
يك درخواست ام آرآي
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.

 بابك زمانى
متخصص مغز و اعصاب، عضو هيات 

علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

وقتى خشم انباشته به درجه 
غيرقابل كنترل برسد، سخت 
مى شود آن را فقط با جلسات 
مشاوره درمان كرد. با 2 يا 3 
داروى روان پزشكى به مدت 

4 ماه، مى شد از بروز فاجعه جلوگيرى كرد

دكتر بهنام اوحدى، روان پزشك، قتل ميترا استاد را از منظر روان شناسى بررسى مى كند 

چرا قتـــل؟ 

چه عاملى باعث شد محمدعلى نجفى 
با كارنامه درخشان به مرحله اى برسد 
كه نتواند خشم خود را مهار كند و 
انسانى را بكشد؟ بدون آنكه بخواهيم 
ابتدا و در حد اطالعات فعلى قضاوتى داشته باشيم، 
براى درك بهتر موضوع از نگاه روان شناختى پاى 

صحبت دكتر بهنام اوحدى، روان پزشك، نشستيم.

: آقاى دكتر! حتما درباره قتل همسر دوم 
آقاى محمدعلى نجفى شنيده ايد. مايلم نظرتان را بدانم.
به طور كلى، قتل به 2 نوع تقسيم مى شود؛ يكى قتل 
عمد و ازپيش برنامه ريزى شده و ديگرى قتل غيرعمد 
و تكانشى و تصادفى. قتلى كه آقاى نجفى انجام داده، 
براساس گفته هاى خودش از گروه دوم؛ يعنى تكانشى و 
برنامه ريزى نشده بوده. به نظر مى رسد مقتول در ماه هاى 
اخير به شدت آقاى نجفى را تحت فشار گذاشته و به 
نوعى او را مدام تهديد به افشاگرى هاى خصوصى مى كرده 
و ايشان دستاورد يك عمر تالش و كوشش علمى و 

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

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

: روان پزشك چه كمكى مى توانسته بكند؟
يك روان پزشك آشنا يا اين قبيل مسائل، مى توانست 
روند رابطه را به صورتى درآورد كه طرفين درنهايت 
به توافقى برسند. در اين گونه موارد، اگر روند درمان و 
مشاوره درست و با همكارى طرفين پيش برود، اغلب 

منجر به صلح نامه شفاهى يا كتبى مى شود.

: گاهى اختالفات ممكن است به دليل اختالف 
نظر يا اختالف سليقه نباشد و قصدى براى آزار وجود 
داشته باشد، مثال اخاذى يا بردن آبرو يا تهديداتى از اين 
نوع. در اين صورت هم مشاوره مى تواند كمك كند؟
بله، حتما مى شود به فرد تهديدكننده ابعاد ناگوار و زيانبار 
قضيه را فهماند. متاسفانه اين داستان از يك طرف بار 
سياسى و از طرفى ديگر بار فمينيستى پيدا كرده اما از 
ياد نبريم در جامعه ما تعداد شوهركشى از تعداد زن كشى 

بيشتر است.

: به نظرتان چرا شوهركشى بيشتر است؟ 
زن ها بيشتر كنار گذاشته مى شوند، طالق داده مى شوند يا 
شوهر وارد رابطه فرازناشويى مى شود. من روان پزشك 
با نگاه سياسى يا فمينيستى يا مردساالرانه به موضوع 
نگاه نمى كنم و نگاه من يك ارزيابى روان شناختى است.
شك نيست آقاى نجفى در ماه هاى گذشته به شدت 
از طرف مقتول تحت فشار بوده. ما از چند و چون 
تهديدها اطالعى نداريم و همين طور شدت برخوردها 
را به درستى هنوز نمى دانيم، حتى احتمال مى دهند اين 
اختالفات از طرف برخى جناح هاى سياسى تحريك 
مى شده. هر چه هست، امروز به دليل خطاى شناختى 
دستاورد يك عمر زندگى آرام و مديريت ايشان در 
معرض خطر قرار گرفته و حالتى از ناتوانى و استيصال 

و خشم بر او غلبه كرده است.

: منظورتان از خطاى  شناختى چيست؟
تعريف علمى آن «تعميم شناختى مبالغه آميز» است. در 
اين مواقع فرد وضعيت موجود را به نحوى مبالغه آميز و 
غيرواقعى مى بيند و تعميم مبالغه آميز مى دهد و با خود 
فكر مى كند اگر همسر او به فرض با نشريه اى گفت وگو و 
رازهايى از او را افشا كند، ديگر براى او آبرويى نمى ماند، 
درصورتى كه در جامعه اى كه متاسفانه روابط فرازناشويى 
كم اتفاق نمى افتد و برخى مردان داراى همسر دوم يا 

صيغه اى هستند، مسلما افشاگرى هاى مقتول نمى توانست 
باعث از دست رفتن كل آبروى آقاى نجفى شود و داستان 
بعد از مدت كوتاهى فراموش مى شد. منظورم اين است 
كه وقتى افراد به خصوص افرادى كه اسم و رسمى در 
جامعه دارند، مى خواهند خودشان مشكلشان را حل كنند، 
به قضاوت هايى مى رسند كه در خيلى از موارد پايه هاى 
حقيقى ندارند. آقاى نجفى خود را درمعرض نابودى 
مطلق مى ديده و وارد بازى همه يا هيچ شده. متاسفانه 
اينجا دراختيار داشتن اسلحه گرم هم به وقوع فاجعه 

كمك كرده است.

: محمدعلى نجفى از ابتداى انقالب عهده دار 
مسووليت هاى مهمى مانند وزارت آموزش و پرورش و 
همچنين سياستمدارى باسابقه بوده. منظورم اين است كه 
او به هرحال مرد روزهاى سخت بود. چطور نتوانست 

اين بحران را درست حل كند و كار به قتل كشيد؟
سن باال و سال ها داشتن پست هاى سياسى پرمسووليت، 
ظرفيت روانى و صبورى انسان و توان تحمل فشارهاى 
روانى را كم مى كند. برخالف آنچه مى گويند كه فرد هر 
چه مسن تر شود، آرام تر و صبورتر خواهد شد، بايد بگويم 
بسيارى مواقع افزايش سن اتفاقا بر اين دو خصيصه اثر 
عكس مى گذارد. شايد استعفاى عجيب از شهردارى 
پايتخت او به دنبال افشا گرى هايى كه از شهردارى كرده 
بود، فشارها را به نقطه خطرناكى رسانده بود. از طرف 
ديگر، عكس هايى از آقاى نجفى و همسر دوم او در 
فضاى مجازى ديده مى شد كه با آنچه تا آن روز از اين 
فرد مى شناختيم، همخوانى نداشت. مى خواهم اين نكته 
را اينجا حتما اضافه كنم كه تعدد همسر حتى به صورت 
همسر دوم با اختالف سنى زياد مثل موردى كه درباره 
آقاى نجفى شاهدش بوديم، اغلب اگرچه شوق آفرين به 

نظر مى رسد، آرامش را از زندگى مى زدايد.

: چرا به طور خاص به همسر دوم مى پردازيد؟
مى خواهم موضوع را با ديد كلى تر نگاه كنم. نسل آقاى 
نجفى جوانى شان در انقالب و سپس در سال هاى پرالتهاب 
جنگ گذشت. بسيارى از اين افراد ازدواج هايى به شكل 
كامال سنتى و بدون شناخت دقيق و براساس توصيه هاى 
خانوادگى كردند و عده اى از آنها در سنين ميانسالى دنبال 
همسرى متفاوت از همسر اصلى و سنتى خود هستند.

: در مغز افراد چه اتفاقاتى مى افتد كه فردى 
آرام مثل محمدعلى نجفى را به قتل مى كشاند؟

جنگ و دعواهاى شديد خانوادگى مى تواند باعث بروز اين 
تغيير خلق شود. جنگ و دعواهايى كه روزمره و تكرارى 
و همراه با تهديد است، فرد را به مرزى از جنون و خشم 
انباشته شده و غيرقابل كنترل مى رساند. وقتى شما به دليل 
موقعيت خاص خود در معرض تهديدهاى مداوم همسر 

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

: درباره مشاوره گفتيد؛ فرض كنيد آقاى نجفى به 
شما مراجعه كرده بود. به ايشان چه توصيه اى مى كرديد؟ 
اگر او پيش من آمده بود، توصيه مى 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 
مى گويم كه ايشان بعد از پيشنهاد برخى امكانات يا 
مقدارى پول ديگر به هيچ عنوان نبايد تسليم تهديدهاى 
خانم استاد مى شدند. من براى قطع اين رابطه از تكنيك 

طالق درمانى استفاده مى كردم.

: منظورتان از تكنيك طالق درمانى چيست؟
منظورم اين است كه به هر دو بفهمانيم ادامه زندگى 
مشترك ديگر ممكن نيست و اين روند فرسايشى هر دو 

طرف را از پا درمى آورد. بايد به فرد تهديدكننده فهماند 
كه در هيچ صورتى آخر اين بازى برد نيست و آبروى 

هر دو نفر از بين مى  رود.

: با اطالعات محدودى كه داريم، فكر مى كنيد 
نيازى به دارودرمانى هم بوده؟

قطعا! وقتى خشم انباشته به اين درجه برسد، سخت 
مى شود آن را فقط با جلسات مشاوره درمان كرد. با 2 
يا 3 داروى روان پزشكى به مدت 4 ماه، مى شد از بروز 
فاجعه جلوگيرى كرد. به نظر من، اگر آقاى نجفى يك 
قرص اس سيتالوپرام10 در صبح ها و يك ترى فلوپرازين1 
در شب ها مصرف مى كرد، مى توانست خشمش را مديريت 
كرده و از انفجار جنون آميز آن جلوگيرى كند. متاسفانه 
مردم ما فرهنگ پذيرش داروى روان پزشكى را ندارند و 
فكر مى كنند به محض مصرف داروى روان پزشكى انگ 
ديوانه به آنها زده مى شود. اين مشكل شايع بين مردم عادى 
و نخبگان ماست و من حتى مى توانم ادعا كنم رواج اين 
باور غلط بين فرهيختگان و نخبگان ما بيشتر است، در 
صورتى كه همه ما روزانه در برابر روان پريشى هاى حاد 
يا گذرا هستيم و كسى را سراغ ندارم كه بتواند ادعا كند 

گرفتار اين مشكل نبوده.

: مى توانيد مثالى درباره روان پريشى هاى حاد 
و گذرا بزنيد؟

كسانى كه روى زيبايى يا قدرت بدنى فوق العاده يا توان 
مديريتى يا اموال خود به شكلى مبالغه آميز و غيرواقعى 
و گذرا  روان پريشى هاى حاد  مى كنند، دچار  حساب 
هستند و بايد درمان شوند. هركسى مى تواند در روند 
روان پريشى هاى حاد و گذراى خشمگينانه، انزواطلبانه، 
حسادت آميز و... قرار گيرد. ما انسان ها روزانه دچار حدود 
80هزار فكر منفى هستيم كه بسيارى از آنها روان پريشى 

محسوب مى  شوند. 

: به مرز جنون اشاره كرديد. در اين شرايط 
واقعا فرد هيچ كنترلى بر خشم خود ندارد؟

نه، در جنون خشم فرد هيچ كنترلى بر اعمال و رفتار 
خود ندارد. زمانى كه خشم بيش از اندازه انباشته شود، 
فرد واقعيت سنجى خود را از دست مى دهد. اينها همان 
مصداق نزاع هاى خيابانى است كه منجر به خشونت و 

قتل مى شود.

: ميزان تحصيالت در مهار جنون خشم چه 
تاثيرى دارد؟

هيچ تاثيرى ندارد. وقتى جنون خشم منفجر شود، هيچ 
تفاوتى بين يك دانش آموخته دانشگاه با فردى با تحصيالت 
عادى وجود ندارد. همين ماجرا بيش از 2 دهه قبل در 
آمريكا اتفاق افتاد و بازيگر مشهور فوتبال آمريكايى كه 
در پايان دوران ورزشى بازيگر نقش هاى كمدى در سينما 
شده بود، به نام اوجى سيپسون، همسر خودش را به دليل 
حسادت كشت. درمجموع، نيت عامدانه و جنايتكارانه 
به منزله يك شخصيت ضداجتماعى درباره آقاى نجفى 
صدق نمى كند چون پيشينه زندگى ايشان و نيز معرفى 
داوطلبانه به اداره آگاهى با توجه به روابط بسيار بانفوذى 
كه داشتند، نشان مى دهد شخصيت ضداجتماعى در 

ايشان وجود نداشته.

7 خرداد 1398 خبرى افكار عمومى ايران را تكان 
داد. در آغاز روز، خبر قتل ميترا استاد، همسر دوم 
محمدعلى نجفى و شهردار سابق تهران، همه جا دهان 
به دهان شد و در پايان اين روز مردم ايران در كمال 
ناباورى و بهت از رسانه ها شنيدند محمدعلى نجفى، 
سياستمدار آرام و باسابقه و خوشنامى كه از ابتداى 
انقالب عهده دار مسووليت هاى متفاوتى بوده، همسر 
دوم خود ميترا استاد را به ضرب 2 گلوله از پا درآورده. 
مجتبى شكورى كه زمانى شاگرد نجفى در دانشگاه 
شريف بوده، در يادداشتى با عنوان «نجفى استاد ما در 
شريف بود»، مى نويسد:«دكتر نجفى استاد ما در شريف 
بود. اگر يك ساعت قبل به من مى گفتيد تنها قاتلى كه 
از نزديك مى شناسم، دكتر نجفى است، حتما شماره 

ساقى تان را مى پرسيدم.
استاد ما مى توانست در آن واحد با تلفن حرف بزند، 
همزمان چيزى بخواند و در همان حال چيزى را 
كامل گوش كند. مى دانيد، رياضى خواندن در ام آى تى 

شوخى نيست.»
محمدعلى نجفى را همگان تكنوكراتى باسواد و آرام و 
شرافتمند مى دانستند. او فارغ التحصيل رشته رياضى از 
دانشگاه صنعتى شريف و داراى كارشناسى ارشد با نمره 
الف از ام آى تى از معتبرترين دانشگاه هاى آمريكاست 
كه مسووليت هاى متعددى در نظام جمهورى اسالمى 
برعهده داشته كه مهم ترين آنها وزير آموزش و پرورش، 
وزير آموزش عالى و آخرين مسووليت وى كه با ابهامات 
فراوانى از آن كناره گيرى كرد، شهردارى تهران بود.

كامبيز نوروزى، كارشناس مسائل حقوقى و رسانه، 
درباره حادثه قتل ميترا استاد مى گويد: «شليك تعداد 
زياد گلوله از فاصله بسيار نزديك براى ارتكاب قتل، 
از نظر روان شناسى كيفرى نشان دهنده آن است كه 
ضارب در زمان ارتكاب از نظر روانى در وضعيتى 
بسيار ناآرام بوده است. اين ناآرامى مى تواند ناشى از 
شدت عصبانيت و خشم يا يك بحران روانى عميق 
باشد كه منجر به تصميمى سخت و كشنده شده است. 
كسانى كه با نقشه قبلى و اصطالحا سبق تصميم سراغ 
قتل مى روند، با آرامش روانى بيشترى عمل مى كنند؛ 
به شكلى كه دقت و هوشيارى بيشترى براى انجام 
قتل دارند و با انرژى كمترى عمل مجرمانه خود را 

به انجام مى رسانند.»
همسر اول نجفى نيز كه از دستگيرى شوهرش خيلى 
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 زندگى كرده ايم و 

هيچ مردى به مودبى ايشان نديده ام.»
بى شك قصد ما در بررسى اين مساله پيچيده كه ابعاد آن 
در آينده روشن تر خواهد شد، تقليل آن به يك موضوع 
روان شناختى نيست. با توجه به فضاى اطالع رسانى 
و تحليلى پرسروصدايى كه در اطراف قتل ميترا استاد 
وجود دارد، براى بهتر ديدن اين موضوع بايد منتظر 
اطالعات بعدى ماند. اين حادثه از بعد ديگرى به 

اين دليل بسيار مهم است كه شايد براى اولين بار 
ابعاد زندگى خصوصى و ويژگى هاى فردى يكى از 
برجسته ترين مديران اجرايى و فعاالن سياسى كشور 
عريان در برابر ديد افكار عمومى قرار گرفته و مجرم 
به صراحت درباره تنگناهاى روانى چند ماه آخر منجر 
به وقوع قتل جلوى دوربين رسانه ها صحبت كرده كه 
واكاوى آن مجال ديگرى مى طلبد. متاسفانه فعال افكار 
عمومى ايران به شكلى عمدتا دوقطبى و احساسى 
درآمده، عده اى مقتول را قربانى هوسرانى ها و خشم 
همسرى مى دانند كه 32 سال از او بزرگ تر بوده و 
عده اى ديگر عمل نجفى را دفاعى قابل درك در فضايى 
انباشته از تهديد و پرخاش و كنترل هاى مشكوك و 

بن بستى كه ناگزير با آدمكشى بايد پايان مى گرفته. 
تلخ كه  اين حادثه  درباره  از صاحبنظران  بسيارى 
به قتل زنى جوان منجر شده، صحبت كرده اند. در 
اين ميان، فرداى اين اتفاق حسام الدين آشنا، رئيس 
مركز بررسى هاى 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 روانى و معنوى قدرت مداران 
به شدت در خطر است. از قدرت رانده شدگان بيش 
از پيش آسيب پذيرند. تهذيب نفس و تمرين تواضع 
و تحمل براى كسانى كه در معرض آزمون قدرت 

قرار مى گيرند واجب است.»
على مطهرى، نماينده مجلس نيز در يادداشتى نوشت: 
«در ارتباط با ماجراى آقاى دكتر نجفى دو نكته قابل توجه 
است؛ اول اينكه صدا و سيما كه معموال حوادث 
جنايى را منعكس نمى كند، با ذوق زدگى و خوشحالى 
از ضربه زدن به رقيب سياسى به انعكاس كامل آن 
پرداخت و تنها زمانى كه ندايى از مقام رهبرى 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 نمى كنند و حتما بايد ندايى از باال برسد. دوم 
اينكه از اخبار رسيده و خصوصا سخنان خود آقاى 
نجفى معلوم شد افرادى در كشور پرستوهايى دارند 
كه گاهى بر گرد سياسيونى كه منتقد يا مخالف به 
شمار مى روند به پرواز درمى آورند و آن گاه فيلم و 
عكس تهيه مى كنند براى بستن دهان او و حذف وى 
از صحنه سياست، غافل از اينكه اگر اين روش ها در 
دنيا مرسوم و رايج است و مجاز شمرده مى شود، براى 
يك مسلمان مجاز نيست، بلكه حرام است. تجسس 
مجاز  اسالم  نظر  از  مردم  زندگى  داخلى  امور  در 
نيست، حتى براى يك هدف مقدس. در اسالم براى 
رسيدن به يك هدف مقدس نمى توان از يك وسيله 
نامقدس استفاده كرد. نمى توان براى حفظ نظام از 
هر وسيله اى استفاده كرد و با آبروى مردم بازى كرد. 
اميدوارم ماجراى آقاى نجفى نقطه شروعى براى ترك 

اين روش ها باشد.»

 مرجان 
يشايايى

محمدعلى نجفى
نگاهى به گذشته و امروز
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