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  نداکتر عباس آزاديا

  

  

  

  درآمدی بر شكنجه

  دھم  بخش
  ھای تئوريك شكنجه جنبه

 شكنجه است اشاره كرديم كه بيعتسعی در ايجاد آن دارند و يا جزو ط گران  مھم ارتباطی كه شكنجهۀبه چھار جنب

درك بودن حادثه شكنجه، درھم شكسته شدن پيوندھای طبيعی و انسانی، عدم امكان فرار   بودند از غيرقابلعبارت

ھای شكنجه  اين جنبه تاثيرات فيزيولوژيك و روانی. گر موقعيت و احتمال ايجاد پيوند نزديك و انحرافی با شكنجه از

 ۀ برانگيختن عصبی و تكرار تجرب افزايش تفاوتی عاطفی، تواند به بی  می نشان داديم كه فردرا بررسی كرديم و 

ھا   به بررسی مدلھای بيولوژيك توضيح دھنده اين واكنش اکنونشود  دچار ھايش زندان و شكنجه در ذھن و يا كابوس

  .پردازيم می

گوناگون بر  ھای ل حوادث شديد و دردناك از آزمايش در مقاب الزم به توضيح است كه اين مدلھای تئوريك واكنش

تجربی بر حيوانات آزمايشگاھی  ھای شكی نيست كه ھرگاه مدلی بر نمونه. اند حيوانات آزمايشگاھی به دست آمده

 ولی ای است قابل بحث؛ انطباق بر انسان ھست يا نه؟ اين نكته آيد كه آيا اين نتايج قابل  می ال پيشؤاستوار شود اين س

ه ھای كلی آنھا بر انسان قابل انطباق است ب و محققان اين است كه حداقل برداشت طور كلی نظر اغلب كارشناسانه ب

 ديگر اين ۀنكت.  ميمون انتخاب شده باشند خصوصه  از ميان پستانداران و ب حيوانات مورد آزمايش  اگر خصوص

ھای پاولوف نيز  البته آزمايش. باشند ی پاولفی استوار میھای شرط است كه اغلب اين آزمايشھا بر مدل انعكاس

 انسانھا استفاده "يادگيری"برای توضيح روند  برروی حيوانات آزمايشگاھی صورت گرفتند ولی او از آن نتايج
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.  داردئیكه خواننده از نظريات شرطی كالسيك پاولف آگاھی ابتدا كنيم  حركت می  بر اين اساس در اين نوشته. كرد

باشند كه  استوار می مدل بيولوژيك تاثيرات و اختالالت اضطرابی به دنبال سوانح و حوادث ناگوار بر سه پديده

  .شوك غيرقابل فرار، انزوای اجباری و قطع ارتباط با مادر: عبارتند از

   شوك غيرقابل فرار-١

. آنھا را بررسی كردند  ناگون قرار داده واكنشھا حيوانات را در مقابل فشارھا و شوكھای گو در اين دسته از آزمايش

 به  راھا  اساسی در اين آزمايش نقش ٢ آنيسمن و سپس   ١ بسيار برجسته بودند و سليگمن٧٠ ۀاين آزمايشھا در دھ

ھای حيوانات مورد  الكتريكی در شرايط بسيار متفاوت به حيوانات وارد آمد و واكنش ھای مختلف شوك. عھده داشتند

نظريه حيواناتی كه   اين براساس. ، شد٣"پناھی آموخته شده بی" ۀاين مشاھدات منجر به رشد نظري. قرار گرفت دقت

   كاھش)١:  عبارتند از اين عوارض.  گوناگونی شدند  دچار عوارضقرار گرفته بودند )شكنجه(مورد شوك الكتريكی 

ھای تازه   نيروی محركه برای يادگيری واكنش كاھش )٢آور،   فرار از شرايط دشوار و اضطراب راهتوان يادگيری

 توان كاوشی در   كاھش)٤شود،   می برای رفتاری كه منجر به پاداش  نيروی محركه  كاھش)٣در روابط گوناگون، 

 توان ايمنی واكنشی در برخورد با عوامل مھاجم و   كاھش)٦بيانگر فشار استرسی مزمن،   عالئم  افزايش)٥محيط، 

  .ھای متعدد در اين حيوانات امكان رشد غده  يشافزا

 به دليل  خصوصه ب اين امر. باشد كاوشگران برآنند كه علت اصلی بروز عالئم فوق عدم وجود كنترل بر محيط می

حتی ھنگامی كه اثرات شكنجه بھبود  .دباش وان فرار از موقعيت شكنجه می و عدم ت)شكنجه(عدم توان كنترل شوك 

. دھند  شديدتری نشان می شود، واكنش كه برايشان وارد می ئیھا كند، حيوانات شكنجه شده در مقابل استرس پيدا می

شوند كه حتی در برخورد با فشارھا و دشواريھای  ھای مكرر شرطی می شكنجه اين حيوانات آنچنان در مقابل

  .دھند  فيزيولوژيك و عصبی را نشان می واكنش روزمره ھم، حداكثر

ھای  امر در واكنش ۀ در مقابل حوادث معمولی چيست؟ اكثر محققان بر اين نظرند كه ريش لت بروز حداكثر واكنشع

 توليد و استفاده از عوامل  به افزايش  شكنجه غيرقابل اجتناب منجر اولی واكنش.  عصبی نھفته است- ئیشيميا

شرايط دشوار  تحت.   ٦و سروتونين ٥دوپامين  ٤نفرين اپیاز نور اين عوامل عبارتند. شود  انتقالی عصبی میئیشيميا

ولی در عين حال به ميزان . شوند می و ناگوار و برای مقابله با خطر مقادير زيادی از اين ناقلھای عصبی توليد

محققان در بررسی مقدار . كند ادامه پيدا می اين عدم توازن بين عرضه و تقاضا. شوند  مصرف می ھمبيشتری

اند كه برآيند آنھا كمتر  تحت شرايط فشار مداوم مشاھده كرده تلھای عصبی موجود در دستگاھھای عصبی حيواناناق

  منجر به شرطی شدن دستگاه، شرايط خطرناك و غيرقابل كنترلۀمشكل در اينجا است كه ادام. باشد از معمول می

ناگوار مثل  ر و حتی يادآوری حوادث شديدت در نتيجه حتی دشواريھای معمولی و كم  اھميت. شود عصبی می

توليد ناقلھای عصبی و در نتيجه  اين امر به صورت حداكثر. شود  سيستم عصبی می  منجر به حداكثر واكنش،شكنجه

  .دھد  برانگيختگی خود را نشان می افزايش

عاطفی  تفاوتی ی، حيوان دچار بی بعد از به پايان رسيدن اين ناقلھای عصب اين ناقلھا و از حد  مصرف بيشۀدر نتيج

 كه ئیعاطفی بعدی را در انسانھا تفاوتی  برانگيختگی و بی وجود اين دو پديده، افزايش. شود  در برخورد با محيط می
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  فراتر رفته، نقشاز اين ھم محققان . قبل مطرح كرديم فصلھایاند در  دچار حوادث شديد و ناگوار مثل شكنجه شده

 كه مانع از بين رفتن ناقلھای عصبی ئیآنھا ديدند كه داروھا. مطالعه كردند گون را در اين حيواناتھای گونا داده

شوند كه  می ئی ايجاد بعضی از رفتارھا ازگردانند مانع  كه سطح اين ناقلھا را به حد طبيعی برمیئیيا آنھا شوند و می

آورند باعث  ن میئيدر دستگاه عصبی پا داد اين ناقلھا را كه تعئیاز طرف ديگر داروھا. در باال به آنھا اشاره شد

  .ندوشمي "پناھی آموخته شده بی" بروز  افزايش

مھمترين . دارند  قابل توجھی  نقشمراحل مراكز عصبی ھم در اين  ازالذكر، بعضی عالوه بر ناقلھای عصبی فوق

اين مركز . است  ٧كورولس  به نام لوكس النخاع مركزی در بصل مركز عصبی در رابطه با شرايط ناگوار و سوانح، 

ھای ھشداری در شرايط   واكنشۀاست زيرا كه برانگيزند  نامگذاری شده"مركز حادثه " محققان به عنوانۀبه وسيل

شوند،   كه باعث تحريك اين مركز میئیاند كه عناصر و داروھا نشان داده محققان. باشد آور می دشوار و ترس

دارند باعث  دھند در حالی كه موادی كه تاثير آرام كننده بر اين مركز  می  را افزايش"آموخته شده ناھیپ بی"  واكنش

را در حيوانات ويران كردند  در آزمايشھای ديگر، كاوشگران اين مركز عصبی. شوند  شرطی می  اين واكنش كاھش

. كردند ر حوادثی شدند كه قبال از آنھا اجتناب میو حاصل اين بود كه اين حيوانات بدون توجه به عاقبت كار، درگي

بر اختالل در سيستم ناقلھای عصبی ممكن است، به طريقی كه ھنوز برای ما  دھد كه عالوه اين مطالعات نشان می

رات عملكردی به وجود يي تغ"مركز حادثه"ھای مكرر روحی و فيزيكی در عملكرد اين  ضربه شناخته شده نيست، 

گذارد و به  تاثير می ر بر عملكرد كلی موجود زنده، چه از لحاظ فيزيولوژيك و چه از لحاظ روحیيي تغاين. بياورد

  .شود می  ناھنجار در مقابله با محركھای محيطی منجر شرطی شدن بيشتر واكنش

سانھا ھم در مقابل ان  واكنش. ھای مشابھی در دستگاه عصبی انسان ھم اتفاق بيفتد  وجود دارد كه پديدهیاحتمال زياد

خصوصياتی . باشد مشابه واكنشھای حيوانات می ھای قبل اشاره شد، به مقدار زيادی بخش حوادث ھمانگونه كه در 

شباھت   حيوانات بی"پناھی آموخته شده بی"آورديم به رفتار "  از سانحه اختالالت اضطرابی پس"كه در مورد 

  .باشد نمی

  انزوای اجباری -٢

  حيوانات افزايش  رفتارھای تھاجمی) مثال در قفس( حيوانات را به زور از حيوانات ديگر مجزا كردند ھنگامی كه

از لب به غذا نزدند و بعضی   ديگربعضی از حيوانات. ھای رفتاری ديگری آسيب ديد ئیيافت، در حالی كه توانا

 در انزوا نگه داشته شدند  واسارت درآمدهبه  ھنگامی كه حيوانات وحشی. حيوانات ديگر به خودآزاری پرداختند

. خودآزاری، و حتی باال رفتن درصد بيماريھای عفونی و مرگ شدند  رفتارھای ای، افزايش ھای تغذيه دچار ناراحتی

  .توانست به مرگ آنھا منجر شود رفتارھای تھاجمی شدند كه می  حيوانات دچار افزايشاز بعضی 

آنھا وجود ندارد توليد و  شوند و امكان فرار ھم برای وانات دچار شوكھای متعدد می ھنگامی كه حي کهنشان داديم

اند انجام گرفته  كه در انزوا نگه داشته شده مطالعات مشابھی در ميان حيواناتی. كند ر میييمصرف ناقلھای عصبی تغ

 انزوا در ارتباط با ۀه به وسيلو يا رفتارھای تھاجمی تحريك شد دھد كه پرخاشگری اين مطالعات نشان می. است

 نشان ھا موشخانواده ھای مختلفھای گوناگون در ميان  آزمايش. باشد در دستگاه عصبی می  مقدار سروتونين كاھش

 ئیدر آزمايشھا از طرف ديگر.  سروتونين دارد  رفتارھای تھاجمی، ارتباط مستقيم با ميزان كاھشۀدرج دھد كه می

                                                 
7 Locus Coeruleus 
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در دستگاه عصبی حيوانات  ول، ميزان سروتونينؤ آسيب زدن به ساختمانھای مغزی مس با و يائیكه بطور شيميا

  . يافته است  داده شده، رفتارھای تھاجمی افزايش كاھش

تنظيم رفتارھای پرخاشجويانه،  ده ھم، درديدھد كه انسانھای حادثه  ای نشان می مشاھدات كلينيكی و مطالعات مقايسه

ای نيست و حتی دانشمندان و   تازهۀاين مشاھد. شوند می چه در رابطه با خود و چه در رابطه با ديگران، دچار مشكل

 عواقب ۀطور مثال كاردينر در مطالعات خود درباره ب. متوجه اين موضوع شده بودند ھای چھل ھم روانشناسان دھه

اصلی  ۀد كه عصبی مزاج بودن و دچار خشم غيرقابل كنترل شدن آنی دو خصيصيرس جه جنگ به اين نتي عصبی

شوك مداوم و يا در    كه در معرضئیاز آنجا. شوند  روانی می كسانی است كه در نتيجه جنگ دچار عوارض

  ان مكانيسمتو شود، می عصبی می  سروتونين در دستگاه موقعيت انزوا قرار گرفتن در حيوانات منجر به كاھش

  .مشابھی را ھم در انسانھا در نظر گرفت

دھد  گوناگون نشان می مطالعات. در واقع مطالعات گوناگون در ميان انسانھا اشاره به احتمال درستی اين نظريه دارد

اين موقعيتھا شامل حيوان آزاری، . است  يافته كه در موقعيتھای كامال متفاوتی ميزان اين ناقل عصبی كاھش

تعقل، درگير دعوا شدن و ديگر آزاری، اعتياد به مواد مخدر،  خودكشی، رفتارھای نسنجيده و تصميم گرفتن بدون

 ميزان سروتونين   دارند كه اين كاھش محققان متعددی گرايش ھر چند. شود زدن می  افسردگی و حتی تمايل به آتش

شوند، در  فوق می   از افرادی كه دچار عوارضئیدرصد باالدھد كه  ژنتيك بدانند، مطالعات متعدد نشان می را امری

  .اند كودكی دچار تھاجم فيزيكی و تجاوز جنسی واقع شده

در دستگاه   ميزان سروتونين دھد كه منزوی كردن حيوانات منجر به كاھش طور خالصه نشان میه اين مطالعات ب

در انسانھا اين احتمال را قوی  ھای مشابھی پديده. شود یشود كه منجر به بروز رفتارھای ناھنجار م عصبی آنھا می

ھای   منجر به ناھنجاریکهشديد شده در كار است  ھای  كه دچار حادثهئی مشابھی در انسانھا كند كه مكانيسم می

  .شود رفتارھای گوناگون می

   جدا كردن از مادر -٣

ِسومين مدل بيولوژيك واكنش طور عمده در ميان ميمونھا ه كه ب ای تحقيقاتی است در مقابل حوادث شديد، كارھ ِ

   شامل اعتراضًمعموال ميمونھا  واكنش. جدا كردند صورت گرفته است و در اين تحقيقات ميمونھا را از مادرشان

 ۀشباھت به دو جنب اين رفتارھا بی. شود رفتارھای مشابھی در ميان انسانھا ديده می. شد اولی و نااميدی بعدی می

. باشند است، نمی تفاوتی عاطفی  بی  برانگيختگی و سپس  كه شامل افزايش"اختالل اضطرابی بعد از سانحه" تاریرف

 ۀ در دورئیالعمل زياد ھنگام جدا عكس  كه جدا از مادر بزرگ شدند، بيشتر در خطر رفتار ناھنجار وئیميمونھا

 .بلوغ بودند

فرار گفته شد، در   انزوای اجباری و شوك غيرقابل نچه در موردرات مشابھی با آيي جالب اين است كه تغۀنكت

نفرين را در دستگاه عصبی  و نوراپی  كه ميزان دوپامين، ئیدستگاه عصبی اين حيوانات ھم به وجود آمد، مواد شيميا

 را دو دسته  ميمونھای جوان در يك آزمايش. اين ميمونھا شد آورند باعث ايجاد روحيه نااميدی در ميان ن میئيپا

 سن قرار دادند و دسته دوم را جدا از مادر و جدا كرده ولی در ميان ساير ميمونھای ھم  يك دسته را از مادر.كردند

الذكر  عصبی فوق  ناقلھای  كه باعث كاھشئی به ھر دو گروه ميزان معينی از مواد شيميا وساير ميمونھا كردند

نشان ندادند در حالی كه ميمونھای  العملی  ميان ميمونھای ديگر بودند عكس كه درئیميمونھا. شد، تزريق كردند می

در . گيری شدند  روحيه نااميدی و گوشه مختلف و افزايش  رفتارھای جدا شده از مادر و از دوستان دچار كاھش

  امی كه تحت استرسخون ميمونھای از مادر جدا شده را در حال استراحت و  ھنگ نفرين  ديگر تعداد نوراپن آزمايش
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از اين  دھد كه اين ميمونھا در حال استراحت تعداد كمتری  نشان می اين آزمايش. بودند بررسی كردند قرار گرفته

. از ميمونھای ديگر بود  تعداد ناقلھا بيشتر ناقلھای عصبی در خون خود داشتند در حالی كه در شرايط استرس

  .بودند از ميزان سروتونين كمتری برخوردارھای از مادر جدا شده ھمچنين  ميمون

دچار رفتارھای  دھد كه ميمونھای از مادر جدا شده در ھنگام مواجھه با محركھای جديد اين مطالعات نشان می

. دادند ميمونھا از خود نشان می شدند و رفتارھای تھاجمی بيشتری در مقايسه با ساير ناھماھنگ و ناھنجار می

   در سن بلوغ بيشتر از ديگر ميمونھا در معرضئیجدا ره شد اين ميمونھا در صورت مواجھه باھمانطور كه اشا

  .رفتارھای ناھنجار بودند

ميتواند منجر به   از مادر در ھنگام كودكیئی اين سری مطالعات در ميان ميمونھا اين است كه جداۀخالص

يرات مختلف در دستگاه عصبی ي از مادر ميتواند به تغاين جدائی. رفتارھای ناھنجار گوناگون در سن بلوغ بشود

يرات ھنوز روشن يمکانيسم اين تغ. ير کنديمنتھی شود و برای مثال مقدار ناقلھای عصبی سيستم ممکن است تغ

ه يرات خود ميتوانند باعث شوند که حيوان و يا انسان در برخورد با شرايط دشوار متفاوت رفتاری نابياين تغ. نيست

 . ياناھنجار داشته باشد و يا واکنشی تند و شديد در مقابل شرايط معمولی داشته باشدجا و 

ھای ناھنجار   واكنشۀدھند  سه مدل بيولوژيكی توضيح در اين بخش. بندی كنيم اجازه بدھيد مطالب گفته شده را جمع

 از مادر، مورد ئیجباری و جدااجتناب، انزوای ا ھای غيرقابل ھای مختلف روحی و فيزيكی، شوك در برابر ضربه

رسد كه در ھر سه مدل  به نظر می. رسند سه مدل به نتايج مشابھی می نشان داده شد كه ھر. ندبررسی قرار گرفت

به . اختالل در ميزان ناقلھای عصبی در ايجاد عالئم ناھنجاری رفتاری دخالت دارند  خصوصه دستگاه عصبی و ب

شديد و  ھای  در مواجه با ضربه خصوصه دھد و ب توان تنظيم سيستم را از دست میرسد كه دستگاه عصبی  می نظر

 كلی ۀنتيج. دھد نشان می  از خود را غيرطبيعی و زياده از حد ھای روزمره، واكنش يا حتی غيرشديد مانند استرس

روز ناگھانی خشم و رفتارھای و نااميدی است كه با ب پناھی  برای ادامه فعاليت، بیك نيروی محر رات كاھشيياين تغ

ھای ناگوار و شديد در زندگی كه  رسد كه ضربه به نظر می. ھمراه است تھاجمی به صورت خود و ديگر آزاری

  .آورد  مشابھی را در دستگاه عصبی فرد شكنجه شده به وجود میۀبشود پديد تواند شامل شكنجه می

عوامل گوناگون  احتماال.  شدت و تكرار مكرر شكنجه دارد انسان در مقابل شكنجه بستگی به مدت شدت واكنش

. غيرانسانی زجرآور دخالت دارند  فرد در مقابل اين رفتارھای شديد گيری واكنش اجتماعی و فردی ديگر در شكل

، حين اسارت و بعد از آزادی، موقعيت سياسی جامعه ھای اجتماعی فرد در  پشتوانه کمبودتواند شامل اين عوامل می

  .موقعيت خانوادگی و اقتصادی فرد شود

ھای زودھنگام  ضربه ۀھای مكرر، تجرب ئی جداۀ از مادر در كودكی، تجربئیھای ديگر مثل جدا عوامل و تجربه

 انسان  گيری رفتار و واكنش  ممكن است در شكل  نيز- ھای مكرر و راه فرار نداشتن مثل تنبيه شدن- غيرهفيزيكی و 

 گذشته نشان داديم كه تمامی انسانھای شكنجه فصلھایدر . باشند موثر  ھای غيرانسانی وادث و تجربهدر مقابل اين ح

گوناگون  ھای اما آن دسته از انسانھای شكنجه شده كه دچار ناراحتی. شوند روحی و روانی نمی  ديده دچار عوارض

را در ھدف مبارزه برای   ای كسی كه زندگيش بر خصوصه  نياز به كمك ب احساس. شوند، احتياج به كمك دارند می

 داده باشم كه فصل نشانكه در اين چند  اميدوارم. ديگران در خطر قرار داده ممكن است امری غيرقابل قبول باشد

 اوال كه اين عوارض.  دارند، وجود ندارد اين رشته تخصص ھيچ جای شرمی برای كمك گرفتن از افرادی كه در

ثانيا اين .  اندكشورھا كه در آن شكنجه امری شايع است بروز كرده  جھانی دارد و در تمامیۀب جن جسمی و روحی

 كه درگير ساير شرايط ئیشدگان حتی انسانھا باشد و شامل ساير شكنجه سياسی نمی شدگان امر تنھا محدود به شكنجه
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روحی و  رات اجتماعی در فشارھایيي تغ ثالثا نشان داديم كه،شود اند می تحمل عادی انسانی شده دشوار مافوق

  . فرد باشدۀخواست و اراد تواند مستقل از شود كه می  در دستگاه عصبی میئیرات شيمياييفيزيكی منجر به تغ

 جوامع غربی  ازبعضی شدگان محدود است و يا موجود نيست، در زده امكان كمك به شكنجه  شكنجهجوامعاگر در 

ھای  ھای بخشی از نيروھای آگاه و پيشرو اين جوامع و حاصل تالش اين امكان حاصل تالش. اين  امكان وجود دارد

  .ھا به ھيچ وجه كافی نيست اين كمك حد و حدود. باشد انسانھای شكنجه شده و مھاجر می

ن  توا كاھش ئینھا  حاصله و نتيجه خالصه آزمايشھای صورت گرفته در ميان حيوانات، عوارض: ١تصوير شماره 

 ترشح  افزايش ھای مزمن ناراحتی  در محيط  توان كاوش كاھش  توان عمل كردن كاھش  توان يادگيری كاھش فرار

 ھای حيوانی آزمايش اضطراب غيرقابل اجتناب بی پناھی آموخته شده  نيروی ايمنی و دفاعی بدن كاھش ھورمونھا

  انزوای اجباری افزايش پناھی  دفاعی، بی واكنش ی اعتراضی، پرخاشگر واكنش اختالل در ارتباط با ساير حيوانات

 غيرمنطقی و شديد به محركھای محيطی و  واكنش رفتارھای خودآزاری  ميل غذا خوردن كاھش پرخاشگری

  گی در برخورد به محيط عاطفی  بی افزايش ھا ضربه

  

 

 


