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سهیالصادقیفسایی 1
تاریخ ارسال -9119/99/91 :تاریخ پذیرش9111/9/91 :

چکیده 


اتخاذ یک رویکرد کیفی و با تأکید بر دادههایی که از طریق مصاحبهها عمیق نیمسداختیافتده بدا 41
قاتل ( 41مرد و  1زن) حاصل شده است ،سعی بر شناسایی تیپهدا مختلد قتدل و ف دم چرایدی و
چگونگی شکلگیر پدیدة قتل دارد .دادهها حاصل از مصاحبهها عمیق آشکار میسازد که قتل یک
نوع رفتار یا حادثه نیست ،بلکه ماهیت قتل ،متندوع اسدت و در زمیندة اجتمداعی و فرهنگدی سداخته و
برساخت میشود .نتایج پژوهش نشان میدهد که قتل در زمینهها مختلفی چون گدروههدا بههکدار،
خانواده ،خیابان ،در تقارب با سایر جرائم رخ میدهد و بهطور تصادفی توزیع نمیشود ،بلکه یک کنش
متقابل بین دو یا چند نفر از افراد است که در بیشتر اوقات یکدیگر را میشناسند و در تنازعدات بدین
شخصی ،خشونت بهصورت یک فرایند پویا بین افراد در یک روابط قرینها رد و بدل میشدود .آنچده
ماشة خشونت را میکشد ،عاملها ترس ،رنجش و نفرت ،ناامید  ،جاهطلبی و خشم و نمایش اسدت
و بیشتر قتلها ناشی از تضاد افراد بر سر مسائل جهئی اسدت و ازایدنرو مدیتدوان آنهدا را قتدلهدا
مواج ها نامید و تعداد کمی از قتلها ،قتلها انتقامی است که میتواند مدنعک کننددة یدک تصدمیم
عقالنی ،تحقیرشدگی یا ناامید باشد.

کلیدواژگان 

انتخاب عقالنی ،تحقیرشدگی ،روابط قرینها  ،روش کیفی ،قتل ،قتلها انتقامی ،قتلها مواج ها .

 این مقاله خالصه ای از پژوهشي است تحت عنوان«بررسیي اامهیهشیناخیي تیید ر تایران» کیه بیه
سفارش فیر مطالهات اایماعي و پیشگیری از ارم توة تضاییه انجام شده است.
 .9انشیار گروه اامههشناسي انشکدة علوم اایماعي ،انشگاه تارانssadeghi@ut.ac.ir :
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اگرچه هر نوع قتلی در نوع خود منحصربهفرد است ،اشکالی از قتل میتواند دربرگیرنددة ویژگدیهدا
مشترکی باشد و این امر بیانگر آن است که قتل بهصورتها متعدد الگو مییابد .پژوهش حاضدر بدا

نشریه بررسي مسائد اایماعي ایران  ،وره ،4شماره ،9باار و تابسیان9112

44

طرحمسئله 
تالش برا ساختن تیپولوژ دربارة جرم و مجرمان ،با مکتب اثباتی جرمشناسی و توسط سهار
لمبروزو )4144( 9و فر شروع شد .لمبروزو و فر  5 2نوع مجرم دیوانه ،مدادرزاد ییرقابدل
اصالح ،عادتی ،عاطفی و مجرمان موقعیتی را دستهبند میکنند .در طول زمان آنهدا و بعدد از
آنها تیپولوژ ها گوناگونی توسعه یافته است .ایلب این تیپولوژ ها به لحاظ مف وم مرکه ،

ویژگیها و ابعاد طبقهبند  ،متفاوت بودهاند (درایور .)4191 ،1برا مثال مجرمان بدا توجده بده
مالکهایی چون ویژگیها فیهیولوژیکد ارگانیک ،ساختار اسکلت ،ویژگیها رواندی ،ندوع
جرم ،طبقه ،شغل ،جنسیت ،نژاد ،بازگشت به جرم و واکنش به تنبیه و زنددانیشددن ،متفداوت
هستند .اگرچه تیپولوژ ها بالقوه ارزش علمی خاص خود را دارند و با توجه به آنها میتدوان
جرائم را به معنا عام و قتل را به معندا خداص در مقولدههدا بدامعندایی جدا داد و ایدن
تقسیمبند ها بر شناسایی و ف م ما از پدیدة قتل تأثیر مدیگداارد امدا اب دام در تیپولدوژ هدا و
فقدان هر نوع عقالنیتی برا ساختن آنها میتواندد موجدب عددم کدارایی تیپولدوژ هدا شدود
(گیب .)4191،
امروزه تیپولوژ ها پیچیده و متنوعی دربارة قتل مطرح شدهاند و بسیار از پژوهشدگران

در ساختن این تیپولوژ ها به موضدوعاتی چدون انگیدهه و رابطدة بدین قاتدل و قربدانی توجده
کردهاند .بعضی از پژوهشگران دربارة تمایه اشکال ابهار و عاطفی قتل بحث کردهاند .اسداس
این تقسیمبند ادبیات روانشناختی است .عدها نیه از قتلها تصادفی و قتلهدا بدابرنامده
سخن گفتهاند .اخیراً بلوک و دیگران (به نقل از بروکمن )14 :1115 ،بیان کردهاند که مدیتدوان

ج ات ابهار ـ عاطفی و بابرنامه و تصادفی را در هم ترکیب کرد و به چ ار ندوع سدنج جدیدد
رسید که عبارتاند از:
 .4قتلها ابهار بابرنامه؛
 .1قتلها ابهارا تصادفی؛
 .3قتلها عاطفی بابرنامه؛
 .1قتلها عاطفی تصادفی.
یقیناً تقسیمبند قتل در مقولهها معندادار بدر شناسدایی و ف دم مدا از پدیددة قتدل تدأثیر
میگاارد ،اما تأکید بر این مسئله ضرور است که دسترسینداشتن به دادهها ینی و جهئیات
میتواند موجب شکلگیر تیپولوژ ها گیجکننده باشد .مطالعات عمیق کیفی به لحاظ تولیدد
دادهها یندی مدیتواندد زمیندة شناسدایی تیپولدوژ هدا مختلد

را فدراهم سدازد .تندوع در
1. Lombroso
2. Ferri
3. Driver
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تیپولوژ ها بیانکنندة این مطلب است که قتل یک پدیددة بدهشددت متندوعی اسدت .بندابراین،
نمیتوان دربارة قتل بهعنوان یک شکل از جرم یا یک نوع از رفتارها خشن فکر کرد .میتوان
قتل را براساس جنسیت ،شرایط و دینامیک متفاوت رخدادها ،رابطة قاتدل و قربدانی ،متندی کده
خشونت کشنده در آن شکل گرفته است ،دستهبند کرد.

روششناسیتحقیق 

پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد استقرایی به دنبال کش

ابعاد از زندگی کنشگران اسدت و

از نوع مطالعات کیفی با رویکرد امیک 1است .با توجده بده ماهیدت موضدوع مطالعدهشدده ،و
سؤاالت پژوهش ،استفاده از روششناسی کیفی که بتواند با اتخاذ رویکرد اکتشدافی و توجده
به تفاسیر کنشگران ،از الیهها پن ان پدیدة قتل پرده بردارد ،انتخابی صحیح بده نردر مدیآیدد.
بهطورکلی ،یافتهها پژوهش کیفی از طریق فرایندها آمدار بده دسدت نمدیآیدد و معمدوالً
اینگونه پژوهشها فاقد چارچوب نرر از پیش تعیینشده و فرضیهها مبتندی بدر آن اسدت.
تکنیک جمعآور داده در این پژوهش ،مصاحبة عمیق نیمهساختار یافتده اسدت .بدا توجده بده
کوچکبودن حجم سوژهها مطالعهشده ،یافتهها به هیچوجه قابل تعمیم به جامعه بهرگتر نیستند.

االتتحقیق 

سؤ
با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافیبودن پژوهش ،بررسی فرضیات و یا نرریة خاصی مورد نرر
نبوده است و به لحاظ منطق استقرایی که معموالً بر اینگونه پژوهشها حاکم است ،جمعآور
دادهها با سؤاالت خاصی از قبیل:
نحوة شکلگیر خشونت به چه صورت بوده است؟
درک و تصور کنشگران از واقعة قتل چیست؟
دیدگاه قاتالن نسبت به قربانیان خود چگونه است؟
ارتکاب قتل برحسب متغیرهایی چون جنسیت ،نسبت مجرم و قربانی ،هدفمند یدا عددم
هدفمند  ،مکان و انگیهه چگونه تفاوت مییابد؟ انجام شده است.

آوریوتحلیلدادهها 

نحوةگ 
رد
کلیة دادهها از طریق مصاحبهها عمیق نیمهسداخت یافتده بدا  41قاتدل( 41مدرد و دو زن) در
مکان دادسرا جنایی در یک دفتر خصوصی و بدون وجدود نگ بدان جمدعآور شدده اسدت.
 .9رویکر امیک یکي از مفاهیم بنیا ی ر پارا ایم تفسیری و روششناسي کیفي است و به مهنای
رک ،تفسیر و بازنمایي پدیده یا موضوع بررسيشده از «نقطهنظر افرا رگیر» با آن است.
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تحلیل دادههدا هدمزمدان و بدا مدرور دقیدق مصداحبههدا و اسدتخرام مفداهیم مرکده بعدد از
کدگاار ها باز ،محور و انتخابی انجام شده است .به لحاظ ماهیت پدیدارشناختی پژوهش
سعی بر آن بوده است تا مطالب بهصورت افراطی فشرده نشود و در قالب چندد مقولده کداهش
نیابد .توضیح پدیدة قتل با توجه به سؤاالت محور و با توجه به تمهایی که در پژوهش ظاهر
شدند ،انجام میشود.

توصیفمتغیرهایزمینهای 

ترکیب سنی :بازه سنی افراد نمونه از  44تا  31سال و با میانگین  14است.
جنسیت :بیش از 11درصد قتلها توسط مردان و کمتر از 41درصد از قتلهدا توسدط زندان
انجام میشود.
وضعیت تأهل 44 :نفر از پاسخگویان مجرد 4 ،نفر مطلقه و  1نفر متأهل بدودهاندد .از میدان
متأهلین یکی از آنها زن بوده که همسر خود را به قتل رسانده است.
وضعیت تحصیلی 1 :نفر از پاسخگویان این پژوهش افراد بودند که دیپلم نداشتهاند و یدا
بهنوعی ترک تحصیل کردهاند 1 ،نفر دیپلم داشتهاند و  4نفر هم لیسان داشته است.
وضعیت اشتغال :اکثریت پاسخگویان فاقد مشایل ثابتاند و اکثراً در کارها نیمدهوقدت و
بیثبات کار میکنند .از میان پاسخگویان تعداد نیه از طریق خرید و فروش مواد مخدر امدرار
معاش میکنند .بنا بر دیدگاه پاسخگویان ،امرار معاش از طریق خرید و فروش مواد یدا اجنداس
دزد نیه کار محسوب میشود ،چراکه آنها بر این باورند که قادرند خرم خدود را درآوردندد.
بهعبارت دیگر بیش از 11درصد پاسخگویان فاقد مشایلی هسدتند کده جدرم و کدجرو در آن
محلی از اعراب نداشته باشد.
محل سکونت :اکثر پاسخگویان در محلههایی چون دولدتآبداد ،شد رک ولیعصدر ،اتابدک،
شاهپور ،راهآهن ،امام حسین ،ت رانسر و کرم زندگی میکردند که از دید خود آنها جرمخیه بوده است.

ساییتیپولوژیهایقتل 


شنا
در مطالعة حاضر سعی بر آن است که با توجه به دادههایی که از یک مطالعة کیفدی بده دسدت
آمده است ،تیپها مختل

از قتل شناسایی شود .ازاینرو سعی نویسنده بر آن است که انواع

قتل را ازنرر زمینه و متن ،ماهیت و علت خشونت ،شناسایی کند.

متنخشونت 
انواع قتل با توجه به متنی که خشونت در آنها رخ میدهد عبارتاند از:
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ال ) قتلها خانگی
منرور از قتلها خانگی ،قتلهایی است که در حوزة خانواده رخ میدهد و یدک عضدو از
خانواده خشونت را بر عضو و یا اعضا دیگر تحمیل میکند و بدترین نوع خشونت در قالدب
قتل نمودار میشود .در حوزة قتلها خانگی چند نوع قتل قابل شناسایی و دستهبند هستند.
 .4قتل زن توسط شوهر؛
 .1قتل شوهر توسط زن؛
 .3قتل بچهها توسط والدین؛
 .1قتل والدین توسط فرزندان.
اگرچه کلیة این قتلها در حوزة خانواده رخ میدهد ماهیتاً با هم متفاوتند و علدل متفداوتی
نیه دارند که از یک قتل تا قتل دیگر ممکن است کامالً متفاوت باشد.
معموالً خشونت مردان علیه زنان ،در زمینة نابرابر در قدرت و منهلدت تفسدیر مدیشدود،
حال آنکه خشونت زنان علیه مردان ،در زمینة ناامید و درماندگی ممکن است تفسیر شود.
ب) قتلها مرتبط با سایر جرائم
در این نوع قتلها ،معموالً مجرم به انگیهة دیگر چون سرقت یا تجاوز وارد عمل میشود ،اما
ممکن است عمل مجرمانة اولیة و به قتل منجر شود.

روایتدوقتل 
ذکر روایتها قتل نهتن ا ابعاد ذهنی و عینی را که در شکلگیر پدیدة قتل مؤثر بدوده اسدت
نشان میدهد بلکه ارجاع به شواهد از گفتارهدا و روایدتهدا زندده بده زبدان فداعالن قتدل
میتواند اعتبار مقوالت اکتشافی را تأیید کند و شائبة تأویل و تفسیر شخصی دادهها و یافتهها
پژوهش را به حداقل برساند.
میثم 11ساله ،دیپلمه ،برآمده از یک خانوادة متوسط رو به پایین است .پدر میدثم معتداد بده
شیشه و کراک است و همین امدر سدبب متارکدة و و همسدرش مدیشدود .شدرایط نامناسدب
اقتصاد خانواده ،میثم را از شانهدهسالگی به سو بازار کار میکشاند .بهعلت نداشدتن مددرک
تحصیلی مناسب مجبور است به سراغ کارها بیثبات مانندد آژاند  ،مسافرکشدی و خریدد و
فروش ماشین برود و برا مدت کوتاهی نیه بهطور موقت در مخابرات کار کند .میثم خیلیزود
پا جا پدر میگاارد و به سراغ مواد مخدر مدیرود و از طریدق دوسدتانش بده اعتیداد کشدیده
میشود ،خودش میگوید:
«قرص میخوردم ،نیرو میداد ،یه فکرایی تو ذهنم میاومد ،اصالً فکر گیرکردن رو نمیکردم».
میثم یک شخصیت خشن دارد ،خودش میگوید:
«دعوا و درگیر میبینم یه جور میشم ،یا باید سوا کنم یا بهنمشون».
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مطلب دیگر که دربارة مورد میثم جالب است اینکه هر دو فرد که به دست و به قتدل
میرسند ،از لحاظ اجتماعی ،فرهنگی و طبقاتی با و یکساناند و فقط از لحاظ سن و جثده از
او بهرگترند .قربانی اول و 34سال و قربانی دوم  31سال دارد .چون میثم بده لحداظ جثده از
ع دة آنها برنمیآمده است ،هر دو را به یک شیوه ،ابتدا با قرص به دام میاندازد .مسئلة جالب
دیگدر آنکده ،میدثم بددرا کدل برنامده نقشددها در سدر داشدت و سددعی کدرد ایدن موضددوع را
مرحلهبهمرحله هدایت کند .میثم که برا گاراندن زندگی خرید و فروش ماشدین مدیکندد ،در
یکی از معامالت ،ماشینی را از یکی از دوستانش به نام حسن مدیخدرد و همدین امدر موجدب
اختالف بین او و حسن که خود در محله به قلدر معدروف اسدت ،مدیشدود .میدثم کده از او
میترسد و گمان میکند که با رویهها متعارف و معمول نمیتواند حسن را مجبور بده انتقدال
سند کند ،با کشیدن نقشها به و آبمیوها میدهد که حاو قرص خوابآور بدوده اسدت.
پ

از بی وشکردن او سعی میکند از و سفته بگیرد .در حین انجام کار حسن بیدار میشدود

و میثم که تحتتأثیر مواد مخدر(قرصها اک ) بوده است ،نمیتواند بهدرسدتی فکدر کندد و
دائماً دچار توهماتی میشود مبنی بر اینکه اگر حسن بف مد او را خواهد کشت و ن ایتداً تدرس
بر او یلبه میکند و با چاقو به حسن حمله و گردنش را زخمی میکند ،حسن که خدود فدرد
سابقهدار است و رفتارها ضد اجتماعیاش موجب منهلتی بدرایش در محلده شدده اسدت ،بدا
فحاشی از میثم میخواهد که و را به دکتر برساند و بدون آنکه کسی بف مد قضدیه را فیصدله
دهند اما میثم که تحتتأثیر توهمات ذهنی خود بوده است بیاختیار ماشین را به سمت کدرم و
قهوین هدایت میکند .و درحالیکه از حسن خون زیاد رفته است راهی شمال میشود ،و میگوید:
«رفتیم شمال ،دو سه روز مدیگشدتیم و ...گفدت تدو محدل نگدو کده مدن رو زد افدت
داره...هشت ضربه چاقو ب ش زدم ...گفتم سالم بشه منو میزنه ،حسن تو ماشین جون داد».
بعد از حادثه از شر توهمات خود خالصی ندارد و دائماً از این هراس دارد که مبدادا بدرادر
مقتول بف مد و از او انتقام بگیرد ،دلش میخواهد با کسی درددل کندد .جریدان را بده دایدیاش
میگوید و بعد بهدلیل اختالفی که بر سر سند خانه با دایدیاش پیددا مدیکندد ،از طدرف دایدی
ت دید میشود که سند خانه را آزاد کند وگرنه جریان را به پلی

گهارش مدیدهدد و در اینجدا

میثم نقشة قتل دوم را میکشد.
« ...تا صبح نخوابیدم ،چرا یه کار کردم که تا آخر عمر بتونه ت دیدم کنده؟ گفدتم ایدن رو
باید بکشم .دلم نیومد با چاقو بکشمش ،با قرص کشتمش .گفتم بریم ماشین بخریم .با خودش
شش هفت میلیون برداشت .تو چ اردونگه با تلفدن عمدومی زندد زدم .آبمیدوه رو آوردم.
خورد .بعد از ده دقیقه که حالش خوب بود ،ک

از دهنش ریخت پایین اما عین خیالم نبدود...

قرص برنج گرفته بودم که وقتی گیر کردم خودکشی کنم ...نیمساعته هدم مدرد .تدا شدب تدو
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خیابونا میگشتم .گفتم بهار بندازمش یه جایی دور از خونه...رفتم ش ریار و ش ر قددس ،ببدین
قرص با من چی کار کرده بود .بنهین و الکل گرفتم ریخدتم روش .سدمتش فنددک زدم .وقتدی
آتیش گرفت شب بود .هیچک

نبود».

میثم اصرار دارد که هر دو قتل را به تأثیر مواد مخدر و شیشده نسدبت دهدد و بدهندوعی از
تکنیکها خنثیساز ب ره میجوید .میثم با قربانی اول خود ح همددرد نددارد و حتدی
سعی میکند بهنوعی کار خودش را توجیه کند و آن را یک انتخاب عقالنی یا از سر درماندگی
بداند ،اما دربارة داییاش احساس متفاوتی دارد.
« ...کل سرمایهام هفت میلیون تومن بدود .از قتدل دایدیام ناراحدتتدر هسدتم .حسدن هدم
پشیمونم اما زور باال سرم بود .االن هم این کار رو میکردم».
آنچه در نمونة میثم قابل تأمل است ،نحوة اعمال قدرت است .و در تمام مراحل طدور
عمل میکند که گویی کامالً بر اوضاع مسلط است ،حتی زمانی که قربانیان را از خدود قدو تدر
میداند سعی میکند ،قدرت آنها را با مواد بی وشی زایل کند و باز دربارة خود ترجیح میدهد
خودکشی کند تا آنکه جان و را بستانند .درحالیکه خودش را ناامید ،بیانگیهه ،و متمایدل بده
خودکشی معرفی میکند ،بر این باور است که بهمحض برخوردار از فرصدت ،جدان خدود را
خواهد گرفت .و علت رفتارها ضد اجتماعیاش را محلة نامناسدب ،اختالفدات خدانوادگی
والدین ،اعتیاد به مواد و دوستان ناباب و اختالالت عصبی میداند و با توسدل بده تکنیدکهدا
خنثیساز (سایک

و ماتها )4154 ،سعی میکند قدر خودش را آسدوده سدازد .در جددول

زیر به بعضی از نقلقولها و اشاره میشود:
تکنیکهای
خنثیسازی

نقلقولها

مقصرانگاری پدر

بابام معتاد به شیشه و کراک بود ،سر این مشکل همه زندگی رو ب م زد.

اشاره به اختالل

اعصابم خرابه ،اونجا قرص اعصاب میدن.

اعصاب
مقصرانگاری قرص

ببین قرص با من چیکار کرده بود ،بنهین و الکل گرفتم ریختم روش.
دلم میخواست با یکی درددل کنم ،گفتم با داییام صحبت کنم ،گفتم دایی قرص داره
دیوونهام میکنه

تأثیر قرص

وقتی مصرف میکرد نترس میشد  .اولینبار رفتیم پارک یه دونه خوردم نترس بودم
یه حال دیگها به من داد

مقصرانگاری محله

تو ش رک ولیعصر خالفکار زیاد بود.
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با اینکه میثم به رابطة مواد مخدر و جرم اشاره میکند ،دربدارة طدرح نقشدههدا و بده اجدرا
درآوردن آنها بسیار آگاهانه عمل کرده است.
نمونة دوم :فریدون 11ساله ،مجرد و دانشجو دانشدگاه آزاد ،برآمدده از خدانوادة متوسدط
است که قبل از ارتکاب جرم با اعضا خانوادة خود زندگی میکرده و به لحاظ کار در دفتدر
امالک مسکن که متعلق به پدرش بوده ،کار میکدرده اسدت .بندابر اظ دارات خدودش تعلدق و
وابستگی عاطفی چندانی بر روابط خانوادگی آنها حاکم نیست و هر ک

زنددگی خدودش را

پیش میبرد و عاملیت فرد جا خود را به عاملیت خانواده داده است.
« خواهر و برادرم زندگی خودشدون رو دارن ،ممکنده روز دو بدار بدا هدم حدرف بدهنیم
شخصیتهامون اینجوریه ارتباط باعث اصطکاک میشه...زندگی هر کی واسه خودش قشنگه».
رابطة نهدیکی با پدر و خواهر و برادرش ندارد ،اما برعک

بدا مدادرش احسداس نهدیکدی

میکند .ابتال مادرش به سرطان ،موجب شد که و برا رهایی از فشارها روحی به سمت
مواد مخدر برود:
«من چ ار سال تریاک مصرف میکردم .فشارها روحدی باعدث شدد مدادم سدرطان یددد
لنفاو گرفت .دوران دبیرستان بودم .ضربه خوردم .رابطهام با مامانم خیلی نهدیک بود».
به نرر میرسد فریدون از ابتدا نوجوانی برخالف هنجارها متعارف عمل میکند .زمانی
که فقط پانهده سال بیشتر ندارد با دختر دوست میشود که تداکنون ایدن رابطده ادامده دارد و
درحالیکه هنوز عقد رسمی نکردهاند ،روابط بسیار نهدیکی با هم دارند:
«روابط نهدیک با دختره داشتم .رابطة زناشویی داشتم .فقط با همین دختر».
اگرچه موفق میشود دبیرستان را تمام کند ،از دوران مدرسه رفدتن خدود احسداس انهجدار
میکند و به نرر میرسد مدرسه نقش چندانی در جامعهپایر کردن و نداشدت و نتوانسدت او
را به سو هنجارها اجتماعی فراخواند:
«تو مدرسه با بچهها درگیر میشدم ،زورم هم به همه میرسید».
پایبند مسائل اعتقاد و دینی نیست و به نرر مدیرسدد کده ارزشهدا دیندی در زنددگی
روزمرة و جایگاهی ندارد:
«عقد شرعی رو زیاد قبول ندارم ،هر کی چارچوبی داره...ما یه مقدار اروپایی فکر میکنیم».
بهریم آنکه فریدون نیاز مالی ندارد و درآمد و حدوداً سیصد تدا چ ارصدد هدهار تومدان
است ،به نرر میرسد کفاف توقعات و و دوست دخترش را نمیدهد و او بدرا رسدیدن بده
خواهشها متنوع خود حاضر است از دایرة هنجارها بهراحتی خارم شود:
«تفریح مورد عالقهام ماشینسوار  ،داشتن ب ترین گوشی و لپتاپ و اینکه دسدت ندامهدم
رو بگیرم و ول بگردیم».
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در روز حادثه از پدرش تقاضا پول میکند ،امدا زمدانی کده بدا جدواب منفدی او روبدهرو
میشود به قصد سرقت وارد خانة یکی از مشتریان بنگاه پدرش میشود .و که به اندازة کافی
دربارة قربانی خود میداند ،وقتی را برا سرقت انتخاب میکند که مرد خانه حضور ندارد و به
ب انة بازدید از منهل برا فروش آن وارد خانه میشود .ابتدا زن صاحبخانه را ت دید مدیکندد
و از او پول و جواهرات میخواهد و بعد که با مقاومت قربانی روبهرو میشود و را با هفدت
ضربة چاقو از پا درمیآورد و فرزند قربانی را که فقط شش سال دارد با چاقو به قصد کشدتن
میزند ،ولی کودک جان سالم به در میبرد و بعداً قاتل را شناسایی میکند.
در پاسج به این سؤال که چرا دست به این عمل زد میگوید:
« شما درک نمیکنید ،خودم هم هنوز درک نمیکنم ،اگه درک مدیکدردم بدا خیدال راحدت
میکشیدم».

حب

دربارة قربانی میگوید:
«از مشتر ها مغازه بود .موقع کارکردن آبم با بابام تو یه جوب نمیرفت مشتر دائم بود
 31سالش بود .میاومد و میرفت .خونهاش رو سپرده بود ،مشتر مدیبدردم و مدیآوردم .اون
موقع رو مواد بوده نمیدونم ،توهم بود نمیدونم .نمیدونم کار خودم بدود یدا کدار مدواد بدود.
چون کار اشتباهی بود .هیچ نیاز به پول نداشتم .درآمدم خوب بود .سیصددهدهار تدومن بلندد
کردم .نمیدونستم پول داره یا نه ،رفتم بهعنوان دزد  .دخترش در رو بداز کدرد .بعدد خدودش
اومد .قبالً ارتباط نداشتیم .استاد دانشگاه بوده ،دکتراش رو تازه گرفتده بدود ...در زدم گفدتم یده
ربع بیست دقیقه دیگه قراره مشتر بیارم .پایرایی کرد .رفت تو اتاق ،بدا تلفدن حدرف مدیزد.
رفتم تو اتاق ت دیدش کردم .درگیر شدیم با هم .خونه آپارتمانی بود طبقه  ،9دخترش جیغ زد و..
جمعبند مصاحبه ،نکات زیر را آشکار میسازد:
د متنی که خشونت در آن رخ میدهد خانه است.
د تقارب میان سرقت و جرم قتل
د آنچه ماشة خشونت را میکشد جاهطلبی تحتتأثیر مواد است.
د آشنایی نسبی با قربانی داشته است.
د رابطة قاتل و قربانی قرینها نیست ،زیرا قتل در یک زمینة هدفمند و برنامدهریده شدده رخ
میدهد.
م) قتلها مربوط به گندها
اینگونه قتلها باید در شبکة ارتباط با باندها تحلیل شود .در اینگونه قتلها که توسط باندها
تب کار انجام میشود ،درگیر ها عمدتاً بر سر حفظ قدرت ،اعتبار و ایجاد سدلطه بدر قلمدرو
است .در میان پاسخگویان با این نحوة قتل برخورد نداشتیم.
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د) قتلها مربوط به دعوا
ه) قتل بر سر بیاحتیاطی
در این نوع قتلها ،مجرم انگیهة کشتن را در سر ندارد ولی بر اثر بیاحتیاطی ممکدن اسدت
سبب مرگ دیگران شود .رانندگیهایی که با بیمباالتی انجام میشوند نیده در ایدن دسدته قدرار
میگیرند.
و) قتلها ییرمتعارف که اشاره به قتلها زنجیرها و کشدتارها دسدتهجمعدی دارد .در
میان پاسخگویان این پژوهش قتل ییرمتعارف دیده نشد.

هاباتوجهبهقصدوهدفمندی 


انواعقتل
مصاحبهها عمیق آشکار میسازد که در همة متنها شناساییشده قتل یک کنش تنریمشدده
و همراه با قصد و برنامهریه نیستند .ازاینرو قتلها را میتوان بهصورت زیر دستهبند کرد:
 .4قتلهای مواجههای :اینگونه قتلها عمدتاً بر سر دعواها جهئی رخ میدهد و معمدوالً
با قصد و برنامهریه همراه نیست .در این نوع قتلها جرم بیشتر شکل و فرم مردانه دارد چون
قربانی و قاتل هر دو مرد هستند و معموالً با دعوا پیش میآید و اگدرچده قصدد قبلدی در کدار
نیست ،اما دعوا منجر به قتل قربانی میشود .قتل روحاهلل داداشی در این دسته جا میگیرد که
در جا دیگر به آن پرداخته میشود.
 .1قتلهای انتقامی :این نوع قتلها برنامهریه شده است و معموالً بر سر مسدائل مختلفدی
شکل میگیرد.
کامران 13ساله ،دانشجو ،که دختر مورد عالقهاش را بر رو یکی از پلها شد ر بده قتدل
میرساند ،میگوید:
«دختره به من عالقه نداشت .من ب ش عالقه داشدتم ...نمدیتونسدتم ذهدنم رو از اون پداک
کنم....ب ش احساسم رو گفته بودم....من رو رد میکرد .با تمسخر تحقیرم میکدرد .وا میسدتاد
حرفایی میزد .چیهایی میگفت .اینی رو که میرم سمتش کمکم باعث سدو اسدتفادهاش شدده
بود ،دو سه تا دوست (دختر) داشت که این مسئله رو سوژه کدرده بدودن ایدن قضدیه رو ،بعدد
ییرمستقیم متلک مینداختن باعث عصبانیتم میشد»...
افراد به دالیل متفاوت و تحت شرایط بسیار متفاوتی مرتکب قتل میشوند ،لاا توضدیحاتی
که دربدارة قتدل داده مدیشدود نیده بایدد دربرگیرنددة ایدن تفداوتهدا باشدد .چنانکده پولدک
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میگوید«:نمیتوان یک تئور داشت که تنوع قتل را دربرگیرد و توضیح دهد».
بنابراین ،میتوان تیپولوژ ها مختلفی برحسب رابطة بین قربانی و مجرم ،مکان ،جنسیت،
1. Polk
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انگیهه و ابهار به کار گرفتهشده ارائه کرد .زمانی که از سنج شناسی بحث میکندیم هدر کددام از
این فاکتورها میتواند بهطور جد مالحره شود.

ماشةخشونت 
مصاحبهها عمیق نشان میدهد که پنج فاکتور خشم و جداهطلبدی ،رنجدش و نفدرت ،تدرس،
ناامید و نمایش ماشة خشونت را میکشد .تأکید بر این فاکتورها بدان معنا نیست که هر کدام
از این فاکتورها بهطور انحصار و قطعی در یک نوع قتل خاص دیده میشود ،چه بسا در یک
قتل ترکیبی از این عوامل حضور داشته باشد.

رنجش،نفرتوقتل
روایتچندقتل
گاهی رنجش و نفرت سبب شکلگیر قتل میشود .مریم پانهدهساله ،برآمده از طبقدة متوسدط
رو به پایین که در یک خانوادة نابسامان رشد میکند ،مدرسه را در چ اردهسالگی ترک میکند.
تعامل صحیح نداشتن با خانواده ،جابنکردن و در مدرسه و برخدوردارنبدودن از مشداوره و
نرارت صحیح ،خیلیزود مریم را به سو خیابان و رفیقباز میکشاند .روحیة ماجراجویی و
هیجانطلبی بیش از حد و ارتباطنداشتن با خانواده موجب میشود که از ابتددا زنددگی ورا
هنجارها اجتماعی حرکت کند .زمانی که هشت سال بیشتر نددارد اولدین دوسدت پسدر و تدا
پانهدهسالگی مردان جوان بسیار را تجربه میکند .هدف و از ایجاد رابطه با مردان بهرگتدر
از خود تفریح ،لاتجویی و اخاذ است .تکمیلنبودن پروسة جامعهپایر و برخوردارنبدودن
از فضا مناسب تربیتی از مریم موجود کنترلنشدنی ،اصالحناپایر ،ماجراجدو ،بدیبنددوبدار،
آزاد و رها ساخته است .بنابر گفتة خویش از مسئولیتپایر و محدودیت متنفر است:
« نمیخوام مسئولیت باال سرم باشه ...دوست دارم برم با کسدی کده دوسدت دارم تفدریح
کنم .از مسئولیت متنفرم .پاتوقم پارک طالقانیه ،دو سه بار پلی

گدرفتم ...دو سده سداله سدیگار

میکشم ،با دوستم و دوست پسرامون میرفتیم پارک با هم قلیون میکشدیدیم ...اصدالً دوسدت
ندارم کسی رو داشته باشم .همشون گیر میدن ،میرن رو نرو آدم .هدر آدمدی آزاده دوسدت
دارم فقط با بابام باشم .هر انسانی خطا میکنه ،نه؟ مثل من دوست نداشتم مامدانم زندده باشده.
نمیتونم صداشو بشنوم .حرصم میداد .به نبودنش راضی هستم ...میگفتم ازت متنفرم ،قُد بود.
همش با جیغزدن ابراز محبت میکرد .تلفن حرف میزدم ،حرص میخورد ...مامانم بدا شدلند
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گاز و کمربند یا دمپایی میزد .وقتی باهام دعواش شد به خواهرم فحش داد .افتداد رو موبایدل.
گفت لعنت بر شیطون .گفتم خفه شو .نشست دم در دستشویی ،خفهاش کردم».
د متنی که خشونت در آن رخ میدهد خانه است.
د آنچه ماشة خشونت را میکشد ،خشم و نفرت است.
د نوع قتل مواج ها زن علیه زن (ولیکشی)
د قتل مرتبط با دعوا و کتککار است.
با توجه به مصاحبهها عمیق میتوان گفت که بسدیار از پاسدخگویان از یدک ندوع فقدر
اخالقی رنج میبرند .فقر اخالقی به این معنا که نمیتوانند خوب را از بد تشخیص دهند یا بدا
قربانیان خود احساس همدرد داشته باشند .آنها متوجه ضرر و زیانی که به خود ،اطرافیدان و
یا جامعه وارد کردهاندد ،نیسدتند .معمدوالً ایدنگونده افدراد ویژگدیهدایی چدون خودمحدور ،
حالنگر  ،ماجراجویی دارند و فاقد ح

همدرد اند و بهراحتدی در معدرح حدال و هدوا

جرمی قرار میگیرند.

د لولیو 9نیه در مطالعة خود دربارة قتل به نتایج مشاب ی دسدت یافتده اسدت .از دیدد و

افراد که دست به قتل میزنند احساس دوستداشتن و دوست داشته شدن را درک نمیکنندد.
و فقر اخالقی را بر رو یک طی نشان میدهد که یک سدر آن را درک صدحیح نداشدتن و
سر دیگر آن را یرقشدن در کجرو میداند (.د لولیو)4115 ،

ناامیدیوقتل 
نرگ

13ساله ،دیپلمه ،برآمده از یک خانوادة کارگر نسبتاً پرجمعیت است که گ گاه بدر سدر

نوع پوشش و رفت و آمدها با برادرهایش اختالفنرر داشته است و گاهی از یکی از آنها کده
حتی کوچکتر از و بوده ،کتک میخورده است .در هفدهسالگی بده اجبدار پددرش بده عقدد
مرد درمیآید که یازده سال از و بهرگتر است .بعد از ازدوام میف مد که همسرش معتداد
است و روحیة خشنی دارد:
«شوهرم آدم شر بود .از قبل هم اینجور بود .سر همهچیه درگیر میشد .اعتیاد داشدت.
من نمیدونستم .دائم خواب بود .بیدار میشدد اخدم و تخدم مدیکدرد یدا دعدوا و درگیدر و
کتککار راه میانداخت».
نرگ از سو خانوادة همسرش نیه دائماً تحقیر میشود و اختالفات ندرگ

بدا خدانوادة

همسرش ،بر تیرگی روابط زناشویی و با همسرش میافهاید .این اختالفات که معموالً بر سدر
ج یهیه ،رسم و رسوم یا مسائل جهئی دیگر شکل میگرفت ،ایلب به خشونت فیهیکدی منجدر
1. Dilulio
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میشد .نرگ در طول دوران زندگی ،چه زمانی که در خانة پدر به سرمیبدرد و چده زمدانی
که ازدوام میکند ،در موضع فروتر قرار میگیرد و بهنوعی قربانی استیال ماکر میشود.
در خانة پدر از برادرانش کتک میخورد و به اجبار پدر تن به ازدوام میدهد و در خاندة
همسرش ،دائماً تحقیر ،توهین و ت دید میشود .همسدرش ندهتن دا او را کتدک مدیزندد بلکده
بهصورت عاطفی و روانی زندگی را بر و تند میکندد و زمدانی کده راه حدل مناسدب را در
طالق میبیند با مخالفت و مقاومت خانواده و ت دید همسرش روبهرو میشدود .در ایدن زمینده
میگوید:
« ....مدام درگیر داشتیم .چند بار من رو مینداخت بیرون .کیفم رو مدیگرفدت .وقتدی از
خونه بیرونم میکرد ،میرفتم کوچه یا رو پشت بوم یا رو پله و ...منترر مدیشددم تدا تمداس
بگیره ....هر کار میکردم احساس دوستی کنه ،نشد .مدام درگیر هامون بیشتر میشد .هیچوقت
لج و لجباز نکردم .همیشه باهاش آشتی میکردم .یاا میپخدتم .تدا هدر وقدت مدیخواسدت
میخوابید .با ضبط اوقات فرایتم رو میگاروندم .با ماهواره فقدط موسدیقی گدوش مدیدادم...
روزا آخر میگفت میرم شکایت میکنم که زنم میره بیرون به مدن نمدیگده نمدیخواسدتم
آبروریه بشه .گفتم هر کار میخوا بکن هر ننگی رو میخوا بچسبون .لباسدام رو آمداده
کردم .جایی رو نداشتم .برا طالقگرفتن خونوادهام حامی نبودن .همدش مدیگفدتن دوسدتش
داشته باش .اذیت میکرد میخواستم تمومش کنم .میرفت شعلة یاا رو زیاد میکدرد .حرفدا
زننده میزد .میگفت تو عوضی هستی ....فحشا ناموسی مدیداد .سدیم تلفدن رو کندده بدود.
موبایل رو گرفته بود ....مثل زنها هرزه باهام رفتار میکرد .نمیدونم چرا سدر صددا ضدبط
درگیر شدیم .ارتباط من رو با همه قطع کرده بود ....اجازه نداشتم دوستام بیدان .پدول نمدیداد.
میگفت دستم خالیه .به مامانم میگفتم نون بگیره بیاره بخورم .روز تولدش براش یه صدندل و
تیشرت و دستهگل خریدم .تولدش مصادف با روز عقد ما بود ولی اون هیچ هدیها نگرفدت.
همة اذیتها رو که کرد هیچی نگفتم .دار قالی داشتم .تابلو فرش میبافتم ،تو روزا آخر که
زیاد تو چشم هم نباشیم .سر اون هم اذیت کرد .من اعتنایی نمیکردم .همین جور که داشدتم
ب ش میخندیدم .منو جنون گرفت .چاقو رو اپن آشپهخونه رو برداشتم .گفتم دیگده ادامده
نده .دست من رو پیچوند .گفت هیچ یلطی نمیتونی بکنی .هیچکدوم باورمون نمیشدد وقتدی
نشست بلند شدم با یه ضربه زدم .مرد...مضطرب و پشیمون بودم .تو خونه فوت کدرد .زندد
زدن به آگاهی .فکر میکردم آخرش طالقه (گریه) حق هیچ انسانی کشدتن نیسدت .هدیچوقدت
نقشه نکشیده بودم».
د متنی که خشونت در آن رخ میدهد خانه است.
د آنچه ماشة خشونت را میکشد ،ناامید و ناچار است.
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د نوع قتل مواج ها است ،زن علیه مرد (همسرکشی)
د قتل مرتبط با خشونتها خانگی است.

ترسوقتل
روایتیکقتل 
قتل روحاهلل داداشی از نوع قتلها مواج ها است که بدون نقشة قبلی رخ میدهد .آنچده در
این ماجرا تراژدیک ماشة قتل را میکشد ،ترس است .علیرضا که هنگام ارتکداب قتدل هندوز
چند ماهی مانده تا به سن قانونی برسد ،برآمده از یک خانواده متوسط رو به پدایین کدارگر و
ساکن کرم است .و هیچگاه نتوانست مدرسه را تمام کند .خودش در این زمینه میگوید:
«اگر درس میخوندم شاید به اینجدا نمدیرسدیدم....در زنددگیام بدیش از حدد آزاد بدودم،
خانوادهام میگفتن نرو بیرون ،تا اول دبیرستان درس خوندم .از سوم راهنمایی پرسهزنی شروع شد».
سرگرمی و اوقات فرایت و با رفیقباز  ،پرسهزنی ،پارکگرد  ،ماشینگدرد  ،موسدیقی
و از همه م متر کبوترباز سپر میشود .بنابر روایت و :
«تو جمع دوستا ،کلکل کفتر داشتیم».
اهل سیگار و دود نیست ،اما قلیان کشیدن را دوست دارد و حتی مقابل افراد خانواده بداکی
از انجام این کار ندارد ،چراکه پدرش نیه تریاک میکشد و گاهی مشروب میخورد.
«قلیون میکشم .تو خونة خودمون .....آهندها مورد عالقهام آهندها عاشقانه اسدت....
یکی دیگه (از دوستام) زند زد .گفت بریم پارک ،اونا مشروب میخوردن ،ویسکی ،قبالً شاید
تو مجل ها میخوردم نشستیم خوردیم.»...
دربارة ارتباط با جن

مخال

میگوید:

«اهل دختر نیستیم .دختر به کارمون نمیآد .قبالً دوسدت دختدر داشدتم .دختدرا رو از تدو
پارک و بیرون پیدا میکردیم .با نگاهکردن با طرف آشنا شدم .بچهمحدل خودمدون بدود .شدیش
سال باهاش دوست بودم .دوستی ما تلفنی بود .سالی یکبار هم همدیگرو میدیدیم .از ج دت
پدر و مادرش مشکل داشت .رابطة فیهیکی نداشتیم».
اگرچه بنابر روایت خودش رابطة نهدیکی با دخترها نداشته است رابطه با جن

مخدال

را

زمانی آیاز میکند که حدوداً دوازده ساله اسدت و بده عبدارت دیگدر بده دنبدال کسدب منهلدت
مردانگی است .دربارة شب حادثده علیرضدا و دوسدتانش بعدد از سداعتهدا پدارکگدرد و
مشروبخوردن به ماشینسوار در سطح ش ر میپردازند .شایان ذکر اسدت کده و هندوز بده
سن قانونی نرسیده است و گواهینامة رانندگی ندارد ،اما خودش آشدنایی بدا مقدررات را بدرا
رانندگی کافی میداند و میگوید:

01
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«من از سوم ابتدایی پشت ماشین مینشستم .از اون موقع سرجمع ده بار میشه .میترسیدم
گواهینامه ندارم .سر  15متر بودیم که میرفتیم به سمت چ ارراه گلدهار .دیددیم یده آزرا داره
چراغ میزنه ،اومدم دستانداز رو رد کردم .رانندة آزرا سمت شاگرد به من فحدش داد .مدنم
بوق زدم .جوابشون رو دادم (ظاهراً به مادر داداشی فحش داده که مرحوم شده است) .صد متدر
جلوتر راه ما رو بست .رفیق من پیاده شد .سرنشین اونم پیاده شد .این دو تا با هم درگیر شدن.
چاقو آمریکایی خریده بودم از شاهعباسی .تو ماشین نگه میداشتم ....چداقو دسدت مدن بدود.
تو یالف بود .مرحوم پیاده شد .اومد تو گوشم زد (پاسخگو اعدالم کدرد کده اگرچده اسدم
داداشی را شنیده بوده ،در صحنه او را نشناخته است) .وقتی من رو زد راه من بسته شد .دهدنم
پر از خون شد .از هیکلش حسابی ترسیده بودم .....چاقو رو پرت میکردم کده از خدودم دفداع
کنم .اولین ضربه به دو دستش خورد اون دست پرت میکرد یه لگد هم زد تدو پ لدو مدن،
دیدم آستینش خون میآد .متوجه نبود کجا میزنم .خورد تو شاهرگش .من حرفدی نمدیزدم.
میگفت میدونی من کیام؟ ساعت دوازده بود هیچک

اونجا نبود».

د متنی که خشونت در آن رخ میدهد خیابان است.
د آنچه ماشة خشونت را میکشد ،ترس و خشم است.
د نوع قتل مواج ها مرد علیه مرد است.
د قتل مرتبط به دعواها جهئی است.


نمایشوقتل
روایتیکقتل 
مسعود ،هجدهساله ،مجرد ،دانشآموز سال چ ارم دبیرستان و برآمده از یدک خدانوادة متوسدط
است .چند سال قبل پدرش را از دست داده است و از وضع مدالی نسدبتاً خدوبی برخوردارندد.
و در کنار مادر و خواهرانش زندگی میکند و به نرر میرسدد رابطدة نهدیدک و خدوبی بدین
اعضا خانواده برقرار است .سوابق تحصیلی مسعود نشان مدیدهدد کده و از وضدع درسدی
خوبی برخوردار بوده است .او در حال آمادهشددن بدرا کنکدور بدوده اسدت کده ایدن مداجرا
زندگیاش را در هم میریهد .اهل مواد مخدر ،مشروب و یا ولگرد نیست .از آنجدا کده تن دا
پسر خانواده است ،بهشدت مورد توجه و محبدت مدادر و خدواهرانش اسدت .بدا اینکده هندوز
گواهینامه ندارد ،مادرش برایش یک ماشین میخرد ،تن ا سرگرمی مسعود ،نشست و برخاسدت
با دو تن از دوستان صمیمیاش است .حادثة تراژدیک قتل بر سر دوستی مسعود با یدک دختدر
آیاز میشود .دختر که ظاهراً قبل از مسعود با قربانی دوست بوده است و همین امر قربانی را
برآشفته میسازد .مسعود قربانی را از زمان تحصیل و در مدرسه مدیشناسدد .قربدانی در شدب
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حادثه چندینبار به مسعود تلفن میزند و از او تقاضا مالقدات حضدور مدیکندد .در شدب
حادثه مسعود و قربانی به اتفاق دو تن از دوستانشان در یک کوچة بنبست و تاریک همددیگر
را مالقات میکنند .بنابر اظ ارات مسعود ،قضیه کموبیش حدل شدده بدود کده ناگ دان دوسدت
مسعود با دوست مقتول درگیر میشود .همین امر سبب میشود قربانی با آلدت قتالدها کده بدا
خود داشته به مسعود و دوستش حملهور شود .حد از هیجان و نمدایش در هدم مدیآمیدهد و
هیچکدام از طرفها دعوا ،حاضر به کنارهگیر نمیشوند و قربانی بدا چداقویش بده مسدعود
حمله میکند ولی مسعود چاقو را از دستش درمیآورد و به او حمله میکند و بدا چ دار ضدربه
که یک ضربة آن کار بوده است ،قربانی را از پا درمیآورد:
«یرور باعث اینا میشه و کلهشقی و باد کله ،من اصالً فکرش رو نمدیکدردم .چدون واقعداً
رفتم باهاش حرف بهنم ....من از این ناراحت بودم که فحش داد ،فحش خواهر و مادر داد .اول
گفتم ارزش نداره درگیر بشیم ،چون بچهمحل بودیم».
مسعود سابقة اعتیاد ،درگیر  ،شرابخوار و زنددان نددارد ،حدال آنکده قربدانی بدهدلیدل
درگیر ها قبلی سابقه دارد .خودش میگوید:
«اگه میتونستم زمان رو برگردونم ،خطم رو عوح میکردم که نه فحش بشنوم و نه دعوام
بشه».
مسعود با قربانی احساس همدرد میکند:
«نمیدونستم کجا میزنم ،برا مقتول ناراحتم از اینکه سر دعوا مرد».
واقعها که برا مسعود رخ میدهد از نوع قتلها مواج دها اسدت کده تدوهین قربدانی
بهشدت جد تفسیر میشود و واکدنش خداص خدود را ایجداد مدیکندد و خشدونت فراتدر از
لحرات آنی میرود و به یک واقعة تراژدیک ختم میشود .درضمن حضور دوسدتان قربدانی و
مسعود ،به این حادثه جنبة نمایشی میدهند .بنابراین ،یکی باید بده ایدن مداجرا فیصدله دهدد و
خشونت تن ا راهی است که با توسل به آن میتوان این تضاد را فرو نشاند.

خشموجاهطلبیوقتل

روایتیکقتل 
حسن سیساله ،مجرد ،تحصیالت سیکل ،در یک خانوادة نسبتاً پرجمعیت به دنیا آمده اسدت و
در یکی از محالت سطح پایین زندگی میکند و اکنون به جرم مشارکت در قتدل در زنددان بده
سر میبرد .از پانهدهسالگی با مواد آشنا میشود .او را بهدلیدل مصدرف مدواد مخددر از مدرسده
اخرام میکنند .از همان ابتدا جوانی عالقهمند بوده است که وارد گروهها خالفکار شود تدا
از این طریق کسب ش رت کند .خودش در این باره میگوید:
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«از پونهدهسالگی شروع کردم .دوست داشتم با بهرگتر از خودم بگردم .دوست داشدتم کده
معروف باشم .همه من رو نشون بدن ،ایدن چیدها رو اصدالً خیلدی دوسدت داشدتم ،آره آدم بدا
موادفروشی هم معروف میشه.همه میگفتن این موادفروشه.دوست داشتم همه از من حساب ببرن».
بیشتر اوقات فرایتش با کبوترباز و خالف مدیگاشدت 41 .بدار سدابقة زنددان دارد .و
بارها بهدلیل خرید و فروش مواد ،سرقت ،شرابخوار و چاقوکشی به زندان افتداده و ظداهراً
زندان بر بازدارندگی و از کجرو هیچ تأثیر نداشته است» .و کمبود محبت و جدرمخیده
بودن منطقه را در گرایش خود به مواد مخدر مؤثر میداند.
حسن از طریق خرید و فروش مواد مخدر امرار معاش میکند و به این کدار بدهمثابدة یدک
جرم نگاه نمیکند ،بلکه آن را شغل خود میداند .خودش در این زمینه میگوید:
«محلة ما محیطش خراب بود ،خالفکار شدم ....از نرر مواد محیط خرابیه .اگه دو نفر بخره
میشه دویست نفر ...رابطهام با پددر و مدادرم خیلدیخدوب بدود ،ولدی خدوب پدول کدم ب دم
میدادن....گفتم اینجور فایده نداره بهار یه راهی پیدا کنم پول درآرم».
حسن که بارها به جرم مواد دستگیر شده بود بده پیشدن اد و پیگیدر مدادرش بده یکدی از
کمپها خصوصی برا ترک اعتیاد فرستاده میشود .تجربة و در کمپ ترک اعتیداد بیدانگر
این است که خشونت ،روح حاکم بر این کمپهاست .از زمدانی کده افدراد توسدط کدارگهاران
کمپ جمعآور میشوند تا زمانی که پروسة ترک را میگارانند دائمداً در معدرح رفتارهدا
خشن و توهینآمیه قرار میگیرند .بعد از ترک اعتیداد از سدو صداحب کمدپ بده او پیشدن اد
میشود که مدتی در آنجا بماند و بهعنوان خدمة کمپ کار کند .حسن انتخاب خود را اینگونه
توضیح میدهد:
«همه ازم میترسیدن ،حساب میبردن ،همیشه چاقو جیبم بود ،اگه حدرف زور مدیزدن یدا
چیه که به ضررم بدود درمدیآوردم مدیزدم فدرار مدیکدردم .دو بدار بده جدرم چاقوکشدی و
عرقخور گرفتنم».
در یکی از مأموریتهایی که و به اتفاق چند نفر دیگر میروند تا فرد معتاد را به کمپ
بیاورند ،فرد معتاد بهدلیل مقاومت زیر بار مشت و لگد از پا درمیآید و حسدن بده اتفداق فدرد
دیگر به جرم قتل دستگیر میشوند.
روایت زندگی حسن نشان میدهد که تمام زنددگیاش بدا خالفکدار و کدجرو عجدین
است .گویی که این نحوة زندگی ،کامالً عاد و نرمال است و هر کجرو جدید برآمدده و یدا
دنبالة کجرو قبلی است که زندگی او را احاطه کرده و به قول فارینگتون رفتار کجروانه دائمداً
در زندگی و بسط و توسعه یافته است .شاید بتوان و را جه آن دسته از مجرمان حرفدها
محسوب کرد که عامدانه و داوطلبانه به جرم بهعنوان یک حرفه نگاه میکنند.
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فرار از مدرسه در چ اردهسالگی ،کبوتربداز  ،ولگدرد در محلده ،مصدرف مدواد مخددر،
عرقخور  ،چاقوکشی ،خالکوبی ،ایجاد روابط ناسالم با دختران و زنان روسپی دائمداً زنددگی
و را در ورود و خروم از زندان رقم میزند و اکنون کده بده جدرم مشدارکت در قتدل منتردر
شنیدن حکم است ،هیچ ایدها از زندگی شرافتمندانه ندارد و به نرر نمیرسد که زندان بتواند
چنین تصویر را در ذهن و روحش حک کند .او فاقد ح

همدر با قربانی خویش است:

«....مقتول مجرد بود34 .ساله بود .اونم دلهدزد بود و اهل چاقو»..
حسن در پایبند به اخالقیات و اعتقادات ضعی است .تصدورات اخالقدیاش ضدعی و
توسعهنیافته است و خردهفرهنگی که او در آن جامعهپایر شده است با فرهندد مسدلط تطدابق
ندارد .او دربارة مسائل اعتقاد میگوید:
«تو زندان نماز میخونم ،قبلش اصال ًبلد نبودم .چند روز اول هم که میخوندم هماتاقیهام
به حالت مسخره میخندیدن و میگفتن نگاه کن سرتا پا خالفهها ولی سرش به سند خورده داره نماز میخونه»..
او حتی در زندان مطابق با روحیات خود عمل میکند .حسن خشونت و کاربرد آن را تن دا
راه مقابله با مشکالت میداند.
«من (تو زندان) سرانتراماتم ....تو کتم نمیره بترسم ،نه این تو وجودم نیست»
زمانی که از جرائمش تعری

میکند ،احساس ندامت و پشیمانی نددارد ،بلکده بدا یدرور و

جسارت صحبت میکند و ارتکاب جرم را نوعی زرنگی میداند:
«خونههایی رو که برا سرقت میرفتم زاغ میزدم...شاهکلید داشتم ....زیر و بدم خونده رو
میشناختم ،بیوگرافیش رو میگرفتم که ...کی میآن و کی میرن .هیچوقت دنبال کار درست و
حسابی نبودم .از راه صاف هم میتونستم پول دربیارم اما مخم بیشتر چیدها منفدی و هیجدانی
رو دوست داشت .اعتیاد ،فرار کنی و مأمور دنبالت کنه ،داد و بیداد کنی ،عربده بکشدی ،شیشده
بشکنی ،یه چیه رو بردار در بر »...
ح نوعدوستی و قانونگرایی در حسن بسیار ضعی

است و به نرر مدیرسدد ایدن تن دا

شیوة زندگی است که و به آن عادت کرده است و آن را میشناسد .دربارة دوستداشتن میگوید:
«اول ننهام رو دوست داشتم و خونوادهام ،بعد کفترامو»
پاسخگو دیگر ،ب درام 11سداله برآمدده از یدک خدانوادة کدارگر و نابسدامان اسدت .در
سیهدهسالگی مدرسه را ترک میکند و بهدلیل متارکة پدر و مادرش و برا حمایت از خواهر و
مادرش از سنین کودکی جاب بازار کار میشود.
چند بار بهدلیل دعوا و پرخاشگر به زندان افتاده و با پرداخت دیه آزاد شدده اسدت .رو
دستانش آثار ضربات چاقو نمایان اسدت کده خدود نشدانگر پرخاشدگر و کداراکتر «دعدوایی»
اوست .در پاسج به این سؤال که چرا درگیر میشو میگوید:
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«تا یکی رو مخم نره ،کار باهاش ندارم .رو نقطهضع من دست نهارن ،کار ندارم.
یه نقطهضعفم ناموسه ...من بچة اتابک ،جنوب ش ر ت ران ،بودم»...
ب رام در خانوادها پرورش مییابد که پدر و مادر متارکه کردهاند و پدرش معتاد بده مدواد
مخدر است .او خود نیه به تریاک و شیشه معتاد است و اکنون به جرم قتل در زندان به سر میبرد.

ارتباطقربانیـ 
مجرم

اگرچه بنابر تصورات رایج و آنطور که وسایل ارتباطجمعی معموالً به تصویر میکشند ،گمدان
میرود بیشتر قاتالن و مجرمان با قرانیان یریبده هسدتند ،در واقعیدت تعدداد زیداد از قداتالن
آشنایی ولو نسبی با قربانیانشان دارند .در بیشتر از 91درصد از قتلها ،قربانی و قاتدل بدهندوعی
یکدیگر را میشناختند و این روابط برحسب روابط خانوادگی ،دوستی ،کدار و خویشداوند
قابل دستهبند است.
بحث دربارة قربانیان زمانی در حاشیة جرمشناسدی مطدرح مدیشدود ،امدا امدروزه یکدی از
بحثها مرکه و کلید جرمشناسی ،توجه به قربانیان است .مسئلة قربانیان مثلدث سدهگاندة
قدیمی را که بر رو جرائم ،مجرمان و کنترل متمرکه بوده اسدت بدرهم زده و پیچیدده سداخته
است ( زدنر در مگوایر و دیگران .)1111 ،اولین کتاب با عندوان مجدرمین و قربانیدان آنهدا در
سال  4111توسط فرد به نام ون هنتیک نوشته شد .و میگوید در بررسی جدرم بایدد یدک
دیدگاه پویا و کنش متقابلی داشت و بر این امر تأکید میکند که قربانی صرفاً یک بازیگر منفعل

نیست ،بلکه قربانی میتواند در شکلگیر جرم تحریککننده باشد (ون هنیک.)4111،9
مندلسون ( )4159نیه در حوزة قربانیشناسی ضمن ارائة یک تیپولوژ از قربانیان گن کدار،
قربانیان بیگناه و قربانیان مساعد حرف میزند .اگرچه انتقادات جد ا علیه مندلسون وجدود
دارد اما هدف او تبرئهکردن مجرم نیست بلکه دخیلبودن قربدانی در ارتکداب جدرم را تحلیدل
میکند تا پویایی رفتار جرمی توضیح داده شود و بر نقش قربانی در شکلگیر واقعدة جرمدی،
جلوگیر و کاهش قربانیشدن تأکید میکند .از طرفی جرمشناس مش ور بده ندام ولفگاندد
( )4151بر رو الگوها قتل ،مطالعها انجدام داد و بده ایدن نتیجده رسدید کده در 19درصدد
قتلها شناختهشده ،قربانیان شروعکنندة خشونت بودهاند .ازاینرو و مف دوم«بدیمالحرگدی
قربانی» را مطرح ساخت .او گفت که در مسئلة قتل ،معموالً چالشها و تحریکات از سو هدر
دو طرف است که به خشونت منت ی میشود.
ذکر این نکته ضرور است که تأکید بر نقش قربانی در شدکلگیدر جدرم نبایدد مدا را از
سایر علل و عوامل ساختار مغفول سازد و باید ایدن نکتده را در نردر گرفدت کده اگرچده در
1. Von Hentig
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بسیار از موارد مجرمان و قربانیان در زمینهها اجتماعی کم و بیش یکسان و شبیه اسدت امدا
گاهی نیه اتفاق میافتد که قربانی و مجرم از منهلت یکسانی برخوردار نیستند ،و معموالً جرائم
در زمینههایی از عدم تساو ها ساختی ـ قدرتی رخ میدهد در این رابطه میتوان به قتلهدا
مردان علیه زنان اشاره کرد که در مناسبات نامساو جنسیتی رخ میدهد.

مصاحبهها عمیق نیه نشان میدهد که قاتالن بر نقش قربانی در شکلگیدر واقعدة جدرم
تأکید دارند و حتی در موارد اظ ار میکردند که در آن واقعده بدهراحتدی ایدن امکدان وجدود
داشت که جا آنها با قربانی عوح شود .مسعود میگوید:
(...«.قربانی) رفت از تو ماشین یه شمشیر آورد و زد تو پا و دست و کمرم ،جاش هدم
هست ...بعد خورد زمین .شمشیر افتاد تو جوب ،بعد رفت عقبتر یه کدارد از تدو کمدرش
درآورد .اومد بهنه تو شکم من که من کارد رو ازش گرفتم...زدم تو سرش»...
بسیار از پاسخگویان بر این مطلب تأکید داشتهاند که قربانیان با رفتار تحریککنندة خدود
ماشة قربانیشدنشان را کشیدهاند و حتی بعضی از پاسخگویان اعتقاد داشتند که آنها بدهندوعی
سهاوار قربا نیشدن بودهاند.
دختر که مادر خود را به قتل رسانده اسدت ،از قربدانیشددن مدادرش احسداس نداراحتی
نمیکند و میگوید:
«دوست نداشتم مامانم زنده باشه ،نمیتونم صداشو بشنوم .حرصم میداد .به نبودنش راضی هستم»..
در این نمونة خاص ،جالب است که قربانی هیچ مقاومتی در مقابل دخترش نشان نمیدهدد
و کامالً خود را به قاتل تسلیم میکند.
زنی که همسر خود را به قتل رسانده است ،میگوید:
«...مددیخواسددتم تمددومش کددنم .مددیرفددت شددعلة یدداا رو زیدداد مددیکددرد .حرفددا زننددده
میزد .میگفت تو عوضی هستی .خواهرم ب تر از تو مدیگفدت .تدو جنسدت خرابده .بده مدادر
و خددواهرام فحشددا ناموسددی مددیداد .سددیم تلفددن رو کنددده بددود .موبایددل رو گرفتدده بددود..
دعوا و درگیر شد .خیلی فحشا بد به مامانم داد .خیلی مندو زیدر و رو کدرد...مثدل زنهدا
هرزه باهام رفتار میکرد .نمیدونم چرا سر صدا ضبط درگیر مون شد .ارتباط من رو با همه
قطع کرده بود»...
اگرچه نقش قربانیان در دینامیکی که منجر به جرم میشود ،از حیدث جلدوگیر و کداهش
قربانیشدن اهمیت دارد ،اما سرزنش قربانیان از سو قاتالن میتواند به قدول مداتها یدک ندوع
تکنیک خنثیساز و توجیه عمل باشد .حال آنکه همانطور که قبالً گفته شد بسیار از قتلها
ممکن است در زمینهها نامتساو قدرتی و منهلتی رخ دهد و لداا مجدرم و قربدانی بده یدک
اندازه سهاوار و شایستة توج ات و همدرد یکسان نباشند.
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با توجه به شناسایی متنهایی که خشونت در آن رخ میدهد و با توجه به ماهیدت قتدلهدا
(مواج ها د انتقامی) و با توجه به عناصر مرتبط با ماشة خشونت (رنجدش و نفدرت ،خشدم و
جاهطلبی ،ناامید و ناچار  ،ترس و نمایش) میتوان انواع و اقسام تیپهدا مختلد
شناسایی کرد .انتخاب ایدن ندوع متغیرهدا و رسدیدن بده یدک مداتری

قتدل را

کده در برگیرنددة همدة

تیپهاست ،از یکطرف به دادهها ینی نیازد دارد که این نوع تیپساز را حمایت کندد و از
سو دیگر مستلهم توجی ات نردر اسدت کده بتواندد در ورا رویکردهدا رقیدب ،توجیده
مقبولتر را به ارمغان آورد.
مالک دستهبندی قتلها

انواع قتل
قتلها خانوادگی
قتلها مرتبط با سایر جرائم

متن رخداد خشونت

قتلها مربوط به گندها
قتلها مربوط به دعوا
قتل بر سر بیاحتیاطی
قتلها ییرمتعارف

هدفمندی و برنامهریزی

قتلها مواج ها
قتلها انتقامی
خشم و جاهطلبی

عواملی که موجب کشیدهشدن ماشة
خشونت میشود

رنجش و نفرت
ترس
نمایش
ناامید
دوستید آشنایی

رابطة مجرمـ قربانی

کار
خانوادگی
یریبگی

جنسیت

زن
مرد

نتیجهگیری 

اگرچه هر نوع قتلی در نوع خودش منحصربهفرد است اما اشکالی از قتل میتواند دربرگیرنددة
ویژگیها مشترکی باشد و این امر بیانگر آن است کده قتدل بدهصدورتهدا متعددد الگدو
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مییابد .نتایج پژوهش نشان میدهد که قتل در زمینهها مختلفدی چدون گدروههدا بههکدار،
خانواده ،خیابان ،در تقارب با سایر جرائم و یا بهصورت ییرمتعارف رخ میدهدد .آنچده ماشدة
خشونت را میکشد ،پنج عامل ترس ،رنجش و نفرت ،ناامید  ،جداهطلبدی و خشدم و نمدایش
است .یافتهها پژوهش نشان میدهد که قتلها به لحاظ مداهیتی مواج دها و یدا انتقدامیاندد.
بیشتر قتلها مواج ها فرم مردانه دارند و قاتل و قربانی یالباً مرد هستند و معموالً اینگونده
قتلها با یک دعوا جهئی پیش میآید و در بسیار از این قتلها ،قربدانی نیده تحریدککنندده
بوده است .مواج ة همزمان قاتل و قربانی که سریع باال میگیرد ،به مرگ یکدی از افدراد منجدر
میشود .همانطور که پوالک میگوید ،منبع قتلها مواج ها تمایل مردانه برا درگیدرشددن
در خشونت است ،تمایل مردانها کده مدیخواهدد چدالش را بده ههیندة یدرور مرتفدع سدازد

(پوالک،4111،9ص )491یرور مردانه مف ومی است که ایلب بهوسدیلة پژوهشدگران بدهعندوان
امر که در مرکه دعواها دیده میشود ،به کار گرفته شده اسدت .بدرا مثدال ولفگندک معتقدد
است منشأ جرم قتل ،خشم ناگ انی است که منشأ آن جر و بحثها جهئی اسدت (ولفگاندد،
 )4151معموالً این یرور در مردان بهعنوان شجاعت ،بخشی از یک سیستم اخالقدی بدهرگتدر
است ،به این معنا که توسل به خشونت ،اثبات «مردینگی» و کسب منهلت مردینگی است.
در این نوع قتلها ،معموالً قربانی در بدترین حالت خود گن کار و در ب ترین حالت مساعد
است و خود را در معرح آسیب قرار میدهد .در این گونه حوادث ،قربانی بدا بدیمالحرگدی
عامل دعوا و تدداوم و خشدونت مدیشدود .معمدوالً قتدلهدا مواج دها در میدان مدردان در
کانتک ها متفاوتی چون خانة قربانی یا مجرم ،در پارک و خیابان رخ میدهدد و در بسدیار
از موارد بدا مصدرف الکدل و مدواد مخددر همدراه اسدت ،گداهی حضدور در خیابدان و وجدود
تماشاچیان ،خصوصاً اگر تماشاگران مردان جوان باشند ،چالش و یرور مردانه را تبدیل به یدک
موضوع عمومی و مرئی میسازد.
البته در رقابتها مردانه بر سر شرافت و یرور یا منافع و منابع نباید از نقش طبقدها کده
افراد در آن رشد کردهاند ،یفلت کرد .چون بهرگشدن در یک طبقة خاص ممکن اسدت افدراد
را خطرپایر و ماجراجو سازد ،بهطور که آنهدا داوطلبانده از خطدر اسدتقبال کنندد ،بدرخالف
قتلها مواج ها در قتلها انتقامی ،حداقل یکی از طرفین دعوا مایل اسدت کده عامدانده از
خشونت استفاده کند .عاملی که این نوع قتلها را از قتلها مواج ها متمایه میکند ،قصدد و
برنامهریه مجرم است .معموالً اینگونه قتلها بهعنوان راه حلی برا تضاد بده کدار مدیرود و
مجرم و قربانی همدیگر را میشناسند و قتل بر سر مسائلی چون روابط ،مواد مخدر ،اختالفات
مالی اتفاق میافتد .عناصر اصلی اینگونه قتلها ،نفرت و رنجش است.
1. Polk
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 این اسدت کده معمدوالً در،تفاوت دیگر که بین قتلها مواج ها و انتقامی وجود دارد
 در زمینههایی کده. تعداد کمی از مجرمان از ارتکاب قتل احساس ندامت میکنند،اینگونه قتل
 اگر فرد دسترسی بده مندابع اقتصداد و، ناموس و اعتبار ایجاد شود، مالکیت،درگیر سر پول
اجتماعی و قانونی داشته باشد سعی میکند که این مسائل را حسابگرانه و عقالنی حدل کندد و
.از خشونت فاصله گیرد
 چراکه ماهیدت قتدلهدا زندان و مدردان و،در بررسی قتل توجه به جنسیت نیه م م است
 در زمینة نابرابر در قددرت، معموالً خشونت مردان علیه زنان،تفاوت آنها را توضیح میدهد
 در زمینة ناامیدد و درمانددگی،و منهلت تفسیر میشود و حال آنکه خشونت زنان علیه مردان
 اما تأکید بر متغیر جنسیت بدون درنررگدرفتن عوامدل،)1119 ،ممکن است تفسیر شود (ویهلی
دیگر میتواند گمراهکننده باشد زیرا جنسیت بهتن ایی یک متغیر تبیینکنندده نیسدت و موجدب
یفلت از این موضوع میشود کده مدردان بیشدتر از زندان در معدرح اجبارهدا جرمدی قدرار
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