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  مطالعه کیفی عوامل اجتماعی همسرکشی
  *مریم قاضی نژاد

  **ماریا عباسیان

اي بر  اي فردي، خانوادگی و اجتماعی است که تأثیر مخرب و نابودکنند همسرکشی مسئله : چکیده

هاي خانوادگی، به خصوص همسرکشی، برخالف  قتل. گذارد امنیت و سالمت عمومی جامعه به جاي می

ی تصادفی و نامحتمل نیست، بلکه ماجراي غم انگیزي از انواع خشونت خانوادگی، هاي دیگر، خشونت قتل

از این رو هدف مقاله حاضر، کشف . بار فردي و اجتماعی را در خود پنهان دارد فشارها و پیامدهاي زیان

هاي اخیر در جامعه ما  علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پدیده همسرکشی است که در سال

بدین منظور، با . یش داشته و زنان و مردان بسیاري را در جایگاه قاتل یا مقتول درگیر ساخته استافزا

تا  1380هاي  هایی که در خالل سال هاي جنایی همسرکشی مربوط به قتل روش کیفی از میان پرونده

مورد مربوط به  17کشی مردان و  مورد مربوط به زن 17پرونده،  34در استان تهران رخ داده است،  1387

اند و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی و تجزیه و  شوهرکشی زنان، به طور تصادفی انتخاب شده

دهد که وجود فشارهاي روانی ـ اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، در  نتایج نشان می. تحلیل شدند

با دوستان بزهکار و انسداد  هاي حمایت اجتماعی و فردي، همچنین معاشرت غیاب یا ضعف شبکه

ها  یافته. هاي قانونی مواجهه با این فشارها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق داده است راه

هایی را در الگوي ارتکاب قتل زنان و مردان و عوامل دخیل در ارتکاب قتل توسط آنان  همچنین تفاوت

و اجتماعی چون پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی زن و  عالوه بر این، متغیرهاي جمعیت شناختی. اند نشان داده

  .  اند شوهر و خانواده منشأ، سن زن و شوهر و تعداد و سن فرزندان نیز بر ارتکاب همسرکشی تأثیر داشته

کشی، فشارهاي روانی ـ  زن  ، شوهرکشی، پرونده جنایی، همسرکشی، خشونت، قتل :واژگان کلیدي
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  مقدمه و طرح مسئله

ترین نهاد اجتماعی است چرا که پیش و بیش از  ترین رکن هر جامعه و به طور یقین مهم اده زیربناییخانو

نهادهاي اجتماعی دیگري چون دولت و نهادهاي آموزشی و فرهنگی، در شکل گیري شخصیت افراد و 

ین نهاد، هاي موجود در ا به همین سبب آسیب. کند ها و هنجارهاي جامعه ایفاي نقش می انتقال ارزش
هاي خانوادگی و شدیدترین نوع آن یعنی قتل، جامعه را با بحرانی جدي مواجه  من جمله انواع خشونت

  . سازد می

شود تنها به کشته شدن زن یا مردي به دست  اخباري که تحت عنوان همسرکشی در جراید منتشر می

نی، ترس و ناامنی، ضرب و انگیزي از نفرت، تحقیر، دشم شود، بلکه ماجراي غم همسرش خالصه نمی

بنابراین قبل از کشته شدن یکی از همسران، افراد . جرح و انواع دیگري از خشونت در پس آن نهان است

به همین خاطر . هاي روحی و روانی دست به گریبان هستند خانواده با انواع مختلفی از آزار و استرس

فرزندان آن خانواده و اطرافیان را تا سالیان  همسرکشی، خانواده را به ورطه نابودي کشانده و زندگی

  .  دهد متمادي تحت تأثیر قرار می

پدیده همسرکشی و خشونت در خانواده در تمام جوامع دنیا به عنوان معضلی جدي مورد توجه قرار گرفته 

ل گفته به عنوان مثا. اند و محققان زیادي، علل و عوامل این پدیده را مورد بررسی و مطالعه قرار داده

هاي اعضاي خانواده خود قرار دارند که خانواده را پس از پلیس  شده آمریکاییان چنان در معرض خشونت

ترین  اند که خشونت خانوادگی مهم اند؛ تا آنجا که برخی مدعی ترین نهاد اجتماعی نامیده و ارتش خشن

به نقل  1994،فاستر،1988تراوس، اش(مسئله اجتماعی است که امروزه آمریکاییان با آن دست به گریبانند 

  ).141: 1387از سروستانی،
اي بدل شده  هاي اخیر، به موضوع نگران کننده در ایران نیز این پدیده با افزایش آمارهاي آن در سال

هاي گزارش شده در ایران،  درصد از قتل 40،  88مطابق با آخرین آمار موجود مربوط به سال . است
به گفته معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی  کشور، در سال . ادگی استهاي خانو مربوط به قتل

هاي خانوادگی را بوده و نسبت به  درصد و رتبه اول قتل 16، میزان همسرکشی توسط مردان 88

هاي  درصد بوده که نسبت به سال 6سهم شوهرکشی نیز . هاي پیش، روند تقریباً ثابتی داشته است سال
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هاي خانوادگی قرار  بر اساس این آمار، همسرکشی توسط مردان در رتبه اول قتل. شده است قبل دو برابر
  )  8: 88روزنامه همشهري، .(داشته و شوهرکشی نیز سیري صعودي داشته است

هاي غیرخانوادگی، هم بیشتر  دهد زنان در خانواده، در مقایسه با قتل آمار دیگري در این زمینه نشان می

اند  زنانی که توسط شوهرانشان به قتل رسیده. گیرند و هم بیشتر در جایگاه قاتل قرار می شوند کشته می
درصد کل آنان را تشکیل داده و شوهرانی که توسط همسر خود  27بیشترین مقتوالن خانوادگی، یعنی 

  ).1386کلهر،(اند  داده درصد کل مقتوالن را تشکیل می 22اند  به قتل رسیده
توان پدیده همسرکشی را  می) به خصوص زنان(افزایشی آمار همسرکشی توسط همسران  با توجه به روند

باري به دنبال داشته و شرایطی  به عنوان یک مسئله جدي قلمداد کرد، زیرا تبعات فردي و اجتماعی زیان

را همسرکشی در سطح خرد، بنیان خانواده . زا و مشکل آفرین است زند که بحران رقم می اجتماع در را

کند و همچنین سالمت روحی و روانی افراد را با خطر  دچار تزلزل کرده و کارکردهاي آن را تضعیف می

در سطح کالن نیز پدیده . سازد و سرنوشت ناخوشایندي براي فرزندان را در پی خواهد داشت مواجه می

هاي  شده و آسیب ي رو به رشد آن، موجب افزایش خشونت و ناامنی در جامعه مذکور، به ویژه گستره

  . سازد جدي به پیکر خانواده و جامعه وارد می

ها، عوامل و  هاي همسران، انگیزه هاي اختالفات و درگیري این نوشتار درصدد است تا با واکاوي ریشه

شرایط اجتماعی و فردي تأثیرگذار بر اقدام به قتل از سوي زوجین را به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد 

، مقایسه )زوجین(نظر به تفاوت شرایط فردي و اجتماعی زن و مرد . یه و تحلیل قرار دهدبررسی و تجز

هاي  در این راستا پرسش. نیز مدنظر قرار گرفته است) قاتلین(بین الگوهاي همسرکشی در زنان و مردان 

  : اند زیر، کانون توجه مقاله حاضر قرار گرفته

که محیطی امن براي اعضاء به شمار می  -نوادهچرا و تحت چه شرایطی زنان و مردان در خا -1

  زنند؟  دست به قتل شریک زندگی خود می -رود

) همسرکشی ها(هاي رخ داده  قتل...) زمان، مکان، ابزار، شیوه ارتکاب و (مختصات کلی  -2

 چیست؟

علل و عوامل دخیل در ایجاد تعارض بین زوجین و همسرکشی از طریق کدام سازوکارهاي  -3

 اند؟ ه قتل همسران گردیدهعلّی، منجر ب
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متغیرهاي زمینه اي و پیشینه اي نظیر سن، جنس، نظیر پایگاه اقتصادي اجتماعی زوجین و  -4

خانواده منشأ، بعد خانوار و تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج، فاصله سنی زوجین و سطح 

 اند؟ ، چه نقشی در ایجاد تعارض میان زوجین و همسرکشی داشته... تحصیالت زوجین و 

هاي همسرکشی در زنان و مردان قاتل  ها میان الگوها و علل و انگیزه ترین تفاوت مهم - 5
 کدامند؟ 

  نظري مبانی
ها در تحلیل مسئله  ترین رویکردها و تئوري ترین و مرتبط در این قسمت به اختصار به بعضی از مهم

  .پردازیم خشونت و قتل که در این پژوهش مالحظه شده اند، می

  نظارت و کنترل اجتماعیتئوري 

نظران مسائل اجتماعی، کنترل و نظارت اجتماعی را عاملی مطمئن در جلوگیري و کاهش  صاحب

 1در همین راستا، دیدگاه نظارت اجتماعی گلز و اشتراوس. دانند هاي اجتماعی در سطوح مختلف می آسیب

خانواده تأکید دارد و  -ي جامعه بر رابطهنیز در ارتباط با علل و عوامل خشونت و پیامدهاي آن در خانواده، 

گیرد، بلکه از  نه تنها جامعه خشونت را مجاز در نظر می: کند علت بروز رفتارهاي خشن را چنین بیان می

اي خصوصی مطرح است، براي دولت امکان نظارت بر رفتار  آنجا که در جامعه، خانواده به عنوان محدوده

  ).162: 1988گلز و اشتراوس، (ز وجود ندارد ي خصوصی نی افراد در این محدوده

افزایش ماهیت خصوصی خانواده مدرن و به دنبال آن کاهش کنترل اجتماعی، موجب می شود که 

این موضوع . شاهدان عینی، جامعه و نهادهاي حمایتی پنهان بمانند/قربانی و آزارگر، هردو، از دید شاهد

ایش پاداش ها براي آزارگر شده و خانواده را به مکانی سبب کاهش هزینه هاي خشونت خانوادگی و افز

  .براي خشونت تبدیل کرده است
هاي اجتماعی در مورد خانواده بدین شکل است که تقسیم اقتدار خاصی را  بر اساس این نظریه، نگرش

 نباید رفتاري انجام) و کودکان(زنان . پذیرد و نقش زن و مرد نیز تعیین شده است بر اساس جنس می

                                                        
1-Gelles & Straus   
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دهند که برخالف میل فرد مقتدر خانواده باشد، زیرا در این حالت او را مجبور به انجام دادن رفتار خشن 
به عبارت دیگر، زنان و کودکان باید مطابق میل مرد رفتار کنند تا خشونت در خانواده ظهور . کنند می

دهد که  به مردان اجازه میي خصوصی خانواده  این نگرش همراه با عدم نظارت دولتی بر محدوده. نکند

 ).80: 1987گرین و همکاران،(رفتاري خشن داشته باشند 

  تئوري جامعه پذیري جنسیتی

هاي اجتماعی بر جریان جامعه پذیري به عنوان بستر الزم براي  یابی انحرافات و آسیب این نظریه در علت

ري فرآیندي است که افراد، جامعه پذی. ها و رفتارهاي خاص تأکید دارد گیري و تداوم نگرش شکل

در این باره . کنند ها و رفتارهاي مناسبی را به عنوان عضوي از یک فرهنگ، درونی می ها، ارزش نگرش

هایی که یک  ها، وظایف و رجحان هاي جنسیتی را به عنوان رفتارهاي مورد انتظار، نگرش توان نقش می

  ).1994کلر،(دهد، تعریف کرد  جامعه به هر جنس نسبت می

چرا که معموالً شخصیت . شود جامعه پذیري جنسیتی موجب دائمی شدن سلطه مرد و مطیع بودن زن می

نماید و  زنان را آرام، مطیع، منفعل، عاطفی و وابسته و مردان را مستقل، استوار، مصمم و خشن ترسیم می

بنابراین . پذیرند را میگري  در چنین شرایطی زنان نقش سنتی مطیع بودن و در مقابل، مردان نقش سلطه

  ).327:  1992شافر، (شود  پرخاشگري و خشونت مردان علیه زنان امري طبیعی درنظر گرفته می

شوند، مجبورند  اجتماعی می) از دیدگاه جامعه(زمانی که پسران و دختران در نقش جنسیتی مناسب خود 

ي  زیر و مهربان باشند و همهشوند تا سربه  دخترها تشویق می. از برخی چیزهاي مهم دست بکشند

آنها قدرت عصبانی شدن، جسارت، هدفمند بودن، سیاستمدار . انرژي خود را وقف جذاب بودن خود کنند

ي دسترسی به قدرت در جهان  از طرفی دیگر پسرها اجازه. دهند بودن و اجتماعی بودن را از دست می

است که از احساس ترس، آسیب پذیري و درد و  آورند، اما این مسأله مستلزم آن پیرامون را به دست می

  .ناراحتی دست بکشند
ي انتظارات  دهد شروع یک بازي جنسیتی است که بر پایه اما آنچه در واقع در رابطه بین زوجین رخ می

دختر نیاز دارد که پسر قوي و جسور و منبع . اي استوار است غلط و باورهاي غیرواقعی از چنین رابطه
آنگاه که روابط طبق انتظارات آرمان . پسر نیاز دارد که دختر مهربان و دلسوز و مطیع باشد درآمد باشد و

یا کارشان به خشونت ) طالق(شوند  ها براي رهایی از تنگنا یا جدا می رود، جفت گرایانه پیش نمی
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و محدود بار پرخاشگري، خشم و نیاز به فرار اولین نتایج سیستمی است که افراد را غیرانسانی . کشد می

  ).23: 1997ابساتز،(کند  بندي می آورد و آنها را با شخصیتی نصفه و نیمه قالب می

  تئوري فشار ساختاري و عمومی

شوند که توجه به آنها  ترین عوامل در باب تبیین خشونت محسوب می فشارهاي روانی ـ اجتماعی از عمده
هاي فشار از آثار دورکیم و از تئوري آنومی  قع نظریهدر وا. اي دیرپا در ادبیات علوم اجتماعی دارد سابقه

اي که به سطح فردي راه پیدا  دورکیم بر کاهش موانع و فشارهاي اجتماعی. مرتون بسط پیدا کرده است

کنند، تأکید داشت و مرتون عدم تعادل فرهنگی بین اهداف و هنجارهاي افراد جامعه را مورد بررسی  می

کیم و مرتون هر دو، انحرافات را در سطح کالن مورد بررسی قرار دادند و آنومی هاي دور نظریه. قرار داد

را در سطح کالن آن، به معنی ناتوانی جامعه در محدود کردن اهداف و نظم بخشیدن به رفتار فرد بازتاب 

  ).13: 1995آگنیو،(اند  داده

روابطی که در : ران تأکید دارندهمگی بر روابط منفی با دیگ) چه مدرن و چه کالسیک(هاي فشار  تئوري

، کوهن )1938(نظریه فشار کالسیک، مرتون . گونه که فرد می خواهد با وي رفتار نمی شود آن، آن

ورزند؛ روابطی که در آن،  تنها بر یک نوع روابط منفی تأکید می) 1960(و کلووارد و اوهلین ) 1955(

که افراد  1آنها به خصوص، روي انسدادي. بازمی دارنددیگران فرد را از دستیابی به اهداف ارزشمند مثبت 

کنند، متمرکز هستند  هاي مالی یا منزلت طبقه متوسط، تجربه می ي پایین درپی کسب موفقیت طبقه

  ).50: 1992اگنیو، (

 .اند هاي قبل در این زمینه پرداخته دیدگاه به تلفیق و تکمیلمتأخر،  ـ اجتماعی فشار روانیهاي  نظریه اما

ها، نظریه  یکی از این نظریه. ویژه بسط و گسترش نظریه فشار ساختاري مرتون بوده استه ب اندف آنه

هم تنها بر طبقه پایین  ، نظریه مرتون تنها یک نوع فشار، آنويبه عقیده فشار عمومی اگنیو است که 

که براي را از فشار  که نظریه فشار عمومی، منابع دیگري درحالی ،جامعه را مورد بررسی قرار داده است
این نظریه همچنین بزهکاري و . دهد مورد بررسی قرار می ،تري از زندگی فرد کاربرد دارد هاي وسیع جنبه

  .    دهد انحرافات طبقه متوسط را نیز توضیح می

                                                        
1- Blockage   
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  تئوري منابع

یار ناکافی کند زمانی که فرد داراي منابع زیادي است یا در شرایطی که منابع او بس این نظریه بیان می
به طور نمونه وقتی فرد بخواهد بر . است، احتمال این که از راهبرد خشونت استفاده کند، بیشتر است

در سطح پایینی باشد، از ) نظیر تحصیالت، شغل، درآمد و مهارت(دیگري اعمال قدرت کند، ولی منابع او 

  .)153:1998کالین، (کند  خشونت براي تداوم موقعیت خویش استفاده می
بر پایه . متفکري است که در مورد خشونت خانوادگی نظریه منابع در خانواده را مطرح ساخت 1ویلیام گود

این نظریه نظام خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگر داراي نظام اقتداري است و هر کس به 

از دیگران دسترسی داشته  بیشتر) مانند شغل، تحصیالت، درآمد، مهارت و اطالعات(منابع مهم خانواده 

هاي مهم با اوست  گیري تواند سایر اعضا را به فعالیت در جهت امیال خود وادارد و تصمیم باشد می

  ). 81: 1387اعزازي،(

توان گفت افراد بسیار قدرتمند خانواده، کمتر از دیگران دست به اعمال خشونت  بر اساس تئوري گود می

  بدنی 

دد دیگري دارند که از طریق آنها قادر به اعمال قدرت هستند؛ اما تنها منبع قدرت زنند، زیرا منابع متع می

زمانی که در یک . افرادي که پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي پایینی دارند، زور بدنی و استفاده از آن است

ود که ش جامعه، اصل بر حفظ خانواده به هر قیمت باشد براي این ثبات از منابع گوناگونی استفاده می

 . خشونت یکی از آنهاست

  پیشینه تجربی

هاي خانوادگی در اروپاي غربی و آمریکاي شمالی از  تحقیقات در مورد خشونت :مطالعات جهانی

بررسی و تحقیق در مورد همسرکشی زنان و . تري نسبت به کشورهاي دیگر برخوردار است سابقه طوالنی

هاي انجام شده در این کشورها  ترین پژوهش ادامه به مهمدر . مردان نیز در همین حوزه قرار گرفته است
  .کنیم ها اشاره می در زمینه ي همسرکشی و نتایج آن

                                                        
1 - William Goode  
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در «تحت عنوان  2و مارتین دالی 1ترین تحقیق در این زمینه متعلق به مارگو ویلسون گسترده

قان نسبت این محق. است) 1993(» همسرکشی قاتل کیست؟ نسبت جنسی همسرکشی در ایاالت متحده
مورد بررسی قرار دادند و به این ) 1985تا  1976(سال  10جنسی همسرکشی در ایاالت متحده را طی 

برابر کشورهاي انگلیسی زبان اروپاي  2نکته رسیدند که نسبت جنسیتی همسرکشی در ایاالت متحده 

همسرانشان را به قتل مردي که  100سال، به ازاي هر  10در خالل . باشد غربی، استرالیا و کانادا می
محققان بعد از بررسی و تحقیق به این نتیجه رسیدند . زن، شوهرانشان را کشته بودند 75رسانده بودند، 

خانه بودن در  که در ایاالت متحده عوامل و متغیرهایی چون ازدواج رسمی در مقابل ازدواج غیررسمی، هم

هاي قومی در این  زوجین، عضویت در گروهمقابل جدا زندگی کردن در ازدواج رسمی، اختالف سنی 

در این تحقیق، آمار همسرکشی در ازدواج غیر . نقش مثبت دارند) نسبت جنسی همسرکشی(نسبت 

رسمی و در میان سیاه پوستان از همه بیشتر است و در میان سیاه پوستان، آمار زنان همسرکش بیشتر از 

  . مردان است

  :مسرکشی در مردان و زنان را این چنین برشمردندهاي ه انگیزه  محققین مذکور تفاوت

  .کنند کشند، اما زنان چنین نمی مردان اغلب همسران خود را به خاطر ترك آنان می -

  .کنند گونه عمل نمی کشند، اما زنان این مردان همسران خود را با نقشه قبلی می -

اما زنان چنین واکنشی نشان کشند،  مردان همسران خود را در پاسخ به خیانت از سوي زن می -

  .دهند نمی

رسانند، اما چنین عملی توسط  هاي طوالنی، به قتل می مردان اغلب همسران خود را بعد از آزار و اذیت -

  .زنان گزارش نشده است

  .کنند شوند اما زنان چنین نمی می) مانند فرزندکشی، والدکشی(هاي خانوادگی  مردان مرتکب سایر قتل -
  .کشند، اما در مورد مردان هرگز چنین نبوده است ن همسرانشان را در دفاع از خود میاکثر زنا -

در دانشگاه ) 2003(ها  و همکاران آن 1، دانیل وبستر3پژوهش بعدي، پژوهشی است که ژاکلین کمپل
ایی شناس«عنوان این پژوهش . اند فلوریدا با همکاري مؤسسه مبارزه با مواد مخدر و الکلیسم انجام داده

                                                        
1- Margo Wilson   
2- Martin Daly  
1- Jacquelyn Campbel 
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روش آنان براي شناسایی این فاکتورها، استفاده از . نام دارد» در همسرکشی 2فاکتورهاي مخاطره آمیز
 1988شود که توسط خانم کمپل در سال  سؤال می 15این روش شامل . بود 3»ابزار شناسایی خطر«

خفه  شامل(هاي فیزیکی شریک زندگی  فاکتورهاي خطر در این تحقیق، خشونت. طراحی شده است

، استعمال مواد مخدر و دائم الخمر بودن مرد، کنترل رفتارهاي زن توسط شوهر، کتک خوردن در )کردن
هاي خشونت بار مرد و وجود تفنگ در منزل  زمان بارداري، آزار و اذیت فرزندان از سوي مرد، حسادت

اعم از همسر، دوست  آمارها در این تحقیق نشان داد که زنان توسط شریک زندگی خود ـ. شناخته شدند
همسرکشی اولین . رسند تا توسط افراد دیگر پسر، همسر قبلی و دوست پسر قبلی ـ بیشتر به قتل می

سالگی است و هفتمین دلیل مرگ نابهنگام زنان  45تا  15علت مرگ زنان آمریکایی ـ افریقایی در سن 

 70در . دهد ت متحده را تشکیل میهاي زنان در ایاال درصد از قتل 50تا  40همسرکشی . آمریکایی است

قبل از قتل، زنان را مورد آزار ) چه در مقام قاتل چه در مقام مقتول(درصد از همسرکشی ها، مردان  80تا 

  .  دهند و خشونت فیزیکی قرار می

و  4توسط میکا آستیون) 2007(» مروري بر همسرکشی در ماساچوست«پژوهشی دیگر تحت عنوان 

هاي  مت عمومی ماساچوست انجام شد که روش این تحقیق، تجزیه و تحلیل پروندهاداره امنیت و سال

هاي وکالي مدافع  و مروري بر پرونده 2007تا  1986هاي  همسرکشی در ماساچوست بین سال

دهد که اکثر  نتیجه این تحقیق نیز نشان می. بود 2007تا  2005هاي  هاي همسرکشی بین سال پرونده

درصد از موارد همسرکشی،  30در . ل مشترك قربانی و قاتل صورت گرفته استها در منز همسرکشی

بیش از نیمی از مرتکبان . طی سال قبل از قتل، قربانی تالش داشته تا جدا شده یا رابطه را ترك کند

ها، پایان رابطه  ترین آن هاي مهمی را قبل از قتل تجربه کرده بودند که مهم همسرکشی تنش و استرس

. درصد ناگهانی بوده است 24ها با طرح و نقشه قبلی و  درصد از همسرکشی 29تقریباً . ستبوده ا

ها، پایان و ترك رابطه از سوي همسر و بعد از آن حسادت، درگیري  ترین و بیشترین انگیزه قتل مهم
نیز، درصد از موارد  26در . فیزیکی، مشکالت مالی، افسردگی، الکل و مواد مخدر و خیانت بوده است

                                                                                                                                  
2- Daniel Webster   
3- Risk factors 
4- Danger Assessment  
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ها، سابقه خشونت و آزار از جانب  درصد از همسرکشی 38در . ساعت خودکشی کرده است 24قاتل بعد از 

  .درصد از مرتکبان همسرکشی قبالً به خاطر خشونت متهم شده بودند 45قاتل وجود داشته و نزدیک به 
مورد مهم ) 2003(» مرتکبان همسرکشی«تحت عنوان  2و کوین براون 1بررسی و تحقیق مري الدریج

ها است که در دانشگاه بیرمنگام انجام شده و نتایج آن نشان داده که  گونه پژوهش دیگري از این

همسرآزاري، مشاهده خشونت خانوادگی یا قربانی خشونت خانوادگی در دوران کودکی، مشکالت 
سبت به ارتباط سوءظن مرد یا زن ن(شخصیتی، جدایی یا تهدید به جدایی، اختالف سنی، حسادت جنسی 

، استفاده از الکل و مواد مخدر از جمله عواملی هستند که احتمال همسرکشی را  )همسر با مرد یا زن دیگر

گیرند بیشتر از زنانی که طالق  ضمنًا در تحقیق نشان داده شد زنانی که طالق می. دهند افزایش می

مورد آلت قتل هم زنان بیشتر از مواد  در. اند در معرض قتل توسط شوهر قبلی خود قرار دارند نگرفته

اما در آمریکا . سمی و روش خفه کردن استفاده می کنند و مردان از آالت تیزي مثل چاقوي آشپزخانه

  .کنند مردان بیشتر از تفنگ استفاده می

مورد  100در کالیفرنیا روي ) 2003(» جلوگیري از همسرکشی و خشونت علیه همسران«تحقیق 

شوند،  شان داده که تشابهاتی در زندگی زنانی که توسط شریک زندگی خود کشته میهمسرکشی نیز ن

  :این تشابهات چنین هستند. وجود دارد

  . اند اي از خشونت خانوادگی بر علیه قربانی داشته اکثر مرتکبان همسرکشی سابقه اثبات شده -

  .اند کرده آزارگر را طی می نزدیک به نیمی از قربانیان به تازگی جدا شده یا مراحل طالق از -

شمار زیادي از مرتکبان همسرکشی به علت خشونت خانوادگی در سیستم قضایی سابقه و پرونده  -

  .اند داشته

اکثر قربانیان که مورد آزار قرار گرفته بودند هیچگاه به دادگاه، مراکز خدمات اجتماعی یا پزشکی  -
  .مراجعه نکرده بودند

بینی و جلوگیري از همسرکشی وجود دارد که  تورها و شواهد مختلفی براي پیشاز نظر این محققان فاک
سابقه آزار و اذیت و خشونت خانوادگی و تهدید به جان قربانی، دسترسی : ها از این قرارند ترین آن مهم

                                                        
1- Mica Astin  
2- Mari Aldridge  
3- Kevin Brown  
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آزارگر به تفنگ، بیکاري، تالش قربانی براي جدا شدن و گرفتن فرزندان، کنترل بیش از حد مرد و 
زا براي مرد مثل از دست دادن ناگهانی کار، خیانت  رهاي حسادت آمیز او، حادث شدن رویداد آسیبرفتا

ي عوامل  آشکار یا مشکوك شریک زندگی یا تهدید همسر به جدایی که البته این موارد تشدید کننده

  .خطرزاي ذکر شده در باال هستند
یار کمتر از کشورهاي اروپاي غربی و آمریکاي تحقیقات در مورد همسرکشی در ایران بس: مطالعات داخلی

ترین آنها  با این حال، تحقیقاتی در این زمینه به انجام رسیده که در ادامه به مرور نتایج مهم. شمالی است
  : پردازیم هاي اخیر می در سال

هاي ملی مهم در این زمینه، تحقیق محمد آشوري و شهال معظمی با موضوع  از جمله پژوهش

در مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی  1380که در سال » هاي آن شی و انگیزههمسرک«

در این .. آمده است) 1383(شهال معظمی » همسرکشی«دانشگاه تهران انجام شده که نتایج آن در مقاله 

ت یا اند و سایرین به اتهام معاونت و مشارک درصد از زنان شوهرانشان را خود به قتل رسانده 33تحقیق، 

درصد قتل مردان به  67دهد که  نتایج این تحقیق نشان می. بردند آگاهی از قتل در زندان به سر می

درصد واکنش در برابر  33ي نامشروع زن با مرد بیگانه و  دست همسرانشان، به علت خیانت مرد یا رابطه

درصد از  35بدگمانی،  درصد مردان 48. ي ناگهانی یا تهدید از سوي او بوده است خشونت مرد، حمله

توجهی زن به همسر و فرزندان ،  درصد از آنان بی 13ها تعصب و حسادت و وجود شخص ثالث و  آن

  .اند هاي جنسی را علت اختالف برشمرده عالقگی و بهانه جویی او و نابسامانی بی

بر انحراف بررسی عوامل مؤثر «خانم سکینه موسوي تحت عنوان ) پایان نامه(تحقیق دیگر، پژوهش 

یافته هاي تحقیق از روایات زنان نشان داد که این زنان انواع . است) 1388(» همسرکشی زنان

اعمال . ها اعم از فیزیکی، روانی، اقتصادي و جنسی را از جانب شوهران خود تجربه کرده بودند خشونت

ایجاد شرایط روانی  خشونت علیه زنان، خیانت جنسی و اعمال خشونت نسبت به کودکان و به دنبال آن
اکثر این زنان تجربه خشونت در . شود نابسامان، منجر به ایجاد حس انتقام و پرخاشگري در زنان می

همچنین در این تحقیق مشخص شد که نظام درونی خانواده با تقسیم . اند خانواده رهیاب را نیز داشته

آورد و  شرایط اعمال خشونت را فراهم می نابرابر قدرت میان زن و شوهر و ایجاد تضاد منافع میان آنان
نظام بیرونی با سکوت در مقابل این اعمال خشونت و عدم ارائه راهکارهاي برون رفت از بحران و 

  . نمایند هاي اعمال خشونت را تسهیل می داري عرف جامعه از این اعمال به مانند یک سیستم، راه جانب
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زن (ده در ایران عمدتاً از طریق مصاحبه با یکی از طرفین طور که مالحظه شد، تحقیقات انجام ش همان

اند؛ اما از آنجایی که در این پژوهش،  بوده و عوامل مختلفی را مسبب همسرکشی اعالم کرده) یا شوهر
هاي ارتکاب قتل مردان و زنان همسرکش هر دو، مدنظر بوده است، سعی شده با بررسی  علل و انگیزه

. طور عینی از دل مستندات و شواهد حادثه، به علل واقعی قتل دست یابیم هاي همسرکشی، به پرونده

ترین مزیت استفاده از شیوه اسنادي در تحلیل علل و عوامل اجتماعی همسرکشی این است که  مهم
ي وقوع قتل و تشریح مسائل و مشکالت زندگی مشترك با  عالوه بر توضیحات قاتالن در مورد نحوه

هاي رهیاب هر یک از همسران و حتی دوستان و همسایگان نیز در  رزندان، خانوادههمسرانشان، نظرات ف

کند تا در تحلیل مسئله به یک جانبه  اي وجود دارد که این موضوع به محقق کمک می مستندات پرونده

  .نگري دچار نشود
  روش تحقیق

) 1994( 2و لینکلن 1زینبندي دن برطبق طبقه. باشد روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کیفی می

و دیگري رویکرد  3دو نوع پارادایم عمده در تحقیق کیفی وجود دارد که یکی رویکرد طبیعت گرایانه

که رویکرد ) باشد که رویکرد ما در این تحقیق نیز می(در رویکرد طبیعت گرایانه . باشد می 4رونده پیش

ل مشاهده و از طریق ثبت شواهد و اطالعات باشد، واقعیت همچنان قاب تري در تحقیقات کیفی می سنتی

در این پارادایم . تر نیاز به مطالعات کیفی دارند در میدان واقعی قابل تأیید است و حقایق اجتماعی عمیق

محقق به مدت طوالنی در میدان تحقیق که مکانی فیزیکی است، درگیر بوده و تحقیق در این میدان را 

ها و شواهد به تأیید برسد، یعنی زمانی که  بودن و جامعیت دادهدهد که معرف  تا جایی ادامه می

شوند که چیز جدیدي براي  آوري می ها تا زمانی جمع هاي یکسانی مدام در حال تکرار باشند و داده ویژگی

هاي مورد استفاده در این پارادایم نیز مصاحبه، مشاهده، تفسیر اسنادي و  تکنیک. گفتن نداشته باشند

  ).18- 20: 2002هالیدي، (باشند  وا میتحلیل محت

                                                        
1-Denzin   
2-Lincoln   

  3-Naturalistic 
4-Progressive  
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هاي همسرکشی بوده است؛ زیرا در رابطه  تکنیک مورد استفاده در این بررسی نیز، تحلیل محتواي پرونده
که هدف آن واکاوي عمیق و شناخت و  -بررسی علل و عوامل مؤثر بر همسرکشی - با موضوع حاضر

  . تواند کارآمد باشد ست، تکنیک تحلیل محتوا میا) همسرکشی(ساز  هاي یک وضعیت مسئله تحلیل مؤلفه

کند  هاي تحلیل کمی نیست، اما کوشش می تحلیل محتواي کیفی به دنبال محروم کردن خود از روش
در واقع با تحلیل محتواي کیفی مقادیر . اي تأیید شده در فرآیند تحلیلی ترکیب کند که آنها را به  شیوه

تواند به آسانی  مراحل کمی سازي که طی تحلیل محتوا می. د پردازش شودتوان داده میاز  زیادي نسبتاً

 "کمی"و  "کیفی"سازد تا بتواند با انتقادات مکرر دوگانگی بین  صورت پذیرد، این نوع تحلیل را قادر می

  ).2000مایرینگ، (مقابله کند 

هاي کیفی در تحلیل محتوا  روش شناسان بر این باورند که پرکاربردترین روشی که براي تحلیل داده

است که در پژوهش حاضر نیز بر این اساس عمل » استقراي تحلیلی«گیرد، روش  مورد استفاده قرار می

  . شده است

شود و تحلیلی است چون  به گفته ارل ببی این فرآیند استقرایی است؛ چون عمدتًا با مشاهده آغاز می

  ).660: 1381ببی، (رود  توصیف فراتر میبراي یافتن الگوها و روابط میان متغیرها از 

  گیري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه

در تحقیق کیفی، تعریف و تبیین حدود جامعه آماري برحسب مسائلی از قبیل مسئله تحقیق، ضرورت 

در این بررسی نیز با توجه به حساسیت موضوع و در . گردد مشخص می... هاي آن و  موضوع و ویژگی

هاي موجودي که اجازه  گیري بر اساس پرونده هاي قتل براي محقق، نمونه ن بایگانی پروندهدسترس نبود

بدین منظور، پس از طی مراحل چندگانه و کسب . ها به محقق داده شده، انجام گرفته است مطالعه آن
اي هاي همسرکشی موجود در دادسر مجوزهاي متعدد از مراکز ذیربط، اجازه دسترسی و خواندن پرونده

شود، به  هاي مربوط به قتل و همسرکشی به این مرکز ارجاع داده می جنایی استان تهران که اکثر پرونده

  .محقق داده شده است
هاي همسرکشی مربوط به محدوده زمانی  جامعه آماري این پژوهش عبارت است از مجموعه پرونده

روش انتخاب نمونه نیز وابسته به . اند که در دادسراي جنایی استان تهران بایگانی شده 1387تا  1380

هاي  بنابراین بعد از صحبت. هاي آن بوده است هاي موجود در این مرکز و ضوابط و چارچوب تعداد پرونده
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ها و نیز توجیه آنان در زمینه ضرورت  ي زمانی پرونده اولیه محقق با مسئوالن مرکز در مورد محدوده

) قاتل مرد 17قاتل زن و  17مربوط به (پرونده  34ها، نهایتاً تعداد  هگیري تصادفی از میان کل پروند نمونه
به صورت تصادفی، به شیوه محقق خواسته اما توسط خود مسئولین انتخاب و در اختیار محقق قرار 

هاي مختومه قتل در بایگانی دادسراي جنایی استان تهران که  پرونده از میان کل پرونده 34این . گرفت

اند، انتخاب و با مجوز  ترین اطالعات را در مورد قتل داشته ي قضایی را طی کرده و کاملتمام روندها
اطالعات مندرج در . مقامات ارشد دستگاه مربوطه براي مطالعه در اختیار محقق قرار گرفته است

ه دست هاي آنان شامل کلیه اطالعات ب ها، عالوه بر مشخصات عمومی قاتلین و مقتولین و خانواده پرونده

هاي پزشکی قانونی و سایر مراجع،  ها و تحقیقات به عمل آمده در مورد قتل، گزارش آمده از بررسی

ها و دوستان آنان، اعترافات قاتل، گزارشات کامل  بازجویی از قاتل، فرزندان قاتل و مقتول، خانواده

پرونده در اختیار محقق  34لیه با این حال از ابتداي کار ک. جلسات دادگاه و حکم نهایی دادگاه بوده است

تر بودند، هر دو روز یک مورد  هایی که طوالنی قرار داده نشده، بلکه هر روز یک پرونده و در مورد پرونده

  .در اختیار قرار داده شدند

ترین واحدي است که در تحلیل محتوا  مضمون پرارزش. باشد واحد تحلیل در این پژوهش، مضمون می

کند و الزاماً با جمله یا بند انطباق  واحد مضمونی، فضاي مشخصی را اشغال نمی. دگیر مدنظر قرار می

یک جمله ممکن است حاوي چندین مضمون باشد یا چندین بند ممکن است فقط یک مضمون . یابد نمی

  .داشته باشد

  ها سیر انجام تحقیق و روش استخراج و تجزیه و تحلیل داده

عات نظري و مرور رویکردها و نظریات مرتبط با موضوع، بحث با بعد از تعیین موضوع پژوهش، مطال

اند و مطالعه تحقیقات تجربی پیشین، به منظور آشنایی و اطالع از  محققانی که در این رابطه کار کرده

متدها و رویکردهاي مختلف مورد استفاده در آن مطالعات، اقدام به انجام مطالعه مقدماتی بر روي 
هاي قتل در اختیار  پرونده از بایگانی پرونده 8در این مرحله تعداد . گردید) ها پرونده(د اي از اسنا نمونه

واکاوي مقدماتی . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) آزمایشی(محقق قرار داده شد که به صورت اولیه 

  . صورت گرفته است 87اسناد قتل در نیمه اول سال 
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، )هاي موجود مشاهده داده(هاي مذکور  وع اطالعات مندرج در پروندهبعد از واکاوي مقدماتی و آشنایی با ن
، بر اساس سؤاالت پژوهش، به بررسی و تجزیه و )اصلی(در این مرحله . تحقیق وارد مرحله اصلی شد

معنی دار موجود در آنها، استخراج، )مضامین(هاي  هاي همسرکشی پرداخته و داده تحلیل محتواي پرونده

ها، مقوله  سپس، داده. ظیم گردیده و در قالب مفاهیم و مقوالت کلّی قرار داده شدندطبقه بندي و تن
سازي شده و در محورهاي چندگانه دسته بندي و همراه با شواهد عینی الزم به صورت توصیفی و 

ها با  ها و نتایج پژوهش، از نقطه نظر همسوئی آن ردیابی و ارجاع نظري یافته. تحلیلی ارائه گردیدند
ها بوده  هاي قبلی در این زمینه، قدم بعدي تحلیل یافته رویکردهاي نظري موجود و نیز نتایج پژوهش

  . است

  هاي تحقیق یافته

ها و نتایج پژوهش در محورهاي چندگانه ارائه و مورد تحلیل قرار  ها، یافته ترین داده در این بخش مهم

ها به  ها و یافته هاي خانوادگی و همسرکشی، داده هاي جنسیتی در قتل اند و نظر به اهمیت تفاوت گرفته

   .اي ارائه گردیده است صورت مقایسه

  سن قاتالن،  سیماي قاتالن

این مقدار . سال بوده است 46سال و بیشترین سن،  16کمترین سن زنان همسرکش در پژوهش حاضر، 

ر مورد زنان همسرکش بیشترین فراوانی سنی د. سال بوده است 75و  20سن براي مردان همسرکش، 

 75تا  40سال و بیشترین فراونی سنی در مورد مردان همسرکش، مربوط به سن  30تا  16مربوط به سن 

تر زنان نسبت به مردان در زمان ارتکاب قتل  این موضوع نشان دهنده جوانی و سن پایین. بوده است

  .است

  تحصیالت قاتالن

سرکش باالتر از  مردان همسرکش بود و در بین زنان هاي تحقیق، سطح تحصیالت زنان هم در نمونه

سطح . سواد و زیر سیکل مشاهده نشد و و باالترین درصد سواد، مربوط به زنان دیپلمه بود قاتل، بی
. سواد و پس از آن متعلق به مردان دیپلمه است تحصیلی مردان همسرکش بیشتر مربوط به مردان بی
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به عنوان قاتل حضور ) همسرکشی(هاي خانوادگی  بیش از زنان در قتل سواد سواد و کم بنابراین مردان بی

  .دارند
  وضعیت اشتغال قاتالن

بیشتر مردان قاتل، کارگر . اند درصد از آنان داراي شغل بوده 24/88کار و  درصد از مردان قاتل بی 76/11
هاي مورد  از کل پروندهدرصد  92در . اند دار بوده و سپس راننده مسافرکش و بیشتر زنان قاتل، خانه

قاتل و (درصد از کل زنان  68که  داراي شغل هستند درحالی) قاتل و مقتول(مردان ) پرونده 34(مطالعه 

کاري  اند، به علت بی ها، اکثر زنانی که شاغل بوده برحسب مندرجات پرونده. باشند دار می خانه) مقتول

در واقع این زنان در شرایط . کار شده بودند ها مشغول به همسرانشان یا به دلیل خرجی ندادن آن

اند، مسئولیت امرار معاش خانواده را به عهده گرفته و  هایی که داشته  کاري شوهر، به ناچار، با مهارت بی

آور  در مشاغل خدماتی سطح پایین نظیر آرایشگري، خیاطی و فروشندگی مشغول به کار شده و نان

کاري و اعتیاد زن و مرد، زن براي تأمین معاش و هزینه  یز به خاطر بیدر یک مورد ن. اند خانواده بوده

  .فروشی شده است مواد مخدر، مجبور به تن

  محل تولد و سکونت قاتالن

هاي کشور بوده و در مورد  درصد از مردان و زنان قاتل در این پژوهش، متولد شهرستان 77نزدیک به 

درصد از آنان در  70ن قاتل ساکن شهر تهران و درصد از مردا 30محل سکونت نیز، نزدیک به 

درصد از  47درصد از زنان قاتل نیز در شهر تهران و  53. کردند هاي استان تهران زندگی می شهرستان

به عبارت دیگر نیم تا دو سوم قاتالن در . اند کرده هاي استان تهران زندگی می آنان در شهرستان
 73(همچنین حدود دو سوم . اند کرده دورافتاده آن زندگی می هاي شهرهاي کوچک استان تهران و بخش

زا  بنابراین مهاجرت عاملی آسیب. اند هاي همسرکشی مهاجر بوده هاي درگیر در پرونده از خانواده) درصد

بوده و مشکالت ناشی از مهاجرت از روستاها و شهرهاي ) همسرکشی(هاي خانوادگی  در بحث قتل
ها عاملی مضاعف بر دیگر مشکالت آنان  هاي تابع، در تمام این نوع خانواده نکوچک به تهران و شهرستا

  . ساز ارتکاب جرم از سوي آنان گردیده است بوده و زمینه
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  سن ازدواج، طول مدت ازدواج و دفعات ازدواج

اما . سال بوده است 30سال و بیشترین سن  12در این پژوهش، کمترین سن ازدواج در بین زنان قاتل 

درصد  71. سال بوده است 47سال و بیشترین سن در زمان ازدواج  19بین مردان قاتل کمترین سن  در
فراوانی رده سنی زنان مذکور در زمان ازدواج، نشان . اند سال بوده 20از زنان قاتل، در زمان ازدواج زیر 

ن زنان بدون عالقه و درصد از ای 72عالوه بر سن پایین، . سنی زنان در زمان ازدواج است ي کم دهنده

درصد از زنان قاتل نیز با  28. شناخت نسبت به همسر و با اصرار و انتخاب خانواده ازدواج کرده بودند

اند که در امر  انتخاب خود و از طریق دوستی، ازدواج کرده بودند؛ اما همگی به جز یک مورد اذعان کرده

  . بودند ازدواج، به خاطر سن کم دچار اشتباه در انتخاب شده

بیشترین فراوانی طول مدت ازدواج . سال بوده است 48ماه و بیشترین مدت  3کمترین طول مدت ازدواج 

 47/26سال،  1ها، طول مدت ازدواجشان زیر  درصد از زوج 47/26. سال بوده است 14همسران نیز 

در جمعیت مورد  لذا. سال بوده است 48سال و تا سقف  10درصد باالي  47سال و  10تا  1درصد از 

اما . سال رخ داده است 10هاي با طول مدت باالي  در ازدواج) همسرکشی(ها  مطالعه، بیشتر قتل

سال نشان دهنده این موضوع است که طول مدت  48ماه تا 3پراکندگی وسیع طول مدت ازدواج از 

ه زمانی از ازدواج ازدواج تأثیري در کاهش یا افزایش همسرکشی نداشته است و این آسیب، در هر نقط

   .زوجین محتمل الوقوع است

  نوع و دفعات ازدواج قاتلین

هردو در ازدواج اول ) قاتل و همسر وي(درصد از زوجین  47/76هاي مورد مطالعه،  از میان کل پرونده

قط ها نیز ف درصد از پرونده 64/17در . اند درصد از موارد، هردو در ازدواج دوم بوده 88/5و در . اند بوده

در یک مورد . درصد هم فقط مردان قاتل در ازدواج دوم بودند 88/5اند و در  زنان قاتل در ازدواج دوم بوده
در همین پرونده، مرد در ازدواج سوم و همسر وي ازدواج . ها نیز زن و مرد در ازدواج موقت بودند از پرونده

  . اولش بوده است

رد مطالعه، در ازدواج اول خود دست به قتل شریک زندگی هاي مذکور، اکثر زنان و مردان مو طبق داده
. برابر بیشتر از مردان همسر خود را به قتل رسانده بودند 3اما در ازدواج دوم، زنان . خویش زده بودند
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تر و خطرسازتر از مردان بوده است؛ به طوري که  توان گفت که ازدواج دوم براي زنان ناموفق بنابراین می

ر حاصل از گسست ازدواج اول و اقدام به ازدواج مجدد، فشار به مراتب بیشتري بر زنان ـ ت شرایط بغرنج
پیش برده ) شوهر دوم(نسبت به مردان هم وضعیت آنان ـ وارد کرده و آنان را تا مرز اقدام به قتل همسر 

  .است

  تعداد، سن و وضعیت تأهل فرزندان

اند و بر این اساس مردان و زنانی  تل، فرزندي نداشتهبیش از نیمی از مردان و زنان همسرکش در زمان ق

  . شوند داراي فرزند نیستند، بیشتر مرتکب همسرکشی می...) طول مدت ازدواج و یا (که به هر دلیل 

از نظر وضعیت تأهل نیز، از . ساله بوده است 49ساله و حداکثر آن  4حداقل سن فرزندان مردان قاتل، 

 20ها باالي  درصد از آن 55اند و  سال سن داشته و مجرد بوده 20ها زیر  آن درصد 45میان کل فرزندان، 

. اند ساله بوده 26ساله و حداکثر،  4حداقل سن فرزندان زنان قاتل نیز . اند سال سن داشته و متأهل بوده

 20االي درصد از فرزندان آنان ب 23اند و تنها  سال بوده 20درصد از فرزندان زنان قاتل مجرد و زیر  78

  . اند سال و مجرد بوده

هایی که  با توجه به اطالعات مذکور و مشاهدات پرونده ها می توان گفت که همسرکشی در بین زوج

تر و  هایی بوده است که فرزندان مسن اند، بیشتر از زوج و مجرد داشته) کودك و نوجوان(تر  فرزندان جوان

 - سن و وضعیت تأهل فرزندان -و میزان تأثیر این عامل بدیهی است اطمینان از نحوه. اند متأهل داشته

تر و اطالعات بیشتر  هاي دقیق به عنوان عاملی بازدارنده در ارتکاب قتل از سوي همسران، نیازمند بررسی

   .باشد ها موجود نمی است که در پرونده

  اشتغال و تحصیالت والدین قاتالن

ها  بل فوت کرده بودند و اطالعاتی از آنان در پروندهها ق نزدیک به نیمی از پدران مردان قاتل مدت

درصد از مواردي که والدین قاتالن زنده بودند، اطالعاتی در مورد تحصیالت و  90موجود نبود اما در 
در بررسی حاضر، شغل اکثر پدران مردان و زنان همسرکش، کارگري . شغل آنها در پرونده وجود داشت

دار  در مورد مادران نیز، تمام مادران قاتلین مرد و زن، خانه. اند برخوردار بوده بوده و از درآمد پایینی نیز
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در مورد تحصیالت نیز، اکثر مادران و پدران مردان و زنان . اند بوده و هیچ منبع درآمدي نداشته
. ندا ها از تحصیالت باز هم کمتري نسبت به پدران برخوردار بوده سواد بوده و مادران آن همسرکش، بی

مردان و زنان قاتل از سطح ) منشأ(هاي پدري  درنتیجه، در پرونده هاي مورد مطالعه، اکثر خانواده

باشند که  اجتماعی پایینی برخوردار بوده و قاتالن اغلب متعلق به طبقات پایین اجتماعی می -اقتصادي
  . ل قبل از ازدواج استتجربه محدودیت و فشار، از مختصات زندگی خانوادگی و والدینی آنان در مراح

  مکان و زمان وقوع قتل،  مشخصات قتل ها

ها در داخل منزل مشترك زوجین صورت  از قتل) مورد30(درصد  30/85مورد همسرکشی، در  34از 

در باغ، داخل ماشین، داخل مغازه و (درصد در بیرون از فضاي منزل  70/14مورد یعنی  4گرفته و تنها 

 1زمان قتل نیز بین ساعت ) درصد 55(بیشترین فراوانی . صورت گرفته است) بیرون از محدوده منزل

بدین ترتیب برخالف تصور رایج، منزل یا فضاي امن سکونت . نیمه شب بوده است 12بعداز ظهر تا 

هاي  تواند مکان وقوع جرائم و آسیب افراد، در شرایطی جزو ناامن ترین فضاهاي اجتماعی بوده و می

  .مچون قتل همسران به دست یکدیگر باشدسخت و سنگینی ه

  نوع تصمیم به قتل در زنان و مردان همسرکش

هاي انجام شده توسط مردان، قصد قبلی در کار نبوده و تصمیم به قتل به  از قتل) مورد 9(درصد  53در 

صورت  از موارد نیز، قتل با تصمیم و طرح از پیش تعیین شده) مورد 8(درصد  47در . طور آنی بوده است

از زنان با تصمیم و نقشه قبلی همسرانشان را به قتل ) مورد 11(درصد  65در مورد زنان نیز، . گرفته بود

گیري کرده و شوهران خود را  مردان دیگري تصمیم/مورد با کمک مرد 7رسانده بودند که از این میان، 

مورد از زنان نیز به صورت  6. دندمورد نیز خود به تنهایی تصمیم به این کار گرفته بو 4کشته بودند و 

که از این . آنی و بدون کمک و نقشه قبلی و در حین مشاجره با همسرانشان، آنان را به قتل رسانده بودند
هاي پژوهش می توان  بنابراین، برحسب یافته. نفر در دفاع از خود مرتکب قتل شوهر شده بودند 2میان، 

ن نبوده و زنان بیش از مردان، همسران خود را با نقشه قبلی گفت الگوي ارتکاب قتل در دو جنس یکسا

عمل ) با فراوانی کمتر نسبت به زنان(تر  که مردان قاتل در این خصوص ضعیف کشند؛ درحالی می

  . کنند می
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  آلت قتل مورد استفاده توسط زنان و مردان همسرکش

) درصد از موارد 41در (شترین ابزار مورد هایی که توسط مردان انجام شده بود، بی مورد از قتل 17از میان 

درصد در رده  29بعد از آن ضربه به سر و کوبیدن سر به جسم سخت با . قمه بوده است/ استفاده کارد

، کارد و چاقوي آشپزخانه )درصد 59در ( بیشترین ابزار مورد استفاده توسط زنان قاتل نیز . بعدي قرار دارد
آور قوي، سیانور و قرص برنج با مجموع  ز طریق خوراندن داروي خوابمسموم کردن شوهر، ا. بوده است

بنابراین مردان عمدتًا با وسایلی تیز مانند کارد یا قمه و . درصد از موارد، در رده بعدي قرار دارد 18

 که زنان عالوه بر استفاده از ابزار تیز زنند، درحالی استفاده از قدرت بدنی، دست به قتل همسران خود می

خانگی و در دسترس، مثل چاقو یا کارد آشپزخانه، از طریق مسموم سازي شوهر دست به این کار 

  . زنند می

  :نقش زنان و مردان در قتل همسران

اند یعنی تمامی مردانی که همسران خود را به  درصد از مردان قاتل، نقش مباشرت در قتل را داشته100

اما در مورد زنان، نیمی . اند گونه همدستی نداشته کار زده و هیچاند، به تنهایی دست به این  قتل رسانده

مردان دیگري دست به /درصد نیز با کمک مرد 41از آنان نقش مباشرت در قتل را داشته و ) درصد 47(

   ).زن نقش مشارکت در قتل را داشتند 3زن نقش معاونت و  4از این میان (اند  این کار زده

  )رکشیهمس(ها  علل و عوامل قتل

ترین علل و عوامل خطرزا  هاي همسرکشی، به مهم در این قسمت پس از تجزیه و تحلیل محتواي پرونده

هاي زوجین  گیري و وقوع این پدیده خواهیم پرداخت که توسط خود قاتالن، فرزندان و خانواده در شکل

مربوطه، به شیوه اي به طور آشکار یا ضمنی مطرح شده و توسط محقق آشنا با موضوع و ادبیات نظري 

و با ممارست در تجزیه و تحلیل اسناد موجود، از البالي اطالعات مندرج ) تعامل ذهن و عین(دیالکتیکی 

  .ها، به نوعی بازخوانی و در پرتو رویکردها و مفاهیم نظري، بازنمایی شده است در پرونده
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ع فشارهاي روانی ـ اجتماعی موجود در زندگی زوجین و نقش آن در وقو

  همسرکشی

هاي همسرکشی از نظر علل و عوامل  در تحقیق حاضر، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل محتواي پرونده

ها، منابع متعددي از فشار و روابط منفی بین  ها و شواهد موجود در آن مطرح و خطرزا در بروز قتل و نشانه

نه زیر، دسته بندي و شواهد مؤید ها آشکار گردید که در محورهاي چندگا زوجین و پیامدهاي آسیبی آن
  :  ها نیز ارائه گردیده است آن

در نیل به آرزوها و کسب اهداف ) عدم موفقیت(فشار ناشی از شکست 

  ارزشمند مثبت

این نوع از فشار که در نتیجه عدم موفقیت زنان و مردان در کسب اهداف و انتظارات از زندگی مشترك 

  . هایی را به دنبال دارد ناامیدي و خشم آنان شده و عکس العملآید، موجب سرخوردگی،  به وجود می

که از نظام فرهنگی و -ها، اهداف و انتظارات زنان و مردان مورد مطالعه  برحسب مندرجات پرونده

اهداف زنان همسرکش از همسرشان و زندگی . متفاوت بوده است -گیرد آموزشی جامعه سرچشمه می

ادامه تحصیل و داشتن استقالل مالی، زندگی راحت، رفاه، توجه و : املها ش مشترك با وي در پرونده

گیري مشترك  محبت و عشق از سوي همسر، حمایت و تکیه گاه بودن شوهر، زندگی مستقل و تصمیم

  : خوانیم در این زمینه می. براي آینده خود و فرزندانشان بوده است

مثل همه «: ، شوهر خود را کشته بود گفته استدار که با همدستی دوست پسرش ساله، خانه 41بهجت، 

اما از . ها با آرزوي اینکه خوشبخت شوم و شوهرم مرا دوست داشته باشد پا به خانه شوهر گذاشتم زن
اي محبت را به دلم  زد و آرزوي ذره او دائماً کتکم می. همان ابتدا جز بدرفتاري و تحقیر از او چیزي ندیدم

  ».داد ها، اعتیادش نیز مرا آزار میعالوه بر همه این. گذاشت

ساله، شوهرش را به قتل رسانده است نیز در مورد  23دار که با همدستی پسري  ساله، خانه 29زهرا، 

ام در رفاه  دلم می خواست زندگی«: آرزوها و انتظاراتی که از زندگی مشترك داشته است چنین می گوید

او . اما شوهرم هیچکدام از این خصوصیات را نداشت. شیمتیپی باشد و مستقل با باشد، شوهرم مرد خوش

کرد، از نظر مالی هم در وضعیت  هاي مادر و خواهرش گوش می بینی بود که همیشه به حرف آدم دهن
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» .آمد از سر و وضع شوهرم هم خوشم نمی. کردیم خوبی نبودیم و در خانه مادرشوهرم زندگی می

  )اي همسرکشی کم نیسته هایی از این دست در پرونده نمونه(
اند مطیع، آرام و مهربان باشند و بدون  در مقایسه با زنان، مردان مورد مطالعه از همسر خود انتظار داشته

اکثر مردان همسرکش عنوان کرده بودند . هاي آنان گوش دهند چون و چرا و هر گونه مخالفتی به حرف

  .ها دخالت کنند يگیر اند که همسرانشان در تصمیم اي نداشته که عالقه
همسرم به حرفم »: ساله، آرایشگر که همسرش را با قمه به قتل رسانده بود، گفته است 42محمود،  

او حتی کاري . که زن باید به حرف شوهرش گوش کند کرد و حرف، حرف خودش بود؛ درحالی گوش نمی

  ».یداً عصبانی می کرددادند و این مرا شد هایم گوش نمی ها نیز دیگر به حرف کرده بود که بچه

ام در مورد همسر خوب،  عقیده«: ساله، کارگر که با کارد همسرش را کشته بود، گفته است 30علی، 

هایم گوش کند و بدون اجازه من هیچ کاري انجام ندهد، آرایش نکند و به  همسري بود که به حرف

هایم نیز  صیات را نداشت و به حرفاما همسرم هیچکدام از این خصو. تنهایی یا با دوستانش بیرون نرود

  ».کرد گوش نمی

ها، حاکی از آن است که شکست در کسب اهداف و آرزوهاي  شواهد و اظهاراتی از این دست در پرونده

کند که در کنار سایر عوامل،  مثبت و ارزشمند به عنوان یک منبع مهم فشار در زندگی زوجین عمل می

تواند آنان را به سوي خشونت و در  زا بوده و می راي مرد یا زن آسیبزاي زندگی، ب منابع و حوادث استرس

  . مواردي قتل سوق دهد

آل چون  بحث اصلی در این نوع فشار این است که نظام فرهنگی، هر فرد را به تعقیب اهداف ایده

به چنین  افراد طبقه پایین اغلب از دستیابی. کند موفقیت مالی، منزلت، احترام و خودمختاري تشویق می

ها فشار را نوعًا تحت عنوان شکاف بین  این تئوري. شوند هاي قانونی باز داشته می اهدافی از طریق کانال
اما . دهند مورد سنجش قرار می) یا سطوح مورد انتظار کسب اهداف(و انتظارات ) یا اهداف ایده آل(آرزوها 

بندي  ر این قسمت، اضافه و مقولههاي دیگري که منبع فشارهاي مضاعف هستند را د آگنیو گسست
و فشار در نتیجه گسست بین  1فشار درنتیجه شکاف بین انتظارات و دستاوردهاي واقعی. کند می

  ).51: 1992آگنیو، ( 2عادالنه و پیامدهاي واقعی/پیامدهاي منصفانه

                                                        
1- Disjunction between expectations and actual achievement 
2- Disjunction between just/fair outcomes and actual outcomes 
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و پیامدهاي واقعی ) مطلوب(فشار ناشی از گسست بین پیامدهاي عادالنه 

  ازدواج

دهد، انتظاراتی نیز  شود، در مقابل منابعی که در اختیار طرف مقابل قرار می اي می که وارد رابطههر فردي 

کند که در یک رابطه ناعادالنه درگیر شده و خشمگین و مضطرب  دارد که اگر برآورده نشود احساس می

از آنان عنوان شده، نشان  ها و اسناد به جا مانده شماري از اظهارات زنان و مردان قاتل در پرونده. شود می
اند که براي جبران آن دست به  کرده ي ناعادالنه احساس می ها خود را درگیر در یک رابطه دهد آن می

  :خوانیم در این زمینه می. اند اعمال مختلفی زده

من همیشه زحمت «: سواد، کارگر که همسرش را با ضربات کارد کشته بود گفته ساله، بی 52بهرام، 

کردم اما همسر و فرزندانم قدر کارهاي مرا نمی دانستند و  دم و حتی اکثر اوقات اضافه کاري میکشی می

همسرم همیشه به خاطر پول با من دعوا داشت و آبرویم را جلوي . کردند احترامی می اغلب به من بی

  ».برد ها و همکارانم می همسایه

با پول «: گوید ر و چاقو همسرش را کشته بود میآو ساله، دیپلمه که با خوراندن داروي خواب 33شبنم، 

هاي زیادي برده و محبت فراوانی  هاي شوهرم را پرداخته بودم، او را به مسافرت پدرم تمام بدهکاري

داد و با دختران  اي محبت نشان نمی نثارش کرده بودم اما او در مقابل این همه لطف من، حتی ذره

  » .داد و به شدت مرا آزار میاین رفتارهاي ا. شد دیگري دوست می

هایی از این دست که توسط اکثر مردان و زنان همسرکش بیان شده است، برخی از افراد  براساس گفته

اند صرفًا یک طرفه بوده و  اند آنچه براي رابطه هزینه کرده کرده احساس می) زن یا شوهر(مورد مطالعه 

  . اند برآورده نشده است داشته انتظاراتی که در مقابل از ازدواج و همسران خود

گردد، همسران براي رهایی و فرار از   هاي مذکور مشاهده می در این خصوص، در بررسی پرونده

ها  اند اما چون آن هاي مختلفی انتخاب کرده اند، روش کرده عدالتی می هایی که در آن احساس بی موقعیت

ها، خشونت آخرین اما تنها راه  از نظر آن. اند زهکاري زدهاند، نهایتًا دست به خشونت و ب فایده یافته را بی

هاي رایج برخورد  اطالعات بدست آمده حاکی از این است که روش. ممکن در زندگی آنان بوده است
 -هاي نابرابر به صورت تهدید به طالق و جدایی، کتک زدن و خشونت علیه فرزندان همسران با موقعیت

توجهی به همسر، صیغه کردن زن دیگر  دعوا، قهر و بی  -تر هستند دفاع بیتر و  که معموًال در دسترس
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توسط مردان و رابطه نامشروع با مرد دیگر توسط زنان بوده است که ظاهراً هیچ یک از آنها نتوانسته بر 

ها را از بحران  فائق آمده و زندگی آن -هردو یا یکی -عدالتی در ازدواج از سوي زوجین احساس منفی بی
  .  حاصل از چنین حس و فشاري نجات دهد

رغم رابطه منفی  هاي دچار چنین احساس و فشاري، علی نکته سؤال برانگیز دیگر اینکه چگونه اکثر زوج

تواند  اند؟ این امر می ها به رابطه و زندگی مشترك ادامه داده اند، باز هم مدت و پرخشونتی که باهم داشته
. اند ها مقایسه کرده ماالً سطح کنونی زندگی خود را با سطح سایر انتخابناشی از این باشد که آنان احت

فرض محتمل آن است که براي افراد درگیر، هزینه یک رابطه بر سود آن بچربد، اما هزینه قطع رابطه، 

 اگر قطع رابطه به معناي تنهایی، از دست دادن پول و. به احتمال خیلی زیاد، باالتر از هزینه رابطه باشد

ها منتظر خواهند ماند تا  هاي مشابه باشد، احتماًال زوج وسائل مهم زندگی، جدایی فرزندان و سایر هزینه

). ها به پایان برسد که البته ممکن است با قتل یکی از آن(رابطه غیرقابل تحمل شود تا به آن پایان دهند 

و مضافاً جایی در خانواده پدري برعکس اگر زوجین از نظر اقتصادي مستقل بوده، بچه نداشته باشند 

   .تر خواهد بود داشته باشند، قطع رابطه برایشان راحت

  هاي ارزشمند مثبت فشار در نتیجه از دست دادن محرك

یکی دیگر از منابع مهم و تأثیرگذار فشار در زندگی، از دست دادن یا تهدید به از دست دادن تدریجی یا 

در . سازد ها، وي را دچار اضطراب می فرد ارزشمند بوده و فقدان آنهایی است که از نظر  ناگهانی محرك

ها براي زنان و مردان همسرکش مطرح اما  هاي ارزشمند و ترسِ از دست دادن آن این مورد نیز محرك

هاي مورد بررسی، مردان همسرکش از دست دادن قدرت و سلطه مردانه در  در پرونده. متفاوت بوده است

ترین منابع فشار در این زمینه  همسر به جدایی و از دست دادن شغل و بیکاري را مهمخانواده، تهدید 
توصیف کرده و زنان همسرکش، تهدید همسر به جدایی و ترس از جدا شدن از فرزندان، طالق یا مرگ 

تکاب ترین منابع این نوع از فشار در زندگی مشترك خود قبل از ار یکی از والدین و یا فرزندان را از مهم
زا و مالل انگیز بوده و تعادل آنان را برهم زده  قتل عنوان کرده بودند که براي آنان رویدادهایی آسیب

  .   است
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. فرد است 1هاي ارزشمند مثبت دومین نوع فشار یا رابطه منفی، شامل فقدان واقعی یا احتمالی محرك
هایی براي آن  ران برآید، جایگزیندهد، سعی می کند درصدد جب وقتی فردي محرك مثبت را از دست می

  ).57: 1992آگنیو، (فراهم کند یا از کسانی که مسئول آن هستند، انتقام بگیرد 

  هاي منفی فشار در نتیجه وجود محرك

هاي آزاردهنده و منفی  ي محرك هاي مورد بررسی نیز هریک از همسران موارد تلخی از تجربه در پرونده

ترین محرك منفی یاد  مهم(هاي فیزیکی و روانی  اند که تجربه خشونت در زندگی خود را منعکس کرده

ظن و کنترل  ، تجربه خیانت همسر، تجربه ازدواج اجباري، سوء)درصد 80شده توسط زنان با فراوانی 

هاي منفی ذکر شده توسط  شدید شوهر و اجبار به قطع رابطه با خانواده از سوي شوهر از جمله محرك

اده رهیاب و رابطه منفی یا قطع رابطه با خانواده همسر محرکی منفی در زندگی مردان زنان و فقر خانو

  . همسرکش بوده است

هاي آزاردهنده، در شرایط خاص، به  تحقیقات و نتایج مطالعات متعددي نشان دادند که وجود محرك

ها وجود داشته  محركهاي فرار قانونی از این  انجامد، حتی اگر راه پرخاشگري و نتایج منفی دیگر می

  ).58: 1992آگنیو، (باشد 

به ) 2از محرك منفی فرار یا اجتناب کند ) 1هاي آزاردهنده، زمانی که فرد تالش کند  محرك

شود  هاي منفی یا هرچه که به آن مربوط می از منبع محرك) 3هاي منفی پایان یا کاهش دهد  محرك

  . ا با مواد مخدر التیام بخشد، به بزهکاري منجر خواهد شدتأثیر منفی ایجاد شده ر) 4انتقام بگیرد و یا 

  تجربه احساسات منفی در جریان زندگی و نقش آن در وقوع قتل

نظران اجتماعی در زمینه فشارهاي روانی ـ اجتماعی و آثار آن آمده است که در هر یک از  در آراء صاحب

اي را تجربه کنند، افزایش  االت عاطفی منفیانواع فشار، احتمال اینکه افراد در اثر عامل فشارزا، ح
العمل  ترین عکس اما خشم مهم. این حاالت عاطفی شامل، ناامیدي، افسردگی و ترس هستند. یابد می

خشم زمانی به . احساسی است که در بعضی نظریات متأخر فشار روانی ـ اجتماعی بر آن تأکید شده است

                                                        
1- Positively valued stimuli  
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خشم احساسی کلیدي است، زیرا موجب . بدبختی خود بدانند آید که افراد، دیگران را مسئول وجود می

انگیزد، فرد را به کنش واداشته و  انتقام را در فرد برمی/ شود، میل به تالفی پذیري فرد می افزایش آسیب
این امر بیشتر به این خاطر است که افراد عقیده دارند دیگرانی . دهد قدرت عوامل بازدارنده را کاهش می

  ).59- 60: 1992آگنیو، (اند  اند، مستحق این پرخاشگري بوده ها واقع شده خاشگري آنکه مورد پر

قاتالن مرد مورد مطالعه، احساس خشم را قبل از قتل ) درصد 100(هاي این پژوهش، تمامی  طبق یافته
د درص 71. ها بیان شده است و در حین وقوع قتل تجربه کرده بودند و این موضوع به صراحت در پرونده

از دیگر احساسات . اند نیز از احساس خشم زیاد در لحظه وقوع قتل یاد کرده) مورد 12(از قاتالن زن 

درصد از زنان  47ها  منفی دخیل در قتل، احساس ناامیدي است که بر حسب شواهد و مندرجات پرونده

این احساس را تجربه  و در زمان قتل) در حین زندگی(درصد از مردان قاتل، قبل از وقوع قتل  18قاتل و 

  .کرده بودند

اي براي کنش و  آید و انگیزه احساسات منفی دیگري که در اثر فشارهاي مختلف در فرد به وجود می

درصد از  30درصد از زنان قاتل و  65: گردد، احساس سرخوردگی و تحقیر است پرخاشگري فرد می

ده و در زمان قتل نیز این احساس را به مردان قاتل، این احساس را در طول زندگی مشترك تجربه کر

  .عنوان یکی از عوامل اصلی در وقوع حادثه نام برده بودند

هاي جدید و تلفیقی از جمله تئوري فشار عمومی آگنیو، فشار همیشه به رفتار  با این حال، از منظر تئوري

اق با فشاري که در زندگی هاي مختلفی را براي انطب انجامد، بلکه افراد شیوه بزهکارانه و جنایی نمی

هاي تجربی در این  اطالعات حاصل از پژوهش. برند که غیربزهکارانه است کنند، به کار می تحمل می

دهد که هیچ امکانی براي حذف رنج و  دهد که رفتارهاي خشونت آمیز زمانی رخ می زمینه نشان می

  ).60:1992به نقل از آگنیو، 1982برکوویتز، (اندوهی که موجب آن رفتار شده، وجود نداشته باشد 
بنابراین فشارهاي وارد بر فرد و احساسات منفی همراه با آنها، با وجود عوامل مداخله گر تأثیرگذار، فرد را 

ها  گر برحسب مندرجات پرونده در پژوهش حاضر این عوامل مداخله. به سوي رفتار بزهکارانه می کشاند
هاي منفی، رابطه با دوستان بزهکار و سابقه بزهکاري و  ناب از موقعیتهاي اجت عبارت بودند از انسداد راه

  . هاي اجتماعی ضعف یا عدم حمایت

هاي منفی در  هاي قانونی براي فرار از فشارها و محرك ترین موارد انسداد راه در این زمینه، مهم
هاي رایج در  قیقات و تئوريهاي مورد بررسی که  در جامعه ما بسیار مهم و پررنگ بوده اما در تح پرونده
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هاي آشکار جامعه ما در ارتباط با علل و عوامل  ها نشده و بنابراین از تفاوت اي به آن این زمینه اشاره
به ویژه طالق زنان (باشد، مشکالت و موانع بر سر راه طالق زنان و مردان همسرکش  همسرکشی می

هاي مورد مطالعه مشاهده می  درصد از پرونده 65طبق نتایج پژوهش، در . است) شوهرکش از همسرشان

اند، دوري و  آوري که در آن قرار داشته اند با درخواست طالق از موقعیت رنج گردد که زنان سعی کرده
ها با جدایی زن، عدم استقالل مالی، ترس  اجتناب کنند، اما عواملی چون فقر خانواده پدري و مخالفت آن

ی از فرزندان، مخالفت همسر و ترس از انتقام او، موانع قانونی و طوالنی پناه شدن، ترس از جدای از بی
هاي بسیار، به زندگی زناشویی  شدن جریان طالق، موجب شده بود زنان مذکور با وجود مشکالت و تنش

ادامه داده و دست آخر براي رهایی از چنین موقعیت به غایت دشواري، در نبود راهکارهاي قانونی و در 

البته الزم به ذکر است که برخی از این زنان از طریق . دست به قتل شریک زندگی خود بزنند دسترس،

دوستی و رابطه نامشروع با مرد دیگري سعی در کاهش فشارهاي وارده و فرار از موقعیت رنج آور زندگی 

در پرونده . ده استو یا انتقام از شوهرانشان داشته اند که در هر دو صورت نتیجه به انحراف و قتل انجامی

زن، با  6با مرد دیگري رابطه داشته که از این میان ) درصد 53با فراوانی (زن قاتل  9هاي مورد بررسی، 

  .کمک آن مرد دست به قتل شوهر خود زده بودند

درصد از آنان  23رسد این عامل نقش قوي در وقوع حادثه نداشته و تنها  در مورد مردان اما به نظر می

مشکالتشان قصد طالق همسران خود را داشتند اما به دلیل عدم توان مالی موفق به طالق  براي حل

  .   هاي قانونی فرار از موقعیت دردناك زندگی براي زنان، مسدودتر و محدودتر است بنابراین راه. نشدند

درصد  17و درصد از زنان همسرکش  35هاي فردي و اجتماعی، تنها  از سوي دیگر، از نظر میزان حمایت

این در . اند ها برخوردار بوده هاي خود رابطه خوبی داشته و از حمایت آن از مردان همسرکش با خانواده

اي نداشته یا اکثر اوقات  حالی است که هیچکدام از آنان با خانواده همسرانشان رابطه نزدیک و صمیمانه

  .اند با خانواده همسرانشان درگیري و اختالف داشته
هاي مورد بررسی نیز، قبل از ارتکاب جرم تجربه بزهکاري و  زنان و مردان همسرکش در پروندهبرخی از 

از بین زنان . اند اند و بعضًا در این زمینه جزء متهمین و زندانی بوده رابطه با دوستان بزهکار داشته

نفر از آنان با  6اند که  نفر تجربه رابطه نامشروع داشته 9معادل ) درصد 53(همسرکش، بیش از نیمی 
مرد تجربه رابطه  3از بین مردان همسرکش، . کمک همان فرد، شوهر خود را به قتل رسانده بودند
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درصد از مردان قاتل نیز به  47. مرد معتاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی بوده اند 8نامشروع داشته و 

  . اند جربه زندان داشتههاي فیزیکی شدید علیه همسر و فرزندان ت علت وارد آوردن خشونت
توان گفت رابطه منفی با همسر  هاي قتل می بنابراین برحسب عوامل شناسائی شده در مندرجات پرونده

اي از فشارهاي وارد بر فرد در جریان زندگی مشترك، همراه با تجربه احساسات منفی  در نتیجه مجموعه

هاي  متغیرهاي مداخله گري چون انسداد راه برآمده از فشارهاي یاد شده به ویژه احساس خشم در کنار
هاي  هاي فردي و سازمان شبکه(هاي اجتماعی  هاي دردناك، فقدان حمایت قانونی فرار از موقعیت

هاي بزهکار، به صورت عوامل خطرزاي اصلی و عوامل و شرایط  و معاشرت با خرده فرهنگ) حمایتی

و تعامالت ایمن و بهنجار و تعادل روحی ـ روانی  تشدید کننده خطر، موجب خروج افراد از دایره کنش

در چنین موقعیتی، فرد با توسل . گردیده و سرانجام منجر به قتل شریک زندگی توسط فرد گردیده است

ترین منبع در دسترس و مرئی رنج و بدبختی خود  به باالترین حد خشونت سعی در حذف فیزیکی نزدیک

هاي  یرا راهکارهاي غیربزهکارانه در دسترس او قرار ندارد، مهارتکند، ز می) اندیشد گونه که می آن(

. شود کارها برایش غیرممکن یا مسدود می کارها را ندارد یا در شرایطی،  انتخاب آن راه انتخاب آن راه

    . چنین وضعیت و شرایطی، وجه مشترك زندگی قاتلین همسرکش و نیز مقتولین حادثه بوده است

  گیري نتیجهبندي، بحث و  جمع

تا  1380هاي  مربوط به سال(هاي همسرکشی استان تهران  این تحقیق با تحلیل محتواي کیفی پرونده

هاي همسرکشی در زنان و مردان و وجوه اشتراك و  ، در پی آن بوده است تا علل، عوامل و انگیزه)1387

  .تفاوت میان شرایط و مختصات زندگی آنان را مورد شناسایی قرار دهد

  هاي جمعیت شناختی و اجتماعی افراد مورد بررسی نشان  هاي مربوط به ویژگی ها و یافته دهدا

دهد که پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی خانواده رهیاب اکثریت قاتالن مورد مطالعه، بسیار پایین بوده و  می

توان گفت میراث  ، میاز این رو. اند ترین قشرهاي اجتماعی جامعه ما برخاسته افراد مذکور، از میان محروم
انتقال یافته و به ) قاتلین فعلی(فقر مادي و فرهنگی خانواده منشأ، به صورت بین نسلی به فرزندان آنان 

صورت مستقیم و غیرمستقیم شرایط بعدي آنان را در زندگی شخصی و خانوادگی مستقل در بزرگسالی و 

ل، از تجرد به تأهل و مسئولیت پذیري و از یعنی عبور از تحصیل به  اشتغا -هاي اصلی حیات در چرخش
چنین . به طور جدي و اساسی تحت تأثیر قرار داده است -سکونت در خانه پدري به منزل شخصی
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محرومیت مزمنی همراه با فقدان چتر حمایتی خانواده منشأ، در رابطه با مشکالت بعدي زوجین، زمینه 
وز انحرافات و جرائم مختلف، از جمله قتل شریک زندگی، زایی افراد مذکور و بر دیدگی و آسیب ساز آسیب

  .  از سوي آنان گردیده است

نتایج بررسی حاضر همچنین نشان داده است که وجود فرزندان، سن و موقعیت اجتماعی فرزندان به طور 
هاي خانوادگی از نوع همسرکشی، تأثیرگذار خواهد بود و زوجین داراي فرزندان  مثبت در وقوع قتل

اي از نظریات مشهور در  برحسب پاره. تر و متأهل، ضریب ایمنی باالتري در این خصوص دارند زرگسالب
به (هاي تأثیرگذار عنصر سوم  تواند ناشی از مکانیزم شناسی خانواده و اجتماع، این امر می ي آسیب حوزه

ها در حل اختالف میان  از جمله اقتدار فرزندان متأهل و مسن تر و مداخالت مثبت آن) ویژه فرزندان

الزم به ذکر است که این امر در مورد . ها باشد تر در خانواده هاي سخت والدین و پیشگیري از وقوع آسیب

تري  ي قوي کند و داشتن فرزندان متأهل براي زنان، نسبت به مردان، بازدارنده زنان قاتل بیشتر صدق می

  .  در زمینه ارتکاب به قتل همسر بوده است

ین در این بررسی مشحص شد که احتمال ارتکاب به قتل توسط زنان در ازدواج دوم دو برابر همچن

زنان با تجربه شکست و سرخوردگی در ازدواج اول و با امید زندگی بهتر وارد ازدواج دوم . مردان است

دانه و بدون هیچ یابند، ناامی تر از ازدواج اول می شوند؛ اما زمانی که ازدواج دوم را نیز شکست خورده می

بر این اساس، حتی گشودن راه طالق . زنند حمایت خانوادگی و اجتماعی دست به قتل همسر خود می

تواند  هاي الزم از آنان نمی هاي مادي و غیرمادي و حمایت براي زنان مشکل دار، در غیاب سایر تضمین

همچنان آنان را قربانی خود  هاي زندگی، بست زایی این زنان گردد و بن دیدگی و آسیب مانع آسیب

  . سازد می

افراد دیگر، دست به قتل / در این پژوهش، مردان در تمام موارد، خود به تنهایی و بدون کمک فرد

افراد دیگر در قتل همسر خود استفاده کرده و نقش / که زنان از کمک فرد اند، درحالی همسران خود زده
ابزار استفاده شده توسط زنان و مردان همسرکش نیز، کارد  در مورد. اند معاونت و مشارکت نیز داشته

با این حال ، زنان . بیشترین ابزار مورد استفاده توسط مردان و نیز زنان همسرکش بوده است) سالح سرد(

اند، اما مردان در هیچ  سازي استفاده کرده هاي مسموم تر، در مواردي از شیوه به علت قدرت بدنی پایین
هاي پژوهشی در جوامع غربی، زنان در  همچنین برعکس یافته. اند از این مواد استفاده نکردهیک از موارد 

  . اند جامعه ما بسیار بیشتر از مردان با طرح و نقشه قبلی دست به قتل همسر خود زده
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قبل از ارتکاب قتل، عامل خطرزاي دیگري در ) شوهران(ي آزاردیدگی زنان از سوي مردان  سابقه

درصد از زنانی که همسرانشان را به قتل  80در این بررسی مشخص شده است که . استهمسرکشی 
که این موضوع در مورد  اند، درحالی برده هاي فیزیکی و روانی شوهران خود رنج می اند، از خشونت رسانده

ز هاي فیزیکی و پس ا ها تحمل خشونت برخالف مردان، زنان بعد از سال. مردان مصداقی نداشته است

فایده بوده، از ترس جان و زندگی، همسر  اند تمام منابع حمایتی و کمکی موجود بی اینکه احساس کرده
  .اند خود را به قتل رسانده

در تجزیه و تحلیل نهایی علل و عوامل همسرکشی در اسناد مربوطه، مشخص گردید که زنان و مردان 

در شرایط ) همسرکشی(ر زمان ارتکاب قتل همسرکش، از نظر شدت و تراکم فشار روانی ـ اجتماعی د

نامناسب و بغرنجی قرار داشته و هرکدام از آنان منابع فشار گوناگونی را تجربه کرده بودند که در واقع، اثر 

هاست که از منابع  برآیند مجموع عوامل خطرزا یا تشدید کننده مثبت و منفی موجود در زندگی آن

طبق بررسی حاضر، منابع فشارهاي مذکور در وجه ایجابی عدم . یابد مختلف به سوي آنان جریان می

انتظارات زنان و مردان از زندگی مشترك و شکست در (دستیابی به اهداف و انتظارات ارزشمند مثبت 

و پیامدهاي واقعی و در ) مطلوب(و فشار در نتیجه گسست بین پیامدهاي عادالنه) کسب این انتظارات

هاي منفی در زندگی مشترك بوده  هاي مثبت ارزشمند و وجود محرك محركوجه سلبی، از دست دادن 

اکثر این زنان و مردان، در اثر فشارهاي انباشتی در زندگی، هنگام ارتکاب قتل دچار احساسات . است

ها بر افزایش خشونت و ارتکاب جرم با  تجربه این فشارها و تأثیر آن. بوده اند) به ویژه خشم(منفی 

هاي مطرح در رویکرد فشار، به ویژه تئوري فشار عمومی آگنیو همسو بوده و بر این  گزاره ها و مؤلفه

  . هاي پژوهش ما قابل انتساب به نظریه مذکور است اساس یافته

نتایج بررسی حاضر نشان داد که مکانیسم عمل منابع فشار مذکور در سطح دو جنس یکسان نبوده و 
موقعیت فرودست در جامعه و (فشار بوده و به علت تفاوت جایگاه زنان همسرکش بیشتر از مردان تحت 

اند که در  شده و نابرابري در قدرت و امتیازات و اختیارات، در واقع فشارهاي مضاعفی را متحمل ) خانواده
هاي منفی در زندگی زنان  همچنین، محرك. تئوري آگنیو به این موضوع اشاره اي نشده است

در چنین شرایطی حتی اگر این زنان، منابع . و تراکم آن نیز بیشتر بوده استهمسرکش، متعدد و شدت 

که هنجار حاکم بر جامعه مردساالري  بالقوه بیشتري نسبت به شوهران بیکارشان داشته باشند، از آنجایی
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رود، شوهر کنترل و اعمال قدرت بیشتري در  است و جنسیت به خودي خود منبع قدرت به شمار می
  .  داشته و زنان قدرتی براي حل مشکالت به دلخواه خود را نخواهند داشتخانواده 

هاي انطباق با فشارها در زندگی، در بررسی حاضر مشخص گردید، زنان همسرکش دو  از نقطه نظر شیوه

. اند هاي غیربزهکارانه و مسالمت آمیز داشته برابر مردان سعی در حل مشکالت و فشارهاي وارده از راه
رغم فشارهایی نظیر اعتیاد و بیکاري همسر، فقر خانواده، قطع رابطه با خانواده همسر و  ان علیاین زن

هاي فیزیکی ـ روانی همسر، سعی در انطباق با این گونه فشارها از طرق عادي و بهنجار نظیر  خشونت
، تقاضاي اشتغال به کارهایی چون خیاطی و آرایشگري براي امرار معاش، سعی در ترك اعتیاد همسر

هاي رهیاب و در موارد متعددي تقاضاي طالق و ترك زندگی فالکت بار خود را  کمک از خانواده

هاي اجتماعی و قانونی و موقعیت فرودست زنان در جامعه مردساالر،  اند، اما به علت فقدان حمایت داشته

در نتیجه با حمله فیزیکی به  .اند اي نرسیده فایده دانسته و به هیچ نتیجه تمام سعی و تالش خود را بی

هاي منفی یک  اند به تمام فشارها و محرك ترین منبع فشار ـ شوهر ـ و ارتکاب قتل سعی کرده نزدیک

  .      بست رسیده پایان دهند فرسا و به بن زندگی طاقت

ه به آمیز از جانب زوجین در خانواد نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که اعمال رفتارهاي خشونت

علت خصوصی بودن این حوزه، عدم کنترل دولت در این حیطه و انتقال خشونت نهادینه شده در جامعه 

در این بررسی، اغلب زنان همسرکش به علت . ي قتل، پنهان باقی بماند تواند تا مرحله به خانواده، می

شتن شغل، غالباً مجبور عدم استقالل مالی، عدم حمایت از جانب خانواده رهیاب، تحصیالت پایین و ندا

اند، در نتیجه تنها راه  به ادامه زندگی همراه با نارضایتی شدید، تضاد و درگیري با همسرانشان بوده

در مورد مردان نیز، چون . بوده است) به عنوان عامل در دسترس و مرئی(مانده، حذف فیزیکی شوهر  باقی

شته و از طرفی دیگر درصدد بودند سلطه خویش را کمی در اختیار دا) اقتصادي و اجتماعی(منابع قدرت 

نیز بر خانواده اعمال کنند، براي تحکیم سلطه و نهادینه کردن قدرت مردانه خود در روابط خانوادگی، 
  .اند غالباً از استراتژي خشونت، به عنوان تنها منبع در دسترس، استفاده کرده

ي حمایتی سالم برخوردار نبوده و برعکس با  بکهنکته دیگر اینکه، اکثر زنان و مردان همسرکش از ش

بنابراین، در زمان بروز . اند ي بزهکاري قبل از قتل داشته دوستان بزهکار رابطه داشته و یا خود سابقه
ها و  هاي اطرافیان، خانواده و دوستان و همچنین سازمان مشکالت و فشارهاي زندگی نیز از حمایت

هاي  هاي بسیار، از یافتن راه ر محروم بوده و درنتیجه، پس از تالشهاي حمایتی سالم و بهنجا شبکه
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همگی این عوامل از . اند هاي که در آن گرفتار شده بودند، دلسرد شده قانونی فرار و اجتناب از موقعیت

گر در حادثه یاد شده است که انباشت و تراکم  دیدگاه تئوري فشار عمومی آگنیو به نام عوامل مداخله
اي، زنان و  گر و تشدید کننده به عنوان عوامل خطرزاي اصلی به همراه چنین عوامل مداخله فشارها

براي حذف و کاهش منبع ) خشونت و نهایتاً قتل(حل بزهکارانه  مردان همسرکش را به سوي انتخاب راه

     .فشار رهنمون شده است

  راهکارها و پیشنهادات

کارهایی به منظور پیشگیري و کاهش وقوع  ژوهش، راههاي پ در این بخش بر اساس نتایج و یافته

  :گردد همسرکشی ارائه می

که تقریبًا اکثر مردان و زنان قاتل از نظر پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی در سطح پایینی  از آنجایی -1

هاي اقتصادي از  اند، لذا دولت و مسئولین باید با ایجاد شغل براي افراد جامعه و حمایت بوده

  .ها و ارتقاء سطح زندگی آنان بکوشند رفع زمینه فقر خانواده آنان براي

هاي حمایتی و خدمات اجتماعی به منظور حمایت از زنان خشونت  ایجاد و توسعه سازمان -2

هاي امن براي این زنان و نگهداري از آنان تا زمان حل نهایی  ها و پناهگاه دیده، تأسیس خانه

 .مشکالتشان

هایی که بتوانند استقالل مالی پیدا کرده و به خاطر مشکالت  ارتتوانمند کردن زنان با مه -3

 . مالی و عدم تأمین مادي، مجبور به ادامه زندگی پر از خشونت نباشند

اند؛ اما به خاطر  هاي همسرکشی قبل از قتل، قصد طالق داشته بیشتر زنان درگیر درپرونده -4

طالق حاضر به این کار نشده  ترس از جدایی از فرزندان و روند طوالنی و شرایط سخت
تر، به حل این مشکل کمک  بنابراین الزم است قوه قضاییه با تدوین قوانین عادالنه. بودند

 . کند

گرفتار اعتیاد به مواد مخدر ) قاتالن و مقتوالن(هاي مورد بررسی  بیشتر مردان در پرونده -5

هاي  ریزي ماعی، برنامهاند، الزم است دولت براي پیشگیري و درمان این معضل اجت بوده
 . هایی نظیر قتل، قطع گردد تر و کارآمدتري ارائه دهد تا رابطه اعتیاد و آسیب جدي



  
  
  

  
  109  مطالعه کیفی عوامل اجتماعی همسرکشی                                                                               

ها به منظور جلوگیري از ازدواج اجباري دختران و نشان دادن نتایج وخیم  آموزش به خانواده -6
 .ها هاي اجباري به خانواده روانی ـ اجتماعی ازدواج

هاي خانوادگی و دخالت دولت  تر در مورد خشونت ین سخت گیرانهلزوم تدوین و تصویب قوان -7
   .ها در مسائل درون خانواده

  :منابع

 .نی: جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران) 1380(آبوت، پامال، کلر، واالس

 انتشارات سمت: جامعه شناسی خانواده، تهران) 1387(اعزازي، شهال 

 .سمت، ج دوم: ي تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهرانها روش) 1384(ببی، ارل 

، )جامعه شناسی انحرافات اجتماعی(آسیب شناسی اجتماعی ) 1387(صدیق سروستانی، رحمت اهللا 

 .سمت: تهران

 .هاي خانوادگی، انجمن جامعه شناسی ایران بررسی وضعیت قتل) 1386(کلهر، سمیرا 

هاي  مقاالت اولین همایش ملی آسیب/ پرخاشگري و جنایت همسرکشی،) 1383(معظمی، شهال 

 .207-232آگه، صص : اجتماعی در ایران، تهران

، پایان نامه کارشناسی ارشد، »بررسی عوامل مؤثر بر انحراف همسرکشی زنان« ) 1388(موسوي، سکینه 

 . دانشگاه الزهراء

فروردین  23، 4806هفدهم، ش ،روزنامه همشهري، سال »درصدي قتل در سال گذشته 11افزایش «
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