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 ۸۰/۸1/۰۸13 دیپلوم انجینر کریم عطائی
 از مطبوعات سویس

  

  ،«مهر و محبت هورمون» نظر جدید در مورد 
 «همدیگر را درآغوش کشیدن»

Oxytocinاوکسیتوکسین 
 !شه مثبتیدر سلوک اجتماعی تأثیر انداز بوده ـ ولی نه هم 1

 

  Eva Tenzerنویسنده:  ، ۸۲/1۸/۸۱11مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

 از این لحاظ برای معالجه های مختلف روانی آزمایش  ،و ترس را برطرف می کندبوده هورمون "اوکسیتوکسین" آرام کننده 

 ندارد.یکسان می گردد. لیکن در همه انسان ها و در هر موقعیت تأثیر 

 

 
 می کند و در روابط عشقی نقش دارد در تماس ترشح اوکسیتوکسین ضمن دیگر موارد

 

گاه به  ،قطع نمی گردند. نظر به کشف آن ،"اوکسیتوکسین" ،"جسمولید ت"از سالهاست که اطالعات روی صفات مثبِت هورمون 

)اوج لذت هم پیوستن یا هورمون اعتماد و حتی به حیث هورمون هورمون بگاه بحیث  ،)در آغوش کشیدن(معاشقهحیث هورمون 

مثال باید  ;ندصحبت دار ،ی شودپنداشته م معجزه آسا" که نوشدارو"این استعمال مطالعات از ساحات متفاوت  یاد می شود.جنسی( 

                                                           

هورمون معاشقه 
1
  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_hormone_oxytocin.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_hormone_oxytocin.pdf
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و کمتر پرخاشگری را باعث گردد. ظرفیت بیشتراحساس  ،اعتماد خلق کند ،بین دونفر ممد واقع گردد "یاطسترس ارتبدر برابر "

که مدت مدید دیده شده است از اختیار می کند. زیرا  ،اقال ً در بین علما)روشنفکران(  ،لیک آهسته آهسته سردی جای خوشنودی را

 کمتر در ذهن عام سرایت می کند.صرف بلکه  ،را نمی یابندفات مثبت تنها صهمه مطالعات 

 

 ترشح می کندتولد هنگام در 
مت مغز ود که در یک قسشمی کشف گردید. ضمنا ً فهمیده  ,Henry Dale ,  از طرف محقق برتانوی 1۰۱۱در "اوکسیتوکسین" 

در هنگام تولد و شیر دادن ترشح می آنرا  ،جسمداشته  و فرزند" نقش خاص  -در ارتباط "مادر ،هدیتولید گرد Hypothalamusبنام 

والدت مورد استفاده قرار می گیرد تا درد زایمان را این لحاظ این هورمون از نظر فارماکولوژی از دیر زمان به حیث ممد  کند. از

در تماس های پراز محبت و مثبت "اوکسیتوکسین" همچنان  .ساندیاری ر تقویه یا جمع شدن)تنگ شدن( رحم را بعد از والدت

و به این طریق مؤثریت راحت دهنده و برطرف کنندٔه بخشیده را تقلیل  Cortisolسترس سطح هورمون  ،اجتماعی ترشح می کند

وبلم های روانی استفاده درکوشش اند تا از "اوکسیتوکسین" در پر ترس می باشد. نظر به این مؤثریت اکنون محققان هرچه بیشتر

 د.گرد

 

داد که "اوکیستوسین" سلوک مریضان مبتال به "وهم نشان  ،روان شناس مغز و اعصاب ،Angela Sirigu فرانسوی میرمن

از  می تواند ،بگیردnasal spray "را بهتر می سازد. در صورتیکه مریض این ماده را از طریق "سپری بینی autismگرائی"

از پوهنتون زوزیخ می  Beate Ditzenتر می گردد. میرمن بادیگران دیرتر روبرو باشد و ظرفیت حس همدردی اش بهطریق دید 

 ،اختالالت شخصیت و ترس ،جمله در امراض اعتیادمن" ضمنا ً در ارتباط با تقریبا ً همه اختالالت روانی اوکسیتوکسین"» گوید: 

 میرمن ذ آن مهم باشد.از همه بیشتر در اختالالت فعل و انفعالت اجتماعی حدس زده می شود که نفو«. تحت تحقیق می باشد 
Ditzen ( با "مارکوس هاینریش" که امروز در پوهنتون  فرایبورگi. Br.تحقیق می کند )،  "آمریت مطالعات زیاد "اوکسیتوکسین

  ،"اوکسیتوکسین" یشتربتوصیٔه گرفتن ودند. نشان داده شده است که بعهده دار را  ،بین زن و شوهر ضد مناقشات در جمله 

 را تقلیل می بخشد و زن و شوهر در عوض مناقشه به هم نزدیکی اختیار می کنند. Cortisolهورمون سترس 

 

 در رسانه ها بیشتر مورد توجه قرار دارد
. به این داده اند همچنان میدیا و نظر عام عالقٔه زیاد به ظرفیت این هورمون نشان ،نه تنها تعداد مطالعات زیاد ارتقاء یافته است

             ،«اجتماعیهراس های  ،Oxytocin» م مانند اهیجو در گوگل برای ترکیب مفو  تعداد جست ۸۱11و  ۸۱۱۲سالهای طریق بین 

«Oxytocin، یا  ،«خیالپردازی «Oxytocin،  دارای سپری اِ فیصد بلند رفته است. در اینترنت هم اکنون "  ۰۱۱۱به « سپری بینی

 را وعده می دهد.انسانی تماس های دن کرک در برقرار کمکه خریداری می گردد  "اکسیتوکسین

 

Ditzen ه تجارب ما با "اوکسیتوکسین" در ارتباط  با فعل و انفعال یک جور. » به عمل می آید مبالغهدر زمینه زیاد  اً می گوید ضمن

در « !بهبودی حاصل می دارد احوالشان بگیرد و "اوکسیتوکسین" صرفضروراست  یک جوره  ،بعضا ً چنین تعبیر شده اند

)یک دوای بی تأثیر( را گرفته است. و در مجموع  Placeboماده یا اصل جوره حتی در تجربه احساس نمی کند که آیا یک واقعیت 

نموده اند تا نخست تأثیر ناچیز مثبت در مقایسٔه گروپي معلوم شده است. چه تعداد متخصصین دیگر میرمِن روان شناس را متمایل 

 . لیکن در محضر عام کمتراخطار بدهد ،اشارات تبلیغی و تعبیرات اضافیی نتایج عهرنواز و محتاط بوده دالیل خود ر اظهار د

 .مورد قبول واقع می گردد

 

)هورمون جنسی در  Testosteronنخست نیست که یک هورمون شهرت یک پهلو می یابد. یک مثال با نشانٔه باالعکس  مرتبهٔ 

با  ،در سالهای گذشته اکثرا ً به صورت منفی به حیث مادٔه تحریک بی حد برای میالن جنسیاین هورمون  باشد. می ،(هردو جنس

یک چنین تأثیر یک ولی مثبت آن کمتر مورد توجه قرار می گرفت. تأثیرات حرکات هجومی وشدت زده شناخته می شد. برخالف 

. زیرا آنجا عمالً چیزی پیدا نمی فهمیده می شود جسم انساناز که ر دارد قراهمه موارد با جانبٔه یک هورمون اساساً در ضدیت 

است ظریف عیار شده به صورت ل را که ـک  م موجود زنده یک سیستمدقیقـتـر اینکه شود که صرف مثبت یا منفی تأثیر انداز باشد. 

 .تشکیل می دهد ،معین را اجرا می کندقسمت جداگانه عملیٔه در آن هریک و 

 

 واضح نیستند جنتای
 ل عواقبوبه شم آن تأثیراتباید همه  ،گرددمی استعمال  یمعالجٔه روانبا ترکیبات ادویه در سین" به حیث ک"اوکسیتو در آینده اگر

در واقعیت نیستند.  ،در نظر اول معلوم می شوندنتایج مثبت که معلوم باشند. و این چنین کامالً  ،عواملهمچنان شرایط این  ،جانبی

 Mount Sinai School of Medicine inاز  Jennifer Bartzمیرمن  ،روان شناس رهبری تامریکائی تح انقیک گروپ از محق

New York و روان شناس هارورد،  Jamil Zaki،  مهمترین مطالعات سالهای اخیر را دقیقاً تحت بر رسی گرفته و تثبیت

بی مطالعات این لیکن   ،بوده ثبوت ک و فهم اجتماعی و سلوک قابلمثبت در درمعلوم گرچه تأثیرات که  ستکرده ا

انتظار برده شدٔه "اوکسیتوکسین" را نشان تأثیرات وجود دارند که بررسی های به این ترتیب  در بر دارند. ها را ثباتی

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=nasal&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=spray&trestr=0x8001
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در می باشد.  ،آزمایششرایط  مثالً  ،زیادتابع عوامل بخشی که تأثیرنشان می دهد تحلیل تحلیلها نمی دهند. عالوه برآن 

 هورمون یک سان عکس العمل نشان نمی دهند.اضافی  مقدار همه انسان ها در برابر پهلوی آن

 
را تغییرمی دهد: مطالعات گذشته به آن اشاره دارند که حمایٔه اجتماعی در مؤثریت انواع ژنیتیک "سیستم اوکسیتوکسین"  همچنان

 نامحققیک تیم فیزیولوژیک سترس می انجامد. ولی اکنون عمل عکس الیک موقعیت سترس از طریق ترشح اوکسیتوکسین به تقلیل 

عکس العمل نشان می چنین صرف انسان های با یک نوع معین "ژن آخذٔه اوکسیتوکسین" کشف کرد که  Heinrichsرهبری به 

در  رک. در معالجات آینده چنین دمؤثر واقع نمی گردد حمایٔه اجتماعی در موقع سترس ،نوع دیگری ژن در انتقال دهندگان دهد.

 قاطع خواهد بود.  ،سیستم اوکسیتوکسیندر برابر فردی  بودنمورد حساس 

 

شخص دیگر می در هراوکسیتوکسین نیز صدق می کند: هر انسان دارای یک سطح فردی هورمون بوده که  قسمتاز این در ضافها

محققان امروز کوشش از این لحاظ تحت نفوذ قرار می دهد. را نتایج مطالعات  ،این طیف طبیعی انواع .متفاوت باشدزیاد  تواند

 سطح پالسمایمی گوید: لیکن آیا  Ditzenداردند این تفاوت های انفرادی را هم مراعات نموده و در تحلیل ها جمعبندی نمایند. 

در سیستم مرکزی اعصاب و به این وسیله احساسات و سلوک مربوط  رامؤثریت هورمون ها یک تصویر مناسب  )ترشحات(

هنوز به صورت ضد و نقیض تحت بحث گرفته می شود. در صورتیکه همٔه این سؤال ها یک روزی  ،را انعکاس می دهدعوامل 

و  Bartzمیرمن انفرادی باشد.  یک کلید مهم  به منفعت معالجهٔ  عریض فکتورهاطیف خواهد توانست این  ،توضیح شده باشند

کم بها  مختل کنندهٔ یک به حیث  ،تا حال به عمل آمده اند کهرا همکارانش از این لحاظ حمایه از آن دارند تا بی ثباتی مطالعات 

 سراغ گردد. تا برای هرمریض دقیقا ً معالجٔه مناسب نموده  عمیقتر بر رسیآنرا چانس یک بلکه به حیث   ،کردهمشاهده ن

 

 خواستهعوامل نا 
درآن دخیل  واقعیت عوامل ناخواسته نیزبلکه در  ،خوب داشته باشدمؤثریت " نمی تواند صرف زیاد یا کم اوکسیتوکسین"لیکن 

 -یخط سرحد" یکبا  را انبه تازگی اثبات کرد که "اوکسیتوکسین" اعتماد مریض Jennifer Bartz. به این سلسله میرمن است

به دریک بازی . مشکل دارند با دیگر اشخاصدر همکاری " حتی تقلیل داده می تواند. این مریضان قاعدتا ً اختالل شخصیت

اوکسیتوکسین از طریق سپری   ،درمیان بودهم  اعتماد و همکاری با ازدیاد که در آن موضوع  ، proband طلبان آزمایش دواداو

 تقلیل یافت.  ،بین مشترکین اعتماد و آمادگی برای همکاری ،شدبینی داده 

 

این هورمون حتی اطالع می رساند که  از پو هنتون امستردام به ، Carsten De Dreu  ،بیشتر روانشناس هالندی ینهٔ امع

» ازقبیل  ،یماعامل ناخواستٔه اجتوع
۸

Ethnozentrismus» در حالیکه ارتباط با اعضای داشته می تواند ،را تقویه شده :

کسانیکه عضوگروپ  یعنیدیگران می تواند عدم پذیرش همزمان  ،ارتقاء می یابد با آنها همکاری وتحکیم یافته گروپ 

صورت کمتر رضایت بعد از گرفتن "اوکسیتوکسین" به هر De Dreus  تجربٔه هالندی . اشخاص شاملتقویه گردد ،نیستند

عاری مناقشه از ه صورت یک کل و یا آلمان ها همکاری نمایند. لیکن تجربه از نظر متودیک ب داشتند با مسلمانان

 نیست.

 

حتی االمکان  ،یده استدمحققان تقاضا دارند در میکانیزم پیچیدٔه اجتماعی که با هورمون متأثر گر ،به حیث نتیجٔه مؤقتی

روش در برابر فیصله  این .شوند دقیقا ً موازنهو همچنان مفاد و مضار مشخص منافع  ،عواملی زیاد را در نظر گرفته

 شعله ور نگردد.تا امید مبالغه آمیز در ارتباط به مفاد فارما کولوژیک می نماید عاجل حمایه های 

 

 پایان

 

 

 

 
 

                                                           

2  نژاد پرستی 
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