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چکيده

هدف: قتل عمدي یكي از قدیمي ترین و خشن ترین جرائم عليه تماميت جسماني است که موجب بروز نا امني در جامعه مي شود. اکثر نظام هاي 
حقوقي نسبت به جرم انگاري این رفتار در قوانين کيفري خود اقدام نموده اند. پيشگيري و کنترل این جرم یكي از اهداف و وظایف حكومت ها 
است که معموالً در تدوین سياست جنایي مورد توجه قرار مي گيرد. از آن جایي که این جرم، یک نوع جنایت انسان در برابر انسان است، عوامل 
مختلفي مانند عوامل فردي، اجتماعي، محيطي، جمعيت شناختي مي تواند بر آن تاثير داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسي شيوع قتل در استان 

فارس و علل و انگيزه هاي احتمالي از اول فروردین سال 1381 تا آخر اسفند سال 1390 با نگرش بر اطاعات دموگرافيكي مقتولين مي باشد. 
روش بررسي: در این مطالعه مقطعي توصيفي اطاعات دموگرافيكي مربوط به تمام کساني که طي فروردین سال 1381 تا آخر اسفند سال 1390 
در اسللتان فارس به قتل رسلليده و جهت صدور جواز دفن به مراکز پزشكي قانوني در اسللتان فارس ارجاع شده بودند، به کمک پرسش نامه هاي 
مخصوصي گردآوري و برخي از اطاعات نيز از اولياءدم اخذ گردید و اطاعات الزم از آن ها اسللتخراج شللد؛ سللپس داده ها به وسيله نرم افزار
 SPSS   ویرایللش19 شللد و بللا بهره گيري از آزمون هاي آمللاري نظير t و 2χ مورد تجزیلله و تحليل قرارگرفت. ميزان خطللاي آزمون ها برابر با

)α= %5( در نظرگرفته شد.
يافته ها : تعداد کل مقتوالن2190 نفر بود که از این تعداد،1832 نفر )84%( مرد و 358 نفر )16%( زن بودند. ميانگين و انحراف معيار سن قربانيان 
به ترتيب برابر با 15/58±32/66 سال بود که بيشترین وکمترین شيوع قتل مربوط به گروه هاي سني 29-20 ساله و 69-60 ساله بود. اکثر مقتوالن 
1050 نفر )47/9%( متاهل بودند. شایع ترین علت و انگيزه احتمالي قتل در مواردي که توسط اولياء دم ابراز گردیده بود،473 نفر )34%( درگيري 
و نزاع ناشللي از حاالت غير طبيعي پس از مصرف  الكل یا مواد مخدر بود. 1303 نفر )59/2%( در صحنه جرم به قتل رسلليده بودند و302 نفر 
)13/8%( حين انتقال به مراکز درماني و 475  نفر )22%( نيز در مراکز درماني فوت شللده بودند. تفاوت معني داري بين ميانگين سللني مردان و 

.)p=/120( زنان قرباني از لحاظ آماري یافت نشد
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مقدمه

قتل، کلمه اي اس��ت عربي که در دستور زبان عربي مصدر فعل»یقتل« 
مي باش��د و معناي لغوي آن در فرهنگ عمید به معناي»کشتن« آمده 

اس��ت. از نظر اصطالحي قت��ل در ترمینولوژي حقوق، به مفهوم »لطمه 
ب��ه حیات دیگري وارد س��اختن )از غیر طریق س��قط جنین( خواه به 
واسطه عمل مادي و فیزیكي باشد، خواه به واسطه ترک فعل« مي باشد، 
بنابراین مي توان قتل را به »س��لب حیات از دیگري« تعریف نمود )1(. 
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قانونگذار در قانون مجازات اس��المي مصوب سال 1392 در یك تقسیم 
بن��دي کلي قتل را به س��ه نوع عمدي، ش��به عم��دي و خطاي محض 
تقسیم نموده است که با توجه به تعریف جنایت عمدي وفق ماده290 
ای��ن قانون، در این مطالعه منظور از قتل، همان قتل عمدي اس��ت که 

شرایط ماده مذکور را داشته است )2(. 
ش��دیدترین جرمي که مي تواند بر علیه تمامیت جس��ماني ارتكاب یابد 
قتل اس��ت. سلب عمدي حیات از یك انسان زنده دیگر از جمله جرائم 
طبیعي است که قباحت و زشتي آن مرور زماني و مكاني نمي شناسد و 
همواره از دیدگاه عقل و ش��رع ممنوع بوده است )3(. قتل نفس از یك 
طرف به اصل مصونیت و عدم اعتراض به حیات انس��اني که عزیزترین 
ودیعه اس��ت، لطمه مي زن��د و از طرفي دیگر، امنی��ت و انتظام جامعه 
را متزل��زل مي کند )4(. پس از وقوع هر قتل، احس��اس ترس و ناامني 
جامعه را فراگرفته، احساس��ات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده 
و یك  صدا خواهان مجازات س��ریع و بي قید و ش��رط جاني مي شوند. با 
توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم، س��لب امنیت و آرامش جامعه و بر 
هم زدن نظم عمومي، از گذش��ته هاي دور تا کنون همواره ش��دیدترین 
مجازات براي این جرم پیش بیني  شده است )5(. یكي از مسائل پیچیده 
زندگي اجتماعي که توجه بس��یاري از محققان، جامعه شناس��ان، جرم 
شناس��ان وروان شناسان را به خود معطوف داشته، پاسخ به این سئوال 

است که چرا آدمي مرتكب جرم مي شود؟)6( 
 تش��خیص هویت قرباني در تعیین علت و انگیزه قاتل بسیار با اهمیت 
و موثر اس��ت و با شناخت انگیزه راه کش��ف و پیدا کردن ارتباط متهم 
ب��ا واقعه و قرباني هموار مي ش��ود )7(. بررس��ي انگی��زه، علل و عوامل 
مرتب��ط با قتل در جوامع پیش��رفته به  صورت منظ��م انجام مي گیرد تا 
تغییرات ایجاد ش��ده در روند جنایت، به  موقع معلوم ش��ود و اقدامات 
الزم براي پیش��گیري و کاهش این جرم  خش��ن به موقع صورت پذیرد 
)8(. ارتكاب قتل ممكن اس��ت با تصمیم قبلي و یا تحت تأثیر عوامل  و 
محرکات بیروني و یا یك حالت مجزاي رواني بدون مقدمه، انجام گیرد 
ل��ذا انگیزه  هاي قتل با توجه به ش��رایط اقتص��ادي، اجتماعي، اخالقي، 
فرهنگي، مذهبي  و سیاس��ي درجوامع مختلف متفاوت است، به طوري 
که انگیزه هایي نظیر: ثروت اندوزي، خودپرستي، حرص و طمع، کینه و 
حسادت، احساسات جریحه دار شده، اختالفات خانوادگي، بهره جنسي، 
انتقام، نزاع هاي ش��دید، جلوگیري از افشاي مجرم پر رنگ تر مي باشند. 
در کش��ور آمریكا، ش��ایع ترین علت قتل زنان، انگیزه جنسي و کمترین 
آن، نزاع بوده، درحالي که ش��ایع ترین علت قتل مردان نزاع و کم ترین 

آن، انگیزه جنسي بوده است )9و10(.
هر چند وقوع قتل هاي عمدي در هر جامعه، متأثر از شرایط اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي و سیاس��ي آن جامعه اس��ت ام��ا از نظر اصول جرم 
شناختي کلیه قتل ها در سراسر جهان داراي وجوه مشترکي هستند که 
آن ه��ا را به هم پیوند مي دهد )5(. علیرغم کنترل هاي قانوني آمار قتل 
در حال افزایش است. شیوع قتل به فاکتورهاي زیادي بستگي دارد. این 
فاکتورها شامل میزان در دسترس بودن سالح، سن و جنس قربانیان و 

مهاجمان، وضعیت رواني جامعه و غیره مي باشد )11(.
در س��ال 2000، قتل به عنوان بیست و دومین عامل منجر به مرگ در 
دنیا و چهاردهمین علت مرگ در ایاالت متحده شناخته شد. خشونت، 
سبب افزایش هزینه هاي مصرفي سالمت و امنیت و کاهش میزان تولید 
و به خطر انداختن اقتصاد کشورها مي شود. تا چند دهه پیش"خشونت" 
و"پیش��گیري از آن " به ن��درت در کنار یكدیگر آورده مي ش��دند؛  اما 
امروزه این ایده که خش��ونت قابل پیش��گیري مي باشد بیشتر شناخته 
ش��ده است )12(. سازمان بهداش��ت جهاني در پژوهشي که بار بیماري 
جهاني در س��ال 2000 را بررسي مي کند بیان  مي دارد که 1/6میلیون 
نفر )28/8 در 100000( در سراسر دنیا به دنبال خشونت علیه خود یا 
دیگري فوت کرده اند. یك س��وم این مرگ و میرها )به نس��بت 8/8 در 
100000 جمعیت( مربوط به خش��ونت بین افراد بوده که بیشترین آن 
مربوط به قتل بوده است )13(. به طور متوسط نرخ دیگر کشي در دنیا  
تقریبٌا برابر با 9/2 نفر )در هر 100000 نفر( مي باش��د؛ به عبارت دیگر 
حدود 565 نفر روزانه در دنیا به دنبال خش��ونت فوت مي کنند. میزان 
دیگرکشي در کشورهاي اروپایي 9 نفر، در آفریقا 17/6 نفر، درآمریكاي 
التین 36/4 نفر در 100000 نفر بوده اس��ت. شایع ترین علت مرگ در 
قاره آمریكا قتل عمدي مي باشد )27/5نفردر جمعیت100000 نفري( 
که س��ه برابر اروپا و چهار برابر کشورهاي مدیترانه شرقي و حدود پنج 

برابر آسیاي جنوب شرقي است )14(.
در مطالعه اي که در ایاالت متحده امریكا انجام ش��د مش��خص شدکه 
اغلب قتل ها و خودکش��ي ها واکنش هاي خش��ونت آمیزي هس��تند که 
ناامیدي ناش��ي از فشارهاي مالي موجب آن مي شود. ارتباطي بین قتل 
و وضعی��ت اجتماعي وجود نداش��ت ولي با وضعی��ت ازدواج، وضعیت 
اقتصادي، مقیم شهر یا روستا بودن ارتباط داشت )15(. مطالعه دیگري 
در خصوص میزان مرگ با س��الح هاي گرم در انگلس��تان نشان دادکه 
از 912 مورد قتل، 487 مورد ناش��ي از س��الح گرم بوده اس��ت. 435 
مقتوالن مرد و 52 زن با میانگین سني 30 سال بودند، بیشترین میزان 
اس��تفاده از اسلحه در لندن گزارش شد، هم چنین افزایش قتل از سال 

2000 به همراه افزایش جمعیت جوان گزارش شد )16(.
مطالعه دیگري در اس��ترالیا در خصوص قتل هاي رخ داده در یك دهه 
)1999-1989( انج��ام ش��د که در آن3386 قرباني وجود داش��ت که 
63/2  درص��د آن��ان مرد و 36/8 درصد زن بودن��د. 3481 متهم وجود 
داش��ت که 87/2 درصد مرد و 12/8 درصد زن بوده اند. از هر ده قتل 
رخ  داده، هش��ت مورد بزه کار و بزه دیده از قبل با یكدیگر آش��نا بودند. 
زن ها با احتمال بیشتري توسط شریك جنسي خود به قتل مي رسیدند، 
در حالي که مردها بیشتر توسط یك دوست یا آشنا به قتل مي رسیدند. 

قربانیان 9 درصد قتل ها کمتر از 15 سال بودند )17(.
در مطالعات داخلي که به بررسي قتل در تابستان 92 در ایران پرداخته 
اس��ت، مقتولین بیشتر در رده سني 30-21 س��ال و بعد از آن در رده 
سني 40-31 سال بوده اند. سرقت بیشترین علت وقوع قتل ها بوده که 
25/8% را ش��امل مي ش��ود و کمترین آن ها مربوط به مسایل منكراتي 
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بوده اس��ت.34 % با س��الح گرم و 29/9% با سالح سرد اتفاق افتاده اند 
.)18(

در یك بررسي که در استان فارس طي سال هاي 1385-1383صورت 
گرفته اس��ت، بیش��ترین )43/4% قاتلین و 34/5% مقتولین( قاتلین و 
مقتولین در س��نین 18 تا 25 س��ال و بعد از آن در رده سني 25-35 
س��ال بوده اند. قاتلین بیش��تر تحصیالت ابتدایي و راهنمایي داش��تند 

.)19(
از آن ج��ا که تجزیه و تحلی��ل علمي جرائم در کش��ور مي تواند منجر 
ب��ه اتخاذ سیاس��ت جنایي موث��ر و پویا و برنامه ریزي مناس��ب جهت 
پیشگیري، کنترل، و مبارزه با جرم گردد، این مطالعه نیز با هدف تبیین 
و توصیف اطالعات مربوط به جان باختگان ناش��ي از قتل عمدي و در 
راستاي توصیف و تحلیل علمي اطالعات دموگرافیك قربانیان این جرم 
در استان فارس صورت گرفته است. یافته هاي این مطالعه ضمن ترسیم 
فض��اي عمومي جرم قتل عمدي در اس��تان ف��ارس، مي تواند راهنماي 

تدوین سیاست مناسب پیشگیرانه توسط مسئوالن ذیربط باشد.

روش بررسي

در این مطالعه توصیفي مقطعي کلیه کس��اني که طي فروردین س��ال 
1381 لغایت اسفند سال 1390در استان فارس به قتل رسیده و جهت 
تعیین علت فوت و صدور جواز دفن به  ادارات و مراکز پزش��كي قانوني 
درس��طح اس��تان فارس ارجاع شده بودند، مورد بررس��ي قرار گرفتند. 
بنابراین روش نمونه گیري، سرشماري )تمام شماري( مقتولیني بود که 
در این بازه زماني در محدوده جغرافیایي اس��تان فارس به قتل رسیده 
بودند. ابتدا پرس��ش نامه اي که روایي و پایایي آن به کمك آزمون هاي 
مربوطه و توس��ط افراد متخصص تایید ش��ده ب��ود و در آن متغیرهایي 
نظیر جنس��یت، سن، تحصیالت، وضعییت تاهل، علل و انگیزه احتمالي 
قتل، مكان و زمان )فصل( وقوع قتل و محل سكونت مقتول را مشخص 
مي کرد، تهیه گردید و س��پس با توج��ه به پرونده هاي موجود در مراکز 
پزش��كي قانوني اس��تان و نیز پرونده کیفري در مراجع قضایي، نسبت 
به اس��تخراج اطالعات مورد نیاز از آنان اقدام گردید. در صورت نیاز به 
اطالعات تكمیلي با اولیاء دم تماس تلفني گرفته شد و توضیحات الزم 
از آنان اخذ گردید و س��پس نس��بت به استخراج اطالعات کساني که با 
توجه به یافته هاي حین کالبدگشایي و معاینه ظاهري  و نتایج آزمایشات 
س��م شناسي و آسیب شناس��ي بعد از مرگ، قتل تایید شده بود، اقدام 
گردید. بعد از بررسي اولیه پرسش نامه ها، براي تكمیل اطالعات ناقص 
با بس��تگان مقتول مجدداً تماس تلفني گرفته ش��د و اطالعات تكمیلي 
اخذ گردید. پس از اطمینان از صحت اطالعات تكمیل شده در پرسش 
نامه ها نس��بت به کدگذاري، اس��تخراج و ثبت اطالعات در رایانه اقدام 
گردید و در نهایت با استفاده از نرم  افزار SPSS ویرایش 19 این داده ها 
م��ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ای��ن مطالعه برخي از آزمون هاي 
آماري نظیر  t و 2χ جهت بررس��ي ارتباط برخي از متغییرهاي تحلیلي 

با خطاي ) α=/05( استفاده گردید.

يافته ها

تع��داد کل مقتوالن2190 نفر بود که از ای��ن تعداد 1832 نفر )%84( 
مذکر و 358 نفر )16%( مونث بودند. ش��یوع قتل با جنس��یت از لحاظ 

آماري معني دار بود )P = /001( جدول 1.
میانگین و انحراف معیار س��ن بزه دیدگان ب��ه ترتیب برابر با ±15/58 
32/61 س��ال بود. حداقل و حداکثر س��ن مقتوالن به ترتیب برابر با 1 
و90 س��ال بود. در میان گروه  هاي س��ني، بیش��ترین فراواني مربوط به 
گروه سني 29-20 ساله با 877 نفر)40%( و کمترین فراواني مربوط به 
گرو ه س��ني 9-0 ساله با 43 نفر )2%( بود. شیوع قتل با گروه سني از 

لحاظ آماري معني دار بود )P= /000(جدول 1.
از نظروضعی��ت تاهل،1050 نف��ر )47/9%( متاه��ل،  1025نفر مجرد 
)46/8%(، 51 نفر )2/3%( همسر از دست داده، 38 نفر )1/7%( مطلقه 
و  26نف��ر )1/2%( داراي ازدواج مج��دد بودند. رابطه میان ش��یوع قتل 
ب��ا وضعیت تاه��ل )مجردین و متاهلین( از لحاظ آم��اري معنا دار نبود 

)P = /120( )جدول1(.
در می��ان مقتولین 391 نفر )17/9%( بي س��واد و 1799 نفر )%72/1( 
باس��واد بودند که در میان باسوادان بیش��ترین فراواني مربوط به سطح 
تحصیلي دوره راهنمایي )سیكل(،691 نفر )31/6%( و کمترین فراواني 
مربوط به س��طح تحصیلي فوق دیپلم با تع��داد 39 نفر )1/8%( بود. از 
لحاظ آماري ارتباط میان میزان تحصیالت و بزه دیدگي قتل معني دار 

بود )P = /001 ( )جدول1(.
ب��ا توجه ب��ه این که علت و انگی��زه اصلي ارتكاب قتل بیش��تر به قاتل 
مربوط مي شود و در این پژوهش مقتولین مورد بررسي قرارگرفته بودند 
و علت و انگیزه احتمالي نیز صرفاً از س��وي اولیاءدم ابراز گردیده است، 
ل��ذا در770 مورد )35%( علت و انگیزه اصلي قتل نامعلوم فرض ش��ده 
و در م��واردي که علل وانگیزه هاي احتمالي قتل، با توجه به توضیحات 
اولیاءدم و بس��تگان و مس��تندات موجود در پرونده کیفري شناس��ایي 
شده بود، بیشترین موارد مربوط به حالت هاي غیر عادي پس از مصرف 
مش��روبات الكلي و یا استعمال مواد مخدر با فراواني 473 نفر )34%( و 
پس از آن مربوط به اختالفات خانوادگي با تعداد  288نفر )21/8%( بود 
وکمترین آن مربوط به قاچاق کاال 2 نفر )1/%( بوده است. ارتباط علل و 
انگیزه با وقوع قتل از لحاظ آماري معنا دار بود )p= /000( )جدول 2(.

 از نظر فصول مختلف س��ال، تعداد قتل هاي واقع ش��ده در فصل بهار، 
604 مورد )27/5%( بیشترین فراواني و در زمستان 459 مورد )%21 (، 
کمترین فراواني را داش��ت که فرضیه وجود ارتباط میان فصول مختلف 
  )p= /012( س��ال و ش��یوع قتل عمدي از لحاظ آماري معن��ي دار بود

)جدول 2(.
1303 نفر )59/2%( از مقتولین در صحنه جرم و 302 نفر )13/8%( در 
حی��ن انتقال به مراکز درمان��ي و 475 نفر )22%( نیز در مراکز درماني 
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فوت ش��ده بودند. ارتباط محل فوت با وقوع قتل از لحاظ آماري معني 
دار بود  )p= /000( )جدول2(. 

بحث

در ای��ن مطالعه واحدهاي پژوهش��ي مقتولین بوده اند و اطالعات راجع 
به انگیزه احتمالي قتل از بس��تگان و اولی��اي دم آن ها اخذ گردیده که 
این اطالعات با محتویات پرونده کیفري مطابقت داده ش��ده است. عدم 
امكان دس��تیابي به قاتل، مي تواند به عنوان یكي ازمحدودیت هاي این 

پژوهش به حساب آید.

جنسيت مقتوالن  
یافته هاي مطالعه اخیر نش��ان داد که در استان فارس اکثریت مقتولین 
)1832نفر( مذکر بوده اند و نس��بت مقتولین مرد در مقایس��ه با زنان 

جدول1-توزيع فراواني مطلق و نس��بي قربانيان قتل برحسب 
متغيرهاي دموگرافيکي

سطح معني تعداد )درصد(تغییر
داري

جنسیت
1832)84/1(مرد

358/001)15/9(زن

گروه سني

0-9)2(43

10-19)12/7(278

20-29)40(877

30-39)18/9(414

40-49)11/5(252

50-59)7/4(161

165/000)7/5(60 به باال

وضعیت 
تأهل

1025)46/8(مجرد

1050/120)47/9(متأهل

51)2/3(همسر از دست داده

38)1/7(مطلقه

26)1/3(ازدواج مجدد

تحصیالت

391)17/8(بي سواد

547)25(ابتدایي

691)31/6(راهنمایي

466)21/2(متوسطه

95/000)4/4(دانشگاهي

جدول 2- جدول ش��يوع قتل و ارتباط آن با متغيرهاي علل و 
انگيزه، محل سکونت، محل فوت و فصل

سطح        تعداد )درصد(متغییر
معناداري

علل و 
انگیزه

147)6/7(سرقت و راه زني

درگیري ناشي از حاالت 
غیر طبیعي مصرف مواد 

مخدر و الكل

)22(473

133)6(اختالفات مالي

288)13/2(اختالفات خانوادگي

اختالفات قومي و 
قبیله اي

)3/4(76

58)2/6(مسائل ناموسي

درگیري و اختالف بین 
اشرار

)2/8(62

61)2/7(درگیري با پلیس

122)5/6(سایر

770/000)35(نامعلوم

محل 
سكونت

1560)71(شهر

630/001)29(روستا

فصل

604)27/5(بهار

579)26/5(تابستان

548)25(پاییز

459/012)21(زمستان

محل 
فوت

1303)59/2(صحنه جرم

حین انتقال به مركز 
درماني

)13/8(302

475)22(مركز درماني

110/000)5(منزل و غیره

مطالعه انگيزه هاي مختلف قتل و عوامل مرتبط با آن در استان فارس از اول فروردین سال 1381 تا آخر اسفند سال 1390
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)358 نف��ر( 4/5 ب��ه یك مي باش��د، یعني به ازاي ه��ر 2 زن حدود 8 
مرد در این اس��تان طي مدت ده س��اله به قتل رسیده اند. این یافته  با 
مطالعات انجام گرفته در آمریكا و هندوس��تان و نیز  مطالعات قبلي که 
درش��هر تهران انجام شده نیز به طور نس��بي هم خواني دارد، به طوري 
که  این نس��بت در آمریكا 3/4 به یك و در هندوس��تان 3/47 به یك و 
در ایران 3/8 به یك بوده  اس��ت )8 و20و21(. در پژوهشي که طي اول 
مهر 1382 تا آخر ش��هریور 1383 در تهران انجام ش��د 79.5 درصد از 
مقتولی��ن مذکر و 20/5 درصد مونث ب��وده اند، در واقع قتل در مردان 
حدود 4 برابر زنان بوده است )8(. در پژوهشي که در کرمان در شهریور 
ماه 1387 در افراد 35-18 س��ال زنداني ص��ورت گرفت اکثر مقتولین 
)94/31%( م��رد بودن��د )22(. در مطالعه اي که در پاکس��تان صورت 

گرفته است نسبت  قتل در مرد به زن 6 به 1 است )11(.
در بررس��ي که میزان خودکشي و دگرکشي را در کشورهاي خاورمیانه 
بررس��ي کرده است: بیشتر قربانیان قتل مرد بوده اند )23(. این نسبت 
در امریكا 3/4 به یك و در هندوس��تان 3/47 به یك اس��ت. نتایج  این 
تحقیقات نش��ان داد که قتل در مردان شیوع بیشتري دارد. در مطالعه 
دیگ��ري که در فوری��ه 2011 صورت گرفت اکث��ر مجرمین مرد بودند 
)20و21(. در مطالع��ات قبل��ي ایران هم اغلب  ش��یوع قتل در مردان 
بیش��تر بوده و چنین بر مي آید که در اغلب کش��ورها و از گذشته تا به 
حال قتل در مردان ش��یوع بیش��تري داشته است و به نظر مي رسد این 
امر مي تواند ناشي از حضور بیشتر مردان در جامعه نسبت به زنان باشد، 
ب��ه گونه اي که  آن ها را بیش��تر در معرض درگیري و تهاجم قرار داده 
است و نیز خشن تر بودن مردان نسبت به زنان از علل دیگر شیوع قتل 

و درگیري بین مردان مي باشد.

وضعيت تاهل مقتوالن
 در بررس��ي وضعیت تاهل مشخص شدکه ش��یوع قتل در افراد متاهل 
بیش��تر از افراد مجرد بوده است. در پژوهشي نیز که در اول مهر 1382 
تا آخر شهریور 1383 در تهران انجام شد، نتایج مشابه به دست آمد، به 
گونه اي که 46/1% متاهل و 42/9% مجرد بوده اند )8(. در یك مطالعه 
که در استان فارس طي سال هاي 1385-1383 صورت گرفته مشخص 
شد که اکثر قاتلین )79/05%( و مقتولین )86/01%( مرد و اغلب مجرد 
)55% قاتلین و 53/4% مقتولین( بودند که با یافته هاي ما مطابقت دارد 
و این امر مي تواند ناشي از برتري جمعیتي افراد متاهل نسبت به مجرد 

در استان فارس باشد )19(.
در پژوهش��ي که در کرمان در شهریور ماه 1387 صورت گرفت تمامي 
زندانیان 18 تا 35س��ال ناشي از قتل و ضرب و جرح مورد بررسي قرار 
گرفتند و عوامل مرتبط با قتل مورد بررسي قرار گرفت که نتایجي بدین 
ش��رح دارد: اکثر مجرمین م��رد )94/31%(، مجرد )52%( با تحصیالت 
زی��ر دیپلم )55/8%( که 71/5% از این افراد ش��اغلند و میانگین درآمد 
ماهیانه 195000تومان اس��ت. اغلب بومي کرمان اند. 41% از این افراد 

سابقه جرایم خشونت آمیز قبلي را داشتند )22(.

 با توجه به این که ارتباط بین وضعیت تاهل و بزه دیدگي قتل عمدي 
از نظر آماري معنا دار نبود لذا به نظر مي رس��د وضعیت تاهل با ش��یوع 
قت��ل عمدي در ف��ارس هیچ رابطه معناداري نداش��ته و اصوالً وضعیت 

تاهل در بروز قتل تاثیر گذار نبوده است. 

فصول وقوع قتل
در بررس��ي زمان وق��وع قتل مش��خص گردید که اکث��ر قتل ها، 604 
)27/5%( م��ورد در فصل بهار )خردادماه( و کم ترین آن ها 459 )%21( 
مورد در زمس��تان )دي ماه( انجام شده است. در مطالعه اي که طي اول 
مهرماه س��ال 1382 تا آخر شهریور ماه س��ال 1383 در تهران صورت 
گرفت مشخص شد که بیشتر قتل ها )30/5%( در فصل بهار و کمترین 
)15/9%( در فصل پاییز رخ داده اس��ت که حاکي از تشابه نسبي نتایج 

به دست آمده مي باشد )8(. 
در پژوهشي که در سال 2006-1999در آمریكا انجام شد وقوع قتل در 
کودکان پنج س��ال یا کوچك تر در پنج ایالت شامل ایندیانا، واشنگتن، 
اوکالهاما، میسوري، اوهایوو مورد بررسي قرار گرفت و ارتباط معني دار 
آم��اري بین وقوع قتل و فصل وق��وع آن یافت نگردید )23(. هم چنین 
در مطالعه اي که در س��ال 1391 در اصفهان صورت گرفت بیش��ترین 
قتل ها در زمس��تان س��پس به ترتیب در بهار، تابس��تان، پاییز مشاهده 
ش��د که مطابق با نتایج ما نمي باشد )24(. همین طور در پژوهشي که 
در 2003-1975 در کلمبی��ا صورت گرفت ارتباط واضحي در ماه وقوع 
قتل یافت ش��د که در ماه دس��امبر به وضوح میزان قتل افزایش یافته 

بود )25(.
 ب��راي توجی��ه افزایش قتل در ماه هاي گرم س��ال  عموماً به دو فرضیه 
استناد مي شود. فرضیه اول، فرضیه اجتماعي-جمعیت شناختي1 است 
که براس��اس آن، باشروع فصول گرم س��ال به ارتباطات اجتماعي افراد 
افزوده مي شود و این ارتباطات براي افرادي که تحمل برخورد با دیگران 
را ندارن��د منجر به افزایش فش��ارهاي رواني و  درنهایت روي آوردن به 
واکنش هاي خش��ونت آمیز مي گردد. فرضیه دوم که فرضیه زیست-آب 
و هوایي2 مي باشد، مبین آن است که با شروع فصل بهار و تابستان هم 
به درجه حرارت محیط اضافه مي ش��ود و هم طول ساعات روشنایي در 
روز افزای��ش مي یابد و چنین تغییرات زیس��ت محیط��ي باعث افزایش 
مالتونین وکلس��ترول تام سرم و به ویژه تغییر در مسیر تولید سرتونین 
مي گردد که خود موجب افزایش دسترس��ي س��لول هاي مغزي به ماده 
تریپتوفان س��رم ش��ده و در نتیجه آمادگي فرد براي انجام فعالیت هاي 

خشونت آمیز افزایش مي یابد )26(.

تحصيالت مقتوالن
بیشترین قربانیان 691 نفر)31/6%( داراي تحصیالت سیكل و کمترین 
آن ه��ا، 95 نفر )4/4%( داراي تحصیالت عالیه بودند که این امر نش��ان 
مي ده��د که ب��زه دیدگان قتل بیش��تر از گروه هاي کم س��واد بوده اند 
1  Socio-demographic hypothesis
2 Bio-climatic hypothesis
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که ای��ن یافته ها با مطالعه دیگري که  قباًل در تهران توس��ط افتخاري 
و هم��كاران ص��ورت گرفته، تقریباً هم خوان��ي دارد )8(. هم چنین در 
مطالعه اي که در آمریكا انجام گرفت، مش��خص شد که در اکثر مناطق 
س��یاه پوست نشین قتل ش��ایع تر بود ولي در مناطق سفیدپوستان این 
جرم در جنوب بیش��تر دیده مي شد البته ش��اید به این دلیل باشد که 
اسپانیایي هاي سفید پوست که ریسك باالتري در قتل دارند در جنوب 
بیش��تر هس��تند. در مناطق با تحصیالت پایین میزان قتل بیشتر بوده 

است )27(.
در مطالعه اي که در اس��تان فارس طي سال هاي 1385-1383 صورت 
گرفت��ه، بیش��تر مقتولی��ن )25/63%( تحصیالت راهنمایي داش��تند و 
ی��ا بي س��واد )26/77%( بودن��د و کمترین درص��د )3/23%( مربوط به 
تحصیالت دانشگاهي بوده است که با این پژوهش هم خواني دارد )19(. 
با توجه به یا فته ها، قتل در افراد بي س��واد یا کم س��واد شیوع بیشتري 
داش��ته اس��ت که این امر مي تواند ناش��ي از وجود خ��رده فرهنگ هاي 
خش��ونت در افراد کم سواد باشد و به عبارتي مي توان گفت که با ارتقاء 
س��طح تحصیالت، فرهنگ افراد نیز تغییر کرده و از خرده فرهنگ هاي 

خشونت فاصله مي گیرد.

سن  مقتوالن      
ب��ا توجه به میانگین س��ني مقتولین که حدود 32 س��ال بود و این که 
بیش��ترین فراواني در گروه س��ني 29-20 قرارداش��ت، مي توان نتیجه 
گرفت که اغلب مقتوالن جوان بوده و جامعه جوان استان که قشر فعال 
را تش��كیل مي دهند، بیش��تر از دیگران در معرض این جرم قرار داشته 
اند که ای��ن امر با توجه به جوان بودن جمعیت اس��تان فارس منطقي 
به نظر مي رس��د و با سایر مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورها 
که ش��ایع ترین س��نین خطرپذیري را بین 20 تا 34 سال برآورد نموده 
اند، منطبق مي باش��د )26و27(. در پژوهشي مشابه که طي سال 83-

82 در تهران صورت گرفت  نتایج مش��ابه اي به دس��ت آمد، به طوري 
که بیش از نصف مقتولین در رده س��ني 39-20  س��ال و بیش از یك 
س��وم در 29-20  سال بودند )8(. در پژوهشي که درسال هاي 85-88 
در کرمان صورت گرفت نتایج مش��ابه به دس��ت آمد که بیش��ترین در 
30-21 س��ال بودند )22(. در مطالعه اي که در استرالیا، انجام موضوع 
قتل طي سال هاي 1999-1989 بررسي شد و این نتایج به دست آمد: 
3386 قربان��ي وجود داش��ت که 63/2  درصد م��رد و 36/8 درصد زن 
بودند. 3481 مجرم وجود داش��ت که 87/2 درصد مرد و 12/8 درصد 
زن بودن��د ب��ا توجه به این موضوع که جوانان قش��ر فع��ال جامعه را از 
لحاظ اقتصادي و اجتماعي تش��كیل مي دهند و جمعیت اس��تان فارس 
نیز جوان اس��ت این نتایج دور از ذهن نمي باش��د و احتماالً بي کاري و 
مش��كالت اقتصادي، اعتیاد و جاه طلبي، مجرد بودن، درگیر ش��دن در 
باندهاي فاسد اجتماعي و سس��تي اعتقادات مذهبي نیز بر بزه دیدگي 

قتل عمدي بي تاثیر نیست.

علت و انگيزه هاي احتمالي قتل
عل��ت و انگیزه هاي متفاوت��ي در وقوع قتل دخیلند، ب��ه طوري که در 
جوام��ع مختل��ف علت هاي متفاوت دیده مي ش��ود. در بررس��ي علل و 
انگیزه ه��اي وقوع قت��ل )درمواردي که علت و انگیزه قابل کش��ف بود( 
بیش��ترین فراواني 473 نفر )34%( مربوط به درگیري و نزاع هاي ناشي 
از اس��تفاده از مش��روبات الكل��ي و یا مواد مخدر بود. در پژوهش��ي که 
در کرمان در ش��هریور ماه 1387 صورت گرفت بیش��ترین دالیل وقوع 
مستي، دفاع از ناموس و دوست، اختالفات خانوادگي، اتفاقات طایفه اي، 
مال��ي و اتفاق��ي و ناگهاني بودن بوده اس��ت که تقریباً ب��ا این یافته ها 
مطابق��ت دارد )22(. در مطالعه دیگري که در یزد در س��ال هاي 85 تا 
88 صورت گرفته، ش��ایع ترین علل شناخته شده  قتل22/2% مشكالت 
اخالقي بوده اس��ت )18(. در پژوهش مش��ابهي که در طي اول مهرماه 
س��ال 1382 تا آخر ش��هریور ماه س��ال 1383 در تهران صورت گرفت 
علت اکث��ر قتل ها )35/2%( بود ک��ه با یافته هاي ای��ن پژوهش تقریباً 
یكس��ان اس��ت. در آمریكا ش��ایع ترین علت قتل زنان، انگیزه جنسي و 
کمترین آن مربوط به نزاع بوده است، در حالي که شایع ترین علت قتل 

مردان، نزاع و کمترین مربوط به انگیزه جنسي بوده است )8(.
ای��ن تفاوت ه��ا را مي توان مرتبط ب��ا اختالفات فرهنگ��ي، اجتماعي و 
اقتصادي در نقاط مختلف کش��ور و یا اخالق��ي و دیني در ممالك غیر 
اس��المي هم چون آمریكا دانست. این موضوع نیز مشخص است که  به 
دلیل فشارهاي اقتصادي و شرایط خاص اجتماعي و فرهنگي، خشونت 
در تهران بیش��تر دیده مي ش��ود. ش��اید بتوان این گونه در نظر داشت 
که شرایط س��خت تر زندگي در تهران سبب افزایش بیشتر خشونت در 
تهراني ها نسبت به شهرس��تان هاي دیگر مي شود و شیوع مصرف الكل 
و مواد مخدر در اس��تان فارس مي تواند باعث علت قتل در این اس��تان 
باش��د که این امر نیز از نظر منطقي قابل انتظار است زیرا انسان پس از 
استفاده از مواد مخدر به خصوص مواد توهم زا و مصرف مشروبات الكلي 
قوه تمییز و تش��خیص کاهش مي یابد و کنترل اعمال خود را از دس��ت 
مي ده��د و با کوچك ترین محرک یا درگیري عكس العمل هاي خش��ن 
از خود نشان مي دهد و همین طور در برخي از مطالعات جهاني چنین 
مطرح ش��ده است که استراتژي هاي سیاس��ي که دسترسي به الكل را 
محدود مي کند در کاهش خش��ونت موثر اس��ت. اکثر قربانیان ناشي از 
اختالفات خانوادگي 164 نفر)12%( را زنان تش��كیل داده بودند که این 
امر با مطالعات گذشته در ایران که رایج ترین نوع خشونت در خانواده را، 
خش��ونت علیه زنان تبیین نموده اند، هم خواني دارد و به نظر مي رسد 

که این خشونت در برخي موارد به قتل زن نیز مي انجامد.

محل فوت مقتوالن
از جمله نتایج قابل تامل و توجه این مطالعه این بود که نشان داد تعداد 
قاب��ل توجهي از مقتولین 777 نف��ر )35/8%( در حین انتقال به مراکز 
درمان��ي و یا در مراکز درماني فوت نم��وده بودند که آمار قابل توجهي 
مي باش��د و به نظر مي رس��د که در صورت تجهیز مراکز اورژانس و نیز 
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تس��ریع در انتقال مصدومان و مجروحان به مراک��ز درماني مي توان از 
افزایش تعداد مقتولین کاس��ت. با توجه به این که تا کنون در مطالعات 
علمي گذش��ته این متغییر مورد بررسي قرار نگرفته، لذا شاهدي جهت 

مقایسه با موارد مشابه وجود نداشت.

نتيجه گيري

با عنایت به یافته هاي این مطالعه مي توان موارد زیر را به عنوان پیشنهاد 
در راستاي پیشگیري و کنترل جرم قتل در استان فارس ارائه داد:

1- با توجه به یافته هاي این مطالعه، سهم حاالت غیر عادي و تحریك 
پذیري پس از مصرف مش��روبات الكلي و اس��تعمال مواد مخدر در بروز 
درگیري هاي منجر به قتل، بس��یار زیاد بوده است که این امر نیز نشانه 
تنزل وضعیت بهداش��ت رواني در استان مي باشد که شایسته است، اوالً 
رس��انه هاي ارتباط جمعي و به خصوص رسانه ملي نسبت به پیامدها و 

آثار س��وء مصرف این مواد از جنبه آگاهي بخشي به افراد در جامعه به 
صورت فراگیر و مستمر اطالع رسان دقیق وشفاف به عمل آورند و ثانیاً 
ارگان ها و مقامات مسئول تدابیر الزم و تالش جدي تري براي مبارزه با 

قاچاق این گونه کاالها به عمل آورند.
2- نظ��ر ب��ه این که ح��دود 36% از قربانیان در حی��ن انتقال به مراکز 
درماني و بیمارستاني و یا در بیمارستان ها یا مراکز درماني جان خود را 
از دست داده اند، به نظر مي رسد درصورتي که مراکز اورژانسي مجهزتر و 
ازمتخصصین مربوطه بهره مند باشد، مي تواند سهم به سزایي در کاهش 
تلفات افرادي که نیازمند مراقبت  و عمل هاي اورژانسي جراحي هستند، 

نظیر مصدومان ناشي از تصادف، قتل و سایر حوادث، ایفاء نماید.
ای��ن مقاله برگرفت��ه از رس��اله دوره دکتري آقاي فت��اح جعفري زاده 
دانش��جوي رش��ته حقوق جزا و جرم شناسي دانش��گاه مازندران تحت 
عنوان» بزه دیده شناس�ي قتل عمدي: از علت شناس�ي تا پيشگيري 
)مطالعه نظري-كاربردي در استان فارس؛1390-1381(« تحت نظارت 

و راهنمایي آقاي دکتر علي حسین نجفي ابراندآبادي مي باشد. 
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Abstract

Background: One of the most ancient and harshest crimes against human being that cause insecurity in society is 
murder. Most legal systems of the criminal code have been criminalized this behavior. Prevention and control of this 
murder is one of the goals and duties of governments that are usually considered on criminal policy. Since murder, is 
a human crime against human being, so many factors such as: demographic, social, environmental, and cognitive can 
have an impact on it .The purpose of this study is determine the murder frequency and motives and related factors in 
the Fars province during April 2002 until the end of March 2012, based on the demographic data of victims.

Methods: In this cross-sectional study demographic information of victims who have been killed during April 
2002 until the end of March 2012 in Fars province, was collected. Then by interview with family of victims the related 
questionnaires have been filled. Finally, the data were statistically analyzed through Spss19 software by t & χ 2 tests. 
Error hypothesis test (α = 5%) were considered.

Findings: The number of victims was 2190 cases. 1832 cases (84%) males and 358 (16%) were females. The 
results show that the average age of victims and standard deviation were 32.66±15.58 years & the greatest & least 
frequencies of victims were in 20-29 years old and 60-69 years old respectively. The most people1050 (47.9%) were 
married and most causes for killing (That was expressed by parents) 473 (34%) cases was abnormalities of the alcohol 
and drugs. 1303 people (59/2%) had died at the scene and 302 (13/8%) during transport to medical centers and 475 
patients (22%) had died in therapy centers. There was no significant relationship between means age in men &women 
(p-value=.120).

Conclusion: The study showed that most of the victims were male, young and middle-aged murdered. So the task of 
the criminal policy of special attention should be paid to these individuals. As regards, the causes of many deaths were 
dispute after consumption of alcohol and drugs. So authorities should monitor and more control over the production, 
distribution and consumption of these substances among young people.
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