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Abstract 

Background & Objectives: Murder is a horror crime in human society. Because of women are the main members in family and they are formed 
the body of society therefore, they playing key role in mental health of society. The health of community is affected by the well–being of them. 

The previous studies revealed the psychological and social elements to commit to murder for example low–interest to life, low self–concept, 

weak power organization of family, low competence to parenting, and weak child–parent relationship. Most of previous studies were utilized in 
quantities and those done in other countries. We need to know this issue from Iranian women view. For study in–depth about the emotional 

reactions in murdered women, researcher needs narrow and deep study surrounding the psychological and emotional of this phenomenon. For 
assess, this aim the phenomenological study is need. Therefore, the aim of this study was to survey emotional reactions in women accused of 

murdered about crime in a phenomenological study. 

Methods: This study was a qualitative by phenomenological approach and qualitative content method. Seventeen women who were stay in the 
women prison in Isfahan (Isfahan province, Iran) selected by target–based sampling in 2016. This selection implemented by the focused 

individual semi–structured interview method to get results until saturation. The data gathering took five months. The interview completed by the 
researcher with Master of Science degree and familiar to semi–structural interview. For utilized ethical considerations in study, these items 

considered; the time of interview depends on interviewee tolerance, the participants in the study did not have any mental or psychical damages. 

In addition, in all of tapes, transcripts or field notes used the code rather than name of participant, even though names place of participants wrote 

in informed consent. Data analyzed by thematic analysis with seven–step Colaizzi’s method.  
Results: Themes classified into seven major categories including; sadness feeling, shock, horror, suffocation feeling and lack of comfort, insanity 

and anger, regret, and confesses and bewilderment. 

Conclusions: The analysis of feelings and emotional experiences of murderer in women indicated that the regret and sadness feelings after the 

crime pointed out that the weak emotional control and anger were play key role in committed to murder. Therefore, these findings bring the 
emotional experienced insight of murder among women. The implications for social worker, psychologist, counselors, criminologist and forensic 

medicine specialists practice and education are important. In addition, social workers and counselors who work in the prison could be held the 

seminars or educational classes about the disability emotional control and problem solving to improve the well–being of women in the prison. It 
seems that besides the focusing on the psychological and family factors of crime in women, the professionals need to point out the emotional 

and feeling of women before, at the moment and after of committed crime.  
Keywords: Crime, Prison, Women, Murder, Phenomenology, Qualitative study. 
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1 

  .۴1(:۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ شهریور برخط انتشار 

احساسی و هیجانی زنان متهم به قتل پیرامون ارتکاب قتل: یک مطالعۀ های واکاوی واکنش
 پدیدارشناسی

 ۴اکرم ثناگو ۳نژاد،محمدرضا فلسفی، ۲کوالییآناهیتا خدابخشی، 1شیوا جزینی*

 سندگانینو حاتیتوض

 ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران؛ کارشناس .1
 شناسی و علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران؛ استادیار گروه روان .۲
 تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران؛ شناسی و علوموانگیری، دانشکدۀ ردانشیار گروه سنجش و اندازه .۳
 دکترای پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.  .۴
 روه مشاوره.، گشکده علوم انسانیدانقات تهران، اسالمی واحد علوم و تحقی دانشگاه آزاد نویسندۀ مسئول: آدرس*

 1۳۹۷خرداد۲۰تاریخ پذیرش: ؛ 1۳۹۷اردیبهشت۳1تاریخ دریافت: 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

اند؛ لذا شناختی و اجتماعی گوناگونی را در ارتکاب به قتل برشمردهساز روانهای گذشته عوامل زمینهپژوهش است.بسیار هولناک های بشری قتل از جنایت زمینه و هدف:
 ام شد.های احساسی و هیجانی زنان متهم به قتل دربارۀ ارتکاب به قتل انجپژوهش حاضر با هدف واکاوی واکنش

گیری هدفمند، از بین زنان متهم کنندگان در پژوهش شامل هفده زن متهم به قتل بودند که براساس نمونه. شرکتبوداین مطالعه کیفی و از نوع پدیدارشناسی روش  بررسی:روش
کنندگان یادداشت ساختاریافته استفاده شد که با موافقت شرکتنیمهها از روش مصاحبۀ آوری دادهانتخاب شدند. برای جمع 1۳۹۵به قتل در زندان زنان شهر اصفهان در سال 

 آمده از پژوهش، از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.دستتحلیل اطالعات بهوو سپس تحلیل شدند. برای تجزیه
مایۀ اصلی انجامید که شاملِ احساس ناراحتی، شوک، احساس وحشت، احساس خفگی و نداشتنِ آرامش، احساس عصبانیت ها به تولید هفت درونتحلیل دادهوتجزیه ها:یافته

 و جنون، احساس پشیمانی و در نهایت احساس گیجی و سردرگمی بود. 

اند که این های احساسی و هیجانی همانند پشیمانی، ناراحتی و گیجی را داشتهها پس از ارتکاب جرم، واکنشی از آننتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بسیار گیری:نتیجه
اوران، شناسان، مشتواند به مددکاران اجتماعی، رواناند. این نتایج میهای منفی و خشم شدید خود را نداشتهدهد این زنان در حین ارتکاب قتل، کنترل هیجانامر نشان می

  .قانونی در آموزش و کار در این حیطه کمک کندشناسان و متخصصان پزشکیجرم

  .شناسی، مطالعۀ کیفیجرم، زندان، زنان، قتل، پدیده ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
زنان عضو اصلی خانواده و نیمی از پیکر اجتماعند،  از آنجایی که

عنوان هستۀ اصلی، نقشی اساسی در سالمت اعضای خانواده دارند به
هاست تأثیر سالمت و شادابی آنشدت تحتو سالمت جامعه به

رو صعود یا سقوط تپد؛ ازهمینقلب جامعه در سینۀ خانواده می (.1،۲)
جایگاه و منزلت اجتماعی زنان نسبت ای را باید به چگونگی هر جامعه

دلیل موقعیت اجتماعی، محیط زندگی خویش یا داد. گروهی از زنان به
گیرند هایی قرار میدلیل نحوۀ تربیت خانوادگی نامناسب در موقعیتبه

که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر، 
و  شروع، جرایم مالیهای فساد و داشتن روابط نامدادن خانهتشکیل

کالهبرداری، دزدی، سرقت مسلحانه و معاونت در قتل و اعتیاد و در 
 .(۳شوند )نهایت محکوم به زندان شده، دارای سابقۀ محکومیت می

نکردن های هیجانی، کنترلاند که واکنشها آشکار ساختهپژوهش
هاست. احساسات و افکار منفی در زنان از دالیل ارتکاب قتل در آن

های وبندیقیدهای هیجانی، ریشه در بیگفتنی است این واکنش
نفس پایین ها، احساس طردشدگی و عزتمذهبی، آشفتگی خانواده

 (.۳،۴دارد )
که فشارهای اجتماعی و قوانین نابرابر  اندنشان دادهها رسیهمچنین، بر

گیری از ابزار خشونت آوردن آنان به بهرهبرای زنان تا چه اندازه در روی
(. همچنین در بروز رفتارهای ۵از جمله قتل تأثیرگذار بوده است )

شناختی متعددی بزهکارانۀ مجرمان، علل هیجانی، خانوادگی و روان
عالقگی به زندگی، خودپندارۀ ضعیف، مثالً احساس بی درگیر است؛

های اندک یا عدم نظارت ساختار ضعیف قدرت در خانواده و نظارت
کفایتی والدین در تربیت فرزندی ضعیف و بی(، رابطۀ ولی۶والدین )

 (.۷فرزندان )

بررسی ادبیات پژوهشی زندگی زنان مجرم با انواع جرائم از جمله قتل 
ها تجربۀ دهد که بسیاری از آنائم منکراتی نشان میو سرقت و جر

های فیزیکی و جنسی های نابسامان، تجربۀ خشونتزیستن در خانواده
های زودرس و اجباری، سابقۀ درگیری در در دوران کودکی، ازدواج

(، زندگی نامطلوب ۸،1۲روابط نامشروع، مصرف موادمخدر و الکل )
و سالمتی نامناسب و سوءتغذیه  و رفتارهای بهداشتی فروشیو تن

های متفاوت زنان زندانی و مجرم در حین ( را دارند. برداشت1۳)
فرد ای است منحصربهارتکاب جرایم ممکن است مهم باشد. قتل تجربه

اند های پیشین بیشتر به علل ارتکاب قتل در زنان پرداختهو پژوهش
ها کمتر توجه نی آنهای عاطفی و هیجاها و واکنش( و به تجربه۸،1۴)

 شده است.

های احساسی و هیجانی زنان قاتل دربارۀ ارتکاب بررسی عمیق واکنش
ها و احساسات پیرامون آن ها، تجربهقتل، نیازمند بررسی دقیق واکنش

شناختی و هیجانی های روانواقعه است. برای بررسی دقیق واکنش
رسد به نظر می دربارۀ یک پدیده، کاربرد روش پدیدارشناسی ضروری

دهد؛ یعنی رخدادها (. این روش فرصت بررسی تجربۀ زیسته را می1۵)
یا رویدادهایی که فرد تجربه کرده است؛ چون این تجربه بسیار تأثیرگذار 

تواند سخن بگوید همتاست که فقط خود او از آن تجربه میو بی
ش زنند، نقغالب زنانی که دست به ارتکاب قتل عمد می (.1۵،1۶)

ای به شرافت های اجتماعی جدیمادری هم دارند و ارتکاب قتل آسیب

سازد. این ها وارد میها و فرزندان آنهای آنآبروی خانوادهو 
ها در زیر سایۀ است که زندگی همچنان برای بازماندگان آنحالیدر

که فرزندان چنین زنانی  ها نشان داده(. بررسی۹شرمساری ادامه دارد )
زنند که شاید های گوناگون میحتمال بیشتری دست به خشونتبه ا

ها در ها در واکنش احساسی و هیجانی به جرمی بوده که آنبخشی از آن
 (. 1۰اند )کودکی نقشی در ارتکاب آن نداشته

های احساسی و عاطفی های عمیقی در زمینۀ واکنشمطالعات و بررسی
کشور انجام نشده است. همچنین  زنان متهم به قتل دربارۀ پدیدۀ قتل در

همتایی که یک زن ایرانی متهم به قتل تجربه دربارۀ تجربۀ شخصی و بی
کند، اطالعات بسیار اندکی در اختیار است. کرده است و تجربه می

دادن این پژوهش، با توجه به کمبود اطالعات رو هدف از انجامازاین
های زنان قاتل به این رشها و نگدر این زمینه، بررسی علل و انگیزه

مفهوم، یعنی قتل است. همچنین، بررسی این پدیده با رویکردی 
وجو و واکاوی عمیق معنا و تجارب زندۀ پدیدارشناسانه برای جست

ریزان و شخصی و ارائۀ راهکارهای منتج از این تجارب زنده به برنامه
خت تا با مسئوالن پیشگیری از جرم در کشور، پژوهشگران را بر آن سا

های احساسی و عاطفی زنان متهم به قتل روش کیفی به واکاوی واکنش
 بپردازند.

 روش بررسی 2
کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی است که هدف  یمطالعۀ حاضر پژوهش

های احساسی و هیجانی زنان متهم به قتل دربارۀ آن واکاوی واکنش
رتکاب جرایم در ارتکاب قتل در شهر اصفهان بود. با توجه به اینکه ا

ای است و ریشه در نوع زندگی و تجارب زنان، پدیدۀ بسیار پیچیده
ها های احساسی و هیجانی، اجتماعی و خانوادگی آنروانی، واکنش

کنندگان در پژوهش دارد، کسب اطالعات عمیق و غنی از طریق شرکت
(. زنان متهم به قتِل درجۀ یک زنانی هستند که ۶حائز اهمیت است )

( و تمایل به شرکت 1۰اند )اساس شواهد و قانون دست به قتل زده بر
هایی بود که در انتخاب در پژوهش را نیز داشتند و این مورد از ویژگی

بر هدف گیری به روش مبتنیواحدهای پژوهش نقش داشت. نمونه
کننده ها ادامه یافت. هفده شرکتصورت گرفت و تا زمان اشباع داده

سال از میان زندانیان زِن شهر اصفهان انتخاب  ۴۵تا  1۵در ردۀ سنی 
های شهر اصفهان در های زنان در زندانمحیط پژوهش، بند شدند.
انتخاب شد. جامعۀ پژوهش نیز زنان متهم به قتل در بند  1۳۹۵سال 

 زنان )نسوان( شهر اصفهان بودند. 
پژوهشگران، پس از تصویب موضوع موردمطالعه در شورای پژوهشی 

انشگاه، از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران مجوز د
ورود به زندان را گرفتند. پس از اخذ مجوز ورود به زندان، هنگامی که 

عنوان طرح شدن موضوع موردمطالعه بهبا مجوز رسمی مبنی بر تصویب
پژوهشی به زندان )بند نسوان( مراجعه کردند، با کمک مشاور زندان، 

وهشگران قرار ها در اختیار پژدادن مصاحبهان را برای انجاماتاق ایش
ها، دربارۀ اهمیت و هدفِ پژوهش به دادن مصاحبهدادند. قبل از انجام

کنندگان توضیح داده شد و پس از جلب اطمینان و اعتماد آنان شرکت
ساختاریافته در و رعایت نکات اخالقی در پژوهش، مصاحبۀ نیمه

ساختاریافته، صی انجام شد. مصاحبۀ نیمهمحیطی آرام و خصو
کننده اجازۀ پرداختن به ای باز است که در آن به مصاحبهمصاحبه
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۳ 

شونده فرصت شود و در طول مصاحبه به مصاحبههای نو داده میایده
در جریان مصاحبه  .دهد دربارۀ مسئله یا مشکلش بیشتر شرح بدهدمی

ها نوشته شد. هر ، یادداشتجلسه مصاحبه ۲۴پس از اشباع و برگزاری 
دقیقه شد.  1۰۲۰دقیقه به طول انجامید که در کل  ۶۰تا  ۴۰مصاحبه 

دالیل حفاظتی، پژوهشگر مجوز ضبط مصاحبه را به دست نیاورد. به
آوری اطالعات شد. روش جمعبه همین دلیل عین متن مصاحبه نوشته 

ژوهشگر با پنج ماه به طول انجامید. مصاحبه توسط یک نفر، یعنی پ
ساختاریافته، ارشد مشاوره و آشنا به مصاحبۀ نیمهمدرک کارشناسی

. همچنین، در تمام طول مصاحبه، مشاور زندان در جلسات گردیداجرا 
ها چندین بار خوانده شد و برای حضور داشت. سپس مصاحبه

ها از محتوای کیفی استفاده شد. تحلیل محتوای تحلیل دادهوتجزیه
رود و کدها های متنی به کار میظور تفسیر ذهنی محتوای دادهمنکیفی به
شوند مند شناسایی میبندی نظامها از طریق یک طبقهمایهو درون

(1۹-1۷.) 
در ابتدای هر مصاحبه، جنسیت، تأهل، سن، تحصیالت، شغل، 

زمان زندانی، اتهامات، نسبت با مقتول، چگونگی قتل و دیگر مدت
 1 کادراطالعات مهم مربوط به او، همچون سابقۀ اعتیاد و طالق، در 

های احساسی در طرز بیان، درج شده است. در متن مصاحبه، حالت
 اند.توضیح داده شدهشونده چهره و رفتار مصاحبه

ساختاریافته از پیش فهرستی از پژوهشگر در مصاحبۀ باز و نیمه

باشد. با این حال، همۀ  ها تهیه کرده که راهنمای مصاحبهپرسش
ها از قبل مشخص نیستند و روند مصاحبه تا حدی متکی به پرسش

 آید.شونده پیش میکننده و مصاحبهسؤاالتی است که در تعامل مصاحبه
سؤاالتی که در حین مصاحبه مطرح شد، عبارت است از: تجربه و 
احساسات خود را قبل از ارتکاب قتل توصیف کنید؟ در حین ارتکاب 
قتل چه هیجانی داشتید؟ پس از اینکه قتل انجام شد، چه احساسی 

 داشتید؟
 1ها و اعتبار مطالعه، به معیارهای اعتبارپذیریمنظور تأییدپذیری دادهبه

ها استفاده شد. با تأکید بر انتخاب بستر و اعتمادپذیری توجه و از آن
های حاصل از نتایج مصاحبه، تحقیقات داده ۲سوسازیهممناسب، 

سازی قتل شناختی و خانوادگی، زمینهشده در حوزۀ عوامل روانانجام
کنندگان و همچنین مشارکت و تعامل نزدیک و و نظرات مشارکت

، مراجعۀ مجدد به کنندگان در امر تفسیرردن مشارکتمستمر و درگیرک
تر مراحل و چگونگی فرایندها کردن هرچه واضحآنان و نیز مشخص

منظور سهولت در بررسی و درک آن توسط دیگران به این امر مهم به
پرداخته شد تا از اعتبار و صحت مطالعه، هرچه بیشتر اطمینان حاصل 

 (.1۸-۲1شود )
تحلیل وها در این مطالعه، از روش تجزیهلیل دادهتحوبرای تجزیه

نمایش  1 کادرای کالیزی استفاده شد. مراحل در مرحلهمحتوای هفت
 داده شده است. 

 ای کالیزیمرحلهتحلیل محتوای هفتوها در این مطالعه، روش تجزیهتحلیل دادهو. روش تجزیه1کادر 
 هاشدن با آناحساسمنظور همکنندگان بهاندن همۀ توصیفات شرکت. ابتدا خو1
 ها. استخراج عبارات مهم بر اساس پروتکل۲
 شدهشده و تنظیم مفاهیم فرموله. معانی و مفاهیم مطرح۳
 دهیهای موضوعی سازمانبندیها یا مقولهشده درون دستهقراردادن مفاهیم تنظیم .۴
 جامع از پدیدۀ تحت مطالعه. ارائۀ توصیفی ۵
 . توصیف ساختار اساسی یا بنیادین از پدیده۶
 شده از پژوهشهای مستخرجکنندگان و پرسیدن سؤال و نظرات آنان، پیرامون یافته. بازگرداندن نتایج به شرکت۷

Cloaizzi (1978a& 1978b) & Abu Shosha(2012)(20-22)اقتباس از: 

بار متن خوانده  ها، به این صورت عمل شد که چندبرای تفسیر مضمون
و جمالت و واحدهای معناداری که به نظر پژوهشگران  هشد

. این روش به گردیدندکنندۀ پدیدۀ موردمطالعه بود، جدا توصیف
های مضمونی از بیانات عبارت، جمله و پاراگراف ۸۷کردن تفکیک

گان منجر شد و سپس، با توجه به وجوه کنندشده از سوی شرکتگفته
ها، مضمونها و خردهها با یکدیگر در قالب مضموناشتراکات آن

دهی انجام گرفت. در نهایت، با بازخوانی مجدد بیانات یا سازمان
کنندگان در هر جلسه و تأمل عمیق پژوهشگران اظهارنظرهای شرکت

که  ایۀ اصلی تقسیم شدمها به هفت درونها، اظهارنظرهای آندر مقوله
شدن و نداشتن عبارت است از: ناراحتی، شوک، ترس و وحشت، خفه

 آرامش، جنون و عصبانیت، پشیمانی و گیجی و سردرگمی.
: گردیدبرای رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش موارد زیر انجام 

شرکت در  ؛شونده تنظیم شدزمان مصاحبه بنا به تحمل مصاحبه
گونه آسیب جسمی یا روانی دگان را در معرض هیچکننمطالعه، شرکت

                                                      
1. Credibility 

ها و نوشتهها، نوارهای صوتی، دستتمامی داده؛ قرار نداد
کننده با کد عددی مشخص جای اسم شرکتهای عرصه، بهیادداشت

های رضایت شد، فرمکنندگان درج تنها جایی که نام شرکت و شدند
گاهانه بود قرار داشت.  که آن هم صرفًا دردسترس محقق ندآ

 .گردیدکنندگان اخذ نامۀ آگاهانۀ کتبی از تمام شرکترضایت
ها ها و اجرای آنیکی از مشکالت اصلی اجرای طرح، ضبط مصاحبه

ها این امر میسر نبود. برای همین دلیل مشکالت حفاظتی زندانبود که به
های دقیقی صورت بگیرد. دوم آنکه، در برداریسعی شد که یادداشت

م جلسات مصاحبه، مددکار اجتماعی یا یک نفر از پرسنل زندان تما
ها کنندگان اطمینان داده شد این یادداشتحضور داشتند و به مصاحبه

صرفاً برای پژوهش است و استفادۀ دیگری، مثالً قانونی و حقوقی، 
 ها نخواهد شد.علیه آن

  

2. Triangulation 
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۴ 

 هایافته ۳
له و دارای سا۴۵تا  1۵کننده در پژوهش در ردۀ سنی زنان شرکت

ها زبان بودند. آنو فارسی ۶٫۵۲سال و انحراف معیار  ۳۴میانگین سنی 
کردند. سایر مشخصات در حاشیۀ شهر اصفهان زندگی می

 نمایش داده شده است. 1کنندگان در جدول شناختی شرکتجمعیت

 در پژوهش،  کنندگانشناختی شرکتهای جمعیت. توزیع ویژگی1جدول 
 با توجه به سن، تحصیالت، وضعیت تأهل، آلت قتاله، نسبت با مقتول و نوع حکم

 درصد تعداد کنندگانهای شرکتویژگی

 سن
 ۲۹٫۴ ۵ ۲۵تا  1۵
 ۵۳ ۹ ۳۵تا  ۲۵
 1۷٫۶ ۳ ۴۵تا  ۳۵

 تحصیالت

 11٫۸ ۲ سوادبی
 1۷٫۶ ۳ ابتدایی

 11٫۸ ۲ راهنمایی
 ۴۷ ۸ دیپلم

 11٫۸ ۲ لیسانسدیپلم و فوق

 وضعیت تأهل

 1۷٫۶ ۳ مجرد
 1۷٫۶ ۳ متأهل
 ۵۸٫۸ 1۰ بیوه

 ۶ 1 مطلقه

 آلت قتاله

 1۷٫۶ ۳ سم
 ۶ 1 دارو

 1۷٫۶ ۳ سوزیآتش
 11٫۸ ۲ مواد

 ۲۹ ۵ اسلحه
 ۶ 1 گازگرفتگی

 ۶ 1 خفگی
 ۶ 1 سیانور

 نسبت با مقتول

 ۵۸٫۵ 1۰ همسر
 ۲۳٫۵ ۴ غریبه

 ۶ 1 همسر دوست
 ۶ 1 خالهنوه

 ۶ 1 بچۀ برادرشوهر

 نوع حکم
 ۲۳٫۵ ۴ قصاص

 ۷۶٫۵ 1۳ بالتکلیف

مایۀ اصلی انجامید که شامِل هفت درون ها به تولیدتحلیل دادهوتجزیه
احساس ناراحتی، شوک، احساس وحشت، احساس خفگی و نداشتن 
آرامش، احساس عصبانیت و جنون، احساس پشیمانی و احساس گیجی 

کنندگان بسیار آنی و و سردرگمی بود. ارتکاب قتل در برخی از شرکت
لی بوده و در دستۀ دیگر، پس از دعواهای شدید با ریزی قببدون برنامه

دلیل شوهر یا خانوادۀ شوهر بوده است و برای گروهی نیز قتل به
 ریزی قبلی بوده است. کدورت، دشمنی، خشم شدید و با برنامه

کنندگان در طول مصاحبه گزارش دادند بعد مشارکت احساس ناراحتی:ـ 
از ارتکاب قتل احساس ناراحتی عمیقی داشتند. یکی دیگر از زنانی که 

شوهرم با سم به قتل رسید )شانه »گوید: ناراحتی را تجربه کرده بود، می

توجه بود(، من به جرم قتل اینجام. ما با هم خصومتی باال انداخت و بی
ن با سم مسموم شد و مرد؛ یعنی من کشتمش. البته نداشتیم؛ اما او

خواستم بمیره، عصبانی بودم. برام حکم قصاص بریدند. بعد از نمی
اینکه فهمیدم مرده، ناراحت شدم و گریه کردم. این تجربه، تجربۀ تلخی 

ذارم ای که اتفاق افتاد. اگه به گذشته برگردم، نمیبود، بدترین تجربه
 .[1۲-کد] «همچین اتفاقی بیفته

های عاطفی و احساسی شایعی بود که احساس ناراحتی یکی از واکنش
ها پس از به زنانی که مرتکب قتل شده بودند، دست داده بود. بیشتر آن

 ارتکاب قتل خیلی دچار ناراحتی بودند.
ـ شوک: شوک یکی از تجاربی است که در حین قتل و بعد از آن به 
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۵ 

من به جرم »گوید: یکی از زنان می کنندگان دست داده است.مشارکت
معاونت در قتل اینجام. من و همسرم وقتی برای کاری بیرون از خونه 

با هم دعوا کردن. بعد همسرم با  رفتیم، همسرم با یه غریبه درگیر شد و
چاقو به او زد )اشک در چشمانش حلقه بست(، منم اونجا بودم. ما 

گفتن تو هم تو این قتل دست  شناختیم. حاال به مناصالً اون رو نمی
شه. من اصاًل طوری میکه من اصالً اطالع نداشتم اینصورتیداشتی؛ در

کردم این اتفاق بیفته. وقتی این صحنه رو دیدم و بعد از اون فکر نمی
دچار شوک شده بودم، استرس زیادی به من وارد شده بود و خیلی زیاد 

م داشتم، خیلی که تو زندگی هاییترسیده بودم. این تجربه با تجربه
م بابت این تجربه از متفاوت بود؛ چون من چیزهای زیادی تو زندگی

م، م، جوونیدست دادم )بغض و گریه(، گزاف سنگینی در برابر زندگی
وقت دعوایی بین ذارم هیچکارم. من اگر به موقعیت قبلی برگردم، نمی

 .«همسرم و یه نفر دیگه اتفاق بیفته
کننده در پژوهش برخی از احساسات زنان مشارکت وحشت:ـ احساس 

گذاری شد. این زنان وضعیتی را تجربه عنوان احساس وحشت نامبه
کرده بودند که به احساساتی نظیر ترس و وحشت منجر شده بود. 

من رو »به شرح زیر است:  کنندهیک مشارکت بخشی از نمونۀ صحبت
من داشتم از مکان خلوتی رد به جرم قتل غیرعمد گرفتن. یه روز 

شدم که دیدم روی پل هوایی دو نفر به یه پسری چاقو زدن و فرار می
کردن )دستانش را روی میز گذاشت و به چشمان من نگاه کرد(. من 
سریع به کالنتری خبر دادم؛ اما اونا من رو بازداشت کردن؛ چون فکر 

دم و به کالنتری که فقط من دیکنن من اون پسر رو کشتم؛ درصورتیمی
گزارش دادم، همین. من وقتی این صحنه رو دیدم، ترسیدم؛ چون در 
یک مکان عمومی مشاهده کرده بودم این اتفاق رو. بعد از اینکه اونا 
فرار کردن، خیلی ترسیدم. به خاطر همین به کالنتری گزارش دادم. من 

داشتم فرق  مای که تو زندگیهای دیگهکنم این تجربه با تجربهفکر می
وقت فکر شه جبران کرد. من هیچکنه؛ چون این تجربه رو دیگه نمیمی

  .«کردم این اتفاق جلوی چشمای من بیفتهنمی
شده توسط یکی از احساسات تجربه نداشتن:احساس خفگی و آرامش ـ

نداشتن کنندگان در حین قتل و بعد از آن حس خفگی و آرامشمشارکت
من و همسرم با هم سر موضوعاتی اختالف »گوید: بود. یکی از زنان می

کردیم )دست خود را زیر چانه قرار داد و داشتیم. گاهی با هم دعوا می
به میز خیره شد(، یه بار دعوامون باال گرفت و درگیر شدیم. او به من 
حمله کرد و منم با چاقو بهش حمله کردم و متأسفانه کشته شد. من 

بودم. وقتی با هم درگیر شدیم، خیلی  مست بودم و مشروب خورده
کردم کار به اینجا برسه. وقتی فهمیدم مرده، عصبانی شدم. فکر نمی

شدن داشتم، حس نداشتنِ آرامش. این تجربه با تجاربی که حس خفه
شدن یه نفر دیگه م داشتم، خیلی زیاد فرق داشت. تجربۀ کشتهتو زندگی

ت. من اگه به موقعیت قبلی مقایسه با تجارب دیگه نیساصالً قابل
دم. من بیماری اعصاب و روان دارم و از برگردم، این کار رو انجام نمی

کنندگان، اختالفات بر اساس نظر برخی از شرکت .«کنمدارو استفاده می
ها به قتل شوهر ناشده در تصمیم آنشدید با همسر و مشکالت حل

 نقش داشته است.
اس عصبانیت و جنون، از جمله احس ـ احساس عصبانیت و جنون:

من »گوید: ها را حس کرده بود. او میاحساساتی بود که یک زن دیگر آن

مون کرد(، رابطهکردیم )با شک و خیره نگاه میو شوهرم با هم دعوا می
خواستم. اون همیشه من رو اذیت جوری که میخوب بود؛ ولی نه اون

ستم باعث شد من قتل کنم. کنم دوداد. من فکر میکرد و آزار میمی
وقتی خیلی دعوامون با شوهرم باال گرفت و شروع کرد به اذیت من، 
منم عصبانی شدم و با اسلحه کشتمش. االنم حکم قصاص برام اومده. 

تونستم خودم من قبل از اینکه دست به قتل بزنم، عصبانی بودم و نمی
داشتم و خیلی  ترسیدم، حس جنونرو کنترل کنم. در حین انجام قتل می

م عصبانی بودم. بعد از قتل هم سردرگم بودم. این تجربۀ خیلی بد زندگی
م هایی که تو زندگیهش کرد با تجربشه مقایسهقدر بد که نمیبود؛ این

فهمی؟ من اگه یه بار دیگه این کنه. میداشتم. قتل با جون آدم بازی می
. دوستام یکی از کسایی کشمموقعیت برام پیش بیاد، اصالً کسی رو نمی

 .«بودند که باعث این کار شدن
کنندگان اظهار داشتند که بعد از برخی از مشارکت ـ احساس پشیمانی:

من رو به جرم قتل عمد »گوید: ارتکاب قتل، پشیمان شدند. او می
گرفتن. بابا و مامانم هر دو معتاد بودن. خیلی تالش کردم که ترک کنن؛ 

سن کمم ترکشون دادم؛ اما دوباره شروع کردن. من  حتی یه بارم با این
کار باید براشون انجام دونستم چهوسال بودم، دیگه نمیسنیه دختر کم

کردم و پول زدن. من کار میبدم. مامان و بابام همیشه من رو کتک می
کردم تا کمتر من رو اذیت کنن. من خیلی تو اون موادشون رو جور می
کرد که بابات من رو اومد پیش من گریه میمانم میخونه اذیت شدم. ما

گفتم چرا کنه تو باهاش حرف بزن، بعد وقتی من به بابام میاذیت می
اومد جلو و کردم، مامانم میکنی و باهاش دعوا میمامان رو اذیت می
زدن. اون شون من رو کتک میگرفت، بعد دوتاییطرف بابام رو می

مونه. یه . اینجام زندانه؛ ولی بازم بهتر از خونهخونه برام مثل زندان بود
دوست داشتم که االنم با هم تو زندانیم، بهم گفت بیا از خونه فرار کنیم. 

خواستم از من واقعاً خسته شده بودم. به حرفش گوش کردم. وقتی می
خالۀ بابام مانع شد. ما با هم تا به حال دعوا نکرده خونه فرار کنم، نوه

ا با هم درگیر شدیم و من عصبانی شدم و با اسلحه بهش بودیم؛ ام
تونستم تو اون خونه بمونم. مامان و بابام خیلی شلیک کردم. دیگه نمی

خاطر قتل و خریدوفروش و حمل غیرمجاز اسلحه کردن. بهاذیتم می
اینجام. قبل از اینکه دست به قتل بزنم، فقط یه چیزی تو ذهنم بود و یه 

کردم. فکر ای که تو اون زندگی میصی از خونهتصمیم داشتم، خال
خالۀ بابام مانع شد، مجبور به کردم کسی مانع من بشه؛ اما وقتی نوهنمی

خواستم از اون خونه فرار کنم. بعد از قتل این کار شدم؛ چون می
م فرق داشت؛ حتی های دیگۀ زندگیپشیمون شدم. این تجربه با تجربه

بای معتاد. من عذاب زیادی رو دارم تحمل با زندگی با مامان و با
ذارم کنم. این تجربۀ خیلی متفاوتیه. اگه به موقعیت قبلی برگردم، نمیمی

کار قتلی اتفاق بیفته. دوستم یکی از عواملی بود که باعث شد من این
  .«رو بکنم

کنندگان در طول مصاحبه گزارش احساس گیجی و سردرگمی: مشارکتـ 
قتل صورت گرفته و حتی بعد از آن سردرگم و گیج  دادند زمانی که

من پسر برادرشوهرم رو خیلی دوست »بودند. یکی از زنان گفت: 
داشتم. چهار سالش بود. به من خیلی وابسته بود و پیش من زیاد 

دار خوبی بودم، شک ندارم بابت این قضیه. موند. من امانتاومد میمی
کرده )ناباورانه و با بغض ادامه به من اطالع دادن که این بچه فوت 
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۶ 

دلیل اینکه داروی اشتباهی بهش دادن. انداختن تقصیر من، داد(، اونم به
که من بهش نداده بودم. چون پیش من گفتن من بهش دادم. درصورتی

اومد این رو گفتن. من از این قضیه اطالعی نداشتم. آخه چه می
یه بچۀ معصوم چهارساله؟ تونستم داشته باشم بابت کشتن ای میانگیزه

آخه من با این بچه مشکلی نداشتم، من خیلی دوسش داشتم. اونم من 
رو خیلی دوست داشت. بعد از اینکه فهمیدم مرده، گیج و سردرگم شدم 

م فرق های دیگۀ زندگیو خیلی ناراحت شدم. این تجربه خیلی با تجربه

ربۀ بدی رو طی تونی فکرش رو هم بکنی. من تجداره. اصالً شما نمی
هام. های بد مردم، زیر سؤال رفتن شخصیتم و ترک بچهکردم مثل نگاه

آنچه از نتایج به  .«ذارم همچین اتفاقی بیفتهاگه به گذشته برگردم، نمی
سازد که این زنان اختالفات عمیقشان با شوهران دست آمد، روشن می

ت خانواده شناختی، مسائل و مشکالو خانوادۀ شوهر و مشکالت روان
دانند؛ هرچند ساز در ارتکاب قتل میو اعتیاد والدین را از عوامل زمینه

 اند. که غالباً در زمان قتل و بعد از آن بسیار گیج و سردرگم

 های احساسی و هیجانی زنان متهم به قتلهای اصلی واکنشمایه. مضامین یا درون۲جدول 
 های اصلیمایهمضامین یا درون کنندگانشرکتکد 

 احساس ناراحتی 1۲٫1
 شوک 1۶٫۹٫۶٫۲
 احساس وحشت 1۰٫۸٫۳
 احساس خفگی و نداشتن آرامش 1۴٫۴
 جنون و عصبانیت ۶٫۵

 پشیمانی 1۲٫۷
 گیجی و سردرگمی 1۷٫1۵٫1۳٫11

 بحث 4
های زنان متهم به هیجاندر این مطالعۀ پدیدارشناسی، احساسات و 

قتل دربارۀ پدیدۀ قتل صورت گرفت و نتایج نشان داد که هفت عامل 
مؤثر، همانندِ احساس ناراحتی، شوک، احساس وحشت، احساس 
خفگی و نداشتن آرامش، احساس عصبانیت و جنون، احساس پشیمانی 

های احساسی و و در نهایت احساس گیجی و سردرگمی از واکنش
کننده ارۀ پدیدۀ قتل در این زنان است. گروهی از زنان شرکتهیجانی درب

علت علت موقعیت اجتماعی، محیط زندگی خویش یا بهدر پژوهش، به
گرفته بودند که هایی قرار نحوۀ تربیت خانوادگی نامناسب در موقعیت

ارتکاب قتل ممکن  .باعث شده خواسته یا ناخواسته دست به جرم بزنند
کنندۀ بیرونی و درونی، تأثیر عوامل تحریکلی یا تحتاست با تصمیم قب

نکردن خشم، بدون مقدمه انجام گیرد. در مثل مصرف مواد یا کنترل
پژوهش مقصودلو و همکاران در بررسی علل ارتکاب قتل در زنان قاتل 

عالقگی به همسر، به این نتیجه دست یافتند که عواملی همچون، بی
یافتن در ی در امر طالق، پرورشهای تحمیلی، ناتوانازدواج
 (. ۹نشینی از علل جرم است )های نابسامان، فقر و حاشیهخانواده

طبق نتایجی که پژوهشگر از مصاحبه با این زنان به دست آورد، 
مشخص شد زنانی که قبل از وقوع قتل دعوا و درگیری داشتند، ترسیده 

عصبانی  کردند و همچنینبودند و احساس سردرگمی و گیجی می
توان گفت که این زنان قبل طور منطقی نگریسته شود، میبودند. اگر به

از وقوع قتل دچار نوعی تنش شده بودند. زنانی که به قتل فکر کرده 
دادن آن بودند، قبل از ارتکاب قتل، احساس بودند و درصدد انجام

ی لحاظ ذهنی، درگیرها بهکدورت، تنفر و خشم از قربانی داشتند. آن
کردند. بردن مقتول را بررسی میهای ازبینذهنی با مقتول داشتند و راه

این زنان به هر دلیلی که بود، خواهان انتقام از مقتول بودند. قبل از 
ها قبل از وقوع قتل احساس ها غلبه یافته بود. آنوقوع قتل، ترس بر آن

زنانی  کردند. این زنان همچنین عصبانی بودند.سردرگمی و گیجی می

دادند، فاقد احساس بودند و زنانی که در که احتمال وقوع قتل را نمی
شده قرار گرفته بودند، دچار ترس و وحشت شده مقابل عمل انجام

ها غلبه کرده بود، دچار شوک شده بودند و بودند، ناراحتی بر آن
شده قرار گرفتند، همچنین عصبانی بودند. این زنان وقتی در عمل انجام

ها ناراحت بودند. ها غلبه یافته بود. در حین قتل آنس و وحشت بر آنتر
حدی که جریان دادن قتل دچار شوک شده بودند؛ بهاین زنان حین انجام

زنند. دانستند دست به چه عملی میها کم شده بود و نمیخون در مغز آن
اب نشده و ناتوانی در مدیریت رفتار یکی از علل اصلی ارتکخشم کنترل
ها نتوانستند خودشان را کنترل کنند و دست به قتل زدند. قتل بود. آن

ها از اینکه مرتکب قتل شدند، ناراحت بودند، دچار شوک شده آن
شدن و ها غلبه کرده بود، حس خفهبودند، ترس و وحشت بر آن

قراری داشتند، دچار جنون و عصبانیت شده بودند، پشیمان و گیج بی
علت عملی که انجام داده بودند، ناراحت . این زنان بهو سردرگم بودند

بردند. ناراحت بودند از اینکه شخصی را به بودند و از درون رنج می
اند. از اینکه دست به قتل زده بودند، دچار شوک شده بودند. قتل رسانده

ها بعد از ارتکاب قتل، دچار یک حالت هیجانی ناشی از یک آن
ها ترسیده بودند و دچار وحشت شده دند. آناحساس ناامنی شده بو

ها بودند. دچار ترسی ناگهانی شده بودند که ظرف چند دقیقه بر آن
اند و عواقبی که سرنوشت چیره شده بود. از اینکه کسی را به قتل رسانده

ها را قرار است تغییر دهد، دچار ترس و وحشت شده بودند. زنان آن
کننده را تجربۀ یک احساس ناراحت تل،متهم به قتل بعد از ارتکاب ق

شدن و نداشتن آرامش ناشی از عملی که مرتکب داشتند و حس خفه
ها بعد از این عمل، در وضعیت روانی غیرطبیعی به سر آنشدند. 

دلیل اینکه خشم خود را نتوانستند کنترل کنند و بردند. این زنان بهمی
ی بودند. زنان متهم به این باعث قتل یک نفر دیگر شده است، عصبان

امیدی و قتل، از اینکه دست به قتل زدند، احساسی توأم با یاس، نا
ها نارضایتی داشتند و احساس ندامت از عملی که انجام دادند. آن
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۷ 

هایی را خوردند و حسرت موقعیتهمیشه به گذشتۀ خود افسوس می
قتلی را  توانستند طور دیگری رفتار کنند. زنانی کهخوردند که میمی

مرتکب شدند، متوجۀ عمل خود نشدند و بعد از آن کالفه، حیران و 
 آشفته بودند.

شده دربارۀ ارتکاب قتل در زنان، بیشتر به علل های انجامغالب پژوهش
های ها پرداخته و به واکنششناختی و خانوادگی یا اجتماعی آنروان

ها نشان پژوهشای نشده است؛ اما نتایج این ها اشارههیجانی آن
اجتماعی و فردی دهد که ارتکاب قتل را از دو بعد خانوادگیمی

نشینی از مناطق های پرجمعیت، کوچاند. زندگی در خانوادهنگریسته
شهرها، رشدیافتگی در های شهرهای بزرگ و کالنروستایی به حاشیه

های مذهبی، اخالقی و انسانی ضعیف و هایی که ارزشخانواده
(، از علل خانوادگی و اجتماعی 1۳-۲۶ی اندکی به خدا دارند )بستگدل

توان تحصیالت اندک، بروز قتل بود و همچنین، از عوامل فردی می
های خانگی و مشکالت وفایی همسر، خشونتسابقۀ مصرف مواد، بی

اقتصادی، مشاغل کاذب، سرقت و عدم موافقت برای طالق را نام برد 
(۹،1۴.) 

دادن این مطالعه، پژوهشگران با انجام ثمررسیدن ودر به
نکردن مجوز برای ضبط اند؛ از جمله ارائههایی مواجه بودهمحدودیت

ها را با مشکل سازی آنها که امر بازخوانی مجدد متن و پیادهمصاحبه
سازی زنان از نحوۀ کنترل عواطف منفی، لزوم آگاهساخت. مواجه می

ها تواند از بروز قتل در آنها میانهای آنی و تنظیم هیجگیریتصمیم
پیشگیری کند. گفتنی است احساسات و عواطف زنان متهم به قتل در 
حین ارتکاب قتل با احساس پشیمانی و نگرانی همراه بود و این امر 

نکردن های آنی و احساسی، کنترلگیرینشانگر آن است که تصمیم
گاهی از پیامدهای احساسهیجان ی رفتار و عملشان، های منفی و ناآ

 باعث ارتکاب جرم شده است.

 گیرییجهنت ۵
این پژوهش آشکار شد که زنان متهم به قتل در جامعۀ  در طی انجام
احساسی، نظیر احساس ناراحتی، شوک، هایی هیجانی و ایرانی واکنش

وحشت، احساس خفگی و نداشتن آرامش، احساس عصبانیت و 
احساس گیجی و سردرگمی را جنون، احساس پشیمانی و در نهایت 

هایی در زندان به بهبود برگزاری سمینارها و کارگاه اند.تجربه کرده
کند. شناختی و هیجانی زنان متهم به قتل کمک میوضعیت روان

های احساسی و همچنین، با بررسی پدیدارشناسانه و عمیق واکنش
شناسان نشناسان اجتماعی، مددکاران، رواهیجانی پیرامون قتل، آسیب

شناختی و و مشاوران عالوه بر تأکید بر نقش عوامل روان
های احساسی و هیجانی اجتماعی در بروز قتل، به واکنشخانوادگی

ای داشته باشند. برخی از این توانند توجه ویژهناشی از این پدیده می
ها در پی ارتکاب قتل، الجرم های احساسی و هیجانی در زندانواکنش
 د.دهرخ می

 تشکر و قدردانی 6
ارشد رشتۀ مشاوره، نویسندۀ نامۀ کارشناسیاین مقاله برگرفته از پایان

اول در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به شمارۀ 
است.  1۳۹۵شهریور۲1، مصوب تاریخ ۹۳۰۴۶۵۰۶۴تحقیق 

کنندگان و مشاوران، مددکاران اجتماعی و وسیله از تمام شرکتبدین
های شهر اصفهان های زنان )نسوان( و از سازمان زندانسئوالن زندانم

 کمال تشکر و قدردانی را داریم.
این پژوهش  ؛گونه تعارض منافعی بین نویسندگان بیان نشده استهیچ

حمایتی نامۀ دانشجویی است و دسترسی به منابع مالیاقتباسی از پایان
 نداشته است.
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