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دگرکشی -دگرکشی، با تاکید بر خود-تحلیل جرم شناختی خود

 انگیزشی
 ، سکینه سلطانی کوهبنانی شهال معظمی،  * اله غالمی نبی

 

 29/  /1 : تاريخ پذيرش  29/ /2 : دريافتتاريخ 

 چکیده

ای است که در آن شخص، به دگرکشی، به عنوان یکی از نابهنجارهای اجتماعی، پدیده-خود

به رغم متنوع بودن . کندی کوتاهی از به قتل رساندن دیگری، مبادرت به خودکشی میفاصله

دگرکشی انگیزشی و -دو گروه خود توان تمامی اقسام آن را درمی مصادیق این نابهنجاری،

دگرکشی، وجود -وجه فارق بین این دو نوع از خود .دگرکشی غیر انگیزشی جای داد-خود

دگرکشی -در خود( ی عاطفی بین قاتل و مقتولمسبوق به رابطه)ی خاص در ارتکاب قتل انگیزه

د استفاده در روش مور. دگرکشی غیر انگیزشی است-انگیزشی و عدم وجود این رابطه در خود

شناسان و روانپزشکانی است نفر از روان 05گیری هدفمند از پژوهش حاضر کیفی با انجام نمونه

ها تا زمان اشباع مصاحبه. انددگر کشی را مورد بررسی قرار داده -های مرتبط با خودکه پرونده

اری باز انجام ها با استفاده از روش کد گذاطالعات ادامه یافت و تجزیه و تحلیل مصاحبه

ی دگر کشی را بر اساس رابطه -توان انواع گوناگون خودها نشان دادند که مییافته پذیرفت

دگر کشی انگیزشی -توان برای خودهمچنین می. بندی نمودخانوادگی، انگیزه و فراوانی طبقه

ه و ی عاطفی، شیوع ارتکاب مردانهایی نظیر ماهیت خشن، سبق تصمیم، وجود رابطهویژگی

ی بندی چهار گانههدف قراردادن زنان به عنوان آماج جرم را در نظر گرفت و آن را در دسته

همچنین، فقدان خودکنترلی و نیز . کشی قرار دادکشی و معشوقهکشی، خانوادههمسرکشی، فرزند

انگیزشی  دگرکشی -توان به عنوان علل مستقیم ارتکاب خودوضعیت روانی خاص قاتل را می

 .کرد بیان

 .دگرکشی انگیزشی، رابطه عاطفی-دگرکشی، خود-قتل، خودکشی، خود :هاکلیدواژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 (نویسندۀ مسئول) .دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی.   

 Nabiollah.Gholami@yahoo.com  

 sshahlamoazami@gmail.com. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.   

 s.soltani@ferdowsi.um.ac.ir. استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد . 
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 قدمه م

شوود کوه   موی  «دگرکشوی  -خوود »ای موسوم به گیری پدیدهترکیب قتل و خودکشی، باعث شکل

گرچه از نظر ظاهرِ رفتارهای ارتکابی شباهت بسیاری با قتول و خودکشوی دارد ولوی از جهوات     

دو متفاوت است، از جمله اینکه قتل بورخالف خودکشوی بوه لحوار تعور  بوه       بسیاری با این 

انگاری و کیفرگذاری شده است حوال  های حقوقی جرمی نظامتمامیت جسمانی دیگری در همه

موفوق، موورد   آن که اصوال خودکشی جرم دانسته نشده است و فرد با انجام آن ولو به صورت نوا 

-هوای علوت  ی تبیوین انود، بوا ارا وه   شمندان بسیاری تالش کردهاندی. گیردعقاب قانونی قرار نمی

از یک سو روان کاوانی مانند فروید . شناختی به سوی پیشگیری از قتل و خودکشی حرکت کنند

کنند و از سوی دیگر کسانی مانند لمبوروز بوه   علت خودکشی را در ضمیر ناخودآگاه جستجو می

بوا ایون حوال در مقایسوه بوا خودکشوی، در         .نندکعلل اجتماعی و اقتصادی خودکشی توجه می

انود و در نتیجوه امکوان    دیده هر دو بوه قتول رسویده   دگرکشی، به دلیل آن که مرتکب و بزه-خود

هوا  وجود ندارد مطالعوات و آگواهی  ( قاتل و مقتول)ترین عناصر جنایت تحقیق و بررسی از مهم

 .( 8  -71 : 555 ،  بورگت و همکاران)بسیار اندک است 

 ، «خودکشی-قتل عمد»، خودکشی-قتل»دگرکشی اصطالحاتی نظیر -برای بیان خود

قتل  -خودکشی»، و ( 5 : 557 ، 7سالیوا و همکاران)  «مرگ دوتایی»، 0«خودکشی توسعه یافته»

به کار برده شده است با دقت نظر در این اصطالحات به ( 10: 0 5 ، 8وایرو و همکاران)« عمد

ی این موارد، در یک ویژگی کلی مشترک هستند و آن اینکه، م که همهبریاین نکته پی می

کند البته در رساند و در ادامه اقدام به خودکشی میبزهکار نخست شخص دیگری را به قتل می

 .مواردی معدود ممکن است این دو همزمان با هم اتفاق بیفتند

خودکشی کردن شخصی : دگرکشی تعاریف متعددی ارایه شده است از جمله -برای خود

( 8  :   5 ، 1آدینکراه)ی بسیار کوتاه از به قتل رساندن شخصی دیگر بالفاصله یا در فاصله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 1 : 07  ک به کی نیا،.ر. برای مطالعه بیشتر در این خصوص  . 

2. Bourget et al 

3 . Homicide–suicide 
4 . murder–suicide 
5 . extended suicide 
6 . dyadic death 
7. Saleva et al 
8. Viero et al 

9. Adinkrah 
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: 118 ،  میلوری)کند فرآیندی که شخصی متعاقب به قتل رساندن دیگری اقدام به خودکشی می

سته شده دگرکشی به عنوان یک رویداد کشنده، وضعیتی دان-همچنین در تعریف دیگرخود(.   

کشد و بعد از آن، ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وقوع است که در آن، شخصی دیگری را می

 (. 11 ،  مرزوک و همکاران)کند قتل، اقدام به خودکشی می

البته تعریف اخیر نسبت سایر تعاریف ارا ه شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا با 

ن نابهنجاری برخواهیم شمرد، مشخص خواهد شد که در اکثر هایی که در ادامه برای ایویژگی

کند، بدین معنا که قاتل از ابتدا موارد، قاتل از ابتدا با سبق تصمیم اقدام به قتل و خودکشی می

گیرد که نخست شخص مورد نظر را به قتل رسانده وسپس به خودکشی اقدام کند، از تصمیم می

در اکثر موارد، جسد )دهند ی این پدیده نشان میکاب یافتههای ارتگونه که نمونهاینرو همان

دگرکشی، قتل و خودکشی پشت سر هم و با -، در خود(قاتل در کنار جسد مقتول افتاده است

های رخ داده شده، بیان مدت یک هفته اند و الاقل از نظر نمونهی بسیار کوتاهی رخ دادهفاصله

 .واند موجه باشدتبرای ارتکاب بین این دو چندان نمی

. الف: دگر کشی از اجزای ذیل تشکیل شده است -بر اساس تعاریف ارایه شده خود

توالی این . ج اقدام به خودکشی توسط قاتل به دلیل آثار ناشی از قتل؛ . ب.  ارتکاب قتل عمد

 .دو اقدام

نفر،  ، که در آن دو0دگرکشی از خودکشی دونفره-های ارا ه شده، خودبا تعریف و ویژگی

متمایز ( 5    -1   :  18 ،  باینفیش)برای خاتمه دادن به زندگی خود با هم توافق دارند 

دانست که در آن، دو نفر نسبت  7«پیمان خودکشی»توان منطبق برخودکشی دونفره را می. است

دگرکشی، از -از طرف دیگر، خود. شوند که به نوبت دست به خودکشی بزنندبه هم متعهد می

رساند و با این امید که به عنوان مجازات اعدام شود نیز دی که شخص دیگری را به قتل میموار

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Milory 

2. Marzuk et al 

احتیاطی مرتکب قتل تاکید بر عمدی بودن قتل بدین خاطر است، که مواردی که شخصی از روی غفلت یا بی .  
 .شود از شمول این پدیده خارج شوندکسی می

زند از شمول رط، مواردی که شخصی بنا به دلیلی غیر از قتلی که مرتکب شده دست به خودکشی میبا این ش .  
ی کوتاهی از آن، شود و به فاصلهتعریف خارج است، مثال موردی که شخصی به هر دلیل مرتکب قتل دیگری می

 .شودمرتکب خودکشی می( مثل جنون)به دلیل خاصی
5 . double suicides 

6. Fishbain 

7. suicide pact 
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دهد که ، این مورد معموال در میان افرادی رخ می(75 -   : 111 ،  ولمر و اودیه)متمایز است 

 (.معموال به دلیل ترس)قادر به کشتن خویش نیستند 

 بیان مسئله
تر، روند رو به رشد ترکیوب ایون دو   خودکشی از قتل دردناک ای درناک است ووقوع قتل پدیده

-پدیده عالوه بر وارد کردن خسارات شدید روانی به جامعه، ذهن بسیار از روانشناسوان، جامعوه  

 . شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده استشناسان، جرم

های اخیر، ن در دست نیست اما در سالهرچند آمار مشخصی از نرخ وقوع این پدیده در ایرا

-دگرکشی در نقاط مختلفی از ایران داده-ی خودجراید و نشریات، بارها خبر از ارتکاب پدیده

ها ، به رغم اینکه تعداد مواردی که در این خصوص گزارش شده است به نسبت موارد قتل اند

حداقل تا جایی که در نشریات و )شود های مجزا از یکدیگر رقم چندانی را شامل نمیخودکشی

با این حال، نظر به تاثیرگذاری عمیق این پدیده در جامعه و نیز (. ها بیان شده استخبرگزاری

حداقل در بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعه )ی عاطفی با توجه به وجود رابطه

ه کمتر بدان پرداخته شده ک-شناختیبین مردم، بررسی این مسئله از منظر جرم( یافته کشور

 .با هدف شناسایی علل ارتکاب این نابهنجاری دارای اهمیت بسزایی است -است

 ضرورت پژوهش 
(. 51  -88 : 111 ،  ناک و مروزک)دگرکشی از نظر آماری در جهان، فراوانی کمی دارد -خود

: 551 و دیگوران،  الیوم  )های ارتکابی از ایون نووع هسوتند    درصد کل قتل  طوری که تقریبا  به

ی با این حال، این پدیده، به نسبت خودکشی یا بوه قتول رسواندن دیگوران، واجود جنبوه      (. 55 

انگیوزی آن  یکی از علل این غم(.    : 550 ،  مالفورز و کوهن)دردناکتر و غم انگیزتری است 

شود یدگرکشی سبب مرگ یکی از اعضای خانواده یا کودکان م-است که در بسیاری موارد خود

امری که نگرانی عمومی در جامعوه را بوه دنبوال خواهود     (.  0 :  11 ، 0کورنز، فریش و جونز)

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Wormer, Odiah 

 خبر ، کد 0/1/  (www.Fararu.com)اش را کشت و خودکشی کر مرد جوان همسر باردار و پسر سه ساله.   

   5   کد خبر ، 8/ /1( www.Tabnak.ir)مادر گیالنی دو دختر خود را خفه کرد؛ 55810 
3. Nock, Marzuk 

4. Malphurs, Cohen 

5. Currens, Fritsch, Jones 

http://www.fararu.com)12/5/93
https://www.tabnak.ir/fa/news/316064/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%AF
http://www.tabnak.ir/
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دگرکشی، -ی مهم دیگر متفاوت بودن نرخ خودنکته(.    : 0 5 ،  گوکتن و کیلیکوگیو)داشت 

کشوور   5 با قتل در کشورهای مختلف است، با این توضوی  کوه مطالعوات صوورت گرفتوه در      

کته را به اثبات رسانده است که کشورهایی که نرخ قتول بواالتری دارنود بوه نسوبت      جهان، این ن

،  گریگووری )دگرکشی کمتری دارند -تر است، میزان خودها پایینکشورهایی که نرخ قتل در آن

ی عکوس وجوود   دگرکشی رابطه-توان گفت که بین نسبت قتل و خود، بنابراین می(   :   5 

نتیجوه ایون تحقیوق را در خصووص تموامی کشوورها بصوورت مطلوق          دارد، هرچند شاید نتوان

شود عدم همگرایوی بوین ایون دو پدیوده     ها استنباط میمهمی که از این یافته یپذیرفت، اما نکته

دگرکشوی را  -توان به صراحت دالیل ارتکواب قتول و دالیول ارتکواب خوود     است، از اینرو، نمی

دگرکشوی یکوی از انوواع قتول     -شده، هرچند که خوود به این دلیل است که گفته . یکسان دانست

 (.   : 118 ،  میلوری)است اما نوعی خاصی است که از دیگر انواع آن متمایز است 

 اهداف پژوهش
ی پیش رو بر آن است تا بوا اسوتفاده   مطرح شد مقاله -در مقدمه و بیان مسئله-با توجه به آن چه

ی بررسوی و اظهوار نظور در    نشناسوانی کوه سوابقه   از روش کیفی و مصاحبه با روانپزشکان و روا

به صورت مشخص علول و انوواع ایون پدیوده را       انددگر کشی را داشته -خصوص پدیده خود

دگور کشوی    -تووان بورای خوود   هوایی را موی  شناسایی و به این سوال پاسخ دهد که چه ویژگوی 

ر شوناخت ایون پدیوده    دگرشی چه تاثیراتی د-بندی خودانگیزشی در نظر گرفت؟ و اساسا طبقه

ترین علل ارتکواب ایون پدیوده از منظور     چنین این تحقیق به دنبال بررسی و تبیین مهمدارد؟ هم

 .شناختی استجرم

 مبانی نظری
: 551 الیوم و دیگوران،   )ای جامع رو به رو هستیم دگرکشی با فقدان نسبی نظریه-در مورد خود

دالیل ارتکاب این پدیده را تبیین نماید با ایون حوال   ای که بتواند به روشنی ابعاد و ، نظریه(55 

 :های نظری برای شناخت این پدیده کمک گرفت از جملهای تبیینتوان از پارهمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Gokten,Kilicogiu 
2. Gregory 
3. Milory 

توان  اند میدگرکشی را انتشار داده-ی به خودهایی که در ایران، اخبار مربوط پدیدهبا رجوع به نشریات و خبرگزاری.  
ها مشاهده کرد که بعد از انتشار اخبار مربوط به این حادثه، احیانا و در برخی موارد آنی مشترک را در اکثر این نکته

 .شوندحداکثر با یک روانشناس، مددکار یا روانپزشک صحبت کرده و نظرات او را در این خصوص جویا می
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تقسیم کار در "دورکیم در کتاب مشهور خود  :نظريه همبستگی اجتماعی دورکیم. الف

. ا مورد بررسی قرار دادر "ارگانیک"به شکل "مکانیکی"، فرآیند تحول جامعه از شکل "جامعه

باشد و افراد آن به طور عمده های دیگر مجزا میدر شکل مکانیکی، هرگروه اجتماعی از گروه

های یکسانی را دهند و ارزشکنند، کار یکسانی را انجام میتحت شرایط یکسانی زندگی می

مِ کار بسیار های مختلف جامعه با تقسیدر مقابل، در جوامع ارگانیک، بخش. کنندحفظ می

در (. 70 :  1  ولد و دیگران، )سازمان یافته به هم مرتبط بوده و با یکدیگر وابستگی دارند 

 .واقع دورکیم جوامع سنتی را جوامع ارگانیک و جوامع مدرن را جوامع مکانیکی دانسته است

ی بندی و همبستگهمین تقسیم یی خود را در خصوص خودکشی را بر پایهدورکیم نظریه

ی کالسیک خود از نرخ خودکشی در فرانسه، انگلستان، وی در مطالعه. ریزی کرداجتماعی پایه

آن را در چهار گروه متمایز تقسیم کرد، و هر یک از این انواع رابطه خاص را بین فرد .. دانمارک و 

ار نوع بر این اساس او دو نوع همبستگی و چه. ارایه داد "همبستگی گروهی "و جامعه بر اساس 

ها را تشخیص داد که سه نوع آن معلول سه نوع ساختاری است که آمار خودکشی مربوط به آن

هنجاری ها باالست و یک نوع آن ناشی از تغییرات ساختاری است که به بیخودکشی در آن

او نتیجه . دهدتشکیل می "همبستگی"هسته اصلی بحث دورکیم را مفهوم . انجامدمی( آنومی)

به هر اندازه همبستگی اجتماعی سست گردد و ارتباط و تعلق فرد به گروه کاسته شود، او  گیرد می

 (.   :  8  ستوده، )کند  می آمادگی بیشتری برای پایان دادن به حیات خود پیدا

ی در طی دهه  ترین نظریه کنترل اجتماعیمعروف :نظريه کنترل اجتماعی هیرشی .ب

هیرشی، قیود اجتماعی را از . از سوی تراویس هیرشی، ارا ه شد ای بود که، نسخه185 و  175 

پیوستگی، درگیر : این ابعاد عبارتند از. کنداین نظر که دارای چهار عامل یا بعد هستند متمایز می

میزان قدرت . است« پیوستگی»ترین عامل، همان در این حال، مهم. بودن، تعهد و اعتقاد

یا ...( نقشهای  والدین، دوستان، مدل)فرد نسبت به افراد مهم دیگر هایی که ها یا گروهپیوستگی

دومین مورد یعنی . تواند مانع انحراف شوددارد، می...( ها و مدرسه، باشگاه)نسبت به نهادها 

مناسب برای رفتار رایج یا غیر رایج ( زمان و انرژی)ی فعالیت به معنای درجه« درگیر بودن»

های رایج هستند، وقت کمتری برای درگیر شدن در انحراف درگیر فعالیتآنانی که اغلب، . است

های فوق برنامه موجب های تفریحی و دیگر فعالیتها، فعالیتلذا مشارکت در باشگاه. دارند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Social Control 
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این متغیر بر مشاهده این (. 58 -51 :  8  ویلیامز و مک شین، )شود افزایش سط  تطابق می

و مشغول بودن، فرصت « های بیکار، کارگاه شیطان استدست» باور همگانی استوار است که

ی ، ارا ه کننده«تعهد»(.  8 : 85  برنارد و اسپینس، )کند های بزهکارانه را محدود میفعالیت

گذاری این سرمایه. گذاری است که فرد، پیشتر در جامعه عادی انجام داده استمیزانی از سرمایه

. ن تحصیالت، شهرت خوب یا ایجاد یک کار تجاری را شامل شودتواند اشکالی نظیر میزامی

س درگیر شدن در آنانی که دارای این شکل از تعهد نسبت به جامعة عادی هستند، اگر به واسطه

، «اعتقاد»آخرین عامل، یعنی . رفتار انحرافی، دستگیر شوند، چیز بیشتری را از دست خواهند داد

یعنی فرد به آن قواعد و . هاستعد جامعه به دلیل عادالنه بودن آندر واقع، نوعی قدردانی از قوا

یعنی .کندگذارد و نوعی تعهد اخالقی نسبت به پیروی از آنها را احساس میهنجارها احترام می

بیشتر باشد، احتمال اینکه فرد، تطابق داشته باشد، بیشتر « رفتار درست»هر چه میزان اعتقاد به 

 (. 5  :  8  ین، ویلیامز و مک ش)است 

، نظریه 115 هیرشی و گاتفردسون در سال  :نظريه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی. ج

ها بر آن. منتشر کردند "ی جرمای عمومی دربارهنظریه "خودکنترلی خود را در کتابی با عنوان

همراه با فراهم  توان با استفاده از خودکنترلی پایین،این باور بودند که تمامی انواع جرایم را می

خودکنترلی به معنای سازماندهی اختیاری قوای فیزیکی یا روانی به . ها تبیین نمودبودن فرصت

،  بایومیستر)ای دانسته شده است های تکانهمنظور دستیابی به اهداف مورد نظر یا غلبه بر محرک

گار و پیش بینی نتایج های فردی و اجتماعی سازو نیز به مفهوم ابزاری برای پاسخ .(0 : 550 

این مفهوم به عنوان یک فرآیند کلیدی در (.551 ،  هاگر و دیگران)تصمیات بیان شده است 

ساختار شخصیت انسان، توانایی پایبندی به قوانین و مقررات و هنجارهای اجتماعی را به انسان 

 (.   : 557 ،  گیلیو)دهد می

د که خودکنترلی پایین، شمار فراوانی از روابط کننگاتفردسون و هیرشی اینگونه استدالل می

ها به عنوان نمونه، آن. دهدشناخته شده بین بزهکاری و عوامل دیگر را تبیین کرده و توضی  می

شود ی این واقعیت تبیین میکنند که ارتباط میان همساالن بزهکار و بزهکاری بر پایهاستدالل می

کنند که سال جستجو میپایین، کسانی را به عنوان گروه همکه احتماال جوانان دارای خودکنترلی 

 (. 1 :  1  ولد و دیگران، )دارای خودکنترلی پایین باشند 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Baumeister 
2. Hagger et al 
3. Gillio 
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 روش تحقیق

های انجام شده با روانشناسان و روانپزشکانی که سابقه بررسی و اظهوار نظور   با توجه به مصاحبه

پوژوهش حاضور کیفوی بووده و      اند روش تحقیقدگرکشی داشته -های خوددر خصوص پرونده

شناسان و بر این اساس جامعه پژوهش را کلیه روان. گیری نیز به صورت هدفمند انجام شدنمونه

دگرکشی پس از مطالعه پرونوده موورد    -روانپزشکان کشور که حداقل در مورد یک پرونده خود

جهت تشوابه اظهوارات   مصاحبه به  0 هرچند با انجام . دهداند را تشکیل میمشورت قرار گرفته

نفر  05مصاحبه شوندگان اشباع حاصل آمد اما به منظور انجام مصاحبه با تمام جامعه پژوهش با 

هوا بوا   های انجام شوده تجزیوه و تحلیول مصواحبه    سازی مصاحبهپس از پیاده. مصاحبه انجام شد

-انووع خوود  ذیول عنواوین علول و     هوا استفاده از روش کد گذاری باز انجام پذیرفت و دیودگاه 

 .بندی شدکشی طبقهدگر

 های تحقیقيافته

 دگرکشی-انواع خود

 رابطه خانوادگی -

دگور کشوی نشوان داد کوه برخوی از       -بنودی خوود  مصاحبه با جامعه پژوهش در خصوص طبقه

کوه  . بنودی نموود  ی خوانوادگی طبقوه  توان بر اساس نووع رابطوه  دگرکشی را می -های خود گونه

مصواحبه  .   خودکشوی -کشی،خانواده خودکشی-، فرزندکشی یخودکش-همسرکشی: عبارتند از

مورد نوعی رابطه  5 مورد پرونده مورد بررسی در بیش از  05شوندگان اظهار داشتند از بیش از 

 .خانوداگی وجود داشته است

 بر اساس انگیزه -

بنودی بوود کوه از    دگرکشوی، نووعی دیگور از تقسویم    -بندی براساس دالیل ارتکاب خوود تقسیم

بندی شوده  های انجام شده استخراج گردید که بر این اساس، به چهار دسته اصلی تقسیمصاحبهم

ماننود حسوادت عاشوقانه، خشوم ناشوی از       (دگرکشی با دالیل عاشوقانه -خود)  عاشقانه.  :است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. uxoricide-suicide 
2. filicide-suicide 
3. familicide-suicide 
4 . romantic 
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نیوز معوروف     «نوع دوستی هذیانی»دگرکشی که به -، در این نوع از خود نوع دوستانه. خیانت 

دیده مطلوب است دسوت  تصور اینکه ارتکاب قتل هم برای خود و هم برای بزهاست شخص با 

ی خاصوی را در  که در آن، مجرم هیچ نوع انگیوزه  ، بیماری روانی.  زندبه ارتکاب این عمل می

. هد اموا بوه بیمارهوای روانوی بوه ویوژه اسوکیزوفرنی و افسوردگی مبوتال اسوت          ظاهر بروز نمی

، 0یو  و دیگوران  )شود ختالفات شخصی به غیر از دالیل عاشقانه میکه شامل تمام ا ، اختالف. 

 551 : 80- 8  .) 

 بر اساس فراوانی -

هوای حاصول از   داده. توان بر اساس میزان فراوانی آن نیز طبقه بندی نموددگر کشی را می -خود

از   قتول خوارج از خوانواده   دهد بوه ترتیوب همسرکشوی، خوانواده کشوی و      ها نشان میمصاحبه

( 118 ، 7کووهمن )هوای ایون بخوش از پوژوهش بوا تحقیوق       یافته. بیشترین فراوانی برخوردارند

  .همراستا است

استارزومسکی )افتد خودکشی توسط شریک جنسی شخص اتفاق می در همسرکشی، قتل و

کشی، یکی از اعضای خانواده، یکی دیگر از اعضای خانواده در خانواده (1  : 555 ، 8و نوسبام

، قتل خارج از خانواده، مواردی است که شخص، عده زیادی را ( : 555 ، 1بارنز)کشد را می

کند و یا اینکه همزمان خود و تعداد زیادی را از کند و سپس اقدام به خودکشی میقتل عام می

های انتحاری مشاهده کرد که توان، در عملیات، نظیر این مورد را می(181 ، 5 هال)برد بین می

-ها نشان میبررسی. اخیر در مناطقی از عراق و سوریه به کرات اتفاق افتاده استهای  در سال

ها مرتکب زنند و افرادی که به سایر روشدهد بین افرادی که دست به عملیات انتحاری می

 (.  1: 5 5 ،   هاینز)داری وجود دارد های معناشوند تفاوتدگرکشی می-خود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 . altruistic 

2 . delusional altruism 

3 . mental illness 

4 . disputes 

5. Yip et al 

6. Extrafamilal 
7. Cohemn 

8. Starzomski, Nussbaum 

9. Barnes 

10. Hall 

11. Haines 



 

 

 

 

 

 5931، پاییز و زمستان 8، شماره 7بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره     832 

  

 

 دگرکشی غیرانگیزشی-ز خوددگرکشی انگیزشی ا-تفکیک خود
دگور کشوی را در دو    -توان اقسام خوود رسد میبا توجه به نمونه و مصادیق ارتکابی، به نظر می

، (غیور احساسوی  )انگیزشوی  دگرکشی غیور -گروه عمده دسته بندی کرد، نوع اول، که ما آنرا خود

ی، فاقود انگیوزه و   شود، که قاتول، بورای ارتکواب قتول و خودکشو     نامیم، مواردی را شامل میمی

هوای انتحواری،   عملیوات : دگرکشی شامل موارد زیر اسوت -احساس اولیه است، این نوع از خود

دگرکشوی بوه دلیول    -خودکشی متعاقب قتل به منظوور عودم دسوتگیری توسوط مواموران، خوود      

 .های روانی بیماری

اردی را ایم، مونامیده( احساسی)دگرکشی انگیزشی -دگرکشی نوع دوم که آنرا خود-خود 

شود که قاتل برای ارتکاب قتل و خودکشی متعاقب آن، از انگیزه عاطفی و احساس شامل می

-توان به خودکشی متعاقب اتانازی، خودها میدگرکشی-باالیی برخوردار است، از این نوع خود

یا کسی که با او رابطه احساسی )دگرکشی که در آن شخص همسر -دگرکشی خانوادگی، خود

دگرکشی شبیه به هم به -البته ممکن است ظاهرا این دو نوع خود. بردرا از بین می( دشدید دار

نظر آیند زیرا معموال در هر حال، رفتارهای انسانی دارای محرک و انگیزه است، ولی به طور 

گونه استدالل کرد، که در دگرکشی از یکدیگر این-توان در مقام تمییز این دو نوع خودکلی می

یا منفی ( عشق)های انگیزشی، بین قاتل و مقتول، الزاما رابطه عاطفی مثبت شیدگرک-خود

-ی عاطفی است ولی در خودوجود دارد، و قتل نیز نشات گرفته از همین رابطه( نفرت)

به عنوان مثال، در . ای وجود نداردهای غیر انگیزشی، بین قاتل و مقتول چنین رابطهدگرکشی

زند، اساسا ، برای شخصی که دست به ارتکاب این عمل میهای انتحاریخصوص عملیات

ی گرفتاری شخصیت افراد مورد تهاجم هیچ اهمیتی ندارد، یا در خصوص قاتلی که در آستانه

توسط ماموران است، اقدام به خودکشی، به عنوان تنها راهکار ممکن برای عدم دستگیر او، به 

 . آیدحساب می

انگیزشی مترتب دگرکشی به دو نوع انگیزشی و غیر–ندی خود ی عملی که بر تفکیک بفایده

-شود، در خوددگرکشی، نمایان می-ی علل ارتکاب هر یک از این دو نوع خوداست در مطالعه

ی خاصی از قبل با او رساند که اساسا هیچ رابطهدگرکشی غیر انگیزشی، قاتل کسی را به قتل می

دگرکشی، از ابتدا تصمیم به -ز موارد این نوع از خودنداشته به عالوه، مرتکب در بسیاری ا

خودکشی نگرفته، بلکه متعاقب ارتکاب قتل، و بنا به شرایط خاصی که در آن گرفتار آمده 
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ی تصمیم به قتل و از اینرو در بررسی این نوع، باید بین دو مرحله. کندمبادرت به خودکشی می

دگرکشی انگیزشی در اکثر موارد -ی که در خوددر حال. تصمیم به خودکشی قا ل به تفکیک شد

 .مرتکب از ابتدا تصمیم به قتل و خودکشی گرفته است 

: دگرکشی انگیزشی بیان کرد-توان موارد زیر را به عنوان مصادیق خودبر این اساس می

-کشیخودکشی، معشوقه-خودکشی، خانواده کشی-خودکشی، فرزند کشی-همسرکشی

 .دگرکشی غیر انگیزشی قابل بیان هستند-دگرکشی در ذیل خود-بقیه مصادیق خود. خودکشی

خودکشی، مفاهیمی نزدیک -خودکشی و خانواده کشی-خودکشی، فرزندکشی -همسرکشی

. باشندو مرتبط به هم هستند چه اینکه در این سه مورد، قاتل و مقتول از اعضای یک خانواده می

ل رسانده و سپس اقدام به خودکشی، شخص نخست همسرخود را به قت-در همسرکشی

خودکشی نیز همین فرآیند نسبت به فرزند خانواده توسط -نماید، و در فرزندکشیخودکشی می

ی همپوشانی بین خودکشی، به منزله-خانواده کشی. گیردیکی از والدین صورت می

خودکشی است، بدین معنا که کشتن همسر و فرزند  -خودکشی و فرزند کشی -همسرکشی

مطالعات (.  5 : 551 الیم و دیگران، )ی کشتن و از بین برده خانواده است منزله به( ان)

-کشی بیشتر توسط مردان اتفاق میی این واقعیت هستند که خانوادهصورت گرفته نشان دهنده

با این حال، در تحقیقات انجام شده، کمتر به قتل دیگر (.   :  11 ،  سوماندر و رامر)افتد 

توجه شده است، شاید دلیل این امر، کم بودن نرخ ارتکابی ( به جز پدر و مادر) اعضای خانواده

های درون دگرکشی-درصد از خود   این عمل در مقایسه با سایر موارد است، زیرا تنها 

خانوادگی، مربوط به مواردی است که خواهر یا برادر، خواهر یا برادر خودش را به قتل رسانده 

 (. : 111 ،  آدلر)کرده است و بعد از آن خودکشی 

خودکشی، نیز کشتن شخصی است که قاتل با او از نظر احساسی –منظور از معشوقه کشی 

و عاطفی رابطه بسیار قوی دارد ولی با این حال از دایره خانواده فرد خارج است، البته باید 

ن شده، الزاما توجه داشت که منظور از معشوقه، آنگونه که در تراژدی رومئو و ژولیت، بیا

شخصی از جنس مخالف نیست بلکه هرکسی را شامل است به شرط آنکه قاتل وابستگی عاطفی 

 .به مقتول داشته باشد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Somander, Rammer 

2. Adler 
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 دگرکشی انگیزشی-خودهای  ويژگی
توان نقواط  شناسان نشان داد که میهای انجام شده با روانپزشکان و روانتجزیه و تحلیل مصاحبه

در زیر بوه  . دگرکشی مورد شناسایی قرار داد -های خودتفاق پروندهمشترکی را در اکثرقریب به ا

 .اندها مورد اشاره قرار گرفتهها طبقه بندی و بر اساس فراوانی پاسخصورت مشخص این ویژگی

 مسبوق به تصمیم قبلی -

رسد مرتکب نسبت به ارتکاب های انجام شده اشاره گردید که به نظر میمورد از مصاحبه 1 در 

مورد بیان شد که اصوال ماهیت این نوع از خودکشوی    در . ل خود تصمیم جدی داشته استعم

مورد نیوز   0در . ها اندیشیده استها در مورد آنها بر اساس مدل ذهنی است که فرد مدتو قتل

دگر کشی فورد حتموا    -بیان شد که به دلیل زمان بر بودن پروسه اقناع روحی و روانی برای خود

با این حال هرچند که بوه علوت مورگ قاتول،     . انب مختلف آن را از نظر گذرانده استبارها جو

توان با قاطعیت در خصوص سبق تصمیم برای قتل و خودکشی صحبت کرد اموا، در  معموال نمی

بررسی صورت گرفته از روی شواهد موجود، اینگونه به دست آمود کوه در بیشوتر مووارد، قاتول      

، و سپس در فرآینود  (   : 0 5 کیلیکوگیو،  و گوکتن)ته است نخست تصمیم به خودکشی گرف

دگرکشی، تصمیم -گیرد، بنابراین در خود می گیری، تصمیم به قتل شخص مورد نظر خودتصمیم

به خودکشی، مقدم بر تصمیم به دگر کشی است، هرچند در هنگام عمول، دگرکشوی زودتور بوه     

خص، در حالت دفاع مشروع، مرتکب قتول کسوی   از اینرو برای مثال چنانچه ش. پیونددوقوع می

امکان خودکشوی متعاقوب آن بسویار انودک     ( ی او هم باشدحتی اگر این شخص معشوقه)شود، 

 (.7: 111 آدلر، )است 

ی سوء استفاده ی فیزیکی از فرزند هم چنین گفته شده است که اگر فرزندکشی در نتیجه

(.  55 ،  آدلر و پولک)مرتکب خودکشی شوند  باشد، کمتر احتمال دارد که والدین بعد از آن

معموال ناپدری و )توان در مواردی مشاهده کرده، که والدین کودک نظیر این مورد را می

. کننداقدام به آزار و اذیت و شکنجه کودک به جا مانده از ازدواج قبلی همسر خود می( نامادری

هرچند در بسیاری . موارد مرگ کودک نیستدر این حالت، قصد پدر یا مادر، طبیعتا و در اکثر 

کشی دارد حتی در مواردی که فرد قصد فرزند. شوداز موارد این امر منجر به مرگ کودک نیز می

ولی از قبل قصد خودکشی بعد از آن را ندارد احتمال اینکه بعد از قتل فرزند خود، اقدام به 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Alder, Polk 
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فرزندکشی در برابر دیگر موارد -دخودکشی نماید کم است بنابراین چنین گفته شده که خو

 (. 7  :  55 ،  بورگت و گاگن)بینی شده است فرزندکشی، معموال از قبل پیش

 شیوع ارتکاب مردانه -

این یافته با سایر . انجام شده مشخص شد که مرتکب مرد بوده استهای  مورد از مصاحبه   در 

دهد کوه در   می ثال مارزوک گزارشبرای م. مطالعات انجام شده در این خصوص هم راستا است

درصد از موارد مرتکب مرد و با قربانی مرتبط بوده است یا دو طرف از هم شوناخت   15بیش از 

فرزنود کشوی، بوه عنووان یکوی از      -دهند کوه خوود   می همچنین مطالعات مختلف نشان. اندداشته

،  کلوف و هواریس بوارا )یابود توا زنوان     موی  مصادیق، خود دگرکشی بیشتر توسط مردان ارتکاب

سوال   5 دگرکشی، مردانی بوا سون بواالی    -و نیز گفته شده که بیشتر مرتکبین خود( 085:  55 

 (. 87 :   5 ،  بریدگز و لیستر)اند بوده
 

 گان مستقیمديدهزنان به عنوان بزه -

هوای رخ داده توسوط   دگرکشوی -دهد که به طور خاص، بیشوتر خوود  های پژوهش نشان مییافته

مربوط به کشتن همسر بوده که به علت، وجود یک بحران شدید در روابوط بوین ایون دو     مردان،

مطالعات صورت گرفته نیز موید این نکته هستند که در بیشتر مووارد، فوردی کوه     .رخ داده است

 (.    :  55 ،  چان و دیگران)کشته شده است زن بوده است 

 ی عاطفی بین بزهکار و بزه ديدهوجود رابطه -

بوه  . های انجام شده نوعی از روابط عاطفی میان مرتکب و بزه دیده وجود داشتر اکثر مصاحبهد

های در برخی از بررسی. دگر کشی شده بود -ای که همین روابط زمینه ساز تصمیم بر خودگونه

دگرکشوی بوه قتول    -درصد از اشخاصی که در فرآیند خود  8انجام شده مشخص شده است که 

هایی کوه  یکی از تحلیل(. 118 ، 0هاناه و دیگران)اند ی قاتل بودهمسر یا معشوقهرسیده بودند ه

دگرکشی ارا ه شده است، این است که فرد قاتول آن چنوان بوه    -افراد در خود در خصوص رابطه

بوانکس و  )مقتول دلبستگی دارد، که حتی در هنگام مرگ نیز در پی ادامه دادن این رابطوه اسوت   

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Bourget, Gagné 

2. Barraclough, Harris 

3. Bridges, Lester 

4. Chan et al 

5. Hannah et al 
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ی عاطفی بین بزهکوار  ی مهمی که باید بدان توجه نمود نوع رابطهنکته(.   5 : 558 ،  دیگران

ی عواطفی  دگرکشی انگیزشی، رابطوه -دگرکشی است، به رغم در خود-دیده در فرآیند خودو بزه

باشد، اما با این حوال ایون نکتوه قابول توجوه      ( نفرت)یا منفی ( عشق)ممکن است از نوع مثبت 

نفرت، نفرت ناشی از شدت عالقه است، و نباید با مواردی که فورد   است، که منظور از احساس

کند خلط شود، توضی  اینکه، این موورد بیشوتر زموانی    واقعا از شخص دیگر احساس بیزاری می

و یوا هورکس   )ی خوود  دهد که شخص، به علت عدم دریافت پاسخ متناسوب از معشووقه  رخ می

رسد که در آن تصمیم به از بوین بوردن   به حالتی می ،(ی عاطفی شدید دارددیگری که با او رابطه

نماید، تصمیم به قتل معشوقه نه از روی تنفر صرف، بلکه نشوات گرفتوه از ایون    اش میمعشوقه

اش را دارد و چوون  است که قاتل، انتظار دریافت پاسخ متناسوب بوا احسواس خوود از معشووقه     

مصوداق ایون موورد را    . گزینود را برمی« کس یا برای من، یا برای هیچ»ببیند راه حل پاسخی نمی

و یوا    اشهایی یافت که در آن، شخص قاتل، در پی غم ناشی از رفتن معشووقه توان در نمونهمی

، او را به قتول رسوانده و بعود ازآن نیوز      ناراحتی ناشی از ناتوانی در متقاعد کردن او به بازگشت

 (.   : 111 آدلر، )اقدام به خودکشی کرده است 

دهند وقتی یکی از والدین مرتکب ی بعدی در این خصوص اینکه مطالعات نشان مینکته 

دالی و )شود احتمال اینکه مرتکب خودکشی نیز بشود بیشتر از سایر حاالت است کشی میفرزند

 .ها به فرزندان توجیه کردهای عاطفی آنتوان با توجه به وابستگیاین مورد را می(.188 ،  ویلسون

 دگرکشی -ماهیت خشن خود  -

منظوور از  . دگرکشی اشواره گردیود   -های انجام شده به ماهیت خشن خودای از مصاحبهدر پاره

پرونده با استفاده  7دگرکشی، ارتکاب آن با وسایل و ابزارهای کشنده است در -خشن بودن خود

اب و به شویوه حلوق   دگر کشی با طن -مورد خود  مورد با استفاده از سالح و در  1از چاقو، در 

هایی نظیر خورانودن سوم، ضوربه زدن بوا جسوم      آویز کردن، و در سایر موارد با استفاده از روش

تووان در مسوبوق بوودن    علت این امور را موی  . صورت پذیرفته بود... و( برای قتل)سنگین به سر 

سوتفاده  ارتکاب این عمل، به قصد و تصمیم قبلی دانست، در ایون حالوت، مرتکوب از ابوزاری ا    

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Banks et al 

2. her intention to leave 
3.to persuade her to return 
4. Daly, Wilson 
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هوای صوورت   در پوژوهش . رسود کند که یقین دارد با به کاربردن آن به منظور مورد نظور موی   می

الیوم و  )گرفته، استفاده از سالح گرم به عنوان یکی از ابزارهای ارتکاب این جرم بیان شده است 

-ی موردان از سوالح گورم بورای خوود     در این مورد نیوز درصود اسوتفاده   (.  5 : 551 دیگران، 

رکشی از زنان بیشتر بوده است، به عنووان مثوال، طبوق تحقیقوات صوورت گرفتوه در ایواالت        دگ

درصود در    1دگرکشی نسوبت بوه زنوان،    -متحده، درصد استفاده مردان از سالح گرم برای خود

تحقیقات مشابهی نیز که دربرخوی از  (.  8 :   5 بریدگز و لیستر، )درصد بوده است   8مقابل 

انجام شده نشانگر این نکته هستند که در آفریقا نیز، اسوتفاده از سوالح گورم     کشورهای آفریقایی

 (.     :   5 آدینکراه، )دگرکشی را داشته است -بیشترین کاربرد در خود

 دگرکشی -علت شناسی خود
توان عوامل ارتکاب جرم را به عوامل مستقیم و عوامل غیر مستقیم دسوته  در یک تقسیم بندی کلی می

توان به فقر، بیکاری، مشکالت روانی، مشوکالت خوانوادگی   د، از جمله عوامل غیرمستقیم میبندی کر

عوامول عموومی   )در واقع عوامل غیر مستقیم، زمینه ساز ارتکاب جورم هسوتند   . و اجتماعی اشاره کرد

در مقابل، عوامل مستقیم، عواملی هستند که مستقیما در ارتکاب جورم خواص دخالوت    (. ارتکاب جرم

ی روانوی و ذهنوی داشوته و در    ی خوارجی داشوته باشوند جنبوه    ند، این عوامل بیش از اینکه جنبوه دار

کنند، بدین معنا کوه هرجرموی، عوامول اختصاصوی     خصوص هر جرم به صورت اختصاصی عمل می

ی ذهنی و روانی دارند ولی بوا ایون حوال، از شومول     هرچند این عوامل جنبه. منحصر به خود را دارد

از طورف دیگور،   . خارج هسوتند ( اندکه در برخی تحقیقات عامل جرم معرفی شده)ی روانی هابیماری

 .، ولی کامال منطبق با این عنوان نیستند«انگیزه»به رغم شبیه بودن این عوامل به 

در خصوص موضوع مورد بحث دشواری مطالعه علت شناختی آن است که برخالف اکثر 

؛ فلزوس و 001: 5 5 الیم و دیگران، )اند ه، از بین رفتهجرایم دیگر، هم مجرم و هم بزه دید

شود، الزاما دارای دگرکشی می-به عالوه اشخاصی که مرتکب خود(.   8: 110 ،  همپل

-، از این رو در این موارد نمی(  0 -  0: 187 ،  گوتلیب و دیگران)ی کیفری نیستند  سابقه

 . تتوان در خصوص پیشینه کیفری این افراد سخن گف

دگرکشی، در تحقیقات انجام شده، بیشترین تاکید بر علل و عوامل -در خصوص خود

در خصوص علل مستقیم . غیرمستقیم متمرکز بوده و از توجه به علل مستقیم غفلت شده است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Felthous, Hempel 

2. Gottlieb et al  
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دگرکشی ذکر این نکته ضروری است که اگرچه در مواردی نظیر اتانازی، معموال -ارتکاب خود

ی مثبت قاتل و رهانیدن بیمار از درد و رنج است با این حال، نگیزهارتکاب قتل، به دلیل ا

معنا ی مثبت تنها برای ارتکاب قتل است و در خودکشی دیگر صحبت از انگیزه مثبت بیانگیزه

یعنی . ی خودکشی متعاقب قتل باشداز اینرو باید به دنبال عاملی باشیم که توجیه کننده. است

ه در اتانازی مرتکب قتل شده است، به چه دلیل بعد از آن مرتکب بتواند بیان کند قاتلی ک

 .خودکشی شده است

در ( ونه سبق عمل)برای بیان علل مستقیم ارتکاب این عمل، باید بین مورد سبق تصمیم 

یعنی باید دید مرتکب نخست . خصوص ارتکاب قتل و ارتکاب خودکشی قا ل به تفصیل شد

. و بر این اساس اقدام به بیان علل ارتکاب این پدیده کرد قصد ارتکاب کدام یک را داشته،

نخست، حالتی که . توان بررسی کردبنابراین، علل ارتکاب این عمل را در دو حالت مختلف می

گیرد و حالت گیرد و بعد از آن تصمیم به کشتن دیگری میقاتل، ابتدا تصمیم به خودکشی می

یا در مواردی حتی )گیرد و بعد از آن ه قتل دیگری میدوم زمانی است که قاتل ابتدا تصمیم ب

هرچند که در هردو حالت، نتیجه یکسانی به . گیردتصمیم به خودکشی می( بعد از ارتکاب قتل

تواند مفید واقع آید با این حال این تفکیک از نظر بررسی علل ارتکاب این پدیده میدست می

اصل شده با توجه به بررسی مطالعات صورت ذکر این نکته ضروری است که نتایج ح. شود

هایی است که قاتل، بعد از ارتکاب خودکشی، از مرگ رهایی یافته است، و از گرفته و نمونه

بندی در هر دو های نقض یا مواردی که قابل دستهرو در هر مورد ممکن است شاهد مثالاین

توان بیشتر اقسام این ای است که میدازهبندی تا انگروه باشند نیز باشیم، با این حال این تفکیک

 .دگرکشی را با توجه به آن توضی  دهد -نوع از خود

گیرد، این مورد بیشتر در حالتی رخ حالتی که قاتل، ابتدا تصمیم به خودکشی می. نخست

نمونه این مورد را در . دهد، که قاتل نسبت به مقتول، نقش قیم و سرپرست را داردمی

اعم از مشکالت مالی، روانی، )در این حالت، مرتکب به هر دلیلی . توان دیدیها مفرزندکشی

داند بعد از مرگ او، کسی برای قصد ارتکاب خودکشی را دارد، ولی چون می......( اجتماعی و

نگهداری از مقتول وجود ندارد از اینرو، قبل از اینکه خودکشی کند به قتل فرندان خود مبادرت 
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توان اینگونه گفت که معموال پدر یا مادر در در تایید این ادعا می(.  5 : 551 الیم، )کند می

  .رسانند نه فقط یکی از فرزندان خود رااین حالت، تمامی فرزندان خود را به قتل می

این حالت به نسبت به حالت . گیردحالتی که مرتکب، ابتدا تصمیم به دیگر کشی می. دوم

تر است، در مورد نخست کشتن دیگران معموال به دلیل ترس از خاص تر وقبلی، چالش برانگیز

یابد، اما در این حالت که شخص نخست تصمیم به ی آنان بعد از مرگ قاتل ارتکاب میآینده

تواند صادق باشد، بنابراین باید در پی علل دیگری برای این قتل دیگری گرفته این مورد نمی

 . دگرکشی بود -نوع از خود

تواند به عنوان نمونه مورد توجه قرار گیرد، خودکشی بعد از اتانازی از مواردی که مییکی 

رساند است، در این حالت، قاتل نخست شخص دیگری را از روی ترحم و دلسوزی به قتل می

های انجام شده، قتل از روی ترحم، در کشورهای زند، در بررسی می و سپس دست به خودکشی

های تواند به وجود علقهای شرقی رواج بیشتری دارد، دلیل این امر میغربی به نسبت کشوره

و نیز وجود برخی ( در مقایسه به کشورهای غربی)عاطفی بین مردمان کشورهای شرقی 

، اما در خصوص ( 55 ،  هولروید)باورهای اعتقادی نظیر لزوم احترام به والدین مرتبط باشد 

 .م، سخنی گفته نشده استعلت خودکشی بعد از قتلِ از روی ترح

ی مرتکب چندان در این حالت نیز مانند مورد اول، در خصوص قتل، بیان علل و انگیزه

ی اصلی مرتکب رهانیدن شخص بیمار از دشوار نیست، چه اینکه در قتل از روی ترحم، انگیزه

د که در در خصوص خودکشی بعد از این عمل، باید به علتی اشاره کر.  رنج و درد دا می است

 .ی قاتل برای ارتکاب قتل شده استزمینه ساز شکل گیری انگیزه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
ساله ی خود، اقدام به خودکشی با زدن رگ دست  0و   دو کودک به عنوان مثال، مادری پس از خفه کردن .  

های به عمل آمده از این مادر، خود کرد، که با ارجاع به موقع به مراکز درمانی، از مرگ نجات یافت، در بازجویی
 .کردی کودکانش در غیاب خودش بیان های روحی و روانی و مشکال مالی و ترس از آیندهعلت این امر را ناراحتی

(www.Tabnak.ir )8/ /1 ها به سیم برق نمونه دیگر، قتل دختر و پسر خردسالی با اتصال آن.   5   ، کد خبر
های تخصصی صورت گرفته نشان داد که این ها بوده است، بررسیتوسط پدر و متعاقب آن خودکشی پدر آن

ای نبوده است، علت به سر برده و در هنگام ارتکاب این عمل دچار هیچ عارضهشخص در سالمت کامل روانی 
خواستم فرزندانم به نمی»این بود که، ( که از خودکشی جان سالم به در برده بود)ارتکاب این عمل توسط این پدر

 8/87/  ، 7 7 0، کد خبرwww.aftabnews.ir«عاقبت من دچار شوند
2. Holroyd 

توان به آن، قتل از روی تواند مدنظر قرار گیرد، که البته در این حالت دیگر نمیهرچند انگیزه های مادی نیز می.   

 .ی ترحمی مالی است نه انگیزهترحم گفت، زیرا این قتل با انگیزه

http://www.tabnak.ir/
http://www.aftabnews.ir/
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، تفکیک قا ل شده، البته  «رضایت»و   «لذت»برای تبیین این عامل، باید بین دو مفهوم 

،  منظور از لذت در این مبحث، لذتی نیست که در کالم فالسفه مورد توجه قرار گرفته است

شی، زودگذر و موقتی است حتی اگر تبعاتی منفی به دنبال بلکه منظور از این مفهوم هر خو

، به عنوان مثال، در .داشته باشد و حتی اگر این لذت، متعاقب نفرت فراوان از مقتول باشد

ای است که حتی دهد به اندازهای که از این عمل به آنها دست میمتجاوزین جنسی، لذت لحظه

در . زنندباز هم دست به ارتکاب این عمل می( در صورت دستگیری)با علم به عواقب آن 

مقابل، منظور از مفهوم رضایت، خوشی پایداری است که معموال در ورای لذت قابل دستیابی 

است، بدین معنا که معموال لذت و رضایت با یکدیگر در تضاد هستند، در مثال متجاوز جنسی، 

دهد، در حالی که میلذت احساس سرخوشی است که در حین عمل جنسی به شخص دست 

اگر همین شخص با میل خود و در حالی که فرصت و موقعیت تجاوز برایش فراهم است از 

ی ملموس نمونه. کندارتکاب این عمل خودداری کند به نوعی سرخوشی پایدارتر دست پیدا می

تفری ، توان در دانشجویی مثال زد که به صرفنظر کردن از لذت زودگذر رفتن به این عمل را می

 .یابد می به رضایت پایدارتر قبولی در دانشگاه دست

تواند متعاقب نفرت شدید قاتل طور که بیان شد، این نوع از کسب لذت، میهمچنین همان

از مقتول باشد، به عنوان مثال در مواردی دیده شده که قاتل به علت اختالفات شدید با همسر 

 . کندکند و بعد از آن خودکشی میها مییا خانواده خود، اقدام به قتل آن

توان اینگونه استدالل کرد که قاتل، با تصمیم به دگرکشی نوع اخیر، می-در خصوص خود

قتل دیگری در واقع در جهت دستیابی به لذتی زودگذر است، به عنوان مثال، شخصی که 

یچ شخص دیگری کشد در پی اطمینان یافتن از این امر است که هرا می( وفایشبی)ی معشوقه

شود، در پی رهانیدن بیمار تواند او را به دست بیاورد، یا شخصی که مرتکب اتانازی مینیز نمی

اما در هر . از درد و رنج است( و شاید هم رهانیدن خودش از تحمل مشکالت نگهداری بیمار)

ه دوی این موارد، شخص پس از ارتکاب این عمل متوجه زودگذر بودن خوشی به دست آمد

اش را به قتل رسانده، هرچند به صورت موقت احساس شود، یعنی شخصی که معشوقهمی

کند و بعد از آن قاتل، متوجه کند اما چون این احساس خوشی به سرعت فروکش میخوشی می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 . Pleasure 

2 . Satisfaction 

  1  ، خادمی، حاجی بابایی،«سام آن از منظر غزالیتبیین مفهوم لذت و اق»رک به .  
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شود که دیگر نه تنها این احساس پایدار نبوده بلکه به سرعت جای خود را به احساس می

دهد، یا در مثال اتانازی، شخص با به قتل اش میمیشگی معشوقهناراحتی از دست دادن ه

رساندن بیمار در پی دستیابی به احساس لذت ناشی از رها شدن بیمار از درد و رنج و رهاشدن 

خود از دیدن رنج ناشی از بیماری یکی از نزدیکانش است، ولی بعد از ارتکاب قتل، و گذشتن 

اشی از نبود یکی از نزدیکشان به شدت جای احساس احساس لذت کوتاه مدت، احساس غم ن

  .گیردخوشی آنی او را می

  ی خودکنترلیشناختی و با استفاده از نظریههای جرمتوان از منظر تئوریموارد فوق را می

خود کنترلی به معنای، سازماندهی اختیاری قوای فیزیکی یا طور که ذکر شد، همان. تبیین کرد

و  ای دانسته شده استهای تکانهستیابی به اهداف مورد نظر یا غلبه بر محرکروانی به منظور د

بینی نتایج تصمیمات بیان های فردی و اجتماعی سازگار و پیشنیز به مفهوم ابزاری برای پاسخ

این مفهوم به عنوان یک فرآیند کلیدی در ساختار شخصیت (. 551 هاگر و دیگران، )شده است 

گیلیو، )دهد یبندی به قوانین و مقررات و هنجارهای اجتماعی را به انسان میانسان، توانایی پا

ی کنترل اجتماعی گاتفردسن و هیرشی استدالل خود مبنی بر اینکه جرم نتیجه(.    : 557 

ه و تبیین دنامناسب است را با تاکید بر کارکرد و اهمیت فقدان خود کنترلی در فرد، گسترش دا

کردند که جرم فورا و در اغلب موارد به آسانی، آرزوها و امیال فرد را ارضا  ها اشارهآن. کردند

تواند کند اما در دراز مدت، دارای سود اندکی است، این ارضای فوری و کوتاه مدت میمی

 : 1  علیوردی نیا و دیگران،)شامل پول، استعمال مواد مخدر، مواد افیونی یا دزدی اموال باشد 

کنترلی پایینی هستند در مقابل -گاتفردسن و هیرشی، افرادی که دارای خود بر طبق نظر(. 78

پذیر هستند، و به همین جهت نرخ جرم در این وسوسه ارضاء کوتاه مدت این تمایالت آسیب

برای خودکنترلی فرد باید قادر به مهار  (.87: 115 ،  گاتفردسون و هیرشی)افراد باالست 

 (.8  :   5 ،  اینزلیچ و دیگران)خود باشد احساسات، افکار و انگیزهای 

های انگیزشی، قاتل دارای انگیزه و احساسی دگرکشی-گونه که بیان شد، در خودهمان

توان با توجه به نظریه عاطفی برای ارتکاب قتل و خودکشی است، دلیل این امر را نیز می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
در شهرستان گچساران به وقوع پیوست، در این   1توان در حادثه ای دید که اوایل سال نمونه این مورد را می.  

حادثه، پسری که از دختر مورد عالقه خود جواب منفی شنیده بود، پس از به قتل رساندن دختر با شلیک گلوله، 
  1/ /  ،   7 7 0خبر  کد(www.yjc.ir)خودکشی کرد اقدام به

2. Self- Control Theory 

3. Gottfredson, Hirschi 

4. Inzlicht at al 

http://www.yjc.ir)کد
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لی، قادر به کنترل خود خودکنترلی چنین تشری  کرد، که شخص قاتل به علت فقدان خودکنتر

مبنی بر صرفنظر از کردن هیجان و خوشی ناشی از، از بین رفتن موقتی عامل ناراحت کننده 

وفا، پدر ی بیتواند از خود نسبت به انگیزه کشتن معوشقهنیست، بدین معنی که شخص نمی

تالف دارد و بیمار در بستر، فرزندان فقیر و بدون سرپرست بعد از مرگش، همسری که با او اخ

ها، نگهداری کند، شخص برای اینکه به ظاهر، به آرامشی که در پی آن است برسد امثال این

  .زنددست به ارتکاب این عمل می

های خانوادگی که یکی از اعضای خانواده ی آخر آن که مواردی نظیر خود دگرکشینکته

های الکلی اقدام به نوشیدنیبه علت مواردی نظیر استعمال مواد مخدر یا ( مخصوصا پدر)

به علت وضعیت غیر طبیعی مرتکب از شمول این موارد خارج است،   کندارتکاب این رفتار می

چه اینکه در این موارد ممکن است چنین شخصی هر کسی را که در آن لحظه بیابد به قتل 

ت و نه عواملی که برساند و قتل اعضای خانواده خود تنها به دلیل سوء مصرف این مواد بوده اس

 .ذکر شدند

 گیرینتیجه

دگرکشی به لحار آمواری، درصود کموی از مورگ و میرهوای عمودی را بوه خوود         -هرچند خود

اختصاص داده است ولی با این وجود بسیار بیشتر از سایر جنایات عمدی، روح و روان جامعوه  

ین وقووع ایون پدیوده و    دهند بو های صورت گرفته نشان میمطالعات و بررسی. نماید می را متاثر

هوا  ی مثبتی برقرار نیست بدین معنا که در جوامعی که نرخ قتل در آنوقوع قتل عمد الزاما رابطه

تووان عللوی ماننود    دگر کشی موی -برای خود. دگرکشی باالی نیز ندارند-باالست لزوما نرخ خود

همچنوین   .در نظور گرفوت   مشکالت مالی، بیکاری، حسادت به شریک جنسی، خشونت خانگی

پریشوی، نیوز   های روانی نظیور افسوردگی و روان  دهد در فرزند کشی، بیماریها نشان میبررسی

 (. : 558 ،  فریدمن و دیگران)نقش داشته است 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
در شهر ایالم اتفاق افتاد، در   1توان همسر کشی مردی دانست که در خرداد اشاره را می ای موردیکی از نمونه .  

های این حادثه، پدر خانواده ای پس از به قتل رساندن همسر خود، اقدام به خودکشی کرده بود، تحقیقات و بررسی
اند که موارد های شدیدی بودهها قبل با هم دچار اختالفات و درگیریصورت گرفته نشان داد که زوجین، از مدت

  1/ /  ،  077  ، کد خبر (www.fararu.com) .ها نیز ثبت شده استدر کالنتری محل آن
کدخبر ( www.entekhab.ir)مرد همسر و دخترش را کشت و خودکشی کرد/گزارش یک جنایت خانوادگی  .  

 5  8، / /  1  
3. Friedman et al 

http://www.fararu.com/
http://www.entekhab.ir/fa/news/60138/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/60138/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF
http://www.entekhab.ir/
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دگر کشی، سه عامل، آسیب روانی و ضعف نفس مجرم، -در تحلیلی سه بعدی از علل خود

قربانی، به عنوان سه مولفه اصلی برای  زا، وجود انگیزه منفی علیه خود وتجمع عوامل استرس

به رغم اینکه هریک از دالیل و (.    : 0 5 کیلیکوگیو،  و گوکتن)است  این عمل ذکر شده

دگرکشی شوند با این حال هرکدام از این عوامل -توانند باعث وقوع خودعوامل ذکر شده، می

تواند باعث طور که میثال، فقر، همانتوانند دلیل ارتکاب جرایم دیگری نیز باشند، به عنوان ممی

. تواند باعث ارتکاب سرقت، قتل یا هر جرم دیگری شوددگرکشی شود می-ارتکاب خود

   .ها، عکس این گفته را نشان داده استمضافا اینکه، حتی برخی بررسی

های هرچند در ایران در خصوص خودکشی و قتل به صورت جداگانه مطالعات و پژوهش
دگرکشی غفلت شده است -ی خودت گرفته، ولی با این وجود از توجه به پدیدهزیادی صور

توان در این نکته دانست که در این حالت هم قاتل و هم توجهی را مییکی از دالیل این بی

دیده در این باره مقتول از بین رفته و طبیعتا امکان مصاحبه و بررسی حضوری با مجرم یا بزه

دگرکشی با توجه به -ر خودکشی هم این مساله وارد است اما در خودوجود ندارد، هرچند د
وجود دارد بنابراین ( مثبت یا منفی)ی عاطفی اینکه در بسیاری از موارد بین قاتل و مقتول رابطه

در این مورد اهمیت بررسی این رابطه نمود بیشتری دارد امری که با فقدان طرفین، عمال محدود 
 .های طرفین شده است، کیفری قاتل و مصاحبه با خانوادهبه بررسی سوابق پزشکی

در این نوشتار به جهت امکان بررسی بهتر، این نابهنجاری، با توجه به رابطه بین قاتل و مقتول، 

دگرکشی انگیزشی -انجام شده به دو دسته کلی، خودها  موارد ارتکاب این رفتار بر اساس مصاحبه

دگرکشی -با توجه به اینکه معموال در خود. م بندی شده استدگرکشی غیر انگیزشی تقسی-و خود

غیر انگیزشی بین قاتل و مقتول رابطه قبلی وجود ندارد و اساسا شخصیت مقتول تاثیر چندانی در 

توان با بررسی شخصیت قاتل و انگیزه او برای ارتکاب این پدیده به وقوع این پدیده ندارد، می

ه اینکه در این مورد نیز در اکثر موارد ارتکاب خودکشی توسط علت ارتکاب آن پی برد، به ویژ

افتد که بعد از به قتل رساندن دیگری، قاتل، بدون تصمیم قبلی و متعاقب شرایط خاصی اتفاق می

در آن گرفتار آمده است، نظیر خودکشی شخصی که بعد از ارتکاب قتل در محاصره توسط 

 .کندین راه حل اقدام به خودکشی مینیروهای پلیس قرار گرفته به عنوان آخر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
ساله در شهر شیکاگو صورت گرفته است، نشان داده که نرخ  0 ی زمانی به عنوان مثال، در تحقیقی که در بازه .   

، و (5 : 111 آدلر، )دگرکشی در میان مردان یقه سفید در این شهر، به نسبت سایر موارد قتل باالتر بوده است-خود

 .از اینرو، حتی در مواردی بین قتل و فقر رابطه خاصی وجود ندارد
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توان قا ل به دگرکشی انگیرشی با توجه به اولویت تصمیم به قتل یا خودکشی می-در خود

در حالتی که شخص نخست تصمیم . دو حالت مختلف برای بیان علل ارتکاب این پدیده شد

تل نزدیکانش گرد قبل از خودکشی خود، اقدام به قگیرد، و سپس تصمیم میبه خودکشی می

توان در نگرانی قاتل نسبت به وضعیت مقتول بعد از مرگش جستجو کرد، کند، علت را می

همانطور که در مصاحبه هایی که انجام شد مشخص گردید در این موارد معموال پدر یا مادر 

ه اند ولی برسانند که قبل آن تصمیم به خودکشی گرفتهخود را در حالتی به قتل می( ان)فرزند 

قبل « یکی مثل خودشان»خواهند فرزندانشان در آینده بدون سرپرست باشند و جهت اینکه نمی

 .رسانندها را به قتل میاز خودکشی، آن

در حالتی که تصمیم به قتل اولویت دارد، قاتل به دلیل نداشتن خود کنترلی، بدنبال دستیابی به 

مثال پدر  -و با از بین بردن عامل نگرانی لذت ناشی از رفع موقتی عامل نگرانی است از این ر

سعی در رسیدن به این آرامش و لذت دارد، هرچند که بعد از فروکش  -بیمار یا معشوقه بی وفا

که  -کردن این آرامش و لذت موقتی، تنها راه رسیدن دوباره به آرامش را در حذف عامل نگرانی

 .دهده ظاهر خود را از این شرایط نجات میاز اینرو با خودکشی ب. یابد می -بار خودش است این

 منابع
  تبیین مفهوم لذت و اقسام آن از منظر غزالی، دو (  1  )خادمی، عین اهلل، حاجی بابایی، حمیدرضا

 71-18، ص8 فصلنامه انسان پژوهشی دینی، سال نهم، شماره 

  خودکنترلی و پیوند  بررسی تأثیر ( 1  )علیوردی نیا، اکبر، شارع پور، محمود، مرادی، فاطمه

فرهنگی، -مصرف الکل،فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به

 1 -17،ص  دوره اول، شماره 

 0 ، خودکشی مضاعف و بررسی علل خودکشی،ماهنامه قضایی، شماره (07  )نیا، مهدی کی  ،

 7 -7 صص 

  های جرم شناسی، ترجمه حمید رضا، ، نظریه( 8  )ویلیامز، فرانک پی و ماری لین دی، مک شین

 ملک محمدی، تهران، نشر میزان

  های گذری بر نظریه)، جرم شناسی نظری ( 1  )ولد، جرج و توماس برنارد و جفری اسنیپس

 .، ترجمه علی شجاعی، انتشارات سمت، تهران(جرم شناسی
 Alder, C. M., & Polk, K. (2001). Child victims of homicide. Cambridge: Cambridge 

University Press.  



 

 

 

 

 

 923  ...  دگرکشی، با تاکید بر  -ی خود شناخت تحلیل جرم/ غالمی، معظمی و سلطانی کوهبنانی

 

 

 Viero, G. Cecchetto, C. Muscovich, C. Giraudo, G. Viel (2015), MSCT and micro-CT 

analysis in a case of “dyadic-death”. Homicide-suicide or suicide-homicide?, Journal of 

Forensic Radiology and Imaging, Volume 2, Issue 2, Pages 95 
 A.R. Felthous, A. Hempel, Combined homicide-suicides: a review, Journal of Forensic 

Sciences 40 (1995) 846–857. 
 Starzomski, D. Nussbaum, The self and the psychology of domestic homicidesuicide, 

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 44 (2000) 468–

479 
 Baumeister, R. F. (2005). The cultural animal: Human nature, meaning, and social life. 

NewvYork, NY: Oxford University Press 

 Bourget, D., & Gagné, P. (2002). Maternal filicide in Québec. Journal of American 

Academy of Psychiatry and Law, 30, 345–351 
 Bridges, F. S., & Lester, D. (2011). Homicide–suicide in the United States, 1968–1975. 

 Barraclough, B. M.,&Clare Harris, E. (2002). Suicide preceded by murder: The 

epidemiology of homicide-suicide in England and Wales 1988–92. Psychological 

Medicine, 32, 577–584. 
 Currens, S., Fritsch, T., & Jones, D. (1991). Current trends homicide followed by 

suicide— Kentucky, 1985–90. MMWR Weekly, 40 (38), 652–653 (Sept, 1991, 659). 

 C.Y. Chan, S.L. Behb, R.G. Broadhurst (2004), Homicide–suicide in Hong Kong, 1989–

1998, Forensic Science International 140 (2004) 261–267 
 D. Bourget, P. Gagne, J. Moamai, Spousal homicide and suicide in Quebec, Journal of the 

American Academy of Psychiatry and the Law 28 (2000) 179–182. 
 D.A. Fishbain, Suicide pacts and homicide, American Journal of Psychiatry 143 (1986) 

1319–1320 

 D. Cohen, M. Llorente, C. Eisdorfer, Homicide-suicide in older persons, American 
Journal of Psychiatry 155 (1998) 390–396. 

 Emel Sari Gokten, Ali Guven Kilicoglu (2015) Case report: An extreme homicide–suicide 

by a 12-year-old girl, Aggression and Violent Behavior, 110–112 
 Daly, M., &Wilson, M. (1988). Homicide. New York: Aldine de Gruyter. 

 Felthous, A. R., & Hempel, A. (1995). Combined homicide–suicides: A review. Journal of 
Forensic Science, 40 (5), 846–857 (Sep). 

 Grenberg, J. M. (2005). Kant and the ethics of humility: A story of dependence, corruption 
and virtue. Cambridge, MA: Cambridge University Press 

 Gottfredson.J ,Hrischi.T (1990), A General theory of Crime, Stanford, Stanford University 

Press 
 Holroyd, E.,) 2001 (. Hong Kong Chinese daughters' intergenerational caregiving 

obligations: a cultural model approach. Social Science & Medicine 53, 1125–1134 

 Hatters Friedman, S., Holden, C. E., Hrouda, D. R., & Resnick, P. J. (2008). Maternal 

filicide and its intersection with suicide. Brief Treatment and Crisis Intervention, 0 (1), 1–

9. 
 Hannah, S. G., Turf, E. E., & Fierro, M. F. (1998). Murder-suicide in Central Virginia: A 

descriptive epidemiologic study and empirical validation of the Hanzlick-Koponen 

typology. American Journal of Forensic Medical Pathology, 19, 275-283. 

 J. Barnes, Murder followed by suicide in Australia 1973–1992: a research note, Journal of 

Sociology 36 (2000) 1–11. 
 Janet Haines, Christopher L. Williams, David Lester (2010). Murder–suicide: A reaction 

to interpersonal crises, Forensic Science International, 93–96 
 Jeffrey S. Adler, (1999), “IF WE CAN’T LIVE IN PEACE,WE MIGHT AS WELL DIE” 

Homicide-suicide in Chicago, 1875-1910, JOURNAL OF URBAN HISTORY, Vol. 26 

No. 1, November 1999 3-21 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221247801400015X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221247801400015X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221247801400015X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221247801400015X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22124780
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22124780
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22124780/2/2


 

 

 

 

 

 5931، پاییز و زمستان 8، شماره 7بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره     952 

  

 

 K. Van Wormer, C. Odiah, The psychology of suicide–murder and the death 

 penalty, Journal of Criminal Justice 27 (1999) 361–370. 
 Laura Banks,Cameron Crandall,David Sklar,Michael Bauer, (2008), A Comparison of 

IntimatePartner Homicide to Intimate Partner Homicide–Suicide One Hundred and 

Twenty-Four New Mexico Cases, Violence Against Women Volume 14 Number 9 ,1065-

1078 
 Marieke Liema,∗, Renée de Veta, Frans Koenraadta (2010), Filicide followed by 

parasuicide: A comparison of suicidal and non-suicidal child homicide , Child Abuse & 

Neglect 34 (2010) 558–562 
 Malphurs, J.E., Cohen, D., (2005). A statewide case–control study of spousal homicide–

suicide in older persons. American Journal of Geriatric Psychiatry 13, 211–217. 

 Marzuk, P.M., Tardiff, K., Hirsch, C.S.,) 1992 (. The epidemiology of murder–suicide. 

Journal of American Medical Association 267, 3179–3183 
 Marilyn Gregory (2012), Masculinity and homicide-suicide, International Journal of Law, 

Crime and Justice Volume 40, Issue 3, Pages 133–151 
 Mensah Adinkrah (2014), Homicide–Suicide in Ghana: Perpetrators, Victims, and 

Incidence Characteristics, International Journal of Offender Therapy and Comparative 

Criminology 2014, Vol. 58 (3) 364– 387 
 M. Gailliot, R. Baumeister, C. DeWall, et al., Self-control relies on glucose as a limited 

energy source: willpower is more than a metaphor, J. Pers. Soc. Psychol. 92 (2) (2007) 

325–336 

 M. Inzlicht, B.J. Schmeichel, C.N. Macrae, Why self-control seems (but may not be)-
limited, Trend. Cog. Sci. 18 (3) (2014) 127–133. 

 M.K. Nock, P.M. Marzuk, Murder–suicide: phenomenology and clinical implications, in: 

D.G. Jacobs (Ed.), The Harvard Medical School Guide to Suicide Assessment and 

Intervention, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 1999, pp. 188–209. 
 Milroy, C. M. (1998). Homicide followed by suicide: Remorse or revenge? Journal of 

Clinical Forensic Medicine, 5 (2), 61–64 (Jun). 
 Marzuk, P. M., Tardiff, K., & Hirsch, C. S. (1992). The epidemiology of murder-suicide. 

Journal of the American Medical Association, 267, 3179-3183. 

 Marieke Liem,Marieke Postulart,Paul Nieuwbeerta (2009) Homicide-Suicide in the 

Netherlands An Epidemiology, Homicide StudiesvVolume 13 Number 2, 99-123 

 Outi Saleva, Hanna Putkonen, Olli Kiviruusu, Jouko Lo¨nnqvist, (2007), Homicide–

suicide—An event hard to prevent and separate from homicide or suicide, Forensic 

Science International 166 (2007) 204–208 

 Paul S.F. Yip , Paul W.C. Wong , Y.T. Cheung , K.S. Chan , S.L. Beh (2009), An 

empirical study of characteristics and types of homicide–suicides in Hong Kong, 1989–

2005, Journal of Affective Disorders 112 (2009) 184–192 

 Gottlieb,P., P. Kramp, G. Grabrielsen, (1987) The practice of forensic psychiatry in cases 

of homicide in Copenhagen, 1959 to 1983, Acta Psychiatrica Scandinavica 76 ,514–522. 

 R.W. Hall, A study of mass murder: evidence of underlying cadmium and lead poisoning 

and brain involved immunoreactivity, International Journal of Biosocial and Medical 

Research 11 (1989) 144–152 
 Somander, L. K. H., & Rammer, L. M. (1991). Intra- and extrafamilial child homicide in 

Sweden 1971-1980.Child Abuse and Neglect, 15, 45-55. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756061611000693
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17560616
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17560616
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17560616/40/3

