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 چکیده
قتل در مناطق   ی قتل انجام شده، سعی بر آن است تا تفاوت در نرخ ی مطالعاتی که در حوزه در عمده

مند بودن  قادر  رغم ارزش ها علی های حاصل از آن ضیح داده شود. اما این مطالعات و نظریهمختلف تو

کشد؟ یا در کجا و چه وقت و به  گویی به این سواالت نیستند که چه کسی، چه کسی را می به پاسخ

 تلهایی از ق رایج که بیشتر به توصیف و تفسیر جنبههای  دهد؟ برخالف روش چه دلیلی قتلی رخ می

مرد و دو زن که  12ی عمیق با  مصاحبه 14پردازد، تحقیق حاضر با تکیه بر روش کیفی و انجام  می

رو درک شخصی مجرمان و  دنبال فهم جامع مجرمین است. ازاین اند، به مرتکب قتل عمد شده

 است. ی این تحقیق ها از اهداف عمده های آن ها و شناسایی انگیزه ی آن معنابخشی به زندگی روزمره

ها ناشی از تضاد میان افراد در شرایط مختلف است.  ی قتل نتایج تحقیق حاکی از آن است که عمده

عنوان روشی برای حل تعارضات و تنازعات میان اشخاص باتوجه به متغیرهایی چون  پذیرش قتل به

اوال ی دو ویژگی اصلی است:  طبقه، جنسیت و سن متفاوت است. بیشتر جرایم قتل دربرگیرنده

شده است و دوم، حوادث معموال در زمان و مکان خاص ترتیب داده نشده  خشونت راهی پذیرفته

که ازقبل ترتیب داده شده باشد. معموال خشونت  یابد؛ نه این عبارت دیگر حادثه توسعه می است. به

کنند  میگیرد و در آن قربانی و مجرم هر دو سعی  ی شخصیتی تنازعی و دعوایی، شدت می وسیله به

ی بین قربانی و مجرم و شباهت  قیمت نابودی طرف مقابل حفظ کنند. رابطه ی خود را به وجهه

 ای پدیدار بار بیشتر در روابط قرینه های مرگ راند که خشونت ها ما را به این فرض می های آن ویژگی

 اند. مراتب شوند، نه در روابطی که مبنی بر سلسله می

 ای، روش کیفی تقابل، فریفتگی جرم، روابط قرینهقتل، کنش م کلیدواژگان:
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 مقدمه و طرح مسئله
لحاظ جدیت همیشه  دهند، اما به درصد از کل جرایم را تشکیل می 7تا  5اگرچه جرایم خشن 

ترین نوع  (. قتل جدی2008شوند )واتز و دیگران  بیش از سایر جرایم مورد توجه عموم واقع می

ها را  سازد و زندگی انسان دار می د، افکار عمومی را جریحهدا جرم خشن است که درصورت رخ

دهد همواره تاثیر آن از محل وقوع  برد. هر قتلی که رخ می ای از ترس و تعجب فرو می در هاله

شده و  سرعت گزارش چیز به کنیم همه رود؛ خصوصا در عصری که ما در آن زندگی می فراتر می

تواند  کند و می مثابه سکوی بزرگ خبررسانی عمل می گردد. امروزه اینترنت به جهانی می

رو جرایم خیابانی و قتل انعکاس بیشتری  باره در اسرع وقت خلق کند. ازاین تصوراتی را در این

ها را نسبت  گذارند و نظم زندگی اجتماعی و ذهنیت انسان یابند چون بر زندگی مردم اثر می می

گونه  زننده است. این ع جرایم خشن در چند سطح ضربهریزند. وقو به امنیت اجتماعی درهم می

هایی که قربانی و قاتل در آن عضویت  گردند، بلکه به گروه فقط منجر به قتل قربانی می جرایم نه

لحاظ امنیت اجتماعی  ی مدنی را به زنند و از طرفی موقعیت جامعه شدت صدمه می دارند به

های  یر موضوع قتل و جرایم خشن دائما در فیلمهای اخ سازند. اگرچه در سال دار می خدشه

خاطر جذب مشتری با موضوع  ها به گردد و بسیاری از فیلم سینمایی و تلویزیونی برجسته می

لحاظ تحلیلی مورد  رسد که موضوع قتل کمتر به نظر می شوند، اما به خشونت و قتل ساخته می

گوید،  می طور که پل راک عبارتی همان بهشناسان قرار گرفته است و  شناسان و جرم توجه جامعه

های  (. در جوامعی که مرگ1998قتل مورد غفلت آکادمیک و روشنفکری قرار گرفته است )راک 

کند. اما  عنوان یک امر غیرعادی جلوه می بار بخشی از زندگی روزمره است، قتل کمتر به خشونت

های عادی در  معموال قتل در بسیاری از جوامع واکنش نسبت به قتل بسیار جدی است.

های  ی تضاد بین شخصی بر سر رقابت شوند که دربرگیرنده هایی اجتماعی ظاهر می موقعیت

های غیرمتعارف  ها با قتل جنسی، کاری و یا دفاع از قلمرو یا ناموس است و این نوع قتل

ه غالبا در پنهان رخ های انتقامی( ک های مربوط به باندهای تبهکاری، قتل ای، قتل های زنجیره )قتل

 دهند، متفاوت است. می

رو  گیرد. ازاین ای فرهنگی و اجتماعی شکل می رفتار انسان نه در خال، که در زمینه

 های اجتماعی از جمله خانواده، محله، مدرسه و اجتماع نگاه شناسی برای تبیین قتل به متن جامعه

ی توزیع افتراقی افراد، همسایگی و  را نتیجهشناسی، قتل  های رایج در جامعه کند. بیشتر تئوری می
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ها در  گونه نظریه اند. اگرچه این دنبال قواعد عمومی و تعمیم دانند و به های اجتماعی می ویژگی

های رایج  افزایند، اما تئوری ی قتل می نوع خود ارزشمندند و بر فهم و درک ما نسبت به پدیده

زنند یا چگونه قربانیان خود را  ز افراد دست به قتل میای ا توانند توضیح دهند که چرا عده نمی

ای  که عده خواند؛ حال آن ای اسف بار فرامی سوی واقعه ها را به کنند یا چه چیزی آن انتخاب می

رو الزم است با انجام تحقیقات  زنند. ازاین گاه دست به قتل نمی دیگر تحت شرایط مشابه هیچ

ها  گونه روش ها فهمیده شود. این مطالعه و بنابر روایت آن های مورد کیفی دنیا از دید سوژه

دنبال فهم عمیق رفتارهای انسانی و دلیل  دنبال تحلیل مبتنی بر اعداد و ارقام نیستند، بلکه به به

چه در این مطالعه مورد نظر است، فاصله گرفتن از  ها برای آن رفتارها هستند. آن انسان

 اند. یای واقعی و دیدگاه افرادی است که مرتکب قتل شدهتجردگرایی نظری و توجه به دن

پردازند، در این تحقیق  هایی از قتل می های رایج که به توصیف و تفسیر جنبه برخالف روش

مثابه کنش  عبارت دیگر، قتل به با تکیه بر روش کیفی، فهم جامع مجرمین مدنظر بوده است. به

یابد و یا چه نوع ارتباطاتی قتل را  رد که چگونه الگو میمتقابل در نظر گرفته شده و باید سوال ک

ها فراتر  های قاتالن، قتل و یا قربانیان آن کند. برای فهم قتل باید از توصیف ویژگی تولید می

 بار دست یافت . رفت؛ باید به فهم چگونگی و چرایی این واقعه اسف

 ی تحقیق پیشینه
گرفته مبتنی بر سه رویکرد متفاوت حقوقی، ی مطالعاتی که با موضوع قتل صورت  عمده

شناختی دارند حجم  اند. در این میان مطالعاتی که رویکرد جامعه شناختی شناختی، یا جمعیت روان

مسایل اجتماعی قتل در »عنوان  ای تحت دهند. عبدی در مطالعه کمتری را به خود اختصاص می

ی قتل به توصیف مشخصات مرتکبین و  هی تصویری نسبتا جامع از مسئل با هدف ارائه« ایران

های پژوهش خود پرداخته  ی پیشنهاداتی باتوجه به یافته قربانیان قتل پرداخته و درنهایت به ارائه

های اصفهان و  ترتیب درمورد علل قتل در استان ( به1374( و کرمی جم )1370است. زکی )

های  وثر بر ارتکاب قتل، به بیان ویژگیاند و ضمن شناسایی عوامل م لرستان مطالعاتی انجام داده

صورت تطبیقی بر روی  ( به1374ی دیگری که کشکولی ) اند. مطالعه قاتل و قربانیان پرداخته

صورت مستقیم بیشترین تاثیر را در  محرومیت اقتصادی بهدهد که  دگرکشی انجام داده، نشان می

یم و غیرمستقیم تاثیر قابل صورت مستق سازمانی اجتماعی به دگرکشی جنایی دارد و بی

ی همسرکشی مطالعاتی انجام داده است.  . معظمی نیز در زمینهای بر دگرکشی ندارد مالحظه
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توجه به  عدم عدم تجانس فرهنگی،جمله عوامل گوناگون ازدهد که  نتایج پژوهش وی نشان می

عتیاد به ا ر،فق فکری، عدم آموزش زناشویی و عدم هم ،زوجینهای منطقی هر یک از  خواسته

 های زندگی جنسی، سامانی هناب اختالل شخصیت یکی از همسران، مواد مخدر یا الکل،

میان زن را ناسازگاری  ی تواند زمینه می سنی زیاد زن و شوهر و... ی فاصله ،یجبارهای ا زدواجا

منجر  تواند ، میفقدان آگاهی و آموزش صحیحی  این ناسازگاری، درنتیجهو مرد فراهم آورد و 

صورت کیفی نیز انجام گرفته  درخصوص ارتکاب قتل تحقیقاتی به آمیز گردد. به رفتار خشونت

توان به پژوهش مقصودلو و دیگران اشاره کرد که در آن نویسندگان با  که از آن میان می

اند. آقابخشی نیز در  زن متهم به قتل پرداخته 19رویکردی کیفی به بررسی ارتکاب قتل در میان 

ی وضعیت زندگی خانوادگی و اجتماعی   ای دیگر با رویکرد مددکاری اجتماعی به مطالعه العهمط

ای دیگر به بررسی  نژاد و عباسیان نیز در مطالعه زنان متهم به قتل شوهر پرداخته است.  قاضی

های جنایی همسرکشی مربوط به   از میان پروندهها  اند. آن عوامل اجتماعی همسرکشی پرداخته

 17پرونده،  34در استان تهران رخ داده است،  1387تا  1380های   هایی که در خالل سال لقت

طور تصادفی انتخاب  به را مورد مربوط به شوهرکشی زنان 17کشی مردان و   مورد مربوط به زن

 موضوع پرداختند.بررسی به و بااستفاده از تکنیک تحلیل محتوا  کردند

 نظریشناسی و قتل: ادبیات  جامعه
شناسی مشارکت نظری وسیعی را درباب فهم جرایم و انحرافات فراهم نموده است و  جامعه

فرهنگ، منابع،  پردازان این حوزه به تاثیر عواملی چون یادگیری اجتماعی، فشار، خرده تئوری

بندی  اند. برای مطرح کردن و دسته گرانه، فرصت ارتکاب جرم و ... پرداخته انتخاب حساب

شناختی راه مشخص و برتری وجود ندارد و از منظرهای  ای متنوع و متعدد جامعهه نظریه

 (.2002بندی کرد )راک در مگوایر و دیگران  ها را دسته توان این نظریه گوناگون می

شناختی  توان گفت که بعضی از رویکردهای جامعه باتوجه به تنوع رویکردهای مختلف می

ز رویکردها در سطح خرد و کنش متقابل به تبیین قتل فرهنگی و بعضی ا -در سطح ساختاری

 شود. اختصار به رویکردهای کلی پرداخته می پردازند؛ که در ادامه به می

 رویکردهای ساختاری/فرهنگی

کنند آشکار سازند که چگونه شرایط و عواملی چون  رویکردهای ساختاری/فرهنگی سعی می

تواند الگوهای قتل را  فرهنگ می ماعی و خردهسازمانی اجت فقر، محرومیت، عدم تساوی، بی
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های نسبی و مطلق و تاثیر آن بر  های ساختاری عمدتا بر روی محرومیت توضیح دهد. تئوری

تواند قتل را توضیح دهد که موجب  اند. محرومیت مطلق از این جهت می قتل بحث کرده

گردد. محرومیت نسبی  تی میقدر استرس، فشار، ناامیدی، ازخودبیگانگی، غیراخالقی شدن و بی

عبارتی درک  های مختلف ناظر است؛ به به عدم تساوی در دسترسی به منابع اقتصادی بین گروه

کند تا رفتارهای  ها را تحریک می ی ذهنی افراد نسبت به محرومیت نسبی آن و تصور و تجربه

 (.1985آمیز بروز دهند )مسنر و تاردیف  خشونت

دهند که هر گاه افراد در شرایط  ( نشان می1990ه تحقیق بولینگ )تحقیقات اجتماعی از جمل

ها باالتر است  نامساوی و محرومیت نسبی و مطلق بیشتر درگیر باشند، نرخ جرم نیز در میان آن

های  لحاظ تاکید بر عوامل ساختی و ویژگی (. اگرچه رویکرد ساختی به 2005نقل از بروکمن  )به

خود ارزشمند است و توان تبیین نرخ جرم را دارد، اما قادر به جمعیتی و اجتماعی در نوع 

 گیرد. توضیح این موضوع نیست که چرا و چگونه قتل شکل می

 فرهنگ رویکردهای خرده
(  عمدتا برای تبیین 1958، میلر 1955فرهنگ )کوهن  های خرده شناسی، تئوری ی جرم در حوزه

های ساختی بر شرایط  دند. درحالی که تئوریی پایین ظاهر ش نرخ جرم در میان مردان طبقه

توانند درگیر شدن  ها که می های گروه فرهنگ های فرهنگی بر خرده اجتماعی تاکید دارند، تئوری

عبارتی بسط و  فرهنگ به های خرده کنند. تئوری در جرایم خشن را ترغیب کنند، تاکید می

ها قادرند توضیح  ماعی است. این تئورینشینی اجت سازمانی و هم های فشار، بی ی تئوری توسعه

شود )بسط فشار(، چرا شکل و فرم خاصی را به خود  فرهنگ خاصی ظاهر می دهند چرا خرده

یابد  سازمانی اجتماعی( و چرا از یک نسل به نسل دیگر ادامه می ی بی گیرد )بسط و توسعه می

 نشینی افتراقی(. ی هم )توسعه

رو که بر  ها ازآن کنند. تز آن فرهنگ خشونت بحث می رده( از خ1967ولفگانگ و فراکوتی )

شده است. مطابق این نظریه، سیستم  قتل و خشونت متمرکز است، در سطح وسیعی شناخته

های  فقط تقاضا بلکه انتظار دارد که در بعضی از موقعیت ها،  نه فرهنگ ارزشی بعضی از خرده

های خاص یا  ها و ارزش خورداری از ایدهعبارت دیگر، بر اجتماعی خاص خشونت رخ دهد. به

طرف جرم بکشاند. ولفگانگ  های خاصی را به تواند گروه فرهنگ جرمی می وابستگی به خرده
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آمیز از جمله قتل از حوادثی  کند که بسیاری از اعمال خشونت درستی بر این مسئله تاکید می به

 اند. پاافتاده شود که اصالتا جزئی و پیش ناشی می

ی  فرهنگ نقدهای بسیاری مطرح است. برای مثال نظریه های خرده رد تئوریمو در

فرهنگ، این حقیقت را درنظر نگرفته است که بسیاری از مردم طبقات پایین با هنجارهای  خرده

دهد که افرادی که در طبقات اجتماعی پایین  کنند، یا مطالعات نشان می نوایی می جامعوی هم

زنند،  هایی که در همان طبقه دست به قتل نمی هنگی متفاوت از آنزنند، فر دست به قتل می

کند که طبق آن مردان خشن  فرهنگ بحثی دوری ارائه می ی خرده ندارند. از این لحاظ، نظریه

فرهنگ خشونت دارند دست  هایی که خرده فرهنگ خشونت دارند و آن کسانی هستند که خرده

و « مردانگی»فرهنگ خشونت تاحدی راجع به  د که خردهرس نظر می زنند . به به اعمال خشن می

 خصوصیات مربوط به آن غلو کرده است.

فرهنگی این است که عوامل سطح خرد را در نظر -های ساختاری یکی از اشکاالت نظریه

برند، الزاما دست به  سر می عنوان مثال بسیاری از افرادی که در فقر و محرومیت به گیرند؛ به نمی

مراتب بیش از  زنند. موارد نقص دیگری نیز برای این نظریات وجود دارد؛ مثال زنان به قتل نمی

 قرار دارند، ولی کمترین نرخ قتل را دارند.  های فرودست مردان در موقعیت

گیرند  ای رودررو قرار می زند که در رابطه رسد که خشونت از سوی افرادی سرمی نظر می به

اند  ها از آن غفلت کرده بین شخصی نیز اهمیت دارند که این نظریهشناختی و  و فرایندهای روان

 (.2005نقل از بروکمن  )الکن بیل و دویل به

بندی رسید که بهترین کار در تحلیل  باتوجه به ایرادات فوق شاید بتوان به این جمع

ور ط شناختی، ترکیب رویکردهای خرد و کالن است و اگر این رویکردهای متفاوت  به جامعه

 سازند. زمان و در کنار هم مطرح شوند، چهارچوب بهتری را برای تحلیل قتل فراهم می هم

 رویکرد کنش متقابلی
مرور زمان تعدیل شدند. براساس این  ظاهر و به 1930های  رویکردهای کنش متقابلی از سال

فتار انسان رویکرد، پاسخ افراد به شرایط اجتماعی متفاوت و منعطف است؛ لذا این ایده که ر

بازد. درعوض رویکرد کنش متقابل به  ی شرایط خارجی متعین شده است، رنگ می وسیله به

پردازد و بر پویایی کنش  سواالتی راجع به انتخاب داوطلبانه و تنوع معنا در زندگی روزمره می

یزیکی و ی ف متقابل درمیان مجرمان و قربانیان تاکید دارد؛ اگرچه از نقش خود محیط که هم جنبه



  
 
 
 
 
 

 79  فراتر از رویکردهای متعارف: قتل به مثابه کنش متقابل
 

 

ی رئالیسم ذهنی  ورزد. این رویکرد بیشتر مدیون فلسفه ی اجتماعی دارد نیز غفلت نمی هم جنبه

ای اجتماعی است و  سازه« خود»تاثیر افکار هربرت مید است. در نظرات مید  است و تحت

بینند و چگونه به وی واکنش  ی این است که دیگران او را چگونه می ی عمل افراد نتیجه نحوه

 (.108، 2004دهند )مونسی  نشان می

های خلق و شکستن قانون  ها و پروسه چه که در این رویکرد مهم است، توجه به فعالیت آن

ای  ی تعامالت اجتماعی و فرایندی مذاکره گوید، جرم نتیجه ( می1963طور که بکر ) است. همان

این رویکرد نظری چند  گذار و خاطی است. در ی پلیس، دادگاه، قانون است که دربرگیرنده

 خورد: ی مرکزی به چشم می ایده

 کنش انسانی، داوطلبانه است نه تعینی.  -1

 نظم اجتماعی، متکثر و جدلی است نه وفاقی.  -2

ها به  های اجتماعی کالن و تاثیرات تعینی آن رو مطابق این رویکرد، توجهات از ساخت ازاین

گردد. در رویکرد کنش  سازد، معطوف می یهای خرد و متوسط که زندگی را م ها و واکنش کنش

رو در این  ای بحث کرد. ازاین های هسته توان از ارزش متقابلی، جامعه متکثر است؛ لذا نمی

ی رفتار  جای تعین، ابزار بهتری را برای مطالعه جای اجماع و تعامل به رویکرد، تکثرگرایی به

 سازد. اجتماعی فراهم می

گرایان اجتماعی که با دیدی تعینی سعی در  نظریات اثبات که برخالف ی کالم آن خالصه

ی کنش متقابلی به این مسئله  توضیح نرخ جرم براساس ساخت موقعیت طبقاتی دارند، نظریه

های متفاوتی از خود نشان  های مختلف چگونه واکنش پردازد که افراد مختلف در موقعیت می

 شود. برساخته و حفظ می هایی از جرم دهند و چگونه تصاویر و ذهنیت می

ها را در  تواند نقش تئوری پذیرد و محقق نمی اگرچه کار کیفی در خال نظری صورت نمی

های موجود بر  گیری سواالت نادیده بگیرد، اما محقق بدون تحمیل نظریه مرور ادبیات و شکل

ایسه بهره ای برای مق صورت استنادی و ارجاعی و زمینه ها به های تحقیق خود، از آن سوژه

منظور بیان ادبیات نظری و تکنیکی کار است که در بخش  جوید. لذا طرح نظریات فوق به می

لحاظ  گیرد؛ اما به صورت ارجاعی و استنادی مورد استفاده قرار می ها نیز بعضا به تحلیل داده

  وجه ساختاربندی نکرده است. هیچ ها کار تحقیقی ما را به ماهیت کیفی کار، این نظریه
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 شناسی تحقیق روش

شوند،  ای کیفی است. در تمام رویکردهایی که تحقیق کیفی خوانده می ی حاضر مطالعه مطالعه

 ی مشترک و اساسی وجود دارد: چندین فرضیه

هایی باشد که در تعامل اجتماعی  ی معناها و زمینه واقعیت اجتماعی ممکن است نتیجه -

ی این مطلب است که ما دنیا را معنا  دربرگیرندهعبارت دیگر، این فرضیه  اند. به خلق شده

شود؛ یعنی واقعیت اجتماعی  کنیم و از نظامی معنایی برخورداریم که مرتب تعدیل می می

ی چنین فرضی تمرکز بیشتر  ای اجتماعی است. برای متدولوژی تحقیق کیفی نتیجه برساخته

 ی برساخت است. بر اشکال و محتوای فرایندهای روزمره

های اجتماعی از اهمیت  تحقیق کیفی، تحلیل تعامالت و عواقب تعامالت و متن برای -

 خاصی برخوردار است.

لحاظ عینی ممکن است با  کنند که به های اجتماعی مختلفی زندگی می افراد در مجموعه -

هایی چون درآمد، تحصیالت، کار، سن و محل اقامت مشخص شود؛ اما اگر  شاخص

های  جهان ها را در مورد زیست های آن ها پی ببریم باید دیدگاه آنبخواهیم به معانی ذهنی 

 مختلف دریابیم.

 سواالت تحقیق

ی خاصی مورد نظر نبوده  باتوجه به ماهیت کیفی و اکتشافی تحقیق، بررسی فرضیات یا نظریه

 ها آوری داده لحاظ منطق استقرایی که معموال بر این گونه تحقیقات حاکم است، جمع است و به

 ناظر به سواالت خاصی است از قبیل: 

 گیرد؟ ای رودررو شکل می چگونه خشونت کشنده در رابطه -

 یابد؟  بار می کنش و واکنش متقابل میان مجرمان و قربانیان چگونه سرانجامی اسف -

 ی جرمی چیست؟  گران از واقعه تفسیر کنش -

 ها ی گردآوری داده نحوه

مرد و دو زن( در مکان  12قاتل ) 14یافته با  ساخت های عمیق نیمه ها ازطریق مصاحبه ی داده کلیه

تا  60طور متوسط بین  دادسرای جنایی در دفتری خصوصی گردآوری شده است. هر مصاحبه به

تواند  ی خود می نوبه هایی غنی پیرامون قتل تولید گردید که به طول انجامید و داده دقیقه به 100
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دازی ارائه کند؛ اما باتوجه به کوچکی سایز نمونه، نتایج این پر فرضیات موثری جهت نظریه

 نیست. تعمیموجه قابل  هیچ تحقیق به

 ها ی تحلیل داده نحوه
گیرد. بازخوانی  زمان انجام می صورت هم ها به ها و تحلیل آن آوری داده در تحقیقات کیفی جمع

سازد و  زنی نظری را فراهم می هی گمان ها زمینه سوی آن و برگشت دائمی به  ها و رفت مصاحبه

ها و  ها حول محورهای خاصی تنظیم شوند. شناسایی تم آورد تا داده وجود می این امکان را به

اند.  ی مفاهیم مهم و فرایندهایی باشد که در مطالعه کشف شده تواند دربرگیرنده ها می تحلیل آن

صورت که  این دهد؛ به رد مالحظه قرار میها را نیز مو در این نوع تحقیقات، محقق ارتباط میان تم

شوند. جهت مدیریت و  اند، با منابع مرتبط می ی کدگذاری از متن جدا شده واسطه هایی که به داده

های باز، محوری و انتخابی استفاده شد. در زیر سعی  ها از انواع و اقسام کدگذاری تنظیم داده

به مفاهیم مهمی که در تحقیق ظاهر شدند،  گردد تا باتوجه به سواالت محوری و باتوجه می

 ی قتل توضیح داده شود. پدیده

 ای  توصیف متغیرهای زمینه

تا  17ی سنی افراد نمونه  دهد که بازه ای نشان می توصیف افراد نمونه برحسب متغیرهای زمینه

متر کاست و   طور نامساوی توزیع شده است. جنسیت مجرمین قتل به 21سال و میانگین آن  39

که در شرایط متفاوتی از مردان دست به قتل  گیرد ها توسط زنان صورت می درصد قتل  10 از

اند. یکی از  نفر متاهل بوده 2نفر مطلقه و  1نفر مجرد،  11لحاظ وضعیت تاهل،  زنند. به می

 9درصد ) 64لحاظ وضعیت تحصیلی متاهلین زن بوده که همسر خود را به قتل رسانده است. به

نوعی ترک تحصیل کرده  گویان این تحقیق افرادی بودند که دیپلم نداشتند و یا به پاسخ نفر(

گویان فاقد مشاغل ثابت بودند و اکثرا به کارهای  لحاظ وضعیت اشتغال اکثریت پاسخ بودند. به

گویان تعدادی نیز از طریق خرید و فروش مواد  ثبات اشتغال داشتند. از میان پاسخ وقت و بی نیمه

لحاظ محل سکونت  لحاظ مالی وابسته به خانواده بودند. به کردند، یا به خدر امرار معاش میم

آهن، امام حسین، تهرانسر و  آباد، شهرک ولیعصر، اتابک، شاپور، راه اکثرا در محالتی چون دولت

 خیزند. ها محالتی جرم تعبیر خود آن کردند که به کرج زندگی می
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توان باتوجه به متغیرهایی چون  ها می قاتالن و قربانیان آن ی اجتماعی برای تعیین طبقه

 موقعیت اقتصادی، شغلی و تحصیلی قربانی و قاتل در زمان ارتکاب جرم، تصویری ارائه کرد. 

 توصیف متغیرهای جرمی 

 روش کشتن 

اختالفاتی که منجر به وقوع قتل شده عمدتا جزئی و بعضا مالی بوده و از فحاشی شروع و به 

ترتیب استفاده از چاقو، کتک  گویان به ترین روش کشتن در میان پاسخ ل ختم شده است. رایجقت

اند، عمدتا  زدن و خفه کردن بوده است. قابل ذکر است جایی که قاتل و مقتول هر دو مرد بوده

 از چاقو و یا کتک زدن استفاده شده است.

 ی قاتل و قربانی رابطه

اند. این آشنایی برآمده از روابط  قربانیان خود آشنایی نسبی داشته نفر( با 10گویان ) بیشتر پاسخ

نفر از قاتالن آشنایی قبلی با  4الی  3خانوادگی، خویشاوندی، کاری و دوستی بوده است، فقط 

طلبی  ی خشم و جاه ای و با انگیزه ای مواجهه اند و در این موارد قتل در زمینه قربانیان خود نداشته

 .  شکل گرفته است

 ی جرمی و مواد سوءسابقه

اند. بیشترین  نفر( دارای سابقه در کالنتری یا مراجع قضایی بوده 9گویان ) بیش از نیمی از پاسخ 

 سوءسابقه مربوط به درگیری و مصرف مواد مخدر بوده است.

 ترین اند. رایج ی استفاده از مواد مخدر و الکل را داشته نفر( سابقه 12گویان ) اکثریت پاسخ

گویان یکی از علل اساسی  ی مورد استفاده در حین ارتکاب قتل شیشه بوده و خود پاسخ ماده

 اند. ارتکاب قتل را استفاده از شیشه ذکر کرده

اند. بیشترین  ی جرمی داشته ی خود سابقه درصد( در خانواده 64گویان ) نفر از پاسخ 9

پس برادرانشان است و استفاده از مواد یا ها و س ی خانوادگی ابتدا مربوط به پدران آن سوءسابقه

 شود. ی خشونت و درگیری را شامل می سابقه

 مکان و زمان  قتل

اند. سایر  فقره( در خیابان و توسط مردان صورت گرفته 9ی این تحقیق بیشتر ) های نمونه قتل

در خانه به قتل  اند. زنان قربانیان خود را فقره( در خانه )یا در فضایی بسته( رخ داده 5ها ) قتل



  
 
 
 
 
 

 83  فراتر از رویکردهای متعارف: قتل به مثابه کنش متقابل
 

 

ای بودن  اند که این موضوع باتوجه به مواجهه ها عمدتا در طول روز اتفاق افتاده اند. قتل رسانده

 ها قابل توجیه است. اکثر قتل

 های تحلیلی  یافته
 عنوان کنش متقابل، اشکال مختلف قتل قابل شناسایی است: با درنظر گرفتن قتل به

 مثابه انتخابی عقالنی قتل به

رای بعضی از مجرمین، کاربرد خشونت ناشی از این ایده است که مشکل را باید با زور و ب

شود، بلکه  تلقی می« انتخابی عقالنی» فقط  رو انتخاب خشونت نه مشت حل کرد. ازاین

 ی دیگری برای انتخاب نیز هست. ی فقدان گزینه کننده منعکس

استفاده از خشونت، حل مشکلش معرفی و گویان دلیل خود را برای  برای مثال یکی از پاسخ

 کند: گونه توصیف می آن را  این

 ای نبود، تو باید برای حل مشکالتت از مشتت استفاده کنی. راه دیگه

مندی، بسیاری از جوانان برای حل  حتی در ارتباط با مشکالت ساختی و احساس عدم توان

 یرقانونی و غیرمتعارف باشد.زنند، حتی اگر غ مشکالت خود، دست به اقدامات فردی می

 قتل و تحقیر اجتماعی

دهد که افراد  رسد در بعضی موارد خشونت زمانی رخ می نظر می های تحقیق، به باتوجه به داده

عبارت دیگر، هنگامی که قربانی تحقیری را بر قاتل  اند. به کنند مورد توهین واقع شده احساس می

دهد. البته برخالف  ت خود با خشونت پاسخ میکند، قاتل برای دفاع از حرم تحمیل می

کند که پاسخ قاتل  ( اشاره می1988داند، کاتز ) رویکردی که خشونت را انتخابی عقالنی می

ای و عقالنی  نیست بلکه عاطفی است؛ یعنی عواطف انسانی نقشی مرکزی در  همواره محاسبه

فتگی ناخودآگاه و فشار و اجبار در کند. در بعضی از موارد نیز نوعی فری ارتکاب جرم بازی می

 پس انگیزه ارتکاب جرم وجود دارد.

 روایت یک قتل

کرده است. پدر و مادرش  ی متوسط و تحصیل ساله، مجرد، دانشجو، برآمده از طبقه 23کامران، 

هر دو کارمندند و خواهر و برادرش هر دو تحصیالت عالیه دارند. کامران آخرین فرزند خانواده 

 گوید: باره می دهد و در این روابط پدر و مادرش را مورد نقد قرار میاست. او 
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کاری بین  کنن ... قبال شاهد کتک شن دعوا می هم پدرم عصبی بود هم مادرم. وقتی عصبی می
 زد با دست، واکنش مامانم هم گریه و زاری بود. پدر و مادرم بودم. باباهه می

 عمدتا بر سر مسائل مالی بوده:کامران معتقد  است اختالف پدر و مادرش 
 شد ... می ازنظر اقتصادی تامین نبودیم. مسائل مالی محل اختالف

یکی از مشکالت اصلی کامران احساس فاصله با خانواده است. او هر چه از خانواده بیشتر 

 برد: گیرد، بیشتر به دوستان و دنیای ذهنی خودش پناه می فاصله می

 کردیم. این اواخر خیلی ازشون فاصله گرفتم، درک نمیرو  دیگه تا حدود زیادی هم

 خصوص از پدرم. رفتارهایی که توی زندگی داشت خیلی توی زندگی ما تاثیر به

 گذاشت... می
درصد کارایی که  50درصد موارد با پدر و مادرم اختالف نظر داشتم.  50معموال توی 

گردی برم که  خالف، دود و وب دادم. برخالف میلشون بود که سمت خواستن انجام نمی می
 رفتم. نمی

 داند: اش موثر می گیری رفتارهای ضداجتماعی کامران اجتماع محلی خود را در شکل

بافت اجتماعی کرج بافت کارگری است. محیط کرج آلوده است. اعتیاد به مواد ندارم، یکی 
 زدن منم زدم ... وساالی من همه شیشه می سن دو بار شیشه زدم... هم

کند روایت  رس دارد سعی می رسد کامران بااستفاده از منابعی فرهنگی که در دست نظر می هب

گیرد تا اعمال خویش را توضیح دهد و قابل فهم  کار می خود را بسازد. کامران این روایت را به

ی  همه»گوید:  کشد و می داند به چالش می سازد. وی دیدگاه عمومی را که او را فرد بدی می

رو  که تعریف رایج و مرسوم را بپذیرد که وی کج جای این به«. زدن وساالی من شیشه می نس هم

 کنند:  کند نشان دهد که فردی نرمال و طبیعی است؛ چون همه این کار را می و بد است، سعی می

شستیم حرف  یکی دو تا دوست صمیمی دارم )توی محل(. اونا هم دانشجو بودن. می
 ی اینترنت، موتور، ماشین...(. ربارهزدیم دم خونه )د می

هایی  ها داستان کشند. این های فرهنگی مرسوم را به چالش می ها مستقیما داستان این روایت

کنند. برای مثال وقتی کامران  های فرهنگی رایج مقاومت می جمعی هستند که درمقابل روایت

 ی دو یافته است: دربرگیرنده این موضوع« زدن ساالی من شیشه می و سن ی هم همه»گوید:  می

زند  ی داستان خود حرف می کند و درباره از نوعی فهم رایج و مسلط فرهنگی استفاده می -1

 گرایی( )روایت
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دهد که کشیدن مواد بخشی از فرهنگ هماالنی است  شواهدی وجود دارد که نشان می -2

 گرایی( )واقع

گویان برای خود دارند،  ا که پاسخهایی تبیینی ر لذا سعی نویسنده بر آن است تا چهارچوب

 شناسایی کند.

طرفه  بندد. ظاهرا این دوست داشتن یک هایش دل می کالسی کامران در دانشگاه به یکی از هم

که قضیه  جای این دهد. اما به ای به کامران نشان نمی است، چرا که طرف مقابل هیچ عالقه

یابد. نقش  و تحقیر تداوم می فصل شود، مسئله در قالب عشق و  صورت منطقی حل به

ی روابطی  توانند زمینه تماشاگران نیز در این قضیه قابل تامل است که گاه ناخواسته می

 گوید: اش چنین می ی رابطه آمیز را فراهم کنند. کامران درباره تخاصم

شون بهتر  اش و وضع مالی اش، سطح خانوادگی بهش احساسم رو گفته بودم. روابط اجتماعی
کرد. وایمیستاد حرفایی  کرد. با تمسخر تحقیرم می خاطر همین شاید من رو رد می ما بود. بهاز 
اش شده بود. دو سه  کم باعث سوءاستفاده رم سمتش کم گفت. اینی که می زد، چیزایی می می

تا دوست )دختر( داشت که این مسئله رو سوژه کرده بودن. این قضیه رو بعد غیرمستقیم 
کردم جوابشون رو بدم ولی چندان  شد. سعی می تن. باعث عصبانیتم میانداخ متلک می

 ای نداشت. فایده
دونم مشکلش با من چی بود. از ترم دوم و سوم تا  من بهش عالقه داشتم. یه طرفه بود. نمی

گفتن به کس  شد. می این اواخر )بیشتر دو سال اخیر( دوستش داشتم... فکرم مشغول می
تونستم ذهنم رو از اون پاک کنم. آخرش  گفتن نامزد هم داره. نمی می ای عالقه داشت. دیگه

 ی جوشم آخرین بار با یکی دیگه دیدمش. بود نقطه
و حوش یه بعدازظهر اتفاق افتاد. صبح اون روز به ذهنم رسید. آمادگی ذهنی   قتل حول

 قصد دم، نه بهداشتم، اما صبح تصمیم گرفتم. چاقو رو از بیرون خریده بودم، نگه داشته بو

کردن.  وسال من اکثرا داشتن زورگیری هم می سن های هم که کسی رو بزنم؛ بچه این
دونستم چاقو داشتن چیز  شه که از اشتباه مصون باشی. من هم می تحصیالت صرفا دلیل نمی

دونستم چی کار کنم ...  کرد.... واقعا نمی ام اقتضا می خوبی نیست، اما شرایط محیط زندگی
 تا ضربه بهش زدم. 37ودم سه تا چاقو داشتم...با خ

 کنم. حتی دست خودم رو بریده بودم ولی متوجه نشدم... کار می نمی دونستم چی
 کردم. زدم این کار رو نمی روزی که این اتفاق افتاد صبحش شیشه زده بودم. اگه شیشه نمی
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افتاد تا این حادثه رخ  ق میات باید اتفا در پاسخ به این سوال که چه نوع تغییراتی در زندگی

 گوید: ندهد می

تر بودن، آرامش بیشتری داشتم. محرومیت مالی داشتم، از نظر اجتماعی  ام آرام خانواده
اش رو داشتن، من نداشتم. مثال واسه خرج کردن،  های خودم امکان تهیه سن چیزایی که هم

بود، گوشی چهار پنج  810بلیو ام سونی اریکسون د ی ما متوسط رو به پایین بود. گوشی طبقه
 سال پیش بود.

توان گفت احساس محرومیت، عدم آرامش خانوادگی، فقدان مهارت در  بندی می در جمع

کامران را از جوانی عادی و معمولی به « شیشه»س تحقیرشدگی و تاثیر تعامالت اجتماعی، ح

 آورد.  را از پای درمیکالسی دختر خود  رحمانه هم ضربه بی 37کند که با  قاتلی مبدل می

فرهنگ  سازد و آن خرده ی تحلیلی جالب توجهی را آشکار می اما روایت کامران، نکته

های  های هماالنی و فقدان شادی و فقدان هدف مناسب در زندگی جوان جوانی، موقعیت

 وسال اوست.  سن هم

خواند تا از  می اصدای یک نسل است که کارشناسان اجتماعی را فر داستان کامران فریاد بی

دنیای انتزاعی و تجریدی خود خارج شوند و به واقعیت زندگی جوانان توجه کنند؛ و از طریق 

ها  تواند زندگی جوانان را واژگون سازد، از آن فاکتورهایی که می برجسته ساختن ریسک

 سازد. میگونه وقایع دور  خواهد بر فاکتورهایی حمایتی متمرکز شوند که جوانان را از این می

 قتل و فریفتگی جرم 
ها و  کند که متاثر از فرصت عنوان عملی عقالنی تفسیر می شناسی رایج که جرم را به درمقابل جرم

که ابزاری  شناسی فرهنگی بسیاری از جرایم از جمله قتل را بیش از آن فقدان کنترل است، جرم

ش دارد جرایم جوانان را بفهمد، از شناسی فرهنگی که تال داند. جرم بداند، عاطفی و ابرازی می

های وجودی برای شکستن قوانین، استقبال از خطر و به چالش کشیدن اقتدار بحث  انگیزه

مورد « لذت جرم»عنوان  شناسی مفهوم جدیدی تحت ی جرم رو اخیرا در حوزه کند. ازاین می

د که جرم صرفا شو توجه قرار گرفته است و امروزه در بسیاری از نشریات علمی تاکید می

ای اجتماعی نیست، بلکه منبع سرگرمی است. یعنی لذت خلق آسیب و کار غلط و  مسئله

« فریفتگی جرم»( در این رابطه مفهوم 1988شکستن حدود و ثغور بخشی از معادله است. کاتز )



  
 
 
 
 
 

 87  فراتر از رویکردهای متعارف: قتل به مثابه کنش متقابل
 

 

ی  کند که عواطف فردی مانند هیجان در حادثه سازد و به این امر مهم اشاره می را مطرح می

 رمی نقشی مرکزی دارد.ج

نواختی و  ای است برای غلبه بر یک ای از جوانان شیوه روی و جرم برای عده عبارتی کج به

ای از افراد  رسد عده نظر می بینی بودن، دنیوی بودن زندگی روزمره و کسب هیجان. به قابل پیش

 شوند. های وجودی اعمال انحرافی فریفته می ی لذت وسیله به

 عنوان امری داوطلبانه خطرپذیری به
رسد  نظر می کند. به هدایت می« استقبال از خطر»مفهوم   های عمیق ما را به بندی مصاحبه جمع

چیز هراسی ندارند و ماجراجویی و خطرپذیری ویژگی اصلی سبک  گویان از هیچ بعضی از پاسخ

 کنند. ها داوطلبانه از خطر استقبال می هاست. آن زندگی آن

کند. این مفهوم درواقع  تاکید می« Edge Work»نیز در کار خود بر مفهوم ( 1990لینگ )

( درمورد 1988های ابرازی و عاطفی جرم است. بحث وی با بحث کاتز ) ی جنبه کننده بیان

نظمی و  ی بی کننده فریفتگی جرم نیز قرابت دارد.  جذابیت سراب کنترل فضاست که ترغیب

کند ورای واقعیت و الگوهای اجتماعی مستقرشده حرکت  ومرج است، یعنی فرد سعی می هرج

 صورت داوطلبانه نیز پذیرای خطر است. عبارت دیگر به کند و به

نوعی  گویان به سازد که قبل از رخداد قتل نیز اکثر پاسخ های عمیق آشکار می مصاحبه

نیای اطراف خود اند تاحدی بر د اند و با فرار از مقررات سعی کرده گریز و هنجارشکن بوده نظم

 اند. بوده بخشی خودتحققدنبال اثبات خود و  عبارتی به دست آورند و به کنترل به

 روایت یک قتل 
ی کامیون است.  ساله، تا اول دبیرستان بیشتر درس نخوانده است. پدرش راننده 19رضا تقریبا 

ی کوچک خانواده  کرده است، بچه وی بعد از ترک تحصیل همراه با پدر بر روی کامیون کار می

 اند. ی درسی چندان موفق نبوده است و دو برادر و دو خواهر هم دارد که در زمینه

 گوید: رضا درمورد عدم موفقیت تحصیلی می

تا اول دبیرستان درس خوندم. دو سالی مردود شدم. محیط مدرسه هم جای خوبی نبود. توی 
ها،   کالسی با معلما بسازی نه با هم شد شستیم. نه می ویال می حصارک بود و خودمون شاهین

های حصارک خیلی غرغرو بودن.  غرورشون باالست، همین شخصی )اشاره به مقتول(  بچه
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نازن. دوست دارن حرف،  که این مشکل باهاش پیش اومد حصارکی بود. به خودشون می
ود حرف خودشون باشه. معلمامون هم عین اخالق اونا را داشتن، چون سی تا حصارکی ب

 خوام برم بیرون از مدرسه. می گفتم خیلی عادی می

ای قلمرو اهالی  ی محالت تفکیک شده است و هر محله واسطه ظاهرا فضای شهری کرج به

«. دیگری»شوند و افراد خارج از محله  شود و افراد محله در آن خودی محسوب می محسوب می

جروبحث بر سر موضوعات مختلف را گیری رقابت و  ی شکل بندی همیشه زمینه این نوع تقسیم

 کند. فراهم می

کند؛ دوستانی که  موقعیت هماالنی، رضا و سایر دوستانش را در گروهی دور هم جمع می

ها صرفا فضایی سرسبز نیست، بلکه  گذرانند. پارک برای آن بیشتر اوقات خود را در پارک می

ده عالیق خود را دنبال کنند. رضا چند دور از نظارت خانوا توانند به ها می قلمرویی است که آن

نفر از دوستانش دست به سرقت مسلحانه زده بوده که  4اتفاق  ی کیفری دارد و قبال نیز به سابقه

ای که رضا  روز از کانون  اصالح و تربیت آزاد شده است. در خانواده 11با سپردن وثیقه بعد از 

بی نیست؛ چراکه عمو، شوهرعمه و برادرش نیز در آن رشد یافته، اعتیاد به مواد مخدر چیز عجی

خاطر شر بودن بارها و بارها از پدرش کتک خورده  کشد. به اند. رضا خود سیگار می معتاد بوده

عیاری دارد. خودش  ها اثر تربیتی نداشته است. رضا شخصیت دعوایی تمام است ولی ظاهرا کتک

 گوید: باره می در این

تر باشه؛ که اگه تعریف کردم یه  درگیر شم که از خودم قویاز بچگی دوس داشتم با کسی 
 چیزی باشم.

های مرتبط با  بازی از خصایص و ویژگی زنی، کفتربازی، رفیق درگیری، قلدری، پرسه

ها  مردانگی در میان مردان جوان متعلق به طبقات کارگری است. برخورداری از این ویژگی

که مقابله با  گردد و حال آن های هماالنی می گروه موجب پذیرش و افزایش منزلت اجتماعی در

تواند فرد را به انزوا بکشاند و حتی وی را درمقابل آزار و ایذای هماالن  هایی می چنین ویژگی

 کند: گونه توصیف می ی دوستانش را این پذیر سازد. رضا ارتباط خود با حلقه خود آسیب

تماس گرفت، اومد دنبالم  6-7ومد. دم غروب علی )اشاره به قاتل ردیف اول( از شهرستان ا

جلوی در خونه. رفتیم بیرون چند دوری چرخیدیم تا با نادر تماس گرفتیم. گفت پارکم 
ی درس، مدرسه، کبوتر، ماشین(. راجع  زدیم )درباره جا حرف می )پارک کوکب(. بیشتر اون

خوره )گفته بود از  روب میجوری نبودم. دیدیم نادر داره مش آد. کال این به دختر خوشم نمی
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خوردن. ما رو هم دعوت کردن. غرور  یه شخصی توی پارک خریده(. با دو نفر دیگه می
 جوانی، نتونستیم نه بگیم. توی مجلس مشروب خورده بودم.

کنند،  گذرانند، ورق بازی می ها وقت خود را با هم می ی دوستان ساعت معموال این حلقه

 دانند: می ی پارک گندهعبارتی خود را  کنند و به میکشند، کفتربازی  سیگار می
کنم. تفریحمون ]بود[ قلیون میوه و گوشت بگیریم جوجه  با پارک رفتن و جاده رفتن حال می

 درست کنیم.

ها ویراژ دادن در خیابان و  گردند، یکی از تفریحات آن سوی خانه برمی و دیرهنگام وقتی به

عبارتی این دسته از جوانان داوطلبانه از خطر  باالست. به لهای مد ایجاد مزاحمت برای ماشین

گذارند و از  های شهر به نمایش می کنند و در دل شب، قدرت خود را در خیابان استقبال می

های  اتفاق دوستانش در ساعت اندیشند. رضا به جا که سر نترسی دارند، به عواقب کار نمی آن

ها که مشروب زیادی خورده بود،  کنند. یکی از آن ک میقصد منزل تر انتهایی شب، پارک را به

گیرند شب در یک جا بخوابند  ی خود برگردد؛ لذا هر سه دوست تصمیم می توانسته به خانه نمی

 ی قاتل ردیف اول(.  )در خانه

رفتیم. ماشین علی ارتفاعش پایین بود. یه  سمت پایین می متری. داشتیم به 45... رفتیم خیابون 
انداز چون ماشینش گیر نکنه ترمز  ده نزدیک دست زنه، چراغ می ومد پیشمون. بوق میآزرا ا

ترکی فحش داد که این  کرد. همراه فرد مقتول تا کمر اومده بود بیرون. زد به دست علی به
 شون شد. سرنشین با من دعواش شد، علی با مقتول. باعث ناراحتی

دهند و  با خشونت منازعات را فیصله میهایی که شخصیتی دعوایی دارند،  معموال بچه

ها سعی  ها پیروز میدان باشند. آن که آن شرط آن گیرند؛ به داد هر خشونتی را به فال نیک می رخ

 قیمت تحقیر و شکست طرف مقابل حفظ کنند: ی خود را به کنند غرور و وجهه می

اش  ن خالیاش؟ گفتم دیدم خو اش رو پاره کردم. گفت دیدی علی گفت دست و سینه
 حالت تمجید و تحسین( کردی!!! )به

گونه افراد معموال ضعیف است، چراکه  دردی با قربانی یا احساس ندامت در این احساس هم

نفع دیگری حذف  ای بدان معناست که یکی باید به گونه دعواهای مواجهه معموال ورود به این

های خیابانی  ی از کدهای اصلی مواجههیک« تالفی»گونه افراد  عبارت دیگر در نزد این شود. به

برد. رضا احساسش از قتل مقتول  شود و آن را پیش می است که بر کنش متقابل افراد حاکم می

 کند: شرح زیر بیان می را به
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جوری  خواست این شم. مقصر نبود، نمی از مرگ علی )متهم ردیف اول( بیشتر ناراحت می
 یره ولی حاال شده دیگه.بشه... اون )قربانی( حقش نبود که بم

هاست، قضاوت  های دعوایی که درگیری بخشی از زندگی روزمره آن معموال برای شخصیت

 گیرد: ها صورت می ی کار باتوجه به برد و باخت شخصی آن درمورد نتیجه
 اصال قُد نیستم، غرور ندارم؛ گنجایش زورگویی ندارم.

نظر  شود. به نامیده می« تحقق بخشیخود»ویژگی مشترک این مردان جوان چیزی است که 

اند، سعی دارند  های عادی جامانده رسد مردان جوان متعلق به طبقات کارگری که از مجموعه می

 نوعی اثبات کنند. از طریق رفتارهای ضداجتماعی خود را بیابند و مرئی بودن خود را به

ی، سرسخت بودن، زن پذیری، ولگردی و پرسه ی جامعه ترک تحصیل، عدم تکمیل پروسه

سان و عدم نظارت صحیح خانواده، رضا را از دوران نوجوانی به  نشینی با هماالن یک هم

خاطر دعوا دستگیر  سالگی چند بار به 18سازد. تا قبل از  رفتارهای ضداجتماعی متمایل می

شی شود. رفتارهای خشن بخ نوعی رهانیده می شود و هر بار با وساطت و حمایت خانواده به می

عنوان دستاورد نگاه  های فیزیکی به طوری که به پیامدهای خشونت ی اوست؛ به از زندگی روزمره

 آید: زند، درمقام تحسین از خود و دوستش برمی جا که به حریف خود لطمه می کند و آن می

 اش کردی!! اش؟ گفتم دیدم خون خالی گفت دیدی

تماعی مناسب، زندگی رضا در با ترک تحصیل و عدم جذب شدن در سایر فضاهای اج

فرهنگی است که  ی خرده نشینی با هماالن، تولیدکننده شود. هم خیابان و روزمرگی تعریف می

 حوصلگی است. نواختی و خروج از بی اساس آن تاکید بر غلبه بر یک

طلبی، تالفی و خصایص مرتبط با  فرهنگ، ماجراجویی، هیجان اجتماعی شدن در این خرده

 کند. تشویق می مردانگی را

 ای  قتل در روابط قرینه
های  ها در بسیاری از ویژگی دهد که آن های مجرمان و قربانیان قتل نشان می مروری بر ویژگی

ای و انتقامی بیشتر  های مواجهه شناختی به هم شبیهند. این موضوع در قتل اجتماعی و جمعیت

 شود.  دیده می

کشاند که  ها ما را به این فرض می های آن یژگیی بین قربانی و مجرم و شباهت و رابطه

شوند، نه در روابطی که مبتنی بر  ای پدیدار می بار بیشتر در روابط قرینه های مرگ خشونت
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های کنترل  ای منزلت اجتماعی، رفتارهای هنجاری، مکانیسم اند. در روابط قرینه مراتب سلسله

کننده است و لذا در  و احترام، مبهم و گیجتری  تری، کوچک اجتماعی و قواعد مربوط به بزرگ

ی  مراتبی، چون رابطه که در روابط سلسله آید؛ حال آن این شرایط بحث و درگیری بیشتر پیش می

خوبی تعریف شده  رئیس و مرئوس، ولی و فرزند، پلیس و شهروند، شاگرد و معلم، استیال به

ای  شود. اما در روابط قرینه ی حمایت میی هنجارهای اجتماعی و نهادهای کنترل واسطه است و به

کالسی، همکار و آشنا که غالبا روابط مساوی است، یک  ی دو دوست، همسایه، هم مانند رابطه

تواند بر طرف دیگر سلطه اعمال کند، مگر با کاربرد خشونت. ادعای سلطه  راحتی نمی طرف به

 ا مالحظه نمود.ه توان در رخداد رفتارها و تعاقب آن توسط یک فرد را می

 روایت یک قتل 

ای متوسط است. برطبق اظهارات وی، پدرش کارگردان  ساله برآمده از خانواده 28امین  :قتل اول

سالگی پدرش را از  14اند. امین در  سینما و مادرش مدیر تولید بوده و درآمد نسبتا خوبی داشته

کند. تحصیالت خود را تا اخذ  اتفاق دو برادر دیگر با مادرش زندگی می دهد و به دست می

شود؛ چرا که پدر و پدر بزرگش  سالگی با مواد مخدر آشنا می 8دهد. از  مدرک دیپلم ادامه می

شود و  سالگی وارد قاچاق مواد مخدر می 20اند. از سن  هر دو تریاکی و دایی وی کراکی بوده

 شود: ن خالص میکمک مادرش از زندا گیر و هر دفعه به خاطر مواد دست هشت بار به

 وقت تنهام نگذاشت. ام بود. هیچ مادرم حامی

 گوید: در مورد خرید و فروش مواد می

 کرمش رو داشتم. مغزم بیمار شده بود. توی بیماری اعتیاد افتادم.

گیرد.  کند و وجه جرمی قضیه را نادیده می عنوان یک بیماری تاکید می امین دائما بر اعتیاد به

فروش مواد و گذران زندگی روزمره هدف دیگری در زندگی ندارد. او  جز خرید و امین به

 گوید: می

شستم توی ماشین، موسیقی  دوئه. من می اش چشم و دل آدم می ها تفریح ندارن. هم جوون
 رفتم. گرفتم و می بلند، گازش رو می

 گذرانی با دوستان پسر و دخترش بوده است. حتی در این یکی از تفریحات امین، وقت

 :گوید تر بوده است. خودش می ی وی با دخترها بهتر و صمیمی ها، رابطه بازی رفیق
 کنی... شه، احساس نیاز نمی شی، میل جنسی تخریب می وقتی معتاد می
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خواب و گاراژخواب.  من دو دسته دوست داشتم، یک دسته خیلی باال و یک دسته کارتون
 کنم. ترم، حال می دوست دارم بپرم. راحتها  رم بیشتر با گاراژی وقتی سراغ اعتیاد می

اختیار اشک در  آورد، بی ی امین با مادرش بسیار عاطفی است. هرگاه اسم مادرش را می رابطه

 شود: چشمانش جمع می
کند(  ی قتل. )گریه می همه درگیر موادی بودن من بود و حاال هم مسئله بیچاره مادرم! اون

ره کار  شه. اصال مخم مثل اون نوار قلب که صاف می دونم چی می خدا خسته شدم. نمی به
 ترسم اگه برم بیرون دوباره اسیر و درگیر مواد بشم. کنه. می می

جا مشغول به کار  رود و بعد از ترک در آن امین برای ترک اعتیاد به کمپی خصوصی می

 شود.  می

کردم بیرون برام  یجا موندم چون فکر م گرفتم. اون مدیر کمپ منو سرگروه کرد. حقوق نمی
 خطرناکه.

باره  کند و خود در این حساب آمدن استقبال می امین از مرئی شدن، اعمال قدرت کردن و به

 گوید: می
ی راه رو رفتم.  از مسئول فیزیکی شروع کردم تا رسیدم به مسئول گروهی که کار کثیفیه. همه

تونم مسئولیت قبول کنم،  خواستم برم سرکار اومدم کمپ، من می پرشیا خریده بودم. می
رفت و مریض  تونم گرداننده باشم. برای آوردن مریض، مهران )نام شریک جرم وی( می می
 گذشت. آورد. ما احمق بودیم، پاک شدیم و نرفتیم. صاحب کمپ از ما نمی می

 آمده کمپ به اعتیاد ترک برای که بیمارانی از یکی با دستش هم و امین برخورد ی نحوه

 گوید: باره می دردی ندارد و در این گردد. امین با قربانی احساس هم می وی مرگ به جرمن است،

شناخت. منو  شد. توهمش شدید بود. طبیعی نبود. اطرافیان خودش رو نمی نباید پذیرش می
موند  زنند که شما ازکلش کردید. اول اگر می تهدید به مرگ کرده بود. حاال به من تهمت می

 محل بود. حاال گاوه مرده شیرش زیاد شده. شد. الت سوت می
گذارم روی قرآن که خودش  تجربگی بود. دست می بستیم، بی ی بغل می ما نباید اونو به نرده

پیچ  گن که ما اونو مالفه سرش رو کوبید به در و دیوار و فوت کرد. حاال یک عده اومدن می
گفتیم مومیایی شماره  فته که ما میکردیم. ما مالفه بستیم دور سرش که صدمه نخوره. یکی گ

 سه بسازیم. ولی ما که با اون دوستی و دشمنی نداشتیم.

زند و حمایت  ی زندگی امین را رقم می اعتیاد به مواد مخدر در سنین نوجوانی، آینده

 ی احوال روی کمک او حساب کند: شود که در همه قیدوشرط مادرش از او، موجب می بی
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گذاره. از مامانم مطمئنم. سرشکسته نبود، سربلند بود.  وقت منو تنها نمی مادرم حامی منه. هیچ
 چون دید پای مواد در کار نیست.

طلبی است. امین قادر به مدیریت  کشد، خشم و جاه ی خشونت را علیه قربانی می چه ماشه آن

 گوید: خشم خود نیست و می
 مش کنیم.خواستیم آرو داد. ما می منو تهدید به مرگ کرد. فحش می

 گوید: و از طرفی می

رم، زود  تونستم گرداننده باشم... من هر جایی می تونستم مسئولیت قبول کنم، می من می
 تونم کار دستم بگیرم. می

دهد. در این مواجهه  ای رخ می ای است که در روابط قرینه نوع قتل در این مورد، قتل مواجهه

دیگری حفظ کند. روایت زندگی امین نشان ی  هزینه ی خود را به هرکس سعی دارد وجهه

بند مسائل اخالقی و اعتقادات دینی نیست و در شکستن هنجارها و عبور از  دهد که وی پای می

های بیرونی  مرزهای هنجاری هیچ کنترلی بر خود ندارد. از طرف دیگر او بارها و بارها بازدارنده

فروش مواد هشت بار به زندان افتاده اما این گوید برای خرید و  را ندیده گرفته است؛ چراکه می

 امر هیچ تاثیری در زندگی وی نداشته است.

 گیری نتیجه
صورت تصادفی توزیع شده باشد.  مطابق رویکرد نظری کنش متقابل، قتل چیزی نیست که به

لحاظ  شناسند و به دیگر را می قتل کنش متقابل بین دو نفری است که در بیشتر اوقات یک

شناختی بسیار به هم شبیه هستند. برای مثال، مجرم و قربانی در  های اجتماعی و جمعیت ویژگی

های مربوط به پایگاه طبقاتی، محلی و سنی اشتراکات زیادی دارند. درگیری و قتل از آن  ویژگی

کنند؛ قتل بدان  ای فقیر زندگی می گیرد که هر دو جوان هستند یا هر دو در محله رو صورت نمی

کنند که خشونت را  ای از ارتباطات زندگی می دهد که قاتل و قربانی در مجموعه خ میسبب ر

شناسد. اگر به کنش متقابل بین افراد توجه کنیم،  رسمیت می شده به عنوان راهی پذیرش به

یابد و هر کس  ای دینامیک در روابط بین افراد بروز می صورت پروسه بینیم که خشونت به می

بستان است و اگر به تعاقب  ی دیگری حفظ کند. خشونت بده هزینه ی خود را به خواهد وجهه می

ی خود را  رسیم که قربانی و مجرم هریک سعی دارند وجهه رفتارها نگاه کنیم، به این مهم می

 های بعدی خود جلوگیری کنند. حفظ کنند و حتی از قربانی شدن
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خورد  چشم می ، این موضوع دائما بههای عمیق حاصل شد هایی که از مصاحبه براساس داده

  وفصل تعارضات است و از طرف دیگر حفظ وجهه شده برای حل که خشونت، راهی پذیرفته

برای قربانی و مجرم هر دو اهمیت دارد. در یکی از موارد که منازعه بر سر اختالف مالی شکل 

 :دهد گو کنش و واکنش خود و قربانی را چنین شرح می گرفته است، پاسخ

. فحش داد.... حسن بیدار شد. وقتی که اومد پیشم چاقو زدم به گردنش. گردنش رو گرفت 
اش. از ترسم دستش رو با لنگ بستم. سمت کرج و قزوین )با  یه دونه زدم سمت سینه

ات رو بنداز بیرون، من  ماشین( چرخیدم... گفت توی محل نگو که منو زدی افت داره... تیزی
 کنم. شکایت نمی

 گوید: گوی دیگری می خپاس

کنم، صدامو بلند  داد می تونه با من شوخی کنه. دادوبی من سرانتظامات هستم، کسی نمی
ترسن... وجودش رو ندارن با من شوخی کنن. اگه کسی هم  هام ازم می اتاق کنم، هم می

ره. بترسم؟ نه این تو وجودم  وجودش رو پیدا کنه من یاد گرفتم، حرف زور توی کتم نمی
 نیست.

عبارتی نویسنده سعی دارد بر این مطلب تاکید کند که اگرچه شناسایی فاکتورها و عوامل  به

گری  مختلف در سطوح خرد و کالن امری مهم است و در توضیح قتل و نرخ آن موجب روشن

مثابه کنش نگاه کرد. فقط با  ی قتل باید به قتل به گیری پدیده است، اما برای فهم جزئیات و شکل

افتد،  توان فهمید چرا قتل برای افراد خاصی اتفاق می گاه کردن به تعاقب رفتارهاست که مین

گاه دست به قتل  تاثیر همان عوامل خطرزا هستند، هیچ که بسیاری از افرادی که تحت حال آن

  زنند. نمی

 گیری قتل مراحل شکل

گیری خشونت  ت اولیه تا شکلها، شاید بتوان مراحل مختلف را از حرک باتوجه به انواع قتل   

 کشنده ترسیم کرد.

ای را شناسایی کرده است. ما نیز  های مواجهه ( نیز مراحل مختلف قتل1977) 1الکن بیل

احتیاطی صورت  هایی که از سر بی ای و قتل مواجهههای  های عمیق درمورد قتل براساس مصاحبه

 ایم که به شرح زیرند: گیرد به نتایج مشابهی رسیده می

                                                           
1 Luckenbill 
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 کند. ی اول: معموال قربانی با فحش و نافرمانی در مورد موضوعی با مجرم برخورد می مرحله

 کند. ی دوم: مجرم نافرمانی یا فحاشی را توهین شخصی تفسیر می مرحله

کند تالفی کند. معموال  ی فیزیکی سعی می ی سوم: مجرم با به چالش کشیدن یا حمله مرحله

 شوند.  مرحله کشته می ده درصد از قربانیان در همین

کند و با درگیر شدن با او  ی چهارم: قربانی اگر هنوز زنده باشد، با مجرم همکاری نمی مرحله

 ی خود دارد. سعی در حفظ وجهه

 نحوی تمام شود. ی پنجم: قراردادی نانوشته که براساس آن  دعوا باید فیصله یابد و به مرحله

 آید. ی ششم: قربانی ازپادرمی مرحله

که به پایان اسفناک کنش  توانند قبل از آن دهد که قربانی و مجرم می این مراحل نشان می

تواند رفتار قربانی را  ی دوم می برسند، از این فرایند خارج شوند. برای مثال مجرم در مرحله

ضرر و  خردی قربانی بگذارد، یا حرکت قربانی را بی آمیز تلقی نکند و آن را به حساب بی توهین

تواند با کوتاه آمدن، خشم مجرم را فرو  ی چهارم، قربانی می اثر حساب کند. یا در مرحله بی

شوند و گاهی از لحظات آنی ردوبدل  درستی مدیریت نمی نشاند. اما همیشه این منازعات به

ی  ها حاصل مبادله ی قتل روند. ذکر این نکته ضروری است که همه ها فراتر می شدن حرف

های  سازی فقط برای قتل گونه مفهوم صیت دعوایی قربانی و مجرم نیست و اینخشونت یا شخ

توان چنین  های غیرمتعارف نمی های انتقامی یا قتل ای مفید است. درمورد سایر قتل مواجهه

 ها قواعد دیگری دارند. مراحلی را ترسیم کرد؛ این قتل
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