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 : چکیده

قتل های سریالی یکی از وحشتناک ترین و مخرب ترین جنایاتی است که امروزه مشاهده می شود. قتل های سریالی پدیده ای چند 

 .است موردی مطالعة  نوع از توصيفی روش به است.  پژوهش حاضر روانشناختیبعدی است که شامل ابعاد حقوقی، جامعه شناسی و 

اقدام به   81-80 های  سالفاصله بين  که در ، مورد مطالعه این پژوهش مربوط سعيد حنایی، قاتل سریالی زنان روسپی مشهد می باشد

آزمایشات و نوار نبوده و  روانپریشیم مبتال به اختالل زن کرده بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است سعيد حنایی به طور حت 16قتل 

اختالل جنون را رد کرده اند اما سعيد حنایی دارای یکسری اختالالت روانی بوده که اگرچه شواهد ناقص بوده اما با ته صورت گرفمغزی 

مجموعه عقاید خشک و   می توان فهميد استفاده از مصاحبه هایی که انجام داده و همچنين استدالل هایی که در دادگاه اظهار کرده است

. او بوداز همان نوجوانی شروع شده بطوری که قبل ازدواج تنها با مادر، خواهر و خاله اش صحبت کرده تحریف شده او  درباره زنان 

دارای اختالالت هذیان بزرگ منشی، اختالل کنترل تکانه و احتماالً بيماری دوقطبی بوده است. در مورد اختالل شخصيت ضداجتماعی در 

 نشد.  مورد حنایی شواهد کافی برای این تشخيص مشاهده

 ، اختالالت شخصیتکلید واژه: سعید حنایی، قتل های سریالی، زنان، اختالالت روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Title: Psychological Survey of Serial killer: Case Study Saeed Hanaei 

 

ABSTRACT: 

Serial killings are one of the most terrible and destructive crimes that are being observed 

today. Serial killings are a multi-dimensional phenomenon that includes legal, 

sociological, and psychological dimensions. The method of this study is a descriptive 

case study. The study is related to Saeed Hanaei, a serial killer of women prostitutes in 

Mashhad, which killed 16 women between the ages of 2000-2001. The results of the 

study indicate that Saeed Hanaei was not necessarily suffering from a psychotic disorder, 
Tests and stroke have been rejected the psychotic. But Saeed Hanaei has a series of 

psychiatric disorders that, although evidence is incomplete, can be understood by using 

the interviews he has conducted and the arguments that have been made in the court. His 

distorted beliefs about women from adolescence have begun. As before his marriage, he 

spoke only with her mother, sister and aunt. He has Grandiose delusions, impulse control 

disorder, and possibly bipolar disorder. There were not enough criteria to detect antisocial 

personality disorder. 

Keywords: Saeed Hanaei, serial killer, woman, mental disorder, personality disorders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :مقدمه

 انيزنجيرهای، بی شک از وحشتناکترین و خيره کننده ترین پدیده های جنایات امروزی است.  قتل های زنجيره ای مبحث داغ م قتلهای

باشد.  قتلهای زنجيرهای پدیدهای جدید و منحصر به یک نقطه از جهان نيست، بلکه در  یجامعه شناسان، جرم شناسان و روانشناسان  م

اما این قتل ها پدیده ای نسبتاً نادر است و تخمين زده ميشود که کمتر از یک درصد قتل های حادث در . يشودهمه جای جهان دیده م

سال را تشکيل می دهند. اما آثار روانی اینگونه جرائم جامعه را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. به طوری که هيچ نمای کلی از قاتالن 

برای کشتن و رفتارشان در صحنه جرم متفاوت  شانی بسياری جهات از جمله انگيزه هادر  ایزنجيرهای وجود ندارد. قاتالن زنجيره

 (1390, نيغالمحس).هستند

یعنی کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر؛ قتل از نظر حقوقی، ممکن است اتفاقی یا سهوی باشد. از آنجا که قتل مجرمانه معموالً  قتل

شامل هر نوع مرگ ناشی از ارتکاب جرمی برنامه ریزی شده است، مجازاتهای قانونی برای قتل، به درجه و شرایط خاص قتل بستگی 

دیشمندان حوزه قضایی تعيين ميشود. اما به طور کلی مدارک صحنه جرم ممکن است نشانگر برنامه ریزی قبلی دارد که پيوسته توسط ان

انجام شده در این زمينه نشان ميدهد که نرخ آمار مربوط به قتل و تحقيقات (. (Newton, 2006)و پارامترهای قطعی حمله باشد

 (Keel, 2008).دارد نیقتلها در جهان رو به فزو

 

 :یا رهیزنج یقتل ها ف یتعر

نفر و یا بيش تر را به قتل هيکی تمام قاتالنی را که با نقشه قبلی و در یک فاصله زمانی شامل روزها، هفته ها، ماهها و سالها، و سه  اریک

 ((Holmes & DeBurger, 1985)رسانيده اند به عنوان قاتالن زنجيرهای تعریف ميکند.

 

 :یالیسر یمربوط به قاتل ها یها زهیانگ

 ,Kraemer, Lord).باشد یم یجنس زهيمربوط به انگ شتريزنان را مورد توجه قرار داده و ب یا رهيزنج یقاتل ها شتريب

Heilbrun, & Law, 2004)   هنری لی، قاتالن را بر حسب انگيزه آنان برای ارتکاب قتل، به یازده گروه تقسيم  1998در سال

قدرت و تسلط، انتقامجویی، کسب شانس و موقعيت، ترس،  اوت، شهوت، دشمنی و عدکرده است که عبارتند از: قاتالن منافع، مالی، 

 )(1385, کی ار).(اجير شدن برای ارتکاب قتل، نااميدی، احساس ترحم و همدردی و شعایر دینی



 .شرح داده شده است یالی قاتالن سر یها زهيانگ نی از مهم تر یتعداد ری ز در

 .انگيزهای است که درآن مجرم غضب و خصومت نسبت به زیرگروه معينی از افراد یا کل جامعه نمایش ميدهد خشم،

 .مالی: انگيزهای است که مجرم از نظر پولی از کشتن سود ميبرد سود

فرقه ای: انگيزهای است برای انجام قتل ها تا اهداف و عقاید گروه یا فرد خاصی تقویت شود. مثال های این مورد شامل  تفکرات

 .گروههای تروریستی یا افرادی می شود که به گروههای قومی، جنسيتی و اخالقی تقسيم ميشوند

 .ميکشد احساس قدرت و یا هيجان به او دست ميدهدو هيجان: انگيزهای است که در آن مجرم زمانی که قربانيانش را  قدرت

تحت تأثير خيالبافی  مارياز یک بيماری شدید روانی رنج ميبرد. در این هنگام ممکن است ب ماري:  وضعيتی است که در آن بیشی پر روان

 .مجرم هم خواهد شد ماريب نجای ممکن است دست به کشتن انسان ها بزند. در ا یروان یماريب ليهای عجيب و غریب قرار گيرد و به دل

صریح در  یجنسی: بنياد انگيزه ای است که به وسيله تمایالت / نيازهای جنسی مجرم هدایت می شوند. ممکن است تماس جنس ميل

صحنه جرم انعکاس داده شود. مجرم قربانيش را بی توجه به مقوله بر اساس موجودیت، آسيب پذیری و جذابيت انتخاب ميکند. 

گفته می شود که قربانی در آن است و به مجرم امکان دسترسی به قربانی را ميدهد. آسيب  ایطیت به شيوه زندگی قربانی یا شرموجودی 

پذیری به عنوان درجه مستعد بودن قربانی برای حمله توسط مجرم تعریف ميشود. جذابيت به عنوان جذب قربانی برای مجرم توصيف 

ص دیگر تعيين شده پيشينه نژادی، سن قربانی یا ترجيحاً شاخ ت،باشد که مربوط به قوميت، جنسيميشود و ممکن است شامل عواملی 

 (1390, ني)غالمحس.توسط مجرم باشد

 :یروان یها یماریو ب ی ا رهیزنج یها قتل

روانی نوعی بی نظم شخصيتی است که در افرادی نمایان ميشود که مخلوطی از شادی، تقلب و گاهی مواقع خشونت است . افراد  بيماری

  .بيمار از این حاالت برای کنترل دیگران و برآورده ساختن نيازهای خودخواهانه خودشان استفاده ميکنند

ه دارای بيمار روانی هستند، نمرهای بين درجه باالی بيماری تا اندازه کم بيماری را به خود نشان داده است مجرمانی ک تحقيقات

اختصاص ميدهند. اما همه مجرمان، بيمار روانی نيستند و همه بيماران روانی، مجرمان خشن نيستند. رابطه بين بيماری روانی و قاتالن 

رهای نميشوند، اما قاتالن زنجيرهای ممکن است بعضی یا بسياری از صفات همه بيماران روانی قاتالن زنجي ؛زنجيرهای جالب است

سازگار با بيماری روانی را داشته باشند. بيماران روانی که قتل های زنجيرهای انجام می دهند برای زندگی انسان ارزش قائل نيستند و 

الن زنجيرهای دارای انگيزه های جنسی دیده می شود که مرتباً هستند. این مورد، بخصوص در قات لدر تعامالتشان با قربانيان بسيار سنگد

  (1390, نيغالمحس).هدفگيری، تعقيب، حمله و قتل بدون حس ندامت را در برنامه خود دارند

 



 :(  با بررسی جنایتکاران زنجيرهای، آنها را حداقل به چهار نوع متفاوت تقسيم نموده اند1985و دی برگر ) هولمز

خيالپرداز: آنها در واکنش به اصوات درونی یا تصویری که از آنها ميخواهد شماری از افراد را از بين ببرند، اقدام به قتل  تکارانیجنا

 .قعيت فاصله دارند و معموالً جزء افراد روانی محسوب ميشوندميکنند. این دسته از قاتالن با وا

محور: دسته دیگری از قاتالن به انگيزه خالص شدن از دست عده ای اشخاص نامطلوب همچون فاحشهها اقدام به قتل  تی مأمور قاتالن

مرد سياهپوست را به خاطر  12ال پل فرانکلين آنها مينمایند. آنها بخوبی ميدانند که چه کار ميکنند و به واقعيت نزدیکترند. به طور مث

را  یکه انگلستان را دچار وحشت کرد و حداقل پنج زن روسپ یالی سفيدپوست به قتل رسانيد. جک درنده مجرم سر زنهایداشتن رابطه با 

کرد : من دشمن فاحشه ها  افتی داد در یکه به مطبوعات م یکننده ا کی تحر یبه قتل رساند و لقبش رابه خاطر نامه ها یبا آزار جنس

 (Holmes & DeBurger, 1985; Newton, 2006)شد. خواهمن ميبردن آنها تسل نيهستم و تا از ب

 .لذتگرا: آنها افرادی هستند که برای کسب هيجان و گاهی اوقات لذت جنسی، اقدام به قتل ميکنند تگرانی جنا 

ی قدرتگرا و سلطه جو: آنها از داشتن تسلط و کنترل کامل بر قربانيانشان لذت ميبرند. اگر آنها قربانيان خود را مورد تجاوز جنس قاتالن

قرار ميدهند، این خشونت برای ارضای اميال جنسی صورت نگرفته است، بلکه آنها از داشتن قدرت نسبت به سایر افراد لذت 

 (Holmes & DeBurger, 1985).ميبرند

های سریالی بيش از آن که به لحاظ حقوق کيفری حایز اهميت باشد از بعد جرم شناختی و سایر علوم مرتبط )مانند روان پزشکی و  قتل

خشونت بار  روان شناسی( دارای برجستگی و از دسته » قتل « است؛ چرا که از منظر حقوق کيفری، قتل های سریالی در نهایت جرایم

نيز با تشدید کيفر، تقریبًا واکنشی مشابه با قتل واحد را در قبال آن اتخاذ می کند. برعکس، این  کيفریشود و سياست  یمحسوب م

پدیده ازدیدگاه جرم شناختی دارای تمایزات ویژه ای در مقایسه با قتل واحد است. از دیدگاه یک جرم شناس، فردی که طی یک واقعه، 

که در طول زمان و در وقایع جداگانه و به شيوه های اغلب آیينی و توأم با آزارو اذیت، از  دیکشتن فرد یا افرادی می کند با فر اقدام به

 .قربانيان متعددی سلب حيات می کند دارای وضعيت روانی، شخصيتی و اجتماعی متفاوتی است

دود آماری قاتالن سریالی در ایران و از طرفی عدم امکان مصاحبه با آن توجه به نوع و محدودیت تحقيق به ویژه از نظر جامعه ی مح با

 .بر اسناد و شواهد گذشته است یحاضر مبتن یها )به جهت عدم همکاری مقامات قضایی و مسؤوالن زندان( تحقيق مورد

مبتنی بر تحليل روانپزشکی و بالينی، قتل را محصول ویژگی های روان شناختی فرد ميداند. در واقع، برخی رشد قاتل سریالی را  تفسير

 زيجامعه ست تيشخص کی کننده  فيرا که توص یتيشخص یژگی ( شانزده و2000) نی وگودمثال  ی. براننديب یم یدر تضادهای روانی و

 ،ییهوش، لذتجو ت،يهمراه با جذاب ، یتکانش یرفتارها ، یضعف قضاوت، خودمحور ،یو ناراست ییغگواند. که شامل درو ردهاست برشم

آنجا که قاتالن سریالی به نحوی نگریسته می شوند که دارای  از(Godwin, 1999)ی( و ضد اجتماعکيستی رفتار دگرآزارانه) ساد

    .قان، همه آن ها را افراد جامعه ستيز می دانندهمه ی اوصاف رفتاری فوق هستند عموم مردم و در مواردی محق



متون sاواسط قرن نوزدهم، روان پزشکی طبقه بندی انواع بيماری های ذهنی را که در اشخاص دیده شده شروع کرده است، و این در  از

که  یروان یها یماريب یمارو آ یصيتشخ یو در راهنما (ICD) ها یماريب یالملل نيب یمختلف و به طور قابل مالحظه در طبقه بند

 .شود یمحسوب م یاختالالت روان رمجموعهی از ز یتيشده است. اختالالت شخص یفرمول بند ودش یم دهينام  DSM-5 اکنون

دليل ماهيت شرورانه و در عين حال تأثرآور پدیده قتل های سریالی، بسياری از محققان و سایر مقامات مسؤول در صحت روانی  به

مرتکبان آن دچار تردید جدی می شوند. مردم نيز غالباً آنان را دیوانه خطاب می کنند. با این حال، واقعيت این است که اکثر قاتالن 

با درنظر گرفتن تعریف قانونی از جنون، اکثریت عظيمی از آنان قادر به تشخيص خوب و بد در حين ارتکاب سریالی مجنون نيستند. 

تالش کرده اند از جنون  یالی انجام گرفت مشاهده شد که کمتر از چهار درصد قاتالن سر یکه توسط کستل و هنسل یقيجرمند. در تحق

دفاع از مجازات  نی دفاع استناد کرده اند، توانسته اند با استفاده از ا نی که به ا ییآنها زدرصد ا 1و فقط  رنديخود به عنوان دفاع بهره گ

 (Acevedo-Muñoz, 2019) (Castle, Hensley, & Criminology, 2002).ابندی  ییرها

 

  :یالیسر  یو قتل ها تیشخص اختالالت

 

DSM-5 خاص از افکار، احساسات  داریپا یده الگو ندهینما صيده تشخ نی . اکندیم فيو توص ییخاص را شناسا تي، ده اختالل شخص

 :است ری به شرح ز تياختالل شخص یاصل یژگی شامل چهار و تواندیده الگو م نی از ا کی حال، هر  نی و رفتار است. با ا

 شده )افکار( فی و تحر دیتفکر سخت، شد یالگوها .۱

 دار )احساسات(مشکل یپاسخ عاطف یالگوها .۲

 مشکالت کنترل تکانه )رفتار( .۳

 قابل توجه یفرد نيمشکالت ب .۴

 ,Association).را نشان دهد یاصل یژگی چهار و نی حداقل دو تا از ا دی فرد با کی تياختالل شخص صيواقع، به منظور تشخ در

2013) 

 :شود یم بندیدسته -کالستر –در سه خوشه  یفيتوص یهایژگی با توجه به و تياختالل شخص ده

 :  A خوشه



 ، یپیزوتاياسک د، یيزوي: اسک تيخوشه شامل اختالل شخص نی . ارنديگیقرار م بیو غر بيعج تيشخص یافراد دارا یبنددسته نی ا در

 .هستند دیيپارانو

 : B خوشه

قرار  ری ز تياختالالت شخص یبنددسته نی هستند. در ا ری پذکی، نامتعادل و تحر یشی نما ،یجانيه یتيشخص یهایژگی و یدارا مارانيب

 :رنديگیم

 فتهيخودش تيو اختالل شخص یضداجتماع تياختالل شخص ک، ی ستريه تياختالل شخص ، یمرز تيشخص اختالل

 : C خوشه

کنند.  یسطح اضطراب را تجربه م نی افراد باالتر نی . ایگریشدن، ترس از دست دادن د کی پر از ترس و اضطراب! ترس از نزد یافراد

مجموعه قرار  نی وابسته در ا تيو اختالل شخص یاجتناب تياختالل شخص ،جبری – یوسواس تياختالل شخص

 (Association, 2013).رنديگیم

 .رنديگيقرار م تياختالالت شخص B در دسته یالی سر یها قتل شتريگفته شده ب حاتيتوجه به توض با

شخصيتی در کنار اختالالت جنسی به عنوان شایع ترین بيماری های روانی قاتالن سریالی عنوان کرد. اختالل شخصيتی، یکی از  اختالالت

محسوب می شوند. در این نوع از بيماری، انواع بيماری های روانی است؛ با این توضيح که این اختالالت از نوع روان رنجوری )نوروز( 

دهد که آنها قادرند  می با واقعيات پيرامونی دارد و دچار توهم و هذیان نيست. نوع و تعداد جرایم قاتالن سریالی نشان لیفرد ارتباط کام

اعمال خود را کنترل کنند و جرایمشان را به خوبی طرح ریزی کنند؛ در واقع در غير این صورت موفق به ادامه قتل های خود نخواهند 

 نشد. تجربه نشان می دهد که قاتالن سریالی به سرعت و سهولت شناسایی و دستگير نمی شوند؛ به همين دالیل نمونه موثقی از قاتال

سریالی که دچار بيماری های روانی از نوع روا نپریشی )سایکوز( باشند مانند اسکيزوفرنيا که طی آن فرد فاقد قدرت واقعيت سنجی 

 (Castle et al., 2002; Miller & Behavior, 2014)است و وهم و هذیان دارد مشاهده نشده یا حداقل نادر بوده است.

باشند که  یم تياختالالت شخص گریو د یفتگيخودش ،یزيشوند معموالً دچار جامعه ست یشده را مرتکب م یزیکه جرائم طرح ر یمجرمان

 (L. B. J. T. J. o. P. Schlesinger & Law, 2009)کند. ینم ختهيسازمان و از هم گس یرفتارشان را بافکار و 

ابه خاطر به قتل رساند و لقبش ر یرا با آزار جنس یکه انگلستان را دچار وحشت کرد و حداقل پنج زن روسپ یالی درنده مجرم سر جک

نخواهم  ميبردن آنها تسل نيکرد : من دشمن فاحشه ها هستم و تا از ب افتی داد در یکه به مطبوعات م یکننده ا کی تحر ینامه ها

 (Newton, 2006)شد.



( معتقدند که اکثریت عظيمی از قاتالن سریالی دچار تنش جنسی اساسی هستند. در چنين مواردی، ترکيبی 2001و اسکلسينگر ) رویچ

کار یا ناآشکار به رابط هی نامشروع، طرد سکس به عنوان یک چيز از خصومت با زنان، تمایل به رفتار جنسی مادری، تمایل آش

و برخی تعامالت عاطفی ناسالم با مادر در بسياری از این پرونده ها مشاهده شده است. در برخی  یناخوشایند، احساس سرخوردگی جنس

 .L. B. J. J. o. T. A) باشندموارد، این نوع اشخاص ممکن است که در کودکی شاهد بی بند و باری جنسی مادرشان بوده 

Schlesinger, 2001) 

در  ینيو خودبزرگ ب یشی شود خودستا یم انيخشونت به نحو دگرآزارانه ب یکند که وقت یم انيگونه ب نی ( اعتقادش را ا1999) الشو

بدون  بای کند. تقر یفوران م رانگری و یبه شکل خشم تی که در نها رندی پذ یم یحالت از هم گسسته ا یالی . قاتالن سرابدی  یم شیفرد افزا

سازد تا از  یقاتل را قادر م ، یتفاوت یو ب ی. خونسردنندیگز یرا که تسلط و غلبه بر آنها آسان است برم ری پذ بيآس انياستثناء آنها قربان

دهد.) والش،  یقاتل را به کشتن مجدد و با قساوات نشان م یدرون لی تما ، یارياخت یو تکرار قتل ها، ب دی نما تيسلب شخص یقربان

ها و حقارت  یسرخوردگ قیطر نی کاذبش را نشان دهد و بد یقصد دارد تا احساس برتر شتريب تن(. در واقع فرد با کش34، ص 1999

 (Walsh & Criminology, 1999).کند یرا جبران م شی ها

 :زدایى انسان

نمودن انسان  از  یته یعنی ییزدا تيتجزیه، خود از یکى دیگر از فرآیندهاى روان شناختى جهان شمول کمک مى گيرد: انسان فرآیند

هستند که همچون  ینياطيش ای  واناتي، ح رديقرار گ یو رهی معنا که هر آنچه در دا نی به ا گرانی ساختن د یرانسانيو غ یانسان یها یژگی و

را  یبرند: آنها اغلب، زنان روسپ یسود م ندیفرا نی خود از ا انيدر انتخاب قربان یا رهيزنج یقتل ها نيتکب. مرندمصرف شو دی با ءیش

 نی متقاعد کنند که ضرر وجود ا نگونهی کننند. قادراند خود را ا یفرض م دزیرا حامالن ا انی صرف، همجنس گرا یجنس یها نيماش

 (الن &جک ) .شود یو شر محسوب م یديعمل رها نمودن جهان از پل نی ها، ا آناز منفعت شان است. در ذهن  شيب انيقربان

 :افتهی سازمان  قتل

 :است ری ز یو اجتماع یتيشخص یها یژگی و انگری به طور عمده نما افتهیسازمان  یقتل ها یتيشخص نمودار

 6ندارد  ثابتی شغل – 5 یجنس ییتوانا دارای – 4 یاجتماع تيقابل دارای – 3مطلوب تولد  توضعي – 2باال  اريسطح هوش بس – 1

کنترل احساسات در زمان  دارای – 9 انعطاف بدون و سخت نظام از برخوردار – 8 ییاجفرافي نظر از متحرک – 7با همسر  زندگی –

 (Wiest, 2016) .تی نسبت به جنا یعموم یبه واکنش رسانه ها دشدی عالقه – 10 تی ارتکاب جنا

بتا قابل پيش بينی از خود بروز می دهند؛ مثاًل عموماً به صحنه جنایت باز ميگردند، به طور گروه از قاتالن، بعد از جنایت، رفتاری نس این

 داوطلبانه اطالعاتی را در دسترس ميگذارند، از این که رفتاری دوستانه با پليس داشته باشند لذت می برند. در بعضی مواقع جنازة قربانی



 ;Slee, Adrain, Martin, & differentiation, 1999).ندیشتری نمابه محل دیگری منتقل می کنند تا جلب توجه بي ار

 (1385, کی ار

 : ییحنا دیسع روانی , رفتار و افکار و اختالالتیجامع و کامل از زندگ یبررس

 یدر طول سال ها مجد یمی کر ای با رو شیدر مصاحبه ها «ییحنا ديخود » سع یبخش،  براساس گفته ها نی مطالب عنوان شده در ا اغلب

  .شده و جهت کسب اطالعات کامل تر به مستند » و عنکبوت آمد« رجوع شود هيداشته است، ته 1380-1381

است. عامل  وستهيبه وقوع پ رانی دو دهه گذشته در ا یاست که ط مشهور یالی سر یتل هاااز ق یکی مشهد،  یاباني:قاتل زنان خییحنا ديسع

. او هرگز از دیو سرانجام در زندان مشهد اعدام گرد دي( به قتل رسان1380مرداد  -1379سال ) مرداد  کی یزن را ط 16 تیجنا نی ا

کرد. روزنامه اعتماد،  یجامعه از فساد عنوان م یرا، پاکساز انيخود را از کشتن قربان زهينکرد و انگ یمانيها ابراز پش قتلابراز ارتکاب 

 3/5/1387مورخ 

داشته  شی تا قبل از شروع قتل ها یینامه حنا یبه منابع قابل اعتماد در مورد زندگ ميمستق یتوان دسترس یها نم تی محدود یکسری به  بنا

آمده  ايبه دن یمذهب ینواده ادر خا ییحنا دي. سعميکن یدر مستند » و عنکبوت آمد« استناد م انشيو صرفا بر اظهارات خود و اطراف ميباش

 ییالاقل تا قبل شناسا یاو را انسان محترم انياغلب اطراف ینداشته است حت یو روان یمشکل خاص جسمان یو نوجوان یکودک دربود، او 

در آن  یخاص ینباشد ناهنجار شیاگر قابل ستا شیتا قبل از شروع به قتل ها ییحنا یو رفتارها تيکردند. شخص یقلمداد م یريو دستگ

 .شود ینم دهی د

و  دی گذارد. عقا یم هی را پا یجرائم بعد یها نهيکه زم رديگ یشکل م ییبه مرور در حنا انيدر طول سال دی افکار و عقا یکسری  اما

با  باًیداد. تقر یبه آن م یرنگ و لعاب مذهب یو حت کرديم دیيجامعه آنرا تا یروان یعرف و فضا یادی که متاسفانه تا حد ز ییباورها

 ییدر حنا یدر مورد ارتباط با زنان و رابطه جنس یريتوام با سوگ ری گفت نگاه و تفکر خشک و انعطاف ناپذ انتو یکامل م نانياطم

 یاطيجهت کار خ شانی ه ااز زنان و دختران جوان به خان یکند که تعداد یخود اظهار م ییدور دارد، چرا که حنا یدر گذشته ها شهی ر

بوده  یبه صورت  کالم یبا آنها نداشته و مخالف هرگونه ارتباط حت یارتباط نی کوچکتر هکند ک یم انيب شونی مراجعه کرده بودند و ا

و تنها با مادر، خواهر و خاله اش  نداشته است یارتباط چگونهيتا قبل از ازدواج ه یدختر چيکند با ه یم انيب یگری د یاست و در جا

معمول  یها باطارت یبلکه حت ستيعاشقانه ن ای  یکه منظور از ارتباط صرفاً ارتباط عاطف ستی نکته ضرور نی . ذکر اصحبت کرده است.

و فاصله  ییحنارفتار  نی دهند و ا یاو نسبت م یايبودن و شرم و ح یرا به خجالت ییرفتار حنا نی شده و همگان ا یرا شامل م یاجتماع

تر  یجد بيشده و اما آس تی او توسط جامعه اطراف و بستگان و دوستان تقو یخشک و جزم دی از زنان سبب شده عقا یگرفتن افراط

ها و  یداور شياطالعات ممکن در مورد زنان داشته باشد و پ نی کمتر ییشود حنا یاز زنان سبب م یريفاصله گ نی که ا نجاستی ا

هنوز  ییحنا ديسع نجای . اما تا اابدی و توسعه  تیبه طور اخص تقو یابانيدر مورد زنان در کل و در مورد زنان خ یشناخت یها یريسوگ

مدافع او اظهار می کند که آقای حنایی در  وکيل .است ری افکار خشک و انعطاف ناپذ یکسری  یداراانجام نداده بلکه صرفاً  یرفتار خاص



بستری بوده و هر دو بار فرار کرده است متاسفانه اینکه  در بيمارستان  در بيمارستان ابن سينا به علت اختالل روانی 61و  59سال های 

 (.1380مهر سال  20و 18) ایسنا چه تشخيصی دریافت کرده است و چه مدت بستری بوده در دسترس نيست. 

 یاز ارزش ها یبيکردن افکار خود که ترک یکه به دنبال عمل رديگ یم ميرسد تصم یم یانسالگيبه م یبعد وقت انيدر سال ییحنا ديسع

به  ميمبارزه کردن با فساد و فحشا تصم یدارند. او برا اريبس یقدرت زين یخشک و جزم دی اما عقا نيب نی بوده برود و در ا یمذهب-یاخالق

 نی اديبن یبررس نطوريو هم یجهت شناخت مسائل اجتماع یو عمل یتجربه علم چيکالس سواد داشته او ه 5تنها  یی) حنارديگ یمبارزه م

 یتوان وارد مسابقه ا یمسئله را نداشته است و م نی حل ا ییعمالً و منطقً توانا جهيبه طور اخص نداشته است در نت یگر یعلل روسپ

 .شده بود که از قبل بازنده بود

رود که دنبال  یم یمردان مردان مزاحم نواميس برود و همچنين به سراغ به دليل اینکه مردی مزاحم زنش شده بود تصميم ميگيرد ابتدا

سال پرورش  انيه سالک یرا با پناه بردن به افکار یناکام نی خورد و ا یشود و کتک م یم ريبوده اند و چند بار با آنها درگ یزنان روسپ

زنان هستن که عامل  نی و ا دکن یتواند دست دراز ینم یمرد چيپاک باشد ه یتواند عامل فساد باشند و اگر زن یداده بود که زنان م

کند و  شروع  یم یابانيکند. او شروع به قتل زنان خ یتواند جبران م یم یبردن زنان روسپ نیفساد و فحشا هستند و با از ا یاصل

 زين نجای دهد. در ا یقتل ها را ادامه م نی کند و ا یم ريباشد تفس یقتل ها م نی خداوند در مورد ا دیينشان از تا نی ا نکهی را به ا یبارندگ

شدن اعمال از طرف خداوند(  دیي) تایگ منشاز نوع بزر یانی اختالل هذ نيو همچن زيدچار اختالل تفکر سحر آم ییحنا ميذکر کن دی با

ان ها  ی .  هذستيباشد اگر هم باشد بارز ن یکند که همراه با توهم غالباً نم یم دايماه ادامه پ کی حداقل به مدت  یانی بوده است.  اختالل هذ

کامالً بر آنها  ماريب یآن ها وجود ندارد ول دیيجهت تا یهستند که شواهد و مدارک کاف یبی و غر بيو عج یرواقعيغ یو باورها دی عقا

 .اعتقاد دارد

 یدارد که کشف نشده است. برخ یدانش خاص ای استعداد  ای است  یقدرت خاص یکند که دارا یفرد تصور م یبزرگ منش انی در هذ اما

بخصوص برخوردار  ییدارد و از توانا یکند شواهد خاص یخورد و فرد تصور م یبه چشم  م یو مذهب ینی در مباحث د انی هذ نی مواقع ا

 (Association, 2013).است

را به قتل رساند  یدهد که زنان روسپ یداشته اما به خود حق م نیيپا اريبس التيتحص یبا زنان نداشته حت یبرخورد نی کمتر ییحنا

اصالح  یاز طرف خداوند برا ندهینما کیدهد که در نقش  یم ماريبه ب یرا گاه یاليخ  یستگی و شا ارياخت نی ا یانی هذ دی متاسفانه عقا

 نيزنان در سن نی را داشته بودند اغلب ا یو خانوادگ یاقتصاد تیحما نی بوده اند که کمتر یاو زنان روسپ انيقربانشود.  دهی جامعه برگز

 یمنبع درآمد چيبچه داشتند که ه نی بودند که چند یازدواج کرده بودند و همسرانشان انها را ترک کرده بودند و گاهاً مادران نیيپا

 جهيکار هستند و در نت نی مجبور به ا ندی گو یکنند انها اغلب م یکار را م نيباز فردا هم ای که آ رسدپ یاز اغلب زنان م یید. حنانداشتن

پاک کردن جامعه از  یبرا یاليپاداش مبارزه خ نی . مهم تررديگ یپاداش م نی چند قی طر نی داند و از ا یآنها را سزاوار مرگ م ییحنا

 نکهی شده بود را انجام داده بود. مورد بعد ا دهیآن برگز یکرد برا یکه فکر م یرسالت یقتل زنان روسپ قیفساد و فحشا است و او از طر



 قی طر نی ا از یمورد چه بوده و توجه شگرف نی در ا انينظر مردم و اطراف نديمشتاق بوده که بب اريکند بعد از قتل ها بس یاظهار م ییحنا

که جنازه ها را  یبه محل تقریباً هميشه یکنند . حت یم دیيها را تا لقت نی ا یخوشحال بوده که گروه اريآورده است و بس یبدست م

 نه؟ ای کرده اند  دايماموران آن را پ ای آ نديکه بب گردديانداخته بود بازم

 یتا حد زيکند. اعمال وسواس گونه او ن نياو بوده تام یروان یها یو گرسنگ یازهايشدن را که جز ن دیيتواند توجه و تا یم جهينت در

 یرساند او راحت نم یزن را به قتل نم کی  یاواخر اگر شب نیکند ا یاظهار م یمی کر ای شود مثال در مصاحبه خود با خانم رو یم دهی د

 بيمار من: »گفت حکمش اجرای از پيش حنایی آقای .شود یم دهیدر او د زين یوسواس یعدم کنترل تکانه و رفتارها جهيو در نت ديخواب

 دیگری کس اميدوارم کردم،  می مصرف قرص زمان همان و نبود ارادی دادم، انجام که را کارهایی و داشتم اعصاب ناراحتی و بودم

 کرد؛ خواهند حمایت مرا مردم و است درست دهم، می انجام که را کاری کردممی فکر ابتدا. نکند تکرار شدم،  مرتکب من که را جنایاتی

 فروردین(. ۲۸ جم، جام.« )امشده مرتکب را اشتباهی چه که شدم متوجه( قتل) مورد چند انجام از بعد ولی

داند هم  یم یاز آنست که او خود را قهرمان محبوب گروه یجلسات دادگاه حاک نياو و رفتار آرام و با اعتماد به نفس او در ح چهره

قهرمان مبارزه با فشاد  نی خام خودش متوجه شوند ا اليبوده تا همه به خ یريتاب دستگ یاو ب نيهم یاست برا یخداوند از او راض نکهی ا

  .پندارد یپرونده رسالتش م ليترسد چرا که مرگ را تکم یاو از مرگ هم نم نيهم یبرا ستين ییجنا ديعجز س یو فحشا کس

 نتیجه گیری: 

، سعيد حنایی از همان ابتدای نوجوانی و جوانی که تازه هویت و طرز فکر ونگرش به مسائل اخالقی شکل ميگيرد دارای افکار خشم

جزمی و تحریف شده بوده است. محدوده ارتباطی بسيار محدود او با زنان قبل از ازدواج ) مادر، خواهر و خاله اش( به روشنی نشان می 

 کناره می گرفته به دليل به گناه نيفتد و مسائل اخالقی را رعایت کندآنها  دهد که او نگاه غيرواقعی و تحریف شده ای به زنان داشته و از

پس نتيجه می گيرد که زنان هستند که می توانند باعث فساد در جامعه  غالباً دشمن چيزهایی هستند که نمی دانند ) نهج البالغه(، مردم 

شوند. او برای توجيح قتل های خود از مکانيسم های دفای روانی زیادی استفاده کرد است. همانطوری که در باال گفته یکی از اصلی 

عی که او استفاده کرده است مکانيسم انسانيت زدایی است. یعنی قاتل با این طرز فکر که من تنها کسانی را کشته ترین مکانيسم های دفا

ام که از حيوانات هم کمتر بوده اند.خود حنایی اظهار می کند که اگر سر مرغ را می بریدم بيشتر از کشتن این زنان خراب احساس 

تشخيص قطعی در مورد در نهایت هم صورت نگرفت بعضی پزشکان ختالل روانی بوده است اما ناراحتی می کردم. حنایی قطعاً دارای ا

او را سالم تشخيص دادند که جنون ندارد و اختالل شخصيت ضداجتماعی دارد که به نظر می رسد باتوجه به گذشته حنایی تشخيص 

دیگری تشخيص اختالل دوقطبی دادند. اختاللی که به نظر اختالل شخصيت ضداجتماعی در مورد کمتر می تواند صادق باشد و پزشکانی 

بيشتر با حنایی هماهنگ است در این اختالل بيمار بين دوره های مانيا)شيدایی( و افسردگی در نوسان است. در دوره مانيک بيمار 

 مممکن است بزند. حریک پذیر می شود و در مورد خود و توانایی هایش بزرگنمایی می کند و دست به رفتارهای ناهنجار



اما سعيد حنایی به طور حتم مبتال به اختالل هذیانی از نوع بزرگ منشی بوده است که چرا که بارها گفته که خداوند به قتل های او 

کرد تا واکنش مثبت نشان داده و او را تشویق ميکرده است.  از طرفی حنایی اظهار داشته که بيمار بوده و اگر پليس او را دستگير نمی 

زن را مد نظر داشته بود که به قتل برساند که این نشان از اختالل عدم کنترل تکانه است. در مجموع سعيد جنایی به طور حتم اگرچه  80

 مبتال به جنون نبوده است اما دارای یکسری اختالالت روانی بوده است.

 

 تقدیر و تشکر: 

و همچنين خانم دکتر فاطمه  نمایی ها و معرفی منابع جهت جمع آوری مطالب مربوطهاز خانم رویا کریمی مجد بابت خواندن مقاله و راه

کمال تشکر و  موسوی عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا، دانشکده مطالعات زنان که در  راهنمایی مقاله و منابع مرتبط راهنمایی کردند

 قدردانی را دارم.
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