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 ۲۰/۰۶/۲۰۱۵ انصاری محمد غالم داکتر

 نقد

 ثیرات سازنده و یا تخیریب کننده ؟أت

 (اجتماعیعصبی و  -)نگاهی به نقد از نظر عقلی

 برخوردۀ یک شیو در قالبهم  باریعلمی و  بازنگرییک  ۀشیوبه  زمانیمتون گذشته گاهی به عنوان هنر،  نقد در
، محیط ثیرات از خود  در جامعهأو چه تکه معنی و مفهوم نقد چیست ینتذکر رفته است. ا با اطراف و محیط خویش
که در این مقاله  بحث های مفصل صورت گرفته است، یقینا   گذشتهبشریت از خود به جا  و فرد در پروسه تکامل

به بررسی   عصبی و اجتماعی -عقلیطب تا نقد را از نظر  میشودتالش  نوشتهاما دراین . شودآنرا به بحث نمی 
 تمرکز نمایم.  مانسان ها   ۀدر زندگی روزمرگرفته و روی نتایج حاصله از آن 

در  از نقد به عنوان عیبجوئی، داوری کردن در اصطالح سره را از نا سره جدا کردن است و نقد در لغت به معنی
ست که با نقد کردن معنی اش آن 21. ولی در قرن استنیز مورد استفاده قرار گرفته و قضاوت  نیک و بد امور
فرد،  نقد متوجه یکدرین رابطه . هیمتبارز د آنرا و  همال ساخت دیگران را بر ضعف ، اشتباه ومنفیزبان تیز نقاط 

بد در بدترین حالت و  داده ه جلو ، ضعیف و ناتوانآنها را خورد نمودهمقصد این است که ه ب گروه و یا یک نهاد...
 یم.ئخود نمااخته و یا از آن سؤ استفاده ابزاری برای رفع مشکل روانی نام س

دیگر  یاد در روش انسان هناخته و می خواهشن در جهت تغییر ثرؤاین شیوه را یک شیوه مدیگری تعدادی 
فی آن زیاد تر من ثیراتأت بلکه ،در جهت مثبت نبوده اتیرولی در واقعیت این تغی .وارد نمایند "مثبت"ات تغییر

می  مده وآدر تالش دفاع از خود بر  قرار می گیردد نق که مورد فردیکار زیرا  .محسوس و برجسته می باشد
ادامه  مورد عمل بالمثل قرار دهد. ،جانب نقد کننده را با ابزار نقد که در ذات خود یک انرژی منفی دارد کوشد تا

صورت کل و مشخصا   تکامل بشریت بهو عصبی و اجتماعی به سود پیشرفت  -این پروسه نمی تواند از نظر عقلی
مثال  شما به یک رستورانت میروید و می خواهید سوپ  ثر باشد.ؤعنوان یک اصل م فرد، گروه و یا نهاد، بهبه نفع 

بعدا  نظر شما  کارمندبرای شما یک سوپ سرد شده می آورد، اگر  کارمند رستورانتگرم و داغ نوش جان کنید و 
ولی اگر گرم تر می بود مزه آن زیاد تر  ،بودرا در رابطه به سوپ جویا شود و شما با جملهء "سوپ خیلی مزه دار 

 و مداخله تعمیری یاد می گردد  میشد"، با این شیوه برخورد که انرژی اصالحی، تکمیلی و کمکی دارد
(Constructive Interference )رزوی شما را بر آورده آبار دیگر با پیشانی باز این  مطمنا   ،را بدرقه کنید کارمند

بگذارید؟" این طرز بر خورد من کردید این سوپ سرد را روی میز  أتید، "چطور جرئاگر بگوخواهد کرد. ولی 
اشته و یک فضای همسوی نا انرژی منفی د ،یاد می شود (Destructive Interferenceکه بنام مداخله تخریبی )

 ممکن کارمند ،منفی انرژیساحه ثیر این أتحت تکه  را ایجاد می کند Negative Resonance Field) متجانس )
 . کرده نمی توانیدشما حتا تصورش را هم  که بار دیگر در سوپ شما مواد را اضافه کند که منفعل شودنقدر آ است

 در و 1 مکتب اش در چهار مضمون حاصله از امتحانات شما طفل دارید که در نمرات  :مثال دیگری در این زمینه
ال را از هم وطنان خود نموده ام که از کدام راه با طفل تان در ؤسو . تا حال وقت ایندارد 5 دو مضمون دیگر

طفل تان را  ،5دو دانه از نقاط ضعف یعنی  داخل صحبت می شوید؟ آیا اش مده از امتحاناتآرابطه به نتایج بدست 
یعنی از نقاط  ،ه از دو تا پنچال جواب دادند کؤ؟ همه با این سو 1مورد پرس و پال قرار میدهید یا از چهار تا 

عصبی، بیولوژیک و اجتماعی از  -خورد  را آغاز گر می شویم. در این صورت از نظر تحقیقات عقلیضعف بر
 ار دانههین نوع بر خورد آنست که چا ۀقرار می گیرد و نتیج Defence Moodآن جای که طفل در حالت دفاعی   

که  یتبدیل خواهند شد. ولی در صورت 3و   2ها به ک طفل نیز تمایل به خرابی پیدا نموده و ی 1 نمرات صد یا
 Growthطفل احساس خوشی نموده و دماغ اش در حالت رشد  ،مورد برازندگی و توجه قرار دهیمرا  1نمرات 
Mood  قرار گرفته که سبب افراز و انرژی مثبتEndorphine  یعنیMorphin endogens   در سیستم پاداش دهی
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انرژی تازه گرفته و دماغ طفل  ،طفل برای بهبود شدن 5گردیده که در این صورت نمرات  Reward Systemیا 
  بهبودی پیدا خواهد کرد.تمایل و  1طفل به سوی نمرات  5دست به فعالیت آموزشی بهتر زده که نمرات 

شده   عیارطراحی و  ی( وجود ما قسم (Neuro- Psycho-biologicبیولوژیک -عصبی-عقلیاز نظر ساختار های 
است که در برخورد با زیگنال های خارجی و داخلی همیشه دو حالت عکس العملی دارد: یا حالت دفاعی یعنی 

Defence Mood یا حالت نموGrowth Mood  . 
به خصوص انرژی را حیاتی  اعضای انرژی تمام ضعیف شده، در تحلیل نهائی انسان دوجو DM حالت دفاعیدر 

میدهد تا در برابر حمالت خارجی را به انرژی دفاعی خارجی انتقال (Immune System)  سیستم دفاعی درونی
حمالت داخلی )تصورات منفی، خیاالت  رب و شتم، حمله فزیکی و زبانی و غیره( وض)نقد، تحقیر و توهین، 

هر گاه این نبرد از چوکات یک عکس العمل  از خود دفاع نماید. ی با بار منفی(ئپالن ها احساس های منفی و منفی،
یعنی   نیروی عادت گردیده و به صورت خود کار، مبدل به حاد و گذرا به یک مبارزه  مزمن و دوام دار تبدیل شود

جسمی را قلی وکه ادامه این وضعیت امراض روانی، عسان را از ماتحت شعور هدایت می نماید. ان خارج از اراده،
 به بار می آورد.در تمام ابعاد اش 

 و خوشحال داشتهاس نموده، روحیه بلند همکاری خود را پر توان احس ،پرقدرت شدهانسان  GMولی در حالت نمو  
جریان برق  ،حالت خاموش نمودن ماشیندر یم که ئبرقی مقایسه نمافوق را ما با یک ماشین االت اگر ح. می باشد

انرژی برق در ماشین جریان یافته و ماشین روشن می گردد.  آن از بین رفته و برعکس در صورت روشن کردن
معلومات و باور ها به شکل افکار و احساسات یا بار مثبت دارند و ، زیگنال ها، اهتزازاتامواج، در وجود انسان 

افتاده و بیانگر زندگی در حال در جریان  انرژی برقی مقناطیسی در وجود ما ،آندر صورت مثبت  .یا بار منفی
موج و ساحه منفی گردیده و انرژی منفی  این جریان تبدیل بهمنفی  حالتآن یعنی در  عکسرب رشد و نمو است. اما 

و بدون انرژی  ثیرأزیک برق یک حالت بی تفعلم از نظر از نظر بیولوژیک سبب مرگ سریع حجرات گردیده و 
 برقی می باشد.

فوق به بررسی بگیریم، از  NPB عصبی و بیولوژیک-های عقلی حال اگر نقد را در چارچوب عکس العمل
 یم.ما مورد غور و بررسی قرار می دهیعنی نقاط ضعف جانب مقابل را  ،یکه نقد در ذات خود بار منفی داردئآنجا

 ،عیار گردیده که آنچه بار منفی دارد آنرا دفع نموده و در حالت دفاع قرار می گیرد یما قسم NPBساختار های 
افراز نموده که این دو ناقل زگنال های عصبی وجود را  Adrenalinو  Cortisolبدین معنی که وجود در این مرحله 

همکاری، کمک و اصالح نمی  ۀمادر آدگورده و آپائین  را، رشد و نمو و قابلیت پذیرش ساختهماده آبرای دفاع 
 د.  نباش

ولی اگر ما به جای نقد )برجسته ساختن نقاط منفی، ضعف و اشتباهات یک پدیده، شخص یا نهاد( دربرخورد های 
و از این قطب مثبت در پی اصالح،  ماضع مثبت آنها را برجسته سازیخود از نقاط قوت آنها تمجید نموده و مو

مثبت گذاشته و اوضاع را بهبود  اتثیرتأبر روی آن پدیده میتوانیم  ،رویمب به نقاط ضعف و یا اشتباه تکمیل و کمک
موج و زگنال به جانب مقابل می فرستیم دارای ای آنچه ما به عنوان فرستنده  ،برخورد ۀببخشیم. زیرا در این شیو

 Cortisolعوض  ،ما  NPB ی و بیولوژیکعصب-عقلی خاصیت مداخله تعمیری بوده که در این حالت ساختار های
و  روابط، عمیق ساختن ولیتؤمس که Oxytocin ،که وظیفه اش رابطه گرفتن  Dopamine  به افراز  Adrenalinو 

داشته و تحفه دهی در سیستم پاداش ضد درد  ثیرأت و در وجود انسان شدهخوشحالی سبب که  Endorphinباالخره 
. که در این صورت عکس العمل جانب مقابل در برار زیگنال دماغ می باشد، افراز میکند Reward Systemگیری 

 تباط، انتظام و اعتدال خواهد بود.های اصالحی، تکمیلی و کمکی ما دقیقا  پذیرش، تغییر مثبت، نزدیکی، اتحاد، ار
اجتماعی خود عصبی و  -روحینقد میتواند دارای سیما و چهره های گوناگونی باشد که افراد نظر به ضرورت 

ء خاطر خویش حتا سؤ استفاده نمایند. مثال : فردی از نظر طب روانی دچار فقدان مزمن از آن بخاطر ارضا ندمیتوان
ضله از نقد به عنوان شخص به منظور رفع این مع  (chronic attention deficit) توجه یا کم توجهی است 

. بدین معنی که شخص مبتال به این می نماید استفاده خود در نزد دیگرانابزاری برای مورد توجه قرار گرفتن 
در آن چنین بوده است،  وجه قرار گرفته است و یا هم واقعا  یکه در تصور و باور هایش مورد عدم تئمرض از آن جا
نرژی ا که Resonance)سوی )یکی از قوانین همساس و به ا بوده  انرژی منفیساحه دارای  شخص صورت وجود

، وی نیز در تالش ایجاد یک ساحه همسوی منفی و یا انرژی منفی منفی در جستجو انرژی هم نوع خود می باشد
از  ،اش دارای انرژی منفی است و میتواند فرد عامل را مورد توجه قرار دهد نفس. از آنجای که نقد در می باشد

اخر به نقد های از مثال  در این او .اده قرار گیردمی تواند مورد استفاینرو این شیوه توسط همچو افراد مریض 
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اکادمیسین ها برخورد می کنیم که آنها طرفدار دانشمند که سیاست  یتوسط بخشدانشمند که فعالیت سیاسی دارد 
بدون پیوند علم و سیاست امکان  21نمایند نیستند، با وجود که خود دانشمند و متخصص اند و می دانند که در قرن 

کید أدوامدار روی تیوری )سیاست کار دانشمندان نیست( تشریت از هیوالی ظلم و ستم امکان نا پذیر است. نجات ب
یشنهاد می ورزند که این پافشاری روی این نظریه نه بخاطر آن است که این نظریه پردازان واقعا  بدیل خوبی را پ

قطع نظر از اینکه  شان سؤ استفاده می نمایند.کردن به خود برای جلب توجه  می کنند، بلکه از این طرح تیوریک
کید روی همچون تیوری ها أد مردمیست، تضی و عاین تیوری از نظر شرایط و اوضاع جهانی یک تیوری ارتجا

ستمگران ملی و بین المللی قرار خواهد داد. الزم  ارانزحلیل نهائی درکنار خدمت گاین نظریه پردازان را در ت
به ارایه نظریات وجدانا  بایست سیاست را توسط حاکمیت علم رهبری کند  21نکه دانشمند قرن است کوتاه درمورد ای

  نمایم. می اشاره  20از قرن  چون دانیس نوبل و انشتاین در این زمینه
تخاب یکی از سیاست دانشمند برجسته و لیبرال انگلیس "دانیس نوبل" که در جنبش اعتراضی و پیروزمند علیه ان

ثری انگلیس به ریاست دانشگاه اکسفورد که یک نهاد علمی و اکادمیک است، نقش بسیار مؤ ۀشناخته شدمداران 
ورد های علمی خویش در درون نهاد های اخالقی و اجتماعی آبازی کرد، میگوید: " که ناتوانی ما در ادغام دست 

یاسی، اجتماعی و مذهبی جامعه سخت که می توانند مورد قبول عامه باشند، موجب گردیده است که ساختار های س
در پیش نویس پیام که او برای ارائه در کانگره ملی دانشمندان  1946متزلزل گردد" و یا البرت انیشتاین در سال 

ولیت خود به عنوان پژوهش گر و شهروندان ؤتهیه کرد، نوشت: " من از اینکه اکثریت بزرگ دانشمندان که بر مس
و از اینکه قربانی جنون شایع فعلی که آینده ما و فرزندان ما را تهدید می کند نشده اند، جهانی کامال  آگاه اند 

م میلیتارریسم و امپریالیسم ما را تهدید به ایجاد تغییراتی در نگرش تسندم. پی بردن به این که سرصمیمانه خو
سیاسی در ایاالت متحده امریکا می کند... ما دانشمندان باید از تسلیم شدن به خواسته های غیر اخالقی آن سر باز 

 ستی از تمام قوانینکه بسیار معتبر تر ا ینانوشته وجود دارد که آن هم وجدان خود ماست، قانون قانونزنیم... یک 
 .... برای ما حتا یک سالح نهائی نیز وجود دارد، عدم همکاری و اعتصاب"که

بلکه محتاج  ،ضرورتی ندارد است به نقد که در نفس اش دارای انرژی منفی ،جامعه انسانی و انسان ها به نظر من
افراز هورمون های رشد یابنده در  به  شیوه برخورد اصالح، تکمیل و کمک کننده که بار شان مثبت بوده و سبب

 وجود انسان می گردند، می باشد. 
را به این نتیجه می رساند که در بر خورد  ما 21و بخصوص قرن  20 با در نظر داشت مطالب فوق در قرنبنا  

ادبی، یک گروه و  –خود تالش ما در آن باشد تا ما با برجسته ساختن نقاط مثبت یک فرد، اثر علمی  ۀهای روز مر
 ،به سوی بهبود نقاط ضعف های مثبت ش از طریق این برجسته ساختنیباالخره در تمام برخورد های اجتماعی خو

این شیوه را به  دیگران را یاری رسانیم و ،به هدف اصالح، کمک و تکمیل اشتباهات، خال ها و کمبودی ها، 
انسان  عقلی و بیولوژیک -از نقد که از نظر طب روانیعکس بر ریم.بعنوان یک اصل در برابر دیگران به کار ب

انسانی را  ۀثیرات ناگوار و منفی بر طرفین ذیدخل دارند، دوری جسته و جامعأو ت را در وضعیت دفاع قرار داده
 ش های اصالح، تکمیل و کمک یاری رسانیم.در سلسله مراحل تکامل اش با قدم پیشرونده ای رو
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