
یكدرخواستامآرآي
آقاي »گيج« سركارگر شاغل در يك كارگاه صنعتي يك 
روز عصر در اواسط قرن نوزدهم در يك انفجار در كارگاه 
از ناحيه سر تحت اصابت يك ميله قرار گرفت. ميله از 
يك طرف پيشاني وارد و از سوي ديگر خارج شد. آقاي 
»گيج« تنها روي زانو افتاد اما بالفاصله بلند شد. هوشيار 
بود و مشكلي ابراز نمي كرد. ضربه تنها اخالق و رفتار او را تغيير داده بود؛ »گيج ديگر گيج نبود« آن 

سركارگر مذهبي و متعصب تبديل به يك آدم الابالي شده بود!
لوب فرونتال )پيشاني( جلويي ترين قسمت مغز، پشت استخوان پيشاني، تنها مركز اخالق و رفتار و اراده 
است. اگر صدمه ببيند، مثال توموري در آن رشد كند يا به طور شايع تر لوب فرونتال بي دليل شروع به 
تحليل رفتن و كوچك شدن بكند، مثل دمانس فرونتو تامپورال FTD كه مهم ترين دمانس پس از آلزايمر 
است و در دهه ششم و هفتم بروز مي كند، بيمار ابتدا فلج يا حتي فراموشكار نمي شود، تنها خلق وخوي 
او تغيير مي كند، مثال آداب اجتماعي را رعايت نمي كند، تمايالت جنسي و غذايي در او رشد مي كند، 
رفتار و آداب غذايي و جنسي رعايت نمي شوند و مهم تر از همه اينكه توان كنترل هيجانات و خواسته هاي 
خود را از دست مي دهد و مالحظه ديگران را نمي كند. عشق پيري ممكن است تظاهر ضايعه اي در لوب 
فرونتال باشد. عشقي كه تنها يك آرزوست و يك رفتار بيمارگونه و در صورت توفيق هم از آنجا كه 
توان كام گرفتن نيست و رفتار را نمي توان كنترل كرد معموال منجر به مشكالت جديدي مي شود. آدمي 
آرام و اخالقي ممكن است پرخاشجو و خشونت گرا شود. آنكه كنار آسانسور مي ماند تا همسر اول عبور 
كند، شايد همسر دوم را به بهانه اي تا شكستن انگشت مضروب كند.  به عالوه لوب فرونتال محل تعادل 
حركات هم هست. ممكن است بيمار حتي مهارت هاي فراگرفته خود را در حركات ظريف  هم فراموش 
كند كه به آن »اپراكسي« مي گويند. به طور خالصه ممكن است خشونت بي سابقه او را به سمت اسلحه 
ببرد.  ترمز بريده لوب فرونتال مانع از شليك نشود. دوران سكوت قبل از هر حركت به حداقل خود 
برسد و مهارت پايين آمده شليك ها را به سمت در و پيكر حواله كند! و يكي از آنها خواسته و ناخواسته 
به قلب بخورد. بيماران مبتال به ضايعات لوب فرونتال نسبت به وقايع بي تفاوت مي شوند. درك و اراده 
الزم نه تنها براي  ترس، بلكه براي احساس  ترحم و همدلي با ديگران به حداقل خود مي رسد. ممكن 
است بعد از قتل، آن هم قتل كسي كه زماني عزيزش بوده احساس تألم چنداني نكند و به آرامي چاي 
بنوشد يا در معرض بازداشت در اداره آگاهي هم كه همه را از  ترس به لرز مي اندازد و ميخكوب مي كند، 
طوري رفتار كند كه گويي براي بازديد مدرسه اي آمده است. ممكن است اينها همه حدس و گمان كسي 
باشد كه همه چيز را از زاويه طب مي بيند اما شواهد آنقدر هست كه اين نسخه نويس مغز و اعصاب را 
به اين نتيجه برساند كه درخواست كند كنار تمام تحليل ها و برداشت هايي كه مانند اقيانوس در جريان 
هستند )و ممكن است نهايتا يكي از آنها درست هم باشد(  يك نفر لطف كند به جهات انساني يك 
ام آر آي مغز براي دكتر نجفي درخواست كند و آن ام آرآي و خود ايشان را هم طبيبي كه بيماران لوب 

فرونتال را به خوبي مي شناسد، معاينه كند. البته ممكن است تشخيص و چالش بسيار سختي باشد.
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دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک، قتل میترا استاد را از منظر روان شناسی بررسی می کند 

چراقتـــل؟

چه عاملی باعث شد محمدعلی نجفی 
با کارنامه درخشان به مرحله ای برسد 
که نتواند خشم خود را مهار کند و 
انسانی را بکشد؟ بدون آنکه بخواهیم 
ابتدا و در حد اطالعات فعلی قضاوتی داشته باشیم، 
برای درک بهتر موضوع از نگاه روان شناختی پای 

صحبت دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک، نشستیم.

: آقای دکتر! حتما درباره قتل همسر دوم 
آقای محمدعلی نجفی شنیده اید. مایلم نظرتان را بدانم.

به طور كلی، قتل به 2 نوع تقسيم می شود؛ يكی قتل 
عمد و ازپيش برنامه ريزی شده و ديگری قتل غيرعمد 
و تكانشی و تصادفی. قتلی كه آقای نجفی انجام داده، 
براساس گفته های خودش از گروه دوم؛ يعنی تكانشی و 
برنامه ريزی نشده بوده. به نظر می رسد مقتول در ماه های 
اخير به شدت آقای نجفی را تحت فشار گذاشته و به 
نوعی او را مدام تهديد به افشاگری های خصوصی می كرده 
و ايشان دستاورد يك عمر تالش و كوشش علمی و 

اجرايی و سياست ورزی را درخطر می ديده.
شايد اگر ايشان به مشاور يا روان پزشك مراجعه می كرد 
و مشكل خود را می گفت، اين داستان می توانست در 

اتاق روان پزشك حل شود و كار به اينجا نمی كشيد.

: روان پزشک چه کمکی می توانسته بکند؟
يك روان پزشك آشنا يا اين قبيل مسائل، می توانست 
روند رابطه را به صورتی درآورد كه طرفين درنهايت 
به توافقی برسند. در اين گونه موارد، اگر روند درمان و 
مشاوره درست و با همكاری طرفين پيش برود، اغلب 

منجر به صلح نامه شفاهی يا كتبی می شود.

: گاهی اختالفات ممکن است به دلیل اختالف 
نظر یا اختالف سلیقه نباشد و قصدی برای آزار وجود 
داشته باشد، مثال اخاذی یا بردن آبرو یا تهدیداتی از این 
نوع. در این صورت هم مشاوره می تواند کمک کند؟

بله، حتما می شود به فرد تهديدكننده ابعاد ناگوار و زيانبار 
قضيه را فهماند. متاسفانه اين داستان از يك طرف بار 
سياسی و از طرفی ديگر بار فمينيستی پيدا كرده اما از 
ياد نبريم در جامعه ما تعداد شوهركشی از تعداد زن كشی 

بيشتر است.

: به نظرتان چرا شوهرکشی بیشتر است؟ 
زن ها بيشتر كنار گذاشته می شوند، طالق داده می شوند يا 
شوهر وارد رابطه فرازناشويی می شود. من روان پزشك 
با نگاه سياسی يا فمينيستی يا مردساالرانه به موضوع 
نگاه نمی كنم و نگاه من يك ارزيابی روان شناختی است.

شك نيست آقای نجفی در ماه های گذشته به شدت 
از طرف مقتول تحت فشار بوده. ما از چند و چون 
تهديدها اطالعی نداريم و همين طور شدت برخوردها 
را به درستی هنوز نمی دانيم، حتی احتمال می دهند اين 
اختالفات از طرف برخی جناح های سياسی تحريك 
می شده. هر چه هست، امروز به دليل خطای شناختی 
دستاورد يك عمر زندگی آرام و مديريت ايشان در 
معرض خطر قرار گرفته و حالتی از ناتوانی و استيصال 

و خشم بر او غلبه كرده است.

: منظورتان از خطای  شناختی چیست؟
تعريف علمی آن »تعميم شناختی مبالغه آميز« است. در 
اين مواقع فرد وضعيت موجود را به نحوی مبالغه آميز و 
غيرواقعی می بيند و تعميم مبالغه آميز می دهد و با خود 
فكر می كند اگر همسر او به فرض با نشريه ای گفت وگو و 
رازهايی از او را افشا كند، ديگر برای او آبرويی نمی ماند، 
درصورتی كه در جامعه ای كه متاسفانه روابط فرازناشويی 
كم اتفاق نمی افتد و برخی مردان دارای همسر دوم يا 

صيغه ای هستند، مسلما افشاگری های مقتول نمی توانست 
باعث از دست رفتن كل آبروی آقای نجفی شود و داستان 
بعد از مدت كوتاهی فراموش می شد. منظورم اين است 
كه وقتی افراد به خصوص افرادی كه اسم و رسمی در 
جامعه دارند، می خواهند خودشان مشكلشان را حل كنند، 
به قضاوت هايی می رسند كه در خيلی از موارد پايه های 
حقيقی ندارند. آقای نجفی خود را درمعرض نابودی 
مطلق می ديده و وارد بازی همه يا هيچ شده. متاسفانه 
اينجا دراختيار داشتن اسلحه گرم هم به وقوع فاجعه 

كمك كرده است.

: محمدعلی نجفی از ابتدای انقالب عهده دار 
مسوولیت های مهمی مانند وزارت آموزش و پرورش و 
همچنین سیاستمداری باسابقه بوده. منظورم این است که 
او به هرحال مرد روزهای سخت بود. چطور نتوانست 

این بحران را درست حل کند و کار به قتل کشید؟
سن باال و سال ها داشتن پست های سياسی پرمسووليت، 
ظرفيت روانی و صبوری انسان و توان تحمل فشارهای 
روانی را كم می كند. برخالف آنچه می گويند كه فرد هر 
چه مسن تر شود، آرام تر و صبورتر خواهد شد، بايد بگويم 
بسياری مواقع افزايش سن اتفاقا بر اين دو خصيصه اثر 
عكس می گذارد. شايد استعفای عجيب از شهرداری 
پايتخت او به دنبال افشا گری هايی كه از شهرداری كرده 
بود، فشارها را به نقطه خطرناكی رسانده بود. از طرف 
ديگر، عكس هايی از آقای نجفی و همسر دوم او در 
فضای مجازی ديده می شد كه با آنچه تا آن روز از اين 
فرد می شناختيم، همخوانی نداشت. می خواهم اين نكته 
را اينجا حتما اضافه كنم كه تعدد همسر حتی به صورت 
همسر دوم با اختالف سنی زياد مثل موردی كه درباره 
آقای نجفی شاهدش بوديم، اغلب اگرچه شوق آفرين به 

نظر می رسد، آرامش را از زندگی می زدايد.

: چرا به طور خاص به همسر دوم می پردازید؟
می خواهم موضوع را با ديد كلی تر نگاه كنم. نسل آقای 
نجفی جوانی شان در انقالب و سپس در سال های پرالتهاب 
جنگ گذشت. بسياری از اين افراد ازدواج هايی به شكل 
كامال سنتی و بدون شناخت دقيق و براساس توصيه های 
خانوادگی كردند و عده ای از آنها در سنين ميانسالی دنبال 
همسری متفاوت از همسر اصلی و سنتی خود هستند.

: در مغز افراد چه اتفاقاتی می افتد که فردی 
آرام مثل محمدعلی نجفی را به قتل می کشاند؟

جنگ و دعواهای شديد خانوادگی می تواند باعث بروز اين 
تغيير خلق شود. جنگ و دعواهايی كه روزمره و تكراری 
و همراه با تهديد است، فرد را به مرزی از جنون و خشم 
انباشته شده و غيرقابل كنترل می رساند. وقتی شما به دليل 
موقعيت خاص خود در معرض تهديدهای مداوم همسر 

دوم خود قرار می گيريد، كار به جنون خشم می كشد.

: درباره مشاوره گفتید؛ فرض کنید آقای نجفی به 
شما مراجعه کرده بود. به ایشان چه توصیه ای می کردید؟ 
اگر او پيش من آمده بود، توصيه می كردم حتما روابط 
خود را با خانم دوم قطع كند و همه مسائل را با صداقت 
و شفاف با همسر اول خود درميان بگذارد و بعد هم با 
همسر دوم اتمام حجت كند. با توجه به تجربه چندساله ام 
می گويم كه ايشان بعد از پيشنهاد برخی امكانات يا 
مقداری پول ديگر به هيچ عنوان نبايد تسليم تهديدهای 
خانم استاد می شدند. من برای قطع اين رابطه از تكنيك 

طالق درمانی استفاده می كردم.

: منظورتان از تکنیک طالق درمانی چیست؟
منظورم اين است كه به هر دو بفهمانيم ادامه زندگی 
مشترك ديگر ممكن نيست و اين روند فرسايشی هر دو 

طرف را از پا درمی آورد. بايد به فرد تهديدكننده فهماند 
كه در هيچ صورتی آخر اين بازی برد نيست و آبروی 

هر دو نفر از بين می  رود.

: با اطالعات محدودی که داریم، فکر می کنید 
نیازی به دارودرمانی هم بوده؟

قطعا! وقتی خشم انباشته به اين درجه برسد، سخت 
می شود آن را فقط با جلسات مشاوره درمان كرد. با 2 
يا 3 داروی روان پزشكی به مدت 4 ماه، می شد از بروز 
فاجعه جلوگيری كرد. به نظر من، اگر آقای نجفی يك 
قرص اس سيتالوپرام10 در صبح ها و يك تری فلوپرازين1 
در شب ها مصرف می كرد، می توانست خشمش را مديريت 
كرده و از انفجار جنون آميز آن جلوگيری كند. متاسفانه 
مردم ما فرهنگ پذيرش داروی روان پزشكی را ندارند و 
فكر می كنند به محض مصرف داروی روان پزشكی انگ 
ديوانه به آنها زده می شود. اين مشكل شايع بين مردم عادی 
و نخبگان ماست و من حتی می توانم ادعا كنم رواج اين 
باور غلط بين فرهيختگان و نخبگان ما بيشتر است، در 
صورتی كه همه ما روزانه در برابر روان پريشی های حاد 
يا گذرا هستيم و كسی را سراغ ندارم كه بتواند ادعا كند 

گرفتار اين مشكل نبوده.

: می توانید مثالی درباره روان پریشی های حاد 
و گذرا بزنید؟

كسانی كه روی زيبايی يا قدرت بدنی فوق العاده يا توان 
مديريتی يا اموال خود به شكلی مبالغه آميز و غيرواقعی 
و گذرا  روان پريشی های حاد  می كنند، دچار  حساب 
هستند و بايد درمان شوند. هركسی می تواند در روند 
روان پريشی های حاد و گذرای خشمگينانه، انزواطلبانه، 
حسادت آميز و... قرار گيرد. ما انسان ها روزانه دچار حدود 
80هزار فكر منفی هستيم كه بسياری از آنها روان پريشی 

محسوب می  شوند. 

: به مرز جنون اشاره کردید. در این شرایط 
واقعا فرد هیچ کنترلی بر خشم خود ندارد؟

نه، در جنون خشم فرد هيچ كنترلی بر اعمال و رفتار 
خود ندارد. زمانی كه خشم بيش از اندازه انباشته شود، 
فرد واقعيت سنجی خود را از دست می دهد. اينها همان 
مصداق نزاع های خيابانی است كه منجر به خشونت و 

قتل می شود.

: میزان تحصیالت در مهار جنون خشم چه 
تاثیری دارد؟

هيچ تاثيری ندارد. وقتی جنون خشم منفجر شود، هيچ 
تفاوتی بين يك دانش آموخته دانشگاه با فردی با تحصيالت 
عادی وجود ندارد. همين ماجرا بيش از 2 دهه قبل در 
آمريكا اتفاق افتاد و بازيگر مشهور فوتبال آمريكايی كه 
در پايان دوران ورزشی بازيگر نقش های كمدی در سينما 
شده بود، به نام اوجی سيپسون، همسر خودش را به دليل 
حسادت كشت. درمجموع، نيت عامدانه و جنايتكارانه 
به منزله يك شخصيت ضداجتماعی درباره آقای نجفی 
صدق نمی كند چون پيشينه زندگی ايشان و نيز معرفی 
داوطلبانه به اداره آگاهی با توجه به روابط بسيار بانفوذی 
كه داشتند، نشان می دهد شخصيت ضداجتماعی در 

ايشان وجود نداشته.

7 خرداد 1398 خبری افكار عمومی ايران را تكان 
داد. در آغاز روز، خبر قتل ميترا استاد، همسر دوم 
محمدعلی نجفی و شهردار سابق تهران، همه جا دهان 
به دهان شد و در پايان اين روز مردم ايران در كمال 
ناباوری و بهت از رسانه ها شنيدند محمدعلی نجفی، 
سياستمدار آرام و باسابقه و خوشنامی كه از ابتدای 
انقالب عهده دار مسووليت های متفاوتی بوده، همسر 
دوم خود ميترا استاد را به ضرب 2 گلوله از پا درآورده. 
مجتبی شكوری كه زمانی شاگرد نجفی در دانشگاه 
شريف بوده، در يادداشتی با عنوان »نجفی استاد ما در 
شريف بود«، می نويسد:»دكتر نجفی استاد ما در شريف 
بود. اگر يك ساعت قبل به من می گفتيد تنها قاتلی كه 
از نزديك می شناسم، دكتر نجفی است، حتما شماره 

ساقی تان را می پرسيدم.
استاد ما می توانست در آن واحد با تلفن حرف بزند، 
همزمان چيزی بخواند و در همان حال چيزی را 
كامل گوش كند. می دانيد، رياضی خواندن در ام آی تی 

شوخی نيست.«
محمدعلی نجفی را همگان تكنوكراتی باسواد و آرام و 
شرافتمند می دانستند. او فارغ التحصيل رشته رياضی از 
دانشگاه صنعتی شريف و دارای كارشناسی ارشد با نمره 
الف از ام آی تی از معتبرترين دانشگاه های آمريكاست 
كه مسووليت های متعددی در نظام جمهوری اسالمی 
برعهده داشته كه مهم ترين آنها وزير آموزش و پرورش، 
وزير آموزش عالی و آخرين مسووليت وی كه با ابهامات 
فراوانی از آن كناره گيری كرد، شهرداری تهران بود.

كامبيز نوروزی، كارشناس مسائل حقوقی و رسانه، 
درباره حادثه قتل ميترا استاد می گويد: »شليك تعداد 
زياد گلوله از فاصله بسيار نزديك برای ارتكاب قتل، 
از نظر روان شناسی كيفری نشان دهنده آن است كه 
ضارب در زمان ارتكاب از نظر روانی در وضعيتی 
بسيار ناآرام بوده است. اين ناآرامی می تواند ناشی از 
شدت عصبانيت و خشم يا يك بحران روانی عميق 
باشد كه منجر به تصميمی سخت و كشنده شده است. 
كسانی كه با نقشه قبلی و اصطالحا سبق تصميم سراغ 
قتل می روند، با آرامش روانی بيشتری عمل می كنند؛ 
به شكلی كه دقت و هوشياری بيشتری برای انجام 
قتل دارند و با انرژی كمتری عمل مجرمانه خود را 

به انجام می رسانند.«
همسر اول نجفی نيز كه از دستگيری شوهرش خيلی 
ناراحت بود، با تاكيد بر اينكه آنها از هم طالق نگرفته اند 
و هنوز هم عاشقانه شوهرش را دوست دارد، به رسانه ها 
گفت: »من و همسرم 42 سال با هم زندگی كرده ايم و 

هيچ مردی به مودبی ايشان نديده ام.«
بی شك قصد ما در بررسی اين مساله پيچيده كه ابعاد آن 
در آينده روشن تر خواهد شد، تقليل آن به يك موضوع 
روان شناختی نيست. با توجه به فضای اطالع رسانی 
و تحليلی پرسروصدايی كه در اطراف قتل ميترا استاد 
وجود دارد، برای بهتر ديدن اين موضوع بايد منتظر 
اطالعات بعدی ماند. اين حادثه از بعد ديگری به 

اين دليل بسيار مهم است كه شايد برای اولين بار 
ابعاد زندگی خصوصی و ويژگی های فردی يكی از 
برجسته ترين مديران اجرايی و فعاالن سياسی كشور 
عريان در برابر ديد افكار عمومی قرار گرفته و مجرم 
به صراحت درباره تنگناهای روانی چند ماه آخر منجر 
به وقوع قتل جلوی دوربين رسانه ها صحبت كرده كه 
واكاوی آن مجال ديگری می طلبد. متاسفانه فعال افكار 
عمومی ايران به شكلی عمدتا دوقطبی و احساسی 
درآمده، عده ای مقتول را قربانی هوسرانی ها و خشم 
همسری می دانند كه 32 سال از او بزرگ تر بوده و 
عده ای ديگر عمل نجفی را دفاعی قابل درك در فضايی 
انباشته از تهديد و پرخاش و كنترل های مشكوك و 

بن بستی كه ناگزير با آدمكشی بايد پايان می گرفته. 
تلخ كه  اين حادثه  درباره  از صاحبنظران  بسياری 
به قتل زنی جوان منجر شده، صحبت كرده اند. در 
اين ميان، فردای اين اتفاق حسام الدين آشنا، رئيس 
مركز بررسی های استراتژيك و مشاور رئيس جمهور 
ايران، در توئيتر خود از لزوم استفاده سياستمداران از 
روان شناس نوشت: »سياست پيشگان نيازمند كسب 
مشاوره مستمر از روان شناسان و مربيان متبحر و مورد 
اعتماد هستند. سالمت روانی و معنوی قدرت مداران 
به شدت در خطر است. از قدرت رانده شدگان بيش 
از پيش آسيب پذيرند. تهذيب نفس و تمرين تواضع 
و تحمل برای كسانی كه در معرض آزمون قدرت 

قرار می گيرند واجب است.«
علی مطهری، نماينده مجلس نيز در يادداشتی نوشت: 
»در ارتباط با ماجرای آقای دكتر نجفی دو نكته قابل توجه 
است؛ اول اينكه صدا و سيما كه معموال حوادث 
جنايی را منعكس نمی كند، با ذوق زدگی و خوشحالی 
از ضربه زدن به رقيب سياسی به انعكاس كامل آن 
پرداخت و تنها زمانی كه ندايی از مقام رهبری به او 
رسيد، دست از اين عمل ناجوانمردانه خود برداشت و 
ناگهان سير اخبار درباره اين حادثه متوقف شد. ظاهرا 
خود مسووالن اين سازمان قبح اين گونه رفتارها را 
درك نمی كنند و حتما بايد ندايی از باال برسد. دوم 
اينكه از اخبار رسيده و خصوصا سخنان خود آقای 
نجفی معلوم شد افرادی در كشور پرستوهايی دارند 
كه گاهی بر گرد سياسيونی كه منتقد يا مخالف به 
شمار می روند به پرواز درمی آورند و آن گاه فيلم و 
عكس تهيه می كنند برای بستن دهان او و حذف وی 
از صحنه سياست، غافل از اينكه اگر اين روش ها در 
دنيا مرسوم و رايج است و مجاز شمرده می شود، برای 
يك مسلمان مجاز نيست، بلكه حرام است. تجسس 
مجاز  اسالم  نظر  از  مردم  زندگی  داخلی  امور  در 
نيست، حتی برای يك هدف مقدس. در اسالم برای 
رسيدن به يك هدف مقدس نمی توان از يك وسيله 
نامقدس استفاده كرد. نمی توان برای حفظ نظام از 
هر وسيله ای استفاده كرد و با آبروی مردم بازی كرد. 
اميدوارم ماجرای آقای نجفی نقطه شروعی برای ترك 

اين روش ها باشد.«

 مرجان 
یشایایی
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