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 فرد و اجتماع در صحترول محبت 

که توسط  ی شمردهنعمات بزرگ خدواند ی الفت را قرآن از جمله

از سقوط در را گردیده و انسانها  استوارآن برادری در بین انسانها 

پیامبر اسالم نیز محبت را  .رهایی میبخشدعدوات و دشمنی  پرتگاه

شرط اساسی دانسته و بدون محبت  ،داشتن ایمان به خدابرای 

عالم  .ایمان آوردن را ممکن نمی داند ،ر )انسانها(ګیکدیه ورزی ب

کیمیای دلها میداند". و همچنان  و بزرگ عصر ما جناب داکتر یوسف قرضاوی محبت را "روح هستی

ستارگان وافالک به یک دیگر  ،رد زمیناهمانطور که قانون جاذبه عمومی نمی گذ"عالوه می کند که 

برخورد کنند و همدیگر را بیندازند و از میان بروند، قانون محبت نیز زمام روابط انسانی را به دست می 

."گیرد تا مبادا با یکدیگر برخورد کنند و یا خون میان شان ریخته شود
 

قرنها قبل عارف بزرگ  زندگی  بدون محبت، مانند بدن بدون روح است. و انسان به محبت نیاز دارد

 موالنا جالل الدین بلخی نوشت:

 از محبت تلخها شیرین شود = وز محبت مسها زرین شود

  وز محبت قهر رحمت می شود = از محبت ُسقم صحت می شود 
 

محبت برتر از ماده و عقل است، نه  :می گوید کالمحبت، پاس تعریف در
از این جهت که آدمی را از قید و بند این جهان مادی نجات می دهد بلکه 

از این حیث که شخص را از قید نفس خود هم آزاد می نماید و او را با 
 سایر آدمیان مربوط می سازد. 

 

 : محبت از نگاه طب

دیده شده شخص مریضیکه داخل رشته الفت و محبت امراض است. بارها  محبت شفا دهنده   ،از نگاه طب 

آسا صحت یاب میگردد. تحقیقاتیکه در انستیتیوت هارت مات در شهر بولدر  گردیده بصورت معجزه

که محبت صحت را بهبودی می بخشد.  میدهدنشان  هیالت کلیفورنیا در امریکا صورت گرفتاکریک 

کشف کردند که در وقت احساس  امواج و حرکات ریتمی قلب همطالععلمی فوق الذکر با  محققین مرکز

محبت، قلب انسان به مغز پیام می دهد تا هورمون )مواد 

 های خاصی را در خون ترشح نماید.هورمون کیمیاوی( 

در خون ترشح می   احساس محبت پامین در اثراوکسیتوسن و دو

ګردند واین هورمون ها احساس خوشی و اعتمادرا در شخص 

دیگر  یکشف کردند که عواطف مثبت ود می آورد.همچنانبوج

دلسوزی، رحم و ممنونیت نیز توسط قلب درک می گردند و  مانند

 هورمون های خاصی را در خون باال می برد که برای صحت انسان مفید اند. قلب از طریق مغز سویه  
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د و این برهم زدن حرکات نبرهم زن د حرکات منظم و متواتر قلب رانفشارهای روحی، خشم، غم و غصه می توان

می سازد ولی عواطف مثبت چون  یرا بط Cortexمغز اثر می گذارد و فعالیت  Cortexمنظم قلب بر قسمت 

آهنګی قلب ومغز هموهم باعث  محبت، رحم و ممنونیت اثرات برعکس بر حرکات منظم و متواتر قلب داشته

حرکات قلب را منظم می سازد و این نظم بر سیستم های دیگر بدن دیگر محبت  صحتزا می باشند. بعبارۀ ردیدهگ

 ،احساس محبت اثرات مفید داشته باعث آن میگردد که بدن ما در مقابل امراض مقاومت و ایستادگی داشته باشد.

م در مقابل امراض فعال نگهمیدارد. در یک تجربه ایکه محققین انستیتیوت فوق الذکر انجا را سیستم مقاومت بدن

کشف کردند که احساس خشم باعث بلند رفتن هورمون کورتیزون در خون گردیده و سیستم دفاعی بدن را  ،ددندا

 هکم ساخت ،بدن در مقابل مکروب ها استمدافع کیمیاوی  ه یکه یک مادرا  Ig-Aضعیف می سازد. خشم اندازه 

 را در خون بلند گردانید. Ig-Aازه ولی احساس محبت در گروپ تحت تحقیق  و تجربه بعد از پنج دقیقه اند

سویه هورمون کورتیزون در خون ، هورمون  ختنسا نارمل یتحقیقات دیگر نشان داده که محبت بر عالوه ا

DHEA  در ده ها تعامالت کیمیا وی بدن انسان رول حیاتی دارند.  هورمون این دومی سازد.  )نارمل(زیادنیز را

  .درازی عمر ارتباط داده اند صحت خوب و و کورتیزون را علمای طب به  DHEAهای هورمون  تعادل

که نیکی و محبت با مردم شخص را محبوب جامعه  است ثابت ساخته Psychologyروانشناسی یا همچنان علم 

حمایت اجتماعی به صحت انسان خیلی مفید بوده و  .ساخته و چنین شخص از حمایت اجتماعی برخوردار میگردد

 گردد. بهبود صحتت فشارهای روحی زندگی را کم رنگ می سازد و این نیز بحکم خداوند می تواند باعث اثرا

در واشنگتن امریکا صورت گرفته نشان میدهد که محبت ماده کیمیاوی  Georgetownتحقیقاتیکه در پوهنتون 

اینکه احساس خوشی زیاد را در  در خون نیز بیشتر می سازد. این ماده بر عالوه   Endorphinبنام  را دیگری

سیستم دفاعی بدن میگردد.  Natural Killersباعث تحریک فعالیت حجرات خاص  ،انسان بوجود می آورد

مواد غذا و اطراح  ضمه روندو هم  هسرطان گردیدحجرات  میکروب ها و فعالیت این حجرات باعث از بین بردن 

کسانیکه  ثابت گردیده کهعالوتاٌ .درا بهبودی می بخشزاید از بدن 

محبت می ورزند در مقایسه با آنهائیکه این خوشبختی را ندارند بعد از 

به اختصار باید عرض  جراحی زودتر صحت یاب میگردند.عمل 

کرد که علوم این عصر  واضح ساخته که زندگی با یک احساس 

سعادتمند است وعالی ترین آن محبت و ممنونیت زندگی خیلی 

اق واقعی ما  وهم محبت ما منونیت ما از خالق و رز  اینست که م

 .به سوی آن ذات الیزال باشد

 توصیه:

دین و صحت عامه است تا  علمای با در نظر داشت رول مهم محبت در صحت و سالمتی فرد و جامعه، وظیفه

هر ارگان دولت است  دهند. همچنان وظیفه اخالقی آگاهی  در موردو یافته های طب  مردم را از ارشادات اسالم 

ر بین د را نفرت وکینه توزیدانسته ویا ندانسته  که جلو آن عده از رسانه های خبری و موسسسات را بگیرد که 

 .داردمی وترویج  پخش، اقوام و یا در بین مردم و حکومت

۲۹۹۲قوس  ۲۹           ړدکتور فیض هللا کاک  


