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 درآمدی بر شكنجه
  سوم بخش

 تاثيرات روانی شكنجه

آگاھی به اين امر كه  ران باگ شكنجه.  گذشته تحوالت شگرفی در روشھای شكنجه به وجود آمده استۀدر چندين دھ

ھای مختلف  ممكن است مجبور شوند تحت فشارھای شديد جھانی و يا تحوالت داخلی در كشورشان، در برابر محكمه

بردند ميھای روانی سود   آنھا بيشتر از شكنجه اکنون.نده اتغيير داد پاسخگو باشند، به تدريج روشھای شكنجه خود را

د و در نتيجه به سختی نگذار پسند از خود بر جای نمی مشاھده و در نتيجه محكمه  اثری قابل ھازيرا اين گونه شكنجه

قبل از .  بپردازمھا و اھداف آن در اين قسمت از مقاالت سعی خواھم كرد به اين نوع شكنجه. باشند می قابل اثبات

تواند  است ولی در اين بحث می زشكان در اين جھت اجازه بدھيد دو موضوع را كه بيشتر مورد توجه روانپ تالش

 اختالالت اضطرابی بعد ۀاضطرابی و دوم شرحی دربار  اختالالتۀاول شرحی دربار: مددكار ما باشد بررسی كنيم

 .از سانحه

  اختالالت اضطرابی

ھای  یناراحت ھای روانی،  ھمانند ساير ناراحتی. باشند ھای اضطرابی بسيار شايع می در دنيای امروز بيماری

از . در تكامل فردی انسان دارد اجتماعی و ھم ريشه- ھای اقتصادی ھای بيولوژيك و ھم ريشه اضطرابی، ھم ريشه

اجتماعی و تكنولوژيك و ھمينطور تغييرات سريع  توان به تغييرات پيچيده و سريع جمله عوامل اجتماعی می

ھای  ناامنی. ه بين گروھھای مختلف شغلی اشاره كردھای فزايند رقابت ھای اجتماعی، فرھنگی و خانوادگی و ارزش

  .ھا گردد تواند باعث شدت اين ناھنجاری  آينده میۀ دربار ناامنی  خصوصه اجتماعی و ب
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انواع بيمارگونه ناھنجار  ھای اضطرابی، بايد بين انواع طبيعی و قابل قبول و شكی نيست كه در مواجھه با ناراحتی

بايد  ارزيابی و تمايز،   اساس در ضمن اينکهاست   دشوار اری مواقع اين تمايز كاری بسدر بسي. تمايز قائل شد

 شغلی، خانوادگی و ۀ كاركردی خود در رابطه با مسائل روزمرھای  خود فرد از حالت درونی خود و توانايی گزارش

تواند مفيد   با فرد ارتباط دارند میھای افراد ديگری كه ، گزارشباشداو با ديگران  ھای اجتماعی و ھمينطور ارتباط

 .شود واقع

ای را در نظر  يكساله تابی كودك بی.  كندءتواند در شرايط تھديدآميز نقشی مثبت ايفا  اضطراب می:اضطراب طبيعی

ای  را به ياد بياوريد، و يا نگرانی و دلشوره بگيريد كه برای مدت كوتاھی از مادر دور شده است، اولين روز مدرسه

  تمامی اين شرايط و احساس. مجسم کنيدجلوی جمع سخن بگوييد  خواھيد خواستيد و  يا می را ھنگامی كه می

توان اظھار داشت كه اين ميزان از اضطراب در  می. رسد و ھنجار به  نظر می اضطراب در آن شرايط طبيعی

عبارت ديگر  به.  كرده استءتكاملی مثبتی ايفاِرسند، نقش  لحاظ ذھنی و يا عينی تھديدآميز به نظر می  كه ازمواقعی

  .است  كرده کمکميزان معينی از اضطراب در شرايط خطرناك زيستی به بقای نسل انسان

  خصوصه ب. دارد  جدايی ناپذير در روند رشد و تكامل انسان فردی و انسان نوعی نقش اضطراب  براين اساس

در اين چھارچوب وجود اضطراب و آگاھی از وجود آن . شود  روبرو میھنگامی كه انسان با امری نو و ناشناخته

شايد بتوان گفت كه بر اين . بايد از آن پرھيز كرد و يا با آن به مقابله پرداخت الوقوعی است كه يا  خطر قريبۀنشان

 كه  ،ترس با، و از اين لحاظ   خطری ناشناخته، درونی و ھنوز نامشخص اضطراب واكنشی است به احساس  اساس

حاد بودن اولی و  تواند  و اضطراب می تفاوت ديگر ترس.  فرق دارد، خارجی واكنشی است به عامل مشخص

   عمومی ناگوار و يا احساس كند در واقع احساس  اضطراب می وقتی فردی احساس. معموال مزمن بودن دومی باشد

  معده، طپش تواند شامل سردرد، ناراحتی اين عاليم می. شدبا زيكی خاصی مینگرانی دارد كه ھمراه با عاليم ف  گنگ

  : اضطراب شاملۀبه عبارت ديگر تجرب.  باشدهتابی و غير  بی قلب، احساس

  شود می  خون و پوست را شامل ، و قلب و گردش ، تنفس زيولوژيك كه حداقل دستگاه گوارش تغييرات ف-١

 ھمكاری و تاثير  نيزاين دو سيستم بين. شود و مركزی می تغييرات حسی و عصبی كه شامل اعصاب محيطی -٢

  .متقابل مداوم وجود دارد

تجزيه و تحليل آسيب  زيكی و روحی، توان درك احساسی محيط، حافظه و يادگيری و قدرتۀ اين تغييرات فدر نتيج

اين . انی حوادث شودو درك درست مع تواند باعث گيجی، تغيير در توانايی درك واقعيت اضطراب می. بيند می

به 1  به برخورد افتراقی افراد مضطرب گرايش. شود تواند منجر به كم شدن تمركز و اختالل حافظه تغييرات می

كنند در حالی كه به حوادث ديگر توجھی   از اندازه می  حوادث توجه بيش ازبه عبارت ديگر به بعضی. محيط دارند

 باعث ًاحتماال  اضطراب وۀيد كنندئباشد كه تأ يط توجه به حوادثی می مححاصل اين برخورد افتراقی با .ندارند

خورد افتراقی در اگر بر. پردازد خطر می  انسان به مقابله باًدر اين مواقع معموال. شود  بيشتر اضطراب می افزايش

ھای الزمه را  بينی گيرد، فرد ممكن است پيش را ناديده می د كه خطروی از واقعيت معطوف شئھا  به جنبه عوض

طور خالصه، اضطراب اگر از حد طبيعی خارج نشود، ه ب. بدون دفاع رھا بشود صورت نداده، و در مقابل خطر

 تواند می. ھای خطرناك شود تواند باعث حفظ موقعيت فرد و نجات از وضعيت ھشدار دھنده، می به عنوان يك امر

شود اگر عواقب اضطراب   ختم می شي و موقعيت اجتماع اش ، خانوادهردمنجر به اقداماتی شود كه به حفظ وضعيت ف

                                                 
1 Selective 
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و بررسی موانع، و تقاضای كمك  حل درست، بحث تر كار كردن، مشورت كردن با ديگران برای يافتن راه سخت

شود آنگاه از  كه اضطراب از حد خود خارج می ھنگامی.  مثبت دارد و در حد ھنجار باقی مانده است باشد، نقش

  .بريم اختالل روانی اضطرابی نام می

 

 :اضطراب ناھنجار

روانپزشكی   وھای مختلف روانشناسی، روانكاوی شود؟ تئوری چرا انسان دچار اين اختالالت روانی اضطرابی  می

ۀ  خود، به درك اين پديدۀنوب ھا به ھريك از اين تئوری.  اضطراب بپردازند روانیھای اند به توضيح ريشه سعی كرده

 "ھا، عالئم و اضطراب باز دارنده" در كتاب ١٩٢٦ فرويد در سال .اند ی پيشنھاد كردهئاند و راھھا پيچيده كمك نموده

 غيرقابل قبول درصدد دستيابی و ابراز وجود در ۀكه يك غريز2 "خود"است به  ای اظھار داشت كه اضطراب نشانه

عليه فشار درونی اين  تا بتواند عملی تدافعی" خود"ست به  اضطراب عالمتی ا بر اين اساس. باشد می3 خودآگاه

 گذاشتن بر فشار درونی شده،  سرپوش  منجر به  خاص معموال سركوب كردن آن گرايش.  در نظر بگيرد راغريزه

شود  علت اين است كه اين سركوب باعث می. شود نمی شود و ھيچگونه اختالل روانی حاصل تعادل روانی حفظ می

اگر سركوب نتواند مقاومت و يا مقابله . آن در ضمير ناخودآگاه باقی بماند  حاصله از  و تخيل  خاص  گرايشكه آن

  .توانند به بروز عالئم ناھنجار روانی منجر شوند شوند ولی می ھای ديگر دفاعی به كار گرفته می كند، روش

  اساسه  بسپسو  ھای شرطی  واكنش اساسه ا بی، اضطراب رئظريه پاولف روسی و واتسون آمريكا در مقابل اين ن

شوند و اين  باعث بروز اضطراب می   تجربه و يا تجربيات شخص ،اين اساسه ب. دھند نظريه يادگيری توضيح می

ديگران بعدھا نظريات شناختی را . شوند تعميم داده می ھای مشابه و حتی غيرمشابه اضطراب به تدريج بر موقعيت

شده و در نتيجه رفتارھای  اين تجربيات مكرر باعث پديد آمدن الگوھای اشتباه فكری  گويند كه اند، و می بر آن افزوده

اين  در مقابل. شوند ھای ھيجانی و اضطرابی می  خود منجر به اختاللۀشوند كه به نوب حاصل می غيرانطباقی

فرد به پوچی عميق  ضطرابی انسان آگاھیھای ا  واكنشۀ اعتقاد دارند كه ريش٤پردازان وجودی نظرات، نظريه

 انسان به پوچی زيستی و  جز واكنش ھای ھيجانی چيزی به عبارت ديگر اضطراب و ناراحتی. باشد زندگی خود می

  .نيستند حيات انسانی برروی اين كره خاكی

  ه عصبی عامل اصلی پيدايشپردازان بيولوژيك عقيده دارند كه تغييرات متعدد در دستگا در مقابل اين نظرات، نظريه

مطالعات آزمايشگاھی و كلينكی برروی حيوانات   نظريه خود را برپايهاينان . باشد اختالالت عصبی اضطرابی می

در مورد دستگاه خودكار عصبی، ناقلھای عصبی، مطالعات   مطالعات خصوصه  ب؛كنندمي ھا استوار  و انسان

اين مطالعات . تيك بر مالحظات تشريحی و كالبد شكافی دستگاه عصبیژن تصوير مغز دستگاه عصبی و مطالعات

در  ھای مختلف دستگاه عصبی از جمله دستگاه عصبی خودكار، سيستم ليمبيك و قشر مغز كه قسمت دھند نشان می

 برای آمادگی بيشتری دھند كه بعضی افراد مطالعات ژنتيك نشان می.  اساسی دارند ايجاد اختالالت اضطرابی نقش

  :در تصوير زير خالصه كرد توان حاصل تمامی اين نظرات را می. دچار شدن به اختالالت روانی دارند

  

  

                                                 
2 Ego 
3 Conscious 
4 Existantialists 
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  عوامل  ژنتيك  محيط اجتماعی

  

  

  غرايز درونی فرد

    روحيات خلقی فرد  

  برخوردھای مختلف در جامعه

 )خانواده، مدرسه، و غيره(

  

    

    اضطراب  

  

 سانحهاختالل استرسی بعد از 

اضطراب بعد از سانحه  :اجازه بدھيد در اينجا توجه خودمان را معطوف كنيم به نوع خاصی از اضطرابھای روانی

را در بر بگيرد در  Trauma  معانیۀسفانه لغت مناسبی كه بتواند ھمأ مت5  از سانحه و يا اختالل استرسی پس

  آمده١تواند باعث بروز اين بيماری شود و در جدول  انواع مختلف سوانح و وقايعی كه می(فارسی پيدا نكردم 

 ١٨٧١بود كه در سال  ٦شايد اولين محققی كه به تاثير جنگ در ايجاد بيماری روانی اشاره كرد دكتر داكوستا). است

 روانی را كه سربازان درگير در  و بعضی عوارض زيكی ف  اشاره كرد و عوارض" قلب سربازۀپديد"ای به  در مقاله

 دادند و تصور "موج انفجار"از جنگ جھانی اول به اين پديده عنوان  بعد.  برشمرد راشوند جنگ به آنھا دچار می

 از جنگ جھانی دوم به دليل  پس. باشد  از انفجار نارنجك می  مغزی پسۀحاصل ضرب  روانی،  كردند كه عوارض

اردوگاھھای   بازماندگان خصوصه ھای روانی ھم بين سربازان و ھم بين بازماندگان اسرای جنگی ب بيماری  گسترش

 روحی  رغم اين توجه، سالھا طول كشيد تا عوارض  علی. توجه روزافزونی شد ھا، به اين پديده وحشت نازی

 و آمار  تشخيص" دوم كتاب حتی در چاپ. دوبندی ش روحی فرمول ھا و سوانح به صورت يك بيماری ضربه

تلفات جنگ . اشاره ای به اين موضوع نشده است ١٩٦٨آمريكا در سال   انجمن روانپزشكان"ھای روانی بيماری

گشتند باعث توجه روزافزون  درازمدت روانی در ميان سربازانی كه از جبھه باز می  تاثيرات خصوصه ويتنام و ب

  در چاپ سوم كتاب٧٠باالخره حاصل تحقيقات دھه . له شدأه اين مسروانشناسان و پژوھشگران ب پزشكان، 

در چاپ . شد بندی  جمع" از سانحه اختالل استرسی پس"  تحت نام ١٩٨٠ در " و آمار بيماريھای روانی تشخيص"

تغييرات كوچكی در  ١٩٩٢  در سال و در چاپ چھارم اين مجموعه١٩٨٧ه در سال ۀ سوم اين مجموعتجديدنظر شد

 .ارچوب اصلی آن تغيير نكردھشناسی اين بيماری داده شد ولی چ پديده

  گستردگی

دھد  مختلف نشان می مطالعات. وع حوادث و وقايع شديد داردي از سانحه بستگی به ش شيوع اختالالت استرسی پس

اين درصد . شوند  میدچار اختالالت اضطرابی اند ای شديد بوده  درصد كسانی كه درگير حادثه٨٠ تا ٥٠كه معموال 

ھر . گذارد شدت سانحه است عامل ديگر كه بر شيوع اين بيماری تاثير می.كند  پيدا می در طول زمان به تدريج كاھش
                                                 

5 Post traumatic stress disorder 
6 Dr. Dacosta 
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. باشد عامل سوم موثر در شيوع برداشت ذھنی فرد می. تر است  آن وخيم باشد عوارض چه شدت سانحه بيشتر

اضطراب و    ممكن است در يك فرد احساس  مشخصۀوت دارند و يك حادثدر برابر وقايع برخوردھای متفا انسانھا

شكی نيست كه اگر حادثه به .  افسردگی شديد به وجود آورد و در فرد ديگر عاملی باشد برای شور و شوق و جنبش

  .دتواند ھر كسی را از پای درآور می كافی شديد باشد ۀانداز

. باشند می طور كلی دچار اين ناھنجاریه حدود يك تا دو درصد مردم بدھد كه  مطالعات آماری جمعيتی نشان می

مثال اين درصد . كند دارد یزندگی م شيوع اين بيماری البته بستگی به شرايط زندگی و موقعيت مكانی كه فرد در آن

له أير اين مسز به ميزان بيشتری  درگاھالی نيويورك ني باشد؛  درصد می١٠-١٢ين شھر ديترويت امريكا ئدر پا

اند  ی قرار گرفتهئبارانھای ھوا طور مرتب مورد بمبه ی كه بئو يا شھرھا زده كسانی كه در مناطق جنگ. باشند می

آمار  سفانهأمت. باشند ی از ايرانيان شامل اين گروه میئدرصد باال. چار اين بيماری بشوندكه د دارد بيشتر امكان 

 .ر ايران در اختيار ما نيست عواقب روانی جنگ دۀچندانی دربار

 :شناسی سبب

 تعريف،  براساس  سببی مشخصی، ۀھای روانی است كه رابط  از سانحه جزو معدود بيماری اختالالت استرسی پس

ھای سببی  رغم وجود تئوری لیعدر مورد بيماری شيزوفرنی و افسردگی، : برای مثال. برای آن وجود دارد

 وجود دارد  مورد اختالالت استرسی عامل مشخص در.  و برجسته كرد وان مشخصت مختلف، يك عامل سببی را نمی

رغم وجود سببی  علی.  ارائه شده است١اين اختالل شود در جدول  تواند منجر به بروز و ليست حوادثی كه می

مل ديگر ھم نظر شود به ھمين دليل بايد به عوا شده باشد دچار اين بيماری نمی ای  ھر كسی كه دچار سانحه مشخص

 .انداخت

رانندگی كه تنھا منجر به  يك حادثه. كند گويی می شدت حادثه يكی از مھمترين عواملی است كه بروز بيماری را پيش

شود و احتمال كمی دارد كه منجر به بيماری روانی  زودی به فراموشی سپرده میه شود، ب مقداری خسارت مالی می

شود، احتمال بروز  شوند و فرد موردنظر ما ھم به شدت مجروح می كشته می د نفر كه در آن چنی ديگرۀحادث. شود

ل مث اگر فرد موردنظر در ايجاد تصادف تقصيركار باشد، . برد كوتاه يا درازمدت را بسيار باال می اختالالت روانی

  .شود می ، احتمال بيماری باز ھم بيشترهی به قوانين و غيرئاعتنا رانندگی در حين مستی، بی

  بيشتر در معرض افراد جوان و بسيار پير، . باشد  سن می، دارد  كه در بروز بيماری نقشیاز عوامليکی ديگر 

 ۀھای غيرمنتظر برای مقابله با مشكالت و پديده تواند عدم آمادگی ذھنی میعلت در مورد جوانان . باشند بيماری می

زيولوژيك و حتی ھای جسمی، ف اند به دليل ناتوانیتو تر است و می يچيدهپ  امر ايندر مورد افراد مسن. زندگی باشد

  .ناپذير در مقابله با مشكالت باشد روحی انعطاف ھای مكانيسم

ھای اجتماعی حمايتی  شبكه توان وجود يا عدم وجود  بازی كند می  نقش تواند در بروز بيماری از ساير عواملی كه می

كسانی كه از پشتيبانی كمتری . باشد می ھای دولتی و غيردولتی ده، دوستان، شبكهرا نام برد كه شامل خانوا

ھمينطور كسانی كه قبل از سانحه دچار . خطر بيشتری قرار دارند  برخوردارند مثل افراد مجرد و يا بيوه در معرض

 خطر بيماری  يشتر در معرضبرند ب و يا از وابستگی به الكل و ساير مواد مخدر رنج می مشكالت خانوادگی ھستند

  .دارند قرار

  عوامل بروز بيماری

زيولوژيك، عصبی و يا از ف آيد، اعم به سبب شناسی بيماری اشاره شد؛ در اينجا به تغييراتی كه در بدن به وجود می

  .كنيم شود اشاره می روانی كه منجر به بيماری می
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در كار دستگاه   اين عقيده ھستند كه دليل بيماری اختالل تعداد زيادی از پژوھشگران بر:شناسی عوامل زيست

محركی  كه در شرايط طبيعی  آيد كه كوچكترين ين میئ تحريك اين سيستم آنچنان پاۀآستان. ست خودكار عصبی

 فرد دچار. شود منجر به حداكثر برانگيختگی می كند،  العملی زودگذر ايجاد می كند و يا عكس العملی ايجاد نمی عكس

خواھد از موقعيت فرار  كند و می در حال خفه شدن است، عرق می كند  می احساس. شود  می نفس  قلب و تنگی طپش

ھای مغزی، مطالعات  زيولوژيكی، كاوشعلمی و پزشكی از جمله مطالعات ف ھای گوناگون كاوشھای جنبه. كند

 برداری از مغز بارھا و بارھا اين امر  عكسخون و ادرار، نوار مغزی و مطالعات تصويری و آزمايشگاھی برروی

  .را نشان داده است

ای دوران ھ تعارض ھای شديد باعث فعال شدن اند كه ضربه پردازان بر اين عقيده  نظريه از بعضی:عوامل روانی

ه اضطراب ناشی از حادث. شده بودند ی كه تاكنون در ضمير ناخودآگاه فرد محافظتئھا تعارض. شود كودكی می

ھای دفاعی را كه تاكنون برای حفظ اين تعادل  زند و سيستم می ھمه تعادل ديناميك بين عوامل گوناگون ناخودآگاه را ب

ی كه فرد  در جريان سانحه به شدت تضعيف شده است امكان به كار ئاز آنجا. كند می اثر به كار گرفته شده بود بی

اين برھم خوردن  در نتيجه. شود  اضطراب دو چندان می د، و در نتيجهكن ھای جديد دفاعی را پيدا نمی سيستم بردن

ی ممكن است سر ئگرا خشونت  غرايز جنسی و  غرايزھمانندسيستم دفاعی، غرايز سركوب شده و يا محدود شده، 

  .بردارند

  : از سانحه عاليم اختالالت استرسی پس

ھای عادی  تجربه ای شده است كه ورای ه فرد متحمل تجربه نشان داد كء اين بيماری بايد در ابتدا برای تشخيص

 برداشت ذھنی  ديگر اين است كه براساس شرط. اند ھا درجدول شماره يك آمده ھای اين تجربه نمونه. انسانی است

  خطر قرار و يا فردی از خانواده و يا نزديكان او در معرض فرد، به دليل اين حادثه سالمت و تماميت جسمی او

  .گرفته است

شوند  دسته تقسيم می توان به بررسی عالئم اين بيماری كه به سه  می ھنگامی كه امر باال نشان داده شد سپس

  .ذھنی حادثه  مجددۀ كرختی و تجرب يعنی برانگيختگی زودھنگام، احساس. پرداخت

آنھا با كمترين . دھند می  نشان  واكنششوند و به سرعت اند به راحتی دچار خشم می افرادی كه دچار اين بيماری شده

  . به زنگ ھستند العاده گوش اينان فوق. پرند ی از جا میئصدا

است ممكن است با   دچار شكنجه شده ِدر موارد شديد اين بيماری، فردی كه به عنوان مثال در سرزمين مادريش

خوابی  اينان ممكن است دچار بی. دستگير شود بادا در خيابانھای تورنتو شروع به دويدن بكند تا م ديدن ماشين پليس

  .و مشكالت تمركز ذھن شوند

 آشنايان و دوستان و ممكن است از.  كرختی و پرھيز ممكن است در تمامی مظاھر زندگی خود را نشان دھد احساس

 است تمامی حادثه را كامال ای ممكن عده. كنند  اندازد اجتناب ی كه آنھا را به ياد حادثه میئھا يا اماكن و موقعيت

كنند و دچار  گيری می گوشه. دھند و نزديكی با ديگران را از دست می ای ديگر توانايی دوستی عده.  كنند فراموش

  .شوند افسردگی می

كه تاست سرشار از  روياھای اين افراد ممكن. شود  مجدد حادثه امری است كه بارھا و بارھا تكرار میۀتجرب

 خود را در  وميشه مورد تعقيب قرار گيرد، ھ، ده مثال ممكن است در روياھايشفرد شكنجه ش. باشد حادثهھای  پاره

  . ندارد وجودی ببيند كه راه فراری از آنھائمكانھا
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 و ھزاران  بودنش ھای كوچك انفرادی ، در سلول اين فرد در طی روز نيز ممكن است تصاوير روشن شكنجه شدنش

مجدد ھمان تغييرات  ھای در جريان اين تجربه.  را به وضوح ببيند و مرتب تجربه كنده بر او گذشتهی را کامر ديگر

  .كند زيولوژيكی كه قبال به آنھا اشاره شد بروز  میف

شد چگونه قابل تطبيق به اين  كنيم تا ببينيم مسائلی كه در باال گفته  خود را معطوف به شكنجه می  آينده توجهبخشدر 

  .باشد  میگروه

  .تواند منجر به بيماری شوند ھا و سوانحی كه می انواع مختلف ضربه

  شكنجه -١

   تجاوز جنسی-٢

   حوادث طبيعی مانند زلزله، آتشفشان، گردباد-٣

  زيكی شديد قرار گرفتن مورد حمله ف-٤

  تصادفات شديد رانندگی -٥

  دن از بلندی و حوادث در محل كارھای شديد، افتا  ساير تصادفات و حوادث مانند سوختگی-٦

  ھای جنگ تجارب جبھه -٧

  موارد متفرقه ديگر -٨

                  ادامه دارد

 


