از ﺗﺸﺮﯾﺢﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎزیﻫﺎ؛
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ  ۹آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﺳﻮل ﺧﺮدﻣﻨﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﺰﺷﮏﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف

ﻫﻮش و ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی دﯾﻮاﻧﻪواری ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪای در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻌﺮﻓﯽ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﺮوﯾﻢ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺧﺼﻮﺻﯽ روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻫﻪ  ۱۹۴۰ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﺑﺖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ،در ﻣﻼ ﻋﺎم ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺮوژه ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺧﺒﺮش ﭘﺲ از  ۴۰ﺳﺎل ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻮی ﺑﻮده و داﻧﺸﻤﻨﺪان

ﺳﻮ ﻧﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌﻤﺪی و از روی ﻗﺼﺪ و ﻏﺮض اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ  ۹آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﯿﻄﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪای را در دﻫﻪ  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی

راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﺳﻪ ﺑﺮادر ﻫﻤﺴﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺟﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﺮﮐﺰ روان درﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺳﻪ ﺑﺮادر ﺧﯿﻠﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻮﯾﺪ ِﮐﻠﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﺑﺮادر دﯾﮕﺮش در  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺑﻮده
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ادوارد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﻫﻤﺴﺮ ،در ﺳﺎل  ۱۹۹۵در ِﻣﯿﭙﻞوود واﻗﻊ
در ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ روانﺷﻨﺎسﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﭘﯿﺘﺮ ﻧﯿﻮﺑﺎﺋﺮ و وﯾﻮﻻ ﺑﺮﻧﺎرد ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮدﺷﺎن اﻫﺪاف و ﻧﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺠﯿﺐ و اﺳﻔﻨﺎک اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮادر ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ
ِ
واردل اﮐﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را
ﻣﺸﺎﺑﻪ ) (Three Identical Strangersﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺗﯿﻢ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﺰد  ۳ﺟﺎﯾﺰه ِاﻣﯽ ﺷﺪ!

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎزیﻫﺎ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﻮزف ِﻣ ِ
ﻨﮕﻞ ،ﭘﺰﺷﮏ آﺷﻮوﯾﺘﺰ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ِ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎزی ﻧﺴﺒﺖ دادِ .ﻣﻨﮕﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ دوﻗﻠﻮﻫﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن اﺳﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روی آﻧﻬﺎ آزﻣﺎﯾﺶ

ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﻮزف ﻣﻨﮕﻞ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ
را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم از ﺣﺪﻗﻪ در ﻣﯽآورد.
ﻧﺎزیﻫﺎ اﻣﺎ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎزیﻫﺎ
ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد و از اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺗﺎﻗﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ،

ﭼﯿﺰی از ﺧﺒﺎﺛﺖ اﯾﻦ ﻧﮋاد در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭘﺰﺷﮏﻫﺎی ﻧﺎزی
ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎی ﯾﮏ زن را ﺑﺎ ﻧﺦ و رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﭽﻪاش ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ

ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﭘﺰﺷﮏﻫﺎ در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﮐﺸﻨﺪهای از ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺼﻮم،
ﻧﻮزاد را وادار ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽاش اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮏﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎزیﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﻫﺎی دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﮕﻞ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﻣﯿﻼدی در ﺑﺮزﯾﻞ،
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ درﮔﺬﺷﺖ.

واﺣﺪ  ۷۳۱ژاﭘﻦ
در ﻃﻮل دﻫﻪ  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰ﻣﯿﻼدی ،ﻧﯿﺮوی ارﺗﺶ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ژاﭘﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﯿﻮزﯾﺴﺘﯽ روی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﯿﻨﯽ زده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻣﺎر و ارﻗﺎم دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪﻫﺎ در

دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﻮ ﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺮه ،ﺗﯿﻔﻮﺋﯿﺪ و ﻃﺎﻋﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن
در ﻫﻮای ﺳﺮ و ﯾﺦﺑﻨﺪان رژه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎزده ﺑﺸﻮﻧﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان روی درﻣﺎﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ را در ﺣﺒﺲ زﻧﺪاﻧﯿﺎن درون اﺗﺎﻗﮏﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﯾﮏ
ﮔﺎز ﺳﻤﯽ ﺑﺎ دوز ﮐﺸﻨﺪهای ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﺑﺎﯾﺪ درون اﺗﺎﻗﮏ
ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻮن ﻓﺸﺎر اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺮون ،ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ داﺷﺘﻪ ،ﭼﺸﻤﺎن
ﻓﺮد از ﺣﺪﻗﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزد .ﭘﺰﺷﮏﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ،ﻓﺮد را زﻧﺪه زﻧﺪه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! ﺗﺎﯾﻤﺰ
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ژاﭘﻦ را ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺧﻮد راه
ﺑﺪﻫﺪ ،در ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل  ۱۹۳۹ﻣﯿﻼدی ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎسﻫﺎی رﻓﺘﺎری ،در داﻧﺸﮕﺎه آﯾﻮا ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪای را ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺌﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﮑﻠﻢ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روﯾﮑﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﻨﺪان اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺒﻮد .آﻧﻬﺎ ﯾﺘﯿﻢﻫﺎ را ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ،ﺳﻮژه
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮژهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﺷﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻟﮑﻨﺖ
زﺑﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻢﻫﺎ ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ واﻗﻌﺎ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن

دارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺪون
ﻟﮑﻨﺖ ،ﺣﺮف از دﻫﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد و ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن در ﺳﻮژهﻫﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ رخ ﻧﺪاد اﻣﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﻨﺰوی ،ﺳﺎﮐﺖ و ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ آﯾﻮا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﻮ ﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺳﺎل ۲۰۰۳
ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﭽﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻣﯿﻼدی از داﻧﺸﮕﺎه آﯾﻮا ،ﻣﺒﻠﻎ ۹۲۵
ﻫﺰار دﻻر ﺣﻖ ﻏﺮاﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺘﻞﻫﺎی ِﺑﺮک و ِﻫﯿﻞ
ﺗﺎ دﻫﻪ  ۱۸۳۰ﻣﯿﻼدی ،ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺟﺴﺎد را ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎفﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ؛ آن ﻫﻢ اﺟﺴﺎد ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ،
ﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎفﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺴﺪ
از رﺑﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی اﺟﺴﺎد در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای دزدی
اﺟﺴﺎد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ!
وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻮرک و دوﺳﺘﺶ وﯾﻠﯿﺎم ِﻫﯿﺮ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪ ادﯾﻨﺒﻮرگ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ را ﯾﮏ
ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﺎل  ۱۸۲۷ﺗﺎ  ،۱۸۲۸اﯾﻦ دو ﻓﺮد در اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ده،
دوازده ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را ﺧﻔﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﺟﺴﺎدﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت ﻧﺎﮐﺲ
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺎﮐﺲ ﻫﻢ ﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ اﺟﺴﺎد از ﮐﺠﺎ ﺳﺮ در آورده ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻮرک در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮاﯾﻢ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
و دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ از آن زﻣﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺴﺪ ،ﺣﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﻦ ﮐﺮد.

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ روی ﺑﺮدهﻫﺎ
ﻣﺎرﯾﻮن ﺳﯿﻤﺰ ،ﭘﺪر ﻋﻠﻢ اﻣﺮاض زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﺗﺶ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ

روی ﺑﺮدهﻫﺎی زن ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ .ﺳﯿﻤﺰ اﻣﺮوزه ﭼﻬﺮه ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻧﺤﻮه و اﺳﺘﺮاﺗﮋی درﻣﺎن او ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺘﻮل ﻣﺜﺎﻧﻪای-واژﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ درد

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﯿﻤﺰ ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽاش را ﺑﺪون اﻟﻘﺎی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﻤﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در آن زﻣﺎن ﺗﺎزه در ﺣﺎل ﺑﺎب ﺷﺪن
ﺑﻮد و او ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر
ﭼﻨﺪان دردﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﯿﻤﺰ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎ دادهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر دوررﻧﺪو اﺟﺎﻧﻮﮔﺎ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آﻻﺑﺎﻣﺎ در ژورﻧﺎل  Medical Ethicsدر ﺳﺎل ۱۹۹۳
درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺳﯿﻤﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺮدهداری ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ،از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺪا زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﺮده اﻣﺎ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر زده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ از
ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،درﺳﺖ در ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن  ۱۹۴۶ﺗﺎ  ،۱۹۴۸ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ِر ِوﺑﺮی ﭘﯽ ﺑﺮده ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ روی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻫﺪف اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻠﻮی
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در اﻗﺪام ﻋﺠﯿﺐ و ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ،ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎی
آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ ،ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .راه ﺳﺎدهﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی
زﺧﻢ ﺑﺎز زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ.
ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ را ﺑﻪ
ِ
ِر ِوﺑﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،از داروی ﭘﻨﯽﺳﯿﻠﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ از
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﯾﮑﻢ
ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی ،ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﮐﺎﺗﻠﯿﻦ ﺳﺒﻠﯿﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ و وزﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ

در ﻣﻼ ﻋﺎم ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺳﮑﯿﮕﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ  ۴۰ﺳﺎل ،ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ

ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺳﮑﯿﮕﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۳۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﺛﺮات ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ روی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ درﻣﺎن ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری را در  ۳۹۹ﻣﺮد ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ اﻫﻞ آﻻﺑﺎﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ۲۰۱ .ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺧﻮﻧﺸﺎن آﻟﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ دوز ﮐﺎﻓﯽ از داروﻫﺎ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۴۷ﮐﻪ ﭘﻨﯽﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻔﯿﻠﯿﺲ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای در روزﻧﺎﻣﻪ ،آن ﻫﻢ  ۴۰ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﺣﻮادث ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶ زﻧﺪان اﺳﺘﻨﻔﻮرد
ﻓﯿﻠﯿﭗ زﯾﻤﺒﺎردو ،اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد در ﺳﺎل  ۱۹۷۱ﻣﯿﻼدی اﯾﺪهای ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ رﺳﯿﺪ .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮد :وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﻮب را در

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟

او درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ زﯾﻤﺒﺎردو ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﺠﯿﺐ را راهاﻧﺪازی
ﮐﺮد .زﯾﻤﺒﺎردو ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ زﻧﺪانﺑﺎن و زﻧﺪاﻧﯽ را در ﯾﮏ زﻧﺪان
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻋﺮض ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،روح و رواﻧﺸﺎن اﯾﺮاد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .زﻧﺪانﺑﺎنﻫﺎ
رﻓﺘﺎری ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻫﺠﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺰوی ،ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻓﺴﺮده
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﺶ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر در ﺣﺎل
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ زﻧﺪانﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در »ﻣﺪﯾﻮم« ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﯿﺪه ،زﯾﻤﺒﺎردو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮده ﺑﺮ ﻧﻤﻮد رﻓﺘﺎر
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .ﻋﺪهای از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﻤﺒﺎردو ﺑﺎورش
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪاش درﺳﺖ اﺳﺖ .زﯾﻤﺒﺎردو ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺮ دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﻧﺴﺎن از
ﯾﮏ ﻓﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺪان اﺳﺘﻨﻔﻮرد از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ درﺳﺖ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻣﻔﺎﻫﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺣﯿﺚ
روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺮوزه ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آدمﻫﺎی ﺧﻮب را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ،
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

