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تاریخ دریافت - 1333/40/22 :تاریخ پذیرش1330/40/14 :

هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت عوامل مؤثر بر همسر کشی است و برای رسیدن به این هدف از روش
تحقیق کیفی استفاده شده است .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبۀ عمیق است .از طریق کدگذاری ،عوامل
اصلی مؤثر بر همسر کشی بهدست آمدهاند .جامعۀ آماری کلیۀ زنان و مردانیاند که در زمان پژوهش ،به جرم
همسرکشی ،در زندان به سر میبردند .شیوۀ نمونهگیری تابع منطق نمونهگیری کیفی است .در این روش
حجم نمونه به اشباع نظری بستگی دارد ،از این رو  10نفر ( 8زن و  6مرد) برای مصاحبه انتخاب شدند.
نتایج نشان میدهد ارتباط زن با مرد دیگری خارج از قواعد خانواده ،مهمترین عامل همسرکشی زنان است.
البته باید اشاره کرد که این عامل خود از عوامل دیگری سرچشمه میگیرد .همچنین سوء ظن مرد نسبت به
زن و تفکرات مردساالری از مهمترین عوامل مؤثر در همسرکشی مردان است .البته باید به عامل خشم و
عصبانیت به عنوان عامل واسط در جریان قتل اشاره کرد.
کلیدواژهها :اعتیاد ،خشونت خانوادگی ،مردساالری ،نیازهای عاطفی و جنسی ،همسر کشی.
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مقدمه و بیان مسئله
بیتردید یکی از مهمترین نهادهای جامعه ،خانواده است .اهمیت خانواده از این روست که نه
تنها محیط مناسبی برای همسران است بلکه پیش از نهادهای اجتماعی دیگری چون دولت و
نهادهای آموزشی و فرهنگی و بیشتر از آنها در شکلگیری شخصیت افراد و انتقال ارزشها و
هنجارهای جامعه نقش ایفا میکند؛ به همین سبب آسیبهای موجود در آن ،جامعه را با بحرانی
جدی مواجه خواهد کرد.
همتی بر اساس تحقیق خود در زمینۀ خشونت مردان علیه زنان در خانوادههای تهرانی،
بیان میکند در حال حاضر خانوادهها به انواع آسیبپذیری و بحران دچارند که برخی از آنها
عبارتند از :طالق ،اختالف و تضادهای زناشویی ،بدرفتاری با افراد مسن ،خودکشی،
کودکآزاری ،کودکان فراری و همسرکشی .این بحرانها موجب میشود خانواده نتواند به
عملکرد اساسی خود یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخالقی به مجموعۀ عناصر خویش عمل کند
و هرگاه بنیان عاطفی و اخالقی خانواده که از همبستگی میان اعضایش نشئت میگیرد ،متزلزل
شود تصور سایر آسیبهای اجتماعی نیز دور از ذهن نخواهد بود (همتی .)234 :1383 ،چنین
خانوادهای دیگر توانایی تربیت فرزندان بر مبنای هنجارهای جامعه را ندارد و وظیفۀ اصلی
خویش را که جامعهپذیرکردن فرزندان است به درستی انجام نمیدهد؛ چنین خانوادههایی
فرزندانی به جامعه تحویل میدهند که در آنها احتمال رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه نسبت به
دیگر افراد بیشتر است .یکی از این مسائل که نتایج به نسبت ناگوارتری چه در سطح خانواده و
چه در سطح جامعه بر جای میگذارد ،همسرکشی است.
پدیدۀ همسرکشی مصداق بارز و اوج خشونتهای خانوادگی است ،این قبیل خشونتها
مسئلۀ دیرینۀ ملتهاست و هیچ کشور یا جامعهای نیست که از خشونت مبرا باشد .در برخی
جوامع ،این خشونت از قوانین مصوب و قدرتمند ناشی میشده ،در حالی که در برخی دیگر،
نتیجۀ عوامل مختلف شخصی یا محیطی بوده است (سگال.)213 :1333 ،1

1. Segal
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اهمیت و ضرورت تحقیق 
در حال حاضر همسرکشی ،به دلیل افزایش نرخ آن ،به یکی از معضالت اجتماعی جامعۀ
ایرانی تبدیل شده است؛ مطابق با آمار سال  04 ،1388درصد قتلهای گزارششده در ایران،
مربوط به قتلهای خانوادگی است .به گفتۀ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور،
در سال  ،1388میزان همسرکشی مردان  16درصد بوده که رتبۀ اول قتلهای خانوادگی را دارد
و نسبت به سالهای پیش ،روند تقریباً ثابتی داشته است .سهم شوهرکشی نیز  6درصد بوده که
نسبت به سالهای قبل دو برابر شده است .بر اساس این آمار ،همسرکشی توسط مردان در رتبۀ
اول قتلهای خانوادگی قرار داشته و شوهرکشی نیز سیری صعودی داشته است (قاضینژاد و
عباسیان .)82 :1334 ،این معضل عالوه بر ایجاد عوارض جسمی و روحی کوتاه و بلندمدت
در قربانیان و تهدید کیان خانواده ،تبعات اجتماعی جبرانناپذیری چون فروپاشی نهاد خانواده،
بحران عاطفی اعضای خانواده و  ...را به دنبال دارد .همسرکشی در سطح خرد ،بنیان خانواده را
متزلزل ،کارکردهای آن را تضعیف میکند ،سالمت روحی و روانی افراد را با خطر مواجه
میسازد و سرنوشت ناخوشایندی برای فرزندان در پی دارد .در سطح کالن نیز به ویژه گسترۀ
رو به رشد آن ،موجب افزایش خشونت و ناامنی در جامعه میشود و آسیبهای جدی را به
پیکر خانواده و جامعه وارد میسازد .لذا توجه و تأکید بر پدیدۀ همسرکشی که بنیان خانواده را
نابود میسازد ،بسیار ضروری و مهم است.
اهداف و سؤاالت
با توجه به مطالب فوق هدف پژوهش حاضر شناخت عوامل مؤثر بر پدیدۀ همسرکشی در
شهر اصفهان است تا از طریق شناخت عوامل اولیه و ثانویه به درک عمیق و دقیقتر این پدیده
نائل شد .هدف دیگر ،مقایسۀ الگوی همسرکشی دو جنس است .از این رو سؤاالت زیر اساس
پژوهش حاضر را شکل میدهند:
 .1عوامل اصلی مؤثر بر همسرکشی کدامند؟
 .2عوامل مؤثر بر همسرکشی دو جنس چگونه است؟
 .3شیوۀ ارتکاب به قتل در بین دو جنس چگونه است؟
 .0مختصات کلی قتلها چیست؟
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چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق به بعضی از مهمترین و مرتبطترین رویکردها و تئوریها در تحلیل مسئلۀ
خشونت و قتل پرداخته میشود.
 نظریۀ کنترل و نظارت اجتماعیجامعهشناسان ،کنترل و نظارت اجتماعی را عامل مهم جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در
سطوح مختلف میدانند .نظریۀ نظارت اجتماعی بر وجود جرم و رفتار خشونتآمیز در انسان
به دلیل انگیزههای درونی یا به سبب عوامل محیطی تأکید دارد .یکی از اصول مورد توجه در
این نظریه این است که افراد برای رسیدن به یک هدف ،یا دستیابی به اقتدار در برابر دیگران،
به استفاده از زور و قدرت تمایل دارند .اصل دوم این است که نظارت اجتماعی ،به مثابۀ مانعی
بر سر راه اقتدار و اعمال خشونت قرار میگیرد و از آنجا که انسان بدون وجود محدودیتهای
اجتماعی ،به انجام جرم و جنایت و رفتار نابهنجار تمایل دارد ،جامعه باید سازوکار نظارت بر
آنها را ایجاد کند (معظمی 1383 ،ب.)03 :
در همین زمینه ،دیدگاه نظارت اجتماعی گلز و اشتراوس 1در مورد عوامل خشونت و
پیامدهای آن در خانواده ،بر رابطۀ جامعه و خانواده تأکید دارد و علت بروز رفتارهای خشن را
خصوصیبودن محیط خانواده میداند ،چرا که برای دولت امکان نظارت بر رفتار افراد در این
محدودۀ خصوصی وجود ندارد؛ به خاطر خصوصیبودن خانواده ،خشونت خانوادگی به جامعه
اعالم نمیشود و به این ترتیب ،امکان نظارت بر آن از طرف سازمانهای دولتی نظیر نیروی
انتظامی و دادگاهها پیش نمیآید (گلز و اشتراوس.)28 :1338 ،
 نظریۀ جامعهپذیری جنسیتیاساس و مبنای این نظریه بر شیوههای گوناگون جامعهپذیری با اتکا بر جنسیت مبتنی است.
این دیدگاه نظری بیان میکند افراد بر اساس جنسیتی که دارند آموزههای گوناگونی را از
خانواده و جامعه دریافت میکنند .شافر 2معتقد است« :جامعهپذیری جنسیتی موجب
دائمیشدن سلطۀ مرد و مطیعبودن زن میشود ،چرا که معموالً شخصیت زنان را آرام ،مطیع،
منفعل ،عاطفی و وابسته و مردان را مستقل ،استوار ،مصمم و خشن ترسیم میکند؛ در چنین
شرایطی زنان نقش سنتی مطیعبودن و در مقابل مردان ،نقش سلطهگری را میپذیرند؛ بنابراین
1. Gelles & Straus
2. Schaefer
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پرخاشگری و خشونت مردان علیه زنان امری طبیعی در نظر گرفته میشود» (شافر:1332 ،
.)320
خانواده از اصول مهم سازماندهندۀ مناسبات تولیدی فرماسیون اجتماعی و بستر
ایدئولوژیک شالودۀ تفاوت جنسیتی و سرکوب زنان است .دیدگاه فمینیستی برخاسته از
نظریات جامعهپذیری جنسیتی ثابت میکند که خشونت علیه زنان به هر شکلی که درآید،
فراگیر و محصول فرهنگ مردساالر است که در آن مردان هم بر نهادهای اجتماعی و هم بر تن
زنان کنترل دارند .میلت اشاره میکند مردساالری بر خشونتی نهادینهشده متکی است که در
نظامهای حقوقی ،سقطجنینهای غیر قانونی و تجاوز جنسی نهفته است (میلت به نقل از
جاوید.)116 :1308 ،
 نظریۀ منابعنظریۀ منابع در خانواده ،متعلق به ویلیام گود است .بر پایۀ این نظریه ،نظام خانواده مانند هر
نظام یا واحد اجتماعی دیگر نظام اقتداری دارد و هرکس به منابع مهم خانواده (مانند شغل،
تحصیالت ،درآمد ،مهارت و اطالعات) بیشتر از دیگران دسترسی داشته باشد میتواند سایر
اعضا را به فعالیت در جهت امیال خود وادارد و تصمیمگیریهای مهم با اوست (اعزازی،
 .)81 :1380او در ادامه توضیح میدهد خشونت ،منبعی همانند پول و صفات فردی است که
برای جلوگیری از اعمال ناخواسته یا اعمال رفتارهای مورد نظر به کار میرود .هر چه منابع در
دسترس بیشتر باشد توانایی فرد برای استفاده از قدرت بیشتر میشود و بنابراین احتمال کمتری
می رود که از خشونت استفاده کند .خشونت بایستی به عنوان منبعی غایی در نظر گرفته شود
زیرا زمانی از آن استفاده میشود که سایر منابع در رسیدن به اهداف مورد نظر ناکافی باشند
(هافمن1330 ،1؛ گلز1381 ،؛ اندرسون.)1330 ،2
نظریۀ منابع بیان میکند زمانی که فرد دارای منابع زیادی باشد یا در شرایطی که منابع او
بسیار ناکافی است ،احتمال این که از راهبرد خشونت استفاده کند ،بیشتر است .به طور نمونه
وقتی فرد بخواهد بر دیگری اعمال قدرت کند ،ولی منابع او (نظیر تحصیالت ،شغل ،درآمد و
مهارت) در سطح پایینی باشد ،از خشونت برای تداوم موقعیت خویش استفاده میکند (کلین،3
.)113 :1338
1. Hoffman
2. Anderson
3. Klein
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 نظریۀ بیگانگیسیمن در زمرۀ نخستین روانشناسانی است که کوشیده است مفهوم بیگانگی روانی را در قالب
منسجم و منظم تدوین و تعریف کند .وی با استعانت از مفهوم بیگانگی ساختارهای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی جامعۀ مدرن را مسئول شرایطی میداند که در آن انسان قادر به فراگیری
نحوه و چگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیست (محسنی تبریزی،
.)32:1300
بسیاری از زنان همسرکش ،از سوی شوهران خود مورد خشونت و ضرب و شتم واقع
می شوند چه بسا بسیاری از این زنان قبل از ارتکاب جرم قتل از پلیس و دیگران تقاضای
کمک میکنند اما یا اضطراریبودن موقعیت آنها تشخیص داده نمیشود و یا راهحلهای
دیگری برای فرار از این موقعیت به آنها پیشنهاد میشود که کارساز و کافی نیستند (معظمی،
 .)10:1383در شرایطی که زنان نسبت به نهادهای جامعه و پلیس بیگانه میشوند ،نسبت به
خود و جامعه احساس نفرت داشته و فکر میکنند برای رسیدن به اهداف خود بایستی به
خشونت متوسل شوند ،بستهشدن راهها بر روی آنها (اطالۀ طالق و طوالنیشدن فرایند
دادرسی) به مرگ شوهران آنان منتهی میشود.
 نظریۀ فشار ساختاری و عمومیفشارهای روانی-اجتماعی از عمدهترین عوامل تبیین خشونت محسوب میشوند که توجه به
آنها سابقهای دیرپا در ادبیات علوم اجتماعی دارد .نظریههای فشار از دورکیم و از آنومی مرتون
بسط پیدا کرده است .دورکیم بر کاهش موانع و فشارهای اجتماعی که به سطح فردی راه پیدا
میکنند ،تأکید داشت و مرتون عدم تعادل فرهنگی بین اهداف و هنجارهای افراد جامعه را
بررسی کرد .در نظریههای دورکیم و مرتون ،انحرافات در سطح کالن بررسی شده است آنها
آنومی را در سطح کالن ،به معنی ناتوانی جامعه در محدودکردن اهداف و نظمبخشیدن به رفتار
فرد بازتاب دادهاند .تئوریهای فشار (مدرن و کالسیک) همگی بر روابط منفی با دیگران تأکید
دارند :روابطی که در آن ،آن گونه که فرد میخواهد با وی رفتار نمیشود .نظریۀ فشار
کالسیک ،مرتون ،کوهن ،کلووارد و اوهلین تنها بر یک نوع روابط منفی تأکید میورزند؛
روابطی که در آن ،دیگران فرد را از دستیابی به اهداف ارزشمند مثبت بازمیدارند .آنها به
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خصوص ،بر انسدادی که افراد طبقۀ پایین در پی کسب موفقیتهای مالی یا منزلت طبقۀ
متوسط ،تجربه میکنند ،متمرکزند (اگنیو.)12 :1332 ،1
اما نظریههای فشار روانی -اجتماعی متأخر ،به تلفیق و تکمیل دیدگاههای قبل
پرداختهاند .هدف آنان به ویژه بسط و گسترش نظریۀ فشار ساختاری مرتون بوده است .یکی
از این نظریهها ،نظریۀ فشار عمومی اگنیو است که برخالف نظریۀ مرتون که تنها یک نوع
فشار ،آن هم فشار بر طبقۀ پایین جامعه را بررسی کرده ،به منابع وسیعتر فشار در زندگی فرد
پرداخته است .این نظریه بزهکاری و انحرافات طبقۀ متوسط را نیز توضیح میدهد (همان).
 نظریۀ ناسازگاری پایگاهیبر اساس این نظریه اگر شوهران نسبت به همسرانشان مهارتها و منابع کمتری داشته باشند به
طوری که همسرانشان پایگاه انتسابی آنان را تهدید کنند ،از خشونت ،همچون ابزاری برای
حفظ پایگاه انتسابی استفاده میکنند .بر طبق این نظریه ،خشونت شوهران بر ضد زنان در
خانواده ،در تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و این هنگامی است که از نظر
آموزش درآمد و شغل بین زوجین تفاوت پایگاهی وجود داشته باشد و شوهران از نظر
تحصیالت ،درآمد و منزلت شغلی در سطح پایینتری از همسرانشان قرار گیرند؛ به طوری که
احساس کنند ،قدرت و پایگاه انتسابی آنان با برتری تحصیلی و شغلی همسرانشان تهدید
میشود (آقابیگلویی.)101:1381 ،

پیشینۀ تحقیق
 تحقیقات خارجیآستین )2440( 2در پژوهش خود با عنوان «مروری بر همسرکشی در ماساچوست» که به
وسیلۀ ادارۀ امنیت و سالمت عمومی ماساچوست انجام شد ،به تجزیه و تحلیل پروندههای
همسرکشی (سالهای  1386تا  )2440و پروندههای وکالی مدافع این پروندهها (سالهای
 2441تا  )2440پرداخت .نتیجه این تحقیق نشان میدهد اکثر همسرکشیها در منزل مشترک
قربانی و قاتل صورت گرفته است .در  34درصد از موارد ،قربانی طی سال قبل از قتل ،تالش
داشته تا جدا شود یا رابطه را ترک کند .بیش از نیمی از مرتکبان همسرکشی تنش و
1. Agnew
2. Astin
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استرسهای مهمی را قبل از قتل تجربه کرده بودند که مهمترین آنها ،پایان رابطه بوده است.
تقریباً  23درصد از همسرکشیها با طرح و نقشۀ قبلی و  20درصد ناگهانی بوده است.
مهمترین و بیشترین انگیزۀ قتلها ،پایان و ترک رابطه از سوی همسر و بعد از آن حسادت،
درگیری فیزیکی ،مشکالت مالی ،افسردگی ،الکل و مواد مخدر و خیانت بوده است .در 26
درصد از موارد ،قاتل بعد از  20ساعت خودکشی کرده است .در  38درصد از همسرکشیها،
سابقۀ خشونت و آزار از جانب قاتل وجود داشته و نزدیک به  01درصد از مرتکبان
همسرکشی قبالً به خاطر خشونت متهم شده بودند.
در تحقیق ویلسون و دالی )1333( 1با عنوان «در همسرکشی قاتل کیست؟ نسبت
جنسی همسرکشی در ایاالتمتحده» نسبت جنسی همسرکشی در ایاالتمتحده طی  14سال
( 1306تا  )1381بررسی شده است .نتایج آنها نشان میدهد نسبت جنسیتی همسرکشی در
ایاالتمتحده  2برابر کشورهای انگلیسیزبان اروپای غربی ،استرالیا و کانادا است .در خالل 14
سال ،به ازای هر  144مردی که همسرانشان را به قتل رسانده بودند 01 ،زن ،شوهرانشان را
کشته بودند .محققان بعد از بررسی و تحقیق به این نتیجه رسیدند که در نسبت جنسی
همسرکشی ایاالتمتحده عوامل و متغیرهایی چون ازدواج رسمی در مقابل ازدواج غیر رسمی،
همخانهبودن در مقابل جدازندگیکردن در ازدواج رسمی ،اختالف سنی زوجین و عضویت در
گروههای قومی نقش مثبتی دارند .در این تحقیق ،آمار همسرکشی در ازدواج غیر رسمی و در
میان سیاهپوستان از همه بیشتر است .در میان این گروه ،آمار زنان همسرکش بیشتر از مردان
است.
2

تحقیق آلدریج و براون ( )2443با عنوان «ارتکاب به همسرکشی» مورد دیگری از این
گونه پژوهشهاست که در دانشگاه بیرمنگام انجام و نتایج آن نشان داد همسرآزاری ،مشاهدۀ
خشونت خانوادگی یا قربانی خشونت خانوادگی در دوران کودکی ،مشکالت شخصیتی،
جدایی یا تهدید به جدایی ،اختالف سنی ،حسادت جنسی (سوء ظن مرد یا زن نسبت به
ارتباط همسر با مرد یا زن دیگر) ،استفاده از الکل و مواد مخدر از جمله عواملیاند که احتمال
همسرکشی را افزایش میدهند .در تحقیق نشان داده شد زنانی که طالق میگیرند بیشتر از
زنانی که طالق نگرفتهاند در معرض قتل توسط شوهر قبلی خود قرار دارند .در مورد آلت قتل
1. Wilson & Daly
2. Aldridge & Brown
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هم زنان بیشتر از مواد سمی و خفهکردن استفاده میکنند و مردان از آالت تیزی مثل چاقوی
آشپزخانه؛ اما در آمریکا مردان بیشتر از تفنگ استفاده میکنند.
 تحقیقات داخلیاز جمله پژوهشهای مهم در این زمینه ،تحقیق قاضینژاد و عباسیان ( )1334با موضوع
«مطالعۀ عوامل کیفی همسرکشی» است .یافتهها نشان داد از میان پروندههای جنایی
همسرکشی مربوط به قتلهایی که در خالل سالهای  1384تا  1380در استان تهران رخ داده
است 10 ،پرونده مربوط به زنکشی و  10مورد مربوط به شوهرکشی بوده است .نتایج این
تحقیق نشان میدهد وجود فشارهای روانی -اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده ،غیاب یا
ضعف شبکههای حمایت اجتماعی و فردی و معاشرت با دوستان بزهکار ،همسران را به قتل
شریک زندگی سوق داده است .همچنین متغیرهای جمعیتشناختی و اجتماعی زن و شوهر و
خانوادۀ منشأ ،سن زن و شوهر ،تعداد فرزندان و سن فرزندان نیز بر ارتکاب همسرکشی تأثیر
داشتهاند.
جاوید و طرزی ( )1380در تحقیق خود به «بررسی پدیدۀ همسرکشی زنان» پرداختهاند.
جامعۀ آماری عبارت بود از زنان قاتل یا زنانی که در قتل همسر مباشرت داشته و در زمان
تحقیق در زندان اوین به سر میبردند .نتایج نشان میدهد متغیر سبک جدید زندگی زنان (عدم
عالقه به مرد و طرفداری از تنوعطلبی) به عنوان مهمترین متغیر تأثیرگذار بر پدیدۀ همسرکشی
و بعد از آن ،فساد اخالقی شوهر (روابط جنسی نامشروع) به عنوان دومین عامل مهم شناخته
شد .تحقیق آشوری و معظمی ( )1381با عنوان «نگاهی به پدیدۀ همسرکشی در استان
فارس» نشان داد مهمترین عوامل مؤثر در پدیدۀ همسرکشی در استان فارس؛ ازدواج زنان در
سنین پایین ،ازدواجهای تحمیلی و ناخواسته ،خیانت زن ،خشم ناگهانی و عدم توانایی مرد و
زن در کنترل اعصاب خود ،سوء ظن و حسادتهای بیمارگونه و یا تعصبات کورکورانه ،وجود
قوانین محدودکنندۀ تقاضای طالق برای زنان ،اطالۀ دادرسی و فقدان ضمانت اجراهای قانونی
مناسب در مورد خشونت مردان علیه زنان به شمار میآیند.
از پژوهشهای ملی مهم در این زمینه ،تحقیق آشوری و معظمی با موضوع «همسرکشی
و انگیزههای آن» است که در مؤسسۀ تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران
انجام شده و نتایج آن در مقالۀ «همسرکشی» معظمی ( 1383الف) آمده است .در این تحقیق،
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 33درصد از زنان ،شوهرانشان را خود به قتل رسانده بودند و بقیه به اتهام معاونت و مشارکت
یا آگاهی از قتل در زندان به سر میبردند .نتایج این تحقیق نشان داد  60درصد قتل مردان به
دست همسرانشان ،به علت خیانت مرد یا رابطۀ نامشروع زن با مرد بیگانه و  33درصد واکنش
در برابر خشونت مرد ،حملۀ ناگهانی یا تهدید از سوی او بوده است 08 .درصد از مردان،
بدگمانی 31 ،درصد تعصب و حسادت و وجود شخص ثالث و  13درصد بیتوجهی زن به
همسر و فرزندان ،بیعالقگی و بهانهجویی او و نابسامانیهای جنسی را علت اختالف
برشمردهاند.

روش تحقیق
روش تحقیق ،کیفی است .در این روش نگاه به ادبیات نظری و تجربی متفاوت از روش کمی
است .فلیک در این باره مینویسد« :تحقیق کیفی مثل تحقیق کمی نیست که فرضیههایتان را از
ادبیات موجود استخراج و بعداً آزمون کنید .در تحقیق کیفی محقق از اطالعات و بصیرتهای
مأخوذ از ادبیات موجود به منزلۀ دانش زمینهای استفاده میکند تا در بستر این ادبیات به
مشاهدات و گزارههای تحقیقش نظر کند» (فلیک .)61 :1388 ،یکی از مهمترین پارادایمهای
تحقیق کیفی که مورد استفادۀ تحقیق حاضر است ،پارادایم طبیعتگرایانه است .این پارادایم
رویکرد سنتیتر تحقیقات کیفی محسوب میشود که بر اساس آن ،واقعیت ،قابل مشاهده و از
طریق ثبت شواهد و اطالعات در میدان واقعی قابل تأیید است و همچنین حقایق اجتماعی
عمیقتر به مطالعات کیفی نیاز دارند .تکنیکهای مورد استفاده در این پارادایم عبارتند از:
مصاحبه ،مشاهده ،تفسیر اسنادی و تحلیل محتوا (هالیدی.)2442 ،1
تکنیک مورد استفاده مصاحبه است .مصاحبه انواع مختلفی دارد اما نوع مد نظر ما
مصاحبۀ مسئلهمحور است که ویتزل ( )2444آن را مطرح کرده است .بر اساس این نوع
مصاحبه ،فرایند مصاحبه به گونهای طراحی شده است که رشتۀ گفتگو در مصاحبه قطع نشود
و هنگامی که گفتگو در مسیر بیحاصل و خارج از مسئلۀ مورد نظر قرار گرفت ،مصاحبهگر
میتواند موضوع مسئلهمحور خود را با طرح سؤالهای هدایتشده مطرح کند و جلوی
انحراف مصاحبه را بگیرد .جامعۀ آماری کلیۀ زنان و مردانیاند که در زمان پژوهش به جرم

1. Holliday
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همسرکشی دستگیر شدهاند و در زندان به سر میبرند .شیوۀ نمونهگیری تابع منطق نمونهگیری
کیفی است (سبزه و ذاکری .)1333 ،در این روش نمونهگیری ،انتخاب مشارکتکنندگان مبتنی
بر معیار خاص یا به طور هدفمند است از این رو به آن نمونهگیری هدفمند میگویند (پتن،1
2441؛ نومان2446 ،2؛ مسن .)1336 ،3در این روش حجم نمونه به اشباع نظری بستگی دارد،
به این ترتیب که هر گاه محقق به این نتیجه برسد که پاسخها و یا مصاحبههای انجامشده با
افراد مطلع به اندازهای به همدیگر شباهت دارند که به تکراریشدن پاسخها و یا مصاحبهها
منجر شود و دادههای جدیدی در آنها وجود نداشته باشد ،تعداد مصاحبهها کافی و دست از
مصاحبه میکشیم (محمدپور و رضایی .)13 :1380 ،بر این اساس حجم نمونه  10نفر است که
با  8زن و  6مرد مصاحبه شد.
بهمنظور سنجش روایی رویکرد کرسول را مد نظر قرار دادهایم .او برای نیل به اعتبار یا
روایی در پژوهش کیفی هشت راهبرد را پیشنهاد میکند که رعایت دست کم دو راهبرد در هر
پژوهش کیفی میتواند برای پژوهش اعتباری قابل قبول ایجاد کند (کرسول .)2440 ،در این
پژوهش سه راهبرد جهت افزایش اعتبار مد نظر قرار گرفت .اول ،بر درگیری طوالنیمدت
پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش از جمله اعتمادسازی با
افراد ،فراگیری فرهنگ آن محیط و کنترل بدفهمیهای ناشی از مداخلههای پژوهشگر به شدت
تأکید شد تا در اعتبار پژوهش خللی ایجاد نشود .دوم ،استفاده از تکنیک مثلثسازی؛ با
گردآوری شواهد از منابع مختلف شامل تئوریهای گوناگون ،منابع اطالعاتی متنوع و
شیوههای گوناگون بر اعتبار پژوهش افزوده شد؛ و در نهایت استفاده از داوران بیرونی ،فرایند
اعتبار را تکمیل ساخت .آنها از بیرون ،فضای پژوهش را زیر نظر گرفته و مشخص ساختند که
آیا یافتهها ،تفاسیر و نتایج توسط دادهها پشتیبانی میشود یا خیر.
جهت سنجش میزان پایایی نیز از رویکرد کرسول استفاده کردهایم .استفاده از چند
کدگذار و مقایسۀ کدگذاری آنها یکی از راههای پرکاربرد سنجش پایایی یک پژوهش کیفی
است .بر این اساس ،حالت ایدهآل آن است که همۀ کدگذاران متنهای مشابهی را استخراج و
کدگذاری کنند که در عمل ممکن نیست .کرسول معتقد است  84درصد تشابه در کدگذاری
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نشان از پایایی باالست (همان)؛ که در این پژوهش  86درصد تشابه کدگذاری بین کدگذاران
وجود داشت.
سیر انجام تحقیق ،روش استخراج و تنظیم و تبیین دادهها به این صورت است که بعد از
تعیین موضوع پژوهش مرور رویکردها و نظریات مرتبط با موضوع و مطالعات تجربی پیشین،
به منظور آشنایی و اطالع از متدها و رویکردهای مختلف ،مصاحبهها انجام پذیرفت؛ و بر
اساس سؤاالت پژوهش ،به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد .از طریق کدگذاری باز ،دادههای
(مضامین) معنادار موجود در مصاحبهها ،استخراج و طبقهبندی و در قالب مفاهیم و مقوالت
کلی تنظیم شدند .سپس با کدگذاری محوری ،مقوالت بهدستآمده در محورهای چندگانه
دستهبندی و همراه با شواهد عینی الزم به صورت توصیفی و تحلیلی بیان شدند.
یافتههای تحقیق
به منظور توصیف دادهها ،ابتدا خصوصیات کلی افراد مورد مصاحبه را مشخص میکنیم .شایان
توضیح است که خصوصیات افراد به صورت مقایسهای بین دو جنس توصیف میشوند.
جدول  .1آمارههای توصیفی جمعیت نمونه
زن
مرد

میانگین سن
33
33.66

میانگین سن ازدواج
24.80
26.83

میانگین مدت زمان ازدواج
12.12
12.30

همان طور که از جدول  1استنباط میشود میانگین سن زنان هنگام ارتکاب قتل  33و
مردان  33سال است که با توجه به آمارۀ میانگین مدت زمان ازدواج که در هر دو جنس تقریباً
 12سال است ،نشان میدهد قتل همسر در همان اویل ازدواج رخ نمیدهد .باید اشاره کرد
بهرغم موارد محدود ،بیشتر همسرکشیها بعد از گذشت چند سال اتفاق افتاده است .همان
طور که مشاهده میشود میانگین سن ازدواج زنان تقریباً  24و مردان  26سال است ،اغلب
تحقیقات پیشین یکی از دالیل همسرکشی را سن پایین ازدواج میدانستند اما نتایج تحقیق
حاضر نشان می دهد که سن ازدواج تأثیر چندانی بر این مسئله ندارد بلکه بیش از همه باید به
مشکالت درون خانه و مشکالت ساختاری جامعه توجه کرد.
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جدول  .2آمارههای مربوط به میزان تحصیالت
سطح تحصیالت
راهنمایی و کمتر
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
کل

زن
فراوانی
3
3
1
1
8

مرد
درصد
30.1
30.1
12.1
12.1
144

فراوانی
3
2
1
4
6

کل
درصد
14
33.3
16.6
4
144

درصد
02.3
31.0
10.2
0.1
144

فراوانی
6
1
2
1
10

جدول  2نشان میدهد میزان تحصیالت تقریباً  02درصد افرادی که مرتکب قتل شدهاند
در حد راهنمایی و کمتر است و از سوی دیگر ،فقط  0درصد این افراد لیسانس دارند .نتایج
جدول  2حاکی از آن است که میزان تحصیالت در واقعۀ قتل بسیار تأثیرگذار است به این
ترتیب که هر چه بر میزان تحصیالت افراد اضافه میشود احتمال ارتکاب قتل در آنان به شدت
کاهش مییابد .مقایسۀ میزان تحصیالت دو جنس نشان میدهد زنان همسرکش به طور متوسط
از تحصیالت باالتری نسبت به مردان برخوردارند .سطح تحصیالت نیمی از مردان همسرکش
راهنمایی و کمتر است در صورتی که فقط  30درصد زنان در این سطح تحصیلی قرار دارند.
جدول  .3محل وقوع جرم
زن
درون خانه
بیرون خانه
کل

فراوانی
6
2
8

مرد
درصد
01
21
144

فراوانی
6
4
6

کل
درصد
144
4
144

فراوانی
12
2
10

درصد
81.0
10.3
144

بر اساس جدول  ،3از  10مورد همسرکشی 81/0 ،درصد ( 12مورد) از قتلها در داخل
خانه و تنها  10/3درصد ( 2مورد) در بیرون از خانه و در فضای باز صورت گرفته است .همۀ
مردان قتل را در داخل خانه انجام دادهاند در صورتی که زنان  01درصد ( 6مورد از  8مورد) از
قتلها را در داخل خانه انجام دادهاند .دادههای مذکور نشان میدهد که بر خالف تصور رایج،
منزل یا فضای امن سکونت افراد ،در شرایطی جزو ناامنترین فضاهای اجتماعی بوده و میتواند
مکان وقوع جرم و آسیبهای سخت و سنگینی همچون قتل همسران به دست یکدیگر باشد.
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جدول  .4نوع تصمیم به قتل
زن

1

کل

مرد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

با نقشۀ قبلی

0

80.1

4

4

0

14

بدون نقشۀ قبلی

1

12.1

6

144

0

14

کل

8

144

6

144

10

144

از  10مورد همسرکشی نیمی با نقشۀ قبلی و نیمی بدون نقشۀ قبلی و به شکل آنی
صورت پذیرفته است؛ اما نکتۀ جالب تفاوت بسیار زیاد نوع همسرکشی در بین دو جنس
است؛ از بین زنان همسرکش  80/1درصد ( 0مورد از  8مورد) شوهران خود را با طرح و نقشۀ
قبلی به قتل رساندهاند و فقط یک مورد به شکل آنی شوهرش را کشته است؛ اما در طرف
دیگر همۀ مردان ،همسرانشان را بدون نقشۀ قبلی کشتهاند .میتوان گفت الگوی ارتکاب قتل
در دو جنس یکسان نیست و دالیل بسیار متفاوتی بین دو جنس در این زمینۀ وجود دارد.
جدول  .5نوع اتهام به قتل
نوع اتهام

زن

کل

مرد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مباشرت

4

4

6

144

6

02.8

مشارکت

6

01

4

4

6

02.8

معاونت

2

21

4

4

2

10.0

کل

8

144

4

144

10

144

دادههای جدول  1نشان میدهد هیچ کدام از زنان نمونۀ حاضر مباشر قتل نبودهاند و این
به دلیل ضعف قدرت بدنی زنان نسبت به مردان است؛ از همین رو بیشتر زنان ( 01درصد) با
کمک شخص ثالث همسر خود را به قتل رساندهاند؛ در سوی دیگر ،مردان خود مباشر به
قتلاند که این قضیه را میتوان از دو بعد بررسی کرد؛ اینکه مردان از قدرت بدنی بیشتری
نسبت به زنان برخوردارند و نیاز به کمک کسی نداشتهاند و اینکه مردان بدون نقشۀ قبلی
همسر خود را کشتهاند لذا امکان کمکگرفتن از شخص ثالث برای آنها وجود نداشته است.
 .1منظور از نوع تصمیم به قتل ،آنیبودن یا غیر آنیبودن قتل است .جریان مصاحبه برای سنجش نوع تصمیم به قتل سؤاالتی از این قبیل
پرسیده شد :آیا همسرتان را در جریان مشاجره به قتل رساندید؟ آیا قبل از کشتن همسرتان از او عصبانی شده بودید؟ پیش از قتل همسرتان
برای کشتنش نقشه کشیده بودید یا اینکه به شکل آنی او را کشتید؟ هنگام کشتن همسرتان نسبت به او احساس نفرت و کینه داشتید یا اینکه
عصبانی بودید؟
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نتیجه اینکه بین نوع قتل و نوع اتهام ارتباط وجود دارد ،وقتی فردی با نقشۀ قبلی بخواهد
همسر خود را به قتل برساند برای انجام بهتر این کار از شخص ثالث کمک میگیرد ولی وقتی
قتل به شکل آنی انجام پذیرد امکان استفاده از شخص ثالث از بین میرود.
جدول  .6شیوۀ ارتکاب قتل
شیوۀ ارتکاب قتل
چاقوزدن
پرتکردن (هلدادن)
خفهکردن
آتشزدن
کل

زن
فراوانی
3
1
3
1
8

مرد
درصد
30.1
12.1
30.1
12.1
144

فراوانی
2
1
3
4
6

کل
درصد
33.3
16.0
14
4
144

فراوانی
1
2
6
1
10

درصد
31.0
10.3
02.8
0.1
144

از  10مورد همسرکشی  02/8درصد ( 6مورد) از قتلها از طریق خفهکردن انجام شده
است 3 :مورد زنان و  3مورد مردان .البته نحوۀ خفهکردن در بین دو جنس متفاوت است ،زنان
برخالف مردان ،با کمک شخص ثالث به این کار مبادرت میکردند .مورد دیگری که بیشترین
فراوانی را دارد ،چاقوزدن است ( 31/0درصد) از دیگر سو آتشزدن کمترین فراوانی را دارد.
مهمترین عوامل مؤثر بر همسرکشی
 عوامل همسرکشی زنانمهمترین عوامل همسرکشی زنان را به ترتیب اولویت بررسی میکنیم :مهمترین عامل برقراری
ارتباط زن با مرد دیگری است که  14درصد ( 0مورد از  8مورد) عوامل قتل شوهر از این
دستاند .البته باید اشاره کرد که از این بین  3مورد ارتباط عاطفی و  1مورد ارتباط جنسی بوده
است .این عامل باعث شده بود که زنان برای ازدواج با طرف سوم (مردی که عاشق وی شده
بود) همسر خود را از سر راه بردارند .در اینجا به نمونهای از آنچه مصاحبهشوندگان بیان
کردند میپردازیم:
* از وقتی که ازدواج کردم بعد از مدتی نسبت به پسر خواهر شوهرم یک حس خاصی پیدا کردم او هم
نسبت به من همین طوری بود کمکم به هم عالقه پیدا کردیم و تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم ولی نمیشد
من شوهر داشتم تا اینکه یک شب وقتی شوهرم از سرکار آمد ،با نقشهای که از قبل کشیده بودیم شوهرم را
کشتیم (نوع ارتباط :عاطفی).
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* پسر همسایهمان با شوهرم دوست بود و گاهی اوقات به خونۀ ما میآمد ،بعد از مدتی به من ابراز عالقه

کرد ،ابتدا مقاومت می کردم ولی به مرور زمان من هم به او عالقه پیدا کردم در نتیجه برای از میان برداشتن
شوهرم با طرح برنامهای ،در یک روز که شوهرم و پسر همسایه برای کوهنوردی میروند ،پسر همسایه شوهرم را
از کوه هل میدهد و در اثر سقوط از کوه میمیرد (نوع ارتباط :عاطفی).
* من مغازۀ لباسفروشی داشتم و شوهرم هم در شهر عسلویه کار میکرد ،به یک آقایی که از مشتریهای
مغازهام بود عالقه مند شدم و بعد از مدتی روابط ما طوری شد که به خونه میآمد ،یک روز شوهرم به واسطۀ
همسایهها متوجه شد و من را به مرگ تهدید کرد ،من هم مجبور شدم با کمک جاری خود (همسر برادر شوهرم)،
شوهرم را بکشم (نوع ارتباط :جنسی).

عامل مهم بعدی اعتیاد شوهر است که  21درصد ( 2مورد از  8مورد) از عوامل مؤثر بر
همسرکشی زنان را به خود اختصاص داده است .اعتیاد شوهر ظاهر قضیه است چرا که در هر
دو مورد ،شوهر بیکار و وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد به طوری که در یکی از موارد مرد
برای بهدستآوردن مواد مخدر دختر خود را به تنفروشی مجبور کرده است .مجموعۀ این
عوامل باعث شده زنان از زندگی با چنین مردهایی خسته شوند و به کشتن آنها روی آورند.
* شوهرم به مواد مخدر اعتیاد داشت در این مدت  13سال زندگی مشترک تحملش کردم ولی این اواخر
میزان مصرفش زیاد شده بود و از طرف دیگر بیکار هم بود( ،امور اقتصادی) زندگیمان به سختی میگذشت
دیگر نمیتوانستم تحمل کنم.

در نهایت دو عامل دیگر وجود دارد که باعث بروز واقعه ناگوار همسرکشی شده است:
یکی انحراف جنسی مرد و دیگری بدرفتاریهای مرد با زن .در مجموع میتوان عوامل
همسرکشی زنان را در  0مؤلفۀ اساسی جستجو کرد ،این  0مؤلفه در جریان تحلیل دادهها و از
طریق کدگذاری مصاحبهها بهدست آمده است که عبارتند از .1 :ارتباط زن با مرد دیگری غیر
از شوهر که خود به دو دسته تقسیم میشود؛ ارتباط عاطفی و ارتباط جنسی؛  .2اعتیاد شوهر و
عدم توانایی وی در تأمین معاش خانواده و در برخی موارد سوءاستفاده از اعضای خانواده
برای بهدستآوردن مواد افیونی؛  .3انحراف جنسی شوهر و  .0سوء رفتار شوهر با زن اعم از
فحاشی ،کتکزدن ،ممانعت از ایجاد ارتباط فامیلی و غیره.
 عوامل همسرکشی مرداندربارۀ عوامل مؤثر بر همسرکشی مردان باید گفت عصبانیت و خشم مردان ،در هنگام قتل
همسرانشان ،به عنوان واسط بین عامل اصلی و قتل مطرح است .با توضیح این قضیه به بررسی
و تجزیه و تحلیل عوامل همسرکشی مردان میپردازیم .از بین عوامل ذکرشده توسط
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مصاحبهشوندگان 2 ،مورد ( 33/33درصد) به بدبینی و سوء ظن نسبت به ارتباط زن با شخص
دیگری مربوط میشود ،این قضیه باعث ایجاد دلسردی و افزایش مشاجرات بین زوجین شد
که در جریان یکی از این مشاجرات مرد عصبانی شده و همسر خود را به قتل رسانده است.
* احساس می کردم زنم با شخص دیگری ارتباط پنهانی دارد ،این قضیه خیلی آزارم میداد تا اینکه یک
روز زنم از من درخواست طالق کرد سر این موضوع با هم درگیر شدیم و او را با چاقو کشتم.
* حدود ده سال از زندگی مشترکمان میگذشت ،زنم خانهدار بود فکر میکردم با شخص دیگری ارتباط
دارد ،به شدت به او بدبین شده بودم .همین امر باعث شده بود که به کرات با یکدیگر دعوا و مشاجره کنیم و در
جریان یکی از این مشاجرات به شدت عصبانی شدم و او را خفه کردم.
عامل دیگر وجود تفکر مردساالری در جامعه است ،این طرز تفکر علت  33/33درصد ( 2مورد)
قتلهاست .این اندیشه که مرد باید تعیینکنندۀ همهچیز در خانه باشد باعث بروز رفتارهای نابهنجار میشود.
* من و همسرم هر دو کار می کردیم ،همسرم آرایشگر بود درآمدش از من بهتر بود ،وضعیت اقتصادیش
خیلی خوب شده بود به طوری که توانست هم خانه بخرد و هم ماشین ،به همین دلیل نسبت به همسرم احساس
حقارت میکردم.
* حدود  6ماه از ازدواجمان میگذشت ،زنم خیلی به حرفم گوش نمیداد همیشه جواب سر باال میداد
این قضیه باعث عصبانیت من میشد و دائماً با هم دعوا میکردیم تا اینکه یک روز سر همین قضیه مشاجراتمان
بسیار باال گرفت من هم عصبانی شدم و کنترل خود را از دست دادم و زنم را کشتم.

از دیگر عوامل میتوان به انحراف جنسی زن و اعتیاد مرد اشاره کرد .پر واضح است که
ارتباط زن با جنس مخالف ،خارج از حیطۀ خانواده موجب بروز مسائل و مشکالت عدیدهای
میشود باالخص در جامعۀ ما که ساختارهای آن مبتنی بر قواعد اسالمی است ،چنین
رفتارهایی به شدت نهی و با آن برخورد شدیدی میشود .این رفتارها دالیل مختلفی دارد که از
آن جمله میتوان به برآورده نشدن نیازهای عاطفی و جنسی زن در خانه ،عدم عالقه و آشنایی
پیش از ازدواج (ازدواج تحمیلی) اشاره کرد.
* ازدواج ما بدون آشنایی قبلی انجام گرفت ،زنم از همان اوایل ازدواج ناسازگار بود ،روابط عاطفی خوبی
بین ما وجود نداشت تا اینکه یک روز متوجه شدم زنم با پسری که پیش از ازدواج او را دوست داشته ارتباط
دارد.

جمعبندی ،استنباط نظری و بحث
در اینجا مهمترین عوامل همسرکشی را بدون تفکیک جنسیتیِ قاتل بررسی میکنیم .عامل
ارتباط با جنس مخالف خارج از اصول و قواعد خانواده مهمترین و اصلیترین عامل و انگیزۀ
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کشتن همسر بوده است ،از  10مورد  8مورد ( 10درصد) به این عامل مربوط میشود .در 2
مورد ،شوهر نسبت به چنین ارتباطی شک و سوء ظن داشته است ،اما در  6مورد دیگر وجود
چنین ارتباطی برای همسر (زن یا شوهر) به اثبات رسیده بود .از  6مورد مذکور 3 ،مورد آن
ارتباط جنسی بوده که  2مورد مربوط به ارتباط جنسی زن و یک مورد به ارتباط جنسی مرد
مربوط میشود 3 .مورد دیگر در حد ارتباط عاطفی بوده که فقط شامل زنان میشود .نکتۀ
بسیار مهم فراوانی بسیار زیاد این قبیل ارتباطات (چه از نوع عاطفی و چه از نوع جنسی) در
زنان (هم قاتل و هم مقتول) نسبت به مردان است ( 0مورد از  8مورد) .دلیل این امر را میتوان
در برطرفنشدن نیازهای عاطفی و جنسی زن ،بدرفتاریهای مرد ،عدم عالقۀ زن به شوهر و
در نهایت ازدواجهای تحمیلی جستجو کرد.
*

شوهرم در شهر عسلویه کار میکرد ،هر  24روز به خانه میآمد .ما زیاد یکدیگر رو نمیدیدیم ،به مرور

زمان به یکی از مشتریانم عالقه پیدا کردم و این عالقه به ارتباطات عمیقتری (جنسی) بین ما منجر شد.
* حدود  1سال از ازدواجمان میگذرد ،در ابتدا خیلی به هم عالقه داشتیم اما با گذشت زمان آن عشق و
عالقۀ اولیه کمرنگ شد و شوهرم کمتر به من ابراز عالقه میکرد ،به مرور زمان به پسر همسایه عالقهمند شدم.

دومین عامل مهم ،اعتیاد شوهر ( 21/0درصد) ( 3مورد از  )10است .در  2مورد ،اعتیادِ
مرد باعث مرگ وی شده بود که دلیل آن در یک مورد بیکارشدن و وضعیت بد اقتصادی
خانواده و در مورد دیگر مجبورکردن دختر خویش به تن فروشی بوده است.
در نهایت مردساالری با  10/2درصد ( 2مورد از  10مورد) و جروبحثهای خانوادگی
بین زن و شوهر با  0/1درصد ( 1مورد) ،در ردههای بعدی عوامل مؤثر بر همسر کشی قرار
میگیرند .البته باید به این مسئله اشاره کرد که این سه عامل با خشونت علیه زن همراه بوده
است.
مدل نظری تحقیق بر مبنای مقوالت بهدستآمده
دربارۀ مدل زیر ذکر چند نکته ضروری است؛ اول ،این مدل از دادههای پژوهش حاضر
بهدست آمده و دوم ،خطوطی که به صورت کمرنگ مشخص شدهاند ،روابط فرضی بین
مفاهیم را نشان میدهند .به آن معنا که در پژوهش حاضر دادهای مبنی بر وجود چنین ارتباطی
بهدست نیامده بلکه محققان این روابط را به صورت پیشفرض مشخص کردهاند تا در
پژوهشهای بعدی مورد توجه دیگر پژوهشگران قرار گیرد؛ و آخر اینکه هدف از بیان مدل
نظری ،دستیابی به نظریهای منسجم در باب همسرکشی است.

سبزه و همکاران /تحلیل و بررسی کیفی عوامل...

211

شکل  .1مدل نظری همسرکشی زنان

مقایسۀ دو مدل همسرکشی زنان و مردان حکایت از وجود ساختار پیچیدۀ علل
همسرکشی زنان نسبت به علل همسرکشی مردان دارد ،این امر توجه بیش از پیش به این
مسئله را میرساند .در توضیح مدل شکل  ،2باید گفت که سندروم ازدستدادن کنترل به عنوان
عاملی مجزا بررسی نمیشود بلکه بیشتر به عنوان متغیر مداخلهگر در جریان تأثیر عوامل
گوناگون بر همسرکشی مطرح میشود.

شکل  .2مدل نظری همسرکشی مردان

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر همسرکشی است .نتایج نشان میدهد
عوامل تأثیرگذار بر همسرکشی دو جنس متفاوت است و ساختار گوناگونی دارد به این معنا
که عوامل و شرایط بروز همسرکشی زنان از عوامل و شرایط مؤثر بر همسرکشی مردان
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متفاوت است؛ برخی عوامل زمینهای همچون تحصیالت در دو جنس مشترک است .نتایج
نشان میدهد مردان و زنان همسرکش از لحاظ تحصیالت در سطح پایینی قرار دارند و این
موضوع نشان میدهد چنین رفتارهایی در اقشار با تحصیالت پایین بیشتر رخ میدهد ،لذا
توجه به ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد جامعه میتواند تا حدودی از بروز چنین رفتارهایی
بکاهد.
یکی از مسائل شایان توجه این است که مردان در تمامی موارد ،بدون تصمیم قبلی و به
خاطر غلبهیافتن خشم و عصبانیت به قتل همسر خود دست زدهاند اما زنان با تصمیم و ارادۀ از
پیش تعیینشده و با کمک شخص ثالث شوهر خود را به قتل رساندهاند .تمامی زنان خواهان
طالق بودهاند اما به دلیل فراهمنبودن شرایط ،به این کار موفق نشده بودند؛ این شرایط
دربرگیرندۀ قوانین و عرف جامعۀ ماست ،قوانین جامعۀ ما حق طالق را به مرد داده است و در
شرایط بسیار خاص ،آن هم در صورتی که اثبات شود ،زن میتواند طالق بگیرد .در چنین
حالتی ،از یک سو طالقگرفتن برای زنان مشکل شده و از سوی دیگر آنها به هر دلیلی
نمی توانستند با شوهر خویش زندگی کنند که این امر باعث ایجاد فشار روحی و روانی شده،
در نتیجه واکنش نابهنجاری همچون قتل از آنها سر میزند.
در عرفِ جامعۀ ما طالق امری ناپسند و مذموم شمرده میشود باالخص برای زنان .از
همین رو خانوادههای ایرانی از اینکه دخترشان طالق بگیرد بسیار واهمه دارند لذا به هر
طریقی همچون وساطت ،نصیحت و  ...از طالق ممانعت به عمل میآورند .اگر زنان
میتوانستند به راحتی طالق بگیرند واقعۀ همسرکشی به شدت از جانب زنان کاهش پیدا
میکرد.
یکی از عوامل مهم دیگر ،برطرف نشدن نیازهای عاطفی و جنسی زنان در خانواده است،
این امر باعث شده که زنان برای برطرفشدن این قبیل نیازهای خود رفتارهایی خارج از
چارچوب و اصول خانواده داشته باشند ،این مسئله از یک سو و ناتوانی در طالقگرفتن زنان
از سوی دیگر محرک اقدام به قتل همسر شده است تا بتوانند از طریق مرد دیگری به نیازهای
خود پاسخ دهند.
یکی دیگر از سؤاالت و اهداف تحقیق حاضر بازشناسایی عوامل مؤثر بر همسرکشی به
تفکیک عوامل اولیه و ثانویه است .بر این اساس سطح تحصیالت ،خیانت شوهر ،ارتباط با مرد
دیگر (انگیزۀ قتل را افزایش میدهد) ،وضعیت نامناسب اقتصادی و مورد سوءاستفادۀ جنسی
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قرارگرفتن ،عوامل اولیۀ همسرکشی زنان بودهاند .ازدواجهای تحمیلی ،عدم ارضای نیازهای
عاطفی و جنسی زن ،اعتیاد شوهر و بیکاری شوهر به عنوان عوامل ثانویه مطرح شدهاند.
عوامل اولیۀ همسرکشی مردان؛ تحصیالت ،خیانت زن ،خشم و عصبانیت ،مشاجره و نزاع
است و عوامل ثانویه شامل وجود تفکرات مردساالرانه ،سوء ظن به زن و اعتیاد میشود.
با توجه به نتایج بهدستآمده در دو حیطۀ همسرکشی زنان و همسرکشی مردان
پیشنهادهایی بیان میشود:
الف) برای کاهش میزان همسرکشی زنان ،قوانین منسجم و کاراتری برای کاهش
خشونت علیه زنان تصویب شود .با فرهنگسازی در تمامی سطوح جامعه ،میزان ازدواجهای
تحمیلی و اجباری کاهش مییابد هرچند که چنین پدیدهای به شدت کاهش یافته اما همچنان
در بعضی اقشار جامعه موجود است؛ در قانونِ حق طالق تجدید نظر شود تا در صورت امکان
زنان بتوانند راحتتر طالق بگیرند تا برای جدایی از همسر نیازی به کشتن وی نباشد.
ب) برای کاهش میزان همسرکشی مردان ،تفکرات مردساالرانه تقبیح و با فرهنگسازی
کنار گذاشته شود و نسبت به ارتقای سطح سواد و دانش افراد جامعه باالخص طبقات پایین
جامعه توجه بیشتری مبذول شود .اهمیت این مسئله از آن روست که سطح تحصیالت جزو
عوامل مشترک همسرکشی است ،لذا توجه و تأکید بر افزایش سطح سواد در کاهش
همسرکشی نقش زیادی دارد.
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