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تاریخ پذیرش1128/02/18 :

چکیده
زمینه و هدف :خشونت ،قتل م آدمکشی شدیدحرین نوع جرم است که هارا بزهگحرین متضل جوامع
ده گذشته م امرمز بود که سابیه حاهیخی آن از هاه جرائم بقشتر بود م از جاله جرایای است که امنقت
جامته ها به مخاطر میاندازد .هدف این پژمهش شناخت عوامل مقوع قتل ده منلیه سلسبقل شهر کرممان
ده سال  9357است.
روش :همشبه کاه هفته ده این حقیقق از اقاظ ماهقت کاهبردی م از نوع حقیقیاو مقدانی با استفاد از
همش کقفی با دیدی حوصقفی م مردم نگاهانه با قضایا انجام پذیرفته اسمت .ده ایمن پمرمژ حقیقیمی حوجمه
بقشتری به عوامل برمز قتل ده این منلیه به خصوص شش قتل احفاق افتاد ده سال  9357به صوهو کقس
استادی با استفاد از مصاحبه عاقق م مشاهد مقدانی م فقش برداهی به برهسی ابتاد مختلف آن با اسمتفاد
از همش کدگذاهی انجام گردید است.
نتایج :براساس یافتههای پژمهش حاامی میتواقن مرد بود م انگقز برمز قتل بر اثر اختالف خمانوادگی
م  ،% 96/6بر اثر اختالف قبلی %96/6 ،بدمن میدمه (آنی) % 96/6 ،قتل نامتلوم ،%96/6 ،مسائل ناموسمی م
منکراحی م  ،% 96/6مستی ناشی از مصرف مشرمباو ااکلی میباشد .هاچنقن بقشتر قتلها بما سمالح سمرد
احفاق افتاد است .نتایج حقیقق نشان میدهد عوامل فرهنگی ،اجتااعی ،اقتصادی ،همانشمناختی ،مهاثتمی ده
بقن قاحلقن م میتواقن م هاچنقن آداب م متاشرو ،مضتقت اعتیاداو ممذهبی دهآممد ،مضمتقت حقصمقلی
خانواد های قاحلقن م فشاههای مققلی اصلی ماهد شد ده این منلیه بر برمز قتل حأثقر گذاه بود است.

کلید واژگان :قتل ،خشونت ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصرادی ،جررم ،منهقره سلسربیل
کرمان.

 -1دکتری اندیشههای سیاسی ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرماان( ،نویسادد مسالو -
vahidazodi@gmail.com -81111713110
 -2دانش آموخته کارشداسی ارشد مردم شداسی دانشگا آزاد اسالمی واحد زرناد و عضاو پژوهشاگران دفتار تحقیقاات کااربردی
فرماندهی انتظامی استان کرمان81113111311 -
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مقدمه و بیان مسئله
زندگی اجتااعی انسان هاواه با جدالها م نامالیااحی هامرا بمود اسمت بما حوسمته
جوامع ،مسایل اجتااعی هم پقچقد حر م بغرنجحر گردید .به مموازاو طمرح مسمائل جدیمد،
علوم جدید با همشهای دققق م علای هم ظهوه کرد م بشر با دیدی عقنمی بمه برهسمی م
حل مسائل پرداخت .ده ماقع علوم جدید ،مشکل ها بمه مسمااه حبمدیل کمرد م بما دیمدی
خوش بقنانه به حجزیه م حقلقمل پدیمد هما ممیپمردازد .حئموهیهما م مکاحمب مختلفمی ده
حوز هایی از قبقل همانشناسی ،جامته شناسی ،مردم شناسی م حیوق شکل گرفت کمه همر
کدام بخشی از مسائل م انقرافاو ها حبققن میکنند.
ده مقان انقرافاو م جرایم بشری ،قتل یکمی از بماهزحرین م خشمنحمرین مجمه هفتماه
قلاداد میشود به نقوی که اسلوه ها م همایتهای موجود نقز به هازاد بودن ایمن پدیمد
با آغاز زندگی اجتااعی بشر حکایت میکنند .قتل عام یا قتل دسته جاتی شکل دیگری از
قتل است که ده آن چهاه قربانی یا بقشتر ،حوس یک یا چند قاحل ده یک حادثه ماحمد کمه
از چند دققیه حا یک همز به طول میانجامد به قتل میهسند (فوکس م اوین.)247 :9558 ،
چندین حبققن برای قتل به مثابه یک هفتاه انقرافی مجود داهد .حبققنهای زیسمت شمناختی،
همانشناختی م جامته شمناختی (گقمدنز .)36-39 :9386 ،حبقمقنهمای زیسمت شمناختی بمه
کقفقتهای ذاحی م مادهزادی انسانها به مثابه منشأ جرم م کجرمی حوجه ممیکننمد .نظریمه
المبرمزم یکی از مشهوهحرین حبققنهای زیست شناختی بود که به هابله بقن حقم

ظماهری

افراد م اعاال مجرمانه اشاه میکرد .همیکردهای زیست شمناختی اگرچمه اخقمرا ده حمال
همنق گرفتن هستند اما قاده به حبققن دهصد ناچقزی از هفتاههای مجرمانه هستند .حبققنهای
همانشناسانه با حقلقل هفتاه م شخصقت مجرم ،به حببقن ده سلح خرد میپمردازد .ده ماقمع
دخااتهای ذهنی نابهنجاه بخشی از دالیل گرایش به جمرم م انقمراف ها شمکل میدهمد.
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حبققن جامته شناختی ده حالش است حا به حأثقر نقرمهای اجتااعی بر مقوع جرم م انقمراف
بپردازد .همیکردهای مختلفی ده جامته شناسی برای هیشهیابی م حوضمقح جمرم م انقمراف
شکل گرفتهاند که شمامل همیکردهمای سماختی-کماهکردی ،حتماملی م انتیمادی ممیشمود.
همیکردهای جامته شناختی ده سلح مقانه م کالن به حقلقل پدیمد هما ممیپمردازد اگرچمه
اطالعاحش ها میحواند از افراد ده سلح خرد جاع آمهی کند.
حوزیع جرم ده سلح منلیه از اقاظ جغرافقایی به صوهو یکسان نقست م هر منلیه بما
حوجه به میژگی خاصی که داهد نوعی خاصی از جمرم ده آنجما احفماق ممیافتمد .ده ایجماد
عوامل اماقه برای زیر پا گذاشتن قانون م اهحکاب جرم به دسمت انسمان ،چنمدین عاممل از
جاله؛ مسوسههای ایجاد شد  ،فضا م مقق مؤثرند .بنابراین فضای جغرافقای یمک منلیمه
نیش اساسی ده حیویت قانونی م اجرای عمداات بمر عهمد داهد (فجرمقرکمون)2 :2116 ،0
شش قتل احفاق افتاد ده منلیه سلسمبقل شمهر کرممان ده سمال  9357ده یمک جغرافقمایی
خاص به مقوع پقوسته قابل حأمل م برهسی است که مقموه پمژمهش حاضمر قمراه گرفتمه
است .با بازخوانی پرمند های حشکقل شد ده پلقس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان
به قتلهای به مقوع پقوسته ده مییابقم که .9 :قتل یک پسر نوجوان بر اثر نمزاع م دهگقمری
خقابانی با سالح سرد .2 ،قتل عاد یک مرد مقان سال بر اثر حقراندازی بما اسملقه شمکاهی،
 .3قتل پسر جوان بر اثر نزاع م دهگقری ناشی از مسائل ناموسی بما سمالح سمرد .4 ،ممرگ
مشکوک جوان  29سااه م هها شد ده خقابان .9 ،قتل شوهر حوس هاسر بر اثمر اعتقماد م
مجود مشکالو اقتصادی با سالح سرد .6 ،قتل جوان بر اثر خصمومت شخصمی م نمزاع م
دهگقری ایجاد شد بقانگر این موضوع است که حتداد قتلهای انجمام شمد ده یمک بمازد

- Fajemirokun
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یکسااه ده یک جغرافقای کوچک از زمایمای مختلمف بمه خصموص ممردم شمناختی قابمل
برهسی است.
منلیه سلسبقل به داقل بافت ناموزمن م هاچنقن حاشقه نشقنی کمه حرکقبمی از جاتقمت
مردم مهاجر شهرهای گلبافت ،بم م جقرفت است به عنوان کانون مهم جرم خقمز مقسموب
میشود .ده مقان این منلیه استان ،به داقل مسمائل م مقمدمدیتهای فرهنگمی ،نااطاقنمانی
دهآمدی م متقشتی ،مسائل قومی م فامقلی ،مهاجر پذیر بودن (بویژ از همسمتاهای مقمرمم)
هشد سریع جاتقت م جابجایی ،اختالفاو (خانوادگی) ،انتیامگقری بخاطر مسمائل ناموسمی
ده سالهای اخقر ،شاهد افزایش آماه اهقام ده زمقنه اهحکاب ناهنجاهی م جرایای نظقر نزاع
م دهگقری ،فرمش مواد مخده م مشرمباو ااکلی م ...میباشد که متاسفانه این مسائل خمود،
باعث برمز جرایم غقر قابل جبران علقه اشخاص ،قتلهای عاد م غقر عاد شمد اسمت .ده
این حقیقق بر آن هستقم حا عوامل جامته شناسی م مردم شناسیموثر بر مقوع پدید قتمل ده
سلح گسترد جغرافقایی منلیه سلسبقل ها شناسایی کرد م نشان دهقم که چه عواملی مردم
شناختی ده مقوع قتل آن دخقل هستند م مقیق قصد داهد به دم سوال اساسی پاسمخ دهمد:
 .9کاهکرد قتلهای احفاق افتاد چقست؟  .2فرهنگ موجود ده خانواد های قاحل چقست؟
پیشینه تحقیق
حتاهیف نظری ماژ ها ،یک استنباط ذهنی م حجریدی از ماژ است که هیشه ده نوشتههما
م نظریههای موجود داهد م بهطوه علای بقان میشود.
مردم نگاری :شاید یکی از حتاهیف بهتر مردم نگاهی این باشد که دهآن پژمهشمگر بمه
حوصقف جزء به جزء حاامی مشاهداو خود ده جامته موهد ملااتمه ممیپمردازد م طمی آن
ضان اینکه باید هقچ موضوع م مللبی ها از قلم نقانمدازد ،ممیبایسمت مشماهداو خمود ها

شناختی زمینههای قتلهای به وقوع پیوسته در منطقه سلسبیل 70 /

بدمن کم م کاست م دققیا به هاان شکلی که هست ثبت م ضب ناود م از دخاامت دادن
آهاء معیاید خود ده آنها به شدو خوداهی ناود م از هرگونه پقش دامهی پرهقز ناایمد.
دهمردم نگاهی متاوال به حقلقل م حفسقر داد ها پرداخته نایشود م برهاقن اسماس اسمت
که پژمهش مرد نگاهی ها میدمه یا پقشنقاز حقیقق مردم شناسی میدانند (مقادی)9351 ،
مردم شناسی :همش پژمهش مردم شناسی مبتنی برشمناخت برهسمی محقلقمل محفسمقر
پدید های فرهنگی است که طی آن مقیق مردم شناس (ده اکثر مواقع با حکقه بمرداد همای
مردم نگاهی) حاامی زمایای موضوع ها موهد برسی قراه داد م بسته به اهداف پژمهش بمه
حبققن موضوع میپردازد .م ماکن است ضان نتقجه گقری ده پایان به اهایه پقشنهاداحی نقمز
بپردازد (مقادی)33 :9351 ،
خشونت :بههر نوع استفاد از زمه م فشاهی اطالق میشود کمه حوسم یمک یما چنمد
عامل اجتااعی ده جهت حقاقل آسقب بدنی به کاه میهمد .اابته ملااته خشونت ده دههها
اخقر گسترش مفهومی قابل مالحظهای پقدا کرد که از جدال قدهو بقن دماتهای ممدهن
حا اجتااعاو کوچک ها ده بر میگقرد( .سقلز)622 :9558 ،
قتل عمد :عباهو است از هفتاه بدمن مجوز قانونی ،عادی م آگاهانمه یمک انسمان بمه
نقوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود (گلدمزیان .)49 :9382 ،ده حوز قتل م بمرمز
جرائم خشن حقیقیاو مختلفی ده حوز داخل م خاهج از کشوه انجام پذیرفتمه اسمت کمه
به چند موهد میحوان اشاه ناود:
داقسی م مااترز )2199( 0نشان داد که زندانی شدن م جرمهای ابزاهی هازمان (از قبقل
آدم هبایی ،حجامز ،م دزدی بلوه هازمان) ده  961قاحل مرحکب قتل گرمهی م  454مجمرم
قتل فردی حأثقرگذاه بود است .با کنترل متغقرهای سمن ،جنسمقت ،نمژاد ،سمابیه مجرمانمه،
- DeLice and Walters
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حتامل بقن سابیه زندانی شدن م جرمهای هازمان به عنوان پقش بقنمی کننمد همای متنماداه
قتل عام شناسایی گردید .هاچنقن کاهکک م دیگران )2112( 0بمه برهسمی پقاممدهای یمک
قتل عام ده استرااقا پرداخته اند .حادثه موهد برهسی حادثهی پوهو آهحوه بمود اسمت کمه
طی آن  39نفر ده سال  9556به قتل هسقد .نتایج پژمهش نشان داد که قتل یاد شمد حمأثقر
ماندگاهی بر همند قتل ده استرااقا نداشته است .اگرچه یک افزایش ناگهانی ده نرخ قتل بما
اسلقه گرم طی پنج همز بتد از ماقته هخ داد اما بتد از این افمزایش ناگهمانی ،نمرخ مقموع
قتل به هاان همند هم به کاهش دهازمدو خود برگشت .این افزایش ناگهانی به عنموان اثمر
سرایت حفسقر میشود که با پاسخ مهم دمات استرااقا ،همند به هاان حاات اماقمه برگشمت.
م ملوی م دیگران )2114( 2ده یک پژمهش میایسهای به برهسی حفاموهمای دم گمرم از
قاحالن جوان م بزهگسالِ مرحکب قتل عام ده شماال آمریکما پرداختمهانمد .یافتمههما شمدو
اختالالو همانپزشکی م هاچنقن عالئم شخصقت منزمی م برمنریز ها حایقد میکند .عوامل
زمقنه ساز ده مقان جوانان عباهو است از شقفتگی نسبت بمه اسملقه م جنمگ ،م ده مقمان
اغلب بزهگساالن هشد یک ذهنقت جنگجو حضوه داهد .عوامل حسریع کنند نشمان دهنمد
یک نفی یا خسران بزهگ ده ساعت یا همزهای قبل از قتل عام است.
مسقنگ م هرین )2114( ،3به برهسی زنانی پرداخته که ده سالهای  9553حما  2119ده
آمریکا مرحکب دم یا چند قتل طی یک عال مجرمانه شد انمد .ده  32مموهد قتمل عمام ،ده
برخی خصوصقاو مشابهتهایی با قتل عام حوس مردان مجود داشت م ده برخی جهماو
متفامو .قتلهای زنان ،بلوه بسقاه متناداهی ،کامال برناممههیمزی شمد بودنمد م قربانقمان
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- Carchek and others
- Melawi and others
3
- Zing and hrin
2
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عادحا فرزندان خود زنان بودند .مواهد حقت ملااته ،بمر حسمب خصقصمههمای اجتاماعی
مجرمان م اهحباط شان با قربانقان م شقو قتل برهسی شد اند.
داد های قتل عام یک دمه چهل م چهاه سااه ( )9571-2193ده آمریکا نشان میدهد که:
ده دهه  9571بلوه مقانگقن ده هر سال ،یک ( )9 .9حادثه قتل عام ( 9 .9کشته م 2
زخای ده هر همیداد)
ده دهه  9581بلوه مقانگقن ده هر سال  )7 .2( 3قتل عام (  9 .6کشته م  3 .9زخای ده
هر همیداد)
ده دهه  9551بلوه مقانگقن ده هر سال  4موهد قتل عام ( 6 .9کشته م  9 .9زخای ده هر
همیداد)
ده دهه  2111بلوه مقانگقن ده هر سال  )9 .4( 4موهد قتل عام ( 4 .6کشته م  4زخای ده
هر همیداد)
طی سالهای  2191حا  2193بلوه مقانگقن  9 .4قتل عام ده سال ( 4 .7کشته م  3 .6زخای
ده هر همیداد)
داد ها نشان میدهد که طی دم دهه  71م هشتاد قتل عام هشد داشته م ده دهههای  51م
 2111م سالهای اماقه دهه  2191با شقب کاتری حدامم پقدا میکند( .کرمس م
هیچاهدسون)2199 ،
برهسی ادبقاو خاهجی ده حوز قتل عام نشان میدهد ملااتاو جامتی ده ایمن زمقنمه
ده کشوههای مختلف صوهو گرفته است .ملااتاو یماد شمد همم ده هشمتههمای علامی
مختلف انجام شد م هم به شکل میلتی م طوای به برهسی قتل عام پرداختمه انمد .گماهی
همندهای یکصد سااه از این نوع قتل موهد کندمکام ماقع شد که اطالعاو اهزشماندی ده
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برداهد .بنظر میهسد ده این زمقنه جامته ایران نقاز به ملااتاو مموهدی ،میلتمی م طموای
بسقاه ضرمهی بنظر میهسد.
پقتل )2118( 0ده پژمهشی حقمت عنموان «کماهم کماهی شمکلی از قتملهمای ناموسمی
پاکستان» هسای ده پاکستان هایج است حقت عنوان کاهم -کاهی که مرد موظف است طبق
فرهنگ قبقلهای زن ها بکشد بخاطر هفتاه خماهج از چهماهچوب حما اکنمه ننمگ از شمرافت
طایفه پاک گردد .ده ماقع این امر موهد حایقد طایفه است برای حفظ شرف ده قبقله.
دمگان ( )2193ده پژمهشی حقت عنوان «قتلهای شمرافتی ده انگلمقس ،مقکمم بمودن
سنت م میاممت علقه حغققر» قتلهای ناموسی پدید ای اجتااعی است .م ده بستر اجتاماعی
شکل میگقرد از هاقن هم حبققن این پدید بر اساس مقق م ساختاه اجتااعی م حمأثقر آن
بر پقدایش م هشد قتلهای ناموسی از اهاقت زیادی برخوهداه است .به هامقن حرحقمب بما
برهسی گرایش افراد گرم های مختلف به قتل ناموسی م چگونگی شکل گقری آن میحموان
م باید ابتدا به برهسی عیاید م بقنشهای آنان نسبت به این پدید خاص اقدام کرد حما بتمد
از آن بتوان برهسی دققق م اهائمه هاهکماههمای مفقمد پرداخمت( .زاهع )96 :9386 ،هجمب
دمغان متتید است« :حنها حغققرهای عاقق فرهنگی از ها های گوناگون میحواند ایمن مسمااه
ها حل کند».
مبانی نظری
تئوری جبر گرایی محیهی :انریکو فری ها میحوان گفت اماقن جرم شناسی است کمه
ده هابله با حأثقر عوامل مقق ده مقوع جرم مسایلی ها به طوه جدی ملرح ناود اسمت.
می طرف داه مکتب حقییی بود .به نظر می عوامل به مجود آمهندۀ جمرم ده سمه سملح

- patel

0
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شخصی ،مققلی م اجتااعی ،قابل طبیهبندی هستند .عوامل شخصی بقشتر شامل اهثمی م
ژنتقکی موجود ده بدن فرد میباشد .ده سلح مققلی نقز قایمل بمه حمأثقر شمرای جموی،
دمای هوا ،مضتقت شهر مقل سکونت فرد م ...بود م ده این موهد نقز بقث شهرسازی م
نقو حأثقر آن ده جرایم ها به طوه ضانی موهد اشاه قراه داد است ده سملح اجتاماعی
نقز به عواملی مثل فرهنگ ،سلح آموزش ،حراکم جاتقتمی م ...پرداختمه اسمت .ده مموهد
حراکم جاتقتی ،به خصوص ده شهرکهما م حمأثقر مسمتیقم م غقمر مسمتیقم آن ده جمرم،
حوصقفاو می قابل حوجه میباشد (نوهبها .)999 :9384 ،به طوه کلی ،انویکو فمری حمأثقر
مقق ها بر جرم ،به عنوان نیله حارکز نظریاو خویش میشناسد م جهت پمقشگقمری از
جرم نقز اقداماحی ها پقشنهاد میکند که ده برخی از آنها حوجه به امر مسکن م شهرسمازی
نقز ماو به صوهو ضانی ضتقف دید میشود.
تئوری زیست بوم شناسی جنایی (شیکاگو) :مقلههما ،فرصمتهمای بسمقاهی بمرای
فتااقت بزهکاهی کاهانه فراهم میکنند؛ استفاد از ساختاانهای مخرمبه جهمت اسمتتاال
مواد مخده از این گونه اند .هم چنقن بزهکاهی اهحباط حنگاحنگی با فرآیند هجوم ،چقرگمی
م جایگزینی داهد .هنگامی که یک مقل موهد هجموم ماقمع ممیشمود ،همابم نامادین م
متممرمف حثبقممت شممدۀ موجممود ده آن مقممل ،بممه عنمموان شناسممه آن ها بممقن مممیهمد؛ اممذا
سازماندهی طبقتی آن مقل اسقب جدی میبقند .چنقن مقلمههمایی حبمدیل بمه منماطیی
میشوند که چون ده حال گذه است هقچ نوعی هم بستگی بقن ساکنقن آن مجود نمداهد.
از آنجا که ساکنان یک چنقن مجلمهای ،دایاما ده حمال نیمل مکمان هسمتند ،دیگمر کسمی
هاسایگان خود ها نایشناسد م از این هم بچهها ،حتی ده مقلۀ خود میحواننمد ناشمناس
بود م دست به هر بزهی بزنند .به عبماهو دیگمر ایمن احسماس «عمدم کنتمرل از جانمب
دیگران» باعث برمز مقایع مجرمانه میگردد .موهد دیگری که به طموهی غقمر مسمتیقم ده
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جرم حأثقر میگذاهد حغققر ممدامم مدهسمۀ کمودک اسمت .ایمن مسمأاه از نظمر آموزشمی م
انظباطی مخرب است .چرا که نوعی حضاد آموزشی ده می ایجاد مینااید .می منلیمۀ دم
ها به عنوان باهز ده این زمقنه ذکر کرد م آن ها منلیۀ دایای گذاه نواحی بازهگانی دانست
( .)CR, Shaw, 9525:82به دیگر سخن این سه عامل موجب از بقن هفتن انسجام اجتاماعی
است :مضع اقتصادی متزازل ساکنان ،سقال بودن جاتقت ،عدم حجانس جاتقت ساکن ده
مقله (نجفی ابرند آبادی.)35 :9384 ،
روش شناسی
این حقیقق از نوع حقیقیاو کاهبردی بر پایه ملااتاو حوصقفی  -حقلقمل م همش گمرد
آمهی ده این حقیقق از نموع شمرح کاممل همش (مقمدانی ،کتابخانمهای) م ابمزاه (اسمنادی،
مشاهد م مصاحبه) است .است .با استفاد از همش مصاحبه با متارین م مللتقن انجمام
پذیرفته اشت .ابتدا دادههای کیفی بر اساس مصاحبه عمیقی انجام میپذیرد در محیط ضبط
گردیده و اگر بنا به دالیل خاصی امکانپذیر نبود ،بعد از هر مصاحبه محقق بالفاصلهه بعلد
از اتمام مصاحبه سعی در پیادهسازی دادهها و گفتهها شد ،در مرحههی بعد این مصلاحبهها
مطابق با اصول پیادهسازی در تحقیق کیفی ،پیلاده شلده و بله ملتن تبلدیل شلدند و بلرای
کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبه از روش تئوری زمینهای استفاده شده اسل  ،کله در
آن کدگذاری نظری از اولوی

اصهی برخوردار اس  ،محقق دادههای مشترک را با اسلتفاده

از روش نظری ،کدگذاری کرده تا به یک نظام مقولهای دس

یابد .این روش کدگذاری در

گراندد تئوری مورد اسلتفاده قلرار میگیلرد .روش اصلهی گرنلد تئلوری و روش تکمیهلی
پیمایش است .مقدان حقیقق ده این پژمهش ،منلیه سلسبقل شهر کرممان بمر اسماس شمش
قتل احفاق افتاد ده سال  9357است که بر اساس اطّالعاو نقرمی انتظامی م هااهنگیهای
الزم از جانب این اهگان م دفتر حقیقیاو انجام گردید .انتخماب حمدهیجی صمرفا نخسمتقن

شناختی زمینههای قتلهای به وقوع پیوسته در منطقه سلسبیل 72 /

همش ناونه گقری ده همیکردهای سنتی گوناگون حقیقق کقفمی نقسمت .مباحثماحی کمه بمه
حازگی بر سر استراحژیهای انتخاب دمواهد م اطالعاو حجربی ده بر گرفتمهانمد باههما ایمن
مسئله ها دمباه پقش کشقد اند .جامته آماهی .مقدان حقیقق فضای خانوادگی ،اجتاماعی م
فرهنگی ،اقتصادی م جغرافقایی منلیه سلسبقل شهر کرمان است .ده ماقع مشماهکت کننمد
اصلی پژمهش نقز عامل اصلی قتلها ،خانوادگمان قاحمل م میتمول م هاچنمقن کاهشناسمان
انتظامی م قضایی است .ده این حقیقق ناونه گقری هدفاند ،استراحژی اصلی ناونمه گقمری
است اما ده جریان پژمهش ،منلق ناونه گقری نظری حاکم است.
یافتههای تحقیق
 نتایج حاصل از یافتههای حقیقق نشان میدهد که حاامی میتواقن منلیه سلسبقل شهرکرمان ده سال  9357نشان میدهد که مرد بود است.
 نتایج حاصل از یافتههای حقیقق نشان میدهمد کمه ( %83/3متمادل  9نفمر) میتمواقنمنلیه سلسبقل شهر کرمان ده سال  9357نشان ایرانی م ( % 16/6متادل یک نفر) میدهمد
که افغانی بود است.
 نتایج حاصل از یافتههای حقیقق نشان میدهد کمه ( % 16/6متمادل  9نفمر) میتمواقنداهای سن  98سال بود است م ( %33/3متادل  2نفر) داهای سن بقن  29حا  31سال اسمت
م ( % 16/6متادل  9نفر) میتواقن داهای سن بقن  39حا  41سال م م ( %33/3متادل  2نفمر)
داهای سن بقن  49حا  91سال ده منلیه سلسبقل شهر کرمان ده سال  9357است.
 نتایج حاصل از یافتههای حقیقق نشان میدهد که ( %83/3متادل  9نفر) قاحلقن منلیهسلسبقل شهر کرمان ده سال  9357نشان میدهد کمه ممرد بمود م ( %96/6متمادل  9نفمر)
است.
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 نتایج حاصل از یافتههای حقیقق نشان میدهمد کمه ( %83/3متمادل  9نفمر) میتمواقنمنلیه سلسبقل شهر کرمان ده سال  9357نشان ایرانی م ( % 16/6متادل یک نفر) میدهمد
که افغانی بود است.
 نتایج حاصل از یافتههای حقیقق نشان میدهد کمه ( % 16/6متمادل  9نفمر) میتمواقنداهای سن  98سال بود است م ( % 66/6متادل  4نفر) میتواقن داهای سن بمقن  29حما 31
سال م م ( % 96/6متادل  9نفر) داهای سن بقن  39حما  41سمال ده منلیمه سلسمبقل شمهر
کرمان ده سال  9357است.
جدول شماره ( )1نحوه ارتکاب قتل در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
نوع سالح
تعداد
درصد

سالح گرم
1

سالح سرد
3

% 16/6

% 11/1

ضرب و جرح
1
%08

نتایج حاصل از جدمل شمااه ( )9نشمان میدهمد کمه ( % 16/6متمادل  9نفمر) نقمو
اهحکاب قتل با استفاد از سالح گرم م ( % 11/1متادل  2نفر) نقو اهحکاب قتل با اسمتفاد
از سالح سرد بود م ( %91متادل  3نفر) نقو اهحکاب قتل بر اثر نزاع م دهگقری م ضرب
م جرح ناشی از ده منلیه سلسبقل شهر کرمان ده سال  9357احفاق افتاد است.
انگیزههای بروز قتل
جدول شماره ( )0انگیزههای بروز قتل در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
انگیز های قتل
اختالفات خانوادگی

اختالفات قبلی

بدون مقدمه(آنی

نامعلوم

1
% 16/6

1
% 16/6

1
% 16/6

1
% 16/6

مسائل ناموسی
و مدکراتی
1
% 16/6

مستی
1
% 16/6
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نتایج حاصل از جدمل شااه ( )2نشان میدهد که ( % 16/6متادل  9نفر) انگقز بمرمز
قتل بر اثر اختالف خانوادگی م ( % 16/6متادل  9نفر) انگقز بمرمز قتمل بمر اثمر اخمتالف
قبلی( % 16/6 ،متادل  9نفر) انگقز برمز قتل بر اثر بدمن میدمه (آنمی)( % 16/6 ،متمادل 9
نفر) انگقز برمز قتل نامتلوم( % 16/6 ،متادل  9نفر) انگقز برمز قتل بر اثر مسائل ناموسمی
م منکراحی م ( % 16/6متادل  9نفمر) انگقمز بمرمز قتمل بمر اثمر مسمتی ناشمی از مصمرف
مشرمباو ااکلی ده منلیه سلسبقل شهر کرمان ده سال  9357احفاق افتاد است.
افراد مصاحبه شونده
جدول شماره ( )1افراد مصاحبه شونده در رابهه با بروز قتل در منهقه سلسبیل شهر
کرمان در سال 1125
افراد مصاحبه شونده
قاتلین

خانواد مقتولین

کارشداسان انتظامی

افراد ساکن
در مدطقه
سلسبیل

کارشداسان
قضایی

جمع کل

 3نفر

 13نفر

 0نفر

 1نفر

1

 11نفر

تحلیل قتلهای به وقوع پیوسته در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
جدول شماره ( )0تحلیل عوامل مردم شناختی و جامعه شناختی قتل عمد (نزاع منجر
به قتل) در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه باا
عوامل بروز قتل مذکور

جوانی قصد عباور از  -بیکاری جوانان و نوجوانان این مدطقه
9

کد گذاری و جمع بندی
 -حاشیه نشیدی

خیابان با خودرو خود  -نبود برناماه تفریحای ساال و مفارح بارای  -کمبااود امکانااات تفریحاای،
داشااته کااه متوجااه جوانان و نوجوانان این مدطقه

ورزشی و فرهدگی مداسب
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ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه باا
عوامل بروز قتل مذکور

کد گذاری و جمع بندی

میشااود یکدسااتگا

 -نبود مراکاز تفریحای و ورزشای و فرهدگای  -بیکاری و کوچه نشیدی

موتورساایکل وس ا

متداسااب بااا جمعیا و آساایبهای اجتماااعی  -پایین بودن سن مقتو

کوچه پاار

و را را مدطقه

سااد کاارد اساا

 -پایین بودن آستانه تحمال و

 -پایین بودن آستانه تحمل در برخی از ماردم کدتر خش

سااابه باااه قصاااد این مدطقه

 -وجااود عصاابی حمایاا از

اعتراض به چدد نفار  -پایین بودن کدتر خش در بین مردم

خانواد

نوجااااوان کااااه از  -انتقا ناراحتیها و مشکالت به اعضاء دیگر  -تحریک عواطف مدفی
دوستان پسر همسایه خانواد و به جوش آوردن سایر اعضاء خانواد

 -غیرت وحمیّ بی جا

شاااان بودناااد و در  -وجود عصبی حمایا از خاانواد خ خاانواد

 -پایین بودن سط تحصیالت

جلااوی درب آنهااا آیده تماام نماای جامعاه اسا و از آن تاثيیر

قاتل و مقتو

تجمااع کاارد بودنااد پذیرفته و بر آن تثيیر میگذارد هدگامی که از  -کمرنااگ بااودن اعتقاااد بااه
جلو رفا کاه قاتال نهاد خانواد صاحب

مایکدای بالفاصاله در قاااوانین و مقاااررات و حااال

شروع به فحاشی کرد ذهاان ،صاامیمی  ،عشاا و عالقااه تااداعی

مشکالت از طری دستگا های

کاااه در آن لحظاااه میشود

امدیتی ،انتظامی و قضایی

سااکوت کاارد و بااه  -کمرنگ بودن اعتقاد به قوانین و مقاررات و  -وجااود ردپااای خشااون در
مدز رفته و ماجرا را حل مشکالت از طریا دساتگا های امدیتای ،خانواد
تعریف کرد و بارادر انتظامی و قضایی
مقتو (ا ع از مدز

 -وجود ردپای خشون در خاانواد و خشاون

 افزایش آمار نزاع و درگیاریدر این مدطقه

بیااااارون آماااااد و خانوادگی به صورت غیرمستقی در جامعه تثيیر

 -انگیز اصلی قتلها نزاع بود

بالفاصله با یکادیگر میگذارد

 -بلد نبودن حل مسلله

درگیر شدند که قاتل  -مشکالت بدون سیر مراحل آن و صرفاً حال

 -پایین بودن سط فرهدگی و

وارد مدااز همسااایه آن از طری نزاع و درگیری که در اکثر مواقاع

اقتصادی

شااد و چاااقویی را از موجب بروز قتل میشود

 -داشتن سابقه تکارار جارم و

داخاال مدااز آنهااا  -وجود فرهدگ حل مشکالت و مسائل خاود

جرمی

برداشته و بیرون آماد توس خود افراد در بین مردمان این مدطقاه و

 -وجود سالح سرد در بین افراد

و در حالیکه چااقو را نشان از عصبی و آبروی خانوادگی اس

 -درباروز پدیاد جارم عوامال

پش سر خود پدهاان  -پایین بودن ساط فرهدگای در باین ماردم

پیچیااد زیسااتی ا ا رواناای ا ا

کرد بود باه مقتاو

ساکن در این مدطقه

اجتماعی دخال دارند
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ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه باا
عوامل بروز قتل مذکور

کد گذاری و جمع بندی

نزدیااااک شااااد و  -پایین بودن سط اقتصاادی در باین ماردم

 -پایین بودن سط تحصیالت

ضااربهای بااه قفسااه ساکن در این مدطقه

 -زندگی در خانواد پرجمعی

ساایده او وارد کاارد و  -داشتن سابقه تکرار جرم به خصوص نازاع و

 -پیش دستی در قتل

سبه فرار کرد و فرد درگیری در بین قاتل و مقتو

 -تعصب کورکورانه

را به بیمارستان بردند  -وجود سالح سرد در بین افاراد و اساتفاد از  -ناآگاهی از قانون
ولی متثسفانه در آنجا آن در نزاع و درگیریها که معموالً مدجار باه  -عاادم ساارع و جاادی در
فوت کردند

صدمات زیاد و همچدین بروز قتل میشود

رسیدگی

 -پایین بودن سط تحصیالت قاتل و مقتو

 -حاکمی سد

 -زندگی در خانواد پرجمعی و میانگین درآمد

 -عصبی ناموسی

پایین

 -سابقه نزاع و درگیری قاتل

 سابقه درگیری قبلی سوء ظن قاتل به بارادر مقتاو در راساتاینظر داشتن به خواهرش و عصبی ناموسی
 اختالف قاتل با همسارش و ضارب و شاتوی

جدول شماره ( )7تحلیل عوامل مردم شناختی و جامعه شناختی قتل عمد (تیراندازی
منجر به قتل) در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه با
عوامل بروز قتل

سرنشین خودرو مقتو

 -وجود اختالفات قبلی بین قاتل و مقتو در  -اختالفات قبلی

بیااان میکداادج جلااوی راستای مزاحم مقتو برای خواهر قاتل
2

کد گذاری و جمع بندی

 -حه انتقام جویی

مغاز علی رضا رضایی  -گرفتن عکاه ناموسای از خاواهر قاتال و  -برنامهریزی قبلی برای وقوع
ایستاد و آنجا با ه در قصد توزیع در جامعاه و همچداین اخااذی از قتل
خصوص ایدکه صااحب خواهر قاتل و تهدید دزدین بچه خواهر قاتل

 -عصبی ناموسی

کافه اعالم داش مان  -برنامهریزی قبلی برای وقوع قتل

 -کمبااود آسااتانه تحماال و
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ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه با
عوامل بروز قتل

از قیافااه شااما خوشاا

کد گذاری و جمع بندی

 -وجود عصبی ناموسی به مدظور حفظ آبارو کدتر خش

نمیاد و با ه درگیاری و حیثی خانوادگی

 -کمرنااگ بااودن اعتقاااد بااه

لفظی پیدا کردند که در  -پایین بودن آستانه تحمل در برخی از مردم قوانین و مقاررات بارای حال
یااک لحظااه قاتاال از این مدطقه

مشااااااکالت از طریاااااا

صددوق عقاب ماشاین  -پایین بودن کدتر خش در بین مردم

دستگا های امدیتی ،انتظامی و

خااود اساالحه شااکاری  -کمرنگ بودن اعتقاد به قوانین و مقاررات و قضایی
برداشااته و بااه ساام

حل مشکالت از طری دساتگا های امدیتای - ،خشون خانوادگی

مقتااو شاالیک کاارد و انتظامی و قضایی
دوبار قاتل باه سام

 -وجود ردپای خشون در خانواد و خشاون

 انتخاب آخرین را در همانمراحل اولیه

مقتاااو آماااد ولااای خانوادگی باه صاورت غیرمساتقی در جامعاه

 -پایین بودن سط فرهدگی

دوسااتش اساالحه را از تثيیر میگذارد

 -پایین بودن سط اقتصادی

وی گرفااا و قاتااال  -مشکالت بدون سیر مراحل آن و صرفاً حل

 -داشتن سابقه تکرار جرم باه

سریع از محل با خودرو آن از طری نزاع و درگیری که در اکثر مواقع

خصوص نزاع و درگیری قاتل

خااود متااواری شااد و موجب بروز قتل میشود

 -در دسااترب بااودن سااالح

مقتااو بااه بیمارسااتان  -وجود فرهدگ حل مشکالت و مسائل خاود گرم
باهدر مدتقال شاد و در توس خود افراد در بین مردمان این مدطقه و
آنجا فوت نمود

 -پااااایین بااااودن سااااط

نشان از عصبی و آبروی خانوادگی اس

تحصیالت قاتل و مقتو

 -پایین بودن سط فرهدگای در باین ماردم

 -زندگی در خانواد پرجمعی

ساکن در این مدطقه

و میانگین درآمد پایین

 -پایین بودن سط اقتصادی در باین ماردم

 -تعصب عامل بیچارگی

ساکن در این مدطقه

 -جبران ابرو با مقابل به مثل

 -داشتن سابقه تکرار جرم به خصوص نزاع و

 -حفظ ناموب به قیم جان

درگیری قاتل

 -تعصب کورکورانه

 وجود سالح گرم در بین افراد و اساتفاد از  -ناآگاهی از قانونآن در نزاع و درگیریها که معموالً مدجر باه  -عاادم ساارع و جاادی در
صدمات زیاد و همچدین بروز قتل میشود

رسیدگی

 -پایین بودن سط تحصیالت قاتل و مقتو

 -حاکمی سد

 -زناادگی در خااانواد پرجمعی ا و میااانگین  -اهمی ابروی خانواد

شناختی زمینههای قتلهای به وقوع پیوسته در منطقه سلسبیل 33 /

ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه با
عوامل بروز قتل

کد گذاری و جمع بندی

درآمد پایین
 دفاع از خود در مقابله با مقتاو کاه چااقودستش بود
 تطمیع خاواهر قاتال و قاو ازدواع بعاد ازطالق با همسرش
 دادن باع به مقتو توس خواهر قاتال باهدلیل حفظ آبروی خود

جدول شماره ( )6تحلیل عوامل مردم شناختی و جامعه شناختی قتل عمد (ناموسی)
در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه با
عوامل بروز قتل

قاااادر ناااورزهی  -ازدواع اجباری و عدم رضای زن
(تبعه افغانستان
به دنبا همسار

کد گذاری و جمع بندی
 -پیش دستی در قتل

 حساسی زیاد روی ناموب عامل بادختی و  -تعصب عامل بیچارگیمشکالته

 -تعصب یعدی ایثار به خاطر ناموب

خااااود بااااا دو  -تعصب خود گشتگیه از خاودش گذشاته ادم  -حفظ ناموب به قیم جان
دسااتگا خااودرو برای ناموسش

3

 -غیرت و تعصب شدید

کااااه مراساااا

 -در بین ما روی ناموب باید جان را بدی

 -پشتیبانی طایفه از قاتل

عروسی نیز باود

 -عصبی طایفهای و قومی

 -احیا درگیری در جشن ها

رفتاااه کاااه در  -وجود اختالفات قبلی خانوادگی
جلوی مدز پدر

 -ازدواع اجباری در سدین پایین

 انتقا ناراحتیها و مشکالت به اعضاء دیگر  -عدم قدرت دختر در انتخاب -نارضایتی از ازدواع

خانمش با بارادر

خانواد و به جوش آوردن سایر اعضاء خانواد

خانمش درگیری

 -پایین بودن آستانه تحمل در برخی از ماردم  -عدم توجه به عش

مدجر به نزاع که

این مدطقه

 -عدم اعتماد به قانون

همراهیان وی به

 -پایین بودن کدتر خش در بین مردم

 -عدم جدی و سرع در رسیدگی

هویاا (قااادر - -کمرنگ بودن اعتقاد به قوانین و مقاررات و  -ترب از تارد از کشاور باه علا

 /39فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  71پاییز 0318

ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه با

کد گذاری و جمع بندی

عوامل بروز قتل

ناصاار حبیااب و حل مشکالت از طری دساتگا های امدیتای ،حضور غیر مجاز
نباااای پساااار انتظامی و قضایی

 -ناآگاهی از قانون

عمااههای وی از  -وجود ردپای خشون و عصبی در خانواد

 -اهمی شدید سد

خااودرو پیاااد و  -مشکالت بدون سیر مراحل آن و صرفاً حل

 -اهمی ابروی خانواد

شااروع بااه ناازاع آن از طری نزاع و درگیری که در اکثر مواقاع

 -حاشیه نشیدی

دسته جمعی کاه

موجب بروز قتل میشود

 -کمبود امکانات تفریحی ،ورزشای

چددین نفر دیگر

 -وجود فرهدگ حل مشکالت و مسائل خاود

و فرهدگی مداسب

که داخل مراس

توس خود افراد در بین مردمان این مدطقاه و

 -پایین بودن سن مقتو

عروساای بودنااد نشان از عصبی و آبروی خانوادگی اس

 -پایین بودن آستانه تحمل و کدتر

کااه طاارفین بااا  -پایین بودن ساط فرهدگای در باین ماردم

خش

چاااوب و میلاااه ساکن در این مدطقه

 -وجود عصبی حمای از خانواد

شروع به ضارب

 -پایین بودن سط اقتصاادی در باین ماردم

و شاات یکاادیگر ساکن در این مدطقه

 تحریک عواطف مدفی -غیرت وحمیّ بی جا

مااینمایدااد کااه  -وجود سالح سرد در بین افاراد و اساتفاد از  -نداشتن سط تحصیالت قاتال و
(ناااادر -قاااادر -آن در نزاع و درگیریها که معموالً مدجار باه مقتو
ناصاار از ناحیااه صدمات زیاد و همچدین بروز قتل میشود

 -کمرنگ بودن اعتقاد به قاوانین و

اعضاااای بااادن  -نداشتن سط تحصیالت قاتل و مقتو

مقررات و حل مشاکالت از طریا

مااورد ضاارب و  -زناادگی در خااانواد پرجمعی ا و میااانگین دسااتگا های امدیتاای ،انتظااامی و
جرح و ناصر باه

درآمد پایین

قضایی

کماااا رفااا و  -حاشیه نشیدی

 -وجود ردپای خشون در خانواد

ساااااااابه در  -اگر اتفاقی بیافتد و ما شکای کدی به عل

 -افزایش آماار نازاع و درگیاری در

بیمارستان فاوت

ایدکه افغانی هستی خیلی سیسات قضاایی و این مدطقه

کرد

انتظامی توجهای به شکای ما و رسیدگی باه  -انگیز اصلی قتلها نزاع بود
پروند ما ندارند

 -بلد نبودن حل مسلله

 معموالً اکثار ماهاا بادون مجاوز در ایاران  -پااایین بااودن سااط فرهدگاای وزندگی میکدی و به همین خااطر میترسای

اقتصادی

بروی و شکای کدی چاون میترسای ماا را  -وجود سالح سرد در بین افراد
دستگیر و از کشور ترد کددد

 -زندگی در خانواد پرجمعی

شناختی زمینههای قتلهای به وقوع پیوسته در منطقه سلسبیل 35 /

ردیف

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه با

ماجرای قتل

کد گذاری و جمع بندی

عوامل بروز قتل

 بروز جرائ خشن مثال قتال توسا اتبااع  -پیش دستی در قتلخارجه (افغان

 -تعصب کورکورانه

 -وجود درگیریهای قبلی خانوادگی

 -ناآگاهی از قانون

 -بروز درگیری دسته جمعی

 -عدم سرع و جدی در رسیدگی

 -تبدیل مشاجر لفظی به مدازعه فیزیکی

 -حاکمی سد

جدول شماره ( )5تحلیل عوامل مردم شناختی و جامعه شناختی قتل عمد (قتل مشکوک)
در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه

کد گذاری و جمع

با عوامل بروز قتل

بندی

فااردی ناشااداب بااا  - 110مصرف مشروبات الکلی
تماب و گازارش مبدای بار

 -قلیان کشیدن

 مصرف مشروبات الکلی -داشتن خاناه مجاردی و

وجااود جسااد مشااکو بااه  -وضعی نسبی خوب مقتو و بیکار گشتن عدم پایبدادی باه خاناه و
آدرب مذکور را داد اند کاه و پو خرع کردن

خانواد

طااای بررسااای از جساااد  -داشتن خانه مجردی و عادم پایبدادی باه  -رفی بازی

4

مشاااهد گردیااد یااک نفاار خانه و خانواد

 -مجردی و خوش گذرانی

جااوان حاادوداً  30ساااله بااا  -رفی بازی

و محفلهای دوستانه

لباااب مشااکی بااه صااورت  -مجاردی و خاوش گاذرانی و محفلهاای  -ارتباط نامشروع با زناان
پشا روی زماین افتااد و دوستانه

دیگر

پااه از بررساای مشااخ

 -ارتباط نامشروع با زنان دیگر

 -پدهااان کاااری و نگفااتن

گردید که جسد از ناحیه سر

 -پدهان کاری و نگفتن واقعی ها

واقعی ها

و صااورت و قفسااه ساایده  -فریب پلیه و عدم اعتماد به سیسات های  -فریااب پلاایه و عاادم
مصدوم و آغشته باه خاون

قضایی و انتظامی

اعتماااد بااه سیساات های

میباشد که شواهد گوا بار  -پایین بودن سط فرهدگی و اجتماعی

قضایی و انتظامی

این مایباشاد خاودرویی از  -نامعلوم بودن قاتل و عل قتل

 -پاااایین باااودن ساااط

روی وی عبور نمود اسا

 -پوشیدن لباب سیا (شالوار و پیاراهن در فرهدگی و اجتماعی
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ردیف

ماجرای قتل
و فااوت نمااود اس ا

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه

کد گذاری و جمع

با عوامل بروز قتل

بندی

کااه بین افراد این مدطقه و بیشتر کسانی که ادعا  -پایین بودن سن افراد

جسد تحویل پزشکی قانون

و گردن کشی میکددد

 -پاااایین باااودن ساااط

و همچدین وسایل و نیاز

 -پایین بودن سن افراد

تحصیالت

تحویل آگاهی گردید

 -پایین بودن سط تحصیالت

 -ناآگاهی از قانون

 -ناآگاهی از قانون

 -سابقه زندان برای مقتو

 -سابقه زندان برای مقتو

و خانواد وی

 پدر قاتل دارای سابقه کیفری و زندان باهجرم مواد مخدر

جدول شماره ( )8تحلیل عوامل مردم شناختی و جامعه شناختی قتل عمد (اختالف
خانوادگی) در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
ردیف

5

ماجرای قتل

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه

کد گذاری و جمع

با عوامل بروز قتل

بندی

همسر وی معتااد باه ماواد

 -اعتیاد به مواد مخدر

 -اعتیاد به مواد مخدر

مخدر بود و با خانمی فاسد

 -سوء ذن ارتباط شوهر با خانمی فاسد

 -سوء ظن به همسر

نیز در ارتباط اسا و های

 -هی خرجی و درامدی برای خانه ناداد و

 -مشکالت اقتصادی

خرجی و درامدی برای خانه

کلی بدهی

 -کار همسار بارای تهیاه

نداد و کلی بدهی داریا و

 -کار با خودرو پراید بعضاً جه پاو ماواد

مواد مخدر

فق با خاودرو پرایاد بعضااً

مخدر خود

 -تثمین هزیدههای خانواد

جه پو مواد مخدر خاود

 -تثمین هزیدههای خاانواد توسا خاانودا

توس خانودا همسر

کار میکدد و هزیده خانه را همسر

 -درگیاااااری و نااااازاع

خانواد ام از جیرفا بارای  -درگیری و نزاع خانوادگی

خانوادگی

ماان تااثمین ماایکددااد و  -مشااکالت فااراوان زناادگی زناشااویی و  -مشکالت فراوان زندگی
همیشااه مشااکل داشااتی و خانوادگی
همیشه من و دختارم زهارا

 -فحاشی و کتک کااری همسار و برخاورد

چون از من دفاع میکرد را فیزیکی

زناشویی و خانوادگی
 فحاشی و کتاک کااریهمسر و برخورد فیزیکی
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ردیف

ماجرای قتل
کتکاری میکرد حتی اجار

نظرات مصاحبه شوندگان در رابطه

کد گذاری و جمع

با عوامل بروز قتل

بندی

 -حمای اعضاء خانواد از مادر در مقابل پدر  -حمای اعضاء خانواد از

خاناااه نیاااز از خاااانواد ام بر اساب دفاع مشروع

مااادر در مقاباال پاادر باار

میگرفت و اماروز وقتای از

 -حه تدفر از پدر و همسر خود

اساب دفاع مشروع

بیرون با همسرم باه مداز

 -دفاع از اعضاء خانواد جه جلاوگیری از

 -حاااه تدفااار از پااادر و

آمدی و خرید کرد باودی

خفه شدن دختر خانواد

همسر خود

گالیه از گرانی داش و من

 -عدم کدتر خود به عل گرایش زیااد باه

 -عدم کدتر خود

گفاات و بااه خاااطر بحاا

مواد مخدر بر اير تثيیرات مصرف مواد مخدر

 -پاااایین باااودن آساااتانه

اعتیاااد و ارتباااط بااا خااان

 -پایین بودن آستانه تحمل

تحمل

دیگری با ه بح کاردی

 -عاادم حمای ا مساالولین مربوطبااه باارای  -پااایین بااودن حمایاا

و بح اداماه داشا و باا

حمای از خانواد هایی که گریباانگیر اعتیااد مساالولین از خانواد هااایی

کمربدد چدد ضربه به من زد هستدد

که گریبانگیر اعتیاد هستدد

کااه دختاارم کمربدااد را از  -عدم دخال دیگران در استای درخواسا

 -ناآگاهی از قانون

دساا او گرفاا

شااوهرم کمک اعضاء خانواد در مقابل کتاک کااری

 -عدم سرع و جدی در

داخل انبار رفته و یک عادد

پدر

رسیدگی

چوب را برداشاته و دختارم

 -ناآگاهی از قانون

 -احساب عدم حمای

زهرا که جلوی او را گرفتاه

 -عدم سرع و جدی در رسیدگی به دلیل

 -باایتااوجهی از سااوی

بود محک با چوب به پاای

ایدکه این مورد را بارها به پلایه و سیسات

شوهر

او زد و روی دخترم افتاد و

قضایی گزارش دادی و عدم اعتماد به قانون

 -پاااایین باااودن ساااط

داشااا دختااارم را خفاااه  -احساب عدم حمای و کسی نیس باه دا
میکرد که من چددین باار

د ما برسه هیچکه

سااعی کااردم شااوهرم را از  -پیش دستی در قتلخ مادر برای ایدکه مان
روی دخترم بردارم و دخترم

را خفه نکدد با همان چوب شکسته به سرش

را نجااات بااده و موفاا

زد

نشدم و آن نصافه چاوب را

 -بیتوجهی از ساوی شاوهرخ فقا فکار و

که شکسته باود برداشات و ذهدش تهیه و استعما مواد مخدر بود
به سم شوهرم رفت که او  -پااایین بااودن سااط تحصاایالت قاتاال و
بااه ساام ماان آمااد و در مقتو
انباری فوت کرد

 -پایین بودن وضعی اقتصادی و فرهدگی

تحصیالت
 پااایین بااودن وضااعیاقتصادی و فرهدگی
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جدول شماره ( )2تحلیل عوامل مردم شناختی و جامعه شناختی قتل عمد (تیراندازی
منجر به قتل) در منهقه سلسبیل شهر کرمان در سال 1125
ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصااحبه شاوندگان در
رابطه با عوامل بروز قتل

کد گذاری و جمع بندی
 -اعتیاد به مواد مخدر

مقتو با اصااب جسا

 -اعتیاد به مواد مخدر

سخ به ناحیه پش به

 -خسته شدن خانواد از دس فرزناد  -خسته شدن خانواد از دس فرزند

قتل رسید  ،پدر مقتاو

معتاد

معتاد

بدام بهداام د  30سااله

 -سعی و تالش زیاد در راستای تر

 -سعی و تالش زیاد در راستای تر

مراجعه و بیان داشته در

فرزند معتاد

فرزند معتاد

حااالی کااه بااه هماارا

 -آذار و اذی خاانواد توسا فرزناد  -آذار و اذی خانواد توسا فرزناد

مقتو در مدز حضاور

معتاد

معتاد

داشتدد دو نفر ناشداب با  -از بااین رفااتن حیثیا خااانواد بااه  -از بین رفاتن حیثیا خاانواد باه
چهاار پوشااید از روی خاطر اعتیاد فرزند
دیوار وارد مدزلش شاد

 -درگیری و نزاع خانوادگی

خاطر اعتیاد فرزند
 -درگیری و نزاع خانوادگی

و باا فرزنادش درگیار و  -فحاشی و کتک کاری باین فرزناد  -فحاشی و کتک کاری باین فرزناد
نااامبرد را بااا ضااربات معتاد و اعضای خانواد
6

چاقو مورد ضرب و جرح

معتاد و اعضای خانواد

 -حمایاا اعضاااء خااانواد از کدااار  -حمایاا اعضاااء خااانواد از کدااار

قرار و متواری میگردند ،گذاشتن فرزند معتاد

گذاشتن فرزند معتاد

لذا با توجه عادم وجاود

 -حه تدفر از فرزند معتاد خود

 -حه تدفر از فرزند معتاد خود

آيار درگیری و همچدین

 -پایین بودن آستانه تحمل

 -پایین بودن آستانه تحمل

آيار دفااعی و درگیاری

 -عاادم حمای ا مساالولین مربوطبااه  -عاادم حمایا مساالولین مربوطبااه

فی مابین مقتو  ،افاراد

باارای حمایاا از خانواد هااایی کااه باارای حمایاا از خانواد هااایی کااه

ناشداب ،استعما ماواد

گریبانگیر اعتیاد هستدد

گریبانگیر اعتیاد هستدد

مخدر صادعتی (شیشاه

 -ناآگاهی از قانون

 -ناآگاهی از قانون

توسااا وی ،سااارق

 -عدم سرع و جادی در رسایدگی

 -عدم سرع و جدی در رسایدگی

وساااایل مداااز طااای به دلیل ایدکه این ماورد را بارهاا باه

به دلیل ایدکه این ماورد را بارهاا باه

چداادین مرحلااه و نیااز پلیه و سیست قضایی گزارش دادی

پلیه و سیست قضایی گزارش دادی

نااازاع و درگیریهاااای و عدم اعتماد به قانون

و عدم اعتماد به قانون

متعاادد بااا خااانواد اش - ،احساب عدم حمای و کسی نیس

 -احساااب عاادم حمایاا و کساای
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ردیف

ماجرای قتل

نظرات مصااحبه شاوندگان در
رابطه با عوامل بروز قتل

ظن مااموران مبدای بار به دا د ما برسه هیچکه

کد گذاری و جمع بندی
نیس به دا د ما برسه هیچکه

این که قتل از سوی پدر  -بیتوجهی از سوی فرزندخ فق فکر  -بیتوجهی از سوی فرزندخ فق فکر
مقتااو صااورت گرفتااه و ذهدش تهیه و استعما مواد مخادر
باشد

بود

و ذهدش تهیه و استعما مواد مخادر
بود

 پایین بودن سط تحصیالت قاتال  -پایین بودن سط تحصیالت قاتالو مقتو

و مقتو

 پایین باودن وضاعی اقتصاادی و  -پایین باودن وضاعی اقتصاادی وفرهدگی

فرهدگی

 -پدهان کاری قتل و فریب پلیه

 -پدهان کاری قتل و فریب پلیه

بحث و نتیجه گیری
قتل نفس یا آدمکشی (جان کسی ها عادا م به طوه غقرقمانونی گمرفتن) .قتمل یکمی از
موضوعاحی است که ده علوم اجتااعی از زمایای مختلف موهد برهسی قمراه گرفتمه اسمت.
حاهیخ ،جامتهشناسی ،همانشناسی ،حیوق ،جرمشناسی م انسانشناسی هرکمدام بما نگرشمی
خاص این موضوع ها موهد ملااته قراه میدهند .بنابراین میحوان بقان ناود کمه قتمل ها بما
حوجه به ابتاد گسترد اجتااعی آن باید ملااته کرد .ده مراحل امل قتل به عنموان انقمراف
اجتااعی حلیی میشود ،چرا که هعایت حیوق دیگران به عنوان یک هنجاه موهد نظر بمود
م حتدی به جان دیگران انقراف از این هنجاه است م از سوی دیگمر قتمل ها میحموان بمه
عنوان یک ماقتقت اجتااعی ده نظر گرفت ،دمهکقم بر اساس مکتمب کماهکردگرایی حاکقمد
خاصی بر این مسئله داشت که خودکشی به عنوان یک پدید اجتااعی حلیمی میگمردد ،ده
صمموهحی کممه خودکشممی ،یممک پدیممد اجتامماعی ممموهد نظممر باشممد ،میحمموان بممه حقلقممل
جامتهشناختی نائل آمد .بر این اساس میحوان نتقجه گرفمت کمه قتمل ها بمه عنموان پدیمد
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اجتااعی بایستی حصوه کرد حا بتوان حقلقل جامتهشناختی دهباه علمل م عواممل بمرمز آن
بقان داشت .طبق نظریاو جامتهشناختی نظریه خمرد فرهنمگ خشمونت ممدعی اسمتکمه
دهخرد فرهنگ خشونت ،ضرب م شتم افراد م حوسل به پرخاشگری بمه اقماظ اجتاماعی
موهد حایقد م پذیرفته است م پقامد برخی مقرکها مقسوب میشود م خشونت جزء آشمنا
م مرگباه حالش برای زندگی است .این همیکرد ،خرد فرهنگ خشمونت ها مسمبب اصملی
نرخ باالی آدمکشی ده هاسایگیهای فیقرنشقن میداند .افراد ده این هاسایگیها م خمرد
فرهنگها ،با ااگوی خشونت که حوس ماادین ،هاساالن م هاسایگان فیقر اهائمه میشمود،
پقوند داهند م ده دامنه مسقتی از هفتاههای خشمونتبماه شمرکت میکننمد م از آن هویمت
میگقرند .از هاقن هم ،خشونت شقو زندگی م شقو حل مسائل این گونه افراد م نمه حنهما
بهنجاه ،بلکه الزم حلیی شمد م کسمی اصمال ده مموهد پرخاشمگری خمود احسماس گنما
نایکند .یافتههای حوصقفی حقیقق نقمز بمر هامقن اممر حاکقمد داهد .زیمرا بمقش از نقامی از
مقکومقن به قتل افراد با سلح حقصقالو پایقن ،دهآمد کم ،خمانواد آشمفته م سمن پمایقن
بودند م نقای از قتلهابه دالیل شرکت ده نزاعهای خانوادگی م یا دسته جاتی بودنمد .امما
هقرشی ده نظریه خود بر این بامه است که هفتاهها م کنشهای انقرافی نتقجه کسستگی یا
حضتقف هابله پقوستگی م حیقد افراد به جامته است .هنگامی که پقوستگی م هابله با دیگمر
اعضای جامته قوی است افراد کنترل خواهند شد م متتاقبا احتاال نیض قوانقن م انقمراف
کاتر میشود .ساپسون ماوب با نظمر هقرشمی موافینمد امما آنهما اهاقمت پقوسمتگیهای
اجتااعی گوناگون ها ده دمه های مختلف زندگی متغقر میدانند .آنان بمر ایمن نظرنمد کمه
«نیله دگردیسی» ده زندگی همچون ازدماج م یافتن شغل ثابت مرز هابله افراد بما جمرم م
انقرافاو است .ازدماج از طریق هابله خانوادگی م عاطفی نزدیک م هممچنمقن پقونمدهای
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بقن افراد آشنا هفتاه کجرمانه ها کاهش میدهد م به ماسله آن کنترل اجتاماعی ها افمزایش
میدهد .یافته حقیقق حاضر نقز این نکته ها حایقد میکند.
 شناخت فرهنگی پدیده قتل در منهقه مذکور؛ده هاستای برهسی هدف امل حقیقق با عنوان شناخت فرهنگمی پدیمد قتمل ده منلیمه
سلسبقل شهر کرمان میحوان بقمان داشمت :بنما بمه اظهماه سماکنقن ایمن مقلمه م هاچنمقن
کاهشناسان اجتااعی ،انتظامی م هاچنقن مشماهداو مقمدانی مشماهد گردیمد کمه ده ایمن
مناطق با فیر فرهنگی مواجه هستقم م کابود مراکز ،فرهنگی ،حفریقمی م مهزشمی ده ایمن
مناطق مشهود است م هاچنقن حفریح اکثر جوانان ایمن منلیمه بقکماه م بمه مشماغلی نظقمر
فرمش مواد مخده ،مشرمباو ااکلی م سرقت میپردازند م متاوال ده خقابانها م کوچمهها
مقفلهای دمستانه داهند م بر هاقن اساس یکی از عوامل افزایش نزاع م دهگقمری ده ایمن
منلیه است - .ناآگاهی از قانون ،عدم سرعت م جدیت ده هسمقدگی بمه داقمل اینکمه ایمن
موهد ها باهها به پلقس م سقستم قضایی گزاهش دادیم م عدم اعتاماد بمه قمانون ،احسماس
عدم حاایت م کسی نقست به داد دل ما برسه هقچکس.
کنترل اجتااعی نتوانسته از اهحکاب به قتل پقشگقری نااید .یافته حقیقق بما نظریمههای
بلوم م کلقرن( ،)9565هاراستا نقست .زیرا طبق نظریه پقتر بلوم قتل متمرف مقمزان کنتمرل
اجتااعی م نظاهو اجتااعی است ده صوهحی که مسایل کنترل اجتااعی چه اشکال هسای
م چه اشکال غقرهسای آن ده جامتهای حضتقف گردد ،زمقنههای برمز هفتاه انقرافی م بمه
خصوص اهحکاب قتل افزایش خواهد یافت م طبق نظمر کلبمرن ژنتقمک ماکمن اسمت بمه
صوهو باایو فرد ها به خشونت ما داهد ،اما عوامل فرهنگی م اجتاماعی میحواننمد حبمدیل
آن ها کنترل ناایند .اما یافته حقیقق حاضر نشمان داد کمه بما مجمود بماالبودن مقمزانکنتمرل
اجتااعی ،قتلها احفاق افتاد اند م کنترل اجتااعی نتوانسته از آنها پقشگقری کند م داقل آن
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ها میحوان چنقن بقان کرد که با حوجه بر اینکه بسمقاهی از قتملهمایی کمه احفماق ممیافتمد
برنامه هیزی شد نقست م این فقاشی ،عصبانقت م خشونت افساه گسقخته استکمه منجمر
به قتل میشود .ده بسقاهی مواهد ده قتل خانوادگی چقزی از پقش طراحی نایشود م قتمل
با ابزاه دم دستی انجام میشود که این موضوع از حشدید نابهنجاهیهای خانوادگی حکایت
میکند .ده نهایت اینکه عوامل افزایش قتل چه خانوادگی م چه غقرخانوادگی حلیمههمای
متصل به هم هستند م نایحوان یکی ها عامل اصلی دانست.
برخی قتلها هیشه ده آداب م هسوم غل م نادهست داهد ،باید فرهنگ سازی مناسمبی
ده این هابله از سوی هسانهها انجام شمود زیمرا فرهنمگ سمازی نیمش مهامی ده کماهش
آسقبهای اجتااعی داهد.
از پراکندگی جاتقت م فرهنگ آنها م هاچنقن از اصمول م عواممل مابسمته بمه آنهما
بقث میکند .ده جغرافقای انسانی بویژ جغرافقای فرهنگی هاانقمده کمه بمه پدیمد قتمل
حوجه میشود ،به هاان میداه نقز به بافت ،زمقنه م سابلها م نشمانههمای مکمانی پرداختمه
میشود .این موضوع ده جغرافقای فرهنگی از طریق ملااته آثماه انسمان سماخت م چشمم
اندازهای فرهنگی با اقاظ حفاموهای فرهنگی ،شرای زممانی م متناهمای نهفتمه ده آنهما
موهد ملااته قراه میگقرد (عیقلی م احادی.)2 :9351 ،
 شناخت اقتصادی پدیده قتل در منهقه مذکور؛با برهسی مضتقت قتلهای احفاق افتاد ده این منلیه ده مییمابقم کمه اکثمر ممردم ایمن
منلیه از مضتقت اقتصادی خوبی برخوهداه نقسمتند م مشماغلی مثمل کماهگری م مشماغل
کاذبی مثل فرمش مواد مخمده ،مشمرمباو ااکلمی ها داهای میباشمند م اکثمر مهماجرین از
شهرستانهای جنوبی استان م بخصوص منلیه گلبافت ،شهداد م بم هسمتند م بمه خمودی
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خود حاشقه نشقن هستند .ده این مناطق شاهد شقوع بقکاهی م فیر م هاچنقن افمراد متتماد
م یز کاه هستقم.
مسائل همانی ،فرهنگی ،اجتااعی م به میژ فیر اقتصمادی ها ده مقموع قتلهمای فجقمع
موثر هستند .ده هر جامتهای که با کاهش دهآمد عامومی ،افمزایش فیمر م شمقوع بقکماهی
مواجه هستقم آماه متتادان م افراد بزهکاه افزایش م زمقنه شقوع آسقبهای اجتااعی م قتل
فراهم میشود .برای پقشگقری از مقوع قتلهای فجقع باید مضتقت اقتصمادی ممردم بهبمود
یابد .بهبود مضتقت اقتصادی م افزایش دهآمد ملی م فردی نقازمند هفمع بقکماهی ،افمزایش
سرمایه گذاهی م بهبود مضتقت حواقد داخل است م باید به طموه جمدی ده جهمت بهبمود
مضتقت جامته گام برداشت زیرا با این اقدام با کاهش آماه متتادان م بزهکاهان ده جامتمه
مواجه هستقم .میام متظم ههبری به طوه مدامم بر برنامههیزی بمرای ممدیریت آسمقبهای
اجتااعی حاکقد داهند .اماویت م مقوه مهم متظم اه مدیریت آسمقبهای اجتاماعی اسمت
زیرا با کنترل م مباهز با آسقبهای اجتااعی مضتقت همانی جامته بهبود مییابد.
 شناخت مسائل اجتماعی پدیده قتل در منهقه مذکور؛زیرا بقش از نقای از مقکومقن به قتل افراد بما سملح حقصمقالو پمایقن ،دهآممد کمم،
خانواد آشفته م سن پایقن بودند م نقای از قتلهابه دالیل شرکت ده نزاعهای خانوادگی م
یا دسته جاتی بودند .اما هقرشی ده نظریه خود بر این بامه است که هفتاهها م کمنشهمای
انقرافی نتقجه کسستگی یا حضتقف هابله پقوستگی م حیقد افراد به جامته اسمت .هنگمامی
که پقوستگی م هابله با دیگر اعضای جامته قوی است افراد کنترل خواهنمد شمد م متتاقبما
احتاال نیض قوانقن م انقراف کاتر میشود .ساپسون ماوب با نظر هقرشمی موافینمد امما
آنها اهاقت پقوسمتگیهای اجتاماعی گونماگون ها ده دمه همای مختلمف زنمدگی متغقمر
میدانند .آنان بر این نظرند که «نیله دگردیسی» ده زندگی همچون ازدماج م یمافتن شمغل
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ثابت مرز هابله افراد با جرم م انقرافاو است .ازدماج از طریق هابله خانوادگی م عماطفی
نزدیک م همچنقن پقوندهای بقن افراد آشنا هفتاه کجرمانه ها کاهش میدهد م به ماسله آن
کنترل اجتااعی ها افزایش میدهد .یافته حقیقق حاضر نقز این نکته ها حایقد میکند.
بقش از نقای از مقکومان به قتل افراد کاهگر م کمم سمواد جامتمه میباشمند ،پقشمنهاد
میشود ،دمات با از بقن بردن زمقنمههای جمرم ،هممچمون فیمر ،مقرممقمت از حقصمقل م
هم چنقن فراهم ناودن حداقل امکاناو زندگی م هفماهی بمرای افمراد جامتمه میحوانمد ده
کاهش آماه قتل اثر گذاه باشد.
 نقای از قتلهای احفاق افتاد شامل قتلهای اجتااعی از قبقل اختالفاو خمانوادگی منزاعهای دسته جاتی صوهو گرفتهاند .بسمقاهی از خانواد هما کمه قتمل ده آنهما هخ داد
است گرفتاه دیگر انقرافاو مانند اعتقاد ،مصرف مشرمب م  ...بود اند.
قبح برخی آسقبهای اجتااعی ده جامته از بقن هفته است ،ده گذشته نگا جامتمه بمه
آسقب م متضل طالق بسقاه منفوه بود اما ده حال حاضر شاهد برگزاهی جشمن طمالق ده
کشوه هستقم م به نوعی قبح برخی آسقبهای اجتاماعی ده حمال از بمقن هفمتن اسمت ده
حاای که جامته باید نسبت به برخی آسقبها ماکنش جدی نشان دهد م حساسقت الزم ده
عاوم نسبت به چنقن مسائلی به مجود آید حا شاهد کاهش خشمونتها ،قتلهمای فجقمع م
بزهکاهی ده کشوه باشقم.
حساسقت مردم م مسئوالن ده هابله با آسقبهای اجتااعی باید افزایش یابمد ،همر چمه
مقزان کنترل اجتااعی آسقبها بقشتر باشد با کاهش آسقبها مواجه خواهقم شد .برخمی از
دانشاندان عوامل مققلمی م اجتاماعی ها منشمأ پدیمد جمرم حلیّمی ناودند.بمه نظمر ایمن
دانشاندان ،جرم پدید ای نقست کمه عواممل م شمرای جسماانی م همحمانی افمراد ده آن
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حأثقرداشته باشد ،بلکه عامل جامته ممقق سبب برمز جنایت میگمردد( .شمامبقاحی:9378 ،
)79 - 75
دکتر الکاسانی 9843(9م  9524م)هئقس مکتب مقق اجتااعی ،حنهما عاممل مققلمی م
فرهنگی ها موجب جرم مترفی ناود است.به نظر این دانشاند ،هاانگونه که هر مقکمرمب
ده شرای م مقق خاصی اجاز هشد م ناو م حکثقر مییابد ،پدید جرم نقمز ده مقمق م
فرهنگ مربوط به خود زایقد میشود .از نظر دکتر الکاسانی ،منشأ پدید جرم حنهما عواممل
زیستی -همانی است.ماهکی نقزپدید جرم هاناشی از مضتقت نابهنجاه اقتصادی میدانست.
مکتب سوسقااقست ام جامته اشتراکی ها به عنوان جامته اید آل مترفی میکمرد کمه طبمق
نظر آنان جرم زایقد نظام سرمایهداهی است .بنابرنظر مقییان جرم شناسی ،دهبمرمز پدیمد
جرم عوامل پقچقد زیستی م همانی م اجتااعی دخاات داهند( .عبیری)9381 ،
 شناخت ویژگیهای وراثتی در بروز پدیده قتل در منهقه مذکور؛نتایج حاصل از حقیقق نشان میدهد اکثر افرادی که مرحکب قتل شد یا برهسی گذشته
میتول م خانواد های آنها نشان میدهد که اکثرا با مشکالحی نظقر؛  -پمایقن بمودن آسمتانه
حقال ده برخی از مردم این منلیه - ،پایقن بمودن کنتمرل خشمم ده بمقن ممردم - ،انتیمال
ناهاحتیها م مشکالو به اعضاء دیگر خانواد م به جوش آمهدن سایر اعضماء خمانواد - ،
مجود عصبقت حاایت از خانواد م ناموسی - ،کارنگ بودن اعتیاد به قوانقن م میمرهاو
م حل مشکالو از طریق دستگا های امنقتی ،انتظامی م قضایی - ،مجود هدپمای خشمونت
ده خانواد م خشونت خانوادگی به صوهو غقرمستیقم ده جامته حأثقر میگذاهد - ،مجمود
حاکاقت سنت ،داشتن سابیه جرم ده بقن اعضاء خانواد اشاه کرد.
عوامل اهثی یتنی آن چه کودک از پده م ماده م نقکاکمان هنگمام حوامد بما خمود آمهد
است ،حأثقر مهاثت ها ده حکوین شخصقت کودک نایحوان انکاه کرد آن چنان که بر حسب
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پژمهشهای نوین علم م مهاثمت پماه ای از هنجماهیهمای کرممموزممی ،حمأثقر ژهفمی ده
عواطف ،هقجانها م به طوه کلی هفتاه اسنان داهند (اهدبقلی.)39 :9351 ،
میژگیهای اکتسابی یتنی آن چه انسان از بدم حواد حا پایان عار میآموزد .میژگیهمای
شخصقت انسان سبب میشود پاه ای از استتدادهای باایو شکوفا شود م یا بمرعکس سمد
هاهی برای بااندگی آن فراهم گردد .میژگیهایی که عالم بر خود انسان میحوانمد گما بمه
طوه غقر اهادی حتی بر هشد م ناو جنقن حأثقر گذاهد .به عنموان ناونمه حامایالو م کمم م
بقش شدید برای مصرف مواد مخده م ده نتقجه داهم باهگی ده شخصقت متتاد کمه عماملی
موثر بر شرای جنقن خواهد بود.
نتایج نهایی حاصل از حقیقق نشان میدهد که عوامل بمرمز قتمل عامد ده پرمنمد های
برهسی شد نزاع م دهگقری عمواملی نظقمر - :حاشمقه نشمقنی ،کابمود امکانماو حفریقمی،
مهزشی م فرهنگی مناسب ،بقکاهی م کوچه نشقنی ،پایقن بودن سن میتمول ،پمایقن بمودن
آستانه حقال م کنترل خشم ،مجود عصبقت حاایت از خانواد  ،حقریمک عواطمف منفمی،
غقرو محاقّت بی جا ،پایقن بودن سلح حقصقالو قاحل م میتول ،کارنگ بودن اعتیاد به
قوانقن م میرهاو م حل مشکالو از طریق دستگا های امنقتی ،انتظمامی م قضمایی ،مجمود
هدپای خشونت ده خانواد  ،افزایش آماه نزاع م دهگقری ده این منلیه ،انگقز اصلی قتلها
نزاع بود  ،بلد نبودن حل مسئله ،پایقن بودن سلح فرهنگی م اقتصادی ،داشتن سابیه حکراه
جرم م جرمقت ،مجود سالح سرد ده بقن افراد ،ده برمز پدید جرم عوامل پقچقد زیسمتی
م همانی م اجتااعی دخاامت داهنمد ،پمایقن بمودن سملح حقصمقالو ،زنمدگی ده خمانواد
پرجاتقت ،پقش دستی ده قتمل ،حتصمب کوهکوهانمه ،ناآگماهی از قمانون ،عمدم سمرعت م
جدیت ده هسقدگی ،حاکاقت سمنت ،عصمبقت ناموسمی ،سمابیه نمزاع م دهگقمری قاحمل،
اختالفاو قبلی ،حس انتیام جویی ،برنامههیزی قبلی برای مقوع قتل است.
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عامل برمز قتلهای ناموسی ها میحوان عواملی نظقر :حتصب عاممل بقچماهگی ،حتصمب
یتنی ایثاه به خاطر ناموس ،حفظ ناموس به ققات جان ،غقرو م حتصب شمدید ،پشمتقبانی
طایفه از قاحل ،احقا دهگقری ده جشنها ،ازدماج اجباهی ده سنقن پایقن ،عدم قدهو دختمر
ده انتخاب ،ناهضایتی از ازدماج ،عدم حوجه به عشق ،عدم اعتااد به قانون ،عمدم جمدیت م
سرعت ده هسقدگی ،ناآگاهی از قانون ،اهاقت شدید سنت ،اهاقت ابرمی خانواد  ،حاشمقه
نشقنی ،مجود عصبقت حاایت از خانواد  ،حقریک عواطف منفی ،غقرو م حاقّت بمیجما،
پایقن بودن سلح حقصقالو ،کارنگ بودن اعتیاد به قوانقن م میرهاو م حل مشمکالو از
طریق دستگا های امنقتی ،انتظامی م قضایی ،مجود هدپمای خشمونت ده خمانواد  ،افمزایش
آماه نزاع م دهگقری ده این منلیه ،انگقز اصلی قتلها نزاع بود  ،بلمد نبمودن حمل مسمئله،
پایقن بودن سلح فرهنگی م اقتصادی ،مجود سالح سرد ده بقن افراد.
نتایج حقیقق مربوط به قتلهای ناشی از اختالفماو خمانوادگی نشمان میدهمد عمواملی
نظقر :اعتقاد به مواد مخده ،سوء ظن به هاسر ،مشکالو اقتصادی ،کاه صمرفا بمرای حهقمه
مواد مخده ،دهگقری م نزاع خانوادگی ،مشکالو فمرامان زنمدگی زناشمویی م خمانوادگی،
فقاشی م کتک کاهی هاسر م برخوهد فقزیکمی ،عمدم کنتمرل خمود ،پمایقن بمودن آسمتانه
حقال ،پایقن بودن حاایت مسئواقن از خانواد هایی که گریبانگقر اعتقاد هستند ،ناآگاهی از
قانون ،عدم سرعت م جدیت ده هسقدگی ،احسماس عمدم حاایمت ،بمیحموجهی از سموی
شوهر ،پایقن بودن سلح حقصقالو ،پایقن بودن مضتقت اقتصادی م فرهنگی است.
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