یهایمارسازآ. 1 ،(یدولت بخش و ییدارو یها شرکت

انجمن و پزشکان قیطر از یعلم یابیبازار. 1 داروها، یۀسهم بر مازاد فروش بر یمبن داروخانه

. 18 ،یقانونمند پوشش در یرقانونیغ ازاتیامت و ارز گرفتن. 2 واردات، و دیتول در قاچاق. 0 ها،

 ۀده از قبل تا رشد، هورمون یدارو درمورد. روفروشاندا و یررسمیغ فروشان عمده با ارتباط

 نیا شتریب و بود محدودتر رشد هورمون ۀدکنندیتول و واردکننده یها شرکت تعداد 1128

 ۀده ۀانیم در ژهیو به ها، استیس رییتغ با مطابق اما داشتند، تیفعال واردات ۀنیزم در ها شرکت

 در شدت به رشد هورمون جمله از یهورمون یاداروه و شد شتریب ها شرکت نیا تعداد ،1128

 .افتی شیافزا بازار

 
 (1933-1931 یزمان ۀباز) نیسوماتروپ یواردات و یدیتول یها شرکت تعداد شیافزا روند. 9 نمودار

 دارو و غذا سازمان کشور، ییدارو ۀآمارنام: منبع

 نیا. هستند یهورمون یداروها یدیکل نفعان یذ از یکی زین یورزش مکمل یها شرکت 

 اما هستند، مرتبط یهورمون یداروها یررسمیغ بازار به یخاص یراهبردها کمک به ها شرکت

 و قهرمانان ورزشکاران، ۀواسط به یررسمیغ بخش با ها شرکت نیا یارتباط شکل نیتر مهم

 نیتر مهم از ،یورزش یها مکمل یدیتول ای یواردات یها شرکت از یبرخ. است انیمرب

 شدن نرمال لیدل به که هستند بازار در قاچاق یدیاستروئ و یهورمون یداروها یها واردکننده

 نیا. کنند یم تیفعال یورزش یها مکمل ۀنیزم در شتریب ،یورزش یها مکمل مصرف یفضا

 کردن فراهم ای واردات لیتسه با و دارند ارتباط دارو و غذا سازمان و کایسند با ها شرکت

 .دادند گسترش را خود یها تیفعال د،یتول یبرا ییها نهیزم
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 تیاولو در مارانیب یعنی افراد آن، در که ییفضا در: دیجد پزشکان شبه و پزشکان .2

 کننده مصرف با یاقتصاد ۀرابط ینوع در زین سالمت نظام و هستند خود یمصرف یها خواسته

 منوط پزشک و ماریب تعامل ۀنحو و ردیگ یم قرار ریتأث تحت ماریب و پزشک ۀرابط رد،یگ یم قرار

 نیشتریب که ییها سازمان یعنی شود؛ یم ییدارو یها شرکت و کننده مراقبت یها سازمان نقش به

 از استفاده یبرا 1«یبان دروازه» گاهیجا نیبنابرا دارند؛ یسالمت یبرا مصرف و بازار با را ارتباط

 در را سالمت خدمات و کاالها از یبرخ به یدسترس که دهد یم امکان پزشک به ،یمال منابع

 سمت به را ماریب بتواند که کند یم کمک زین اش یتخصص مهارت و دانش و باشد داشته انحصار

 سبب بلکه انجامد، یم پزشکان ۀسلط به تنها نه تیوضع نیا. کند تیهدا خاص ییدارو ای کاال

 ،یهورمون یاداروه درمورد. ردیگ یم قرار درمان تیاولو در مارانیب یمصرف یازهاین شود یم

 در ،یرمنطقیغ یها نسخه میتنظ در پزشکان از یبرخ نیهمچن و غدد پزشکان انجمن نقش

 نیا در یعموم پزشکان یحت ای غدد پزشکان از یبرخ ها، مصاحبه براساس. بود مهم ها افتهی

 هورمون فرد، یمنطق طیشرا درنظرگرفتن بدون نوجوان، ای کودک قد شتریب رشد یبرا نه،یزم

 یدارا و دارند ها داروخانه با یخاص ارتباط که زین ها آن از یبرخ عالوه به. کنند یم زیجوت رشد

 رشد، هورمون یدارو دیخر یبرا هستند،( بدنسازان از یبرخ مانند) خود خاص یها یمشتر

 .کنند یم ارائه نسخه

 (. 2111در ایران )برزوکی وتوکل،  بدن ن تجسم زیباییروزافزو تیاهم با گر،ید یسو از

 افراد ازین حاصل حوزه نیا. اند سربرآورده زین یورزش پزشکان نام به پزشکان از یدیجد گروه

 درواقع. است جامعه در یزندگ سبک رییتغ ای یورزش و یا هیتغذ یها مکمل از استفاده به

 ازمندین ،یسالمت و بدن یارتقا بازار یعنی درمان، از فراتر یبازارها به یدرمان یبازارها یسیدگرد

 پزشک و یمرب ،یعیسم. کند تیهدا یتیتقو یها مکمل مصرف یسو به را افراد که است یکسان

 دونم یم گهید و کنم یم یبدنساز ساله 28 کینزد االن من خود»: دیگو یم نهیزم نیا در ،یورزش

 یباشگاه هر االن و هیتجرب یپزشک مثل جور هی. بشه مصرف دیبا یا مرحله چه تو یمکمل چه

 (.10/81/1122) کنن یم زیتجو دارو شما قول به و دنیم آموزش که هستند ییکسا د،یبر اشم

 گسترش با و ریاخ یها سال در یورزش پزشکان تیفعال داست،یپ قول نقل نیا از چنانکه

 بدن تیاهم ،یورزش یها میرژ و سالم یزندگ سبک گفتمان رییتغ و یورزش یها باشگاه تیفعال

 و یورزش یها مکمل مصرف دییتأ در یورزش پزشکان نقش. است شده ترشیب اندام تناسب و

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Gatekeeper 
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 یمجوزها با افراد نیا عالوه به. دارد تیاهم ها باشگاه ۀحوز در یهورمون یداروها آن دنبال به

 و وجه اند توانسته ورزشکاران یا هیتغذ و ینیتمر ۀبرنام دییتأ و یسینو نسخه در خود یقانون

 .کنند دایپ خود یبرا یگاهیجا

 نیتأم یبرا یمکان از داروخانه ر،یاخ یها سال در یاقتصاد راتییتغ اثر بر: ها داروخانه .1

 نیا. است شده لیتبد مکمل یداروها جمله از مختلف یکاالها فروش به افراد یدرمان یازهاین

 در یتجار یشرکا نفع به و ها داروخانه در یا هیحاش یدرآمدها شیافزا منظور به یسیدگرد

 کالن بخش در یگذار قاعده بخش از جدا ها داروخانه اقتصاد. است گرفته شکل داروخانه یفضا

 و ینظارت یخألها وکار، کسب یفضا رییتغ. ستین یتجار یها بنگاه سطح در روابط رییتغ و

 در پنهان اقتصاد ینوع سبب دارد، وجود داریخر و فروشنده نیب داروخانه در که یارتباطات

 در شاغل و داروساز مهرداد،. است استوار مهم محور دو بر دهیپد نیا. شود یم داروخانه

 ییبایز یداروها و ها مکمل نیهم ها داروخانه درآمد از یا عمده بخش االن»: دیگو یم داروخانه،

 البته و ندارن، مکمل با یخاص مشکل هم ینظارت ینهادها یول ست،ین نظارت گم ینم. هستن

 (.11/80/1121) «ستنین اصل ها مکمل نیا شتریب که دوننیم هم همه

 را داروخانه در یاقتصاد-یاجتماع روابط ها، داروخانه یساز یخصوص و یآزادساز( الف 

 مختلف محصوالت ۀارائ به یدرمان خدمات ۀارائ از ها داروخانه یکاربر رییتغ. است داده رییتغ

 یازهاین زیچ هر از شیب ،یا هیتغذ و یورزش یها مکمل انواع فروش بدن، و ییبایز یبرا

 طرز نیا منطق. است ساخته مبدل یتجار بنگاه ینوع به را داروخانه و کرده برآورده را انیمتقاض

 و نسخه، بدون یداروها فروش یهنجارمند و یاستانداردساز ها، استیس لیتسه قیطر از عمل

 تواند یم یپزشک-یونقان روند از خارج که است ییداروها ای یورزش یها مکمل ۀندیفزا فروش

 دهیبخش ینیتریو تیخاص داروخانه به یزیچ هر از شیب راتییتغ نیا و شود فروخته یراحت به

 جذاب بنگاه کی ون،یدکوراس و یورزش یها مکمل اقسام و انواع با یگاه که ینیتریو است؛

 کاهش و 1یخصوص یها داروخانه شیافزا نیبنابرا کند؛ یم فراهم دارانیخر یبرا را یاقتصاد

 است کرده جادیا محورسالمت یکاالها فروش و دارو فروش نیب یارتباط 2یدولت یها داروخانه

 (.1120 ،یاجتماع نیتأم سازمان یپزشک اسناد)

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Community  - Pharmacy 
2. Governmental Pharmacy 
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 یداروها درمورد داروخانه در قاچاق یدارو دوفروشیخر: قاچاق یداروها ۀعرض( ب

 و 1یا نسخه یدارو کی عنوان به درش هورمون یدارو. 1: است تأمل قابل نظر دو از یهورمون

 شکل به قاچاق نیا. شود یم فروخته قاچاق شکل به ها داروخانه از یبرخ در مهیب پوشش یدارا

( ها باشگاه و داروخانه یتجار ارتباط از،ین بر مازاد نیتأم آفر، دادن) ها شرکت یابیبازار انواع

 صورت به ای قاچاق کاال بودن، ارزان و یقانون یها تیحساس نبود لیدل به. 2. ردیگ یم صورت

 .هستند دسته نیا از ناندرولون و تستسترون یدارو. شود یم فروخته یرقانونیغ

 قیطر از ،یهورمون یداروها با مرتبط یفضاها نیتر مهم از یکی عنوان به باشگاه: باشگاه. 0

 یدسترس. دارد یمونهور یداروها از استفاده یهنجارمند در یمهم نقش مختلف، افراد با ارتباط

 متصل یاجتماع یها شبکه و انیمرب فروشندگان، از یتر بزرگ یمجرا به را ها آن باشگاه، به افراد

 دارو و مکمل فروشندگان و انیمرب اب،یبازار ورزشکار دیجد یها سوژه باشگاه، دل از. کند یم

 داروخانه و باشگاه. ودش یم همراه یقانون نظارت عدم با ها آن یها تیفعال که ندیآ یم رونیب

 ارتباط قیطر از ،یهورمون یداروها دوفروشیخر دیبازتول در یرسم مکان دو عنوان به

 ۀسابق که یبدنساز ،یبیحب. رندیگ یم قرار ارتباط در گریکدی با فروشندگان و کنندگان مصرف

 ادهاستف ورزش در که یهورمون یداروها مورد در»: دیگو یم دارد، یهورمون یدارو مصرف

 (.10/81/1120) «کرد اعتماد شهیم شتریب اونجا چون رم،یگ یم داروخونه از شهیهم من شه، یم

 ۀکنند مصرف افراد با مصاحبه از حاصل یها افتهی براساس: بازار و بدن ۀمواجه سوم، سطح

 در آنچه. است آل دهیا بدن ینوع ساخت داروها، نیا مصرف هدف نیتر مهم ،یهورمون یداروها

 به ها افتهی براساس که است یارجاعات است، گرفته شکل دارو یانجیم به بازار و بدن با اطارتب

 آل دهیا بدن یعبارت به و بدن حول ها سیپرکت و( یرپزشکیغ و یپزشک) ها گفتمان از یبرخ

 یعیطب یکارکردها تیوضع در بدن. سالمت و سالم یبدن یعنی آل دهیا بدن جهت، نیا از. میدار

 یها نشانه اقسام و انواع با ها اندام ییبایز یمعن به) باستیز یبدن گر،ید جهت از و است شیخو

 (.آن یظاهر

 در بدن آن، کمک به که است ییسازوکارها سازد، یبرم گفتار کی ۀمثاب به را اندام تناسب آنچه

 یادیز یها مصداق و فیتعار بایز بدن و سالم بدن اما رد،یگ یم قرار بازار به یدسترس معرض

 «یاجتماع یمعان». است گفتار آن یارهایمع با مطابق یگفتار هر در آن فیتعر که ینوع به دارد؛

 بدن، یسالمت آن، قیطر از که است ییها آل دهیا سازد، یم بایز بدن به لیتبد را سالم بدن که

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Prescription Medication 
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 ادجیا با اندام تناسب گفتمان. شود یم شیها مصداق تمام با بایز بدن ساخت یبرا ییمجرا

 یفور یازین به را آن ،یآموزش یها برنامه قالب در آن مداوم دیبازتول و یبدن و ییغذا یها میرژ

 یبدنساز قیطر از یعنی ،یورزش یزندگ سبک ینوع یمجرا از الزامات، نیا. است ساخته مبدل

 یها نیکمپ. کند یم نیتضم را یسالمت از فراتر و یبدن یعملکردها شیافزا اندام، پرورش و

 نمونه یبرا کنند؛ یم تالش شتریب یبهنجارساز یبرا زین ینهاد و یدولت یها تیفعال و ختلفم

 انیمرب به مجوز یاعطا شیافزا روند اندام، پرورش یخارج و یداخل مسابقات انواع یبرگزار

 .یورزش یها باشگاه تعداد شیافزا و یورزش پزشکان شیافزا اندام، پرورش

 ینیع ای یخنث که یدانش است؛ دانش ینوع مولد اندام، تناسب انگفتم یۀسا در راتییتغ نیا 

 نیا از و گذارد یم افراد ۀتجرب و ها مجله ها، کتاب ،یورزش یها شیهما در را خود اثر و ستین

 به را خود یجا سرکوب با کنترل ب،یترت نیا به. کند یم کنترل را شانیها بدن و افراد رفتار نظر،

 ت،یموفق و یقهرمان به لیم ،یعضالن و شده کات بدن ،یالغر به لیم: دهد یم لیم قیطر از کنترل

 .آن به نسبت ینیب خوش جادیا و بدن به اعتماد لیم

 به لیم جادیا با قدرت: »است کرده عنوان یزندگ سبک استیس ستیز در ریما چنانکه

 ،یبدنساز ،یجسمان یآمادگ مانند یانضباط و نظم اعمال قیطر از آل دهیا بدن به یابیدست

 و 1ها دانش تورم و تراکم نیا. شود یم اعمال عضالت و وزن بر مداوم نظارت و ها تیفعال

 و تراکم .سازد یم انینما را خود بدنش با او ۀرابط و دارو ۀکنند مصرف ۀسوژ قیطر از 2راهنماها

 دارو مصرف که است( یعلم ای انهیعام) علم ای دانش ینوع زمان هم حضور یمعنا به دانش تورم

 یۀتغذ پزشکان ه،یتغذ متخصصان یعنی دیجد متخصصان قیطر از که یدانش کند؛ یم دییتأ را

 لیقب از ییها ارزش... و ها داروخانه در یرسم یفضاها در دارو فروشندگان ان،یمرب ،یورزش

. کنند یم دیبازتول را تیموفق و یقهرمان یایرؤ به دنیرس خود، رییتغ به لیتما ستن،یز به لیتما

 سبک نیآنال مجالت تلگرام، نستاگرام،یا مانند یمجاز و مکتوب یها رسانه زین راهنماها جمله از

 و دارو فروش یها تیسا و ییغذا یها میرژ انواع غاتیتبل مختلف یها تیسا ،یزندگ

 یا مجموعه با ،ییبایز و تناسب از یحد به دنیرس منظور به ها دانش نیا. است ییغذا یها مکمل

 نیهمچن و( ها اسطوره و قهرمانان) یقیحق و نینماد یالگوها همان ای( یبدن ینمادها) الگوها از

 .شود یم سریم یبدنساز در یورزش یها نیتمر انجام

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. The Diversity of Knowledge 
2. Guidance 
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 با ها، مکمل و یهورمون یداروها مصرف یساز یعاد روند پژوهش، نیا یها افتهی براساس

 ورزش در ها مکمل مصرف از یوقت. شود یم دییتأ( دارو علم) مکمل و دارو دانش نام به یدانش

 سازند؛ یم فراهم آن مصرف یبرا یبستر که میکن یم صحبت یمنطق از درواقع م،یکن یم صحبت

 یازهاین و کند یم دییتأ هیاول یازهاین یفراسو را بدن یبرا هیتغذ و مصرف یساز یعاد که یمنطق

 به ییهنجارها و ها برنامه یط ه،یثانو مصارف مانه ای هیثانو یازهاین نیا. سازد یم برقرار را هیثانو

 شدن یضرور امکان و تحقق طیشرا ،ییها سیپرکت و ها گفتمان و شود یم بدل 1یضرور یازهاین

 اندام، پرورش ورزش ستمیس در»: دیگو یم دارو، کنندگان مصرف از ،یعل. سازد یم سریم را آن

 شما. طلبه یم رو خودش خاص لوازم ورزش نیا. هیضرور دهایپپتا و دهایاستروئ از استفاده اصالً

 مخصوص یکتون مثل ،یکن ایمه رو زهایچ یلیخ دیبا یکن یباز چمن یرو فوتبال یبر یخوا یم

 .«یبدنساز یبرا مهمه هیتغذ و استراحت و مکمل و کیژنت. مهمه زاتیتجه. چمن
 یها سازمان تیحما با اول ۀوهل در ورزشکاران، تیاولو به هیثانو مصارف شدن لیتبد

 نبود ،یسطح نگیدوپ یها تست با رانیا داخل در و جهان در نگیدوپ ۀکنند کنترل و یالملل نیب

 ۀنیزم در یقانون یها یآزادساز و مربوط یها تست گرفتن دهیناد ،یشگاهیآزما درست یها تست

 یدسترس ۀواسط به ،یبدنساز ورزش در خاص طور به اما گرفت، شکل داروها مصرف کنترل

 آل دهیا بدن داشتن به لیم دیبازتول سبب که ییابزارها و مکمل و دارو یعنی ملزوماتش به آسان

 جادیا را ییها میرژ و گفتارها از یا مجموعه دانش، نیا. است شده پرداخته و ساخته شود، یم

 و دهد یم قرار یرونیب ناتیمعا معرض در را آن و کند یم کندوکاو بدن در که کرده

 یساز آل دهیا از یا شبکه در آن از بعد و یسالمت یگفتارها از ینظام در ابتدا را آن یها یرنابهنجا

 در خود خودبه ،یرونیب یها آل دهیا با سهیمقا در آن، از پس. دهد یم صیتشخ ورزش در یبدن

 یدارا که یافراد. ردیگ یم قرار یبند گونه ینوع و یبند طبقه در بدن ها، تست و ها آزمون نیا

 در یبدن یها انضباط نیا. کنند یم احساس یناهنجار ینوع برابر در را خود ستند،ین آل دهیا بدن

 از( آل دهیا بدن) هنجار به امر نیبنابرا دارند؛ عهده به را هنجارها آشکارکردن ۀفیوظ قتیحق

 توسط ،(اندام تناسب و یورزش نظام) یانضباط نظام که ردیگ یم صورت ییرفتارها خالل

 .شود یم نرمال و یعاد( مکمل و دارو علم ،یعلم دانش) ها دانش از یا عهمجمو

 پزشکان و انیمرب ها، باشگاه و یبدنساز مسابقات یمتول یها سازمان مانند یانضباط ینهادها

 کنند یم طرد را گرید یبرخ و سانهم را یا عده مراتب، سلسله کی در افراد قراردادن با یورزش

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Urgent Needs 
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 است تیترب نظر مورد نظام با فرد یبهنجارساز ۀمرحل نیتر مهم. سازند یم هنجار کلمه کی در و

 ییفرسا طاقت و سخت یها نیتمر. است بهنجار تیترب مراحل نیتر مهم از یکی یبدن تیترب و

 در تیفعال نیتر مهم دهند، یم انجام اندام پرورش مسابقات یآمادگ یبرا ها باشگاه در افراد که

 یها سیپرکت و یفرد ۀتجرب و ممارست با و زمان طول در تیترب نیا. است بدن تیترب جهت

 ،یساز یدرون نیا. شود یم یساز یدرون فرد در( مکمل و دارو مصرف ه،یتغذ ن،یتمر) خاص

 یبند دسته را افراد یبدن یها یتوانمند و استعدادها که دهد یم رخ مراتب سلسله از ینظام درون

 بدن ساخت یبرا اندام پرورش ورزش در که است یمهم یارهایمع از کیژنت مثال یبرا کند؛ یم

 قرار بدن انواع یبند طبقه یبرا یمهم مالک بدن نوع و شکل و بدن کیژنت. است مدنظر آل دهیا

 شود یم یبند دسته( 2882 ت،یرا) 1«یبدن یها پیت» عنوان تحت قتیحق در دانش نیا. ردیگ یم

 .دارد را خود نظر مورد یهورمون یدارو و لمکم ه،یتغذ کیهر یبدن یها پیت نیا که

 یسو به افراد بدن، قدرت و شکل براساس 2اندام تناسب ورزش در گر،ید ۀنمون عنوان به

 یباد ک،یکالس کیزیف ک،یزیف. شوند یم تیهدا ورزش نیا در یخاص ۀشاخ و شیگرا

 در و است متفاوت ظاهر لحاظ به فرد بدن که است ییها شاخه انواع نگ،یلدیب یباد و کیکالس

 یبند طبقه و یابیارز شاخه همان به مربوط یارهایمع براساس ورزشکاران زین یا حرفه مسابقات

 حجم و قدرت و ردیگ یم قرار یداور اریمع که است یبدن طیشرا تنها نگیلدیب یباد در. شوند یم

 صورت وزن و قد براساس زیتما زین کیکالس یباد در. دهد یم نشان را آن بودن خاص بدن،

 تیجذاب ،یعضالن یها برش لیدل به که است یبدن مد، و بدن یایدن در نظر، مورد بدن. ردیگ یم

 را رشته نیا از یدیجد شکل بدن، نیا ساخت. دارد یا رسانه ریتصاو و غاتیتبل انواع در یخاص

 رانیا در ریاخ یها سال در که یدیجد ۀرشت است؛ کرده یگذار هیپا 1«نگیمدل تنسیف» عنوان با

 باشناسانه،یز یارهایمع با مطابق و کمتر حجم با یبدن به افراد لیتما. است افتهی یادیز طرفداران

 در. است داده رییتغ ییبایز یارهایمع براساس زین را اندام پرورش مسابقات در یداور یارهایمع

 اریمع بدن، نقاط از یبرخ حجم شیافزا و کمر دور ۀانداز کاهش وزن، کاهش رات،ییتغ نیا

 تا ردیگ یم فاصله خود یآرنولد و میحج شکل آن از بدن که یمعن نیا به. شود یم یتلق یمهم

 و ها رسانه جامعه، امروز لیم و اقیس با مطابق اندام تناسب ینوع: برسد نظر به تر یعیطب
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 .هستند اندومورف و مزومورف اکتومورف، ممه ۀدستشامل سه  یبدن یها پیت نیا.  1

2. Fitness 

3. Fitness Modeling 
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 رد رقابت و مسابقات سطح از یسیدگرد با ارها،یمع در تفاوت نیا .یبدن فرهنگ یطورکل به

 یداروها محصوالت، و الزامات انواع با جیتدر به ،یا رحرفهیغ و یعاد مردم انیم به ها باشگاه

 ییداروها ازمندین یمانکن یها بدن ساخت. ساخت قبل از کاربردتر و تر پرمصرف را یدیاستروئ

 نمونه یبرا کند؛ نیتأم را افراد ازین توانست یم متفاوت هیتغذ و نیتمر سبک با که بود

 امروز سوز، یچرب نام به که است ییدارو( نهیزم نیا در یهورمون یدارو نیتر مهم) 1نیماتروپسو

 دنیرس یبرا افراد از یاریبس و دارد یادیز طرفدار زین زنان انیم در بلکه مردان انیم در تنها نه

 یبرا ،ینبد یها انضباط از ینظام ۀمثاب به یبدنساز ۀرشت. کنند یم مصرف را آن آل، دهیا بدن به

 اعمال در یسع و برد یم بهره دانش نظام ینوع از ها بدن یبهنجارساز و افراد یساز همسان

 شدن یعلم و ها سیپرکت شدن یعلم مصرف، شدن یعلم یعنی دارد، قیطر نیا از خود قدرت

 .است داشته نقش خود یبدن رییتغ به افراد مقاومت در یگرید زیچ هر از شیب که گفتارها

 یداروها مصرف منطق ورزشکاران، و انیمرب با مصاحبه از حاصل یها افتهی براساس

 براساس که است یمنطق علم، شبه ای دانش نیا. ستین دانش ینوع به اتکا جز یزیچ یهورمون

 منبع. است گرفته قرار افراد دسترس در مختلف یها روش به ،ییدارو-یعلم یها گفتمان ریتأث

 جادیا را دانششبه ای دانش مهم کردیرو دو درمجموع و است مهم بخش دو اطالعات نیا

 :است کرده

 ییدارو و یپزشک یها دانش از یا مجموعه تراکم حاصل دانش نوع نیا: یتخصص دانش. 1

 دیبازتول یمختلف منابع از که است ورزش ۀحوز در یمصرف یداروها و ها مکمل محور حول

 ،یورزش یۀتغذ پزشکان جمله از یورزش ۀحوز دیجد یها سوژه قیطر از دانش نیا. شود یم

 یاطالعات منابع نیا. شود یم منتقل گرید افراد به قهرمانان و ها باشگاه انیمرب ها، ستیولوژیزیف

 ورزش علم و یتجرب دانش ۀریذخ حاصل که یتجرب و یعلم-ینیبال یها دستورالعمل براساس

 .است شده جادیا است،

 مصرف درمورد یعلم مقاالت انبوه دیتول ،یورزش تمجال یعلم یها تیسا ،یعلم مقاالت

 پزشکان یآشناساز و یعلم یها کنفرانس در شرکت معتبر، یعلم یها تیسا ،یورزش یها مکمل

 نوع نیا در. است دانش نوع نیا منابع نیتر مهم اندام، تناسب جهان در دستاورد نیتر تازه با

 یدستورها نیهمچن و ها مکمل یایدن و یبدنساز یها نیتمر نیروزتر به و نیدتریجد دانش،

 نیا. شود یم روز به ها مکمل و داروها یبیترک مصرف بر یمبن یورزش یۀتغذ پزشکان دیجد
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1. Somatropin 
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 گرید که است یدیجد دانش ،یسیدارونو علم. است کرده جادیا را یسیدارونو علم ینوع دانش

 .شود یم جادیا یپزشک شبه دیجد کارشناسان دست به بلکه پزشکان، توسط نه

 بدن) ویابژکت ۀمسئل کی یریگ شکل حاصل: قهرمانان ۀستیز ۀتجرب ای یفرد دانش. 2

 زین ها سوژه ستهیز ۀتجرب از یناش یفرد یدانش بلکه ،یعلم-یتخصص دانش تنها نه( متناسب

 در خود یها تجربه قیطر از آماتور، و یا حرفه ورزشکاران یعنی کننده، مصرف یها سوژه. هست

 ساختن اعتبار به که یدانش اند؛ افتهی دست یتجرب دانش از یشکل به داروها مصرف و ورزش امر

 یبرا یحرف که دیبگو تواند یم اش قهرمانانه و باشناسانهیز اتیخصوص تمام با آل، دهیا یبدن

 گسترش رانیا در یبدنساز یقهرمان و یا حرفه مسابقات که یهنگام. دارد نهیزم نیا در گفتن

 ها الزام نیا. کرد جادیا اندام پرورش و یورزش یها فرهنگ خرده در را ییها الزام جیتدر به افت،ی

 یدارا یزندگ از یسبک نیچن. شد بدنسازان در یخاص یزندگ یها وهیش یریگ شکل موجب

 و یورزش یها فرهنگ خرده دل از که است ییها وهیش درواقع. است یخاص اصول و آداب

 نیا در زین را یاجتماع-یفرهنگ تعامالت ۀنحو جیتدر به لزاماتا نیا. شد جادیا روزمره یزندگ

 گرفت؛ شکل یاقتصاد و یفرهنگ یها حوزه انیم یدیجد روابط و داد رییتغ ها فرهنگ خرده

 و انیمرب مکمل، و دارو فروشندگان ارتباط جامعه، با یتیسلبر ورزشکاران نیب ارتباط نمونه یبرا

 حاصل یهورمون یداروها مصرف شدن یهنجار نیبنابرا ورزشکاران؛ و پزشکان فروشندگان،

 شکل را 1یلوگوس ها دانش مجموع نیا. ستین یفرهنگ یها گفتمان و ها دانش نبرد جز یزیچ

 نیب ائتالف. ابدی یم بروز یبرا یمجال ،یبدن یزندگ سبک و یبدنساز مانند یا عرصه در که داده

 موجب( شده یهنجار) یفرد دانش و( زبهنجارسا) یتخصص-یعلم دانش یعنی ها دانش نیا

 افراد یبرا را دارو مصرف شدن یعلم دانش، نیا. است شده ها دانش مجموعه نیا یدگیتن درهم

 رهگذر از. آورد یم وجود به را یزندگ از لذت و تیرضا حس ینوع ها آن در و کند یم هیتوج

 و نوع و یمصرف یدوزها ای مصرف زانیم ها، آن یاثرگذار داروها، نوع که است دانش نوع نیا

 و ها دانیم نیا در نیبنابرا کند؛ یم دیتول را یمصرف یها دستورالعمل افراد، یبرا بدن شکل

 از که ییسازوکارها تحت افراد ،یبدن ریتصاو دیبازتول از حاصل یفرهنگ یگفتارها ۀواسط به

 ارائه یسالمت از یدیجد فیتعار ،ییبایز دیجد یهنجارها جادیا و یساز نرمال ینوع یمجرا

 .سازند یبرم را 2«شده رام بدن» ینوع و دهند یم

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Logos 
2. Dolice Bodies 
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 یریگ جهینت و بحث
 و است یچندوجه موضوع کی یهورمون یداروها بازار حاضر، پژوهش یینها یالگو براساس

 که است یمهم یها نبردگاه حاصل دهیپد نیا. گفت سخن گرید بعد بدون وجه، کی از توان ینم

 یداروها ۀمطالع یبند صورت. داشتند نقش فضا اکردنیمه و یداریپد در ینوع به کیهر

 ییسازوکارها یعنی است؛ یبازارساز ای بازارها یمحور مفهوم براساس پژوهش نیا در یهورمون

. دارند یمختلف ابعاد سازوکارها نیا. گذارند یم ریتأث یهورمون یداروها بازار گسترش بر که

 ،(یاسیس و یاقتصاد ابعاد) ینهاد: است مهم سطح سه پژوهش نیا در یبند صورت سطوح

 از(. بازار و بدن نیب ارتباط) یفرهنگ گفتمان سطح و( مهم گرانیباز و نفعانیذ سطح) یانیم

 مختلف سطوح در دارو کی به یدسترس کی چگونه میداد نشان که است مهم سطوح نیا خالل

 وجه در ییبازارگرا یارهاسازوک قیطر از فرمال، و ینهاد سطح در. شود یم لیتسه

 در را ییدارو تواند یم دارو ۀحوز در یگذار قاعده چگونه که میافتیدر ییدارو یگذار استیس

 ۀحوز راتییتغ در مهم انیجر کی قالب در سازوکارها نیا. دهد قرار بازار گسترش معرض

 با و،دار ۀحوز در خاص طور به و «سالمت نظام شدنزهیبرالینئول» عنوان تحت سالمت

 انهیبازارگرا یها تیفعال انجام مستعد را یباز نیزم ،یبازارساز و یآزادساز ،ییزدا مقررات

 .است ساخته

 اما بود، دولت میمستق نقش از کاستن و بازار به شتریب ورود خواهان دارو و سالمت نظام

 یاقتضا به کهبل نشد، کاسته( دارو ۀحوز در خاص طور به) سالمت یها استیس در مداخله تنها نه

 شد، حاصل ها یبازارسپار حاصل یهااستیس از که یجینتا و یقانون مالحظات ،یدرون منطق

 واردات به یررسمیغ و یرسم یمجوزها انواع با ارتباط در یخصوص بخش یها دست ورود با

نهیزم توانست ،ییدارو بازار دیجد یهاسوژه و یواردات و یدیتول یها شرکت شیافزا و دارو

 رات،ییتغ نیا خالل از دوم، سطح در اساسنیبرا. آورد فراهم مداخله یبرا را الزم یها

 در و ستندین یسازمان سطوح در بعضاً ها سوژه نیا. شود یم دیتول یمختلف یبازار یها سوژه

 ،یرپزشکیغ ۀحوز در و ییدارو یها شرکت پزشکان، مانند یافراد. دارند قرار یانیم سطح

 در هستند، مشغول یتجار تیفعال به حوزه نیا در که یورزشکاران و انیمرب دارو، فروشندگان

 بازارساز یها سوژه نیرگذارتریتأث عنوان به ها سازمان و افراد فیط نیا. رندیگ یم قرار سطح نیا

 یخصوص بخش نیب روابط منطق. هستند یبدنساز در استفاده مورد یهورمون یداروها ۀحوز در

 معنا نیا به است؛ یتجار فرم ینوع براساس ها آن روابط و کنندگان صرفم و پزشکان ،یدولت و



 

 

 

 

 

 235شناختی گسترش بازار داروهای هورمونی در ایران   مطالعة جامعه

 

 

 یپزشک و یررسمیغ و یرسم بخش یواردات و یدیتول یها شرکت و افراد نیا که یارتباطات که

 نکردن تیرعا لیدل به موارد، یبرخ در شود یم سبب دارند، یمواز شکل به یرپزشکیغ و

 در موجود روابط. کنند عمل یاخالق یها دستورالعمل از خارج یرفتارها ای یقانون یها قاعده

 نیماب یف روابط و است بازار و کننده مصرف ارتباط و اتصال یاصل ۀنقط دو باشگاه، و داروخانه

 تنها نه اساس،نیبرا. است حوزه دو نیا بر نادرست نظارت ای قانون نکردن تیرعا حاصل

 و هستند یانیم سطوح در گر لیتسه و دارو دیجد دگانزکننیتجو ۀمثاب به پزشکان شبه که پزشکان،

 شد پرداخته موضوع نیا به سوم سطح در. دارند یهورمون یداروها یبازارساز در یمهم نقش

 و بهنجار ورزش، در دارو مصرف اندام، تناسب عنوان با ییها سیپرکت قیطر از چگونه که

 و موضوع و آل دهیا یبدن به را نآ بدن، یارتقا با ورزش در دارو مصرف. است شده یضرور

 بازار عوامل و یهورمون یداروها بازار به ق،یطر نیا از. سازد یم بدل گفتارها از یانبوه ۀابژ

 .خورد یم وندیپ یانیم سطح یطورکل به و پزشکان فروشندگان، یعنی

 اتغیتبل از یمهم بخش توسط دارد، قرار بازار جامعه یاصل هدف امروزه که یآل دهیا بدن

 مختلف منابع اطالعات و مقاالت ،یمجاز یفضا و ها رسانه در ها اسطوره و یورزش یالگوها

 یحت د،یجد مداخالت ۀمثاب به ییدارو مداخالت ر،یمس نیا در. است شده ساخته و یالگوبردار

 یعبارت به ای مجموعه نیبنابرا کند؛ یم کمک بدن یسیدگرد و انتقال به یپزشک سطح از فراتر

 ساختن یهنجار در ،یفرهنگ و یاقتصاد-یاسیس یها حوزه در عملکردها و گفتارها از یا شبکه

-ستیز دارد؛ یمهم نقش یاسیس-ستیز ۀسوژ ساخت و دانش و ها یفناور نیا نگهداشت و

 یهنجارها و یگذار قاعده راتییتغ قیطر از و است یزندگ ییشکوفا بر دشیتأک که یاستیس

 از لیتحل نوع نیا. دهد یم شکل را یساز یتجار ۀپروژ ،یندگز سبک ینوع قالب در یانضباط

 قدرت که کند یم دیتأک نکته نیا بر و دییتأ را ییفوکو یها دگاهید بازار، گسترش و جادیا

 یآزاد قیطر از که خود یها یفناور برخالف. است کنترل مهم یفناور کی همچنان ت،یحاکم

 یخاص طیشرا امکان که یراتییتغ و سازوکارها یتمام یعنی تیحاکم یفناور کنند، یم حکومت

 یبرا قدرت ۀاقتدارطلبان و قاطعانه یابزارها شامل شتریب سازد، یم ایمه بدن مصرف یبرا را

 یمصرف یافراد به بازارزده، ۀجامع در ییفوکو ۀشد رام یها سوژه فضا، نیا در. است بازار تحقق

 سالمت و بدن وندیپ حاصل جز یزیچ یهورمون یداروها بازار ۀمسئل نیبنابرا شوند؛ یم لیتبد

 .گفت سخن یگرید بدون کیهر از توان ینم و ستین بازار و
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 منابع

 و یآگاه زانیم و کیآنابول یدهایاستروئ مصرف وعیش» ،(1128) ینیحس رستگار و دیحم ،یاراض 
 علوم دانشگاهمجله  ،«رشت شهر اندام پرورش ورزشکاران در ها آن یجانب عوارض از نگرش
 .08-01: 10 ۀشمار الن،یگ یپزشک

 مرکز ،کشور ییدارو نظام در فسادها و ها بیآس یاستیس گزارش ،(1121) ومرث،یک ان،یاشتر 

 .یجمهور استیر کیاستراتژ یها یبررس

 ییدارو صنعت کیاستراتژ لیتحل ،(1121) تیریمد و اقتصاد یراهبرد یها استیس ۀشکدیاند 

 .اول شیرایو ،کشور

 ،نشر: تهران ،رانیا در ییدارو نظام تحوالت ریس ،(1121) لفروشانین یمرتض و یرتضم آذرنوش 

 .رانیا یپزشک علوم فرهنگستان
 نسخ در موجود( تستسترون و رشد هورمون) یهورمون یداروها مصرف به مربوط یها داده و آمار 

 (.20-28 یزمان ۀباز) سالمت مهیب سازمان و یاجتماع نیتأم سازمان پزشکان،

 (.20-01 یزمان ۀباز) دارو و غذا سازمان ران،یا ییدارو ۀمارنامآ 

 عوارض و وعیش ،یآگاه زانیم یبررس» ،(1121) ؛ مهدی، ساقیمحسن ،یدهباش و دیناه ژه،یب 

 مطالعات ،«مشهد شهر اندام پرورش ۀرشت مرد ورزشکاران در کیآنابول یدهایاستروئ مصرف

 .02-10: 0 ۀشمار ،ورزش در یستیز علوم یکاربرد

 مطلق، فاضل؛  بیگی، عباس؛ زینت نیا، علی اصغر، مقیم ی؛ وحیدیمحمدمهد ،یا هزاوه فرزاد، ان،یلیجل
 ،«همدان استان یها داروخانه به نیمراجع نیب در یخوددرمان علل یبررس» ،(1121) میرزایی، مهدی

 .111-118: 2 ۀشمار ،همدان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه یعلم ۀمجل

 مواد مصرف وعیش یبررس» ،(1121) ؛ نوری، بیژن؛ صحرایی، مادحطاهره ،ییپاشا زدان،ی ،یبیحب 

 زانکو یپزشک علوم ۀمجل ،«سنندج شهر مرد بدنساز ورزشکاران در آن با مرتبط عوامل و روزاین

 .11-22 :11ۀ شمار ،کردستان یپزشک علوم دانشگاه

 1121 زمستان شیرایو ن،رایا یاسالم یجمهور ییدارو یمل استیس. 
 و کیآنابول یدهایاستروئ مصرف وعیش» ،(1121)چپ افسانه  ؛ آستینبهرام ،یوسفی وا،یش ،یصفر 

 ،«زیمتاآنال و افتهیساختار مرور -یرانیا مرد بدنساز ورزشکاران در ها آن یجانب عوارض از یآگاه

 .12-1: 2 ۀشمار ،ورزش یولوژیزیف در یتندرست یکاربرد مطالعات

 یپزشک علوم فرهنگستان ،(1120) کشور یمل ییدارو نظام و کیژنر رحط. 

 ،ینشرن: تهران زاده، نجف رضا ۀترجم ،استیس ستیز تولد(، 1102) شلیم فوکو. 

 ،نشر نقش و نگار. :تهران ،یامام ییحی ۀترجم ،کینیکل شیدایپ (،1128) شلیم فوکو 

 ،ینشرن: تهران ده،ید جهان نیافش و سرخوش کوین ۀترجم فلسفه، تئاتر ،(1121) شلیم فوکو. 
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 یاسالم یشورا مجلس یها پژوهش مرکز ،یدرمان و یبهداشت امور ،یحکومت راتیتعز قانون. 

 1112 مصوب یدنیآشام و یخوردن مواد و ییدارو و یپزشک امور مقررات قانون. 

 یها استیس ۀشکدیاند ،(1121) دارو صنعت کیاستراتژ لیتحل اقتصاد، و تیریمد یراهبرد گزارش 

 مرکز: یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ،یبازرگان و صنعت دپارتمان ت،یریمد و اقتصاد یراهبرد

 .آرا یپژوهش

 از افتیدر قابل ،ییدارو فساد ،(1120) عدالت و تیشفاف سازمان گزارش : 

http://daad.ir/2019/02/13 

 ،و گهرپور یزهد دمحم ۀترجم ،شرفتهیپ یدرآمد است،یس ستیز ،(1121) توماس لمکه 

 .ثالث: تهران ،یراحمدیم سادات فاطمه
 یفیک ۀمطالع بدن، صنعت یشناخت جامعه ۀمطالع» ،(1121) ییلوایگ یمحدث حسن و یسری ،یمحمود 

: 0 ۀشمار است،یس و توسعه در زن ،«تهران شهر ساکن زنان ییبایز یها یجراح یامدهایپ و لیدال

121-101. 

 (1121)؛ داوودی، حسین؛ مدنی، شیوا؛ صفا، پرستو؛ فایقه زارعیموریت ،ییآقامال ن،یعبدالحس ،یمدن، 
 ،«رانیا جنوب در مرد ورزشکاران در آن اثرات از یآگاه و کیآنابول یدهایاستروئ مصرف وعیش»

 .11-21: 1 ۀشمار ،یریشگیپ طب ۀمجل

 از یآگاه زانیم و کیآنابول یدهایاستروئ از استفاده وعیش» ،(1122) یمحمد سردار و یهاد ،ینقد 

 ،کرمانشاه یپزشک علوم ۀمجل ،«21–28 یلیتحص سال در کردستان آموزان دانش انیم در آن عوارض

 .11-11: 1 ۀشمار
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