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  به ادامه گذشته

  

  درآمدی بر شكنجه
 بخش نھم

  ھای تئوريك شكنجه جنبه

اند كه از  ياد گرفته  بنابر تجربه و ياطور غريزیه بگران  شكنجه. شود كار برده شده و میه شكنجه قرنھاست كه ب

 ھدف اصلی در .عملكرد متقابل بين عوامل بيولوژيك، روانی و اجتماعی استفاده كنند تا به اھداف خود دست يابند

پناھی و بيچارگی در فرد شكنجه شده و درھم شكستن   بیۀروحي  بلكه ايجاد،اكثر اوقات نه تنھا كسب اطالعات

 شود نقاط مشترك  می  بايد توجه داشت كه شكنجه با ضربات شديد ديگری كه بر انسان وارد .باشد ت او میشخصي

كه منجر   تصادفات شديد رانندگی،)غيرهزلزله، آتشفشان و (منظورم حوادثی ھمچون فجايع طبيعی . داردفراوانی 

ھای مشترك  اين جنبه  به در اين بخش. باشد شود، تجاوز جنسی و غيره می به كشته و زخمی شدن جمعی می

 روانی و بيولوژيك انسان را بررسی  واكنش  پردازيم سپس  حوادث میو ياھا   به طبيعت اين ضربهءابتدا. پردازيم می

اين بررسی به كارھای تحقيقاتی كه برروی حيوانات صورت گرفته  در. دھيم ھای تئوريك را ارائه می كرده و مدل

  .كنيم اشاره می

  ماھيت حادثه
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خصيصه اصلی چنين حوادثی اين است که روشھای دفاعی انسان را، چه روشھای بيولوژيک و چه روشھای دفاعی 

برای درک بھتر .  مغلوب ميکنندثير قرار ميدھند واروانی را مورد حمله قرار ميدھند و در مواردی آنھا را تحت ت

 از اين مسألهاين . ثيری داشته باشند بپردازيماميتوانند چنين تله بايد به بررسی خصايص حوادث گوناگون که مسأ

 عادی ھستند که آمادگی ذھنی و روحی قبلی ئیلحاظ به امر شکنجه مربوط ميشود که اکثر افراد شکنجه شده انسانھا

 .برای مقابله با شکنجه ندارند

برای مقابله با شرايط دشوار  رند كه آنھا راھا و انتظارھای ذھنی دا انسانھا معموال برداشت:  غيرقابل درك بودن-١

اين آمادگی ذھنی، در صورت . مواجه با آفت را دارد يك زارع آمادگی ذھنی خشكسالی و يا. كند زندگی آماده می

 روحی مقابله با خشكسالی را باال ئیكند، اما توانا تر نمی را آسان بروز خشكسالی، شرايط اقتصادی و فيزيكی

  برخورد شود و انسان با وحشت با آن آمادگی ذھنی وجود نداشته باشد، مقابله با سانحه دشوار می  چنيناگر. برد می

انگيختگی بربود كه فرد دچار  حاصل اين خواھد. دھد  روحی مقابله با آن سانحه را از دست میئیكند و توانا می

ھم ريخته و در نتيجه جريان درك معنای ه ت را بشناخ ۀاين برانگيختگی روانی پروس. شود  روانی میۀالعاد فوق

حاصل اين امر اين خواھد بود كه به جای شناخت و درك درست از موقعيت . كند وقايع را دشوار و يا غيرممكن می

  دردناك جذب و ھضمۀتجرب. زند  دست می طور خودكار و احتماال ناخودآگاه به واكنشه فرد ب  مناسب،  و واكنش

مختلف نشان  ھای  دردناك خود را به صورتۀ تجرب،رغم اين امر علی. تی ممكن است انكار شودشود و ح نمی

ھای جسمی  ناراحتی رات رفتاری شگرف و غيرطبيعی، ييھای شبانه، تغ تصاوير ذھنی حادثه و كابوس. دھد می

   .باشند ھا می  واكنشاز اين ئیھا ھای مداوم تنھا نمونه متعدد، عصبانيت زودھنگام، انزواطلبی و اضطراب

ھای انسانھا برای برخورد با ئيًمسلما تواناباشند؟  ھای دردناك به سختی قابل ھضم و جذب می چرا اين تجربه

بخشی از اين تفاوت فردی به خصوصيت ژنتيک و يا بعضی شرايط محيطی . مشکالت و مسائل متفاوت ميباشد

تأکيد ما در اينجا بر معنای . پردازيم دی در مقابله با دشواريھا نمیدر اينجا به بررسی اين تفاوتھای فر. بستگی دارد

 كرد  تصور كنيد انسانی را كه ھميشه فكر می.وقايع برای فرد و يا به عبارت ديگر برداشت فرد از حوادث ميباشد

خوردار است خاصی بر  و احترام جھان ھدفی و نظمی دارد، عدالتی برقرار است و ھر كسی در اين جھان از ارزش

 از يك درگيری   اين فرد پس کهتصور كنيد.  برخوردارندئیو ديگر انسانھا خوب و مھربانند و از ارزشھای واال

شود بلكه شاھد شكنجه و احتماال تجاوز جنسی   شكنجه می و نه تنھا خودش شود،  ی دستگير میئ سياسی، قومی يا قبيله

 شويد اگر آن كند؟ آيا متعجب می ر میييلی اين فرد از جھان چگونه تغبرداشت قب. شود می  اش به اعضاء خانواده

و انسان را گرگ انسان  ھا درھم بشكنند و اين فرد ھمه چيز را تيره و تار ببيند، عدالتی در جھان نبيند برداشت

  بخواند؟

را به اعضاء خانواده   او زن پا به ماھش. كند تا سركار برود مردی را در نظر بگيريد كه صبح خانه را ترك می

آن مرد در . آيند  آنھا میۀبه خان برای ديدن نوزاد تمامی اھل محل. آيد  او به دنيا میۀدر اين فاصله بچ. سپارد می

بيند مادر، نوزاد، ساير اعضاء خانواده و  رساند و می  خود را به خانه می .لرزد كند زمين می  می سركار احساس

 فكر ).اتفاق افتاد ای كه در زلزله اخير آذربايجان حادثه(اند   ھمه در سقوط آوار خانه مرده ديگرۀھمساي دھھا زن

 ينده، عدالت و غيره خواھد داشت؟آ نشان خواھد داد؟ چه برداشتی از زندگی،  كنيد اين مرد چگونه واكنش می

 در جھان برھم سان و جای انسانان ۀی انسان را دربارئ ھای غيرمنتظره فرضيات پايه تجربيات دردآور و حادثه
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 بزند و آن را به ناخودآگاه خود  خود پس ھا فرد ممكن است حادثه را از ضمير خودآگاه برای حفظ اين پايه. ندنز می

 اردوگاھھای نازی تا ۀاشاره كرديم كه تعداد زيادی از يھوديان بازماند ھای قبل برگ به ياد بياوريد كه در . بسپارد

 .كردند تجربه خود صحبت نمی ردسالھا در مو

با ی که سال 27 مدتاين خانم در .  در اردوگاھھای مرگ نازيھا اسير بود اش كرد كه عمه يك استاد دانشگاه نقل می

الی ؤسخن نگفت و اعضاء خانواده ھم ھيچگاه از او س  خودۀ تجربۀ  زندگی كرده بود ھيچگاه دربارخانواده اين استاد

تجاوز جنسی  ای كه در يكی از كشورھای آمريكای التين دستگير، شكنجه و مورد  پناھندهۀ سال٤٠ زن  .نپرسيدند

 در زندان   ھم خودشھمسرم. من آمد من ھيچگاه به ھمسرم نگفتم كه چه بر سر"كرد كه  قرار گرفته بود حكايت می

  ."خواستم كه به رنج و درد او بيفزايم من نمی. ه است و رنج بردهبود

با سانحه و ھضم و جذب  سفانه امكان برخوردأكار، فراموشی و برخورد نكردن ابزارھای قدرتمندی ھستند، اما متان

افراد معموال خود را . كند نوعی گيجی درونی می  كردن ظاھری حادثه فرد را اسير فراموش. برند آن را از بين می

رداشتی بازسازی شده از خود و ارتباط خود با جھان  بغيرهجنسی و  كنند، محكومان شكنجه، تجاوز  می سرزنش

. پناه و مقصر جلوه دھند ، بی ارزش تواند برداشتی منفی باشد و آنان خود را بی اما می اين برداشت. پرورانند می

  .به وجود بياورند  در كنترل بودن ای ممكن است نوك تيز حمله را متوجه خود كنند تا بدينوسيله احساس عده

سعادت و نيكبختی   جزئیچرا بايد انسانی كه ھدف و آرزو. د شكنجه قرار گرفتن امری غيرقابل درك استمور

 بودنو پذيرش باالتر از غيرقابل درك   مورد شكنجه قرار گيرد؟ اش انسانھای ديگر جامعه ندارد به صرف انديشه

بندند، او  ھای محكوم به شكنجه را می چشم. كنند ناآشنا می گران محيط شكنجه را به عمد غيرمعمول و ، شكنجهشکنجه

ھنگامی كه برداشت . غيرهبرند و  وقت او را برای شكنجه می دارند، وقت و بی نگه می را در انزوا و سلول انفرادی

ضعف نھايت استفاده  گر از اين  سست شدند، آنگاه شكنجه  با محيط درھم ريخت و باورھايش از خود و ارتباطش فرد

  .كند بازسازی می خواھد برای محكوم به شكنجه،  برد و واقعيت را آن گونه كه خود می  میرا

اين امر تنھا نيازی اجتماعی نيست و جنبه ھای . انسان برای ادامۀ حيات نياز به برقراری ارتباط با ديگران دارد -٢

توانند در محيط خود دست به کاوش بزنند کودکان برای اينکه ب. مختلف بيولوژيک ھم اين ارتباط را الزامی ميکنند

بايد . بايد مطمئن باشند که کاوش آنھا در محيط، خطر جدی برای آنھا در برندارد. احتياج به احساس امنيت دارند

اين نياز محدود به کودکان . توجه کرد که اين کاوش و جستجو در محيط برای رشد اجتماعی فرد ضروری است

  . نميباشد

اين احساس امنيت و احساس توانمند . م برای تداوم رشد فردی و اجتماعی خود به محيط امن نياز دارندافراد بالغ ھ

بودن ميتواند منجر به احساس کنترل داشتن بر محيط منجر شود که به نوبۀ خود منجر به احساس معنا دار بودن 

وھی اين احساس امنيت را در فرد ايجاد وجود پيوندھای اجتماعی و برخوردار بودن از پشتيبانی گر. زندگی ميشود

مسائلی مثل . شرايط دشوار زندگی و فشارھای گوناگون نياز به نزديکتر شدن به ديگران را افزون ميکند. ميکند

 و از دست دادن عزيزان و چيزھای گرانبھا باعث به دردمند بودن، ترسيدن از چيزی، خستگی از مقابله با دشواريھا

اين عوامل بيرونی و . حرکت درآوردن عوامل درونی ميشود که ممکن است بر احساس نيازمند بودن تأکيد کند
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وجود پيوندھای محکم و عميق با ساير انسانھا احساس . درونی باعث تشويق فرد به کمک گرفتن از ديگران ميشود

ھنگامی که .  آينده باال ميبرد و از خودانگيختگی عصبی و اضطراب جلوگيری ميکندئی پيشگوامنيت فرد را در

احساس ھمدلی، پيوند داشتن و نزديکی با ديگران مستحکم شود فرد امکان مقابله با دشواريھای زندگی را گسترش 

 . ميدھد

نسانھا را از يكی از منابع اۀ ناگوار شديد، حناتوانی در به سراغ ديگران رفتن و از آنھا كمك خواستن، بعد از يك سان

تواند مربوط به تضعيف  روانی و عصبی حاصله می ھای ناراحتی. كند مھم برخورد و انطباق با محيط محروم می

  .روابط شخصی و پيوند انسان با ديگران باشد

رات ييمنجر به تغ تواند ط و پيوند می درھم شكستن اين ارتبااول اينکهتواند داليل متعددی داشته باشد،  اين امر می

 سانحه به وجود ۀكه در سيستم عصبی در نتيج ئیرات شيمياييتوانند مشابه تغ رات میيياين تغ.  در مغز بشودئیشيميا

مغز منجر به خودانگيختگی زود ھنگام اضطرابی در رابطه با شرايط   درئیرات بيوشيمايياين تغ. آيد، باشند می

 به پيوندھای امن با نزديكان، اين برانگيختگی اضطرابی ءدر صورت عدم امكان اتكا  اينکهدوم. دشون بيرونی می

  روند درك و ارزيابی حادثه آسيب بهپذيری و تحريك شدگی عصبی اين تحريك. بدتر و بدتر شود ممكن است

 عصبی و ئیرات بيوشيماييتغ ند امن،  نبود پيو-   اين سه جريانۀ در نتيجسوم. شود  آن می ازرساند يا كال مانع می

وحشت و آشوب .  آن را درك كند،ارزيابی كرده تواند پيچيدگی موقعيت را  فرد نمی- برانگيختگی عصبی حاصله

  .آورد درونی انسان را از پا درمی

گر دوره ھای افراد شکنجه البته الزم نيست كه . باشد گران دقيقا در اين جھت می عمل شنيع شكنجه و رفتار شكنجه

طور ه  اعظم آنچه گفته شد ب بخش.  ديده باشند و يا مدارك روانشناسی داشته باشندآموزشی در مورد علم اعصاب

 اساسی در بقاء  نقش گران پيوند انسانی را كه چنين شكنجه. شوند آشكار است و يا بر اثر تجربه فرا گرفته می غريزی

كنند كه اعضاء  آنھا را مرتب تھديد می .دارند فرد محكوم را در انزوا نگه می  وشكنند و تكامل انسان دارد درھم می

بعد از تحمل زندان ممكن است او را به خارج از سپس . رسانند می  آنھا را گرفته، شكنجه كرده و به قتلۀخانواد

ردند، به خاطر تبليغات و در مواردی حتی اگربه محل سابق زندگی خود برگ. تبعيد كنند كشور و يا نقاط دورافتاده

به ھر چه پيوند  در موارد ديگر خود فرد شكنجه شده اعتماد خود را. ديگر، ممكن است منزوی باقی بمانند فشارھای

شكنجه شده امكان درك و ھضم آنچه  ھای فوق اين است كه فرد حاصل تمامی حالت. دھد انسانی است از دست می

  . جديد را نخواھد داشتاتفاق افتاده و انطباق با شرايط

 ياران در زنجير ۀديدن ھم  از دستگيری، رنج  پسۀرنج و درد شكنج"گفت كه  به ياد دارم كه يك زندانی آزاد شده می

. برم، طرف ديگر بعد از آزادی، در اين جامعه می و رنج ماھھا و سالھا در زندان بودن يكطرف و رنجی كه اكنون، 

شكنجه روانی . دانم چكار كنم نمی. امكان ادامه تحصيل ندارم.  نه كاری دارمو م، نه اسكانیبعد از آزادی نه حقی دار

 ".از آزادی ھنوز ادامه دارد بعد

است توان ايجاد پيوندھای   اعتماد به ديگری و اعتماد به روابط انسانی از بين برود، فرد ممكن ھنگامی كه احساس

 درصد طالق در ميان اين افراد  و افزايش تواند به دشواريھای روابطی یاين امر م. جديد را ھم از دست بدھد
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دار ناتوان باشند و از طرف ديگر بدون تفكر درگير  اينان از يك طرف ممكن است از ايجاد روابط معنی. بينجامد

. كنند ول نوسان می و پيوندھای آنی نامعقئیبه عبارت ديگر بين انزواگرا. با ديگران شوند روابط آنی و كوتاه مدت

  .زند می اعتمادی آنھا را به رفتارھای انسانی دامن  بی  خود احساسۀ زودگذر به نوبۀاين رابط

 كه در ئیحفظ پيوندھا ترين عواقب شكنجه اين است كه محكوم شكنجه شده، برای يكی از وحشتناك:  پيوند دردناك-٣

ترين منبع پيوند نزديك  باشند به آماده انسان مھم می روانیقسمت قبلی به آن اشاره شد و در رشد و حفظ سالمت 

 فيزيولوژيك و روانی، در شرايط محروميت  برای حفظ آرامش. نيست گر از شكنجه اين منبع كسی غير. شود می

مختلف  كارھای تحقيقاتی. كند فرد پيوندھای احساسی پيدا و ناپيدا با آزاردھنده خود برقرار می شديد عاطفی و حسی، 

شده، كودكانی كه از لحاظ فيزيكی  دھد كه اين پديده در ميان افراد گروگان گرفته در ميان گروھھای مختلف نشان می

اند و مورد ضرب و  ھجوم و آسيب شوھرانشان قرار گرفته اند، و زنانی كه مورد و جنسی مورد تھاجم قرار گرفته

 ناگوار و دردناك و در ۀتن با ديگران در انكار و گسستگی ذھنی از حادثپيوند داش .شود اند، مشاھده می شتم واقع شده

برای اينكه اين  .كند  بازی می  فرد نقشۀ امنيت در حال و اميد به آينده به عنوان منبع محافظت كنند واھیتصور ايجاد

 قرار دارند كه خود را  اين خطر معرض  و اميد به آينده حفظ شود، افراد محكوم زندانی شكنجه شده، در احساس

ھای  سياسی و ايدئولوژيك خود بدانند و نه حاصل وحشيگری  كنند و شكنجه شدن خود را حاصل اشتباھات سرزنش

 .جز شكنجه نداشته ای ب گر چاره اينان ممكن است به اين نتيجه برسند كه شكنجه .گر و سيستم شكنجه كننده شكنجه

گر، مانع  با شكنجه  خود برای حفظ ارتباط ستگی از حادثه و سعی در سرزنش انكار و گسۀشكی نيست كه اين پديد

 .خواھد شد  دردناك دستگيری و شكنجهۀبزرگی در ھضم و جذب حادث

محكوم به . اند فرار بسته افتد كه تمامی راھھای  روانی در مقابل شكنجه ھنگامی اتفاق می واكنش:  عدم امكان فرار-٤

   ارزش  كه برايشئیخطر و حفظ جان و يا چيزھا  برای متوقف كردن)آگاھانه و يا ناآگاھانه(كند   می شكنجه احساس

 به عنوان منبع كنترل و ١"خود"اين است كه انسان احساسی را كه به  حاصل اين موقعيت. تواند بكند دارد كاری نمی

  غيرقابل شود اين احساس شكنجه ارائه میای كه  نحوه. دھد برای آينده دارد، از دست می ريزی  و برنامهئیتوانا

حتی . آورد وجود می ھای آتی را به انتظار بودن و غيرقابل توقف بودن و در نتيجه عدم امكان فرار از شكنجه

تواند   خود میۀاين امر به نوب.  باشد اين رنج روزانه  پايانی بهۀتواند نقط گران نيز نمی  ھمكاری با شكنجهواعتراف 

 اين امر آن چيزی است كه ئیحاصل نھا.  گناه دارد باشد كه ريشه در احساس درد و رنج روزانه ديگریمنشاء 

  . ناميده شده است و به آن خواھيم پرداخت٢"شده پناھی آموخته بی"

دار  معناھایتمام پيوند گيرد كه در آن انسانی كه در شرايط غيرقابل درك و دردناكی قرار می:  سيستم عصبی واكنش

است درگير روابط انحرافی با شكنجه شده و در  شكند و از آن موقعيت راه فرار ندارد و ممكن  درھم می اش انسانی

 فيزيولوژيك اين فرد ھمانی است كه در ھنگام خطر به  واكنش. داد  نشان خواھد خدمت آنھا درآيد، مسلما واكنش

قلب و  ،   فعاليت دستگاه تنفس  يا جنگيدن  كه ھمراه با افزايش فرار از موقعيت و احساس دھد يعنی انسان دست می

پذيری و   تحريك  افزايشمشكل فرد شكنجه شده در اين است كه  اين. است  خون، غدد داخلی و غيره دستگاه گردش

گی حتی بعد  تحريك پذيری و خود برانگيخت افزايش اين. شود فعاليت به مدت طوالنی ادامه پيدا كرده و يا دائمی می
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اگر خوانندگان عزيز به ياد آورند اشاره كرديم كه . قبال به آن پرداختيم كند و ما از آزادی ھم ادامه پيدا می

از   غيرطبيعی خود برانگيختگی تفاوتی عاطفی به محيط از يك طرف و افزايش اين افراد شامل بی خصوصيات پاسخ

ندازد می او شكنجه   چيزی كه شرطی شود و آنھا را به ياد دستگيریای، مكانی و يا ھر حادثه. شود طرف ديگر می

تواند عدم  حاصل اين امر می. شود  فيزيولوژيك و روحی شديد مشابھی  در اينان تواند باعث تحريك واكنش می

. گيرد  مناسب در شرايط متفاوت را از انسان می واكنش  در تحليل منطقی شرايط گوناگون باشد كه امكانئیتوانا

اين واكنشھای شرطی در ھم پيوسته، زندگی عاطفی و روياھای درونی را  افراد زيادی برای جلوگيری از تحريك

  آمده را با تعقل و تعمق  حوادث پيشۀھای عاطفی دربار  و تحريكاتبه جای اينكه احساس .گذارند يكسره به كنار می

دست دادن امكان  ن زندگی عاطفی و روياھای درونی و با ازبا از دست داد. زنند بررسی كنند دست به عمل می

  .شود می  حوادث گذشته امكان ھضم و جذب و درك حوادث كمتر و كمترۀتعمق دربار

در تصوير شماره يك   مھم شكنجه و تاثيرات فيزيولوژيك و روحی حاصله، ۀ چھار جنبۀمطلب گفته شده دربار

  . خالصه شده است

   ادامه دارد

 


