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چکيده؛
بزهد ه شناسا بالینا به دن ال شناخ درد ا رنج ناشا ارجشیق ج شای آسیب ا ر ای بزهد ه ا در
نها ق درمای ا بارـوانا بزهد ه اس  .اما در ادبیا جشی شناسا ا شای بشرسا ا ن موضوعق کمتش
د ماشود .بنابشا ن در ا ن مااله سعا ش ه اس ق وارووب مفهوما ا مشافپ بزهد ه شناسا
بالینا ـ یین شود .در ا ن راستاق انواع آسیبهات اارد ش ه بش بزهد گای همشاه با ارائهت شناخ
ج ت ار اختالل استشس پس ار آسیبق ن انهها ا س ب شناسا ا ن اختالل بشرسا ماشود .اختالل
استشس پس ار آسیبق ااکنک شا عا اس که انسایها در ماابپ را ادهات بسیار استشسرا ا
آسیبرا ار خود ن ای مادهن  .پس ار در ا ن مهمق با استفاده ار دانک پزشواق راانپزشوا ا
راای شناساق انواع ـ ابیش فما تا راانا ا عا فاق دارا درمانا ا راای درمانا بشات کاهک آ ار
آسیبهات ااقعهت مجشمانه ا ـالش بشات بارـوانا بزهد ه ارائه ماشود ا در انتهات بـثق بشات
ارـاات ارائهت خ ما بالینا به بزهد هق اصالح قانوی ـ ویپ سارمای پزشوا قانونا پی نهاد ش ه
اس .

واژگان کليدی :بزهدیده شناسی بالینی ،آسیبهای روانی و عاطفی ،اختالل آسیب پس
از استرس ،دارو درمانی ،روان درمانی.

* استاد ار گشاه فاو جزا ا جشیشناسا دان کاه شاه ق (نو سن ه مسئول)
a.khodadi@gmail.com
** دان جوت ـخص ،راانپزشوا انستیتو راانپزشوا ـهشایق دان کاه علوی پزشوا ا شای

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،زمستان 1395

831

مقدمه؛
اه افق اصــولق ـ ابیش ا اق اما مشبوط به اصــالح ا درمای مجشمین ا مفهوی فال خمشنا
مجشی در جشیشـناسـا بالینا 8بـث ماشـود .در ـعار فا که بشات اصالح ا درمای مجشمین ارائه
شـ ه اسـ ق ماـوای ااژگانا ووی بارپذ شتق بارسارگارت ا باراجتماعا ش ی را مالفظه کشد.
در مجموع ماـوای جشیشــناســا بالینا را جشیشــناســا اصــالح ا درمایق در پاشــناخ فال
خمشنا

مجشی ا در نها

پی کیشت ار ـوشار جشی دانس  3.اما به نظش مارس به مثابه بارپشات

بزهوارایق بشات پی ـــکیشت ار ـوشار جشیق با به دن ال بارـوانا بزهد گای بشات پی ـــکیشت ار
ـوشار بزهد ـ گا بود .بش ا ن اســـاسق بزهد گانا که پس ار ــمپ جشی ار فال
ش هان ا ـوای جسماق عا فا ا راانا خود را ار دس

عادت خارج

داده ان ق با مورد بارـوانا قشار گیشن .

به ـع یش د کشق مســائلا ووی ـشمیم آســیبهات جســماق راانا ا عا فاق موضــوعاـا اس ـ که
ماـوای در بزهد هشــناســا بالینا مورد بشرســا قشار داد .درااقعق در بزهد هشــناســا بالینا 2با
اسـتفاده ار شـیوههات پزشـواق راانپزشـوا ا راایشـناسـا بع ار شـناخ
جشائمق درمای بزهد گای در دسـتور کار قشار ماگیشد .شاخههات مختل
شـامپ ع ال

بشات بزهد گایق کم

بزهد ه شناسا بالینا

به بزهد گایق بزهد ه شناسا علما(ـجشبا) ا بزهد ه

شـناسـا بالینا اس  .در ادبیا جشی شناسا ا شایق درباره دا موضوع ع ال
کمـ

آسیبهات ناشا ار

بشات بزهد گای ا

بـه بزهد ـ گـای در قـالـب انواع فمـا ـ هـات فاوقاق مالاق اجتماعا ا غیشه در قالب

بزهد ه شـــناســـا فما تا ــایاا قابپ ـوجها شــ ه اســ ق 4اما در مورد بزهد هشـــناســـا
1

. La Criminologie Clinique
 .3بشات ممالعه بی تش در مورد جشیشناسا بالینا ر

به بابا اق مـم علاق جشیشناسا بالیناق انت ارا میزایق 8269
3

. La Victimologie Clinique
 .4بشات مماله بی تش در مورد ع ال بشات بزهد گای ر

به اداره کنتشل مواد مخ ر ا پی کیشت ار جشی سارمای ملپق ع ال

بشات بزه د هق ـشجمه علا شــا ایق انت ــارا ســلس ـ یپق  8214ا در مورد بزه د ه شــناســا فما تا ر

به را جیای اصــلاق

مهشدادق بزه د ه شــناســا فما تاق ن ــش دادگســتشق وام دایق  8269ا در مورد بزه د ه شــناســا ر

به را جیای اصــلاق

مهزدادق بزه د ه شناساق جل ومق موسسه ممالعا ا پژاه هات فاوقاق  8269ا نجفا ابشن آبادتق علا فسینق ـاش شا
درس جشی شناسا(بزه د ه شناسا)ق  8272-74ا جشی شناسا بارپشارت بزهوارایق دان کاه ـشبی

م رسق 8219-17
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اقوع جشی ار راا ه بشرســا میزای ناک بزهد ه در ارـواب

جشی ا رابمه ات با بزهوار ماپشداردق ممالب علما کما اجود دارد 8.با ا ن اصـــ ق در مورد
بزه د ه شـناسـا بالینا که عالاه بش علوی جنا ا ا اجتماعاق نیار به علوی پزشــوا ا پیشاپزشوا
نیز داردق کم ود ــایاا بسـیار ج ت اسـ  .بنابشا ن ماالهت کنونا در ص د پاسخکو ا به ا ن
سـواال اسـ که ابعاد بزهد ه شناسا بالینا ا مشافپ اصلا آی ویس ؟ وه ـ ابیش بالینا بشات
بارـوانا بزهد ه بو ژه در مورد اختالل اسـتشس پس ار آسیب ماـوای بواربس ؟ در ا ن راستاق
ممالب در ســه بخک ســامان ها ش ـ ه اس ـ  .ابت ا مشافپ بزهد ه شــناســا بالینا بشات معا نه ا
ـ ـخی ،بزهد گا بشرسا ماشود .در بخک دای انواع آسیبهات اارد بش بزهد گای با ـاکی
بش اختالل اســتشس پس ار آســیبشــناســا ا موضــوع بـث اس ـ

ا در بخک ســوی ـ ابیش راای

درمانا ا دارا درمانا به عنوای راهکارهات بالینا ارا ه ماگشدد.
 .1مراحل بزهديده شناسي بالیني؛

جشیشناسا بالینا در مفهوی م ی ق عنا ممالعه ا معا نهت مجشی به منظور ارر ابا نوع فال
خمشنا

ا ـ ویپ پشان هت شخصی بشات اا که با ه ف اصالح ا درمای ا پی کیشت ار ـوشار

جشی انجای ماشود .بزهد هشناسا بالینا نیز به سهم خودق بارـوانا بزهد ه را ار ش ـ ویپ
پشان هت شخصی
جشحق اذ

اا به منظور پی کیشت ار ـوشار بزهد گا به ا ژه در جشا ما ووی ضشب ا

ا آرارق ـجاار به عن

ا جشائم د کش که قشبانا آیها متـمپ درد ا رنج جسماناق

راانا ا عا فا ماشودق دن ال ماکن  .با دانس

با اعمال مجارا نس

ـسوین نما اب  .بزهد گای نیار به فما تا غیش ار فما

فاوقا -ق ا ا نیز دارن  .مجارا

مجشی ـنها بخ ا ار ـسوین آالی به شمار ماآ  .بههمین دلیپ کلینی
هات غیشدالتا ا انجمنهات م نا (مانن انجمن فما

به مجشیق ا ن دردها

بزهد هق که ابت ا سارمای-

ار کودکای آرارد ه ا جمعی فما

ار رنای آسیبد ه جنسا) ا کسانا که در گذشتهت خود قشبانا ا ن جشائم بودهان ق ا جاد
گشد ه ـا به صور

داا ل انهق قشبانیای جشائم خاف را ـشمیم کنن ا با دادی م ااره به آنایق

 .8برای مطالعه بیشتر در مورد بزهدیدهشناسی علمی رک به نجفی ابرندآبادی ،علیحسین ،تقریرات درس
بزهدیدهشناسی علتشناختی ،دانشگاه شهید بهشتی6871-78 ،
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آسیبهات اارده به آنای (به ا ژه دردهات عا فا ا م وال

راانا) را التیای بخ ن  .بش اساس

ا ن اق اما درماناق بزهد ه به مشار رمای به ششا ط ق پ ار ـجشبه جشی بار ماگشدد .در کلینی
بزهد هق بی تش به ر ع خساراـا ـوجه ماشود که در عین اجودق ملموس ن وده الا بزهد ه را
جش ـهدار کشده ا ممون اس

بزهوار اانتاایجو بیا ش ن .

درآ ن ه ار اا

بنابشا ن ه ف عم هت بزهد هشناسا بالینا ا درمانکاه بزهد هق بشگشدان ی فال

راانا ا

عا فا بزهد ه به ششا ط ق پ ار ــمپ جشی اس (رج اق  .)83 8219علارغم ا نوه ا جاد شاخه-
ت بزهد ه شناسا بالینا به دلیپ اجود مااام هات متع دت با ـأخیش بسیار صور گش ته اس .
اما به هش فالق بزهد ه شناسا بالینا فورههات م تمپ بش ا ن موارد ماشود ممالعهت نتا ج ا
ـ عا پزشوا ا راانا ناشا ار ران بزهد گاق بشرسا ا ممالعهت موارد پییی گاها ا سپس
بشرسا ا ارر ابا ابعاد خسار اارد بش شد (.)Lopez,1995:12
مشافلا که به ور کلا در بزهد هشناسا بالینا ا ماشودق شامپ موارد ذ پ خواه بود.
 -8بزهد هشناس بالینا ابت ا شخ ،م عا بزهد گا را معا نه کشده ا بشرسا ماکن ـا در اب
آ ا ااقعاً بزهد ه به شمار مارادق ا ا نوه بزهد هت صورت ا ـخیلا اس  .بشات مثال درفش -
هات عم ت که مشـوبق ان ار ا مغارهاش را آـک رده ـا ار بیمه خسار
ماشود که فش اـفاقا اس
بزهد ه ااقعاً رضا

بکیشدق ابت ا بشرسا

ا مجشمانه؟ همینین در جشی ـجاار جنسا بشرسا ماشود که آ ا

ن اشته ا منفعپ بوده اس ؟ درا ن رمینه ماـوای ار نظشا

کارشناسایق

م اارایق راایپزشوای ا راایشناسای بهشه جس .
 -3مشفلهت د کشق بشرسا خصیصه ا ماهی
بزهوار را با ـ ویپ پشان هت شخصی

بزهد گا اس  .همای ور که جشیشناس بالیناق

معا نه ماکن ـا میزای خمشنا

ده ا سپس به بارپشارت اا بپشداردق در کلینی

بودی آی را ـ خی،

بزهد گا نیز ماهی بزهد گاق عنا خسار

ا درد ا رنج ناشا ار جشی بشآارد ماشود .در خصوف ـ خی ،نوع بزهد گاق م دکار ا
بزهد هشناس بالینا به دن ال سنجک ضشبهت رااناق جسمانا ا عا فا اس که ار ش ارـواب
جشی به شد اارد ش ه اس  .بزهد گای سشق ق آدیربا اق کود ربا ا ا سا ش جشائمق همکا

بازتوانی بزهدیده در پرتو بزهدیدهشناسی بالینی

نیار به فما
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مادتق عا فاق راانا دارن  .میزای ا نوع فما

در کلینی

بزهد ه بشآارد

ماشود.
 -2م دکارای اجتماعا ا بزهد هشناسای بالینا به دن ال آنن که آ ا بزهد هت شاکا ار شا ن
رسی گا به شوا ا خود در دادگستشت ا کالنتشت ا ار ر تار قاضا ا اکیپ خود راضا اس
ا خیش؛ ر شا در کلینی

بزهد ه م اه ه ماشود که پارهات ار بزهد گایق ا زای بش ر ایهات

ناشا ار جشیق ار ر تار ماایهات پلیسا -ق ا ا نیز رنج ما بشن ا شوا

دارن (اداره کنتشل مواد

مخ ر ا پی کیشت ار جشی سارمای ملپ متـ ق  .)34 8214بنابشا ن در کلینی
بزهد گا ار و کش ـفوی

ماشون

وا بزهد گا ناشا ار ــمپ جشی( بزهد گا االیه

ا اصلا) 8که جن هت فاوقا ا ق ا ا دارد ا د کشت بزهد گا ا نامال ما
که همانا نامال ما ا ارها ا اس که شاکا در مشافپ مختل
شوا

بزهد هق دا نوع
انوت 3ا شعا

شا ن کیفشت ار رمای اقامهت

در جامعه متـمپ ش ه اس  2.در ونین فالتا بزهد ه به جات ـشمیم ا ـوجهق مورد

باـوجها ا خ ون

ااقع ماشود .فتا سلسلهات ار نامال ما

اضا ه ماشود که آ ار آی بشات اا گاه بسیار ش

ج

به بزهد گا اصلا اا

ـش ار ـجشبهت جشی اس  .بش ا ن اساسق امشاره

درکنار ـ مینهات فاوقا پیکبینا ش ه بشات بزهد هق ف د کشت نیز با عنوای «ـشمیم آالی
ناشا ار رجوع به ع ال کیفشت» پ

آم ه اس  .بشات مثال پوشک مم وعاـا دادی به رسی گا

ا گش تن عوس ا انعواس آی در رسانهها ا والنا ش ی شآ ن رسی گاق ممون اس
بزهد گا انوت را بشات شاکا ا جاد کن  .عالاه بش ا نق بزهد گا االیهت شدق اموای اراد
ات به بزهوارت آ ن ه را به ا ژه در مورد کودکای ا زا ک ماده  .م هور اس

که گفته ما-

شود « بزهد ه امشارق بزهوار آ ن ه» اس  .ا ن موضوع در مورد سوء استفاده جنسا ار رنایق قابپ
1

. La victimization première
. La victimization deuxième
ار بزه د گای در م ه اشاره کشد که ـوسط معاان اجتماعا ا پی کیشت استای

2

 .2در ا ن رمینه ماـوای به شح فما

خشاسای رضوت به صور آرما ا در مجتمع کامیاب م ه در فال اجشاس  .ارجمله اه اف ا ن شح در راستات پی کیشت
ار بزهد گا انوت آنایق شناسا ا م وال بزهد هق ا الع رسانا بهتش به بزهد ه در مسیش دادرسا ا کم
بزهد گای اس  .بشات ممالعه بی تش ر
رضوتق پیکشماره 8ق 8269ق ف 32

رسانا ورت به

به بهشار هق مـم ق ن ش ه جشیشناسا پی کیشتق دادگستشت کپ استای خشاسای
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ـأمپ اس  .ا تههات ممالعهت می انا ه ار ج ت در ا نباره بیای کشده اس ق به ورت که 33/1
درص ار رنای راسپا مورد ممالعهق در کودکاق قشبانا سوء استفادهت جنسا بودهان (علیانا رن ق
.)29 8212
 -4پس ار بشآارد میزای خسار جسماناق راانا ا عا فا با ارائهت نظش ا م ورـا به دادگاهق
سعا ماشود ماهی

با ششا ط ا نیارهات بزهد ه ـنظیم ا صادر شود .خسارا

فومق منم

راانا اعا فا به اصمالح نامشئا هستن ا ـشمیم آیها والنا ا رمایبش اس  .ار ا ن رات بزه-
د هق وه ماصش ا وه باگناه آ ار نامملوب آی را ــمپ ماکن ا سزااار فما
اس  .درنها

ق ه ف ا رسال

هات گوناگوی

عم هت بزهد هشناسای بالینا ا درمانکاه بزهد هق اعادهت بزه-

د گای به ششا ط سالم ا یعا ار لـاب رااناق عا فا ا معنوت اس که ار ش مختل
ماپشدارن (رج اق همای  .)86به ع ار د کشق پس ار شناخ
با راهوارهات مختل

به آی

آسیبهات اارده بش بزهد گایق

اق ای به درمای ا بارـوانا آنای ماکنن .

ار ا نراق در ا ن نوشتار ابت ا آسیبهات اارده بش بزهد گای بشرسا ماشودق سپس
راهوارهات ـشمیم ا ن آسیبها ا بارـوانا بزهد گایق مورد اشاره قشار خواهن گش

.

 .2آسیبهای وارد بر بزهديدگان؛

آسیبهات ناشا ار جشی که بش بزهد گای جشائم اارد ماشودق بش اساس نوع جشیق ش
نیز شخصی

آی ا

بزهد ه متفاا اس  .به ور معمول در همهت جشائم آسیبهات عا فاق فیثیتا

ا راانا بش بزهد گای اارد ش ه ا در بشخا جشائم نیز بزهد گای دوار آسیبهات جسما ما-
شون  .در ادبیا علوی جنا ا در خصوف آسیبهات جسما ممالب ر ادت گفته ش ه اس

اما

در مورد آسیب هات رااناق عا فاق ضشار بی تشت به بـث ا بشرسا اجود دارد که در ادامه
به آی ماپشدار م.
 .1-2آسیبهای رواني و عاطفي؛

ار جمله آسیبهات اارد بش بزهد گای جشائمق اختالالـا اس

که در راح ا راای شد ا جاد

ماشود .عالاه بش اختالال جسما که در ا ش بزهد گا در بشخا جشائم به اجود ماآ ن ق در
اغلب جشائمق آسیبها ا بش بزهد گای اارد ماآ که آنای را ار سالم راانا خارج ماسارد.
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موق  -بیمار مـسوب ماشود که با نس

الری را به عمپ آارد .همینین در بشخا موارد نیز ممون

شد بزهد ه در سالم راانا به سش بَشَدق الا عوا

فما

هات عا فاق کم

به

هات راایشناسانهات اس

ا افساسا اا خ شهدار ش ه باش .
که بشات ـشمیم درد ا رنجهات عا فا

بزهد گای انجای ماشود ا پیک ار هش ویز ناک راایشناسای ا راایکااای در آی بشجسته اس .
ار

لین مای 8به عنوای

انسایهاق شناخ

پی شا در ممالعهت آ ار بـشایها بش سالم

ذهنا ا عا فا

بهتشت ار پو ا اهات بـشای ا د گاها سیستما بشات درمای ا شادت که ار آی

رنج مابشن ق ا جاد کشد .ممالعهت اا که به شآ ن ان اه 3نجا

ا تکای آـک سورت بی ه

کوکونو  2در سال  8643در بوستوی اختصاف داش ق م نا ا ش که بخک مهما ار دانک
شآ ن ان اه بش اساس آی ساخته شود .اا اعتااد داش که ان اه ش
به « ا ای ش

ق پاسخا یعا ا ضشارت

» 4اس  .وا د کش ار متخصصای به نای گارلن کاپلین 1ا ن د گاه را به ا ن نـو

گستشش داد که ـماما ااکنکهات انسانا به اقا ع ـشاماـی
شوپهات متفااـا به موقعی هات مختل
بـشای ما شودق ممون اس
ار مـااای ا ن کلمه را ـعش

ااکنک ن ای مادهن  .آیوه بشات

بشات د کشت ـنها

معانا متفااـا دارد .ا ن کلمه در پزشوا

ق نتیجهت ا ای اس  .ا شاد به
شد ـ پ به

آرار جزئا به فساب آ  .در نتیجهق بـشای
معنا دارد ا در راانپزشوا معنا ا د کش .بسیارت

کشدهان  .اما آنیه در ا نجا بشات ما اهمی داردق معنا ا اس که

ماـوای در بزهد هشناسا ار آی مستفاد کشد .بـشای در ا نجا به عنوای مجموعهات ار ششا ط
موقتا خاف اس که منجش به فالتا ار نارافتا ا ع ی ـعادل ماشود .ا ژگا ا ن م وپق ناـوانا
شد در کنار آم ی با ششا ط خاف با استفاده ار راشهات مشسوی فپ مسئله اس

(.) Ibid: 43

وا ار ــلیپهات را ج در خصوف ااکنک به بـشایق ا ن ااکنک را به سه مشفله ـاسیم ماکن

1

. Eric Lindemann
. Grief process
3
. Coconut Grove
4
. Acute loss
5
. Garland Caplin
2
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مشفلهت ـا یشق 8مشفلهت بارگ

ق 3ا مشفلهت بارسارت 2.که در ادامه مورد بشرسا قشار ما-

گیشن .
 .1-1-2مراحل واکنش رواني در مقابل بحران بزهديدگي؛
الف :مرحلهی تأثیر

ا ن مشفله بال اصله پس ار اقوع جشی رخ ماده  .در ا ن فال
شو

دس

به بزهد ه افساسا ش یه به

ماده  .بع ا ار آیها نماـوانن غذا بخورن ا بخوابن  .بع ا د کش ممون اس

اساساً رخ اد جشی را منوش شون  .ع ار ها ا نظیش «نماـوانم باار کنم که ا ن اـفا بشات من رخ
داد»ق در ا ن مشفله بسیار را ج اس  .بسیارت ار بزهد گای افساس باپناها ا آسیبپذ شت
ماکنن ا ا جمالـا ناامی کنن ه به ربای ماآارن  .مشفلهت ـأ یش ممون اس

ار ون ن ساع

ـا ون ن ماه پس ار جشی به ول بیانجام ا نوسانا ر ادت در ر تار بزهد ه م اه ه شود .ر تار
ات در

رمای کامالً ــ

کنتشل اس

ا در رمای د کشق افساسا

کنتشل ناش ه ا درهم

ر خته ار خود بشار ماده  .بزهد هت جشی در ا ن رمای بسیار آسیبپذ ش بوده ا نس

به

جه گیشت د کشای فساس اس  .د گاهها ا که کامالً غیشسشرنکآمیز ا ساده به نظش مارسن
ا ـوسط ا شا یای ممشح ماشون ق ممون اس

ار سوت بزهد هق سشرن ا بشات بزهد گااش

ـلاا شود .سشانجای ا نوه جشی ما ـوان در راابط رناشو ا ا در بلن م

بش اشتغال بزهد ه

ـا یش نامملوب بکذارد بو ژه در جا ا که جشی در مـپ کار ارـواب اب (اداره کنتشل مواد مخ ر
ا پی کیشت ار جشی سارمای ملپ متـ ق .)81 8214
ب :مرحلهی بااگشت

در ول ا ن مشفلهق بزهد ه ـالش ماکن ـا ااقعی

رخداده عنا جشی را بپذ شد ا شخصی

خود را داباره بارسارت کن  .بزهد گای معموالً افساساـا شامپ گناهق ـشسق خ مق ـشفم به
فال خود ا ان اه را ـجشبه ماکنن  .بع ا ار آیهاق ا ن افساسا ِ دردنا ِ ناشا ار جشی را
نماپذ شن ا در رمایهات د کشق اساساً ـجشبهت ونین فاالـا را نیز منوش ماشون  .کاپلین ا ن
1

. Impact stage
. Recoil stage
3
. Reorganization Stage
2
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وشخه را به عنوای شآ ن درگیش کشدی بزهد گانا 8ممشح ماکن که نیار به شص ها ا بشات
رها ش ی ار ن شد با ششا م ای دارن  .اما در نها

با هوشیارت خود را بار ا ته ا به در

م وپ

نائپ آ ن  .اساساًق بزهد گایق پس ار ـالش بشات کنار آم ی با افساساـ ای در خصوف جشیق به
لـاب افساسا خسته ماشون ا ار وش کشدی به آی صش نظش ماکنن ـا بتوانن آرامک بکیشن ق
خود را بار ابن ا شا ن درمای را آغار کنن  .سپس آنها خواهن ـوانس
نس

ـا افساسا

خود را

به جشی با بارسارت منابع افساساشای مورد رسی گا قشار دهن .
که بزهد گای ـالش ماکنن ار پس افساساـ ای در مورد جشی بشآ ن .

در ا ن مشفله اس

ع هات ـماما ابعاد ا جزئیا ااقعهت جنا ا را به ذهن ماآارن ق بع ا ـما پ دارن ـا به صور
نامـ اد در مورد آی صـ

کنن ؛ بع ا خواب آی ااقعه را مابینن  .همینای که بزهد گای با

ااقعی

عمپ مجشمانه مواجه ماشون ق ممون اس

گذش

هجوی ناگهانا جشیق بع ا ار بزهد گایق ش

خود نکاه ما دارن  .ا ن افساس ـشس ممون اس
د کش افساسا ش

مج داً دوار افساس ـشس شون  .پس ار
غیشقابپ انتاال باش  .بزهد گای با ـشس ا

ت که در مورد جشی دارن را به ربای آارن ـا شا ن درمای را آغار کنن .

با گذش رمایق اکثش ـأ یشا ـشاماـی

مشـ ط با ا ن افساسا کاهک ما ابن ( .)Ibid: 44وا

د کش ار ا ژگاهات را ج در ا ن مشفلهق خ م نس
افساس خ م ش

افساسا

در مورد جشی راق ـنها در

به مجشی اس  .بزهد گای ممون اس

کنن اما ار بارگو کشدی آی ناـوای باشن  .بع ا بزهد گای ممون اس

ساع ها بن ینن ا به انتاای وش کنن ؛ به خصوف کسانا که بزهد هت فمال

خ ون آمیز

ش هان  .بزهد گای با ب انن ـما پ به انتاای میلا یعا بوده ا وا ار بخکهات عادت شآ ن
به ودت اس  .بسیارت ار بزهد گای ماخواهن ـا دلیلا بشات بزهد گا خود بسارن  .ا ن ا شاد
به دن ال پاسخ ا ن سوال هستن که «وشا من؟»
پ :مرحلهی بااساای

بع ار گذش

دارهت رماناق مشفلهت بارگ

ماکن  .ار آنجا ا که فاال ـشس ا خ مق ش

ق راها بشات مشفلهت بارسارت ا جاد
خود را ار دس

مادهن ق بزهد ه به سم
. Involving victims

1

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،زمستان 1395

829
فالتا متعادلـش فشک

ماکن ا انشژت بی تشت بشات اا باقا مامان ـا با عالی هات رارمشهت

رن گا مواجه شود .اقتا نیار به انوار بزهد گا در بزهد ه کاهک پی ا ماکن ق اا یعاـش
ماشود .به ـ ر جق بزهد گای قادر ماشون ـا ـنها دارنما ا ار ـجشبهت بزهد گا را نزد خود
نکاه دارن ا ـوای خود را به رن گا رارانهت خود اختصاف دهن .
بزهد گای هشگز ـجشبهت بزهد گا را شاموش نخواهن کشد ا به راشهات مختلفا به آی
پاسخ مادهن  .بـشای وا ار ا ن ااکنکها بوده ا لزاما همهت بزهد گای دوار آی
نماشون (.)Lopez, 2007: 143
پس ار بشرسا مشافپ ااکنک در ماابپ بـشای به مهمـش ن اختاللا که پس ار اقوع بزه در
بزهد ه پ
ـشاماـی

ار ماشودق اشاره ماگشدد .ا ن اختالل رااناق اختالل استشس پس ار آسیب (پس
 )8PTSDاس  .شناخ

ا ن اختالل ا راههات درمای آیق مهمـش ن بخک بزهد ه

شناسا بالینا اس .
 .2-2اختالل استرس پس اا آسیب؛

اختالل استشس پس ار آسیب ااکنک شا عا اس که انسایها در ماابپ را ادهات بسیار استشس-
را ا آسیبرا ار خود ن ای مادهن  .را ادهات متفااـا ماـوانن منجش به اختالل استشس پس ار
آسیب شون  .مثالً فوادث اـوم یپق مورد ـهاجم قشار گش تن ا قشبانا جنا
ـجاار جسما ا جنسا قشار گش تنق جای در بشدی ار

مصی

د کشت ش یق مورد

مانن سیپ ا انفجارق ا شاه

مشگ د کشت بودی ار جمله مواردت اس که ممون اس منجش به اختالل استشس پس ار آسیب
شون ( هماس اق  .) 8 8269ا شاد دوار اختالل استشس پس ار آسیب ـما پ دارن آسیب را به
شوپ کابوسهات ش انهق خا شا

نکشایکنن ه ا مشار خا شا

بی ارت ن ای دهن  .غش ش ی در خا شا
ااقعی

گذشته ممون اس

گذشته در ا ساع هات
موجب شود که ارـ اط شد با

بشات ساع ها ا ا فتا رارها قمع شود .گاه در مشار خا شا ؛ ـصاا شق ص اها ا بوها

به ق رت ااقعا ا یعا هستن که شخ ،افساس ماکن که ااقعهت آسیبرا مج داً در فال
بشار اس  .در کودکای خشدسالق رؤ اهات پش ای کنن هت مشبوط به را اد ممون اس

ضمن

Post Traumatic Stress Disorder

1.
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ون هفته به کابوسهات شاگیش مشبوط به موجودا

عجیبق نجا

علیه

دادی د کشایق ـه

خود ا ا د کشای ـ پ شود.
میزای شیوع اختالل استشس پس ار آسیب در رنای دا بشابش مشدای اس  .عل
موضوع در مشدای ا رنای ناشناخته اس ق اما افتماالً ناشا ار عوامپ یز ولوژ
اس  .در موایها ا که آسیب بشات هش دا جنس به

دقی ا ن

ا راایشناختا

میزای اـفا ماا ت (مانن فوادث

یعا)ق در رنای به دال پ ناشناخته ا ا کمتش شناختهش هق به ور معنادارت افتمال بشار عالئم
اختالل استشس پس ار آسیب در سالهات بع ا زا ک ما اب .
عالاه بش جنسی

وا د کش ار عواملا که شد را مستع ا ن اختالل ماکن ق ول م

ششا ط استشس ماباش  .ـجشبهت جنگ ا تنای ن ای دادق سشبارانا که در جنگهات والناـشت
ف ور داشتن ق گشا ک بی تشت به بشار عال م اختالل استشس پس ار آسیب ار خود ن ای دادن
ا باالخشه

به ارهات راانا بع تق آسیب-

ـجشبهت ق لا ار ا ن اختاللق شخ ،را نس

پذ شـش مانما  .در مجموع ن انههات ا ن اختالل اگش ـوسط شد د کشت رخ ده ق نظیش آنیه که
فاد هت یعا مانن

در ـجاار جنسا اـفا ماا ت ق به مشاـب ب ـش ار رمانا اس که در ا ش

سیپ اـفا ماا ت  .در ج ال ر ش عالئم اختالل استشس پس ار آسیب ساده ا پییی ه بیای ش ه
اس .
 PTSDساده
درگیش ـنها
ول م

 PTSDپییی ه
فاد ه اس .

فاد ه بسیار کوـاه اس .

در سنین باالـش رخ ماده .

درگیش ون ن فاد ه اس .
ول م

فاد ه والنا اس .

در سنین پا ینـش رش اـفا ماا ت .
که بهاسیله انسای به

م تمپ بش خ ون ها ا نیس که بهاسیله انسای

درگیش خ ون ها ا اس

اعمال ش ه باش .

اجود آم ه اس .

در فاد ه بهاجود آم هق شد ماـوان ناک

در فاد ه به اجود آم ه شد نماـوان ناک عالا

عالا داشته باش .

داشته باش .

همشاه با ه ارهات ق لا اس .

ناگهانا ا ب ای هیچ رمینه ق لا رخ ماده .
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ن انههات اختالل بشات م

کوـاها اجود

دارد.

ن انه ها بشات م

گاه موجب ـغییش نورا یز ولوژت ماشود که
ممون اس

ن انهها به خودت خود ا ا در
فما

والناـشت ادامه ما اب ا

مـیط

بشگ

ناپذ ش باش .

بشات به ود به م اخال فش هات نیار اس .

ش ه به ود ما اب .

(کمیجاناق )41-47 8217
 .1-2-2نشانههای اختالل پس اا آسیب

بش اساس ـاسیم بن ت ا شا ک پنجم کتابیهت ـ خیصا ا آمارت اختالال راانا ) (DSM-5ق
ن انههات اختالل استشس پس ار آسیب به وهار گشاه ن انههات مزافم ا ـوشار شون هق اجتناباق
اختالل شناختا ا بشانکیختکا ش

ـاسیم ماشون

الف :نشانههای مزاحم و تكرار شونده

ن انهها ا که در ا ن دسته قشار ماگیشن ق شامپ موارد ر ش هستن
 -8ـوشار ناخواسته ا مزافم خا شا مشبوط به فاد ه.
 -3را اهات ـوشار شون ه با مـتوات مشـ ط با فاد هت اـفا ا تاده.
 -2اجود ااکنکهات ـجز هات مثال به صور پس نما اق به گونهات که شد ـماما افساسا
ا ر تارهات رمای فاد ه را مج دا ـجشبه ماکن .
 -4استشس راانا ش

ا والنا در صور مواجه با ن انههات داخلا ا خارجا ا ن انههات

که ادآار فاد ه باشن )Arlington, 2013: 78( .
در ا شادت که دوار اختالل استشس پس ار آسیب هستن ق خا شا آی فاد هت آسیبرا ب ای
خواس

خود شخ ،در ذهن ات ـ اعا ماشون  .ا ن ـ اعا به همشاه خا شا

م هم ا به

صورـا ناگهانا رخ مادهن که اغلب با افساسا دردناکا نیز همشاه ماباشن ا ـوجه شخ،
را به خود معموف ماکن  .به ع ار د کش هش ویزت که بتوان به نوعا خا شهت بزهد گا را
ـ اعا کن ق ا ن درد ا رنج را بشات بزهد ه ـج

ماکن .
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ب :نشانههای اجتنابي

ن انههات ا ن دسته شامپ موارد ذ پ ماگشدد
 -8ـالش بشات اجتناب ار ا وار ا افساسا ا ا موالماـا که مشـ ط با آسیب اارده اس .
 -3ـالش بشات اجتناب ار عالی هاق موایها ا ا شادت که اد ا خا شهت آسیب را در ذهن ـ اعا
ماکنن (.)Ibid:79
ا ن ن انهها راابط با د کشای را ــ
خا شا
نزد

ناخوشا ن ا افساسا

ـأ یش قشار مادهن ق ا آیها ـالشا بشات متوق

نامم وع هستن ؛ شخ ،اغلب ار افساسا

ساختن

ا اابستکاهات

با ا شاد خانوادهق هموارای ا داستای اجتناب ماکن .

پ :نشانههای اختالل شناختي

ا ن م وال ماـوان خود را به صور ن انههات ر ش بشار ده
جن هت مهم ار فاد ه.

 -8ناـوانا بشات به ادآاردی

 -3کاهک و مکیش عالقه ا انکیزه ا ا ع ی ششک

در عالی هات خاف.

 -2افساس ج ا ش ی ار د کشای.
 -4بهاجود آم ی اعتاادا

ا انتظارا منفا ـ

 -1ا جاد ـصو ش مخ اش ش ه ا پا ار ار عل

ا ته ا پا ار ار خودشایق د کشای ا دنیا.
ا پیام هات ناشا ار ـشاما در ذهن ای.

 -9ـجشبه کشدی پا ار افساسا منفا مثپ ـشسق خ مق افساس گناه ا ششی.
 -7ناـوانا در ـجشبهت افساسا مث
شدت که ــ

ـا یش فاد هت ش

مثپ شادتق رضا تمن تق ع
اً استشسرا قشار گش تهق ممون اس

ا عالقه) Ibid:79(.
دوار اختالل در قوات

شناختا خود شود ا ا ونانیه م ابه ونین م والـا را ساباا داشته اس ق با اقوع ا ن فاد هق
ـوانا ا شناختا آنای که شامپ فا ظهق آگاها ار خود ا دنیات ا شافق ـوای ق اا ا مواردت
ار ا ن دس

ماشودق را به اخام

راد.
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ت :نشانههای برانگیختگي شديد

ما ـوان باعث شود شد افساس کن دائماً در خمش اس

آسیب راانا ش
گوش به رنگ اس

ا گمای ماکن ــ

ا بنابشا ن همی ه

ـعایب اس  .ا ن افساسا منجش به موارد ر ش ما-

شون
 -8م وپ بشات خوابی ی.
پذ شت ا ر تارهات پشخاشکشانهت انفجارت.

 -3ــش

 -2م وپ در ـمشکز کشدی که ممون اس
 -4پاسخهات ـوان ا ش

با ـ عی

فا ظه همشاه باش .

.

 -1گوش به رنکا ا ه یارت ش

.

 -9انجای ر تارهات بامـابا که ممون اس
آیوه که در ا ن رمینه اهمی

به خودشای آسیب ج ت اارد کنن (.)Ibid

پی ا ماکن رمای بشار ا ول م

ا ن ن انههاس

که منجش

به ـ خی ،گذارت ا به ـ ع آی درمای ماشود .ا ن عالئم معموال بال اصله بع ار بشار فاد ه
ششاع ما شون ا ف اقپ با به م
اما ممون اس

ماه به ول انجام ـا م مول ونین ـ خیصا شون .

بشار ا ن عالئم ـا  9ماه ا ا فتا سالها بع ار اقوع فاد ه به ـعو ا ت که در

ا ن صور با موارد ـاخیشت رابشا هستیم.
.2-2-2

سببشناسي اختالل استرس پس اا آسیب

در س بشناسا اختالال پسار آسیبق عم ـاً به دا د گاه اشاره ماشود
الف :ديدگاه روانشناختي

را وشدهات ر تارتق شض ماشود که شد دوار اختالل استشس پس ار آسیبق نس

به

مـش ها ا که در لـظهت آسیب اجود داشتهان ق دوار ـشس شش ا ماشود .به خا ش ا ن
ـ اعا آموخته ش هق هشگاه ا ن مـش ها ا مـش

هات م ابه اجود داشته باش ق شد دوار

اضمشاب خواه ش  .شار ار را اد آسیبراق ار ا ن پس در شد ـاو

ماشودق که ا ن ـاو

ق

ااکنک گوشهگیشت را در قشبانیای ا زا ک ماده  .نظش هپشدارای شناختا -ر تارت به ا ن موضوع
پشداختهان که وکونه عاا ا شاد در خصوف اقا ع آسیبرا بش نـوهت ماابلهت آیها با ا ن
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را اد ـأ یش ماگذارد .شا ای ذکش اس ار جمله مواردت که ـأ یش ر ایبخک دارن ا ممون اس
به اختالل استشس پس ار آسیب منجش شون ق سشرنک کشدی بیک ار ف شد به خا ش اـفاقاـا
اس

که خارج ار کنتشل ااس

ا نیز افساس گناه ناشا ار پیام ا ن اـفاقا

اس (آشورتق

 .)1 8269وا ار علپ پی ا ک اختالل پس ار آسیبق مشار خا شا ـوسط شد اس  .ب ن معنا
که اقتا شدق به ور مثال بزهد هت

جشی قشار ماگیشدق ـالش ماکن با مشار خا شا ق

مفهوی آی را بشات خود ـجز ه ا ــلیپ کن  .را ادهات آسیبرا باعث ماشون که ا ن ا شاد
باارهات پی ینشای را ر ش سؤال ب شن بشات مثالق ا نوه «جهای اساساً موای امنا اس » ا «اـفا
ب ت بشا ای نخواه ا تاد» را مسخشه ا غیش ممون مادانن  .آیها دربارهت ضشبهت رافا که به
آیها اارد ش ه اس ق وش ماکنن ـا بتوانن آی را در

کنن  .اما وش کشدی دربارهت آی خا شه

باعث ماشود به خا شا ا افساسا ناخوشا ن ا دردنا
که ار وش کشدی دربارهت آی ااقعهت دردنا

بشگشدن ا ا ن خود باعث ماشود

فشه بشان  .ا ن ا شاد به جات آرامک ا تنق در

اصلهت بین بهخا ش آاردی ا ـالش بشات شاموش کشدی در نوسای هستن .
ب :ديدگاه ايستي

پژاهکگشای به ور رارا زای شواه ت را ا تهان که ن انههات آی را به ناهنجارت ر ستا مشـ ط
ماکنن  .ون ن نابهنجارت ر ستا در ا شاد دوار اختالل استشس پس ار آسیب مورد ـوجه قشار
گش ته اس  .سمح پا ینا ار کورـیزال8ق در پاسخ به ار راانا آغار ماشود .پی تش ـصور بش آی
بود که کورـیزال پا ین که پس ار ااکنک به عوامپ استشسرا اـفا ماا ت ق دستکاه د اعا ب ی
را در هم ماشون ؛ اگشوه پژاهکهات ج
ما ی بش ا ن اختالل باش  .ممالعا

ن ای داده اس

که کورـیزال پا ین ممون اس

انجای ش ه در خصوف ا شاد آسیبد هت اسائط نالیه ا

 .8کورـیزال وا ار هورمویهات مهم ب ی اس که ـوسط غ ّههات آدرنال ـششح ماشود ا در عالی هات ر ش دخال دارد:
ـنظیم ار خویق سوخ

ا سار مناسب قن ق آرادسارت انسولین بشات ففن سمح قن خوی ا  ...ـ کورـیزال به ور یعا

ص حها در باالـش ن سمح ا شبها در پائین ـش ن سمحق در ب ی اجود دارد .با اجودت که استشس ـنها دلیپ ـششح کورـیزال
به جش ای خوی نیس

امّا به دلیپ آی که ـششح کورـیزال در جش ای ااکنک ب ی به استشسق در سمح باال ا صور ماگیشد

ا نیز به دلیپ آی که کورـیزال مسئول ون ـغییش مشبوط به استشس در ب ی اس

به آی «هورموی استشس» گفته ماشود.

“Cortisol and Stress”,How to Stay Healthy”, Elizabeth, Scott, http://stress.about.com2015
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سوءاستفادههات جنسا ن ای ماده ا شادت که سمح کورـیزال پا ینـشت داشته باشن ق بی تش
افتمال دارد عالئم ا ن اختالل را ار خود ن ای دهن  .همینین پژاهکها ن ای دادهان داشتن
هیپوکامپ کوو

خمش ابتال به اختالل استشس پس ار آسیب را ا زا ک ماده  .هیپوکامپ

بخ ا ار مغز اس

که اایفهت رمزگذارت ا العا فا ظه را بشعه ه دارد ا درگیش پاسخهات

هیجانا اس (کمیجاناق همای  .)19به عنوای مثال ماـوای به ـأ یشا راانا سوءاستفادهت جنسا
ار کودکای اشاره کشد .گزارشا که در سال  8667ـوسط مؤسسهت ملا دادگستشت آمش وا ارائه
ش ق ا ن ور ن ای داد که ار ف اد  33میلیوی کود

بین سنین  83ـا  87سالق

میلیوی ا

ه تص هزار نفش ار آنای بزهد هت سوء استفادهت جنسا ماباشن  .ا ن گزارش ن ای داد که بیک
ار  19درص ار کودکانا که مورد سوء استفاده جنسا قشار گش تهان ق ف اقپ به ور نس ا دوار
اختالل استشس پس ار ضشبه هستن  .عالاه بش موارد مذکورق بیک ار

سوی ا ن ا فالق

گزارشاـا م نا بش استشس ا اضمشاب را ار خود ن ای دادهان  .د کش عالئم کثیشالظهور شامپ
باقی ا بن ت ( 21درص )ق م وال ر تارت ( 29درص )ق اعتماد به نفس ضعی

( 21درص ) ا

اختالال نابهنجار ر تارت ( 32درص ) ماشود .در بشخا گزارشا اخیشق مخا شا م وال
جسما در دارای بلوغق در نتیجهت فوادث دارای فولی

ار جمله سوء استفاده جنسا ا زا ک

ما اب (.)Adams,E, 2008: 78
اگش م اشش جشیق پ ر ا مادر فپ باش ق فپ استشس ا اختالل بی تشت به همشاه خواه داش .
ا ژگاهات فپ شامپ سن ا سمح پی ش

اا ماشود .با پی ش

در ــوال هنجارتق را وشد

فپ در رابمه با بزهد گا شامپ استشس کم ا ا ر اد ماباش  .ا فال با اعتماد به نفس پا ینق
سموح بی تشت ار اختالل ا استشس را ـجشبه ماکنن  .ا فالا که راشهات سشم

گیشت آنها

شامپ پی کیشت ا انزااس ق عال م بی تشت ار اختالل را ـجشبه ماکنن  .ـأ یشا

منفا راای-

شناختا در سوء استفادهت جنسا ار کودکای در ول رمای ـ اای خواه داش  .ـأ یشا افتمالا
بلن م

سوء استفاده ت جنسا ار کودکای شامپ ا سشدگاق اضمشابق اختالل استشس پس

ضشبهاتق ع ی کارا ا جنسا ا سوء استفادههات بع ت ماباش  .عالاه بش ا نق در میای جمعی
بزهد گای مؤنث بالغق ا شاد با ـجشبیا سوء استفادهت جنسا در کودکاق افتمال خودک ا در
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به همساالی خود بی تش اس  .در ول رن گاق ا شادت که در کودکا مورد

سوء استفادهت جنسا ااقع ش هان ق وهار بشابش بی تش در معشض اختالال عص ا ا راایشناختا
به هم سن ا ساالی خود

قشار داشته ا نیز سه بشابش بی تش در معشض سوء استفادهت موشر نس

هستن  .در میای رنانا که سوء استفادهت جنسا ار آیها منجش به ارالهت بوار آیها ش ه اس ق
رس

ر ادت بشات پی ش

اختالل عص ا استشس پس ضشبهات اجود دارد ( Renee Z, 2012:

)102؛ بنابشا ن اهمی بشرسا آسیبهات اارد به بزه د گای خاف(کودکای ا رنای) به دلیپ آ ار
شااای راانا ا آسیبهات اختالل پس ار آسیب دا ون ای اس .

 .3تدابیر بالیني؛
آسیبها مورد بشرسا قشار

ونانیه اشاره ش ق آیوه در بزهد هشناسا بالیناق پس ار شناخ

ماگیشدق بارـوانا بزهد گای اس  .به نظش مارس االین نیار بزهد گای پس ار اقوع جشیق
ـالش در جه ـالیپ ا ـسوین آسیبهات جسماق راانا ا عا فا آنای اس  .در ا ن قسم

به

ـ ابیشت بشات ـشمیم ا درمای ا ن آسیبها اشاره ماشود.
 .1-3تدابیر حمايتي پزشكي؛

بشخا ار را ادهات جنا ا ممون اس
پزشواق ضشارتـش ن نوع فما

موجب آسیب جسما بش بزهد ه شون که درمای

ار ونین بزهد گانا اس  .فما

درمای هات ورت(اارژانسا) ضشار
پیکیشت هات ق ا ا بع ت بسیار اهمی

پی ا کن  .در ا ن صور ق در ا
دارد .ا ن امش ب ای جه

کوـاها در انجای ا ن درمایها ار سوت پزش
ار سشِ

پزشوا ممون اس

ا مشکز اارژانس

اس

در

گواها پزشوا بشات
که در صور

هشگونه

بیمارستای در عوسبشدارت

بزهد هت ـصادف ساده رانن گا ا ا ا نوه خود بزهد ه به دلیپ ـشس ا هیجایهات

پس ار جشی ار انجای ا ن درمایها سش بار رن ق

ضشبهت سش به ااهش ساده ماـوان به خویر زت

مغزت ا مشگ بزهد ه منجش شود .در بشخا موارد ممون اس ا ن گواها پزشوا خود وا ار
منابع ا جاد ـصور بزه د گا داباره باش  .پزش

ن ا به معا ناـا که مستلزی گش تن خوی ار

شخ ،بزهد ه اس متوسپ شودق به جز در مواردت که نفع قمعا بزهد ه ونین اق اما را ا جاب
ماکن  .پزش

با ـمای اقا عا را که بزهد ه بیای ماداردق گزارش کن  .اا با در نوشتن
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ـص

پزشوا ار اجه شش ا استفاده کن ا شمول (بش اساس گفتههات بزهد ه) را رعا
ا ن امش بها ژه در مورد هو

(ژرار لپزق ژ نا یلیزاالق  .)831 8211رعا

ار خود معش ا ماکن ا مورد ـأ ی قشار نکش تهق ضشارت اس  .پزش
د ه را با کمال با ش اق ادداش

ق نه ـنها ممون اس

باش ق بلوه ممون اس

ا شخصیتا که بیمار
با ـمای شوا ا بزه-

کن  .ات با بیانکش ا منعوسکنن هت دردها ا شووههات

شخ ،قشبانا باش ا عالاه بش ا ن با ااهارا مخال
شاموشا پزش

کن

با ااقع شخ ،بزهد ه را اعالی کن .

در رمینهت جمعآارت دال پ بشات بزهد ه ر ایآار

باعث اختالفها ا اعتشاضهات بع ت در رمینهت ـشمیم خسار هات

جسما شود .عالاه بش ا نق شاموشا پزش

ماـوان به عنوای وا ار منابع ا جاد ـصور بزه-

د گا داباره ممشح باش ق وشاکه ممون اس ق بزهد ه وش کن که پزش

به درد ا

نس

رنج اا سهپانکارت کشده ا آی را انوار کشده اس (همای  .) 837گزارش پزشوا قانونا با
بشات مشجع درخواس کنن ه شستاده شود .در عمپق معموالً پزش
پزشوا را به بزهد ه داده ا به اا سفارش ماکن که

ـصو ش ار آی بشات خود ـهیه کن .

معا نه بش اساس قواع م خصا صور ماگیشد .پزش
قشار داردق معش ا کن ا ه ف ار مأمور
اس

ا بهتش اس

ا فتا ضشارت اس

در همای رار معا نهق گواها

با خود را به شخصا که ــ معا نه

خود را م خ ،کن  .ا ن معا نه

گفتکوت شدت

که مأمور پلیس ق ا ا که معموالً همشاه ات ماباش ق

ار ا ن گفتکو به دار باش  .ا ن مسأله رمانا با م وپ مواجه ماشود که معا نه مشبوط به شخ،
ــ نظش باش  .پزش

با در ف اد اایفه ا مأمور

پاسخکو باش  .ات ـنها با رضا

صش ح

بزهد هق معا نه را ششاع ماکن  .در مواردت که خودِ قشبانا مانع انجای معا نه ماشودق پزش
دال پ مشبو ه را بشات مشجع درخواس کنن ه ـوضیح ماده ( همای .) 831
همینین ـأمین نیارهات درمانا بزهد گای به لـاب ور

داشتنق بش سا ش نیارمن تها ـا ی

دارد .اصول عالا انسانا ا جاب ماکن که نیارهات االیهت درمانا بزهد هق فتا اگش در اقوع
جشی ماصش باش ق در اسشع اق
ملپ متـ که ــ

مشـفع گشدد .نظش به اهمی

عنوای «اصول اساسا ع ال

ا ن مسأله مواد  87-84بیانیه سارمای

بشات بزهد گای ا قشبانیای سوء استفاده ار

ق ر » در  36نوام ش  8611ـوسط مجمع عموما پذ ش ته ش ق به ضشار ا ور

کم

هات
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دارا اق راانا ا اجتماعا اختصاف ا ته اس  .همینین ماده  4کنوانسیوی اراپا ا در مورد
خسار ردا ا ار قشبانیای جشا م خ ون

آمیز که در  34نوام ش  8612در استشاس ورگ شانسه به

ـصو ب رسی ق هز نههات پزشوا ا دارا ا ا فتا مخارج کفن ا د ن را م مول خسار ردا ا
دانسته اس  .ضشارت اس

در کلیهت مشاکز اارژانساق ااف ت ــ

عنوای ااف «پزشوا-

ق ا ا» ـ ویپ شود ـا همشاه با بسیارت ار امور ـعایب ا شناسا ا به ور همرمای درمای نیز انجای
گیشد .در ا ن مشاکزق آرما ا

جسمانا ا راانا ر ش نظش گشاها ار کارشناسای ار رشتههات

مختل (پزشواق راایشناسا ا م دکارای اجتماعا) صور گیشد ا ف اقپق کارشناس عموما
بشات پذ شش بزهد ه ف ور داشته باش ا ـمای ا ن امور با رعا

راردارت ا مـشمانه بودی انجای

پذ شد( .)Caroi, 2001:189در ااقعق ـع د اشخاصا که بزهد ه با آنها در شا ن پس ار بزه-
د گا مواجه ماشود اعم ار کارشناسای ادارهت کارق موسسا

بیمهق پزش

بیمارستایق

کارشناسای ق ا ا ا غیشه به نوبهت خود ار عوامپ سشدرگما بزهد ه خواه بودق لذا ف ور
م دکار اجتماعا ا کارشناس عموما در کنار بزهد ه بشات کم

به بزهد ه پی نهاد ما-

شود.
 .2-3تدابیر حمايتي رواني ،عاطفي؛

فال

راانا بزه د گایق پس ار اقوع جشیق فالتا غیشمتعادل ا اغلب ا سشده ا م مشب ا ا

بشآشفته ا عص انا اس  .ا ن فاال بش اساس نوع بزهد گا متفاا خواه بود؛ به عنوای نمونهق
ار آنجا که قشبانیای جشا م خالف اخال ق افساس شوس معنوت کشده ا نوعاً دوار انزاا ا ان اه
سنکین ش هان ق وه بسا درمای درد خود را در خودک ا ا ا پنهای ش ی ار جامعه ب انن  .در
ماابپق ا شادت که قشبانا جشا ما ووی ضشب ا شتم ا ـهم ا ا تشا ش هان ق اغلب درص د د اع
ار خو تن ا فتا انتاای بش ماآ ن  .بزهد گای جشا م مالا نیز بش اساس ما ار ـمون ا دارا ا
باقیمان هشایق افساسا متفااـا دارن که ال ته ونانیه بزهد گا مالا سنکین باش ق ا سشدگا
ا ـ و ک ا افساس شوس
اس

ا ار هستا ساقط ش ی بش فاال د کش غل ه خواه داش  .ب ها

همایگونه که جسم آسیبد هت بزهد گایق ور

هات پزشوا را ما ل ق شخصی
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جش ـهدار ا راای غیشمتعادل نیز نیارمن مساع

اس  .اصوالً مساع

ا مشاق

ها ا مشاق

-

هات راانا بزه د گای با با دا ه ف انجای گیشد ه ف نخس ق جلوگیشت ار غیای ا اخذ
انتاای ار سوت بزهد ه اس که در اغلب مواردق ن ود ونین مشاق
ا ــا جشی ج
بزهد ه اس

مؤ ش بوده اس  .انکیزهت د کش ا ن کم

ها ا در بزهد گا مج د ات
هاق پی کیشت ار انزاا ا ا سشدگا

که ا ن فاال نیز ماـوان در ـوشار بزهد گا ات دخال

داشته باش .

ـسوین افساسا جش ـهدار ش هت بزهد گای ار ش مختلفا اموایپذ ش اس که مهمـش ن
آی ااکنک مناسب ا سش ع جامعه در ق ال بزهوارت اس  .به عالاهق بشخورد ا شاد جامعه با بزه-
د ه ن ا به گونهات باش که ات افساس کن هو

اجتماعا خود را ار دس

داده ا مورد

ـشفم ا دلسورت قشار گش ته اس  .دعو به آرامک ا ـوصیه به بشدبارت اگش به صور صـیح
انجای پذ شدق در ـسوین ات مؤ ش خواه بود .در ک ور ما خأل ونین مساع
قالب سارمای ا ته ا علماق کامالً مـسوس اس
مواجه ماشون که بش فیش

ها اق خصوصاً در

ا بزهد گای اغلب با ااهارنظشهات متفااـا

ا سشگشدانا ا نها تاً ع ی ـعادل آنای ماا زا  .شا سته اس

ااف هات م ااره ا راهنما ا بزهد گایق وه در قالب رسما ا دالتا ا وه به شوپ مشدماق
ـ ویپ ا به صور علما پاسخکوت ا ن نیار بزهد گای باشن .
در ادامه ـ ابیش مشبوط به فما

هات عا فا بشرسا ماشود .در بشخا ار جشائم ممون اس

شد بزهد ه دوار آسیب راانا ن ه الا افساسا ا عوا
عا فا را ما ل  .فما

هات عا فاق کم

اا خ شهدار شود که لزای فما

هات راایشناسانهات اس

که بشات ـشمیم درد ا

رنجهات عا فا بزهد گای انجای ماشود ا پیک ار هش ویز ناک راایشناسای ا راایکااای در
آی بشجسته اس  .فما

عا فا ار بزهد گای را ماـوای ار ش مشاکز خصوصا راایدرماناِ

بهشهمن ار راایشناسای متخص ،ـ مین کشد .الا اهمی ناک راایشناسا در فما
هشگز به معنات انـصار آی در دس راایشناسای متخص ،نیس  .فما

عا فا

عا فا را ممون اس

کسانا انجای دهن که خود پیکـش بزهد ه بودهان (را جیای اصلاق  .)62 8269بش ا ن اساس در
بشخا ار ک ورها بزهد گای د شار با راهان ارت «انجمنهات کم

به بزهد گای» همواره ا ن

اموای را ما ابن که پی تی ای عا فا بزهد گای امشار باشن  .به ع ار د کشق کسا که پیکـش
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ـجشبهت بزهد گا را و ی ه اس ق بهتش ار هش شخ ،د کش قادر به هم درد ا رنجهات بزهد هت
کنونا بوده ا ماـوان به اا کم

کن  .همینین انجمنهات کم

بهشهگیشت ار راایشناسای متخص ،به فما
(همای) .به دلیپ اهمی

به بزهد گای ماـوانن با

عا فا ار بزهد گایق جامهت عمپ بپوشانن

موضوع اختالل استشس پس ار آسیبق ـ ابیش فما تا بشات درمای ا

بارـوانا بزهد گانا که دوار ا ن آسیب ش هان ق به ـفصیپ بشرسا ماشود.
 .3-3تدابیر حمايتي مربوط به اختالل استرس پس اا آسیب؛

ونانیه اشاره ش اختالل استشس پس ار آسیب ااکنک شا عا اس

که انسایها در ماابپ

را ادهات بسیار استشسرا ا آسیبرا ار خود ن ای مادهن  .پس ار شناخ آ ارق عالئم ا عل
ا ن اختالل در ا ن قسم ق م افث مشبوط به درمای ا ن اختالل بشرسا ماشود
 .1-3-3دارو درماني؛

پژاهکگشای در وارووب د گاه ر ستاق ار درمای مو ای آمیز ن انههات  PTSDبا انواع
داراها خ ش دادهان ق به ورت که دارات ارجح عم ـاً به ن انههات بزهد ه بستکا دارد.
گشاه ار داراهات ض ا سشدگاق با نای باردارن ههات جذب مج د گز ن ا سشاـونین 8به عنوای
خط اال درمای ا ن بیمارای به کار ماران که ا شبخکـش ن داراهات مشبوط به ا ن دسته دارا ا
که به درمای بشخا عالئم اختصاصا PTSDق عالاه بش ا سشدگا ا اضمشابق کم
سشـشالین ا پاراکستین اس

ماکن ق

( .)Kaplan, 2014: 44ا ن داراها با دار پا ین ـجو ز ماشون ا

سپس ر ته ر ته ـا آنجا که الری باش دار را ا زا ک مادهن  SSRI .ها عوارض جان ا کمتشت
نس

به داراهات ض ا سشدگا ق م دارن  .با ا ن فال بشخا ار بیمارانا که ار داراهات SSRI

استفاده کشدهان به فال

ـهوع خفی

 .6سشاـونینق مادّهت شیمیا ا مهما در مغز اس
مولوولا در مغز اس که به سلّولهات عص ا کم

اشاره کشدهان که ا ن عوارض با گذش

رمای ار بین

که به عنوای «انتاال دهن هت عص ا» شناخته ماشود .انتاالدهن هت عص اق
ماکن که با و کش کار کنن  .وا ار ناکها ا ااا فا که سشاـونین

در مغز داردق عمپ کشدی به عنوای پلیس راهنما ا ا رانن گا بشات سا ش انتاال دهن ههات عص ا اس  .ب ای اجود سشاـونین
به ما ار کا اق بسیارت ار عالی هات ب ی ا ار جمله فاال
http://serotonin.blogfa.com/post-26.aspx

رافاق ــ

ـا یش قشار ماگیشن :
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ماران  .همینین م وال جنسا وا د کش ار عوارض جان ا ا ن داراهاس  .در میای گذاشتن
بشار عوارض جان ا با پزش

معالج بسیار مهم اس ق به ورتکه ـغییش دار ا ـعو ض دارا ا ن

م وپ را نیز ار بین مابشد.
سا ش داراهات ض ا سشدگا مثپ داراها سه فلاهات ا مهارکنن ههات مونو آمین اکسی ار نیز
در درمای بشخا عالئم  PTSDمو شن ق خصوصا ار دستهت داراهات سه فلاهات داراها ا مثپ
ا ما پشامین ا آما ـش پتیلین ا ممالعا دقی ا کنتشل ش هاتق اب ش ه اس  .ا ن داراها نیز
درمایق بهتش اس

با دار پا ین ـجو ز ما شون ا کم کم دار را باال مابشن ا معموال م

ف اقپ به میزای  1هفته باش ا در صور ا شبخ ا ـا وسال ادامه اب ( .)Ibidار سا ش داراهات
مو ش بش درمای ا ن اختالل ماـوای داراهات ض صشع مثپ کاربامارپین ا االپشا ق کلونی ن ا
پشاپشانولول را نای بشد .در مورد درمای دارا ا با در نظش داش

که گشوه داراها ماـوانن

ن انهها را ما ارت کاهک دهن ق اما کلیهت درمایهات دارا ا در ا ن رمینه بی تش ن ا ش را رات
ا سشدگاق اضمشاب ا ـهییج پذ شت ر اد بیمارای ماگذارن ا ا ش کمتشت بش ن انههات د کش
مشبوط به  PTSDمثپ اجتنابق انوار ا کشختا هیجانا دارن  .لذا دارا به ـنها ا بشات به ود
بخ ی ی به م وال راانا ا میای شدت که بش داش م تال ای به  PTSDسنکینا ماکن کا ا
نیس  .در نتیجهق متخصصای بالینا نه ـنها بشات فپ مسائپ هیجاناق بلوه بشات کنتشل ااکنکهات
شد به درمایهات دارا اق راای درمانا را ـوصیه ماکنن  .ار ش ا با ـوجه به ا نوه وا ار عال م
ا ن اختاللق اجتناب ار ادآارت فاد ه اس ق راای درمانا ار ش

ا جاد راها بشات صـ

کشدی بیمار در مورد فاد ه ا هیجانا مشبوط به آیق به درمای ا ن بیمارای کم

ماکن .

 .2-3-3رواندرماني؛

بشخا نوی در راای درمانا ماـوان باعث ـسوین عالئم بیمار شودق مانن درمای ر تارت-
شناختاق گشاه درماناق هیپنوـیزیق راای درمانا عاجپ8ق راای درمانا راای پو ا ا خانواده
درمانا .بشخا پژاهکگشایق نتیجه گش تن در ا شادت که بال اصله پس ار فاد هق شص
بشات صـ

کشدی درباره ـجشبهها ای به دس

ماآارن ق ممون اس

مناس ا

میزای عالئم PTSD
1. time-limited
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دانکآمور در ـو ای ش

ت در هااا اق ن ای داد آی

دسته ار کودکانا که به ور سش ع ار خ ما م اارهات بهشهمن ش ن در دا سال بع اضعی
نوشدن ()Victoria M, 1998: 105ق اما اگش

بهتشت داشتن ـا کسانا که ا ن م ااره را در ا

 PTSDـ ویپ ش ه باش ق دا را وشد عم هت راای درمانکشانه را ماشود در پیک گش

 .االا

قشار دادی بیمار در معشض ااقعهت آسیبرات مذکور با راشهات ـجسما ا مواجهه سارت رن ه
اس ق که ا ن مواجهه سارت ماـوان ش

ا ـ ر جا باش ا به ـشـیب انفجار درمانا 8ا

فساسی ردا ا منظم 3نای دارن  .را وشد دایق آمورش راشهات ـ بیش استشس 2اس

که شامپ

نوی آرای سارت ع ال ا را وشدهات شناختا بشات م ارا با استشس اس .
در راش درمانا شناختا که اغلب به همشاه درمای ر تارت مواجهه سارت به کار مارادق سه
مشفلهت مهم اجود داردق اال شناخ
ش هق دای بشرسا میزای ق ر

ا وار ناکارآم که در رمینهت فاد هت استشسرا ا جاد

ا ن ا وار ا والک با آیها ا در نها

ا وار مفی ا منماا که ا ن مشفله مهمـش ن قسم

آی اس

ا ــ

جا کز ن کشدی آیها با
عنوای بارسارت شناختا ار

آی اد ماشود .الری به ذکش اس که کارا ا درمای شناختا به ـنها ا ا شبخ ا کمتشت نس

به

مواجهه درمانا ا ـشکیب ا ن دا با هم دارد .ار انواع د کش درمایهات شناختا-ر تارت که جه
ـسلط بیمار به اضمشاب خود اجود داردق ماـوای مهار ها ا مانن ـونی
بیو ی ب

هات ـنفسا ا

( مهارـا که شخ ،ماـوان عملوشد غیشارادت خود را کنتشل کن )ق مهار ا وار منفاق

کنتشل خ مق مااام

در بشابش استشس ا ادگیشت مهار هات اجتماعا را نای بشد.

4

وا د کش ار راشهات مفی درماناق راایدرمانا راای پو ا اس  .راای پو ا به معنات
بارسارت ااقعهت آسیبراق ـوای با ـخلیهت هیجانا 1ا پاال ک 9اس

که اموای دارد ا ش درمانا

داشته باش  .ال ته راای درمانا را با متناسب با اضعی هش بیمار انجای دادق ووی بشخا ار بیمارای

 .4اختالل استشس پس آسی اق موجود در سا

1. Implosive therapy
2. Systematic desensitization
3. Stress management
ا نتشنتا اختاللها ا بیمارتهات راانا ا جسما به آدرس ا نتشنتا

 www.plague.blogfa.comبه ـار خ 8264/83/36
5. abreaction
6
. catharsis
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ممون اس

بش ا ش افساس اقوع مج د آسیبق ار پا درآ ن  .قشبانیای دوار  PTSDهمینین ما-

ـوانن اد بکیشن با بشخورد منماا با ششا م ای ا ـجز ه کشدی م وال خود به ااف هات قابپ
کنتشلق ار راانا را کاهک دهن  .آیها ماـوانن بین سشرنک خود ا پشهیز کشدیق ـعادل بهتشت
بشقشار کنن  .ا شادت که به خا ش ناکشای در ااقعهت آسیبرا بیک ار ف افساس گناه ماکنن ق
با ـوجه کنن که مسئولی شای آی ق ر که ـصور ماشودق سنکین ن وده اس  .بشعوسق کسانا
که افساس ماکنن بش آنیه که بشا ای رخ ماده ق کنتشلا ن ارن ا بنابشا ن ار مواجهه با
م وال پشهیز ماکنن ق ماـوانن اد بکیشن افساس ـسلط بی تشت بش ران رن گا خود داشته
باشن  .ار گشاه درمانا ا خانواده درمانا نیز ماـوای در ـسوین عالئم بیمار م تال به  PTSDارت
جس ق به ور مثال گشاه درمانا بشات سشبارای جنگ ا بارمان گای بالها ا نظیش رلزله بسیار
مو ای

آمیز بوده اس ( .)Kaplan ,2014: 54خصوصا گشاه درمانا باعث شش

آسیبها ا که بش د کشای اارد آم هق ا بشخوردار ش ی ار فما

ش ی در

سا ش اع ات گشاه ماشود.

برآمد؛

ار بین شاخههات مختل

بزهد هشناسا عنا ع ال

بشات بزهد گایق کم

بزهد هشناسا علما(ـجشبا) ا بزهد هشناسا بالیناق در ادبیا

به بزهد گایق

جشیشناسا ا شایق کمتش به

موضوع بزهد هشناسا بالینا پشداخته ش ه اس  .در ا ن مااله اما سعا ش ه اس

در پاسخ به

پشسکهات شح ش ه در ابت ات مااله با استفاده ار دانک پزشواق راایپزشوا ا راایشناساق
مشافپ ا ابعاد بزهد هشناسا بالینا ـ یین شود .ب ن ـشـیب ماـوای گف

بزهد هشناسا بالینا

دارات دا بُع اصلا عنا آسیبشناسا ا ـ ابیش بالینا اس  .در بُع اال انواع آسیبهات جسماق
راانا ا عا فا مورد بشرسا قشار ماگیشد .ار مهمـش ن آسیبهات راانا نیز موضوع اختالل
استشس پس ار آسیب اس

که متاسفانه کن کشای نظای ع ال

کیفشت به ا ن آسیب مهم ـوجه

ون انا ن ارن  .در بُع دای نیز ـ ابیش بالینا م تمپ بش ـ ابیش دارا درمانا ا راایدرمانا شناسا ا
ا بشرسا گشد  .همینین مشافپ اصلا بزهد ه شناسا بالینا نیز ع ار
بشرسا ماهی

ا نوع بزهد گاق بشآارد خسار ها ا در نها

ار معا نهت بزهد هق

ارر ابا راههات درمای بزهد ه

ا اق ای مناسب بشات درمای اس  .با ا ن اص ق بع ار ارائهت شناختا جامع ار انواع آسیبهات
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اارد ش ه بش بزهد هق با ه ف پی کیشت ار ـوشار بزهد گاق انواع ـ ابیش بالینا با ـاکی بش درمای
اختالل استشس پس ار آسیب ارا ه ش ه اس  .ار نتا ج به دس آم ه ار ا ن ماالهق ارائهت شناختا
ار اختالل استشس پس ار آسیب به عنوای وا ار آ ار کمتش شناخته ش هت بزهد گا اس  .وشا
که عم ـا ار ا ن اختالل در مورد آسیبهات پس ار جنگق سوانح هوا ا ا رانن گا اد ماشودق
اما در خصوف را اد جشیق به عنوای ااقعهات استشسرا بـث ر ادت ن ه اس  .ار ا نراق
ماـوای ار ا تههات ا ن مااله در شناخ
اختالل استفاده کشد .معالوص

ار ا ن اختاللق ن انهها ا آ ار آی ا راههات درمای ا ن

اما متاسفانهق در ا شای هیچ نهاد ا مؤسسهات به صور

خاف

متولا رسی گا به بزهد گای جشائمق به خصوف در مورد آسیبهات راانا ا عا فا نیس .
ج شای خسار آسیبهات اارد ش ه را صش ا ماـوای به صور پشاکن ه در ااا

بشخا نهادها

م اه ه کشد .اق اما سارمای پزشوا قانونا بشات بزهد گایق م تمپ بش معا نا ا ااهارنظشهات
کارشناسا بشات بشرساهات ق ا ا اس  .به ع ار د کشق سارمای پزشوا قانونا به ور مستایم
اق اما جه ـشمیم آسیبهات جسما ا راانا بزهد گای انجای نماده ا اط آسیبهات اارد
ش ه را آی هم مـ اد به آسیبهات جسما ا افیاناً رااناق مورد معا نه ا کارشناسا قشار ما-
ده  8.ال ته اق اما ا ن سارمای اگش به درستا صور پذ شدق ماـوان ناک عم هات در ج شای
خسارا

بزه د ه ا فا کن  .همینین نوع بشخورد پزشوای ا راانپزشوایِ ا ن سارمای نیز ار بزه-

د گا انوت جلوگیشت خواه کشدق اما ـوجه ا ن مااله به ـشمیم آسیبهات عا فا ا راانا
اس  .هشون مؤسسا

مختل

دالتا ا خصوصاق همیوی بیمارستایهات اعصاب ا راای ا

ااف هات م ااره ا م دکارتق اق اماـا در راستات درمای بزهد گای جشائم انجای مادهن
همانن سارمای بهز ستا (د تش امور آسیبد گای اجتماعا معاان
ااا

اجتماعا) که در کنار د کش

ق اق اماـا در خصوف بارـوانا آسیبد گای اجتماعا انجای ماده الا ارـ اط مستایم

ا همشاه با ششح اایفه ا بشنامهات جامع بشات بزهد گای نیس  .اما با ـوجه به م افث ممشافهق
به دلیپ نیارهات خاف راانا ا عا فا بزهد گایق همینین به دلیپ ارـ اط نزد

ا پیوستکا

هشگونه معا نه ا ـجو ز در خصوف ا ن آسیبها با پشان هت ق ا ا بزهد ه ا مهمـش ار همه
 .1جه

م اه ه خ ما

سارمای پزشوا قانونا ا سارمای بهز ستا ر

 www.lmo.irو www.behzisti.ir

به سا

ا نتشنتا ا ن سارمای ها به آدرس:
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بشات پی کیشت ار بزه د گا انوت ا ـوشار بزه د گا در راستات ااا

قوه ق ا یه علا-

الخصوف بعنوای اق ای مناسب بشات پی کیشت ار جشی موضوع بن  1ار اصپ  819قانوی اساساق
پی نهاد ما شود ضمن اصالح قانوی ـ ویپ سارمای پزشوا قانوناق م ش
سارمان ها به کلینی
ا عا فا آنای ار ااا

ق بشنامهر زت ا

هات ـخصصا بشات ـشمیم آسیبهات بزهد گای به ا ژه آسیبهات راانا
ا ن سارمای قشار گیشد.
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