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�ش���ركائي يف رحل���ة التغي���ر ومعركة الوعي، اأر�ش���ل �ش���كًرا من 
الأعم���اق لكم. اإىل اأ�شحاب التمّيز والأفكار النّرة.. اأزكى التحّيات 
واأجملها واأنداه���ا واأطيبها.. اأر�شلها لكم ب���كّل وّد وحب واإخال�ص.. 
تعج���ز احل���روف اأن تكتب ما يحمل قلبي من تقدي���ر واحرتام.. واأن 
ت�شف ما اختلج مبلئ فوؤادي من ثناء واإعجاب.. فما اأجمل اأن يكون 

الإن�شان �شمعة ُتنر دروب احلائرين.
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رة سواء عىل  إن الصور واألفالم اإلباحية خطر عظيم، وهلا تأثيات مدمِّ
مستوى الفرد أو األرسة أو املجتمع. 

 بعد قراءتك هلذا الكتاب سـتعرف كيف تؤثر الصور واألفالم اإلباحية 
عىل الدماغ، حتى أهنا تسـبِّب انكامًشـا يف الفص اجلبهي للدماغ؛ مما يؤثر عىل 
م يف حل املشـكالت واختـاذ القرارات املنطقية، وكيف أهنا  اجلزء الذي يتحكَّ

، وفقدان املشاعر احلقيقية بمرور الوقت. تسبِّب تبلد احلسِّ

وسـتعرف أيًضـا ملـاذا يلجأ  )املدمنون عـىل تلك املشـاهد( إىل دفع املال 
للدخول إىل املواقع اإلباحية عىل الرغم من توفَّر املواقع املجانية، وسـتعرف 

ملاذا جيد املدمن نفسه ُيقبِل عىل مشاهدة أفالٍم ترفضها الفطرة السليمة! 

كام تتعرف عىل السـبب وراء إطالق العلامء عىل اإلباحية اسم ) كوكايني 
العرص( أو )املخدر اجلديد(؛ عىل الرغم من أهنا ال تشبه املخدرات يف طريقة 

E
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التعاطي، وسـتفهم ملـاذا يضعف مدمن اإلباحية جنسـيًّا وتقل قدرته عكس 
ر، وما هو عالج ذلك، وملاذا يرفض مدمنو اإلباحية الزواج وإقامة  مـا يتصوَّ

عالقة حقيقية سوية! 

وسـتدرك أيًضا أن اإلباحية ليست سـوى زيف وختدير سينامئي وجتارة، 
وذلـك مـن خالل االطـالع عىل خدعهـا، وسـتعرف أيًضـا أن أرسة مدمن 

اإلباحية تتألَّ وتتمزق بسببه.

ن أيًضـا مـن أن مشـاهدة اإلباحية تزيـد من السـلوك العدواين  وسـتتيقَّ
ؤ عىل فعل الفواحش واملوبقات والكبائر،  لدى امُلشـاِهد وتؤدي به إىل التجرُّ
ُرُه ُدعاة اإلباحية من  واالسـتهانة هبا يف ُسـعاٍر ال ينتهي، عىل عكس ما ُيَصـوِّ
م أن العالقة  يء الشهوة، وستدرك أهنا توصل امُلشاهد هلا إىل أن يتوهَّ أهنا هتدِّ
الزوجيـة عالقـة مملَّة جـًدا؛ وبالتـايل هُتَدم البيوت، وُتقَتل السـعادة بسـببها، 

وتزداد معدالت الطالق.
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تاريخ اإلباحية والتغّير السريع

كون يف خطر املواد اإلباحيـة، وغالًبا ما يدلِّلون   هنـاك دوًما أناٌس يشـكِّ
عـىل صحـة رأهيم اخلاطئ بأن اإلباحية موجودة منـذ زمن طويل فام اجلديد، 
فقد ُوِجدت رسوٌم إباحية علی اجلدران احلجرية بالكهوف القديمة، وكذلك 

رَسَم اإلغريُق صوًرا مثلها علی الفخاريات القديمة.

  مـا يريـد أن يوصلـه هـؤالء ملسـتمعيهم هـو أن الصـور والرسـومات 
اإلباحيـة موجـودة منذ أزمنـة بعيـدة، ول تؤثِّر بيشء يف املجتمـع -علی حد 
زعمهم- لكن أي عاقل يستطيع إدراك خطورة اإلباحية علی الفرد واألرسة 

واملجتمع بكل سهولة.

 ثـم باملقارنة بني تلـك األزمنة وزماننا نجـد أن اإلباحية حينام تطورت، 
ا ماذا حدث يا ُترى؟ وأصبحت صناعة تدرُّ مليارات الدوالرات سنويًّ

ر األمر من رسـومات علـی اللوحات القديمة وعىل املزهريات  فقد تطوَّ
ر األعامل املشـينة عىل  الطينيـة إىل تيـار ال هنائي من أرشطة الفيديو التي تصوِّ

مدار الـ24 ساعة خالل اليوم بكل سهولة علی اجلهاز املحمول.
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ولكن ما الذي تغير؟
مثـل معظـم التحـوالت الثقافية الكبـية فإن شـيًئا ل حيدث بني عشـيٍة 
وضحاهـا، فالواليـات املتحـدة األمريكية بـل العال كله كان حالـه قبل عام 

1953 غي حاله بعدها.

ولكن ملاذا عام 1953؟
يف هـذا العام قام شـخص أمريكي يدعی )هيو هيفنر( بنرش أول نسـخة 

من جملة إباحية. 

  سـبق نرش تلك املجلة بخمس سنوات نرش كتاًبا أثار اجلدل يف املجتمع 
األمريكـي وقتها لشـخص يسـمی )د.ألفريـد( تكلم فيه بوقاحـة عن احلياة 
اجلنسية، وهذا الكاتب كان أول َمن تكلم علنًا عن اجلنس هبذا الشكل الذي 

ل يعهده املجتمع األمريكي من قبل.

 اسـتفاد هيو مـن هذا االجتاه يف جملتـه لتحقيق أقىص قدر مـن املبيعات، 
وبـدأ ينرش مقاالت ألفريد إلی جانب الصـور اإلباحية، حتی يقدمها وكأهنا 
م علی أنه عال، وهبذا يكرس حاجز الرهبة واخلوف  مقاالت علمية لرجل ُيَقدَّ
لدی الناس؛ فيزداد اإلقبال، وتزداد املبيعات، فتظهر وكأهنا يشٌء ال ُيْسـَتْحيا 

منه، وبالتدريج اعتاد الناس علی ذلك.
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ل الكبـي عندمـا بـدأت أجهـزة الفيديـو يف الظهور    ثـم حـَدث التحـوُّ
ملسـتخدمي اإلباحيـة، وهـذا يعني أنه بـداًل من احلاجة إىل الذهـاب إىل دور 
السـينام خلسـة؛ فكل مـا كان عليهـم القيام به هـو الذهاب لتأجـي األفالم 

ومشاهدهتا.

َ اإلنرتنت كل يشء..  ثم َغيرَّ

مرة واحدة ظهرت اإلباحية عىل شـبكة اإلنرتنت، وفجأة وجد اإلنسان 
نفسه بضغطات قليلة بأصابعه متصاًل باإلنرتنت، ثم جيد معظم املواد متاحة، 

وانفجرت صناعة اإلباحية عىل اإلنرتنت. 

فبـني عاَمـْي 1998 و2007 ارتفع عدد املواقع اإلباحية بنسـبة مهولة؛ 
ختيلوا: وصلت إلی %1.800.

 ووفًقا لدراسـة أجريت عام 2004 عن حركة البحث عىل اإلنرتنت يف 
شـهر مايو من ذلك العام توصلت إىل أن زيارة املواقع اإلباحية كانت ثالث 

مرات أكثر من جوجل وياهو وإم إس إن جمتمعًة.

 وامَلشـاِهد اإلباحية لألسـف ل تعد من وراء شاشة الكمبيوتر وحسب؛ 
فاآلن أصبحت متاحة بشـكل أكرب، وبأسـعار معقولة وجماًنا، وبصورة رسية 
عـن أي وقـت مىض، وعدد غي قليـل من الناس يف أمريـكا وحول العال قد 
أصبحـوا مدمنني، وأصبحت اإلباحية نافذة يف كل جانب من جوانب احلياة 
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ا كاماًل، كام  يف العديـد من الدول لدرجة أن بعض ألعاب الفيديو تتوي عريًّ

ق للمراهقني، حتى  أهنا أصبحت ُتلَصق عىل ألواح التزحلق عىل الثلج وُتَسوَّ

ا. ٌز وخميف حقًّ ألعاب األطفال أصبحت أكثر جنسية، إنه يشٌء مقزِّ

  وقـد تأثـرت الربامـج التلفزيونيـة بذلـك أيًضـا، حيـث إن املنتجـني 

والُكتَّاب يعرضون املشـاهد املثية؛ للحفاظ عىل انتبـاه اجلمهور الذي اعتاد 

عىل اإلباحية. 

 فبـني عامـي 1998 و2005 زادت عـدد املشـاهد املثـية جنسـيًّا عـىل 

التلفزيون األمريكي إلی الضعف تقريًبا، ويف دراسـة أجريت يف عام 2004 

وعـام 2005، أظهـرت أن 70% مـن 20 برنامج تليفزيوين والـذي غالًبا ما 

ُيشاَهد من قبل املراهقني حيوي مشاهد مشينة.

 وكلـام أصبح املجتمع مشـبًعا جنسـيًّا، فـإن املزيد من صانعـي اإلباحية 

ـون أصعب وأصعب املـواد للتأكد من أن مسـتخدمي اإلباحية باقون  يضخرّ

يف حالة استثارة.

  كتـب الدكتـور )نورمان دويـدج( يف كتابه األخي )الدمـاغ الذي يغيِّ 

نفسـه(: »ثالثون عاًمـا مضت وصانعو اإلباحية ينـرشون كلَّ ما هو فاضح، 

وانترشت الصور الشهوانية، وأصبحت اآلن تظهر حتى عىل وسائل اإلعالم 
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السـائدة طـوال اليوم، يف كل يشء، بام يف ذلك مقدمـات الربامج التلفزيونية 
ا. وأرشطة الفيديو واملسلسالت التلفزيونية واإلعالنات، وهلم جرًّ

  واليـوم أصبح لدى الناس اإلنرتنت عايل الرسعة، وهو متوفرّر كصنبور 
املياه طوال 24 سـاعة يف اليوم، فقد كان منذ زمن ليس ببعيد جهاز كمبيوتر 
واحد مشـرتك يف كثي مـن األحيان جلميع أفراد العائلـة، فأصبح اآلن هناك 
جهـاز كمبيوتـر حممول ربام لـكل فرد، باإلضافـة إىل اهلواتـف الذكية، ومع 
إطـالق نظـارات جوجـل فإنه مـن املمكـن اآلن أن يكـون هلا شاشـة بتقنية 
اإلنرتنـت أمام أعيننـا تقريًبا كل دقيقة من اليوم، فكلـام ارتفع توافر اإلباحية 

زادت آثارها املدمرة عىل الدماغ والعالقات واملجتمع. 

كتـب املعالـج )جـون وودز( مؤخًرا يقـول : »إدمان مشـاهدة اإلباحية 

 

ل يعد جمرد مشكلة خاصة، بل هو مشكلة صحية عامة«.
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اإلباحية ُتغّير الدماغ! 

ره أيًضا. نعم، إن ما تقرؤه صواٌب، إن اإلباحية تغيِّ الدماغ، بل وتدمِّ

رات أمهيـة يف فهمنا للدماغ يف العقدين األخيين  واحـدة من أكثر التطوُّ

هو اكتشاف ما يسمى باملرونة العصبية، فـ)العصبية( تعني الدماغ، و)املرونة( 

، بعبارة أخرى؛ فقد اكتشـف العلامء أن الدماغ باستمرار  تعني القابلية للتغيُّ

ُينشئ مسارات مبنية عىل العادات التي تقوم أنت هبا باستمرار، ولرشح كيف 

ـط أو ُتثار  يعمـل الدماغ فإن علامء الدماغ قالوا: إن اخلاليا العصبية التي ُتنشَّ

مًعا، وتتواصل مًعا بام يشبه األسالك.

ما هي اخلاليا العصبية؟ وما الذي يثريها؟

ـط خاليا الدماغ من يشء ما رأيَته أو سـمعَته أو شـممَته -أو  عندما ُتنشَّ

ـا مـا كان- فإن خاليـا الدماغ تقوم بإطـالق املواد الكيميائية التي تسـاعد  أيًّ

عـىل تقويـة العالقة بني اخلاليا العصبية، عىل سـبيل املثال: عنـد تناول طعام 

لذيذ يقوم الدماغ بإفراز مادة )الدوبامني(، وهي مادة كيميائية جتعلك تشعر 

بالراحة، وإذا تصافحَت بيديك مع شخص ما هيمك كأبيك أو أمك فدماغك 

ُيْطِلق مادة كيميائية تسـمى )األوكسيتوسني( والتي تساعدك عىل الرتابط مع 
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الناس، وإذا كنت يف كل مرة تذهب لزيارة عمك مثاًل وكان يأخذك يف عناق 
ا  كبـي ثم يقـدم لك اآليس كريـم فهذا ربام سينشـئ لديك شـعوًرامجياًل جدًّ
جتـاه عمك؛ ألن عقلك سـوف يقوم ببناء مسـارات تربط العم مع الشـعور 

بالسعادة واحلب.

إن لديك العديد من األنواع من مسـارات الدماغ جلميع أنواع األشـياء، 
منهـا: ركـوب الدراجة، وتناول الطعام، وامليش عىل الشـاطئ، وعندما ينظر 
الشـخص إىل اإلباحيـة فـإن الدمـاغ يصنع مسـارات جديدة كـام يف األمثلة 

السابقة.

متاًما مثل غيها من املواد امللموسـة املسببة لإلدمان؛ فإن اإلباحية ُتْغِرق 
الدمـاغ بـ)الدوبامـني(، لكـن بعـد أن ُيغـَرق الدمـاغ بـ)الدوبامـني( بصفة 
مسـتمرة -نتيجـة االسـتخدام الدائم- تقل عـدد مسـتقبالت )الدوبامني(، 
والتـي تكون كزوائد صغية عـىل النيون )اخلاليا العصبية( والتي تسـتقبل 

رسائل الدوبامني. 

ومـع وجـود عـدد أقـل مـن املسـتقبالت حتـى ولـو كان الدمـاغ يقوم 
باسـتقبال نفس مسـتويات الدوبامني نتيجة للَمشـاِهد السـيئة فإنه لن يشعر 
بتأثي الدوبامني بنفس القدر، ونتيجة لذلك  -ومثله مثل مدمن املخدرات- 
سيتجه للبحث عن مستوى أعىل من اإلثارة، وهيبط يف دركاٍت أسوأ وأسفل؛ 
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نتيجة هلذه العادة السيئة، وذلك أماًل يف تقيق نفس املستوى الشعوري الذي 
كان ينتابـه يف البداية، لقد بدأ الشـخص يفقد حساسـيته، ومعهـا يفقد اتِّزانه 

ورشده.  

فمع االسـتخدام املتكرر لإلباحية فإن املستخدم يتكيَّف مع )الدوبامني( 
ويعتاد عليه، وهذا هو أحد األسـباب التي تصل به إلدمان هذه املشـاهدات 
اإلباحية، وسـيجد الشـخص أن األنشـطة التي كان يامرسـها -والتي كانت 
سـبًبا يف إفـراز موجـة عالية مـن الدوبامـني- لن جتعله يشـعر باملتعـة كام يف 
السـابق، وبالتايل سـترتك تلك التجربة املستخدم يف شعور أو إحساس متدنٍّ 

وغي مستقر.

بمجـرد الوقـوع  يف اإلدمان فإن  الشـخص يقع يف جمموعـة جديدة من 
املشـاكل؛ ألن أرضار اإلدمان تظهر وتؤثر عىل الدماغ يف اجلزء الذي يسـاعد 

عىل التفكي يف األشياء بطريقة صحيحة.

ألكثر من عرشة أعوام  أظهرت الدراسات أن إدمان املخدرات بأشكاهلا 
يمكـن أن يسـبب انكامًشـا يف الفـصِّ اجلبهي للدمـاغ، إن )الفـص اجلبهي( 
م يف حلِّ املشـكالت واختاذ  ذو وظائـف مهمـة، حيث إنه اجلـزء الذي يتحكَّ
القرارات املنطقية؛ لكن الدراسات األخية وجدت أنه ليس فقط املخدرات 
هـي التي تسـبِّب هـذا النوع من الرضر، بل َتظهر املشـاكل مـع أنواع أخرى 
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مـن اإلدمـان، مثل اإلفـراط يف تنـاول الطعام، وإدمـان اإلنرتنـت ، وإدمان 
اإلباحية.

ا ؛ وهـي أن املرونة العصبية     لكـن ال تيـأس.. فهنالـك أخبار جيدة جدًّ
التـي تكلمنـا عنهـا يف مقدمة املقال تعمـل يف كال االجتاهني، وهـذا يعني أن 
الرضر يف الدماغ يمكن أن يرتاجع ويشفى عندما حُيفظ الشخص نفسه بعيًدا 

عن هذه السلوكيات غي الصحية.
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كيف ُتحِدث اإلباحية التصعيد؟ 

 وجد الباحثون أن مستخدمي املواد اإلباحية يتأقلموَن مع ما يشاهدون، 

أي: أهنـم يعتادون عىل ذلك؛ ألن اسـتجابة الدماغ للمتعة حدث له نوٌع من 

التخديـر، وهـو ما يـؤدرّي إىل فقداهنم للمشـاعر اخلاصة باالسـتثارة تدرجييًّا 

وَتَبلُّد احلس مع انغامسهم يف اإلباحية.

عندما ُتثي اإلباحية شخًصا ما فإن الدماغ يطِلق ما يسمى بـ)الدوبامني(، 

وهي مادة كيميائية جتعل املدمن يشعر باملتعة املؤقتة بطبيعة احلال.

َيرسي الدوبامني من خالل الدماغ، ويرتك وراءه مسـاًرا يتكون بواسطة 

بروتـني معني ويدعـى: ]iFosB[ وهو ما يربط الشـعور باملتعة واإلثارة مع 

النظر إىل امَلشاِهد اإلباحية.

الدوبامني يقول لك: »هذا شعور جيد«، وبروتني ]iFosB[ يقول لك : 

»دعنـا نتذكر كيف لنا أن نعود إىل هنا مرة أخرى عامَّ قريب«، فيقوم الربوتني 

ل عىل الشخص تكرار  املذكور بالذهاب إىل العمل لبناء مسار يف الدماغ يسهرّ

هذا الفعل مرة أخرى.
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 عندمـا تـدث هذه الدورة مع السـلوكيات الصحيـة فذلك يشء جيد، 

ولكن عندما تدث مع السلوكيات املرضة فهذا يؤدي إىل املتاعب.

 املشـكلة هـي أنـه عندمـا ينظـر الشـخص باسـتمرار إىل َمشـاِهد مـن 

 هـذا النوع فـإن هذا يغمـر الدماغ بمسـتويات عاليـة من )الدوبامـني( التي 

ال يستخدمها الدماغ بشكٍل سليم، وبالتايل فإن الدماغ يتعامل مع هذا الفيض 

من )الدوبامني(؛ حتى حيمي نفسـه عرب التخلص من بعض املستقبالت التي 

تسـتقبله، ونتيجة هلذا ومع نقصان عدد املسـتقبالت ال يمكن للمستخدم أن 

يشعر بآثار الدوبامني، وإذا هبذه امَلشاهد التي كانت تثيه تبدو فجأة مملَّة، هنا 

يتم فقدان الشعور، وتبلرّد احلس.

يعتقـد العديـد مـن الباحثني أنـه حينام يبدأ دمـاُغ مسـتخدم اإلباحية يف  

تقليـص مسـتقبالت الدوبامني فإنه للحصـول عىل اإلثارة التي شـعر هبا يف 

البدايـة فإنه يكـون بحاجة إىل كمية أكرب مـن )الدوبامني(، مثلـه مثل مدمن 

املخـدرات الذي يريد زيادة اجلرعة للحصول عىل نفس األثر السـابق، وهنا 

يبـدأ ُمنَزَلـق االنحـدار األخالقي بزيـادة املشـاهدة، وخاصة األكثـر تطرًفا 

وانحـالاًل وإيـذاًءا، فاملدمن يبحث عـن اإلثارة، وهو يشـعر بامللل والضيق 

وعدم الراحة يف ذات الوقت.
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عـالوة عـىل ذلك مع مـرور الوقت يبدأ املدمـن يف الشـعور  باملتعة عند 
اجلمع بني الشـهوة والعدوانية، وهذا هو السـبب يف أن اإلباحية مليئة بمواد 
ضن لألذى جسـدًيا، كام أهنا السـبب يف أن العديد  َتعِرض النسـاء وهنرّ يتعرَّ
من مدمني اإلباحية جيدون أنفسهم ينحدرون لقبول كل فعل كانوا يعتربونه 
مرفوًضـا أخالقيًّا قبل ذلك، فتنحدر مسـتوياهتم الفكريـة بصورة غي عادية 

عند التعامل مع من حوهلم، وهتتز شخصيتهم.

ق إدمان اإلباحية أيًضا تلك اآللية كلـام واجهَت أوضاًعا جُمِهدة  كـام ُيَعمِّ
)كاحلزن أو القلق مثاًل(، فتكون أكثر عرضة لالستسالم ملشاهدة هذه املقاطع؛ 
ومـن ثـم تصبح مدمنًا هلـا، وبالنتيجة فلن جتد لديـك أي طريقة للتعامل مع 

الضغوط واإلجهاد غي اللجوء إىل اإلهلاء املؤقَّت باإلباحية الزائفة.
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اإلباحية تغّير السلوكيات

 إن املدمنـني هلـذه املـواد اإلباحية جيدون أنفسـهم ُمَثارين بأشـياء تدعو 
لالشـمئزاز، فهـي ضـد الفطـرة السـليمة لإلنسـان الطبيعي، وبمجـرد بدء 
مشـاهدة األفعال أمامهم يتم اإلحياء هلؤالء املشـاهدين أن هذه السـلوكيات 
هـي أكثر من طبيعية، وأكثر شـيوًعا مما هو ُمَتَخيَّل، وهكـذا يتم إيصال تلك 
هة هلم تت ضغط الشـهوة واإلثارة، فهل بعد ذلك  املفاهيم اخلاطئة واملشـوَّ

التشويه تشويه؟! 
إن األمـر قـد يبـدو بسـيًطا، لكنـه يف الواقع مثـاٌل لبعض علـوم الدماغ 
دة، فالبرش وحتى عدد من الكائنات األخرى لدهيا يشء يف الدماغ اسمه  املعقَّ
)مسار املكافأة(، وجزٌء من مهامه هو تشجيعَك عىل احلياة الصحية من خالل 
مكافأته لك عندما تفعل شـيًئا صحيًحا، فعىل سـبيل املثال عند تناول الطعام 
يبقيَك عىل قيد احلياة، ويف العالقة الزوجية يصنع لك جتربة جديدة، وعندما 

تثري حياتك بالتجارب والعالقات املثمرة جتد النتائج اإلجيابية امُلرضية.
لكن كيف يكافئَك )مسار املكافأة(؟

لإلجابـة عـن هذا السـؤال تعالـوا نتابع أواًل مـا فعله باحـث قبل بضع 
سـنوات، وهـو ُيدعـى )جيـم فاوسـت(، حيث قـام  بتجربـة مـع الفئران، 
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والفئران عادة ال تب رائحة املوت، لكن )فاوست( وجد وسيلة لتغيي تلك 

الغريزة؛ وضع فاوسـت الفئران الذكور يف أقفاص مع إناث الفئران التي تمَّ 

نة، لكن اتَّضح فيام بعد أن  رشها بسائل رائحته مثل رائحة اجلرذان امليتة املتعفِّ

الغريزة الدافعة للتزاُوج أقوى من غريزة جتنُّب تلك الرائحة الكرهية.

فتعلمـت ذكور الفئران ربط ممارسـة اجلنس مع رائحـة املوت، ثم طرح 

فاوسـت هلم يف أقفاصهم مسـامي غارقة يف نفس رائحة املوت العفنة؛ وجد 

فاوسـت أن ذكـور الفئـران تلعب مع املسـامي ذات الرائحـة الكرهية كام لو 

كانت غارقة يف يشء حيبونه.

لعل��ك تت�س��ائل: كيف يمكـن  تدريب الفئـران للذهاب ضـد غريزهتم 

الطبيعية القوية، اجلواب هو الدوبامني؛ فأثناء ممارسة اجلنس ُيْفَرز الدوبامني 

 يف مـخ الفـأر، فيتبـط الدمـاغ عن طريـق الدوبامـني مـع الرائحـة العفنة.

ا، أليس كذلـك؟ حسـنًا إن كل الثدييات     تبـدو هـذه التجربـة عجيبـة جـدًّ

لت ما ربطتـه أدمغتهم أثناء  هلـا نفس مسـار املكافأة يف الدمـاغ، فالفئران فضرّ

التـزاوج مـع إفراز الدوبامـني، وهي الرائحـة العفنة عىل الرغـم من أهنم يف 

الطبيعـي يكرهوهنـا! وبنفـس العملية فـإن العديد من مسـتخدمي اإلباحية 

تتعامـل أدمغتهـم بنفـس اآللية التـي تعاملت هبـا أدمغة الفئـران من خالل 

الذهـاب للنظـر يف اإلباحيـة، وهو مـا يقابل الرائحـة العفنة، بـل إنه يف أكثر 
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ًفا  وشـذوًذا وكراهًة  األحيـان أدمغتهـم تدفعهـم للبحث يف مـواد أكثـر تطرُّ
دهم وإدماهنم عىل تأثي الدوبامني امُلفَرز أثناء مشـاهدة  وعفونًة؛ بسـبب تعورّ

تلك املشاهد.  

الطريقـة التي يكافئك هبا هي عن طريق ضخ املواد الكيميائية من خالل 
الدماغ، خاصة )الدوبامني(.

)الدوبامـني( جيعلـك تشـعر باملتعـة، ولكـن آثـاره ال تتوقـف فقط عند 
اسـتمتاعك بيشء معني، ولكنـه أيًضا يقوم ببناء مسـارات جديدة يف الدماغ 
ز  تربط مًعا أجزاء خمتلفة من نفس التجربة املمتعة لديك، فبالتايل تتذكر وتتحفَّ

عىل أن تفعل ذلك مرة أخرى.

وهذا هو السبب يف أن هناك  أنواًعا من السلوكيات التي ترتبط باستجابة 
ُتسِعدنا وجتعلنا مرسورين، ثم تصبح عادات ندور حوهلا.

ة والسليمة فإن ذلك   ِويرّ عندما حيدث ذلك مع السلوكيات الصحية والسَّ
ية  يساعدنا عىل العيش بشكل جيد، ولكن عندما حيدث مع السلوكيات الرسِّ

وغي الصحية والضارة فسيكون هلا تأثي معاكس.

فعندمـا يقوم شـخص مـا بالنظر يف املـواد اإلباحية - يف حـني يعتقد أنه 
- يقوم الدماغ ساعتها ببناء مسارات العمل بني كل ما حيدث عىل  فقط يتسىلَّ
الشاشـة اخلاصة به ومشـاعر اإلثـارة لديه، وهذا الذي حـدث يشٌء صعب، 
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حيـث تقوم تلك املواد اإلباحية بتغيي دماغ امُلسـتخِدم عىل َمرِّ الزمن، فيقوم 
الدماغ بربط تلك املسـارات ببعضها البعض وحيدث التغيي املتعلرّق باإلثارة 
فيحدث اإلدمان لتلك املواد السـيئة، فهاهنا الدماغ ُوِضَع مثٌي سـلبي أمامه 
ق بني ما هو مفيد وما هو ضار، فهذه  فقـام بعمله عىل أكمل وجه؛ ألنه ل ُيفررّ
م يف جسدك،  مسـؤوليتك أنت كإنسـان، فلَك عقٌل وقلٌب، وتستطيع التحكُّ

ُهُه للصواب. وُتَوجِّ

أثبتـت األبحـاث الغربيـة أن أدمغـة مسـتخدمي اإلباحيـة رسعـان مـا 
تصبـح معتـادة عىل اإلباحية التي رأوها من قبل، ومـن ثم تقوم باالنتقال إىل 
أشـكال أكثر تطرًفا وسوًءا، وتزداد نسبة القبول هلا، وتقل الصدمة أمامها أو 
مقاومتهـا، ناهيَك عن تقي صورة املرأة وممارسـة العنف جتاهها نتيجة هلذه 

هة. الصورة املشوَّ

إن َمـن يشـاهد مـا هـو يسء لديـه االسـتعداد  للبـدء يف تغيـي األفكار 
ا لتغييات  ض جـدًّ واملواقـف واملبـادئ التي تربَّى عليهـا،   وكذلك هو ُمَعرَّ

سلبية يف السلوك.
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اإلباحية كوكايني العصر

يقول الدكتور نورمان دويدج يف كتابه )الدماغ الذي يغيرّ نفسه(: »املواد 

اإلباحيـة ُتَعـدُّ متعة زائفة وخاِدعـة، وتوحي للمدمن بأهنـا ختفِّف من التوتر 

د، ويؤدرّي هذا يف هناية  اجلنـيس، ولكنها يف احلقيقة ُتْفيض إىل اإلدمـان والتعورّ

امَلطـاف إىل انخفاض املتعة نفسـها، وبالتايل سـوف تنخفـض املتعة احلقيقية 

التي بني األزواج بدرجة أكرب«.

ا واألطباء والباحثون يعتقدون أنه من أجل أن يكون  منذ فرتة طويلة جدًّ

هنـاك إدمـان جيب أن يكون ُمنطوًيا عىل مادة خارجية تدخل إىل اجلسـم مثل 

ت بعد دراسـتهم  السـجائر والكحـول أو املخدرات، لكـن هذه النظرة تغيرّ

إلدمان اإلباحية، حيث إن التأثي واحد، والرضر فادح.

  إذا ألقينـا نظرة خاطفـة عىل الدماغ وفهمنا كيفية عمل اإلدمان يتبنيرّ لنا 

أن السـجائر والكحول واملخدرات لدهيا قواسـم مشـرتكة أكثر مما قد يعتقد 

البعـض، بالتأكيد فـإن طرق تعاطيها خمتلفـة؛  فالكحول ُيْسـَكب يف كوب، 

يف حني ُتْشـعل السـجائر  بالنـار، ولكنها مجيًعـا يف النهاية تدخل إىل اجلسـم 

باختـالف الطـرق، ومجيعها هلـا نفس التأثي عـىل املخ؛ وذلـك بإغراقه بامدة 
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كيميائيـة تسـمى بـ)الدوبامني(، وهذا ما يسـبِّب اإلدمـان، واإلباحية تفعل 
نفس اليشء بالضبط.

يف الظاهـر ال يبـدو أن الكوكايـني واإلباحية لدهيام الكثي من القواسـم 
املشـرتكة، حيث ُيشرتى واحٌد منهام يف األزقَّة بصورة غي طبيعية، بينام حُيَمل 
اآلخر جماًنا عرب شـبكة اإلنرتنت، أحدمهـا يمكن احلصول عليه بتكلفة عالية 
جـًدا، يف حـني أن اآلخـر تكلفته فقط ثمـن االتصال بشـبكة اإلنرتنت عايل 

الرسعة، فأين هو التشاُبه بينهام؟

التشابه يكون داخل الدماغ.

زة بيشء  يسـمى )مسـار املكافأة(، وتتمثل مهمته  يف تفيزك  أدمغتنا  جُمهرّ
عىل فعل األشياء التي ُتبقيَك أنت واجلينات اخلاصة بك عىل قيد احلياة، مثل 
تنـاول الطعام، أو ممارسـة العالقة احلميمية، والطريقـة التي يكافئك هبا هي 
عن طريق إفراز مادة )الدوبامني( يف الدماغ؛ ألن )الدوبامني( جيعلك تشـعر 

بالرضا عن نفسك. 

عىل س�بيل املث�ال: الدماغ ُينتِج مسـتويات أعىل مـن )الدوبامني( عندما 
تتنـاول كعكة الشـوكوالتة أكثر ممـا لو تناولـت اخلبز العادي، نعم ستشـعر 
بمتعـة ولكن هنـاك احتـامالت إلصابتك بأمـراض القلب، وزيـادة الوزن، 

ر جمموعة من املشاكل الصحية األخرى. وتطورّ
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اإلباحيـة هـي يف األسـاس كالوجبـات اجلنسـية الرسيعة، عندمـا يقوم 

الشـخص بالبحـث عن اإلباحية فـإن الدماغ يعتقـد أنه يرى فرصـة اتصاٍل 

جنـيسٍّ حمتمـٍل، ويبـدأ الدمـاغ بضـخِّ )الدوبامـني(، فعـىل عكـس العالقـة 

احلميميـة الصحيـة الزوجية التـي ترتاكم مع مرور الوقت مع شـخص فعيلرّ 

، فإن اإلباحية تقدم تياًرا ال هنائًيا من املثيات القوية التي تقوم بإغراق  سويرّ

الدماغ بمسـتويات عالية من )الدوبامني( يف كل مرة ينقر فيها املستخدم عىل 

صورٍة جديدة.

َوْضـُع عقِلـك يف موقف يتسـبَّب من خاللـه الوصول الزائد مـن املواد 

الكيميائية؛ ليزيد الشـعور بالسعادة قد يبدو فكرة جيدة، ولكن كام هو احلال 

مع الوجبات الرسيعة؛ ما يبدو وكأنه يشء جيد هو يف هذه احلالة ليس كذلك 

عـىل اإلطالق، فعند اسـتخدام املـواد اإلباحية تنهمر عىل الدمـاغ فيضانات 

مـن املواد الكيميائيـة العالية، ويبدأ الدماغ بالرد للحفاظ عىل نفسـه من هذا 

الفيـض، ومـع مرور الوقت سـُيخِفض الدماغ من مسـتقبالت )الدوبامني( 

بمجرد إفرازها يف الدماغ.

ونتيجة لذلك فإن مدمن اإلباحية مع مرور الوقت وتكرار امَلشاهد غالًبا 

مـا يفقد التأثي الذي كان جيده يف املرات األوىل، وهلذا يقوم بالنظر إىل املزيد، 
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أو العثور عىل نسخ  أكثر إثارة للحصول عىل التأثي القوي الذي أحسَّ به يف 
املرة األوىل.

كلام شـاهدت املناظر اإلباحية أكثر أدرّى ذلك إىل صنع مسـارات جديدة 
يف املخ، مما يؤدي إىل اعتياد فعلها بسهولة، لتتحول يف هناية املطاف إىل سلوك، 

سواء كان  يريد فعل ذلك أم ال.

ـا بالنسـبة للمراهقني فـإن املخاطر مرتفعة بشـكل خـاص، حيث إن  أمَّ
)مسار املكافأة( يف  أدمغة  املراهقني لدهيا استجابة مرتني إىل أربع مرات أكثر 
قوة من أدمغة الكبار؛ ألن األدمغة يف سـن املراهقة تطلق مستويات أعىل من 

الدوبامني ما جيعلهم عرضة أكرب لإلدمان.
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اإلباحية تدّمر الرغبة اجلنسية  

ًفا مليًئـا باجلنس، ولكن مـا ال يذكره  اإلباحيـة ُتَعـدُّ عامَلًـا افرتاضيًّـا مزيَّ

مـون هلذه امَلشـاهد السـيئة هـو أنه كلام ذهب ُمشـاِهُدها بعيـًدا فيها ويف  امُلقدرّ

عاملهـا اخليـايل ابتعد عن العـال الواقعي بنفـس القـدر، أي يف عكس االجتاه 

متاًما، وتأذَّت روحه ومشاعره وأفكاره وعالقاته وحياته كلها.

إن ُمشـاهدة اإلباحيـة غالًبا ما تؤدي إىل ممارسـة أقل للعالقـة الزوجية، 

ويقل مسـتوى اإلشـباع والرضـا الناتج عنهـا، بل ويف هناية املطاف بالنسـبة 

لكثي من املستخدمني تعني اإلباحية العزوف بالكلية عن العالقة الزوجية.

ففي واحدة من أكثر الدراسات شمواًل عن اإلباحية والتي ل جُيرى مثلها 

يف أي وقـت مـىض وجد الباحثـون أنه بعد مشـاهدة هذه املـواد اهلابطة كان 

كل من الرجال والنسـاء أقل سـعادة يف عالقتهم برشيك حياهتم، وأقل مياًل 

للعالقة الزوجية، وأداؤهم صار أسوأ.

ض لإلباحية ولو ملرة واحـدة فقط كفيٌل بأن جيعل  كـام أظهـرت أن التعرُّ

الناس يشعرون بقدر أقل من احلب ألزواجهم، ملاذا؟
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ألنـه عندما ُيشـاهد الشـخص هذه امَلشـاهد جيـري إعادة رسـم خرائط 

الطريق اجلنيس يف الدماغ، فعندما يكون الشـخص لديه جتربة من هذا النوع 

ن خريطة  حلثِّه عـىل العودة إىل  ويشـعر حينها بشـعور جيد فـإن الدماغ ُيَكـوِّ

ل اجلديـد واحلديث، وخرائط  نفـس الفعل مرة أخـرى، وبام أن أدمغتنا ُتفضرّ

الدماغ هذه هي التي تؤدِّي إىل يشء جديد ومثي مع جرعة إضافية من املواد 

الكيميائية يف الدماغ؛ فإهنا جتعلنا نشـعر بشـعور جيد مـع تعزيز وتقوية تلك 

املسارات يف الدماغ.

ا أن ُتسـتخَدم أو ُتفَقد، متاًمـا مثل طريق امليش  مسـارات الدمـاغ لدينا إمَّ

ملسافات طويلة، فسوف تبدأ املسارات يف النمو عىل املدى الطويل عند امليش 

عليهـا، أمـا إذا ل حيصل مـيش عليها فلن تظهر تلك املسـارات، وسـتختفي 

مسارات الدماغ التي ال يكون هناك مروٌر من خالهلا، وتصبح أضعف.

فعندما يبدأ الشخص يف النظر إىل اإلباحية يبدأ يف إنشاء وتعزيز مسارات 

يف املـخ، ثـم يربط الشـعور باملتعة التي يشـعر هبا مـع الصـور اإلباحية، ويف 

الوقت نفسه فإن هذه  املسارات ال تربط اإلثارة مع أشياء طبيعية مثل الرؤية 

واللمس بني األزواج، فيجد املستخدمون أنفسهم يف النهاية ال ُيثارون بيشء 

لت عليها. سوى هذه املواد السيئة وفقط؛ ألن مساراهتم العقلية تشكَّ
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وبالنسـبة للمراهقـني فإن هذا األمر  حيصل بدرجة  أكثر سـوًءا، فقسـٌم 
منهـم  قـد يطرّلع عـىل امَلشـاهد اإلباحية قبل الـزواج، وتبدأ هذه امَلشـاهد يف 

تعليمهم عادات مليئة بالعنف والتسلط واخليانة وسوء املعاملة.

ا حول فكرة أن تكـون هلم عالقة  وبـام أن معظم الناس متحمسـون جـدًّ

جيـدة مع آخريـن؛ فإن املراهقـني يكافحون مـن أجل التواصـل مع رشكاء 

حقيقيني، وهذه سـقطة أخرى هلم يف هذا الطريق، فرتاهم َيرشعون يف إقامة 

عالقات سـيئة حمرمة؛ وذلك ألهنم ال يعرفـون كيف يتم التواصل مع اآلخر 

سوى من خالل ما تعلموه عرب الشاشات الفاسدة، وكام قال جاري ويلسون: 

»إن مشـاهدة اإلباحية هو أكثر من جمرد تدريب عىل رياضة خاطئة، فهو حمو  

ا  وتبديد  لقدرة هؤالء الرجال  عىل ممارسـة  الرياضة التي  كانوا يريدون حقًّ

تعلرّمها« )أي: العالقة الزوجية(.

إن املعتقـدات واملشـاعر ليسـت هي الـيشء الوحيد الذي يتغي بسـبب 

ذلـك؛ فعدد مـن املسـتخدمني الذكور هلذه املواد سـيصبح واضًحـا هلم متام 

الوضـوح أن لدهيم مشـكلة عندما يدركون أهنم ل يعـودوا قادرين عىل إمتام 

العالقة الزوجية من الناحية اجلسدية هنائيًّا.

قبل ثالثني عاًما عندما كان يشـكو رجل من ضعف االنتصاب كان هذا 
حيـدث تقريًبا لكبار السـن فقط، عادة  من بداية األربعني؛ ذلك ألن جسـده 
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يكـرب، وأن األوعيـة الدمويـة لديه تبدأ يف االنسـداد، مما جيعـل من الصعب 
احلفـاظ عـىل االنتصـاب، ضعف االنتصـاب املزمـن كان من النادر سـامعه 
عن شـخص أقل من سـن الـ 35 تقريًبا، وهذا قبل ظهور هذا املسـتوى من 
ا اليوم فالعديد من صغار السـن َيْشـُكون من نفس  االنحـالل وانتشـاره، أمَّ

املشاكل، وهذه املشكلة يف الدماغ وهي ليست عضوية.

إن االنتصاب يعمل بواسطة  املواد الكيميائية يف مركز املكافأة يف الدماغ، 
وهذه املكافأة يتم إصدارها عندما يرى الرجل أو يسمع أو يشم شيًئا أو يشعر 
بيشء يشـغله ويثيه، املشـكلة بالنسـبة ملسـتخدمي اإلباحية هي أن اإلباحية 
خطفت مركز املكافأة لدهيم يف أدمغتهم عرب احلصول عىل كمية زائدة من هذه 
املواد الكيميائية فوق الطبيعية، ونتيجة لذلك يسـتجيب الدماغ للمسـتخدم 
عـن طريق خفض كمية املواد الكيميائية اخلاصة باملكافـأة واملنَتجة من ِقَبِلِه، 
ويتوقف عن االستجابة هلذه املواد الكيميائية؛ مثال ذلك: عندما تكون واقًفا 
بجانـب جهاز إنذار حريـق حيدث كثي من الضوضـاء إىل درجة أنك تغطي 
أذنيك من شـدة الصوت، هذا هو ما تفعله أدمغة مستخدمي اإلباحية عندما 
ا، فإهنـا تارهبا من خالل منع  تكون مسـتويات املـواد الكيميائية مرتفعة جدًّ
االسـتجابة، وعـالوًة عىل ذلك فإن مسـتخدمي اإلباحية يشـغلون أدمغتهم 
باإلثـارة الومهيـة أثناء اجللوس وحيدين يف الغـرف، وهم يبحثون يف الصور 

االفرتاضية بداًل من ربطها بالزوج أو الزوجة يف عالقة مرشوعة.
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نظًرا لالستجابة اجلنسـية املنخفضة وتغيي مسارات املخ فإن العديد من 
مستخدمي اإلباحية يصبحون مدمنني عليها ومع الوقت تصبح هذه امَلشاهد 
نفسـها غـي ذات جدوى، وال يعـود للعالقة احلميمية تأثـي كذلك، فيتدمر 

الشخص بسبب دماغه بصورة شديدة نتيجة إلدمانه.
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ب العزلة اإلباحية تسبِّ

إن صناعـة اإلباحيـة لدهيا طريقة خادعـة تقوم من خالهلـا بتوفي راحة 
رة للمسـتخدمني من القلـق، واالكتئـاب، والشـعور بالوحدة  فـة وخمـدِّ مزيرّ
)لدقائق معدودة أو سـاعات قالئل(، ثم يف املقابل جتعل نفس هذه املشـاكل 

ر هلا.   أسوأ بكثي عىل املدى الطويل، ومبارشة بعد انتهاء األثر امُلخدرّ
وهـذا الوضع خيِدم منتِجي هذه املواد السـيئة، فحينام يزداد قلق وإرهاق 
املشاهدين فإن العزلة تنمو وتسبرّب املزيد من العودة إىل الوراء حيث اإلباحية 

مرة أخرى.
»يف أي وقـت يقـوم فيه الشـخص بإهدار الوقـت يف النظر إىل املشـاهد 
اإلباحية فإن ما ينتج عن هذا حُمبِط وُمهني وسـبٌب لكراهية الذات« كام يقول 
الدكتـور جاري بروكس، وهو طبيب نفيس غـريب عمل مع مدمني اإلباحية 
مدة ثالثني سـنة.  فكلام زاد الشـخص من اسـتهالك اإلباحية ازداد يف دماغه 
ربط اإلثارة بخيال مزيَّف، وبات من الصعب عليه أن يقيم عالقة حقيقية مع 
شـخص حقيقي عندما يتزوج، فالعديد من املتزوجني يبدؤون باإلحسـاس 
بوجـود يشء خاطئ عندهم، إهنـم ال يعرفون كيف هلم أن ُيسـَتثاروا بعالقة 

حقيقية، ناهيك عن تكوين عالقة شخصية عميقة وصادقة مع أحد.
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ُتعلرّـق إحـدى الباحثـات حـول العالقـات اإلنسـانية عىل األثـر املدمر 
لإلباحيـة، فتقـول: »عندمـا كنت أسـأل عـن الشـعور بالوحدة فـإن صمًتا 
عميًقا حزينًا ينزل عىل الشـباب والشـابات عىل حد سواء، إهنم يعرفون أهنم 
وحيدون، وهذه )اإلباحية( هي السـبب الرئيس هلذا الشـعور، إهنا تشي إىل 

رة للشخصية، والعزلة ميٌل يفرضه إدمان امَلشاِهد اإلباحية. العزلة املدمرّ

وقـد َوجَدت الدراسـات أنه عندمـا ينخرط الناس يف نمط مسـتمر من 
ا بعيًدا  )اإلخفـاء الذايت(؛ أي عندما يفعلون أشـياء خمزيـة، وحيتفظون هبا رسًّ
عن أصدقائهم وأفراد أرسهم فإن هذا يرض ليس فقط بعالقاهتم ولكن أيًضا 
جيعلهم أكثر عرضة ملشـاكل نفسـية، سـواء كانوا ذكـوًرا أو إناًثـا، وغالًبا ما 
يرتافق ذلك عادة مع مشـاكل نفسـية مثل القلق، أو مشـاكل متعلقة بمسـألة 
شـكل اجلسم وضعف الثقة بالنفس، ومشاكل يف تكوين العالقات، وانعدام 

األمن واالكتئاب. 

م الصورة الكاذبة بأن اإلنسان ال يساوي شيًئا أكثر من كونه  اإلباحية تقدرّ
جسـًدا، ومقـدار املتعـة التي يمكـن أن يقدمها من خالل هذا اجلسـد فقط ، 
هذه التصورات غالًبا ما تبدأ يف الزحف إىل املدمنني عليها، وتؤثر عىل  كيفية 
رؤيتهـم ألنفسـهم ولغيهم مـن الناس يف احليـاة احلقيقية، وهـذا جيعل من 
الصعـب عليهم تطوير عالقات حقيقية. يقول بروكس: »يف غالب األوقات 

فإن اإلباحية  تصنع احلاجز الذي يسمم العالقات الطبيعية«.  
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اإلباحية تقتل احلب 

* احلـب احلقيقـي يعنـي ُأناًسـا حقيقيني يف عالقـٍة رشعيـٍة حقيقة، هي 
عالقة الزواج.

* اإلباحية جتعل العالقات احلقيقية أكثر صعوبًة وأقل إرضاًء.
* اإلباحية يمكن أن جتعلك تسخر من احلب احلقيقي.

عي أهنا تبيع احلب وأهنا مثـل احلب -كام يقولون-  * املـواد اإلباحيـة تدَّ
ولكنها أسهل، و بالطبع اإلباحية ال تفعل ذلك.

وكـام تـرى يف واقع احلياة فإن احلب احلقيقي حيتاج إىل شـخص حقيقي، 

هذا الشخص احلقيقي لديه أفكار ومزايا، هذا الشخص مستمع جيد، ودائاًم 

يأخذ من وقته لسـامع مشـاعرك وأحاسيسـك، فكل شـخص هو عبارة عن 

مزيج فريد من نوعه، هذا املزيج الرائع هو الذي جيعلك تقع يف حبه.

اجله��د  يتطل��ب  احلقيق��ي  احل��ب  اأن  وه��ي  حقيق��ة  هن��اك  لك��ن 

وال�ستثمار.

يف احليـاة احلقيقيـة هناك فرصة ألن يكون رشيك حياتـك قد واجه يوًما 

مـا أحداًثا صعبة، فلم يكن لديه الوقت ليفعل بالضبط ما تريد، أحياًنا يكون 
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لديـه احتياجاته اخلاصـة التي تتـاج إىل النظر فيها وتقديرهـا، والعمل عىل 
حلها ومشاركته إياها.

ا مـن تلك التجارب الثرية، لكنها  وبالطبـع فإن املواد اإلباحية ال توفر أيًّ
توفـر الكـذب بعينه، فمـن يظهرون يف املشـاهد حيملـون االبتسـامة الباهتة 
دوًمـا، ويبدو أن ال أحـد لديه أي احتياجات خاصة به، ال آراء، ال مشـاعر، 

ال أحاسيس.

ال يبدو ُمشاهًبا بالطبع لواقع احلياة أو احلب احلقيقي بني األزواج؟ أليس 
كذلك؟

والـيشء املهـم هنا هـو أن األمر ال يتعلق فقـط بكون اإلباحيـة درًبا من 
دروب اخليـال، ولكنهـا أيًضـا جتعل من الصعـب عىل املسـتخدمني تكوين 
عالقات حقيقية، ملاذا؟ ألهنا مثلها مثل  العديد من الصناعات األخرى التي 
ُينَفق عليها مليارات الدوالرات، هذه املواد اهلابطة ُتغذي املشـاهدين بأشياء 

غي واقعية من أجل احلفاظ عىل جذهبم.

املشـكلة يف أن هـذه امَلشـاهد املزيفة كلـام أدمنها الشـخص أكثر بدت له 
عالقته برشيك حياته غي مثية بام فيه الكفاية، مما جيعله يرجع مرة أخرى هلا، 
فهـي دورة مفرغة تنحدر باملرء رسيًعـا يف نفق عميق مظلم خميف بكل معاين 
الكلمة، مع اسـتمرار امُلشاهدة يتم تلقينهم أفكاًرا ومعتقدات خاطئة ختتلف 
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ر من  قِّ عن التي كان من املقرتح أن تكون طبيعة العالقة الزوجية. اإلباحية ُتَ
شـأن املرأة بكافة الطرق، ويتم تصويرها كأداة يتم استغالهلا ملصلحة الرجل 
فقط، لذا فإنه ليس من املستغرب عىل املدمنني من الرجال أن يبدؤوا يف رؤية 

النساء هبذه الطريقة كذلك.

ففي دراسـة مَترّت بخصوص آثار اإلباحية، ُسـِئَل املشـاركون عن رأهيم يف 

املـرأة؛ أظهرت النتائج أن املدمنني هلذه املشـاهد كانوا يفضلون أن تكون املرأة 

خاضعة وتابعة للرجل بال هوية أو شخصية ُترتم أو ُتراعى، هذا بالطبع خالف 

ما جيب أن تكون عليه العالقة الزوجية بني الطرفني، فهي جيب أن تكون مبنيَّة 

عىل االحرتام املتباَدل، كام َوجدت األبحاث أن الرجال الذين يشاهدون املواد 

اإلباحية يعرتفون بأهنم حيبون زوجاهتم أقل من الرجال اآلخرين.

ون يف اسـتخدام اإلباحية يف كثي  مـع مرور الوقت أولئك الذين يسـتمررّ

مـن األحيان قد يفقدون االهتـامم باحلب متاًما، و يرتبط االسـتخدام املتكرر 

لإلباحية مع الشـعور بالسـخرية من احلب بشـكٍل عام، وعدم الثقة بمشاعر 

الطرف اآلخر.

العديـد مـن زوجـات مسـتخدمي اإلباحية ينتهـي هبم احلـال إىل القلق 
والشـعور وكأنه ال يمكن أبـًدا أن ترقى هبم العالقـة الزوجية إىل عالقة حمبة 

وُأْلَفة ورمحة وسكينة بينهام.
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اإلباحيـة تؤثـر سـلًبا عىل قدرة الشـخص عىل أن يكون شـخًصا سـليم 
الشـخصية، غي أناين، ويعرف معنى احلب احلقيقي، وهذا غالًبا ما يعني أنه 
يف هناية املطاف سـيصي أحد املمسـوخني عىل شـكل برش مـن القابعني أمام 
شاشات الكمبيوتر بال إرادة أو هوية أو دراية بواقعهم وأرسهم وزوجاهتم، 
فبيوهتـم تتهـاوى وتتفكك بل وتنهـار، وهو ال يدري إال حينام خير السـقف 
عليـه أو لربام عمره يضيع بال زوجة وال أوالد، فتجده قد حرم نفسـه النعيم 

احلقيقي من أجل لذة متومهة يتعذب هبا يف كل حلظة. 
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ُخَدُع اإلباحيــة

اإلباحية ليست سوى زيف وختدير سينامئي وجتارة.

ُت عليـك أفضـل اللحظـات مـن العالقـات الزوجيـة  اإلباحيـة ُتَفـوِّ

احلميمية.

اإلباحية مثل الوجبات الرسيعة امُلرضة.

يف اإلباحية كل يشء وهم يف وهم، إن مسـتخدمي اإلباحية مهووسـون 

ت عليهم العالقات احلقيقية. بمطاردة يشء غي حقيقي، ويفورّ

ففـي عـام 1950 قام اثنـان من الباحثـني الدكتور )نيكـوالس تنربجن 

والدكتـور دي ماجنـوس( بعمـل خدعـة عىل الفراشـات؛ حيـث قاموا بعد 

تديـد عالمات عـىل أجنحة الفراشـات من اإلنـاث والتي تكـون أكثر لفًتا 

لنظـر أقراهنـم من الذكـور بصناعة فراشـات مـن الكرتون ورسـموا عليها 

تلـك العالمات اجلذابة  لتبدو وكأهنا إناٌث فائقات اجلامل، واسـتندت أنامط 

األجنحة عىل أجنحة الفراشات الطبيعيات ولكن مع عالمات أكثر إثارة من 

التي قد تكون موجودة يف الطبيعة.
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وعـىل الرغم مـن أن الفراشـات اإلنـاث احلقيقيات كانـت موجودة يف 
املكان ومتاحة، إال أن الذكور حاولوا الدخول يف رشاكة مع نامذج الفراشات 

املصنوعة من الورق املقوى متجاهلني الفراشات احلقيقيات.
إهنـا ل تعطهم ما أرادوا، فلقـد تومهوا أهنا كانت فرصة للتزاوج، ولكنها 
كانـت يف الواقـع ِخداًعـا، حتـى أن الذكـور جتاهلـوا اإلنـاث احلقيقيـات، 

واستمروا يف حماولتهم تت تأثي سحر الرشاك اخلداعية.
متاًمـا مثل جتربة الفراشـات، فـإن اإلباحية ليسـت فقـط ِخداًعا، ولكن 
يمكـن أيًضـا أن متنع املدمنني عـىل املواد اإلباحية من إقامـة عالقات حقيقية 
يف إطار الزواج مسـتمرين يف عيشهم مع الوهم، خمدوعني ُمضيعني أعامرهم 

وحياهتم بال هدف وال سعادة وال استقرار.
احي التجميل وبعض امُلسـاعدة من املؤثرات البرصية، فإن  فبسـبب َجرَّ
النسـاء يف هذه األفالم ال تقدم أي يشء قريب إىل الصورة الواقعية أو الناس 
العاديـة؛ نتيجـة لذلك فـإن الناس الذين يدمنـون هذه امُلشـاهدات هم أكثر 
ُعرضة من غيهم ليشـعروا بالسـخط؛ ألهنم َيَرْوَن أنفسـهم سيئيني بالنسبة 
ملـا يرونـه يف تلك امَلشـاهد، كام أهنـم يسـخطون عـىل رشكاء حياهتم؛ ألهنم 

 

ال يبدون بجاذبية تلك الصور املزيفة.
اإلباحيـة احتيـال كبي؛ ألن الشـخص قيمته يف امَلشـهد تسـاوي جمموع 
أعضاء جسـدية، واملامرسـة نفسـها تكون مشـوهة متاًما كذلك، فام يستغرق 
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اًما من املعاناة يتم عرضه عىل أنه دقائق من السـعادة الغامرة عىل الرغم من  أيًّ
كمية العنف والرضب الذي تتوهيا تلك املشاهد.

دعنـا نقول -عىل سـبيل املثال- إذا كنَت قد مشـيَت ميـاًل واحًدا يف يوٍم 
، وأتيت لداخل البيت ووجدت هناك كأَسنْي من املاء عىل طاولة املطبخ،   حاررّ
أحدمهـا هو املـاء العادي من الصنبور، واآلخر هو ماء مالح، كالمها قد يبدو 
واحًدا، فكالمها ماء، لكن يف احلقيقة إنَّ كوًبا واحًدا سُيشـبِع جسـمك باملاء، 
أمـا اآلخر سـوف يزيدك جفاًفا أكثـر من ذي قبل، وعىل مـر الزمن فإن املياه 
العادية سـوف تبقيـَك عىل قيد احلياة، أمـا املياه املاحلة فسـوف تقوم بقتلك، 
وهـذا ما حيـدث متاًما مـع العالقـات وامُلشـاهدات اإلباحية، ملـاذا؟ ألنه يف 
العالقـات الزوجيـة احلقيقيـة يتم بنـاء عالقـات صحية قائمة عـىل الصدق 
واالحرتام واحلب واملودة والسـكينة، لكن يف اإلباحية تستند العالقات عىل 

اهليمنة واالزدراء وسوء املعاملة والعنف.

ل الشخص أكثر يف جتربة اإلباحية وأفكارها كان صعًبا عليه أن  وكلام توغَّ
تكـون له عالقة حب حقيقية، فاإلباحيـة تقتل احلب أو حتى احلياة احلميمية 

احلقيقية مع رشيك احلياة.
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اإلباحية تؤذي الزوجات

هذا ما يعرتف به كل مدمن عىل اإلباحية، وتلك هي احلقيقة بال شك.
أظهرت العديد من الدراسات أن زوجات مستخدمي اإلباحية يعانني يف 
كثي من األحيان من فقدان الشـعور، ومن اخليانة، وعدم الثقة، واإلحساس 
بالدمـار النفـيس، وكذلـك الغضب عندمـا يعلمن أن أزواجهن  يشـاهدون 

املناظر اإلباحية، وكذلك يعانني من أعراض القلق واالكتئاب.
وإلي���َك حقيق���ة مزعج���ة: فعىل الرغم مـن أن اإلباحية قـد تبدو يف نظر 
البعض شـيًئا يمكن للمسـتخدمني اختيـاره ليفعلوا ما يريـدون من خالله؛ 
فـإن هذا االسـتخدام حقيقة ال يؤثر بالسـلب فقط عليهـم، ولكنه يؤثر عىل 

زوجاهتم أيًضا لألسوأ وليس لألفضل.
قال اثنان من الباحثني يف جمال اإلباحية ممن درسوا آثار اإلباحية ووسائل 
اإلعالم ألكثر من 30 عاًما، أنه عندما يتعلق األمر باسـتخدام اإلباحية فإنه: 
»ال يوجـد مؤرشات إجيابية أو تأثيات جيـدة لإلباحية يمكن اإلخبار عنها، 

فكلها سيئة«.
وبعبـارة أخـرى يف كل بحـث جديد تم القيـام به عن اإلباحيـة فإهنم ل 
يتوصلوا إىل أية فوائد  لإلباحية، هذا ما سـجلته كل الدراسات التي ُأجرَيت 
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هبذا الصدد؛ وهلذا فإن اسـتخدام اإلباحية يمكن أن يسبِّب أرضاًرا جسيمة، 
ليس فقط للمستخدم، ولكن أيًضا ألولئك القريبني منه وخاصة الزوجة.

وقد أظهرت الدراسـات أنه حتى االسـتخدام العارض لإلباحية يمكن 

أن يتسـبَّب يف رؤية املسـتخدم لزوجته عىل أهنا أقل جاذبية، وعندما يشـاهد 

رة فسـيكون أكثـر عرضة بكل تأكيد  الشـخص املناظر اإلباحية بصورة متكرِّ

لعدم الرضا بالزوجة، ويكون أقل أداء جنسيًّا، وأقل رغبة يف لقاء زوجته.

ملاذا يشعر الزوج بخيبة أمل مفاجئة جتاه زوجته؟ 
ر  ز  من التصوُّ من املحتمل بقوة أن يرجع ذلك إىل حقيقة أن اإلباحية تعزِّ
اخليـايل ملن يسـتخدموهنا جتاه مظاهـر الناس وترصفاهتم، فهـي كذبة كربى، 
حيـث يرون زوجاهتم غي مثـيات كام يف اخليال اإلباحـي، وأهنن لن يرقني 

ملثل هذا املستوى اخلداعي يف اإلباحية.

وبالنظـر الواقعـي إىل النسـاء اللـوايت يظهـرن يف اإلباحيـة سـنجد أهننرّ 
ن جراحيًّا بعمليات التجميل، تلك هي احلقيقة، وتم تسـني صورهتن  تغـيرّ

 .) ا )خداٌع برصيٌّ بالفوتوشوب، تلك هي احلقيقة،  إهنا حقًّ

ولكـم أن تتخيلـوا -وفًقا السـتطالٍع للـرأي الوطنـي األمريكي- فإن 
واحدة فقط من سبع نساء ال يعتقدن أن لإلباحية تأثًيا عىل الرجال من جهة 

توقعاهتم عام جيب أن تبدو عليه النساء.
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وليس فقط ذلك الذي يتم خداع املستخدمني به؛ ولكن أيًضا فيام ُيعَرض 
بتلك األفالم من كون املرأة سعيدة مع أي رجل يريد أن يفعل معها ما يريده 
حتـى ولو كان أمًرا خطًيا ومؤمًلـا أو مهينًا، إهنا اإلباحية التي أوصلت البرش 

املامرسني هلا إىل منازل البهيمية.

أظهـرت دراسـة عن أرشطـة الفيديو اإلباحية األكثر انتشـاًرا أن تسـعة 

َمشـاهد من أصـل 10 تظهر فيها النسـاء وهـنرّ يعاَملن معاملة مهينـة لفظيًّا 

ا، إال أن الضحايـا من اإلناث يسـتجبَن دائاًم تقريًبـا برسور أو تبدو  وجسـديًّ

وكأهنـا غـي متأثـرة، إنـه يشء يدعـو لالشـمئزاز، فاإلباحية األكثر انتشـاًرا 

متشبعة باألفعال اجلنسية القبيحة والتي هي مهينة جتاه املرأة، وعادة ما تكون 

هة نحو تعزيز متعة الرجال. موجَّ

ونتيجـة لذلك فإهنا تقوم بتشـويه أفـكار الذكور املسـتخدمني لإلباحية 

حول ما ينبغي أن تكون عليه العالقة الزوجية بني الزوجني، وغالًبا ما يطلب 

اه من فهم  مة؛  بسبب ما َتَلقَّ الزوج من زوجته عمل أشياء مهينة، وأحياًنا حمرَّ

يسء ومغلوط، مصدره األفالم اإلباحية.

إن األل العاطفـي يكـون أعمـق بكثـي مـن وجـود عالقـة غـي ُمرضية 
للزوجـة؛ ألن املـرأة تتوقَّـع غالًبا عالقة محيميـة مبنية عىل الثقـة  واالحرتام، 
والصـدق، والود ، والرمحة ، واحلب، فعندما تعلم املرأة أن رشيكها يشـاهد 
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د الصفات املضادة عن الصفات احلميدة، من عدم  املناظـر اإلباحية التي متجرّ
احـرتام وإسـاءة وعدوان، وخيانـة، فإنه ال يمكن أن ُتلِحـق الرضر فقط من 
اهتزاز  الثقة يف رشيك حياهتا، ولكن أيًضا هيزُّ أساس كل ما ُبنَيت عليه تلك 

العالقة.

ا، فقد وجدت العديد  إن هذا األل يمكن أن يكون له عواقب وخيمة جدًّ

من الدراسات كام ذكرنا سابًقا أن زوجات مدمني اإلباحية يعانني يف كثي من 

األحيـان من فقدان الشـعور بالثقة، ومن اخليانة، والشـعور بالدمار النفيس، 

وكذلـك الغضب عندمـا يعلمن أن أزواجهن  يشـاهدون املناظـر اإلباحية، 

وكذلـك يعانني من أعراض القلق، واالكتئاب، وكذلك تظهر عليهن بعض 

عالمـات اضطرابـات ما بعد الصدمـة، وبعض احلاالت قـد تصل حتى إىل 

االنتحار.

والـذي جيعـل األمـر أكثر سـوًءا، فـإن غالبية النسـاء الـاليت يعلمن أن 

أزواجهن يشـاهدون األفالم اإلباحية يعزلن أنفسهن عن أي دعم اجتامعي، 

فُهـم بالفعـل حيتجَن إىل دعم ومشـورة، ففـي كثي من احلـاالت جتد هؤالء 

النسـاء يرفضن البوح بام حيدث من أزواجهن ولو بمشـورة من طبيب نفيس 

ـص أو حكيـم مؤمتن خشـية أن يعـرف الناس ما يفعلـه أزواجهن أو  متخصرّ

يوجهون اللوم له.
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أظهـرت دراسـة واحـدة عـن النسـاء املتزوجات مـن مدمنـي اإلباحية 
أهنـنرّ أخـربَن من خالهلـا بشـعورهنرّ غالًبا بـأن أزواجهن غـي مكرتثني، أو 
أنانيني، وأهنن يشـعرن بالقلق أيًضا بطريقة أو بأخرى من أن املشـكلة كانت 

خطأهن.
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اإلباحية تدمر العالقات الزوجية 

وجَدت األبحاث أن الزواج من شـخص  لديه مشـكلة بسبب اإلباحية 

غالًبا ما يكون يف معاناة من نقص يف األلفة واحلساسية جتاه زوجته، فضاًل عن 

مزيد مـن القلق، والرسية، والعزلة، وضعـف يف العالقة الزوجية، ويف هناية 

املطاف فإن العديد من مدمني مشـاهدة اإلباحية  يفقدون أيًضا وظائفهم إىل 

جانـب فقداهنم للعالقة الزوجية القويـة ذات املودة والرمحة؛  نتيجة لبحثهم 

عـن  اإلباحيـة عـىل أجهـزة  الكمبيوتـر باألماكن التـي يعملون هبـا، وهذه 

الزجيات غالًبا ما تنتهي بالطالق.

يف احلياة من املمكن أن جتد شخًصا يريد مثاًل أن يصبح ناجًحا يف العمل 

أو الدراسـة وصاحـب عطـاء ومكانة يف املجتمـع، ما عليه إًذا هـو االجتهاد 

ي آثار النابغني يف جماله، والصرب والبـذل، مع العناية بصحته  ليـل هنـار، وتقفِّ

وأوقاته ليصإلىل أهدافه.

لكـن دعونا نقول لكم: أنه إذا قرر أحدكم أن جيعل ذلك يف خطته فعليه 

أن يبـدأ مبكًرا ليصل، حيـث أن النجاح ال يتحقق بني يـوم وليلة، لكنك إن 

لت إىل نظام  أردت ذلك فلن تصل إال إذا تركت تدخني السـجائر مثاًل وتورّ
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غذائي منضبط، لكن هل سـتصل لذلك اهلـدف الطَّموح مع إدمان اإلباحية 
مثاًل؟! 

طبًعا ال؛ ألهنا تعيقك عن الوصول هلذا اهلدف.

هـذا هو املهم، معظمنـا لديه فكرة َعامَّ يريد القيام به يف احلياة، وبالنسـبة 

لغالبيـة الناس فإهنم خيططون حلياهتم، وتتضمن هـذه اخلطة وجود األرسة. 

يف دراسـة، أكثـر من 80% من الشـباب   يقولون أن للـزواج أولوية هامة يف 

خطة حياهتم.

ا« يف  وبالنظـر إىل املتزوجـني فهـم كثًيا مـا يقولون إهنـم »راضون جـدًّ

حياهتـم وهـم متزوجون عام إذا كانـوا بغي زواج، بالطبع هـذا اهلدف ممتاز، 

لكن املشكلة تكمن يف مدمني النظر إىل املشاهد اإلباحية؛ فالزواج واإلباحية 

ال جيتمعان.

يف الواقـع، أثبتـت األبحـاث أن العديـد مـن النسـاء يريَن أن مشـاهدة 
اإلباحيـة هتديٌد خطٌي للحيـاة الزوجية، ملـاذا؟ ألن األزواج املتابعني للمواد 
اإلباحيـة يقضون أوقاًتا طويلة بعيًدا عنهـن وعن أوالدهن، يف الوقت الذي 
تكـون هي يف حاجة إليه وإىل قربه منها؛ وليشـاركها تربية األوالد ورعايتهم 
وحل مشـكالهتم وقضاء مصاحلهم والرتفيه عنهم، وعالوة عىل ذلك فإهنن 
ينظرن إىل مشاهدة اإلباحية عىل أهنا خيانة من الزوج للزوجة، أو نوع قريب 
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من اخليانة حيث ينظر الرجل إىل نساء أخريات غيها، وذلك مما يثي حفيظتها 
وغيهتا كأي امرأة طبيعية.

وليسـت اخليانة الظاهرية بمشاهدة املواد اإلباحية هو الذي يدعو للقلق 
فحسب، فقد وجدت الدراسات أن املستخدمني لإلباحية من املتزوجني هم 

أكثر ُعرضة من غي املستخدمني للوقوع يف الفواحش.

وكام قال أحد الباحثني: »الرجال الذين يشاهدون املعاملة السيئة للنساء 

يف األفالم اإلباحية باستمرار إذا ل يتمكنوا من االنخراط يف هذا السلوك مع 

زوجاهتم فإهنم سيلجأون إىل الوقوع يف عالقات خارج إطار الزواج«. 

ونتيجـة لذلـك فإن عدد حاالت الطـالق التي متَّت بسـبب اإلباحية قد 

وصلـت إىل حـد االنفجـار، يقـول الدكتور )جـاري بروكـس( وهو طبيب 

نفسـاين عمـل مـع مدمنـي اإلباحيـة ملـدة 30 عاًمـا :  »ويف مسـح ألعضاء 

األكاديميـة األمريكية للمحامني والذي ُعِمل  يف عام 2002، قال 62% من 

املحامني أن الطالق كان سببه اإلباحية حيث كانت عاماًل كبًيا فيه«.

د الوحيد من  وسـواء اهنـار الـزواج أم ال، فـإن الـزوج ليـس هـو املهـدَّ
مشـاهدته لإلباحيـة، بل إن األطفال أيًضـا يكونوَن غالًبا هـم أيًضا ضحايا، 
ض مبارشة إىل صور إباحية تكون يف القنوات أو اهلواتف  إما عن طريق التعرُّ
النقالة أو احلاسوب، أو يتم إمهاهلم من قبل أحد الوالدين الذي ُيضيرّع أوقاًتا 
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طويلة من املفرتض أن يقضيها معهم يف رعايتهم فتجد مثاًل الطفل يعاين من 
أزمات نفسـية نتيجة لرتكه سـاعات طويلة يقوم بأنشـطة هلـا تأثيات ضارة 
وخطـية، وجتد اآلخـر يعاين من أمراض سـوء التغذية وهـذا الطفل اآلخر 

متأخر يف دراسته… إلخ.

ففـي اسـتطالع ُأْجِرَي عـام 2004 وجدوا أن واحًدا من كل مخسـة من 
املسـتطلعني الذكور اعرتف أن اإلباحية تأخـذ الوقت الذي من املفرتض أن 
يقضيـه مـع الزوجـة واألوالد، ووجـدوا أن من بني املسـتخدمني من أمىض 
مخس سـاعات أو أكثر أسبوعيًّا يشـاهد األفالم اإلباحية، وهذا العدد وصل  

إىل 37 %.

معظـم الناس يريدون أن يكونوا سـعداء، يعيشـون حيـاة هادئة راضية 
مطمئنة؛ وأن تكون هلم أرس سعيدة مستقرة، أليس هذا صحيًحا؟

وللوصـول إىل هذا اهلـدف جيب أن نقلع عـن اإلباحية متاًمـا، وإننا كلام 
تعلمنا أكثر عن خماطر املشاهد اإلباحية وآثارها املدمرة سيصبح أكثر وضوًحا 

لنا أهنا جتعل الوصول إىل تلك األهداف أصعب وأصعب.
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اإلباحية تقود إلى العنف اجلنسي

قبل بضع سـنوات قام فريـق من الباحثني الغربيـني بتحليل حمتوى عدد 
من امَلشاهد اإلباحية اهلابطة، فامذا وجدوا؟

نت يف 88% من حمتواها العنف اجلسدي، ويف 49% من  وجدوا أهنا تضمَّ
مضموهنا العدوان اللفظي، واسـتنتجوا أن هذه امَلشـاهد تؤثرّر بالسـلب عىل 

نفسية امُلشاهد، وَتطبع فيها صوًرا خاطئة.
يزعم منتجو هذه املواد الفاسـدة أن هذا العنف اجلسدي واللفظي يعترب 
شيًئا هامشيًّا، وأنه يمكن للناس اختيار ما حيلو هلم، ومن املعلوم أن اإلباحية 
كلها سوء وُجْرم كبي، والواقع هو أن غالبية امَلشاهد اإلباحية السائدة مملوءة 
ة النساء َبَدنِيًّا ولفظيًّا، وهذا يطبع يف ذهن املدمن هلذه املواد أسوأ األفكار  بأذيرّ

واملعتقدات.
إن املتـرضر والضحيـة يف هذه امَلشـاهد غي السـوية يف 95% من الوقت 
إما أن يكون رده سـلبيًّا، أو مرسوًرا للذل واهلوان الذي يالقيه عىل الشاشـة! 
إهنم ال يشـعرون، وخمدرون، أو لك أن تقول: إهنم قد فقدوا آدميتهم! حتى 
احليوان إذا رضبته واستخدمت العنف ضده يغضب وينفعل، وقد يرد عليك 

بعنف مثله.
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بعب��ارة اأخ��رى: يف اإلباحيـة يتم رضب النسـاء وهنرّ يبتسـمن! لو قلنا 
أهنـن قد فقدن اآلدمية وفقدن الشـعور واإلحسـاس ال نكـون قد أخطأنا يف 

وصفهن.

الدراسة تلَو الدراسة وجدت أن من يراقب اإلباحية هو أكثر احتاماًل للوقوع 
يف اسـتخدام اإلكراه اجلسـدي، واملخدرات، والكحوليـات، أي: أن اإلباحية 

تولد العنف يف نفس مدمنها ال حمالة مع مداومته النظر لتلك املشاهد.

إن أولئك الذين يبحثون باسـتمرار عـن اإلباحية هم أكثر احتاماًل لدعم 
ز سـوء املعاملة واالعتـداء عىل النسـاء والفتيـات، فهذه  األفـكار التـي تعـزِّ
هة تصور َفْرق القوة بني النوعني، حيث الرجال هم املهيمنون،  املشاهد املشورّ

. والنساء ُمنقادات ومطيعات يف ذلٍّ

ُمشـاهدة هذا النوع غي اإلنسـاين للعالقة بني الرجل واملرأة جتعل ذلك 
العنف يبدو طبيعيًّا. 

إن التغييات ال تتوقف دائاًم عىل موقف املدمن، فعند تليل 33 دراسـة 
ض للَمشـاهد اإلباحية تزيـد من السـلوك العدواين  خمتلفـة أثبتـت أن التعـرُّ
لـدى الفـرد، بام يف ذلك وجود خياالت عنيفة، ومن ثم تطبيق هذا العنف يف 
الواقع العميل، إذن ليس من امُلستغرب أنه كلام شاهد أكثر سيكون أكثر عنًفا 

وقسوة.
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اإذا كنت تت�س��اءل: كيف جيلس شـخص ما عىل كريس يراقب فقط هذه 
امَلشاهد فتؤدي الحًقا إىل تغيات يف أفكاره وأفعاله؟! 

اجل�اب يع�د اإىل كيفية تاأثري الإباحية على الدماغ.

 أدمغتنـا هلا ما يسـميه العلامء )اخلاليا العصبية املرآتيـة( وهي خاليا ُتثار 

ليس فقط عندما نفعل األشـياء بأنفسـنا ولكن أيًضا عندما نشاهد اآلخرون 

يفعلون هذه األشياء.

  هذا هو السـبب يف أننا ونحن نشـاهد اآلخرين من املمكن أن نبكي، أو 

نشـعر  باخلوف، ملاذا يمكـن لبعض الناس التأثر عاطفيًّا عند موقف إنسـاين 

أمامهم حتى لو ألناٍس أغراب كام يف مكان العمل مثاًل أو الدراسة؟

عندما يكون الشـخص ناظًرا لإلباحية فإن الدماغ يكون مشغواًل بربط ما 

حيدث عىل الشاشة باإلثارة اجلسدية بطرق عديدة، متاًما مثلام إذا كان الشخص 

يقوم هبذا الفعل حقيقة، فمثاًل لو شـاهد َمشـهًدا مضمونه االعتداء عىل اآلخر 

فإن هذا الشخص هو أكثر عرضة لربط هذا النوع من العنف مع املتعة اجلنسية، 

إن املدمنني يتعلمون -باخلطأ- أن الناس اآلخرين ليسـوا أكثر قيمة من الدمى 

املصنوعة الستخدامها يف املتعة فقط، فهم ليسوا برًشا من حلم ودم.

الذي جيعل األمر أشد سوًءا هو عندما ُتظِهر اإلباحية ضحايا العنف وهم 
يسـتمتعون هبذا العنف؛ فإن املدمن يظن يف خياله  أن من الناس َمن يريدون 
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وحيبـون أن يعاَملوا هبذه الطريقة، وِمن َثمَّ يعطي نفسـه إذًنا أن يترصف هبذه 
الطريقة نفسها يف حياته فعاًل. 

ات يف السـلوك نحو العنـف، وهي قد  إن هـذا اإلدمـان يؤدِّي إىل تغـيُّ
ترتاوح من مضايقة النسـاء لفظيًّا، إىل مشـاكل خطية مثـل االعتداء عليهن 
باالغتصـاب، وهذا هو سـبب جرأة بعـض الرجال عىل فعـل تلك اجلريمة 

ش. وغيها من جرائم التحرُّ

لقـد تم التأكد مـن وجود تلك املعتقـدات العدوانية لـدى املدمنني عرب 
العديد من الدراسـات البحثيـة، حيث أثبتت أهنم يكونـون أكثر عدوانية يف 
احلياة الواقعية عند ممارسـتهم للعالقة مع الطرف اآلخر، إن اإلباحية سـبب 
رئيس للعنف واالعتداء اجلسـدي مًعا ، وقد وجدت إحدى الدراسـات أن 
أولئـك الذيـن كانـوا  مدمنني عىل هذه امُلشـاهدات كانوا سـت مـرات أكثر 

ُعرضة ألن يقوموا باجلريمة واالعتداء من هؤالء الذين ال يشاهدوهنا.



54 #الكوكايين البصـــري

م الكاذب اإلباحية ذلك امُلعلِّ

إن غالبيـة املراهقـني إذا ُتِركـوا مـن غـي توجيـه وتوعيـة حيصلون عىل 
معلوماهتم اجلنسـية من امَلشاهد اإلباحية، وقد وجد الباحثون مراًرا وتكراًرا 
أن النـاس الذين شـاهدوا كمية كبية من امَلشـاهد اإلباحيـة هم أكثر عرضة 

ملامرسة العالقات غي الرشعية؛ ومن ثم تدمي روابط األرسة واملجتمع.
س مـادة الصحة  يمكنـك أن تتخيـل ماذا سـيحدث لـو كان الـذي ُيَدرِّ

ب للتدخني؟ ن حُمِ املدرسية اخلاصة بك هو شخص ُمَدخرّ
لـن تكـون هناك فرٌص كبية ألن تسـمع منه عن أن التدخني قد يسـبِّب 
رسطان الرئة، وأن التدخني يمكن أن يكون سبًبا يف الوفاة، بل عىل النقيض، 

ز لديك فرصة قضاء وقت ممتع. قد حياول أن يقول لك: أن التدخني سيعزِّ
هل سـتكون مقتنًعا به بعد تشـويه صورة الصحة هبذا الشـكل؟ إن هذا 

االفرتاض يبدو غي واقعي، أليس كذلك؟
هن���ا تكم���ن املش���كلة: فاملراهقـون يتم تشـويه صـورة العالقـة الزوجية 
احلميمية لدهيم بنفس الشكل، فبداًل من املعلومات الصحية الصحيحة، يتم 
تقديم السجائر هلم مع وهم احلياة الصحية العامرة... السجائر هنا هي املواد 

اإلباحية.
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مثلـام تظهر إعالنات السـجائر حيث يبدو املدخن وهـو يف صحة جيدة 
مسـتمتًعا برشب السـجائر وهو ينفخ الدخان خارًجا من فمه، فإن اإلباحية 
تقـوم بتقديم فكرة مشـوهة متاًما عـن الزواج والعالقة بـني الزوجني وكيف 

جيب أن تكون بصورة سوية.

يف امَلشاهد اإلباحية يتم تصوير العالقات بني الغرباء وكأنه يشء عادي، 
د هؤالء الغرباء يف مستوى مهني، كذلك يتم تصوير  بل ويف أكثر األحيان يتعدَّ
املامرسات العنيفة والالإنسانية كأهنا يشء عادي، أو حتى ممتع، فاملنافسة هي 

ف جلذب االنتباه أكثر وأكثر. يف التطرُّ

كتـب جـون وود -وهـو معالج يعمـل مع الشـباب املدمنني عـىل املواد 
ث عن آثـار اإلباحية، كتب يقول: »هذه امَلشـاهد  اإلباحيـة- يف مقـال يتحدَّ
أوصلـت الشـباب إىل أن العالقة الطبيعيـة العادية هي يشء ممـلٌّ جًدا، ومن 
هنا هبطت هبم ملسـتويات غاية يف السوء من ناحية املامرسات الوحشية وغي 

اآلدمية، وأومهتهم أن هذا هو التجديد، وهذا هو العادي!«.

نتيجة لذلك ُتْظِهر الدراسات أن الناس الذين يشاهدون املناظر اإلباحية 
هم أكثر مياًل إىل التفكي يف العالقات مع العديد من األفراد، وبصورة يؤذون 
فيها مجيع املشرتكني فيه أذية جسدية ومعنوية كبية من أجل تقليد ما شاهدوه 

من َمشاهد.
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وقـد وجد عاِل االجتامع مايكل كيميـل أن التخيالت لدى الرجال تتأثر  
تأثًرا كبًيا باإلباحية، وتضطرب لدهيم القدرة عىل إصدار األحكام السـوية، 
فيلومون زوجاهتم السـويات عند رفض تنفيذ ما يأيت يف هذه امَلشـاهد، فامذا 
تكون النتيجة؟ طبًعا ميل هؤالء  إىل التامدي يف ممارساهتم؛ حتى يقعوا يف فخ 

العالقات خارج إطار الزواج.

هـل تتوقـف صناعـة الوهم عىل ذلـك فقـط؟ كال؛ فإهنم ل يبينـوا أيًضا 
العواقب املرتتبة عىل ذلك النوع من اجلنس الذي يامرسـونه عىل الشاشـات، 
فهـم ال ُيْظِهرون األمراض املنقولة باالتصـال اجلنيس؛ وال ُيْظِهرون حاالت 
احلمـل املرتترّـب عىل تلك العالقـات اإلباحية وال رسطان عنـق الرحم، وال 
الطفيليـات املعوية، وال يظهرون لك  متزيق اجللد أو الكدمات، إن كل يشء 

يظهر عىل ما ُيرام، وأهنم يشعرون باالرتياح.

إن إهانة النسـاء وإذالهلن هو روتني يف هذه امَلشـاهد، ويمثل النساء دور 
السعيدات أثناءها، فهل هذا هو الواقع؟

إن الصـور هـي أقوى ُمَعلِّم؛ ألنـه يمكن هلا أن جتمـع جمموعة كبية من 
املعلومـات التـي يمكن للُمشـاهد أن يسـتوعبها ذهنيًّا برسعة كبـية، وبينام 
الكلامت يمكن تفسيها عىل أهنا آراء فإن أدمغتنا قد متيل إىل أن تفرسِّ الصور 

عىل أهنا حقائق.



57 #الكوكايين البصـــري

أدمغتنا أيًضا تتعلَّم بشكل أفضل عندما تكون يف حالة استثارة، وهنا قد 
ز هذه املعلومات  يتعلَّم اإلنسان الغارق يف   اإلباحية معلومات خاطئة، ويعزِّ

الحًقا بالتكرار وهذا كله يصنع الظروف املثالية ملسارات التعلم يف الدماغ.

نتيجة لذلك يربط مشـاهدو اإلباحية رغباهتم نحو اجلنس اآلخر بالنظر 
إىل صـور افرتاضيـة وغي واقعيـة تت األضـواء وبعد التعديـل، وبداًل من 
التعلـم حـول كيفية بناء عالقات مع أناس حقيقيني يشـعر ُمشـاهد اإلباحية 
بأنـه مـن الطبيعي ومن املثي أن يبقـى وحيًدا أمام احلاسـوب، إنه ألمر حُمزن 

ا!!. حقًّ

وقـال الدكتور )جاري بروكس( أسـتاذ علم النفس الـذي يدرس تأثي 
اإلباحية عىل الرجال: »إن األوالد الذين يتعرضون هلذه الصور مبكًرا حُيَتمل 

أن تبقى معهم التأثيات السلبية بقية حياهتم«. 
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أسرار اإلباحية املأساوية

  بالنسـبة ملشـاهدي اإلباحية يمكن أن َتظهر املواد اإلباحية هلم يف شكل 
عال من اخليال واملتعة واإلثارة الومهية، أما بالنسـبة ألولئك الذين يشاركون 
يف صنـع املـواد اإلباحيـة فهـي ليسـت كذلـك، فهـم غارقـوَن مـع جتارهبم 
يف املخـدرات واألمـراض والعبوديـة وصناعـة االجتـار بالبرش وممارسـات 

االعتداء.

تعـرتف إحـدى العامـالت يف صناعـة اإلباحيـة فتقول: »صناعـة املواد 
اإلباحيـة تتـاج إىل فعـل يشء وكأنـك ستسـقط مـن اهلاويـة، يشء يصـدم 
اجلمهـور، الـيشء املؤكد هو أن صناعة املواد اإلباحيـة كلها غي أخالقية، يف 
ض للركل والرضب، ونبكي نحن وَمن معنا، ويف حالتي  أثنـاء التصوير نتعرَّ
ـن مـن التنفس، حيث كنت أتعـرض للرضب وأختنق، وبالنسـبة هلم  ل أمتكَّ

 

ل يتوقفوا، وظلوا مستمرين يف التصوير، واستمروا غي عابئني بنا«.

إن صناعـة املـواد اإلباحيـة تعمـل جاهدة يف سـبيل احلفـاظ عىل صورة 
ومهيـة ولكن براقة، ووراء الكاميا يوجد الواقع، وهو العنف، واملخدرات، 

واالجتار بالبرش.
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قد يعتقد املستخدم املنغمس يف هذا العال أن ممثيل اإلباحية يستمتعون بام 

يفعلونه أمام الشاشات، لكن احلقيقة أهنم تت التهديد املستمر، ويتم سبُّهم 

بأبشـع األلفاظ من قبـل املنتجني؛ وذلك إلجبارهم عىل فعل أشـياء ال َيقبل 

إنسان القيام هبا أو تصورها.

ضات هلذه التجربة السـيئة: »إنه ُينظر إليك عىل أنك  تقـول إحدى املتعرِّ

جمـرد مجاد، جمـرد يشء، وليس كإنسـان لـك روح، ممثلو اإلباحيـة يتناولون 

املخدرات؛ ألهنم  ال يسـتطيعون التعاُمل مع الطريقة التي يتم معاملتهم هبا، 

75% ومـا يزيد عن ذلـك يتناولون املخدرات لتخدير أنفسـهم، هناك أطباء 

متخصصـني يف هـذه الصناعة لتخديرك أكثر، حتى إنـك إذا ُأصبَت بنزالت 

الـربد مثـاًل فإهنم يقومـون بإعطائـك أي يشء تريده؛ ألن كل مـا هيمهم هو 

املـال، أنت بالنسـبة هلم رقم، ربام يكون جسـمك مـيلء بالكدمات وعيونك 

سوداء ممزقة، كل هذا ال يعنيهم«.

جـزء من كـذب منتجي اإلباحيـة؛  ليزيدوا مـن مبيعاهتم هـو خداعهم 

ابون بإرادهتم، قد  املتمثـل يف إظهار أن اإلباحية ترفيه مباح يقوم به أناس جذَّ

ق هذا؛ ألنه يريد أن يوِهم نفسه أن املمثلني  يرغب املستخدم املغيَّب أن يصدرّ

يستمتعون بام يفعلونه، ما ال يقولونه هو أن بعًضا من هؤالء الناس يف احلقيقة 

لدهيم وراء الكواليس مسدسات ُمصوبة جتاه رؤوسهم، وأهنم إذا توقفوا عن 
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االبتسام، فسوف تنفجر رؤؤسهم«، إهنم جمرد سلعة للمنتج جيب أن ُتسَتغل 
ـار بالبرش هو عمل تـت األرض، مما  بأسـوأ شـكل. بطبيعة احلال فإن االجتِّ
جيعل من الصعب  احلصول عىل إحصاءات ثابتة عنها، لكن احلقائق بالنسبة 

إىل احلاالت التي َتظهر  للضوء تقشعر هلا األبدان.

فعىل سـبيل املثال يف عام 2011 تم العثـور عىل رجلني يف ميامي أمضوا 

ار بالبرش، و بعد استدراجهن  مخس سـنوات يستدرجون النسـاء إىل فخ االجتِّ

يقومـوا بتخديرهن باملخـدرات واختطافهن واالعتداء عليهـن، مع تصوير 

ذلك ثم بيعه ملروجي املواد اإلباحية يف مجيع أنحاء البالد، يف ذلك العام نفسه 

تم اهتام زوجني يف والية ميسـوري بإجبار فتاة معاقة ذهنيًّا بالرضب واجللد 

واخلنق والكهرباء والغرق والتشويه للموافقة عىل تصوير املشاهد إباحية.

هـذه احلاالت هي جمرد غيض من فيض، هناك الكثي من تلك القصص 

موجـودة يف الواقع، ربام بعض الضحايا تكتشـف أمورهم، والبعض اآلخر 

ال حُيىص عدُده يعاين يف صمت، كام ال يزال البعض اآلخر ضحية إلجبارهم 

عىل ممارسة الرذيلة مقابل املال.  

نظًرا ألن املواد اإلباحية جتعل هذا االستغالل غي األخالقي يبدو طبيعيًّا، 

فإنه ليس من املستغَرب وجود عالقة قوية بني استخدام املواد اإلباحية وامليل 

ح  إىل ممارسة الفاحشة كمرحلٍة الحقة، فالرجال الذين يفعلون ذلك من امُلَرجَّ
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َدت هلذه اجلريمة، وبالطبع فهم قد اتبعوا  أهنم قد شـاهدوا  أفالًما إباحية َمهرّ
خطـوات، وكانت اإلباحية هي املدخل، ومع هذه اخلطوات ال يبايل أحدهم 
م أهنا تفعل  إذا كان َمن يامِرس معها الفاحشة مستعَبدة ومتاَجر هبا؛ ألنه يتوهَّ
م سعادهتا؛ بسبب تأثره بالوهم الذي شاهده من  ذلك برضاها، بل وقد يتوهَّ

قبل  يف اإلباحية.

إن بعـض الدراسـات أظهرت أن حوايل نصف َمـن يعملَن يف متثيل هذه 
امَلشاهد السيئة هن نساء متاَجٌر هبن ومستعَبدات وجمرَبات.

يف النهاية؛ اإلباحية تؤدِّي إىل االجتار بالبرش، وُتَعدُّ الرشارة األوىل له.
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