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  چكيده

مطالعات علمي . رسد يميش از يك قرباني به قتل متعدد است كه در آن ب يها قتلقتل سريالي، از دسته        
مختلف قتل  يها گونهدر مقاله حاضر، ابتدا . كند ينمپيرامون اين پديده در اوان خود بوده و از سه دهه تجاوز 

. سريالي مورد بحث قرار گرفته است، كه مبناي دسته بندي، انگيزه و رفتار مرتكب در صحنه جرم بوده است
 -؛ كه ضمن تحليل سه مدل آسيباند شدهئه شده در تحليل قاتالن سريالي معرفي و بررسي ارا يها مدلسپس 

 نيتر كاملكنترل هيكي، مدل انگيزشي رسلر، و مدل تلفيقي آريگو و پورسل و انتخاب مدل هيكي به عنوان 
وع اين پديده را ، اين استنتاج به عمل آمد كه كماكان، فقدان يك چارچوب نظري جامع كه كليه عوامل وقها آن

  .باشد يممطالعات انجام گرفته  يها يكاستتبيين كند از 
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  :مقدمه
 شود يممحسوب  (Multiple Murder) ، يكي از انواع قتل متعدد(Serial Murder) قتل سريالي      

، قتل سريالي را با وجود اختالف نظرهاي عميق محققان. رسند يمدادي قرباني به قتل كه طي آن تع
نفر يا بيشتر توسط مجرم يا مجرمان واحد، طي   قتل غيرقانوني و عمدي سه« ،به طور ساده توان يم

 ييها قتل، »وقايع جداگانه«در واقع، با معيار  .»ستنادشخصي  يها زهيانگوقايع و دفعات جداگانه و با 
؛ همچنين، با شوند يماز شمول بحث خارج  شوند يمكه در آن تعدادي قرباني طي يك واقعه كشته 

هاي دروني و براي افراد يا و نياز ها تنشافرادي كه فارغ از  يها قتل، »انگيزه شخصي«معيار 
نظاميان در جنگ، قتل سريالي محسوب  يها قتليا  شوند يمجنايي مرتكب قتل  يها سازمان

ترديدي  .آغاز شده است 1980از دهه  باًيتقرسريالي  يها قتلمطالعه علمي در خصوص  . 1شوند ينم
مرتكبان آن، مستلزم نگاه ويژه محققان  يها زهيانگنيست كه شناخت صحيح و دقيق قتل سريالي و 

قوع كه شايد به دليل ماهيت هيجان انگيز و مرموز و يا مسئلهدر انجام مطالعات اختصاصي است؛ 
و  ها ليتحل،  تا حدي از نظر دور مانده و اغلب ها رسانهسريالي و داشتن ارزش خبري براي  يها قتل

جامعه ايراني نيز هر از چند . ، به دور از واقعيت و معيارهاي علمي استها آنتفسيرهاي ارائه شده در 
اصغر (از اصغر بروجردي توان يمگاهي شاهد ظهور قاتل يا قاتالن سريالي بوده است؛ در اين ميان 

كودك را پس از اذيت و آزار به قتل رسانده بود، غالم  33، به عنوان نخستين قاتل سريالي كه )قاتل
مع الوصف، همان گونه كه اشاره شد، . نام برد) بيجه(و محمد بسيجه) خفاش شب(رضا خوشرو

تي و روانشناختي مورد بررسي مزبور، بدون اينكه از نظر علمي و بويژه از بعد  جرم شناخ يها نمونه
اصلي آنان به نحو دقيق مشخص شود، با حكم قضايي اعدام  يها زهيانگو  ها قتلقرار گرفته و نوع 

، اغلب قاتالن سريالي از انواع اختالالت رواني دهد يماين در حالي است كه تحقيقات نشان . 2شدند
  .   3در دادگاه به نتيجه صحيح رسيد ها آنصرفا با تحليل اظهارات  توان ينمو  برند يمرنج 

                                                 
ره كارشناسي سريالي، پايان نامه دو يها قتلغالملو، جمشيد، مطالعه جرم شناختي پديده : جهت مطالعه بيشتر، نك. 1

 .1389ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، 
زن را پس از آزارو اذيت به قتل  10از  اميد برك معروف به شكارچي زنان كرجي كه  توان يماخير  يها نمونهاز . 2

منكر  در مصاحبه حضوري نويسنده با قاتل، وي. در كرج اعدام شد 1389رسانده بود نام برد كه در چهارم بهمن 
اي كه محتواي آن به اقرار كتبي همسرش به و حتي نوشته كرد يمرا همسرش عنوان  ها قتلبود و عامل  ها قتلارتكاب 
  !داللت داشت را ارائه مي نمود ها قتلارتكاب 

     Godwin, Grover Maurice,( 2000) Hunting Serial Predators, CRC press LLC  :نك. 3
 



  81                                                                     سرياليهاي هاي تحليلي قتلشناسي و مدلنگاهي بر گونه  

 

در اين مقاله، بدون اينكه قصد پرداختن به علت شناسي قتل سريالي را داشته باشيم، بنا داريم به       
ارائه شده در تحليل  يها مدلمختلف قتل سريالي و نيز  يها گونهبر علت شناسي،  يا مقدمهعنوان 

سريالي، يكي از نخستين تحقيقات انجام گرفته  يها قتلي گونه شناس. قاتالن سريالي را بررسي كنيم
 تواند يمدقيق از نوع قتل سريالي و مرتكبان آن،  يها يبندبوده است؛ ارائه دسته  ها قتلدر حوزه اين 

ما را در تحليل صحيح تر مسئله ياري رساند و عالوه بر آن، مجريان قانون را در شناسايي سريع تر 
كه توسط متخصصان و  ييها مدلبررسي . افزايش تعداد قربانيان تواناتر كند مرتكبان و ممانعت از

، مطلب مرتبط ديگري است كه بدان اند شدهمحققان قتل سريالي در تحليل قاتل سريالي ارائه 
  .اند گرفتهسه مدل رسمي موجود معرفي و مورد كنكاش قرار  ،پرداخته شده است؛ كه در اين ارتباط

  
   سريالي  يها قتله شناسي گون: گفتار نخست

جهاني و فراگير مورد بررسي قرار گرفته  و مطالعات   هاي سريالي به ندرت از ديدگاه پديده قتل      
با اين حال، براي ). (Hakkanen, 2005, p53 عملي صورت گرفته در اين سطح به نحو پراكنده است

 ها آنكايي، اين نتيجه حاصل شد كه بين در تحقيقي بر روي قاتالن سريالي آلماني و آمري ،نمونه
وجود دارد؛ مشخص شد كه قاتالن آلماني انگيزه واحدي را در هر قتل ندارند  و انگيزه  ييها تفاوت

تر از  عالوه بر اين، معموالً قاتالن بهره هوشي پايين. اي غالب است سرقت همانند انگيزه جنسي، انگيزه
 ,Harbort) لحاظ عاطفي آسيب ديده و سابقه ارتكاب جرم دارندحد متوسط دارند، در دوره كودكي به 

& Morkors,2001,p311).    
مختلفي را بر مبناي مرتكبان،  يها گونه توان يمقتل سريالي،   ( Typology)در گونه شناسي      

سريالي   يها قتلارائه كرد؛ در اين مقاله، با مبنا قرار دادن مرتكب،  ها قتلارتكاب  يها وهيشقربانيان و 
نخست، بر اساس انگيزه و دوم، بر اساس رفتار در صحنه جرم؛ كه هر : اند شدهبه دو دسته كلي تقسيم 

  . نيز به انواع خردتر تقسيم شدند ها دستهكدام از اين 
  

  :اساس انگيزه مرتكبر ب. الف
هاي مختلف  از انگيزه شناسي روانشناسانه يكي از اولين محققاني است كه  گونه  ،(Jess)  »جس«      

 Jess,1924,Inاو شش انگيزه شخصي را براي قتل مشخص نموده است.براي قتل ارائه نموده است
Godwin,2000,33):(  

   (Gain) منفعت مالي- 1 
     Revenge) ( انتقام- 2 
     (Elimination) از بين بردن - 3 
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     (Jealousy)حسادت- 4 
  Lust for killing) () ط جنسي با قرباني داشته باشدبدون اينكه ارتبا(  شهوت كشتن- 5 
    (Conviction) )ارضاء جنسي با قرباني(  ارضاء- 6 

اين موارد را به دو » جس«. كند را توصيف مي(Lust Killer)  موارد پنج و شش، قاتالن شهواني      
رابطه جنسي با  كه شود، بدون اين هاي شهواني كه احساس خشنودي با كشتن حاصل مي نوع قتل

زمان يا دقيقاً پس از  هاي شهواني كه به عنوان بخشي از ارضاي جنسي، هم قرباني برقرار شود؛ و قتل
هاي قتل  شناسي جس، يكي از اولين مدل گونه . يابند  تقسيم نموده است عمل جنسي ارتكاب مي

تمايز واقعي ايجاد  Expressive)(و مستقيم(Instrumental aggression) است كه بين خشونت ابزاري
اي وي از قتل داراي فايده است؛ گرچه هيچ اطالعات   شناسي انگيزه ، كه از اين لحاظ، گونه 1كند مي

 Willie)( پس از وي، ويلي. دهد ينمها ارائه  خاصي در خصوص تفاوت بين مجرمان هر كدام از انگيزه

كه ويلي بر شمرده است بيش آن كه بر  ييها گونهده انگيزه براي ارتكاب قتل را مطرح كرد كه البته 
  :  (Willie,1975,In Godwin,Ibid,34) استمبناي انگيزه باشد، بر اساس نوع قاتالن 

    Depressive)(  افسردگي- 1 
   (Psychotic) )بيمار رواني( پريشي  روان- 2 
  Affiliated with organic brain disorder) ( )زيستي(  اختالل مغزي ارگانيك- 3 
    (Psychopathic) ستيزانه جامعه- 4 
     (Passive aggressive )خشونت انفعالي- 5 
     (Alcoholic)الكلي- 6 
      (Hysterical)نمايشي- 7 
  Juvenile) (نوجواني- 8 
  ) Mentally retarded (ماندگي ذهني عقب- 9 

    )(Sex murderersجنسي - 10     
 (Legal proceedings)هاي قانوني رده به ندرت درگير رسيدگي، قاتالن افس»ويلي«به عقيده       

كنند كه خودكشي، راهي  آنها اغلب احساس مي. دهند شوند  و رفتار ضد اجتماعي از خود بروز مي مي
ستيز يا  نوع پارانوييد، اغلب به عنوان جامعه. است براي فرار از زندگاني سراسر از نااميدي

                                                 
جهت رسيدن به اهداف مد نظر خود  اي يلهوسمستقيم بر خالف ابزاري كه فرد از آن همانند در خشونت از نوع . 1

 ,Siegle, J. Larry:نك.شود يم، خشونت به صرف خشونت و بر اساس هيجانات آني واقع كند يماستفاده 
Criminology, Wadsworth, 2003 
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را به ارتكاب  ها آنشنوند كه  اين گونه از قاتالن، اغلب صداهايي را مي. ندشو اسكيزوفرنيايي شناخته مي
. زنند يمكنند و دست به ارتكاب قتل  در پاسخ، روش دفاعي را اتخاذ مي ها آنكند  و  قتل تهديد مي

 طبقه بعدي، قاتل با آسيب زيستي مغز است كه به علت وارد آمدن آسيب در ناحيه سر در كودكي
 (social maladjustment)ي ناسازگاري اجتماع ستيز، سابقه شخصيت جامعه. شود ميمرتكب قتل 

نوع پنجم، شخصيت . هاي بر جاي مانده در صحنة جرم استنتاج گردد دارد كه ممكن است از سرنخ
است كه موجب گرايش شخص به سمت خشونت  اش يزندگداراي تجاربي در  ،خشونت انفعالي

تهديد به قطع ارتباط شده، يا از ناحيه او طرد  اش معشوقهتوسط  شود؛ مثل موردي كه فرد مي
آميز دارد  كه زماني كه با الكل  در مشخصه الكلي، فرد به طور ذاتي  زمينه و ماهيت خشونت. شود مي

قاتل از نوع شخصيت نمايشي، بيشتر در زنان مشاهده . دهد يمشود  خود را بروز  درآميخته مي
  .، تا اين كه به طور واقعي مرتكب قتل شوندكنند يمرتكاب قتل تهديد شود  و صرفاً به ا مي

بيشترين احتمال را در انجام عمل  ،اين نوع از قاتالن. جنسي هستند نآخرين نوع از قاتالن، قاتال      
 ، و(postmortem sexual activity) ، كالبدشكافي جنسيCannibalism) (خواري  دارند، مثل آدم

خاصي را براي اين نوع از جرايم   با اين حال، ويلي هيچ انگيزه.  (mutilation) ن اعضاءتكه كرد تكه
  . كند ارائه نمي

ها را  اعم از عوامل اجتماعي، زيستي و  شناسي قتل از ديدگاه ويلي، قلمرو وسيعي از تبيينگونه      
توان  شناسي جس آشكار بود  مي هايي را كه در گونه با اين وجود، همان نقصان. گيرد مي بر رواني در

  ها دستهداخل در يكي از  ،كه، همه بزهكاران نخست اين. در گونه شناسي ويلي نيز  مشاهده كرد
اند كه ممكن است  بزهكاراني در هر  اند، هيچ يك از آنان  بر اين واقعيت تمركز نكرده محدود شده

كه، اين  دوم اين. ا براي ارتكاب قتل دارا باشندوجود داشته باشند كه داليل مختلفي ر ها گونهكدام از 
ها  بنابراين، طبقه. پوشاني داشته باشد احتمال وجود دارد كه رفتار بزهكاران از نظر نوع انگيزه هم

   .(Godwin,2000,p.35) توانند به طور كامل منحصر و محدود به يك نوع باشند نمي
تا  اند كردهمختلف تالش  يها رشتهمحققان گذشته، مجريان قانون و  يها دههدر طول       

قاتالن سريالي را طبقه  يها گروهخاص قاتالن سريالي را شناسايي كنند و از طريق آن،  يها زهيانگ
در . شود يمرا شامل  يا دستهپيچيده و چند  يها مدلاز نوع ساده  تا  ها يبنداين دسته . بندي كنند

به «. بسيار مهم  خصوصاً براي مجريان قانون است يا مسئلهقات، واقع، شناسايي انگيزه در فرايند تحقي
 .»مظنون را محدود نمايد يها ييتواناتا بتواند  سازد يمپليس را قادر  ،طور معمول، شناسايي انگيزه

(U.S. Department of Justice, 2006,p.17)  
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ن سريالي را از نظر شخصيتي ، چهار گونه از قاتال) (DeBurger»دبورگر«و  )Holmes(» هولمز«      
مطرح شده براي قتل و تأثير آنها بر روي قاتل را مورد بررسي قرار  يها زهيانگاز هم متمايز كرده  و 

  ): Holmes & DeBurger,1988؛29،ص 1385هيكي،(اند داده
ستورات اقدام به قتل در نزد اين گونه قاتالن، در واقع پاسخ به د:  (visionary) گونه الهام شده- 1

  .  با منشاء خير يا شر است ييها الهامصادر شده از ناحيه صداها  و يا 
اين گونه از قاتالن بر اين باورند كه مأموريتي در زندگي :  )(Missionگونه مأموريت يافته- 2

 توان يمدر ايران . خاص خالص كنند يها گروهدارند، مبني بر اين كه  جامعه را از شر برخي از 
 . 1سريالي سعيد حنايي كه اقدام به قتل زنان خياباني در مشهد نمود اشاره كرد يها قتلبه 

ارتكاب قتل در نزد اينان، باعث ايجاد خشنودي و رضايت به : Hedonistic) (نوع لذت خواه- 3    
 شوند يممتعدد   يها قتلمالي مرتكب  يها زهيانگهيكي، قاتالني را كه به . شود يماشكال مختلف آن 

سريالي قاتل سريالي قزوين، مهين  يها قتل توان يمدر اين صورت . داند يماز نوع لذت خواه را 
داخلي اين  يها نمونهقديري،  كه پنج زن سالخورده  را به خاطر تصاحب  اموالشان به قتل رسانيد از 

  . دسته  قلمداد كرد
است  (Lust killer) »قاتالن شهواني« :كنند يمزير گروه ديگري را كه هولمز و بورگر به آن اشاره       

و در خيلي مواقع پس از  دهند يمكه با قربانيان خود اعمال جنسي انجام  شود يمكه شامل مهاجماني 
   ).29، ص1385هيكي،( كنند يممرگ قربانيان، اقدام به مثله كردن آنان 

آنها را قاتالن  انسشناجرمز ؛ برخي اشوند يمقاتالن شهواني با عمل كشتن و وقوع قتل تحريك       
هايشان با اشياء بي آنان از خيال پردازي يها زهيانگ ،به طور كلي. اندناميده   (Thrill killer) هيجاني

به   (Jerome Brudos) »جرم برادوس«براي مثال، . جان واعضاي بدن در دوره بلوغ  شكل مي گيرد
ها، سينه او خودش را با دزديدن كفش. عالقمند بود پاهاي زنان، كفشهاي پاشنه بلند و لباس زير زنان

، اما در نهايت  فرصت پيدا كرد تا با كشتن زنان به كرد يمهاي همسايه ارضاء بندها و شلوارها از خانه
هايش به نحو پر رنگ تري جامه عمل بپوشاند، او با كشتن زنان، مالك اجسادي مي شد خيال پردازي

ن يكي ازعجيب ترين قاتال. مورد عالقه اش را دراختيار او قرار مي داد كه پاهاي قربانيان واشياء
هاي قطار كسي كه يك زنجيره از تصادم. بود  (Sylvestre Matushka )شهواني، سيلوستر ماتيوشكا

                                                 
الي است كه طي دو دهه گذشته در ايران به وقوع سري يها قتلقتل زنان خياباني مشهد، يكي از جنجالي ترين . 1

به قتل رسانيد و سر انجام در )  1380مرداد - 1379مرداد (زن را طي يك سال 16عامل اين جنايات . پيوسته است
ابراز پشيماني نكرد و انگيزه خود از كشتن قربانيان را، پاكسازي  ها قتلاو هرگز از ارتكاب . زندان مشهد اعدام گرديد

 1387. 5.  3روزنامه اعتماد، مورخ : نك.كرد يمعه از فساد عنوان جام
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كه اين تنها راهي بود كه مي  كرد يماو ادعا . طراحي كرده بود 1930درمجارستان را درطول دهه 
البته ماتيوشكا قبل ازاين كه بتواند تخيلش را عملي كند . رضاي جنسي برسدتوانسته است به ا

   .Ramsland,2006,p9)( دستگير شد
هولمز مدعي است كه در اين گونه، مسائل جنسي :   (power/control) گونه قدرت طلب-  4      

ت او بر مقتول سرچشمه اصلي لذت نيست، بلكه لذت واقعي در توانايي قاتل در تفوق و برتري قدر
.  برند يماز مشاهده ترس، وحشت و التماس و زاري قربانيان لذت وافري  ،برخي از قاتالن. نهفته است
رسانده كه آنها براي ادامه در يك مورد  قاتل فقط زماني مقتوالن جوان خود را به قتل مي ،براي نمونه

در زماني . ديد كه اين خوا سته را رد كندميكردند و او خود را قادر به اين امر بقاء به وي التماس مي
داشت قاتل كار خود را پايان داده و او را كه مقتول تسليم شده و دست از زاري و التماس بر مي

 .)30،ص 1385هيكي، ( كرد يمسالخي 
چنين . اين طبقه بندي كلي از قاتالن سريالي در امر سازماندهي اطالعات موجود مفيد است      

اي از مهاجمان اقدام به كشتن قربانيان تا بفهميم چرا پاره كند يمدي انگيزشي به ما كمك طبقه بن
وار به نظر  بندي هولمز و دبورگر بيشتر يك خط گزارشي و داستان با اين حال، طبقه. كنند يمخود 
يجاد تمايز ا ها آنباشد كه بين مجرمان يا جرايم   )تجربي(رسد كه بدون اينكه يك مدل عملي  مي

. زنند كند كه چرا قاتالن سريالي دست به ارتكاب قتل مي كند،  صرفا قصد دارد داليلي را مطرح مي
هاي سريالي هولمز  شناسي قتل سه ايراد را به گونه  )Hollin(و هولين   (Gresswell)گرسول  مطالعه

 ها جامع و فراگير  گونه - 2 . ها در هم تداخل داشته و مانع هم نيستند گونه - 1: وارد كرده است

بين قاتل، قربانيان و محيط عاجزند، و به اندازه ) كنش متقابل(ها در تبيين تعامالت  گونه - 3نيستند 
هاي مختلفي براي قربانيان مختلف داشته باشد، و يا  تواند انگيزه كافي براي  قاتل سريالي كه مي

 ,Gresswell, D. M. and Hollin .سندر هايش در طول زمان تغيير كند، منعطف به نظر نمي انگيزه

1994,pp.1-13)(.  
عالوه بر ايرادات مزبور، نكته مغفول در طبقه بندي هولمز، انفكاك كامل گونه قدرت طلب از 

بر قرباني، انگيزه  كنترلو  قدرتكه انگيزه اعمال  رسد يماست؛ در واقع، اين گونه به نظر  ها گونهساير 
براي مثال، در وراي . نيز وجود داشته باشد ها گونهممكن است در ساير  غالب قاتالن سريالي است كه

اعمال جنسي قاتل سريالي  با قرباني، انگيزه ي به مراتب قوي تري تحت عنوان اعمال قدرت و كنترل  
قتل سريالي  يها گونهها و تحليل انگيزه ،بنابراين. سوق داده باشد ها قتلفرد را به ارتكاب  تواند يم

ا بر اساس رفتارها يا اظهارات مرتكبان، ممكن است تا حد زيادي ما را از واقعيت دور سازد و به صرف
و اذيت جنسي به  كودك پس از آزار 17سريالي بيجه كه طي آن  يها قتلاشتباه ببرد؛ براي نمونه، 

ذشت و آيند، لكن با مطالعه دقيق سرگقتل رسيدند، در نگاه اول از گونه لذت خواه به نظر مي
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بريم كه قرار دادن وي در گونه لذت شخصيت قاتل، به خصوص تجارب تلخ دوران كودكي، پي مي
 ،انديشي است، چرا كه بيجه نه براي ارضاي جنسي، بلكه براي اعمال قدرت و كنترلخواه، ساده

او با . شدندشده است و كودكان آسان ترين گزينه براي هدف مزبور محسوب ميمرتكب قتل مي
واقعيت اين است كه در اغلب . هايش داشتها و سرخوردگيسعي در جبران حقارت ها قتلرتكاب ا

   . ماندها و داليل اصلي و واقعي قاتالن سريالي پنهان باقي ميانگيزه ،موارد
نيز انواع قاتالن سريالي، شامل قاتالن جنسي يا ساديستيك را دقيقاً  (Levin)و لوين (Fox)فاكس      
دومين گونه ارائه . در رده بندي هولمز و دبورگر تعريف كردند  »شهواني يها قتل«د زيرگروه همانن

سومين گونه . شود يمبندي شده توسط لوين و فاكس با عنوان قتل با انگيزه شخصي منافع مالي طبقه
ي در خانوادگي هستند، كه به عنوان يك طبقه بندي اصل يها قتلبندي فاكس و لوين، قتل در طبقه

    ).30،ص1385هيكي، (شوند يممحسوب  ها قتل
بدون اين كه آن را منحصر به همين - در خصوص نوع مشخص انگيزة قاتالن، طبقه بندي زير       

 .U.S رسد يمكه به نظر قابل قبول  كند يمهاي كلي را ارائه طبقه –موارد و جامع و كامل بدانيم 
Department of Justice, Op.cit, p. 18)   

اي است كه در آن مجرم، خشم و خصومت را انگيزه:  (Anger))خصومت( خشم-1 
مانند مجيد سالك محمودي كه انگيزه . كند يمها يا به كل جامعه ابراز نسبت به برخي از گروه

 1.كرد يمهايش را خشم و تنفر از زنان عنوان قتل
آن مجرم با  ارتكاب قتل در  اي كه درانگيزه:  (Criminal Enterprise)باند جنايي - 2 

 . شود يميا جرايم سازمان يافته  به لحاظ معنوي يا مالي بهره مند  تبهكاران، باندهاي  مواد مخدر
. برند يمن از ارتكاب قتل منفعت مالي ااي كه در آن مجرمانگيزه: كسب منفعت مالي- 3 

 ها قتل؛ (Black Widow)  2»يدوبلك و«معروف به   يها قتلبه  توان يم ها قتلجمله اين نوع  از

                                                 
، 1364الي  1359هاي وي در طول سال. شايد بتوان مجيد سالك محمودي را مخوف ترين قاتل سريالي ايران ناميد .1

 كرد يمن عنوان هايش  را تنفر از زنااو علت قتل. زن را به قتل رساند و قبل از صدور راي در زندان خود كشي كرد 49
   1387.5.3روزنامه اعتماد مورخ : نك. و اين تنفر را ناشي طالق همسرش پس از ورشكستگي مالي مي دانست

مالي  هاي يزهانگها و يا ديگر بستگان خود را اغلب با معشوقه منظور زناني هستند كه خانه دار بوده و شوهران، . 2
  :نك. خود را استمرار مي بخشند يها قتلن با ازدواج مجدد آنا. به قتل مي رسانند)  مانند ارث بردن(

Newton, Michael,( 2006) The Encyclopedia of Serial Killers, second edition, Facts on 
file 
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هاي از  بيمه يا تأمين ارتكابي براي كالهبرداري يها قتليا  (Robbery Homicides)براي سرقت
 1.مهين قديري در قزوين اشاره كرد يها قتلبه  توان يمدر ايران . اجتماعي اشاره نمود

گروه خاص صورت  جهت اهداف و عقايد يك ها قتل ،اي كه در آنانگيزه: ايدئولوژي- 4 
يا   نژادي، جنسيتي يها گروهتروريستي يا فرد يا افرادي كه به  يها گروه يها قتل. پذيردمي

  . آيندبه حساب مي ها قتلاين  يها نمونهاز   شوند يماخالقي حمله ور 
- اي كه در آن قاتل وقتي كه قربانيانش را ميانگيزه :Power-thrill)(هيجان  - قدرت- 5 

 . كند يمقدرت و يا هيجان   احساس ،كشد
و به  برد يمقاتل از بيماري رواني شديدي رنج  ،وضعيتي كه در آن: روان پريشي- 6 

و   و شنيداري  ديداري  كه ممكن است شامل توهمات شود يمخاطر آن بيماري، مرتكب قتل 
  . پارانوئيد يا خياالت غيرعادي شود

تل به وسيله تمايالت و نيازهاي جنسي به اي كه قاانگيزه  :Sexually-based)(جنسي- 7 
  . شود يمسوي ارتكاب قتل هدايت 

؛ كند يماساس دسترسي، آسيب پذيري و جذابيت، قرباني را انتخاب ر يك قاتل سريالي، ب      
دسترسي به سبك زندگي قرباني، يا اوضاع و احوالي كه قرباني در آن قرار داشته، به نحوي كه به قاتل 

اي كه قرباني را در آسيب پذيري، يعني درجه. شود يم، مربوط دهد يمي به قرباني را اجازه دسترس
كه بستگي  شود يمجذابيت، شامل عوامل متعددي . دهد يممعرض و تيررس حمله توسط قاتل قرار 

به انگيزه قاتل دارد و ممكن است شامل عوامل مرتبط با نژاد، جنسيت، زمينه اخالقي، سن قرباني و 
ترين قاتالن سريالي، آناني هستند كه به طرق مختلف با مقتوالن خود اعمال جنسي يشهكل. شودغيره 
و همين گروه هستند كه بيشترين توجهات و هشدارهاي عمومي را به سوي خود   دهند يمانجام 
  .كنند يمجلب 

  
  

                                                 
، نام خود را به عنوان نخستين 1388در سال  ها آنمهين قديري كه با به قتل رساندن پنج زن مسن و ربودن اموال . 1

 1389آذر 29وي در. عنوان داشته است ها قتلسريالي ايران ثبت كرد، نياز مالي در پرداخت ديونش را  انگيزه  قاتل زن
؛ 1388.11.1 روزنامه وطن امروز، مورخ: نك .درزندان مركزي قزوين به دار آويخته شد

http://www.jamejamonline.ir/newstext   
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 -2003تحده از هاي ارتكابي قاتلين زن سريالي در اياالت م هاي اصلي قتل انگيزه - الف- 1جدول  
1600 Scott,2005,p.188) (  

  درصد  تعداد انگيزه قتل

  2/41  42  پول
  8/11  12  بيماري ذهني

  8/10  11  كنترل يا قدرت
  9/2  3  هيجان
  0/2  2  خشم

  0/2  2  ترس از انزوا
  8/9  10  ساير
  8/9  10  هاي متعدد انگيزه
  8/9  10  هاي ناشناخته انگيزه

  % 100  102  جمع كل
    

شايع . كشدارتكابي آنان را به تصوير مي يها قتلمختلف اين زنان در   يها زهيانگجدول فوق،       
درصد از اين موارد، دليل قوي براي بيماري رواني مرتكب، به  11/ 8در . ترين انگيزه، كسب مال بود

ر ايجاد هايشان، به خاطنفر ارتكاب قتل 9تنها يك نفر از  .عنوان يك عامل انگيزشي وجود داشت
درصد ارتكاب قتل  به خاطر هيجان به كشتن بوده  2/ 9كنترل يا قدرت بر قربانيانش بود و بقيه 

  . است
در اين موارد، . گوناگون مرتكب قتل شدند يها زهيانگنفر به خاطر  10تنها كمتر از يك نفر از       
برخي به داليل نوع دوستانه، . تها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اشخاص متغير بوده اسانگيزه
شدند، مثل تمايل به رها ساختن زنان از فشار شوهرانشان يا رها شدن كودكانشان را مرتكب مي ها قتل

را به  ها قتلشدند، برخي ديگر رساندند كه مانع ازدواج آنها ميبرخي افرادي را به قتل مي. از مشقت
از اين كه ديگران را خوشحال  ها آن، دسته كمي از شدندخاطر جلب توجه بيشتر والدين مرتكب مي

   (Scott, Ibid, 188-189) .ديدند، تنفر داشتندمي
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، 1385هيكي،(1995 – 1800هاي قاتالن سريالي مرد در اياالت متحده  ها و انگيزه روش- الف- 2جدول 
  )189ص
  

    ها انگيزه    ها انگيزه
   )337=تعداد( %7  فقط پول

  % 46  گاهي اوقات سكس   % 6  شكالت روحي و روانيم
  % 29 گاهي اوقات كنترل %5  گرايي گاهي اوقات فرقه

  % 19  گاهي اوقات پول  % 4  جويي كينه
گاهي اوقات تمايل شديد

  به فرد خاص
  % 16 جوييگاهي اوقات لذت 3%

  % 9 فقط سكس %2  خاطرخواهي
  % 7  نژادپرستي  % 2  جويي فقط لذت

    %50 هاي قبلي ي از انگيزهتركيب
نشان دهنده اين است كه قاتل يك يا بيشتر از يك قرباني را با يك » گاهي اوقات«يا » چند مورد«* 

  . روش خاص يا براي يك دليل خاص كشته است
  

   :بر اساس نوع رفتار مرتكب - ب
مان يافته و سازمان دهي قتل سريالي بر اساس نوع رفتار مرتكب در صحنه جرم، به دو گونه ساز      

سريالي را  يها قتلاين نوع از تقسيم بندي، در اياالت متحده كه باالترين نرخ . شود يمنشده تقسيم 
با بررسي صحنه جرم و . داراست، توسط اف بي آي جهت شناسايي قاتالن سريالي انجام گرفته است

- برد كه قتل از نوع سازمانپي توان يمكه بر طبق آن  شود يمرفتار قاتل، نموداري ترسيم 
است؛ هر كدام از اين دو نوع، بيانگر  1)(Disorganized دهي نشدهيا سازمان )Organized(يافته

  .هاي شخصيتي و اجتماعي مرتكب خواهد بودويژگي

                                                 
و آن مواردي  .تها كمتر مورد توجه قرار گرفته اس ست كه در نوشتها) مختلط( Mixedنوع سومي هم تحت عنوان  .1

سريالي مهين  يها قتلبراي مثال . گيرد يافته قرار نمي سازمان يا سازمان است كه فرد به طور دقيق داخل در نوع بي
 .رسند يمقديري در قزوين از نوع مختلط به نظر 

  



  1389 زمستان، دومشماره سال اول، پژوهشنامه حقوقي،    90  

 

 قاتل سريالي دگرآزار جنسي 30و همكارانش يك مطالعه توصيفي بر روي  (Dietz)دايتز      
(Sexually sadistic serial murderers) آوري اطالعات  ، جمعها آنهدف مطالعه . را صورت دادند

 93اساس اين تحقيق، ر ب. هاي جرم معمول در چنين قاتالني بود هاي شخصي و جزئيات صحنه ويژگي
پردازي، عامل انگيزشي  ، و خيالاند كردهدرصد از قاتالن جنسي دگرآزار به صورت سازمان يافته عمل 

نسبت مجرمان سازمان يافته، به مجرمان سازماندهي نشده در تحقيق دايتز، به . ها بود در پس قتل
ن سازمان يافته به ااحتماالً نسبت باالي مجرم. آي بود.بي.اي بيشتر از پروژه اف طور قابل مالحظه

رفتار  ن دگرآزار جنسي، به عنوان يك گروه فرعي، اغلبخاطر نوع نمونه انتخابي بوده است؛ زيرا قاتال
   (Godwin, Op.cit, P 53) .دهند سازمان يافته از خود بروز مي

  
   :هقتل سازمان يافت. 1  

هاي شخصيتي به طور عمده نمايانگر ويژگي» قتل سازمان  يافته«نمودار شخصيتي مرتكب يك       
  :و اجتماعي زير است

پر جذبه   - 4انه  شكل و شمايل مرد - 3وضعيت مطلوب تولد   - 2سطح هوش بسيار باال - 1
زندگي با  - 8شغل ثابتي ندارد   - 7داراي توانايي جنسي  - 6داراي قابليت اجتماعي   - 5

برخوردار از نظام تربيتي سخت و بدون انعطاف  - 10متحرك از نظر جغرافيايي  -9همسر  
هاي عالقه شديد به واكنش رسانه - 12داراي كنترل احساسات در زمان ارتكاب جنايت   - 11
رفتاري نسبتا قابل پيش بيني از  ،اين گروه از قاتالن، بعد از جنايت. ومي نسبت به جنايتعم

گردند، به طور داوطلبانه اطالعاتي را ؛ مثالً عموماً به صحنه جنايت باز ميدهند يمخود بروز 
در . برند يمكه رفتاري دوستانه با پليس داشته باشند لذت  گذارند، از ايندر دسترس مي

تا جلب توجه بيشتري  كنند يممواقع جنازة قرباني را به محل ديگري منتقل  بعضي
 ;Newton,2006,61);31، ص1385هيكي،  . (https://www.ankylosaur.com;نمايند
براي . دانست ها قتلبارز اين نوع از  يها نمونهاز  توان يمسريالي سعيد حنايي را  يها قتل

وردار بود و از نظر ديگران فرد قابل اطميناني محسوب هاي متعددي برخمثال وي از قابليت
  .1شدمي

                                                 
» سعيد«دارم  او بسيار خالق بود، به ياد «:، بيمارش اين گونه توصيف كرده استها روزنامهپزشك معالج وي در مصاحبه با يكي از  .1

كار  همه نبود بلكه گانه بچهسازبودن،   بود كه برخالف دست ساز ساخته خودرويي تمام دست آمد يمدر روزهاي اولي كه به نزد من 
ديگر وي، اين بود كه در كار  هاي يركيزاز . برد يمرت و گردش مساف را با اين خودرو به اش خانوادهو او بيشتر اوقات اعضاي  كرد يم

باشد، بدون آواركردن  ساختماني زيرزمين نداشته اگر تواند يماو برخالف معمارهاي ديگر . خاص داشت هاي يتخالقمعماري  بنايي و
  1380.5.8ن، مورخ روزنامه ايرا: نك .»ام ني براي ساختمان ايجادكند كه اين كار را خودم ديدهآن، زير زمي
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 :قتل سازماندهي نشده. 2
بهره  -1:  هاي شخصيتي قاتل سازمان دهي نشده نيز به عبارت زير استمهم ترين ويژگي      

دفعات مكرر اخراج از  -4عدم بلوغ اجتماعي   - 3وضعيت نامطلوب تولد   - 2هوشي زير متوسط  
در نزديكي محل وقوع  - 7. كند يمتنها زندگي  - 6معموالً پدر از كار افتاده يا فاقد شغل   - 5مدرسه  

 ها رسانهاي به جلب نظر عالقه - 13تغييرات محسوس رفتاري دارد  -8 كند يمجنايت زندگي يا كار 
ف طبق نظر ا . هيجان و اضطراب زياد در زمان ارتكاب جنايت - 15مصرف محدود الكل   - 14.ندارد

بي آي، اين گروه از قاتالن نيز پس از ارتكاب جنايت، رفتارهاي قابل پيش بيني را از خود بروز 
بازگشت به محل وقوع جنايت، احتماالً در مراسم تدفين و خاك سپاري مقتول شركت : دهند يم
، دشو يم، مذهبي دهد يم، دفتر خاطرات روزانه دارد، محل كار و استخدام خود را تغيير كنند يم

و تجربيات و خاطرات شخصي خود از قربانيانش را در اختيار  كند يمتغييرات شخصيتي پيدا 
 https://www.ankylosaur.com)؛ 161ص ،1386 خلعتبري، .گذاردمطبوعات مي

;Newton,Op.cit,62)  سريالي محمد بسيجه، معروف به بيجه و اصغر بروجردي، معروف به  يها قتل
كه چنين  در عين اين.  1شوند يممحسوب  سازماندهي نشده يها قتل اصغر قاتل از مصاديق

، ما تنها به كند و كاو در ذهن و فكر كند يماي به درك رفتار قاتالن هاي اثبات شدهنمودارهايي كمك
هايي دربارة جايگاه رواني بسياري از رفتارهاي فهرست شده، سر نخ ،در واقع. پردازيمقاتالن سريالي مي

  2.دهد يمن به ما مهاجما
  

  
  

                                                 
 1313اولي در سال . پسر بچه را پس از آزارو اذيت جنسي به قتل رساندند 17و محمد بسيجه  33اصغر بروجردي  .1

  : نك.در پاكدشت در مالء عام به دار مجازات آويخته شدند 1383در تهران و دومي در 
 Www.fa.wikipedia.org/wiki/ بسيجه-محمد , Www.fa.wikipedia.org/wiki/ بروجردي اصغر  

 
برخي معتقدند كه موارد حل نشده قتل سريالي را بايد يك دسته جداگانه از قتل سريالي محسوب نمود، در حالي . 2

هاي ارتكاب  هاي قربانيان، و شيوه هاي مرتكب، خصيصه برخي از ويژگي. كه اين نوع، از نظر محققان به دور مانده است
ها، اين نوع از پرونده يها نمونهاز  .دهاي سريالي حل شده نشده باشن براي تفكيك قتلهاي خوبي  توانند مالك جرم مي

  .كند يمفردي در اياالت متحده اشاره كرد كه با مكاتبات مرموزش، خود را زودياك معرفي  يها قتلبه  توان يم

See: Philbin, Tom and Michael philbin, The killer Book of serial killers, source 
book, Inc 2009; Newton, Michael, The Encyclopedia of Serial Killers, second 
edition, Facts on file, 2006.  
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  تحليل قاتالن سريالي   يها مدل :گفتار دوم
سريالي مطالعه و تحقيق  يها قتلطور ويژه در مورد از سه دهه پيش تاكنون، محققان مختلفي به     

هر كدام از اين محققان بر اساس ديدگاه فكري و تخصص خود، آن را تعريف نموده و مهم تر . اندنموده
به . اند كردهرا بررسي  شود يمناسي و فرايندي كه يك  فرد  تبديل به يك قاتل سريالي از آن، علت ش

-آسيب«با نام  (Hickey)»اريك دبليو هيكي«زعم قريب به اتفاق پژوهشگران اين رشته، مدلي كه 
 مدلي است كه تاكنون در مطالعات انجام شده در نيتر كاملاز قاتل سريالي ارائه نموده است، » كنترل

ضمن تحليل مدل هيكي، دو مدل ديگر ارائه شده توسط  ،در اين گفتار. اين حوزه صورت گرفته  است
كه بيشتر جنبه فني و پليسي دارد و مدل تلفيقي آريگو » مدل انگيزشي« رسلر و ديگران، تحت عنوان

تمركز دارد،  اند هاي جنسياي كه داراي نابهنجاريو پورسل كه به نحو خاص بر قاتالن سريالي جنسي
  . شوند يممعرفي و بررسي 

هاي برجسته و مهمي وجود  تفاوت  در اين ديدگاه كه بين قاتالن سريالي جنسي و غيرجنسي       
دارد  اختالفي نيست، با اين حال، نبايد از نظر دور داشت كه ممكن است قاتالن سريالي از ابعاد 

ممكن است بين قاتالن سريالي بزرگسال و  نوجوان   براي مثال،. ديگري نيز مورد تفكيك قرار گيرند
جنس  همين طور بين قاتالن سريالي زن يا مرد، قاتالن تيمي هم. هاي مهمي وجود داشته باشدتفاوت

هايي مثل قاتالن خانوادگي  بندي جنس باز و عالقمند به جنس مخالف، و طبقه و يا مختلط، قاتالن هم
قاتالن سريالي نه تنها ممكن است بر مبناي فاعالن آن متفاوت باشند،  عالوه بر اين،. و قاتالن پزشكي

توانند از قاتالن  براي مثال، قاتالن زنان مسن، مي. اساس قربانيان نيز باشدر تواند ب بلكه اين تفاوت مي
باز متفاوت باشند و  جنس ها ممكن است از قاتالن جوانان هم كودكان متفاوت باشند؛ قاتالن فاحشه

   . الن نژادهاي مختلف، متفاوت از قاتالن يك نژاد واحد باشندقات
، مطالعات آينده در خصوص »جرايم سريالي«، در پايان فصل دهم كتاب خود، »وين پتريك«      
، قتل )مانند ليتون(پردازان در حالي كه برخي از نظريه«: كند يمسريالي را اين گونه بر آورد  يها قتل

هاي ساختار اجتماعي، شامل ناهمبستگي و مشروعيت  ترِ ديدگاه اساس يك ديدگاه وسيعر سريالي را ب
كنند، محققان زيادي تمايل به برگشت به سرمنشاءهاي ژنتيكي و زيستي   فرهنگي خشونت بررسي مي

جنسي و  ،هاي ژنتيكي هاي تلفيقي آينده، تركيبي از زمينه رود مدلبراي نمونه، انتظار مي. دارند
شايد روزي اين مسئله . است باشد] قاتل[شناسي خشم و بدرفتاري كه ناشي از آزار دوره كودكي عصب

] به طور ذاتي و دروني تمايل به[، اغلب )ساديستيك(شود كه قاتالن سريالي دگر آزارجنسي  تبيين 
    Petherick, 2006, p 216) ( ».تخيالت خشونت آميز دارند
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  : (Trauma Control Model) هيكي   كنترل – مدل  آسيب .الف
هاي وقوع قتل  زمينه. هاي گوناگوني وجود دارد طبق ديدگاه هيكي، براي قاتل سريالي شدن راه      

با اين حال، تركيب هيچ . شناختي يا تركيبي از آنها باشد زيستي، روانشناختي، جامعه: تواند سريالي مي
كه با برخي حوادث يا  نخواهد شد، مگر اين هاي فوق موجب ظهور يك قاتل سريالي يك از زمينه

از نظر . شوند توأم شود زا نام دارد و در طول رشد شخص واقع مي اي از حوادث كه آسيب زنجيره
، اختالل )جنسي يا فيزيكي(هاي مرتبط، شامل مواردي مثل سوءاستفاده دورة كودكي  هيكي، آسيب

. شود يميل و تصورات ذهني سرشار از خشونت در زندگي به وسيله مرگ يا طالق، محروميت از تحص
گيرند، در حالي كه تبديل به يك قاتل  زا، توسط افراد زيادي مورد تجربه قرار مي اين موارد آسيب

آثار  ،پذيري مهمي هستند شوند، اما نسبت به آن دسته از افرادي كه داراي زمينه يا آسيب سريالي نمي
و اضطراب  گشتگي هايي همچون طرد، سوء ظن، گم سهايي منجر به ايجاد احسا چنين آسيب

  .  سازد شوند، كه شخص را از پذيرفتن و سازش با  فشارهاي  بيشتر عاجز مي مي
ها اعم از  توانند منجر به شماري از واكنش تركيب فشارها و اثرات احساسات منفي، مي

اشتهايي تا  از بي(  Maladaptive)(و غيرانطباقي (help seeking)مثل استعانت   ،)(Adaptiveانطباقي
را به خاطر احساسات   و حقارت خود  با اين وجود، قاتل سريالي، احساس سرزنش. شود) خودكشي

سعي در بازگرداندن و حفظ اعتماد به  ،پريشانش نمايان ساخته و از طريق حمله و يورش به ديگران
اني كه از غلبه و تسلط بر ديگران در تالش براي به دست آوردن دوباره آرامش رو«. كند نفس مي

داري و اعتماد به  ها، نماها، يا روكشي ظاهري از خويشتن آيد، مجرمان سريالي در صورتك حاصل مي
 ،شود ، كه به اغلب قاتالن سريالي داده مي(psychopath)ستيز برچسب جامعه. آيند نفس به نظر مي

د شخص، ديگران  و محيط پيرامون فرد را تواند به طور واقعي فرايند حفظ نمودن كنترل خو مي
  (Hickey, 2002, 100) ».توصيف نمايد

و توهم، موجب كاهش  نگاري مختلف، مانند الكل يا موادمخدر، هرزه هاي كنندهتسهيل      
شوند، چيزي كه هيكي معتقد است معموالً حتي بدون  بازدارندگي شده و منجر به ارتكاب قتل مي

تواند به توهم واقعيت  هرچند كه يك قتل مي. ايي در نهايت اتفاق خواهد افتاده كننده چنين تسهيل
ببخشد و احساس كنترل را بازگرداند، با اين حال، اين رضايت و خشنودي در نهايت از بين رفته و 
منجر به ارتكاب يك قتل جديد، در تثبيت مجدد احساسات مثبتي كه در نتيجه قتل نخست حاصل 

هاي قتل سريالي تأثير  هاي نخستين، احتماالً بر شيوه هاي ماهيتي و آسيب تفاوت .شود گرديده بود مي
ها، يا ميزان  براي مثال، اولويت قرباني، رفتارهاي آييني و تشريفاتي در طول ارتكاب قتل(گذارند 
  ).سكس 
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قوت مدل هيكي، يك چارچوب وسيع و كافي كه انواع مختلف قتل سريالي، و نه قتل       
همچنين اين مدل تالش نكرده است . گيرد را فراهم ساخته است اديستيك جنسي ساده را در برميس

هاي مضيق و محدود قرار دهد؛ حتي دو قاتل ساديستيك  بندي كه قاتل سريالي را در برخي از طبقه
ها،  ها، آسيب ماهيت زمينه. جنسي ممكن است كه پس زمينه خاص مشتركي را نداشته باشند

هاي آنان، ممكن است  با يكديگر تفاوت زيادي  زاي بزرگسالي  و تسهيل كننده اي تنشه محرك
  . تواند كامالً مشابه هم باشد رفتارهايشان مي ،داشته باشد؛ با اين حال

در اين ايده كه براي  رسد يمباشند؛ اما به نظر  » هيكي«ست برخي مخالف نظر االبته، ممكن       
در واقع، . وجود نداردتواند وجود داشته باشد، اشكال و خطايي  گوناگوني ميمسيرهاي  ،رفتار مشابه

بر اين باور است كه    (Trauma) ها و آسيب Predisposition) (ها ضمن تفكيك بين زمينه» هيكي«
هاي سريالي بزند، بلكه تركيبي از شود كه فرد دست به ارتكاب جنايتها لزوما موجب نميوجود زمينه

از جمله انواع (ها و آسيب)  شناختي باشد شناختي و زيست تواند روانشناختي، جامعه كه مي( اهزمينه
توانند موجب  است كه مي) هاي فيزيكي، رواني و جنسيآزارهاي دوره كودكي شامل سوء استفاده

  . (Petherick, Op.cit,p.71) تبديل  فرد به يك قاتل سريالي شوند
هاي دوران طفوليت  در طرد شدن،  ريالي، مهم ترين و بيشترين اثر آسيببراي بعضي قاتالن س      

آسيب روحي . باشد كند كه شامل طرد شدن به وسيله خويشاوندان و والدين مي بروز و ظهور پيدا مي
تجربه شده به وسيله قاتالن در دوران كودكي ممكن است در نتيجه كمبود احساس خودمختاري  

عام بيشتر قاتالن سريالي و نه همه آنها احساس ضعف، عدم اعتماد به يك خصوصيت «. رشد يابد
هاي روحي اوليه كنار بيايند و  توانند به طور سازنده با ضربه آنها نمي. استارزش بودن  نفس و بي

هيكي، پيشين، ص ( »متعاقبًا ادراك آنها از محيط اطرافشان در يك دورنماي  تحريف شده است
. شود كه يك فرايند ضد اجتماعي شدن اتفاق بيافتد فوق در كودكي موجب ميحدوث  موارد   .)112

من ديگر به بن بست «: چنين آسيبي را استنباط كرد توان يمهاي بيجه به خوبي براي نمونه از حرف
رسيده بودم، جايي براي رشد نداشتم، حتي سربازي هم نتوانستم بروم، ديگر هيچ چيز برايم مهم 

چه درست و چه غلط، آتشي درست كنم كه همه . م يك كاري بكنم، كار مهمي بكنمخواستنبود، مي
  .)18،ص1384افروز،(».. ها رفتمرا بسوزانم، به سراغ بچه

چنين چارچوبي . يك تفسير نظري بايد كليه عوامل مرتبط با روند شخص منحرف را در بر گيرد      
مدلي كه رشد قاتل سريالي، از شروع تا . تكنترل هيكي ارائه شده اس - توسط مدل پيچيده آسيب

اگر چه جمعيت مورد مطالعه هيكي، شامل قاتالن سريالي . گيردهايش را  در نظر ميپايان قتل
ن با انگيزه جنسي بسيار كنترل وي  در ارتباط با قاتال–، لكن مدل آسيب شود يمگوناگون و مختلفي 
  . مناسب و مفيد است
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ژنتيك، فشار (بيولوژيكي  تواند يم، كه اين عوامل شود يماي آغاز مل زمينهفرايند عمل با عوا      
ناشي از مصرف مواد مخدر و الكل بر جنين، آسيب در ناحيه سر، و ضايعه مغزي، روانشناختي  و يا 

- قاتالن آينده بوسيله چنين عواملي مانند سوء استفاده فيزيكي يا جنسي، بي. جامعه شناختي باشد
ها به اثر تركيبي اين آسيب. لدين، طالق، يا مرگ يكي از والدين، آسيب شناسي خواهند شداعتنايي وا

سوءظن به ديگران، احساس طردشدگي، احساس بي . مراتب بيشتر از اثر يك آسيب واحد است
اين اثرات تضعيف كننده، از . رودها به شمار ميارزشي و ناتواني در تحمل فشارها از اثرات اين آسيب

كه  شود يمجدا و منشعب شده و يك قسمت تاريك آن به صورت خياالت جبران كننده نمايان  هم
اين تخيالت خشن،  عامل اساسي و رايج در . شود يمشامل خشونت، كنترل، غلبه و تسلط بر قربانيان 

ه هايي را در شخص باي هستند كه تعارضات و تنشهاي كودكي عمدهها، آسيباين. قاتالن است
 ،خانه بي ثبات ،طالق ،سوء استفاده جنسي ،رواني- طرد شدگي، آزار جسمي، روحي : آورندد ميوجو

هاي مختلفي مانند خيال پردازي، هرزه تسهيل كننده.. . مادر بي بند و بار ،مرگ والدين ،والدين الكلي
وع قتل سرعت نگاري خشن  و استفاده ي زياد از مواد مخدر و الكل موجب انحراف بيشتر شده و به وق

، ولي با افزايش يافتن خشونت،  سرانجام قدرتشان را از شوند يمتخيالت تبديل به اعتياد . بخشدمي
و در ابعاد مختلف خيال دست به عمل  شود يمدر گام بعدي، فرد درگير يك امتحان . دهند يمدست 

  .پيش شرط نخستين قتل باشد تواند يمزند، مثل كمين كردن كه مي
ممكن است كه با احساس شكست  ها قتل؛ شود يمفاز بعد، تخيالت فرد تبديل به واقعيت  در      

- از آنجا كه ارتكاب قتل بطور كامل، احساسات منفي را آرام نمي. شخصي يا طرد شدگي آغاز گردند
، بعد با خوگيري مرتكب. كند يمسازد، اين فرايند با تسلط و از بين بردن ديگران  تكرار و استمرار پيدا 

بايد توجه داشت كه در شدت و تكرار افعال، . كند يممجددا ادامه پيدا  ها قتلاز يك دوره آرامش، 
در نهايت، تنزل و سقوط در چرخه تباهي، گاهي در يك . ويژگي جبران كنندگي نقش مهمي دارد

  .شود يمجنون شديد متجلي 
بودن مدل هيكي در مقايسه با ساير مطالعات برخي از محققان بر اين باورند كه، عليرغم كامل تر       

سريالي  يها قتلانجام شده، خالء وجود يك چارچوب نظري جامع، عنصر مفقود مطالعات پيرامون 
  .(Holmes & Tewksbury, 1999, 210)است

  
  :) (The Motivational Modelمدل انگيزشي رسلر . ب 

هاي  نامند، كه در خصوص قتل مي» گيزشيمدل ان«مدل خود را   ،رسلر، بورگس و داگالس      
قاتل جنسي  36اساس اطالعات به دست آمده از  هايي كه مبناي نظريه است، بر داده .تاس  جنسي
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و » مجريان قانون«نويسندگان ديدگاهشان را به عنوان . تر بررسي شد كه پيشت يافته است محكومي
تالش  ها آنكه  ه  شرح و تبيين كردند؛ يعني ايناز نقطه نظر پليسي  و نه از بعد تحليل روانشناختان

كردند كه  مدلي از قاتالن سريالي جنسي را ارائه دهند كه به طور ويژه براي كارشناسان صحنه جرم  
  .دمفيد واقع شو

دادند شرح و توصيف  اي كه شخصيت قاتل سريالي جنسي را شكل مي رسلر و ديگران، پنج مؤلفه      
 (ineffective social environment )كه طفل در يك محيط اجتماعي ناكارآمد ننخست، اي. كنند مي

تفاوت هستند يا  گردد كه نسبت به كودكشان بي اين مسئله عمدتاً به والديني برمي. شود متولد مي
پذيرند و يا عمالً  رفتارهاي ضد اجتماعي آنان را  تاييد و تشويق حتي انحرافات شناختي آنها را مي

طفل در وضعيتي كه تركيبي از اميدهاي واهي، فقدان حمايت عاطفي، و  ،در اين حالت. نندك يم
در چنين محيط ناكارآمدي، كودك با . گيرد تربيتي كه، سخت و خشن  و يا غيرمستمر است، قرار مي

مشكالتي در انجام تكاليف گوناگون : شود هاي كودكي عادي و احتماالً غيرعادي روبرو مي بحران
در طول اين حوادث تأثيرگذار، فقدان حمايت از . هامره، مشاهده يا تجربه خشونت و مانند اينروز

 (fantasy) پردازي ه با اين فشارها به خيالهشود كه طفل در مواج ميبه اين محيط پيراموني منجر 
   )(Ressler, et.al , p. 71  »كند كمك مي كنترلهاي خشن، در رسيدن به  پردازي خيال«دست زند؛ 

ها، منتهي به نقصان در پيوند با سرپرست كودك، و سپس نقصان در ارتباطات پردازي اين خيال      
محيط غيرحمايتي و عدم انطباق با حوادث تأثيرگذار، منجر به . شود مي (interpersonal) بين فردي

 belief(م اعتقادي هاي شخصيتي منفي كه به وسيله نظا ايجاد خصيصه: شوند يم  هاي نمادين واكنش

system( ها احتماالً شامل، خودانگيزي جنسي اين خصيصه. گرددفرد تقويت مي   (autoeroticism) 
و اعتقاد به اعمال كنترل بر ديگران و ) به خاطر انزواي اجتماعي و تكيه بر خيال پردازي(و دروغگويي 

در اعمال منفي مختلفي نسبت به هاي نمادين خودشان را  سپس اين واكنش. شود انتقام خواهي مي
افروزي، و سرقت، كه به  سازند، مثل خشونت و اذيت نسبت به حيوانات، آتش خود و ديگران نمايان مي

ربايي  و سرانجام تجاوز به عنف و قتل عمد ارتقاء  ورود غيرمجاز به قصد ارتكاب جرم، احراق، آدم
     )(Petherick, Op.cit, p.71  .يابند مي

» هيوالي«وت يك مدل در اين قرار دارد كه چگونگي تبديل شدن يك طفل  عادي  به يك ق      
از برخي جهات، . اي از فرايندهاي غيرمعمول اجتماعي شدن ترسيم كند به عنوان نتيجه ،دگرآزار را

رسد كه اين مدل، قادر نيست كه قاتالن  شود؛ اين گونه به نظر مي هاي مدل محسوب مي اين از ضعف
اند، يا آناني كه داراي تطابق باالي  هاي خانوادگي نرمالي برخوردار بوده الي جنسي كه از زمينهسري

هاي يك جامعه نگريسته  به عنوان سرمايهو اند  شان را كنار نزده اجتماعي هستند و تا زماني كه ماسك
سريالي كه مهارت مطمئناً، رسلر و همكاران به قاتل . شوند را به محاسبه بياورد و تحليل كند مي



  97                                                                     سرياليهاي هاي تحليلي قتلشناسي و مدلنگاهي بر گونه  

 

بعدي است؛  رسد كه اين قسمت از مدل كمي تك  اجتماعي كسب كرده مزيت قائلند، اما به نظر مي
پذير شده باشند؛ بدون  توانند به طور سطحي جامعه كنند كه  اين اشخاص مي در پاسخ بيان مي ها آن
اشخاصي كه آنها توصيف  تواند در بستر هاي اجتماعي مي كه توضيح دهند كه چگونه اين مهارت اين
خورد؛  اين ماهيت تك بعدي مدل، از جهات ديگر نيز به چشم مي! كنند توسعه و رشد يافته باشد مي

به طور عمده به وسيلة سطوح باالي تجربة خشن تحريك «گفته شده است كه قاتالن جنسي 
ي اين ديدگاه ارائه اي برا اما تبيين واقعي ،»شوند و نيازمند سطوح بااليي از تحريك هستند مي
  .)(Petherick, Ibid,p112د شو نمي

، بيشتر جهت كمك به تحقيقات )سازمان يافته و سازمان دهي نشده(بندي انگيزشي  مدل طبقه      
بندي كه از  راجع به قاتالن سريالي توسعه يافته است تا اهداف علمي، اما به هر حال به جهت طبقه

  .راي ارزش و فايده استقاتالن سريالي انجام داده، دا
  

  : Integrated Model) (مدل تلفيقي آريگو و پورسل   .ج
رفتار قاتل سريالي را به عنوان نتيجة كنش متقابل بين وقايع  ،هم رسلر و همكاران و هم هيكي      

از مدل رسلر است  مدل هيكي تا حدي وسيع تر. كنند پذير تبيين مي آميز و شخصيت آسيب استرس
تالش كرده است كه همه قاتالن سريالي را مدنظر قرار داده و به حساب آورد و توجه بيشتري  چرا كه

هاي زيستي را  رسلر و همكاران، امكان وجود زمينه. نمايد شناختانه معطوف مي هاي زيست را به زمينه
جنسي تمركز  بر رشد شخصيت خاص قاتالن) و البته به طور كامالً محدود(  كنند، اما بيشتر انكار نمي

داشتند كه در آنها  Sexual killers)(تري را بر قاتالن جنسي آريگو و پورسل، تمركز خاص. كنند مي
-Arrigo &Purcell, 2001, pp. 6)شود تحريك جنسي به طور واضح يك عامل كليدي محسوب مي

نابهنجاري  ،(Paraphilia)اضافه كردن مفهوم پارافيلي Purcell)(و پورسل ) (Arrigoهدف آريگو. (31
جنسي، جهت در نظر گرفتن قاتل شهواني از طريق ادغام دو مدل انگيزشي رسلر و ديگران و مدل 

. پارافيليا، برانگيختگي جنسي است نسبت به موضوع يا رفتار غيرجنسي. كنترل هيكي است -آسيب
شوند،  تقويت مي  )(Masturbationها توسط تخيالتي كه معموالً از طريق خود ارضايي پارافيليايي
يا  نگاري ها، مثل هرزه هاي با انحراف شديد، معموالً تسهيل كننده در مورد پارافيلي. شوند حمايت مي

وظيفه مبنايي آريگو و پورسل تبيين اين مسئله است كه چگونه پارافيليا ساديسم . الكل، وجود دارند
كه همه  Money) (» ماني«ن ادعاي بر اي ،آريگو و پورسل. شوند شديد در قاتل سريالي تثبيت مي

ايراد وارد   (brain disease )اند ها، خصوصاً نوع ساديسم جنسي، معلول بيماري مغزيپارافيليايي
  . (Petherick, Op.cit, pp213-214) كنند مي
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زاي  كنترل و مدل انگيزشي، پارافيليان نتيجه وقايع زندگي آسيب- اساس هر دو مدل آسيب ر ب      
اند تا نوجوان به  نفس پايين و عدم دلبستگي موجب شده عزت. دة اوايل بلوغ هستندحل نش
هاي مكرر، و شكست، عناصر معمول زندگي پردازي وابسته شود؛ خشم حاصل از طردشدگي خيال

، شود يموقتي كه احساسات جنسي نوجوان با بلوغ جنسي وي واقع . شود تخيلي نوجوان محسوب مي
از آنجا كه او قبالً آموخته است كه . كند هاي مشابه را تجربه ميعي و شكستاو طرد شدگي اجتما

انجام دادن در خيال، مطمئن تر است، اين طبيعي خواهد بود كه او جهت انجام تمايالت جنسي به 
  . پردازي رجوع كند خيال
 ،رل هيكيكنت - آريگو و پورسل ضمن تأييد دو مدل انگيزشي بورگس و ديگران  و مدل آسيب      

كنند و بر اهميت تبيين پارافيليا و قتل شهواني تأكيد  شناسي پارافيليا ارائه مي مدل تركيبي را از نوع
  . (Arrigo, &Purcell, Op.cit, p. 20)كنند مي

رسد، انواع  هاي جنسي به نظر مهم مي هاي سريالي و قتل به نظر آريگو و پورسل، آنچه كه در قتل      
 هيچ. دهد آميز را افزايش مي ني رفتارهاي نابهنجار جنسي است كه بروز رفتار خشونتپارافيليا، يع

هيكي، جزئيات مفهومي از  - كدام از مدل انگيزشي بورگس و ديگران و مدل  آسيب كنترل 
  .دهند شناسي و فرايند پارافيليا، بويژه ارتباط آن با قتل شهواني را ارائه نمي علت

  
 :نتيجه گيري

ارائه شده در تحليل قاتالن سريالي، موضوع اين پژوهش  يها مدلسريالي و  يها قتلشناسي هگون      
از نظر مرتكبان آن، بر  مبناي  دو معيار انگيزه و رفتار در صحنه   توان يمسريالي را   يها قتل.  بودند

اند كه ائه نمودههاي مفيدي را ارمحققان بر مبناي انگيزه مرتكبان، گونه شناسي. جرم  تقسيم نمود
سريالي به كار آيند؛ لكن مطلب بسيار مهمي كه   يها قتلتر توانند  در تحليل دقيقبالترديد  مي

هم پوشاني  ،ارائه شده يها گونهها مغفول مانده اين است كه در مواردي، عموما در اين گونه شناسي
در مورد گونه  ،وي كه براي نمونهيا حداقل به نحو انحصاري قابليت اعمال ندارند؛ به نح داشته و
حتي قاتالني كه با  - آيد كه انگيزه واقعي بسياري از قاتالن سرياليكنترل، اين گونه به نظر مي- قدرت

در درجه نخست، اعمال كنترل و قدرت بر قرباني است و نه  - دهند يمقربانيانشان اعمال جنسي انجام 
مونه، يك قاتل سريالي به قربانيانش تجاوز جنسي به عبارت ديگر، چنانچه براي ن. صرف كسب لذت
به اين معنا نيست كه  با يك قاتل از نوع لذت خواه و يا شهواني مواجهيم، بلكه  نموده باشد، لزوماً

، اين نتيجه حاصل شود كه به واقع او يك اش يزندگ، قربانيان  و شرح ها قتلشايد با مطالعه دقيق تر 
تقسيم قتل به سازمان يافته و سازمان دهي نشده، بر اساس .  نترل استك- قاتل سريالي از نوع قدرت
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بيشتر جنبه كاربردي و ) انگيزه(گيرد؛ كه بر خالف دسته نخست رفتار قاتل در صحنه جرم صورت مي
در ارتباط با تحليل . در شناسايي قاتالن سريالي بسيار سودمند واقع شود تواند يمپليسي دارد و 
كنترل هيكي، انگيزشي  - فرد به قاتل سريالي، سه مدل  آسيبشدن فرايند تبديل  قاتالن سريالي و

تحقيق هيكي، به طور عمده . رسلر و تلفيقي آريگو و پورسل شناسايي، معرفي و مورد بحث قرار گرفت
به رغم برخي . هاي سريالي تمركز داشته است، تا رفتارهاي مجرمان در صحنه جرم بر قربانيان قتل

هايي كه  اي، و تسهيل كننده ا در مطالعه هيكي، او يك مدل توصيفي مفيد از عوامل زمينهه كاستي
مدل آسيب ـ «او به مدلش عنوان . توانند بر قاتل سريالي تأثيرگذار باشند را ارائه نموده است مي

 هيكي معتقد است كه سازوكارهاي رهاسازي در قاتل سريالي،. دهد مي»  كنترل براي قاتل سريالي
. سازد زا مي تواند برخي از اشكال آسيبي باشد كه فرد را عاجز از تحمل فشار ناشي از حوادث آسيب مي

هاي دورة كودكي، در جمعيت قاتالن مورد مطالعه اش،  ترين آسيب او معتقد است كه شايع ،براي مثال
يكي اين است كه او هاي تحقيق ه ترين يافته يكي از جالب .طرد از ناحيه والدين و خويشاوندان بود
ن جنسي سريالي بودند، خودشان نيز قبالً مورد سوء استفاده ادريافت كه قاتالن سريالي كه متجاوز

مدل براي تحليل قاتالن  نيتر كاملدر نهايت بايد گفت كه مدل هيكي را بايد . اندقرار گرفته بوده
مع در تحليل قاتالن سريالي از سريالي تا كنون دانست؛ مع الوصف هنوز نبود يك چارچوب نظري جا

  . سريالي است يها قتلهاي تحقيقات علمي پيرامون نقصان
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