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اإىل فريق واعي...

�شركائ���ي يف رحل���ة التغي���ر ومعركة الوع���ي، اأر�ش���ل �شكًرا 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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 يقـول الدكتـور نورمـان دويـدج يف كتابـه )الدمـاغ الذي يغري نفسـه(:

»املـواد اإلباحية ُتَعدُّ متعـة زائفة وخادعة، وتوحي للمدمـن بأهنا ختفف من 

التوتـر اجلنيس، ولكنها يف احلقيقة ُتْفيض إىل اإلدمان والتعود، ويؤدي هذا يف 

هناية املطاف إىل انخفاض املتعة نفسـها، وبالتايل سوف ختفض املتعة احلقيقية 

التي بني األزواج بدرجة أكرب«.

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

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

السـجائر والكحـول أو املخدرات، لكـن هذه النظرة تغريت بعد دراسـتهم 

إلدمان اإلباحية، حيث إن التأثري واحد، والرضر فادح.

إذا ألقينـا نظرة خاطفـة عىل الدماغ وفهمنـا كيفيـة عمـل اإلدمـان تبني 

لنـا أن السـجائر والكحول واملخـدرات لدهيم قواسـم مشـرتكة أكثر مما قد 

E



تأثيرات اإلباحية على الدماغ7

يعتقـد البعـض، بالتأكيد فإن طـرق تعاطيهـا خمتلفة؛  فالكحول ُيْسـَكب يف 

كوب، يف حني ُتْشـعل السـجائر  بالنار، ولكنهم مجيًعـا يف النهاية يدخلوا إىل 

اجلسـم، ومجيعهـم هلم نفـس التأثري عـىل املخ وذلـك بإغراقه بـادة كيميائية 

تسمى بـ)الدوبامني(، وهذا ما يسبب اإلدمان، واإلباحية تفعل نفس اليشء 

بالضبط.

يف الظاهـر ال يبـدو أن الكوكايـني واإلباحية لدهيا الكثري من القواسـم 

املشرتكة، حيث ُيشرتى واحدا منها يف األزقة بصورة غري طبيعية، بينا يكون 

حيمل اآلخر جماًنا عرب شـبكة اإلنرتنت، أحدمها يمكن احلصول عليه بتكلفة 

ا، يف حـني أن اآلخر تكلفتـه فقط ثمن االتصال بشـبكة اإلنرتنت  عاليـة جدًّ

عايل الرسعة، فأين هو التشابه بينها؟ التشابه داخل الدماغ.

كتـاب »دماغـك حتـت تأثـري اإلباحيـة« الرائع ملؤلفـه جاري ويلسـون 

ومرتمجتـه املتميـزة مـي بدر اللذان قدما لنـا من خالله درة علميـة فريدة عن 

علوم الدماغ وعلم اإلدمان احلديث وكيف تؤثر املرئيات اجلنسية عىل الدماغ 

وتغريه وكيفية التوقف عن استخدام اإلباحية، وألمهية الكتاب قمت بتنظيم 

اجلـزء اخلاص بعلـوم الدماغ وعلـم اإلدمان ، ورتبته بشـكل يسـهل قراءته 

وفهمه وأعدت تصميم ما ورد فيه من صور ورسومات بيانية لتكون أوضح 
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وأكثر دقة، وأضفت إليه املراجع اخلاصة باملعلومات والدراسـات التي امتأل 
هبـا الكتاب والتي مل تكـن موجودة بالرتمجة العربية ليكـون مرجًعا للباحثني 

واملتعلمني.
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عامل كوليدج

ما هو عامل كوليدج؟

)عامـل كوليـدج( يبنينّ لنـا بوضـوح الكيفية التـي يؤثر هبـا التجديد يف 

العالقات اجلنسية عىل السلوك اجلنيس.

أين نالحظه؟

وأثـر هـذا العامـل ملحـوظ لدى مـدى واسـع مـن احليوانـات الثديية 

كاجلرذان والكباش عىل سبيل املثال ال احلرص.

ويعمل كالتالي:

أطلـق ذكـًرا من اجلـرذان يف قفص فيه أنثـى جاهزة للتـزاوج، يف البداية 

سـوف تلحظ موجة من التزاوج اجلنيس النشط واملتكرر بني الذكر واألنثى، 

ولكـن بالتدريج يمـل الذكر من هذه األنثى حتديـًدا، وحتى لو كانت األنثى 

ترغـب باملزيـد من التزاوج فإن الذكر قد اكتفى. ولكن إذا اسـتبدلت األنثى 

األصلية بأخرى جديدة، فإن الذكر سوف يستعيد نشاطه يف احلال، وسيعمل 

بـكل إقـدام وجدنّ عىل ختصيبها. وباإلمـكان تكرار هذه التجربة، واسـتبدال 

اإلنـاث بشـكل مسـتمر، حتى ختـور قوى الذكـر بالكامـل. التكاثـر -أواًل 
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وأخـرًيا- هو األولوية الكربى للجينات، ويمكنك أن تسـأل عن ذلك الفأر 
األسرتايل الذي ينخرط يف موجات نشطة من التزاوج مع اإلناث حتى يدمر 

جهازه املناعي، ويسقط قتياًل.
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الفرق بني اإلنسان وبقية الثدييات:
من املؤكد أن التزاوج لدى اإلنسـان عموًما أكثر تعقيًدا من ذلك، فنحن 

عىل سبيل املثال من إىل اخلمسة باملائة من الثدييات القادرة عىل تكوين رابطة 

زوجيـة طويلة األمد، ورغم ذلك فإن التجديد يف العالقات اجلنسـية يمكن 

أن يؤثر عىل النشاط اجلنيس لإلنسان أيًضا.

سبب التسمية:
سـمي )عامل كوليدج( هبذا االسم نسـبة إىل الرئيس األمريكي )كالفني 

كوليدج(. يف أحد األيام، كان الرئيس وزوجته يتنزهان يف مزرعة، وبينا كان 

الرئيس منشـغاًل يف مكان آخر، عرض املزارع عىل السيدة األوىل وبكل فخر 

ديكه النشـط الذي يسـتطيع أن يتزاوج مع الدجاجات طيلـة اليوم بال كلل، 

ويستمر عىل ذلك يوًما بعد يوم، عندها أبدت السيدة األوىل إعجاهبا بالديك 

وبنشاطه املتميز، وطلبت من املزارع بحياء أن خيرب عنه السيد الرئيس، ففعل. 

عندها أطرق الرئيس كوليدج مفكًرا لربهة، ثم سأله: »أيفعل ذلك مع نفس 

الدجاجـة؟« أجاب املزارع: »ال يا سـيدي«، فرد عليـه الرئيس بحزم: »أخرب 

السيدة بذلك«.
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ما عالقة عامل كوليدج بصناعة اإلباحية؟
هـذا األثر الذي يظهر عىل النشـاط اجلنيس بسـبب وجود زوج حسـناء 
جديـدة هـو العامل األسـايس الذي يدفع عجلـة صناعة اإلباحية اجلنسـية. 
ولكـن مـا الـذي يشـحن الرغبـة يف التجديد عىل املسـتوى الوظيفي جلسـم 

اإلنسان؟ إنه )الدوبامني(.



تأثيرات اإلباحية على الدماغ13

الدائــرة العصبية للمكافــأة

م��ا ه��ي الدائ��رة الع�صبي��ة للمكاف��اأة؟ وم��ا وظيف��ة تل��ك الدائ��رة 
الع�صبية؟

يوجد يف الدماغ دوائر عصبية تتحكم بــ:
العواطف.  

  واالنفعاالت.
  واحلوافز.
  والدوافع.

  واختاذ القرارات عىل مستوى اإلدراك الالواعي]1[.

هـذه الدوائـر العصبية تـؤدنّي وظيفتها بكفـاءة عالية، ومل يتغـري تركيبها 
أبـًدا منذ بدء اخلليقة]2[. والدوبامني هو الناق�ل العصبي الذي يؤجج الرغبة 
ويعطين�ا احلاف�ز ك�ي نس�عى إىل إقامة عالق�ة جنس�ية]3[، فالدوبامني ينشـط 
تراكيب عصبية تقع يف وسـط الدمـاغ، وتعرف بالدائـرة العصبية للمكافأة، 

والدائرة العصبية للمكافأة هي اجلزء من الدماغ الذي يمنحنا:
احلافز .  

والرغبة يف السعي ألمر ما.  
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  والشعور بالتلذذ بيشء ما.

  وكذلك اإلدمان عىل سلوك بعينه.

ما هي النشاطات التي تتربع على قمة أولويات دائرة املكافأة؟
الدائـرة العصبية للمكافأة قديمـة قدم اخللق، وهدفها أن تدفعك لتعمل 

مـا يضمن بقاءك ويـورث جيناتك، ويرتبع عىل قمة قائمـة أولويات املكافأة 

لدى اإلنسان:

الغذاء]4[.  

  واجلنس]5[.

  واحلب]6[.

  والصداقة.

  والتجديد]7[.

وتسـمى هذه األنشـطة )املحفّزات الطبيعي�ة(، وذلك مقارنـة بالعقاقري 

الضارة التي تسبب اإلدمان، والتي بإمكاهنا أن ختتطف هذه الدائرة العصبية 

عينها، وتسيطر عليها.
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ما هو الهدف األساسي من إفراز الدوبامني؟
اهلـدف األسـايس من إفـراز الدوبامني هـو أن حيفزك عىل السـعي لكي 

تعمـل ما خيـدم مصلحة جيناتك]8[، ويضمن اسـتمرار نسـلك. وكلا ازداد 

إفراز الدوبامني كلا :

ازدادت رغبتك يف البحث عن اليشء املرغوب والسعي للحصول عليه  

ولكن إذا مل يفرز الدوبامني فقد تتغاىض عن األمر متاًما.  

فعندمـا يعرض عليك طبق فيه طعام غني بالسـعرات احلرارية والطاقة، 
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مثل حلوى الشوكوالتة مع البوظة عىل سبيل املثال، سوف تتولد لديك رغبة 
جاحمـة لتناولـه، أما إذا عرض عليـك طبق من الكرفس؟ فهـذا الطعام ليس 

اًبا بالرضورة. جذَّ

التغريات يف معدل اإفراز الدوبامني هي املعيار الذي ي�صاعدك يف:
تقدير قيمة أي جتربة متر بك.  

  وهي التي تدلك عىل ما ترغب بالسعي له.
  وما تود اجتنابه.

وأين تضع انتباهك واهتامك.  
ب عليك أن تتذكره    وفوق هذا فموجات إفراز الدوبامني ختربك ما الذي يتوجنّ

الحًقا، ألهنا تساعد عىل توثيق الروابط بني العصبونات يف الدماغ]9[.
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ما هو احملفز الطبيعي األشد؟
ال  التهيج اجلنيس، ومن ثم الوصول إىل ذروة الشـبق، جيتمعان مًعا ليشكنّ

املحفز الطبيعي األشد تأثرًيا عىل الدائرة العصبية للمكافأة يف دماغك، والذي 

يسـبب أكرب موجة من إفراز الدوبامني عىل اإلطالق مقارنة بأي نشـاط آخر 

تقوم به.

هل الدوبامني هو الذي يسبب املتعة؟
ورغـم أن الدوبامني يشـار إليـه عادة عىل أنـه )جزئ املتعـة(، إال أنه يف 

ز عىل السعي بحًثا]10[ عن املتعة، وال يسبب املتعة بذاهتا، وألجل  احلقيقة حيفنّ

ذلـك فـإن إفـراز الدوبامـني يـزداد يف حـال توقع احلـدث]11[، إنـه حافزك 

وسائقك يف تعقب امللذات املرتقبة، واألهداف بعيدة املدى]12[.

يعمـل الدوبامـني يف نقاط التشـابك العصبـي عند التقـاء العصبونات، 

حيث ترتبط جزيئات الدوبامني التي يفرزها العصبون املرسـل باملستقبالت 

العصبيـة يف العصبون املجاور، وهكذا يرسي التيار العصبي من عصبون إىل 

اآلخـر كـا ترى يف الصـورة. أما املتعة التي تشـعر هبا عند بلـوغ قمة اإلثارة 

فتأيت من إفراز مركبات أفيونية)1) أخرى، أنه ولذلك انظر إىل الدوبامني عىل 

املركبات األفيونية هلا مستقبالت خاصة هبا ختتلف عن مستقبالت الدوبامني.   )1(
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أنه املسؤول عن الرغبة يف املتعة: )أرغب هبذا(، واملركبات األفيونية عىل أهنا 
املسؤولة عن شعورك باملتعة: )يعجبني هذا(]13[.

وقـد وضحت أخصائية علم النفس )سـوزان وينشـنْك(]14[ الفرق بني 
الدوبامـني واملركبـات األفيونيـة بقوهلـا: )الدوبامني جيعلنا نريـد، ونرغب، 
ونسـعى، ونبحث(، ويعترب )أثر عمل منظومة الدوبامني أقوى من أثر عمل 
منظومة املركبات األفيونية، فنحن ننشـغل بالسـعي أكثر مما نشعر بالقناعة با 
حصلنـا عليه... فالسـعي له أثر أكرب يف تأمـني بقائنا من الركـون إىل القناعة 
والرضا بكل غفلة(. ومن هذا املنطلق، يمكننا أن نعترب اإلدمان عىل أنه سعي 

، وعاث فساًدا]15[. يف طلب الشهوات قد ضلنّ
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التجديد والتجديد ثم التجديد

متى يزيد إفراز الدوبامني؟
يزيد إفراز الدوبامني عندما جيد جديد]16[، سيارة جديدة أو افتتاح فيلم 

سـينائي أو آخر رصعة يف األجهزة اإللكرتونية... كلنا رهن الزيادة يف إفراز 

الدوبامني، وكا هو احلال مع كل رصعة جديدة، فإن التشـويق يتالشـى مع 

هبوط مسـتوى الدوبامني. إذا عدنا إىل املثال الذي ذكرناه قبل قليل، فيمكن 

أن نقول بأن الدائرة العصبية للمكافأة يف دماغ الفأر تفرز تدرجييًّا كميات أقل 

فأقل من الدوبامني استجابة إلغراء األنثى املوجودة معه يف القفص، ولكنها 

تشهد ارتفاًعا كبرًيا يف إفراز الدوبامني لدى إدخال األنثى اجلديدة. هل يبدو 

ذلك مألوًفا؟

يف إحدى التجارب، عرض باحثون أسرتاليون فيلًا ذا حمتوى جنيس عىل 

املشـاركني يف التجربـة عدة مرات، ووجدوا أن املشـاركني عانوا من تناقص 

مستمر يف مستوى التهيج اجلنيس]17[ مع تكرار عرض الفيلم، واستدلوا عىل 

ذلك من قياس شـدة االنتصاب لدى املشاركني، ومن ترصحياهتم الشخصية 

التـي أدلوا هبا الحًقا. مشـاهدة الفيلم نفسـه مراًرا وتكـراًرا جتعله يبدو ممالًّ 
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د، والتعود -أي ضعف االستجابة للمحفز بتكرار التعرض له-  بسبب التعونّ
هو داللة عىل انخفاض معدل إفراز الدوبامني.

بعد عرض الفيلم ذاته ثان عرشة مرة، حتى صار املشـاركون يف التجربة 
يغطـون يف غفـوة أثنـاء العـرض، غري الباحثـون الفيلـم، وعرضـوا فيلمني 
جديدين يف جلسـتي العرض التاسـعة عرشة والعرشين، ويا هلا من مفاجأة! 
هنض املشاركون وانتبهوا وتفاعلوا مع العرض، وظهر ذلك جليًّا عىل مقياس 
شدة االنتصاب لدهيم )انظر الرسم البياين املرفق(. وبالطبع فقد أبدت النساء 

تأثًرا مماثاًل بالتجديد]18[.
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ما هو السبب احلقيقي وراء إغراء املرئيات اجلنسية؟
إغراء املرئيات اجلنسـية ينبع من زيادة نشـاط اجلهـاز العصبي للمكافأة 
لدى مشـاهدهيا، وذلك بسـبب خاصية أساسـية متيز اإلنرتنـت الرسيعة عن 
غريهـا من التقنيـات وهي أن التجديـد متوفر دائًا، وعىل بعـد نقرة واحدة. 
ففي كل جلسـة تصفح للمواقع اإلباحية، يمكن للشـخص أن يرى وجوًها 
جديدة، أو مشـاهد غـري مألوفة، أو سـلوك جنيس غريـب، أو ... امأل أنت 

الفراغ. 

واملواقع اإلباحية األكثر شـعبية -تلك املساة مواقع التيوب- تراعي يف 
تصميم صفحاهتا أن ختدم هذه الرغبة يف التجديد الدائم لدى مرتادهيا، فكل 
صفحة توفر هلم العرشات من األفالم اجلنسية القصرية، ورضوب خمتلفة من 
املارسات اجلنسـية ليختاروا منها، ويقيض مرتادو هذه املواقع فرتات طويلة 
ينقرون وينتقلون من فيلم إىل آخر، ويسـتغرقون يف مشاهدة املواد املعروضة 

ألهنا تقدم هلم جتديًدا ال ينضب.

بوجـود عـدد من الصفحـات املفتوحة عىل متصفح اإلنرتنـت، والتنقل 
بينهـا، والنقـر لسـاعات، بإمكانـك أن تعايـن يف كل عـرش دقائق عـدًدا من 
احلسـناوات اجلـدد أكرب مما كان يتسـننّى ألجـدادك األوائـل أن يعاينوه، ولو 
سـعوا طوال حياهتم. وبالطبـع فإن واقع احلال مع اإلنرتنـت الرسيعة مغاير 
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متاًمـا لواقـع جتربة األجـداد، ألن ما يبـدو يف الظاهر عىل أنه رمـز للوفرة، ال 
يعدو كونه سـاعات عديدة مُتىض أمام الشاشـة، سـعًيا يف طلب يشء موجود 

يف مكان آخر من العامل.

 »كن���ت اأفت���ح مت�شفح الإنرتنت يف عدد م���ن النوافذ، ويف كل 
مت�شفح اأفتح عدًدا من ال�شفحات، ال�شيء الأ�شا�شي الذي كان يثر �شهوتي 
ه���و التجديد: وجوه جديدة، واأج�شاد جدي���دة، واختيارات جديدة. نادًرا ما 
كن���ت اأ�شاهد امل�شه���د كاماًل، ول اأذكر مت���ى �شاهدت فيلًم���ا جن�شيًّا برمته، 

ا، كنت دائًما اأرغب بالتجديد ال�شريع«. فذلك ممل جدًّ
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محفز خارق للطبيعة

الكلـات املغوية والصور املغرية واألفـالم اخلليعة... كلها موجودة منذ 

زمـن بعيد، وكذلـك طبيعة اجلهاز العصبي عند اإلنسـان، وأنـه يقوم بإفراز 

الناقـل العصبي عندما تلوح له فرصة جديدة للتزاوج هي أيًضا فطرة قديمة 

قدم اخللق.

فم��ا ال��ذي يجعل املرئي��ات اجلن�صي��ة املتوف��رة على الإنرتن��ت اليوم 

�صديدة الإغراء، وبهذا ال�صكل القهري؟

لي�س ذلك بس�بب التجدي�د الدائ�م فقط، ولكـن ألن إفـراز الدوبامني 

يزداد اسـتجابة ملشـاعر وحمفزات أخرى باإلضافـة إىل التجديد، ومجيع هذه 

املحفزات موجودة بشكل ظاهر يف األفالم اإلباحية املتوفرة عىل اإلنرتنت:

املفاجـأة والصدمة]19[، وما الذي ال يعترب صادًما يف األفالم اإلباحية   

اليوم؟

احلـرص النفيس)القلـق(]20[، كالذي تشـعر بـه عندما تشـاهد أفالًما   

جنسية ال تتاشى مع قيمك وأخالقك.

السعي والبحث]21[، وما يصاحبه من التشويق والرتقب.  
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جتربة نيكوالس تنبرغن:
ينطبق عىل املرئيات اجلنسـية املتوفرة عىل اإلنرتنت اليوم صفة ما يسـميه 

العلـاء )املحفز اخلـارق للطبيعة(]22[. قبل سـنوات عديدة، اكتشـف العامل 

احلائـز عىل جائـزة نوبل )نيكوالس تنربغن()1) أن باإلمـكان خداع الطيور، 

والفراشـات، وحيوانات أخرى، وجعلهـا تفضل البيوض واألزواج الزائفة 

عـىل بيوضهـا وأزواجها احلقيقية. إناث الطيور -عىل سـبيل املثال- جاهدن 

كـي يرقـدن عىل بيـوض تِنربِغـن الزائفـة، والتي صنعهـا من اجلـص لتبدو 

كبـرية ومرقنّطة بألـوان زاهية، بينـا تركن بيوضهـن احلقيقية املرقطـة بألوان 

عة أمهلوا التـزاوج مع اإلناث  باهتـة مهملـة لتتعفن. وذكور اخلنفسـاء املرصنّ

مـن نوعهم، وبذلوا جهوًدا عقيمة يف حماوالهتم املسـتميتة للتزاوج مع القعر 

الغائـر لزجاجة الرشاب ذات اللون البني]23[. بالنسـبة لذكر اخلنفسـاء، فإن 

زجاجـة الرشاب امللقاة عـىل األرض تبدو وكأهنا أكرب وأمجـل وأكثر اإلناث 

الذين رآهم إغراء وإثارة.

األجدر أن يظل اهتام احليوان حمصوًرا يف نطاق التزاوج الطبيعية، ولكن 
يف هـذه احلاالت بداًل من أن تتوقف اسـتجابة احليـوان الغريزية للمحفزات 

حـاز )نيكـوالس تنربغـن( عىل جائزة نوبـل يف الطب وعلم وظائـف األعضاء عام    )1(
1973م باالشرتاك مع )كارل فيش( و)كونراد لورينز(.
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عنـد هذا اهلدف، فإن الفطـرة املربجمة يف دماغه تواصل حثه عىل االسـتجابة 

النشـطة للمحفزات الزائفة، ونتيجة لذلك فإن هذه املحفزات الزائفة تغري 

احليوان، وتسـتدرجه إىل خارج نطـاق مهمة التزاوج بالكلية. سـمى تربِغن 

هـذه املحفـزات اخلادعـة )حمفـزات فـوق الطبيعية(، ويشـار إليهـا اليوم يف 

الغالب عىل أهنا )حمفزات خارقة للطبيعة(.

ما هي احملفزات اخلارقة للطبيعة؟
املحفزات اخلارقة للطبيعة هي:

 نسخ مبالغ فيها من املحفزات الطبيعية، ننخدع هبا، فنراها ذات قيمة. 

ل القرد صورة األنثى عىل األنثى احلقيقية،  قـد ال نتوقع –مثاًل- أن يفضنّ

إال أننـا قد نصاب بالدهشـة عندما نجـد أن القرود مسـتعدة أن تدفع غرامة 

)تتنـازل عـن تنـاول العصري املعـروض عليهـا( مقابل أن تتفـرج عىل صور 

ملؤخـرات إناث القـرود]24[. فليس مسـتغرًبا -واحلال هـذه- أن ندرك بأن 

املرئيات اجلنسية عىل اإلنرتنت بإمكاهنا أن ختتطف الدائرة العصبية للمكافأة 

يف دماغ اإلنسان، وحترفها عن الفطرة السليمة.
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مـــا الـــذي يجعلنـــا نضـــع محفـــز خـــارق للطبيعة علـــى قمة 
أولوياتنا؟

عندما نضع حمفًزا خارًقا للطبيعة عىل قمة أولوياتنا، فإننا نفعل ذلك ألن 
هذا املحفز سبب زيادة كبرية يف إفراز الدوبامني يف جهاز املكافأة يف أدمغتنا، 

وبدرجة أكرب مما يسببه املحفز الطبيعي الذي يوازيه.

ملاذا اجملالت اإلباحية التي شـــاعت في املاضي ما كان بإمكانها أن 
تنافس الزوجة احلقيقية؟

بالنسـبة ملعظـم مشـاهدي املرئيـات اجلنسـية، فـإن املجـالت اإلباحيـة 
التي شـاعت يف املايض مـا كان بإمكاهنا أن تنافس أو تبـزنّ الرشيكة احلقيقية، 
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ومـا ُيعرض يف طيات صفحات جملـة )البالي بوي( ما كان بإمكاهنا أن توفر 

نسـخة طبق األصـل عن اإلشـارات واإلحياءات التـي تعلمـوا أن يربطوها 

بالعالقة اجلنسـية، مثـل نظرات العيـوان، واللمس، والعطـر، واإلثارة التي 

تصاحـب الغزل، والرقص، واملداعبة... وغريها، ولذلك فإن درجة اإلثارة 

عند مشـاهدة الصور املعروضة يف املجالت ال ترتقـي إىل درجة اإلثارة التي 

يوفرها املحفز الطبيعي!

ما السبب الذي جعل املرئيات اجلنسية عبر االنترنت تلعب دور 

احملفزات اخلارقة للطبيعة؟
صنـا املرئيـات اجلنسـية التي تعرض عـىل املواقـع اإلباحية عىل   لـو تفحَّ

اإلنرتنت، نجد أن املحفزات اخلارقة للطبيعة منسـوجة ومتشـابكة يف بنيتها. 

فهي:

: توفر فيًضا ال ينتهي من احلسناوات املغريات بكبسة زر، واألبحاث  أولاً

تؤكد بأن التجديد والرتقـب الناجتان عن عملية البحث وتصفح املواقع عىل 

اإلنرتنت يفاقم أحدمها اآلخر، ويزيدان من مسـتوى اإلثارة، وبالتايل يمكن 

أن يسـبنّبا تغيـريات يف مسـار الروابط بـني العصبونـات يف الدائـرة العصبية 

للمكافأة يف الدماغ]25[.
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وثانياً���ا: تعـرض املواقع اإلباحية عـىل اإلنرتنت أثداء مكـربة اصطناعيًّا 

لدى النسـاء، وأعضاء ذكورية هائلة بفعـل الفياغرا لدى الرجال، ومههات 

وحـركات غريزيـة مبالـغ فيهـا، ومجـاع متكـرر، وجنـس مجاعـي، وغريها 

مـن السـيناريوهات التي تعرض ممارسـات جنسـية مبالغ فيهـا، وبعيدة عن 

الواقع.

���ا: اإلثارة التي تسـببها مشـاهدة األفالم تفوق اإلثـارة النامجة عن  وثالثاً

مشـاهدة الصور الفوتوغرافية املنشـورة يف املجالت بمراحل، واألفالم التي 

تعـرض عـىل مواقع التيوب قصرية، وقد ال تتعـدى يف مدهتا دقائق معدودة، 

ولكنها تعرض للمشاهد ممارسات جنسية ساخنة وجريئة. عند مشاهدة صور 

النسـاء العاريات، فإن كل ما لدى املشـاهد هو قدرته عىل التخيل، أن يتخيل 

ما الذي سـيحصل بعد مشاهدة الصور، وبالنسبة ملراهق يف الثالثة عرشة من 

جيـل ما قبل اإلنرتنـت... مل يكن بإمكانه أن يتخيل الكثـري. وباملقارنة، ففي 

وجـود هذا السـيل الذي ال خيف من أفالم )ال أصـدق ما رأت عيناي(، فإن 

ما يشـاهده الفتى املراهق عىل اإلنرتنت غالًبا ما يفوق توقعاته، وهلذا يسجل 

الدماغ مسـتوى أكـرب من اإلثارة]26[. وضع يف حسـبانك أيًضا أن اإلنسـان 

يتعلـم من مراقبة اآلخرين، وبالتايل فإن مشـاهدة الفيلم تعطي دروًسـا أبلغ 

وأقوى يف )كيف تصنع عندما...( مما تعطيه مشاهدة الصور الفوتغرافية.
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املواقع اإلباحية عىل اإلنرتنت تعرض املحفزات اجلنسية اخلارقة للطبيعة 
بوفـرة، ودون حـدود أو ضوابـط، والنتيجـة أن مرتـادي املواقـع اإلباحيـة 
يشـعرون أن اإلثارة اجلنسية املصطنعة عىل اإلنرتنت أكثر جاذبية وإغراء من 
زوجاهتـم. تبدو هـذه الظاهرة من غرابتها أقرب إىل اخليال العلمي إىل درجة 

يمكنها أن جتعل تِنربِغن يقول: »هذا هو بالضبط ما كنت أحتدث عنه!«.

ملاذا من الصعـــب على العالقات االجتماعية الواقعية أن تنافس 
األفالم اإلباحية؟

إن إقبـال مرتـادي املواقـع اإلباحية عىل مشـاهدة املثريات اجلنسـية عىل 
اإلنرتنـت ليس بالـرضورة ألهنم يريـدون أن حينوا ظهورهم لسـاعات أمام 
شاشـات احلاسـوب وهم حيدقون يف املرئيات اجلنسية املعروضة، أو ينقرون 
لـون أن يمضـوا وقتهم  بحًثـا عـن مـواد جديـدة، فهـم عـىل األغلـب يفضنّ
بالتوصـل مع أصدقائهـم، أو التعرف عىل أصدقاء جـدد، وربا البحث عن 
زوجات املسـتقبل. إال أنه من الصعب عىل العالقات االجتاعية الواقعية أن 
تنافس األفالم اإلباحية عىل مسـتوى اسـتجابة الدماغ للمحفزات، وخاصة 
عندما يضاف للمعادلة عدم وجود ضانات ملسـتقبل العالقات االجتاعية، 

والتقلبات املحتملة يف العالقات العاطفية)1).

وقـد توجـد عوائـق أخرى للـزواج الرشعـي مثـل: ضيـق ذات اليد أو عـدم توفر    )1(
املسـكن، ولكن كل هذه العوائق ال تربر تعويض الدماغ ملخاطر اإلباحية اجلنسـية، 

وإال فسنكون كاملستجري من الرمضاء بالنار.
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 وقد عربنّ )نوح تشريش( عن ذلك يف مذكراته )األمحق: مدمن 
عـىل إباحيـة اإلنرتنـت()1) فيقول: »ليـس ألين مل أكن أرغب بعالقة جنسـية 
حقيقيـة، ولكن ألن السـعي إىل إقامـة عالقة عاطفيـة كان يف الواقع أصعب 

بكثري، وأكثر إرباًكا من الركون إىل مشاهدة األفالم اإلباحية«.

 وق���د وجدت هذه الفك���رة �شداها يف الكثر م���ن ت�شريحات 
اأع�ش���اء املنتدي���ات: »مررت بفرتة كن���ت فيها اأعزًبا، وكن���ت اأعي�ص يف بلدة 
�شغرة نائية، فبداأت اأمار�ص ال�شتمناء ب�شكل متكرر اأثناء م�شاهدة الأفالم 
الإباحي���ة، وق���د ذهلت من ال�شرع���ة الفائقة التي انزلقت به���ا يف وحل هذه 
الع���ادة املقيتة، ب���داأت اأتغي���ب اأياًما عن عمل���ي لأت�شفح املواق���ع الإباحية، 
ورغ���م ذلك مل اأق���ّدر مغبة ما كان يحدث يل، اإىل اأن كن���ت يوًما يف ال�شرير 
م���ع امراأتي ووجدت نف�ش���ي اأحاول جاهًدا اأن اأتذكر مقاط���ع و�شوًرا اإباحية 
لت�شاع���دين على النت�شاب. ما كان بح�شب���اين يوًما اأن �شيًئا كهذا ميكن اأن 
يحدث يل، وحل�شن احلظ فقد كان لدي اأ�شا�ص متني وعالقة جن�شية �شحية 
و�شليمة قب���ل اأن اأنزلق يف وحل الإباحية اجلن�شية، فاأدركت الفرق، وبعد اأن 

اأقلعت متاًما عن ممار�شة العادة ال�شرية رجعت اإىل �شابق عهدي«.

(1(  wack: addicted to internet porn» by Noah Church»
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ملـــاذا في هذا العصـــر ال تبدو في األفق أية بـــوادر للتخلص من 
احملفزات اجلنسية اخلارقة للطبيعة؟

يف هذا العرص ال تبدو يف األفق أية بوادر للتخلص من املحفزات اجلنسية 
اخلارقـة للطبيعة، فصناعة اإلباحية اجلنسـية بـدأت فعليًّا بعرض منتجاهتا يف 
األفـالم الثالثية األبعاد، وبتقنية اإلنسـان اآليل]27[. وحتى اللعب واآلالت 
اليدويـة املصننّعـة ألهـداف اإلثارة اجلنسـية]28[، صار باإلمـكان برجمتها مع 
حاسـوب املسـتهلك، بحيث يتزامن عملها البـدين]29[ مع شـعوره بالتهيج 

اجلنيس الناجم عن مشاهدة الفيلم عىل الشاشة.

أين تكمن خطورة التعرض للمحفزات اخلارقة للطبيعة؟
خطـورة التعـرض للمحفـزات اخلارقـة للطبيعة هبذه الكثافـة تكمن يف 

زيادة احتال حدوث هذه السلسلة من التأثريات املتتابعة:
أن ُيسجل يف دماغنا أن هذا املحفز ذو قيمة متميزة، كأن يكون نسخة   
مبالـغ فيها مـن يشء عرفه أجدادنا، وعرفنا نحـن أيًضا بان إغراءه ال 

ُيقاَوم مثل الطعام الغني بالسعرات احلرارية، أو اإلثارة اجلنسية.
أن يكون متوفًرا بسهولة ويرس، وبتمويل ال ينضب، بشكل غري متوفر   

يف الواقع، وال يمكن حماكاته يف الطبيعة.
أن يتوفر بتشكيلة واسعة، وجتديد مستمر.  

ومن ثم نقبل عىل استهالكه بإفراط، ولفرتة طويلة.  
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ما وجه الشـــبه بني الوجبات الســـريعة واملرئيات اجلنسية عبر 

اإلنترنت؟
الوجبـات الرسيعـة املتوفـرة بأثان زهيدة حتقـق كل الرشوط السـابقة، 

ومتعـارف عليها بأهنا أيًضا حمفزات خارقـة للطبيعة. بإمكانك أن جترع علبة 

مـرشوب غازي سـعة 32 أونصة وتأكل كيًسـا من رشائـح البطاطس املقلية 

برسعـة ودون أن تـرتدد، ولكن هل بإمكانك أن تـأكل وجبة تعادهلا يف عدد 

السـعرات احلراريـة مكونـة من اللحـوم املقـددة واجلزر املسـلوق؟ وبنفس 

السهولة؟!

وباملثـل، فـإن املشـاهدين يقضـون السـاعات الطوال وهـم يتصفحون 

مكتبات األفالم يف املواقـع اإلباحية، ويبحثون عن فيلم اخلتام املثايل، ويظل 

مسـتوى الدوبامـني يف أدمغتهم مرتفًعـا بدرجة غري طبيعيـة لفرتات طويلة، 

ويفعلـون ذلـك يوًمـا بعد يـوم. ولكن حـاول أن تتخيل أن يقيض اإلنسـان 

األول نفس العدد من السـاعات، يارس االسـتمناء، وهو ينظر إىل الرسـوم 

املنقوشة عىل حائط الكهف، وأنه يفعل ذلك بشكل روتيني... غري ممكن!
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ملـــاذا خطر املرئيـــات اجلنســـية علـــى اإلنترنت يتعـــّدى كونها 
محفزات خارقة للطبيعة؟

ى كوهنا حمفـزات خارقة  خطـر املرئيـات اجلنسـية عـىل اإلنرتنـت يتعـدنّ
للطبيعة، فاإلنرتنت كوسيلة لعرض وتوزيع منتجات اإلثارة اجلنسية تشكل 

بحدنّ ذاهتا أخطاًرا استثنائية وغري مسبوقة. 
ا، ومتوفر عىل مدار السـاعة بشـكل  : الدخـول إىل املواقع سـهل جدًّ أولاً

رسي وجماين. 

ثانياًا: يبدأ معظم مشاهدي املرئيات اجلنسية بمشاهدهتا مع بداية مرحلة 
البلـوغ، عندمـا تكـون أدمغتهـم يف قمـة لدونتهـا، ويف أوج عرضتهـا خلطر 

اإلدمان، وإلمكانية تغيري مسار الروابط العصبية فيها.

ا طبيعيًّا الستهالك الطعام، وكذلك النفور  وأخرياًا: سعة املعدة تضع حدًّ
الطبيعـي الذي ينتابنا عندما نشـعر بالشـبع، وبأننا ال نسـتطيع أن نأكل لقمة 
أخـرى مـن الطعام. ولكن –عدا عـن احلاجة للنوم، واسـتعال دورة املياه- 
فليـس هناك حـد بدين واضـح لالكتفاء من مشـاهدة األفـالم اإلباحية عىل 
اإلنرتنـت. بإمـكان مرتاد املواقـع اإلباحيـة أن حيافظ عىل مسـتوى عاٍل من 
اإلثارة والتهيج اجلنيس أثناء مشـاهدته األفالم اإلباحية ملدة ساعات دون أن 

يتولنّد لديه أي شعور باالكتفاء أو النفور.
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والنهم يف مشاهدة املرئيات اجلنسية يبدو للشخص وكأنه استجابة لوعد 
باملتعة املرتقبة، تذكر أن الرسـالة التي يرسـلها الدوبامني ليست )القناعة( با 
حصلـت عليه، وإنا احلضنّ عىل أن تسـتمر )بالسـعي والبحث(، وسـتأتيك 

املتعة والسعادة )عا قريب(.

 »كن���ت اأ�شع���ى لإث���ارة �شهوت���ي اإىل ما قب���ل ال���ذروة بقليل ثم 
اأتوق���ف، واأ�شتم���ر يف م�شاهدة الأف���الم الإباحي���ة، واأبقي عل���ى نف�شي على 
ا مب�شاهدة الأفالم  م�شت���وى متو�شط من الإثارة، ودائًما متهيج. كن���ت مهتمًّ
اأكرث من اهتمامي بال�شتمناء، وكنت اأظل اأ�شًرا للت�شفح والبحث يف املواقع 
الإباحي���ة حتى اأ�ش���ل اإىل درجة الإرهاق، وعندها اأ�شع���ر بالرع�شة والقذف 

كنوع من ال�شت�شالم«.
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الدماغ يتأقلم ولكن في االجتاه اخلاطئ
التكيف اجلنسي واإلدمان

ماذا يفعل الدماغ عندما يتعرض حملفز خارق للطبيعة بإفراط، 
وملدة طويلة؟ وكيف يســـتجيب الدمـــاغ لهذا احملفز وليس لديه 

برمجة سابقة عن كيفية التعامل معه؟ 
بعض األدمغة تتأقلم، ولكن ليس يف االجتاه السليم، وتتم عملية التأقلم 

عىل نحو تدرجيي.

يف البداية تقوم مشـاهدة املرئيات اجلنسـية إىل االسـتمناء والوصول إىل 
ذروة الشبق، وبالتايل ختفيف التوتر اجلنيس، ويستقبل الدماغ ذلك باالمتنان 
والرضـا. ولكـن إذا عرضـت نفسـك لإلثـارة املفرطـة بشـكل مزمـن فإن 
ن نفسـه ضد اإلثارة املفرطة بالتقليل من تأثري  دماغك يبدأ بمعاداتك، وحيصنّ
الدوبامني، وبالتايل تضعف اإلشـارات العصبية بالتدريج، ويقل شيًئا فشيًئا 
شـعورك باالمتنـان والرضا]30[ عند مشـاهدة األفالم اإلباحيـة. كا ترى يف 
الصورة، فإن الدماغ حيصن نفسه بإفراز كميات أقل من الدوبامني وبتقليص 

عدد املستقبالت العصبية اخلاصة به.

هذه التغريات التي حتصل يف بنية الدماغ تؤدي إىل تبلد اإلحساس، وتبلد 
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اإلحس�اس ق�د يؤدي إىل التحم�ل، أي أن حيتاج الش�خص إىل حمفزات أكرب 
للحصول عىل نفس املستوى من اإلثارة الذي كان يشعر هبا يف البداية، وتبلد 
اإلحس�اس يمكن أن يدفع بعض األش�خاص إىل االس�تمرار يف البحث عن 

اإلثارة املرجّوة بتصميم أكرب. 

وبالتأكيـد فإن هذه التغريات التي حتدث يف بنيـة الدماغ جتعل التخلص 
من أرضار اإلباحية اجلنسـية رحلة مليئة بالتحديات، وقد عربنّ عن ذلك أحد 

مرتادي املواقع اإلباحية بقوله: 
»ال�شق���وط يف فخ الإباحية اجلن�شي���ة كوخز الإبرة، واخلروج منها كنزع 

�شنارة ال�شيد من فم الفري�شة«.
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التكيف اجلنسي

ما هو التكيف اجلنسي التي تسببه املرئيات اجلنسية؟
أحـد عواقب اإلفـراط يف تعريض الدمـاغ للمحفزات اجلنسـية اخلارق 
للطبيعة هي التكيف اجلنيس مع مؤثرات غري طبيعية وغري متوقعة، وبشـكل 

مل يعهده آباؤنا يف املايض. 

يف ح�االت التكي�ف اجلن�ي، يمك�ن أن ترتب�ط إثارة الش�هوة اجلنس�ية 
بوجود:

شاشة احلاسوب.  

  أو بالبحث املستمر عن اجلديد والنقر عىل األزرار.

  أو بإطالق البرص والنظر إىل املحرمات.

  أو بترصفات أخرى مستغربة.

 ويف أسوأ احلاالت سيصبح الشخص يف النهاية بحاجة إىل االثنتني مًعا: 

املرئيات اإلباحية املغرية.  
ووسيلة العرض التي اعتاد عليها -وهي البحث والنقر- حتى يصل   

إىل اإلثارة اجلنسية املطلوبة. 
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يقول اأحد ال�صبان: 
 »قب���ل اأن اأتوقف عن م�شاهدة الأف���الم الإباحية، كنت اأعاين 
من �شعوبة جمة كي اأثر �شهوتي، كان يتوجب علّي اأن اأغم�ص عيني، واأتخيل 
�شل�شلة متوا�شلة من اللقطات الإباحية حتى اأمتكن من الو�شول اإىل الذروة. 
كن���ت اأ�شع���ر كما لو اأين -ب�شكل اأو باآخر- اأ�شتعم���ل ج�شد �شريكتي فقط من 
اأج���ل اأن اأ�شل اإىل الإثارة، وبعد فرتة طويلة م���ن الإقالع �شار الأمر اأ�شهل، 
وم���ا عدُت اأحت���اج اإىل اأن اأ�شرتجع امل�شاه���د الإباحية. اإنه���ا معجزة، وهذا 

اأجمل �شعور على الإطالق«.

هـــل يكفي التركيز عنـــد تعليم اليافعني أضـــرار اإلباحية على 
مستوى اإلدراك الواعي؟

معظـم التقاريـر اإلخباريـة التي تنرش عن مشـاهدة اليافعـني للمرئيات 
ز عىل التعليم عىل مستوى اإلدراك الواعي، وهناك اعتقاد سائد  اجلنسـية تركنّ
بـأن كل مـا يتوجب علينـا أن نفعله –كمربني ومعلمني- هـو أن نخرب الفتى 
املراهـق بأن املارسـات التي تعرضها األفـالم اإلباحية ختتلـف عن العالقة 
اجلنسـية احلقيقيـة]31[، وكل يشء بعدهـا سـيكون عىل ما يـرام. ولكن هذه 
الوصفة العالجية هتمل تأثري مشـاهدة املرئيات اجلنسية عىل مستوى اإلدراك 
الالواعـي، ففـي نفـس الوقت الـذي يتعلم فيـه الفتى املراهق عىل مسـتوى 
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اإلدراك الواعي أن النسـاء )يعشـقن( أن يقذف املني عىل وجوههن)1)، فإنه 
قد يتعلم عىل مستوى اإلدراك الالواعي أن قذف املني عىل وجوه النساء مثري 
ومهيج للشـهوة اجلنسـية، وهذا النوع من التعلم الالواعي حيصل بدرجات 
متفاوتـة يف كل مرة يشـعر فيها الفتى بالتهيج اجلنيس أثناء مشـاهدة املرئيات 
اجلنسـية]32[. وبالطبـع فإن ما يثري املراهق يف سـن الرابعـة عرشة قد ال يمت 
بصلة ملا سوف يشاهده يف سن السادسة عرشة، فمن املمكن عندئٍذ أن يكون 
ج إىل مشـاهدة األفالم اإلباحية األشـد فحًشـا وانحراًفا، كتلك التي  قد تدرنّ

تعرض السادية أو نكاح األقارب.

يمكـن تلخيـص التعلـم عـىل مسـتوى اإلدراك الواعـي، أو ما يسـمى 
)التكيـف السـطحي(، عىل أنه )هذه إذن هي الطريقـة التي يارس هبا الناس 
اجلنس، وبالتايل فهذا ما يتوجب عيلنّ أن أفعله أنا أيًضا(، أما التكيف اجلنيس 
عـىل مسـتوى اإلدراك الالواعـي فيمكـن أن نجمله با ييل: »هـذا ما يؤجج 
شـهويت«، أو عىل مسـتوى اسـتجابة الدماغ: »هـذا ما يزيد إفـراز الدوبامني 
«، و»هذا« قد يكون شـيًئا بسـيًطا مثل تفضيل املرأة احلمـرياء، أو ذات  لـدينّ
السـيقان الرشـيقة، أو تفضيـل ذات العضـالت املفتولـة عـىل ذات النهـود 

البارزة.

إشـارة إىل سـيناريو غري واقعي يعرض يف بعض األفالم اإلباحية ويقوم فيه عدد من    )1(
الرجال بقذف املني عىل وجه امرأة تبدو سعيدة وراضية عن الفعل.
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ما معنـــى املبدأ املســـمى »العصبونـــات التي تســـتثار مًعا تقوى 
وتتوثق الروابط بينها«؟

كيفا تتطور خياراتنا املفضلة، فإن الدماغ مربمج عىل أن يستنبط ويسجل 
كل مـا يعـرض لنا ويثري شـهوتنا، وتعتمد هذه الظاهرة عىل مبدأ أسـايس له 
اعتبـاره يف علـم األعصـاب وهـو: أن العصبونات التـي تسـتثار مًعا تقوى 
ي الروابط بني العصبونات  وتتوثـق الروابط بينها. باختصار فـإن الدماغ يقونّ
املختصـة باإلثارة اجلنسـية يف اجلهاز العصبـي للمكافـأة والعصبونات التي 
ختـزن الذكريـات واألحداث التي تتزامـن مع اإلثارة اجلنسـية. اكتب -عىل 
ـط هبذا  سـبيل املثـال- اسـم املوقـع اإلباحـي املفضـل لديك، وسـوف تنشنّ
الفعل العصبونـات يف الدائرة العصبية للمكافأة، وسـيزيد إفراز الدوبامني، 
وتكرار السـلوك يـؤدي إىل الزيادة يف قوة الروابط بـني العصبونات كا ترى 

يف الصورة.
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كيف تتشكل اإليحاءات واحملفزات اجلنسية في الدماغ؟
الدماغ لدن وقابل للتغيري، وبمجرد أن يسـجل دماغك إحياء أو حمفًزا ما 

ويربطه بتهيج الشهوة اجلنسية، فليس هناك طريقة كي تعرف متى سوف يسبب 

لـك هذا املحفز اإلثارة يف املسـتقبل)1)، وكا تعلم كالب بافلوف –باخلربة- 

أن دق اجلرس مرتبط بتقديم الطعام وصار يسيل لعاهبم بمجرد ساع صوت 

اجلرس، فإن مشاهدي املرئيات اجلنسية اليوم يتعلمون عىل مستوى اإلدراك 

الالواعي، فريتبط االنتصاب والتهيج اجلنيس لدهيم بمحفزات غري متوقعة، 

ولكنهـا مسـجلة يف أدمغتهـم. فالدائرة العصبيـة للمكافأة يف الدمـاغ بدائية 

لدرجة أهنا ال متيز أن اجلرس ليس طعاًما، أو أن املشهد اإلباحي اجلديد ليس 

عالقـة جنسـية حقيقية، الـذي متينّزه الدائـرة العصبية للمكافـأة بدهييًّا وبكل 

بساطة هو: »هذا يزيد إفراز الدوبامني، وبالتايل فهو يشء يرضيني«.

يف عام 2004م وجد باحثون سويديون أن 99% من اليافعني قد شاهدوا 

مرئيات جنسية عىل اإلنرتنت، ورغم أن هذه الدراسة كانت يف حقبة تارخيية 

قديمة نسـبيًّا بالنظر إىل رسعة تطور تقنيـة اإلنرتنت، وطرق عرض املرئيات 

ألن هـذا الربط يتم عىل مسـتوى اإلدراك الالواعي، فقد ال يعي الشـخص لوجوده    )1(
رغم أنه يؤثر يف سلوكه. 
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اجلنسية يف ذلك الوقت، إال أن أكثر من نصف املشاركني يف الدراسة أقروا بأن 
مشاهدة املرئيات اجلنسية أثرت بشكل واضح عىل سلوكهم اجلنيس]33[.

وحتى لو كنت تشـاهد األفالم اإلباحية التي تعرض ممارسـات جنسـية 

مألوفـة، ومل تتـدرج بعـد إىل مشـاهدة املارسـات الغريبـة أو املنحرفـة، فإن 

الكيفيـة التـي حتصل هبـا عىل ملذاتك يمكـن أن يكون هلا أصـداء يف الدائرة 

العصبيـة للمكافـأة، إذا كنـت تتصفح املواقـع اإلباحية عـىل اإلنرتنت فأنت 

تدّرب نفس�ك ع�ىل أن تأخذ دور املتفرج، أو تعّود نفس�ك ع�ىل وجود خيار 

التغي�ري الرسيع، فتغري من مشـهد إىل آخر بنقرة واحـدة مع أول بوادر هبوط 

مسـتوى الدوبامني، أو تسـتمر يف البحـث الدؤوب عن املشـهد املثايل الذي 

يوصلـك إىل قمـة اإلثـارة. وأيًضا فقـد تعتاد عىل ممارسـة االسـتمناء وأنت 

جالس حمني الظهر أمام شاشـة احلاسـوب، أو ليليًّا وأنت مسـتلٍق يف الرسير 

وتنظر إىل شاشة اهلاتف اجلوال.

كل واحـد من هذه السـلوكيات يمكن أن يسـجل يف الدمـاغ إذا تزامن 

مع ممارسـة االسـتمناء ومشـاهدة املرئيات اجلنسـية الفاضحة، فيصبح إحياء 

أو حمفـًزا بإمكانـه أن ينشـط الدائـرة العصبيـة للمكافأة لديـك كوعد بمتعة 

اجلنـس... رغـم أهنـا فعليًّا ليسـت سـلوكيات جنسـية بذاهتـا، إال أن تقوية 

الروابـط بني العصبونات يرسـخ اقرتان هـذه السـلوكيات بالتهيج اجلنيس، 
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وذلك ألن فروع عصبونية جديدة تنمو عندما يتكرر السلوك، وبالتايل تتوّثق 

الروابط بني مجيع العصبونات التي تس�تثار أثناء جلس�ة املشاهدة تلك. وكلا 

تكررت مشـاهدتك لألفـالم اإلباحيـة، وازدادت وتريهتا، كلـا قويت هذه 

الروابـط أكثر فأكثر، ونتيجة لذلك سـتصل يف النهايـة إىل مرحلة حتتاج فيها 

إىل :

أن تكون يف دور املشاهد.  

  أو حتتاج إىل أن تنقر باستمرار هلًثا وراء اجلديد.

  أو حتتـاج إىل أن تشـاهد املرئيـات اجلنسـية ومتارس االسـتمناء حتى 

تتمكن من اخللود إىل النوم.

  أو حتتاج إىل أن تبحث عن العرض املثايل الذي يساعدك يف الوصول 

إىل مرادك، حتتاج...

مل تعد جمرد رغبة أو نزوة!

هدف أساسي من أهداف عملية النمو:
هدف أسـايس من أهداف عمليـة النمو والتطور يف مرحلـة املراهقة هو 

تعلـم كل يشء عـن اجلنـس واإلثارة اجلنسـية، سـواء عىل مسـتوى اإلدراك 

الواعي أو الالواعي. ومن أجل إنجاز هذه املهمة، فإن دماغ املراهق يكون:

عايل اللدونة.  
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  وقادر عىل رصد وتسـجيل اإلشـارات واإلحياءات اجلنسـية يف البيئة 
من حوله.

ولذلك فإن املحف�زات اجلديدة، واملذهلة، واملثرية، يمكنها أن تزلزل عامل 
املراهقني بش�كل أكرب بكثري م�ن تأثريها عىل دماغ البالغ�ني، وهذا ما أظهرته 
نتائـج فحوصات املسـح الطبقـي الدماغـي لليافعني من مشـاهدي املرئيات 
اجلنسـية يف دراسة أجريت بجامعة كامربيدج عام 2014م]34[. هذه اخلاصية 
يف االستجابة العصبية الكيميائية للمحفزات، والتي متيز دماغ املراهق، مسئولة 
عـن برجمة األدمغـة اليافعـة، فيتعلم الدمـاغ اليافع أن يربط اجلنـس واإلثارة 

ا كانت! ن له أكرب طنطنة ودوي جنيس، أيًّ اجلنسية باملحفزات التي تؤمنّ

* ا�صتعمله اأو اخ�صره:
واملراهقون قادرون عىل الربط بني جتارهبم وخرباهتم اليومية وبني اإلثارة 
اجلنسية بدرجة أرسع وأسهل من البالغني الذين يكربوهنم بسنوات معدودة 
فقـط، وذلك ألن الدماغ يبدأ بالضمور بعد سـن الثانيـة عرشة، وباليني من 
الروابـط العصبية بني العصبونات يتم تشـذيبها أو إعادة ترتيبها )كا ترى يف 
الصـورة(، وحيكـم عملية التشـذيب هذه مبـدأ )اسـتعمله أو اخرسه( الذي 
يقرر أي الروابط العصبية ستبقى، وأي الروابط العصبية سوف يتم التخلص 

منها.
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وبمجـرد أن تتشـكل الروابط العصبونية اجلديدة بعد مرحلة التشـذيب 
هـذه، فإن الدماغ يتمسـك هبا بشـدة، وترتسـخ الصالت التـي تكونت بني 
السـلوك واإلثارة اجلنسـية، وتظهر األبحـاث أن أقوى الذكريـات وأكثرها 
رسـوًخا عند اإلنسـان هي التي تكونت يف سـن املراهقة، وكذلك العادات، 

احلسن منها أو القبيح.

مصدر التلميحات قبل شيوع املواقع اإلباحية:
قبـل شـيوع املواقـع اإلباحيـة عـىل اإلنرتنـت، كان مصـدر اإلشـارات 
والتلميحـات اجلنسـية عـادة هم األقـران واألصحـاب، أو جملـة أو صورة 
مطبوعـة بـني حـني وآخـر، ولربـا فيلـم تصنيـف )R(، والنتيجـة –كا هو 
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متوقع- أن أشـخاصا نعرفهم من أبناء جيلنا كانوا يف معظم األحيان مصدر 
اإلغراء واإلثارة. أما اآلن فاحلال خمتلف... كا عرب أحدهم بقوله:

 »عمري خم�شة وع�ش���رون عاًما، تي�ّشر يل ا�شتخدام الإنرتنت 
ال�شريعة منذ �شن الثانية ع�شرة، وبداأت عندها اأ�شاهد الأفالم الإباحية على 
ا، ويف امل���رات القليلة التي حاولت  الإنرتن���ت، خربتي اجلن�شية حمدودة جدًّ
فيه���ا اأن اأقيم عالق���ة جن�شية كانت النتيجة خميبة لالأم���ل، فلم اأمتكن من 
حتقيق النت�شاب اأب���ًدا. بداأت جتربة )التعايف( منذ خم�شة �شهور، واأخًرا 
حت�شنت حالتي. لق���د اأدركت اأين قد و�شلت اإىل درجة من التكيف اجلن�شي 
بحي���ث اأن رغبتي اجلن�شية �شارت مرتبطة ب�ش���كل وثيق ب�شا�شة احلا�شوب، 
والن�ش���اء ل يلف���ن نظ���ري اإل اإذا كن يف �ش���ورة ثنائية الأبع���اد خلف �شا�شة 

احلا�شوب الزجاجية«.

حتوالت غير متوقعة في األذواق اجلنسية:
هـذا النـوع مـن التكيـف والربـط عـىل مسـتوى اإلدراك الالواعي من 
املمكـن أن يـؤدي إىل حتـوالت غـري متوقعـة يف األذواق اجلنسـية، وخاصة 
حه  لدى املراهقني ألن أدمغتهم نشـطة للغاية. ونشـري مـرة أخرى إىل ما وضنّ
الطبيـب النفيس )نورمان دودج( يف كتابه »الدماغ الذي يغري نفسـه«، يقول: 
»ألن لدونة الدماغ تنافسية، فإن اخلرائط الدماغية للمرئيات اجلنسية اجلديدة 

واملثرية تتوثق عىل حساب املرئيات القديمة التي كانت جتذهبم يف السابق«.
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كل ذلك لن يعلمك كيف تبداأ عالقة عاطفية مع زوجة امل�صتقبل:
إذا غلـب عىل سـلوك املراهق ممارسـة االسـتمناء أثناء مشـاهدة األفالم 
اإلباحيـة، فإن الروابـط العصبية يف الدماغ التي قد تسـتثار لرؤيـة زميلته يف 
الصف –مثاًل- سـتخرج من املنافسـة خارسة، وقد يتم تشذيبها فيا بعد. إن 
قضاء سـنوات عمرك اليافعة وأنت حمني الظهر أمام شاشة احلاسوب، تتنقل 
بني عرش صفحات من متصفح اإلنرتنت، وحتاول أن تتقن مهارة االسـتمناء 
بيدك اليرسى بينا تتصيد عروًضا ملارسات جنسية مل يسمع هبا آباؤك، وأنت 
ما تزال يف سن مل حتظ هبا بعد بأية جتربة جنسية عىل اإلطالق... كل ذلك لن 
يعلمـك كيف تبـدأ عالقة عاطفية مـع زوجة املسـتقبل، أو يعينك عىل إقامة 
عالقـة جنسـية ناجحـة كزوج، بـل عىل العكس، قـد حيرم دماغـك الفرصة 
ليسـجل ويوثق الروابط العصبية التي من شـأهنا أن تسـاعدك يف هذه املهمة 

املستقبلية.

يف مقـال كتبه )نورمان دودج( عام 2014م قـال: »نحن يف خضم ثورة 
يف األذواق العاطفية واجلنسـية ليس هلا مثيـل يف التاريخ، جتربة اجتاعية يتم 
إجراؤها عىل األطفال واملراهقني... إن هذا املستوى من التعرض للمرئيات 
اجلنسـية جديـد بالفعـل. هل سـتكون هـذه التأثـريات واألذواق املكتسـبة 
سـطحية؟ أم أن العروض اإلباحية املعارصة سـوف ترسخ نفسها بعمق ألن 

سنوات عمر املراهقة هي مرحلة نمو وتطور؟«.
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لدونة الدماغ تعمل بنفس الكفاءة في االجتاه املعاكس:
حلسـن احلظ فـإن لدونة الدماغ تعمل بنفس الكفـاءة يف االجتاه املعاكس 
أيًضـا، لقـد رأيت العديد من الشـبان اليافعني يقلعون عن مشـاهدة األفالم 
اإلباحيـة، وبعـد عدة أشـهر يالحظون أن اسـتجابتهم اجلنسـية للمحفزات 
املسـتحدثة بسـبب مشـاهدة املرئيات اجلنسـية قد تالشـت، هـذه املحفزات 
التـي ظنـوا أن تأثريها قد ترسـخ يف دماغهـم ولن يمحى، جتدهـم يف النهاية 
ال يصدقـون أهنم يف يـوم من األيام وصلوا إىل مرحلـة تثريهم فيها مثل هذه 

املارسات، بل أال يثريهم إال هي!

ملاذا يحتاج املراهقون لشـــهور طويلة حتـــى يتعافوا من الضعف 
اجلنسي الذي تسببه مشاهدة املرئيات اجلنسية؟

مـن املرجـح أن التكيـف اجلنـيس يف مرحلـة املراهقـة هو املسـئول عن 
احتيـاج اليافعني إىل شـهور طويلة حتـى يتعافوا من الضعـف اجلنيس الذي 
تسـببه مشاهدة املرئيات اجلنسية مقارنة بالرجال األكرب سنًّا، فالرجال األكرب 
سـنًّا مل يربطوا بني شاشة احلاسوب واالستجابة اجلنسية منذ الصغر، وبالتايل 
تبقـى اخلرائط العصبية والروابط بني العصبونات التي تربط بني االسـتجابة 
اجلنسـية ووجود الزوجة راسـخة يف أدمغتهم، وعادة ما يكونوا قد مارسـوا 
العالقة اجلنسية الطبيعية مع زوجاهتم لسنوات عديدة قبل أن يبدأوا بتصفح 

مواقع التيوب عىل اإلنرتنت.
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اإلدمــــان

اإلدمـان هو النوع الثاين مـن التأقلم الدماغي الذي ينتج عن اإلفراط يف 
مشاهدة املرئيات اجلنسية. 

أظهـرت جتـارب خمربيـة أجريت عـىل الفئـران مؤخـًرا نتائـج مثرية   

للدهشـة، أظهرت التجارب أن مـاديت امليثامفيتامـني والكوكايني)1) 

ختتطفـان العصبونـات ذاهتـا يف جهـاز املكافـأة التـي ختتـص بوظيفة 

التكيف اجلنيس]35[.

ودراسة أخرى أجراها بعض الباحثني من نفس فريق البحث وجدت   

أن التهيج اجلنيس مع القذف يتسبب يف ضمور العصبونات التي تفرز 

الدوبامني يف الدائرة العصبية للمكافأة ملدة أسبوع عىل األقل، وتضمر 

هذه العصبونات ذاهتا -التي تفرز الدوبامني- يف حاالت اإلدمان عىل 

اهلريوين]36[.

امليثأمفيتامـني )أو امليـث( والكوكايـني هـي أنـواع مـن املخـدرات املحظـورة التي    )1(
يتعاطاها بعض الناس وتسبب اإلدمان.
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ميكن أن نلخص هذه النتائج بشكل مبسط:
 املخدرات التي تسـبب اإلدمـان مثل امليث واهلريوين، تسـبب اإلدمان 
-وبكل بسـاطة- ختتطف اآللية نفسها يف الدماغ التي ُخلقت لتجعل اجلنس 

مغرًيا ومرغوًبا]37[. 

متـع احليـاة األخرى حتفـز وتثـري العصبونات يف جهـاز املكافـأة أيًضا، 
ولكنه�ا ال تثري نفس العصبونات التي تس�تثار بس�بب ش�هوة اجلنس، كا أن 
ـا كا هو احلال مع  التوافـق بـني أثر هذه املتع وأثـر املخدرات ليس توافًقا تامًّ

الشهوة اجلنسية، وبالتايل فإن املتع األخرى:
تبدو خمتلفة يف طبيعتها.  •

•  وأقل جاذبية من متعة اجلنس.

وكلنا يعرف الفرق بني أكل رشائح البطاطا املقلية وبني الشـعور برعشة 
اجلاع.

وكـا أن املخـدرات بإمكاهنـا أن حتفـز وتثـري اخلاليـا املختصـة بالتهيج 
اجلنيس، وتؤجج الشعور بالنشوة دون ممارسة حقيقية للجنس، فإن مشاهدة 
املرئيات اجلنسية عىل اإلنرتنت يمكن أن تعطي نفس األثر. بينا املتع األخرى 
مثل لعب اجلولف، ومشاهدة منظر الغروب، والضحك والفكاهة ال يمكنها 
ذلك، وال حتى االسـتاع إىل موسـيقى الـروك املحبوبة. فك�ون اليشء ممتًعا 
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ومرغوًب�ا ال يكفي ألن جيعله مادة عرضة لإلدمان، الشـهوة اجلنسـية تتصدر 

قائمة أولوياتنا بالفطرة، وتتسـبب يف ارتفاع مسـتوى الدوبامني أكثر من أي 

حمفز طبيعي آخر.

يعلـم الباحثـون أن الزيادة املزمنة يف إفـراز الدوبامني التي حتدث يف كل 

أنواع اإلدمان -رغم االختالفات بينها- تتسـبب يف قلب املوازين الكيميائية 

العصبيـة يف الدمـاغ، ممـا يـؤدي إىل جمموعة مـن التغريات اجلذريـة يف عمق 

بنيتـه]38[، وتظهر آثار هذه التغريات عىل شـكل عالمـات وأعراض مرضية 

وسـلوكيات حمـددة، وهـي التي يتـم اختبارهـا يف الفحـص املعتمـد لتقييم 

حاالت اإلدمان، واملعروفة باألعراض الثالثة الرئيسة]39[:

التـوق الشـديد إىل تعاطي املخـدر أو االنخراط يف السـلوك املريض،   .1

واالنشـغال الدائم بالسعي للحصول عليه، والتفاعل معه، أو التعايف 

من أثره.

2.  فقدان السـيطرة عىل السـلوك، سـواء أكان عادة تعاطـي مادة خمدرة 

أو االنخـراط يف سـلوك معني، فيسـتمر يف السـلوك لفـرتات أطول، 

أو بوتـرية أعـىل، أو بكميـات أكرب، أو بشـدة أعىل، أو بزيـادة الكمية 

التـي يتعاطاها من املخدر إىل درجـة خطرة، وكل ذلك فقط من أجل 

احلصول عىل التأثري املرغوب.
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ظهـور النتائـج السـلبية للسـلوك، واألرضار الواضحة عـىل الصحة   .3
البدنيـة، واحليـاة االجتاعيـة، ومجيع مناحـي احلياة العمليـة واملادية 

والنفسية.

ما حجم خطر اإلدمان على مشاهدة املرئيات اجلنسية؟ 
مـن املعروف أن املواد التي تسـبب زيادة يف إفراز الدوبامني مثل اخلمور 

والكوكايني يمكن أن تسـبب اإلدمان، ورغـم ذلك فإن 10-15% فقط من 

النـاس )أو الفئران يف خمتربات التجارب( الذين يتعاطون املخدرات يصلون 

إىل مرحلة اإلدمان، باستثناء النيكوتني)1). 

فهل يعني ذلك أن الباقني آمنون من خطر اإلدمان؟ 
عندمـا نتحـدث عـن تعاطـي املخـدرات، فاإلجابة قـد تكـون )نعم(، 

ولكـن عندمـا نتحدث عن املحفـزات اخلارقة للطبيعة، واملتوفـرة دون قيود 

–مثـل الوجبـات الرسيعة مثـال]40[-، فاإلجابة غالًبـا )ال(]41[، حتى ولو مل 

نكـن عرضة لإلدمان عـىل املواد الضارة األخرى. السـبب الـذي جيعل كالًّ 

مـن الوجبات الرسيعـة]42[ واإلثارة اجلنسـية تأرسنا بشـكل أكرب من غريها 

مـن املحفزات، هو أن الدائـرة العصبية للمكافأة ُخلقت لتقودنا إىل السـعي 
لتأمني الغذاء]43[ والتكاثـر، وليس املخدرات واخلمور. والدليل عىل ذلك، 

النيكوتني: هي املادة املوجودة يف سجائر التبغ ويعتقد أهنا تسبب اإلدمان أيًضا.   )1(
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أن الوجبات الرسيعة الغنية بالدهون]44[ والسكريات]45[ أوقعت يف رشاكها 
عدًدا كبرًيا من الناس، وسـاقتهم إىل أناط هدامة من السـلوك، أكثر بكثري مما 
سببته املخدرات املحظورة، فسبعون باملائة من األمريكيني البالغني يعانون من 

الوزن الزائد، وسبعة وثالثون باملائة منهم يعانون من السمنة املفرطة]46[.

ال نعرف بالضبط عدد الناس الذين تأثروا سلبيًّا بسبب مشاهدة املرئيات 

اجلنسـية عىل اإلنرتنت نظًرا للرسية التي حياط هبا هذا السـلوك، وألن هؤالء 

األشـخاص قلنّـا يربطـون بني األعـراض التي يعانـون منها وارتيـاد املواقع 

اإلباحية. إال أن اسـتفتاء أجري عام 2014م، وشارك فيه ألف شخص بالغ 

يف الواليات املتحدة األمريكية، أظهر أن 33% من الرجال يف سـن 30-18 

عاًما يشـكون بأهنم مدمنون عىل مشاهدة املرئيات اجلنسية، أو يعتقدون أهنم 

مدمنون بالفعل. وبفارق واضح، فإن 5% فقط من الرجال يف سـن 68-50 

عاًما يشـكون أهنم مدمنون عىل مشـاهدة املرئيات اجلنسـية أو يعتقدون أهنم 

مدمنون بالفعل.

املحفـزات اخلارقـة للطبيعـة -كا ذكرنا آنًفا- هي نسـخ مبالـغ فيها من 
املحفزات الطبيعية، وهلا القدرة عىل جتاوز آلية الشـعور باالكتفاء يف الدماغ، 
وهـي اآلليـة الطبيعيـة التي ختربنا بـأن علينـا أن نتوقف]47[. وليـس مفاجًئا 
بالطبع أن اإلغراءات املتجددة دون حدود يمكن أن جتذب فئات عديدة من 
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الناس، وذلك يشمل أناًسا ال يعتربون عرضة لإلدمان عىل تعاطي املخدرات 
أو املواد الضارة األخرى، كا رصح بعض أعضاء منتديات اإلنرتنت: 

 »مل اأع���اِن م���ن الإدم���ان اأب���ًدا، ع���دا الإدمان عل���ى م�شاهدة 
املرئي���ات اجلن�شية. لق���د ن�شاأت واأنا اأظ���ن اأن م�شاهدة املرئي���ات اجلن�شية 
�شيء عادي، واأن الكل يفعل ذلك، حتى اأين ح�شبت اأنها من املمكن اأن تكون 

مفيدة يل«.

 »لق���د قارع���ت الإدم���ان عل���ى م�شاه���دة املرئي���ات اجلن�شية 
ل�شن���وات، بينم���ا كان قراري بالإقالع عن التدخني ق���راًرا واحًدا، ومل اأرجع 
في���ه اأبًدا. الإدمان على الإباحية اجلن�شية يختلف عن تدخني �شجائر التبغ، 
لأنه مرتبط برغبة بيولوجية ملحة، تندمج مع الإدمان وجتعل كل �شيء اأكرث 

�شعوبة«.
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ما هي طبيعة اإلدمان الذي نتحدث عنه؟

تزعـم بعض الكـوادر الطبية واألخصائيني النفسـيني من غري املختصني 

يف علم األعصاب واإلدمان أن من اخلطأ أن نوظنّف مبادئ علم اإلدمان من 

أجل تفسـري وفهم التأثريات السـلبية لبعض السلوكيات الضارة، كاألرضار 

التي هتدد الصحة البدنية والنفسية واحلياة االجتاعية بسبب اإلقبال القهري 

عـىل لعب القـار، أو االنغاس يف مشـاهدة املرئيات اجلنسـية عىل اإلنرتنت 

بشـكل خارج عن حدود السـيطرة، ويقولون أن احلديث عن اإلدمان يكون 

منطقيًّـا ومقبواًل فقط عندما نتحدث عن اإلدمان عىل تعاطي املخدرات مثل 

اهلريويـن والكحـول والنيكوتني، وهـذه اآلراء -مع األسـف- كثرًيا ما جتد 

طريقها بشـكل أو بآخر إىل وسـائل اإلعالم، إال أن نتائـج األبحاث احلديثة 

التي تدرس آلية حدوث اإلدمان تتعارض مع هذا الرأي.

وقـد ال يكون معلوًما للكثرييـن أن اإلدمان من أكثـر األمراض العقلية 

التي أوسـعت بحًثا ودراسـة عىل نطاق واسـع، بل لعله أكثرها دراسـة عىل 

اإلطـالق، فاإلدمـان يتميـز عـن باقـي األمـراض املدرجة يف مرجـع الطب 

النفـيس )دليل التشـخيص واإلحصـاء DSM5( ألن من املمكن استنسـاخ 
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ن  حاالت اإلدمان يف حاالت التجارب يف املختربات حسب الطلب، مما يمكنّ
الباحثني من دراسة آلية األسباب واملسببات، واآلثار التدمريية لإلدمان عىل 

الدماغ بكل دقة وتفصيل، وحتى عىل مستوى الرتكيب اجلزيئي.

وقد اكتشـف الباحثون –عىل سـبيل املثال- أن جزيء مادة بروتينية تسـمى 

)دلتـا فوسـبي( يعمل كمفتاح التشـغيل الـذي يعطي إشـارة البدأ لسلسـلة من 

التغريات التي ُرصدت يف أدمغة املدمنني، وتظهر أعراض هذه التغريات الدماغية 

عىل شـكل اضطرابات سـلوكية حمدودة، وقـد وجدت هذه التغـريات الدماغية 

واألعـراض التـي تصاحبهـا يف حـاالت اإلدمان عـىل املخـدرات، ويف حاالت 

اإلدمـان السـلوكي عـىل حدنّ سـواء]48[. وهـذا النوع مـن االكتشـافات العلمية 

جيعـل خرباء اإلدمان يعتقدون دون أدنى شـك بأن كالًّ من حاالت اإلدمان عىل 

املخدرات وحاالت اإلدمان السلوكي هي وجوه متعددة ملرض واحد.

وهنـاك مـا يزيد عـن سـبعني بحث علمـي حول ظاهـرة اإلدمـان عىل 

استخدام اإلنرتنت وتأثريها عىل الدماغ، وقد أظهرت األبحاث وجود نفس 

التغـريات الدماغية لدى املدمن عىل اسـتخدام اإلنرتنت كتلك التي وجدت 

يف أدمغـة املدمنني عـىل تعاطي املخـدرات]49[. إذا كان اسـتخدام اإلنرتنت 

بحـدنّ ذاته جيعلنا عرضة لإلدمـان، فإن ارتياد املواقـع اإلباحية عىل اإلنرتنت 

جيعلنا عرضة لإلدمان أيًضا.
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وقـد نـرش باحثون هولنديـون نتائج دراسـة بعنوان )التنبـؤ باإلدمان عىل 

ا بالسـلوك اجلنـيس!(، وذكروا يف التقرير  اسـتخدام اإلنرتنت متعلق تعلًقا تامًّ

ض مشـاهدهيا خلطر اإلدمان  أن مشـاهدة املرئيات اجلنسـية عىل اإلنرتنت يعرنّ

ا، أعىل مـن كل التطبيقات األخرى املوجـود عىل اإلنرتنت  بدرجـة عالية جـدًّ

)وجـاء لعـب القـار يف املرتبة الثانيـة(]50[ وهـذه النتائج منطقيـة للغاية، ألن 

املخدرات التي تسـبب اإلدمان إنا تسـببه فقط ألهنا تضخم أو ختتطف اآللية 

املوجودة يف الدماغ للتعامل مع املحفزات الطبيعية مثل املثريات اجلنسية]51[.

وهبذا يمكننا القول أن الدراسـات الدماغية التي أجريت حتى اآلن عن 

اإلدمـان عىل اسـتخدام اإلنرتنـت تؤكد بأدلـة علمية بحتـة إمكانية اإلدمان 

عىل مشـاهدة املرئيات اجلنسية]52[ كنتيجة لالرتياد املتكرر للمواقع اإلباحية 

عىل اإلنرتنت، والكثري من هذه الدراسـات تطرق إىل ذكر اإلباحية اجلنسـية 

خصوًصا.

ويف عـام 2014م نـرشت دراسـتان حديثتـان اهتمتـا بعزل، ودراسـة، 

وحتليـل، أدمغـة مرتـادي املواقـع اإلباحيـة عـىل اإلنرتنـت، إحـدى هـذه 

 الدراسـات أجريـت يف معهـد ماكـس بالنـك يف أملانيـا واملنشـورة بــ]53[ 

JAMA Psychiatry journal، ودراسـة أجريت يف جامعة كامربيدج يف 

بريطانيا ضمن سلسلة من الدراسات التي ما تزال قيد البحث.
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اهتم الباحثون يف معهد ماك�س بالنك يف اأملانيا بدرا�صة:
 أدمغة مشاهدي املرئيات اجلنسية الذين مل يصلوا بعد إىل مرحلة اإلدمان، 
وُنرِشت نتائج الدراسـة يف جملة جاما للطب النفيس حتت عنوان )بنية الدماغ 
والرابط الوظيفي املتعلق بمشـاهدة املرئيات اجلنسـية عىل اإلنرتنت: الدماغ 

حتت تأثري اإلباحية(، وقد وجد الباحثون ما ييل:
زيادة املدة التي يقضيها الشـخص يف مشـاهدة املرئيات اجلنسـية عىل   .1
اإلنرتنت )مقدرة بحسـاب عدد الساعات يف األسـبوع( ولعدد أكرب 
مـن السـنوات، مرتبط ارتباًطـا تالزميًّا مع الضمـور يف قرشة الدماغ 
الرماديـة يف املخطـط البطنـي، واملخطـط البطنـي هو جـزء يف جهاز 
املكافـأة خمتص باحلث والتحفيز واختاذ القرارات. والضمور يف قرشة 
الدمـاغ الرمادية يف هذا اجلزء من جهاز املكافأة يعني وجود عدد أقل 
من الروابط العصبية، وقلة عدد الروابط العصبية جيعل نشاط الدائرة 
العصبية للمكافأة بطيًئا، مما يؤدي إىل تديننّ الشعور باملتعة أو ما يسمى 
)تبلـد اإلحسـاس(، وسـنأيت عىل هـذا بالتفصيـل الحًقـا. وقد فرسنّ 
الباحثون هذه النتائج عىل أهنا دليل عىل تأثر الدماغ سلبيًّا باإلكثار من 

مشاهدة املرئيات اجلنسية عىل اإلنرتنت وملدة طويلة.
مشـاهدة املرئيـات اجلنسـية عـىل اإلنرتنـت بشـكل متكـرر ُيضِعف   .2
الروابـط العصبية بني العصبونات يف جهـاز املكافأة والعصبونات يف 
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القـرشة الرمادية للفـص اجلبهي من الدماغ، ويـزداد ضعف الروابط 
العصبية سوًءا مع زيادة املدة التي يقضيها الشخص يف تصفح املواقع 
اإلباحية. وكا ذكر تقرير الدراسـة فإن )أعـراض تعطل الروابط بني 
الدائرة العصبية للمكافأة والفص اجلبهي تبدو واضحة عندما يستمر 
الشخص يف ممارسة السلوك اخلاطئ –أي مشاهدة املرئيات اجلنسية- 
بغـض النظر عـن األرضار الواضحة هلذا السـلوك( وباختصار، فإن 
هذه النتائج تقدم دلياًل علميًّا عىل االرتباط بني ارتياد املواقع اإلباحية 
عىل اإلنرتنت، اختالل قدرة الشخص عىل السيطرة عىل هذا السلوك، 

حتى ولو جتاوز احلد، وسبب له األذى.
وكلا طالت املدة التي يقضيها الشـخص يف مشاهدة األفالم اإلباحية   .3
عىل اإلنرتنت، كلا فرت نشاط الدائرة العصبية للمكافأة عند مشاهدته 
مشـاهد جنسـية عىل هيئة صور فوتوغرافية، وتضعف كذلك اإلثارة 
التي يشـعر هبا، وهذا دليل عىل تبلد اإلحساس. وقد وضحت رئيسة 
فريق الباحثني )سـيمون كون( هذه النتائج بقوهلا: »نحن نفرتض بأن 
املشاركني يف الدراسة الذين يشـاهدون املرئيات اجلنسية بدرجة أكرب 
حيتاجون إىل حتفيز زائد حتى يشـعروا بنفس الدرجة من املتعة، وهذا 
متوافق متاًما مع نظريتنا القائلة بأن جهاز املكافأة لدهيم حيتاج إىل زيادة 

مضطردة يف شدة التحفيز«.
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لنجم��ل ما �صب��ق: الزيادة يف مشـاهدة املرئيات اجلنسـية عـىل اإلنرتنت 
مرتبطة ارتباًطا تالزميًّا مع الضمور يف القرشة الرمادية يف الدماغ، ومع مخول 
نشـاط الدائـرة العصبية للمكافأة وضعف االسـتجابة عند مشـاهدة الصور 
اجلنسية، ومرتبط أيًضا مع الضعف يف الروابط بني الدائرة العصبية للمكافأة 

واملنطقة يف الدماغ التي حتكم قوة اإلرادة لدينا وهي قرشة الفص اجلبهي.

ضـع يف عـني االعتبار أن هـذه دراسـة تالزمية اهتمت بدراسـة الرتابط 

بـني العوامل فقط، ومل هتتم ببحث األسـباب واملسـببات، وقد قام الباحثون 

يف هذه الدراسـة بتحليل صور املسـح الطبقي ألدمغة 64 مشارًكا جلنّهم من 

مشاهدي املرئيات اجلنسية عىل اإلنرتنت، وقاس الباحثون مدى الرتابط بني 

النتائـج التـي حصلوا عليهـا من صور املسـح الطبقي وعامـل )الوقت التي 

ا يف مشـاهدة املرئيات اجلنسية(، وقد حرص الباحثون  قضاه املشـارك حرصيًّ

عىل مشـاركة األشـخاص الذيـن مل يصلـوا إىل مرحلة اإلدمان بعـد، وقاموا 

بإجراء فحص شـامل ودقيق للمشـاركني قبل إجراء الدراسة، واستثنوا كل 

شـخص يعاين من أعراض اإلدمان، أو من مشكالت طبية أو نفسية أخرى، 

أو يتعاطى أي نوع من أنواع املخدرات املحظورة.

إال أن الباحثني توقفوا عند هذا احلد، مل ُيتبِعوا هذه الدراسة باخلطوة املنطقية 

التالية وهي: أن يطلبوا من املشـاركني التوقف عن مشـاهدة املرئيات اجلنسـية 
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)أي إزالـة العامـل( لعدة شـهور حتى يـروا إن كانـت هذه التأثريات السـلبية 
ستبقى، أم أهنا ستسري يف االجتاه املعاكس]54[. ولكن هناك أبحاث أخرى ذات 
صلـة باملوضوع تؤيد النظريـة القائلة بأن التعرض املزمن لإلثـارة املفرطة عند 
مشـاهدة املرئيات اجلنسية هو املسـبب لألرضار، وبعض هذه األبحاث وثنّقت 

حتسنًا واضًحا يف الدماغ بعد التوقف عن مشاهدة املرئيات اجلنسية.

واأجرى خرباء علم الإدمان يف جامعة كامربيدج:
زت رصاحة عىل اإلدمان، فقد قام الباحثون  سلسـلة من الدراسـات ركنّ
بعـزل املشـاركني الذيـن تظهر عليهـم فعليًّا أعـراض اإلدمان عىل مشـاهدة 
املرئيات اجلنسـية عىل اإلنرتنت، وفحصوا أدمغتهم]55[. والدراسـتان اللتان 
نرشتـا حتـى اآلن تؤكدان أن أدمغة املدمنني عىل مشـاهدة املرئيات اجلنسـية 
تسـتجيب للمحفزات اجلنسـية عىل نفـس النمط الذي يميز اسـتجابة أدمغة 

املدمنني عىل املخدرات عند تعاطي املخدر. 

يقول اأحد الباحثني:
»هنـاك فروقـات جلية بـني اسـتجابة أدمغة املـرىض الذيـن يعانون من 
السـلوك اجلنـس القهـري وبني األصحـاء، وهـذه الفروقـات تعكس نفس 
النمط الذي نراه يف اسـتجابة أدمغة املدمنني عىل املخدرات]56[... أعتقد أن 
هذه الدراسـة سوف تساعد الناس عىل فهم هذه القضية عىل أهنا حالة إدمان 
مـريض، واختالل وظيفـي حقيقي، وينبغـي أال نرصف النظر عن السـلوك 
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اجلنيس القهري عىل اعتباره قضية أخالقية وحسب... فقبل سنوات معدودة 
فقـط، كانـت هذه هي الطريقـة التي ينظر هبا النـاس إىل اإلدمان املريض عىل 

لعب القار، أو اإلدمان عىل تعاطي املخدرات«]57[.

واكت�صف فريق الباحثني يف جامعة كامربيدج اأن:
النـواة املتكئـة يف مركـز املكافـأة يف أدمغـة املدمنـني تظهـر نشـاًطا زائًدا 
استجابة للمحفزات اجلنسية، والتي كانت عبارة عن لقطات من فيلم جنيس 
فاضح عرضت عىل املشـاركني لعدة ثـوان حمدودة، وهذا دليل عىل حالة من 
)احلساسـية املفرطة( والتي سنرشحها بشـكل مفصل بعد قليل، واحلساسية 
املفرطة هي التي تشـحن وتؤجج التوق الشـديد الذي يدفع املدمن ملشاهدة 
املزيـد مـن املرئيات اجلنسـية باسـتمرار. ومن اجلديـر بالذكر هنا أن دراسـة 
حديثـة ُأجريت يف أملانيا، أظهرت أن النسـاء اللوايت يرتـدن املواقع اإلباحية 
عىل اإلنرتنت هن أيًضا سجلن نشاًطا دماغيًّا زائًدا استجابة ملشاهدة اللقطات 

اجلنسية مقارنة بمجموعة التحكم]58[.

ـل إليها الباحثون يف جامعة كامربيدج،  * وباملقارنـة مع النتائج التي توصنّ
والتي وجدت دلياًل عىل )احلساسية املفرطة( وزيادة يف نشاط النواة املتكئة، فإن 
فريق البحث يف معهد ماكس بالنك وجد يف أدمغة غري املدمنني من مشاهدي 
املرئيات اجلنسية مخواًل يف نشاط منطقة أخرى من جهاز املكافأة وهي املخطط 

البطني، ويعترب ذلك دليل عىل )تبلد اإلحساس( أو ضعف االستجابة.
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وقد قام فريق البحث يف جامعة كامربيدج بمراجعة النتائج التي توصلت 
ل إىل نظرية مفادها أن استجابة  إليها األبحاث يف معهد ماكس بالنك، وتوصنّ
الدماغ عند مشـاهدة املرئيات اجلنسـية قد ختتلف عند املدمني عنها عند غري 
صنا طبيعة املرئيات اجلنسية التي  املدمنني، وهذا صحيح، ولكن لعلنا لو تفحنّ

استعملت يف كال التجربتني يمكن أن نقدم توضيًحا أعمق هلذا االختالف.

وجـد فريق البحث يف معهـد ماكس بالنك ضعًفا يف االسـتجابة عندما 
عرضوا عىل املشـاركني صـوًرا فوتوغرافية ذات حمتـوى جنيس وملدة نصف 
ثانيـة فقط، بينا اسـتعمل فريق البحث يف جامعـة كامربيدج مقاطع من فيلم 
جنيس مدهتا 9ثوان. ويف حني أن الصور الفوتوغرافية العابرة قد تبدو يف نظر 
ا مقارنة با يعرض عىل  مرتادي املواقع اإلباحية اليوم عىل أهنا يشء عادي جدًّ
اإلنرتنت، فإن مشاهدة الفيلم من شأهنا أن تثري غريزة غالبية مرتادي املواقع 
اإلباحية سـواء أكانـوا مدمنـني أم ال، وذلك ألهنا أقـرب إىل نوعية املرئيات 
اجلنسـية التي يشـاهدوهنا عىل مواقع التيـوب اإلباحية، وبالتـايل فإن الفيلم 
ربا يكون املحفز األنسـب، يف حني أن الصـور الفوتوغرافية أقرب إىل متثيل 

املغريات اجلنسية العادية والتي باتت بنظرهم مملة وغري مثرية.

ويف كل األحوال، فإن كال النتيجتني: زيادة احلساسية للمحفزات املتعلقة 
بـادة اإلدمـان )األفـالم اجلنسـية(، وضعف االسـتجابة للمحفـزات العادية 
)الصور الفوتوغرافية( ليستا مستغربتني يف حاالت االستهالك الزائد عن احلد 



تأثيرات اإلباحية على الدماغ65

للمرئيـات اإلباحيـة عىل اإلنرتنت، وذلك ألن زيادة احلساسـية وما يصاحبها 
من تقلص الشعور باملتعة هي أعراض تم رصدها يف كل أنواع اإلدمان.

واإليكم جدول مقارنة بني درا�صة معهد ماك�س بالنك ودرا�صة جامعة كامربيدج:

جامعة كامربيدجمعهد ماكس بالنكاسم املؤسسة

6419عدد املشاركني

بريطانياأملانياالدولة

فالري فونسيمون كونقائد الفريق

مسـتخدمون لإلباحيـة مل يصلـوا صفات املشاركني
مدمنون لإلباحيةملرحلة اإلدمان

صـورة فوتوغرافيـة ذات حمتـوى املادة املعروضة
فيلم جنيس ملدة 9 ثواٍن.جنيس ملدة 5 ثواٍن

نوع التصوير 
اإلشعاعي للدماغ

أشعة الرنني املغناطييس الوظيفيةأشعة الرنني املغناطييس الوظيفية

املخرجات

- ضمور يف قرشة الدماغ الرمادية 
للمخطط البطني.

- ضعـف يف الروابـط بـني جهاز 
املكافأة وقـرشة الفص اجلبهي من 

الدماغ.
- فتور يف نشاط الدائرة العصبية.

- زيادة يف نشاط النواة املتكئة.

النتائج
- تبلد اإلحساس.

الشـخص عـىل  -اختـالل قـدرة 
السيطرة عىل هذا السلوك.

- احلساسية املفرطة.
-أدمغة مدمني اإلباحية تستجيب 
للمحفـزات اجلنسـية عـىل نفـس 
النمط الذي يميز اسـتجابة أدمغة 

مدمني املخدرات.
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املهتمـون بقـراءة املزيـد عن علـم اإلدمـان احلديث وعالقته بمشـاهدة 
املرئيـات اجلنسـية عـىل اإلنرتنـت بإمكاهنـم االطالع عـىل تقرير حـول هذا 
املوضـوع ُنـرِش يف جملة علمية، وتـم تدقيق حمتواه من قبل اخلـرباء، وعنوانه: 
)اإلدمـان عـىل اإلباحية اجلنسـية، حمفـز خـارق للطبيعة من منظـور اللدونة 

العصبية()1) ]59[.

وال شـك بأننـا سنشـهد إجراء املزيد مـن األبحـاث املتخصصة يف جمال 

اإلدمـان عـىل مشـاهدة املرئيـات اجلنسـية وأثرهـا عـىل الدماغ يف املسـتقبل 

القريـب، بيـد أن اخلرباء يف علم اإلدمـان يؤكدون بأن اإلدمـان بكل أنواعه 

هـو مـرض واحد بغـض النظر عـن مـادة اإلدمان، سـواء أكانت مشـاهدة 

األفـالم اجلنسـية، أو لعب القار، أو رشب اخلمـور، أو تعاطي النيكوتني أو 

اهلريويـن أو امليـث. وقد درس العلاء واملختصون هـذه األنواع من اإلدمان 

يف العقـود املاضيـة دراسـة مسـتفيضة. واملئات مـن الدراسـات يف موضوع 

اإلدمـان السـلوكي واإلدمان عـىل تعاطي املخـدرات تؤكد مجيعهـا بأن كل 

أنـواع اإلدمان تؤثر عىل الوظائف الدماغية األساسـية]60[ ذاهتا، وينتج عنها 

تغـريات عضوية وكيميائية]61[ حمـددة ومعروفة يف بنية الدماغ رغم اختالف 

مادة اإلدمان )وسنأيت عىل ذلك الحًقا وبتفصيل أكثر(.

دراسة للدكتور )دونالد هيلتون( ُنرِشت عام 2013م.   )1(
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ويف عـام 2011م أكـد )املجتمـع األمريكـي لعـالج اإلدمـان()1) بـأن 
اإلدمـان بـكل أنواعـه هو مرض واحـد ويتبـع نموذًجا موحـًدا، وقام بنرش 
تعريف جديد لإلدمان]62[ يشـمل كل أنواع اإلدمان املعروفة، وقد اقتطعت 

ما ييل من صفحة األسئلة الشائعة عىل موقعهم اإللكرتوين:
* الس���ؤال: ه�ذا التعريف اجلدي�د لإلدمان يش�ري إىل )اإلدمان عىل لعب 
الق�ار( و)اإلدمان ع�ىل تناول األطعم�ة( و)اإلدمان عىل بعض الس�لوكيات 
اجلنس�ية(، هل يؤم�ن املجتمع األمريكي لعالج اإلدمان ب�أن الطعام واجلنس 

يمكن أن يقودا إىل اإلدمان؟

اإلجابة: التعريف اجلديد الذي يقدمه املجتمع األمريكي لعالج اإلدمان 
يتجنب تعريف اإلدمان عىل أنه مقترص عىل تعاطي املخدرات املحظورة، بل 
إنه يوضح أن اإلدمان يمكن أن يرتبط ببعض السلوكيات التي متنح الشخص 
الشـعور باملكافأة... هـذا التعريف يقول بـأن اإلدمان يتعلـق بالطريقة التي 
تعمـل هبـا الدوائر العصبيـة يف الدماغ، وكيـف ختتلف بنية ووظيفـة الدماغ 
لدى األشـخاص الذيـن يعانون من اإلدمـان عن بنية ووظيفـة الدماغ لدى 
األشخاص الذين ال يعانون من اإلدمان...الطعام والسلوك اجلنيس وكذلك 
لعب القار هي سـلوكيات متنح الشخص الشعور باملكافأة، ومن املمكن أن 

يضـم )املجتمع األمريكي لعـالج اإلدمان( جمموعة من األطبـاء والباحثني يف جمال    )1(
علم اإلدمان.
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تصاحبهـا )نزعة مرضية يف السـعي وراء املتعة واملكافأة( كا نذكر يف تعريفنا 
اجلديد لإلدمان.

وكذلـك )دليـل التشـخص واإلحصاء( الـذي يعترب املرجع األسـايس 
لألطبـاء املختصـني يف الطب النفيس، والـذي ينتقده البعض بشـدة ويعتربه 
منتهـي الصالحية، إال أنه بـدأ مؤخًرا يعرتف عىل مضـض بوجود أنواع من 
اإلدمان السـلوكي]63[، يقول )تشارلز أوبراين( رئيس فريق العمل املختص 

بأمراض اإلدمان عىل املخدرات وما يتعلق هبا]64[:
 »اإن الفك���رة القائل���ة باأن هن���اك اأنواًعا من الإدم���ان ل تتعلق 
بتعاطي املخدرات قد تكون جديدة للبع�ص، اإل اأننا والعاملون يف درا�شة اآلية 
حدوث الإدمان وجدنا اأدلة قوية من الأبحاث على احليوانات وعلى الإن�شان 
تفي���د ب���اأن الإدمان ه���و مر�ص ينتج من خل���ل يف جهاز املكاف���اأة يف الدماغ، 
ولي����ص هناك ف���رق اإذا كان التحفيز املتكرر جلهاز املكاف���اأة يتم عن طريق 

لعب القمار، اأو تعاطي امل�شروبات الكحولية، اأو اأي مادة اأخرى«.

هل هناك فرق بني اإلدمان والسلوك القهري؟
قـد جتـد أن البعض -مـن غري املختصـني يف علم اإلدمـان- ال يعرتفون 
باإلدمان السـلوكي مثل )اإلدمان عىل لعب القار( أو )اإلدمان عىل مشاهدة 
املرئيات اجلنسية( وال يعتربوهنا من أنواع اإلدمان، بل ينظرون إليها عىل أهنا 

ا للرماد يف العيون. )سلوكيات قهرية(. وهذا الرأي ال يعدو كونه ذرنّ
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وقد س���ألتهم هذا الس���ؤال: كيف ختتلف التغريات العصبية التي حتدث 
يف دمـاغ املصابـني بالسـلوك القهري عن التغـريات العصبيـة التي حتدث يف 

دماغ املدمنني عىل تعاطي املخدرات؟

جي فكرة السلوك القهري أن جييبوا عن هذا  يف الواقع، ليس بإمكان مرونّ
السؤال، فليس هناك اختالفات عضوية يف بنية ووظيفة الدماغ بني )اإلدمان 
عـىل لعـب القار( و)اإلقبـال القهري عىل لعـب القار(. هنـاك جهاز واحد 
للمكافأة ودائرة عصبية واحدة للمكافأة يف الدماغ، والتغريات اجلوهرية التي 
حتدث فيها يف حاالت اإلدمان السـلوكي، هي التغريات ذاهتا التي حتدث يف 
حاالت اإلدمان عىل تعاطي املخدرات، وكذلك يف حاالت السلوك القهري، 
وهـي التغـريات املعروفة التي حتدث يف الدمـاغ يف كل حاالت اإلدمان دون 
اسـتثناء، وبالطبع فإن كل نوع من أنواع اإلدمان له مميزات إضافية خاصة به 

متيزه عن غريه.
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 التغيرات الدماغية التي نرصدها 
في كل حاالت اإلدمان

وسأعرض عليكم فيا ييل التغريات الدماغية التي نرصدها يف كل حاالت 
اإلدمان، سواء أكان اإلدمان عىل تعاطي املخدرات أو اإلدمان السلوكي:

) اأ ( )تبل��د الإح�صا���س(: وهو ضعـف وخدر يف االسـتجابة للمتعة. 

االنخفـاض يف إفـراز الدوبامـني]65[ والتغـريات األخـرى]66[ التـي حتدث 

يف الدمـاغ جتعل املدمن أقل حساسـية ملتع احليـاة اليومية، ولكن�ه يظل تواًقا 

إىل الس�لوك أو امل�ادة]67[ التي تزي�د إفراز الدوبامني، وقـد هيمل االهتامات 

واألنشطة األخرى حتى وإن كان هلا يف السابق أولوية وأمهية كربى.

وتبلد اإلحسـاس هو –عىل األغلب- أول أثر من آثار اإلدمان يالحظه 

املدمن عىل مشـاهدة املرئيات اجلنسـية، ألنه يصبح بحاجـة إىل حمفزات أكرب 

وأقوى من أجل أن حيصل عىل نفس املسـتوى من املتعة، وهذا ما يسـمى يف 

علـم اإلدمان )التحمل(. وينعكس ذلك عىل سـلوك املدمـن، فتجده يقيض 

وقًتـا أطول يف تصفـح املواقع اإلباحيـة، أو يطيل زمن اجللسـة الواحدة بأن 

حيافظ عىل مستوى عال من اإلثارة ولكن ليس با يكفي للوصول إىل الذروة 



تأثيرات اإلباحية على الدماغ71

ومـن ثـم القذف، ويبقـى عىل هذه احلال فـرتة طويلة، أو أن يشـاهد األفالم 
اجلنسـية دون ممارسة االستمناء، بل يسـتمر بالتصفح والبحث الدؤوب عن 

عرض اخلتام املثايل ليختم به اجللسة.

وقـد ينعكـس تبلد اإلحسـاس عىل سـلوك املدمن بشـكل آخـر، حيث 
يعمد املدمن إىل التصعيد يف أنواع العروض اجلنسـية التي يشاهدها إىل أنواع 
أشـد فحًشـا، أو أكثر غرابة، أو حتى صادمة ومؤذية نفسيًّا. تذكر: الصدمة، 

واملفاجأة، واحلرص النفيس، كلها عوامل تزيد إفراز الدوبامني.

)ب( »احل�صا�صي��ة املفرط��ة«: إذ يسـجل اإلدراك الالواعـي ذكريـات 
راسـخة للمتعـة وكل ما يربط ويتزامن معها، بحيث أن جمرد اسـرتجاع هذه 
الذكريات، أو التعرض لإلحياءات املرتبطة هبا، ينتج عنه حتفيز وتوق شديدين 
ا للمتعة ذاهتا. الروابط العصبية التي اسُتحدثت يف الدماغ بسبب اإلدمان  جدًّ
عىل مشاهدة املرئيات اجلنسية تؤدي إىل إشعال الدائرة العصبية للمكافأة]68[ 
اسـتجابة لإلحياءات –وحتى األفـكار]69[- املتعلقة بالسـلوك بناء عىل مبدأ 
)العصبونات التي تستثار معا تقوى وتتوثق الروابط بينها(، وهذه الذكريات 
–التـي حتدث عنها بافلوف)1) يف أبحاثه- جتعل اإلدمان أشـد جذًبا الهتام 

املدمن من كل األنشطة األخرى يف حياته، وبشكل قهري.

)إيفـان بافلـوف( )1849-1936م(: عـامل رويس وباحـث يف علم النفس اشـتهر    )1(
بتجاربه عىل الكالب يف جمال التكيف السلوكي.
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اإلحيـاءات املوجـودة يف حميـط الشـخص مثـل تشـغيل احلاسـوب، أو 

مشـاهدة اإلعالنات عىل الشاشـة، أو جمرد أن يكون يف خلوة كلها قد تكون 

مرتبطة يف ذاكرته بمشـاهدة املرئيات اجلنسـية، ومن املمكـن أن تؤجج لديه 

رغبة شديدة بتصفح املواقع اإلباحية. هل تشعر برغبة جارفة ملارسة اجلنس 

حاملا خترج زوجتك للتسـوق؟ عىل األغلب ال، ولكن قد تشعر بأنك مسري، 

أو أن شـخًصا آخر يتحكم بدماغك. وقد وصف بعضهم احلساسية املفرطة 

هلـذه املحفزات كا لو أهنا )دخـول يف نفق مظلم ليس له إال منفذ واحد وهو 

مشـاهدة األفالم اإلباحية(. قد تشـعر بفورة من النشاط، أو بزيادة يف دقات 

القلـب، أو حتـى ارتعاش يف األطراف، وكل ما تسـتطيع أن تفكر فيه هو أن 

تفتح احلاسوب وتتصفح مواقع التيوب اإلباحية املفضلة لديك.

ح كيف تعمل اإلحياءات والذكريات  هذه فقط بعـض األمثلة التي توضنّ
املرتبطة بالسلوك عىل إثارة الدوائر العصبية املستحدثة بسبب اإلدمان، والتي 
تتميز باحلساسية املفرطة، وهذه بدورها تشعل جهاز املكافأة لديك صارخة: 

)افعل ذلك حااًل(.

)ج���( خم��ول يف ن�ص��اط الف�س اجلبه��ي للدم��اغ: حيث يقل النشـاط 
العصبـي يف املنطقـة اجلبهيـة يف دماغ املدمن مما يـؤدي إىل ضعف قوة اإلرادة 
لديه يف مواجهة التوق الشـديد الذي ينتابه عىل مسـتوى اإلدراك الالواعي. 
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التغـريات]70[ التـي حيدثهـا اإلدمان يف القـرشة الرماديـة]71[ للفص اجلبهي 
للدمـاغ ويف مادة الدماغ البيضاء]72[ أيًضا مرتبطة ارتباًطا تالزميًّا مع ضعف 
التحكـم باالنفعـاالت]73[، وتـدين القـدرة عىل التنبـؤ بالعواقـب]74[، وقد 
توصلـت مراجعـة لألبحاث الدماغية والنفسـية أجريت حديًثـا يف أملانيا إىل 
أن التـدين يف وظائـف الدماغ لـدى املدمنني عىل اإلنرتنت قد يكـون مرتبًطا 
بفقداهنـم القـدرة عىل السـيطرة عـىل سـلوكهم يف اسـتخدام اإلنرتنت]75[، 
الشـخص الـذي يعاين من أعراض مخـول الفص اجلبهي للدماغ يشـعر كأن 
جزأين من دماغه يف حالة شـد وجذب مثل لعبة شد احلبل: الدوائر العصبية 
املسـتحدثة بفعل السـلوك اإلدماين تكون مفرطة احلساسية وترصخ )نعم(، 
بينـا دماغك الواعي واألكثر تطـوًرا يقول لك: »ال تفعلها مرة أخرى«. وبا 
أن مناطق السلطة التنفيذية يف دماغ املدمن )أي الفص اجلبهي( قد أضعفت، 

فإن الدوائر العصبية املستحدثة بفعل اإلدمان غالًبا ما تكون الرابحة.

ال�صغ��ط  يف  تتحك��م  الت��ي  الع�صبي��ة  الدوائ��ر  يف  اخت��الل   ) د   (
النف�ص��ي]76[: ممـا جيعل أقل مسـتوى مـن الضغط النفيس يـؤدي إىل تأجيج 
التوق الشديد واالنتكاس، وذلك ألن الضغط النفيس ينشط الدوائر العصبية 

ذات احلساسية املفرطة.

يمكـن أن نلخص ما سـبق كالتـايل: إذا كان بإمكان التغـريات العصبية 
التـي حتدث يف الدماغ بفعل اإلدمان أن تنطق، فإن تبلد اإلحسـاس قد ينوح 
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شاكًيا: »ال يمكنني أن أصل إىل أي درجة من االكتفاء«. ويف ذات الوقت، فإن 
، لدينّ كل ما حتتاجه«،  احلساسية املفرطة قد تلكزك يف جنبك قائلة: »هلم إيلنّ
و»ما حتتاجه« هو يف احلقيقة اليشء ذاته الذي سـبب لك تبلنّد اإلحساس. أما 
مخول الفص اجلبهي فقد هيز كتفيه، ويتنهد، ويقول: »فكرة سيئة، ولكن ليس 
بإمـكاين أن أمنعك«. أما االختالل يف الدوائـر العصبية للضغط النفيس فإنه 

يستنجد صارًخا: »أنا بحاجة ليشء ما، اآلن، وحااًل، كي خيفف معانايت«.

ه�ذه األع�راض األربع�ة جمتمعة هي األع�راض األساس�ية يف كل أنواع 
اإلدمان، وقد أمجلها أحد املدمنني عىل مشاهدة املرئيات اجلنسية بعد أن تعاىف 
مـن إدمانـه با يـيل: »ال يمكنني أن أحصـل عىل كفايتي مـن يشء ال يعطيني 
الشـعور باالكتفـاء، وما كان ليعطيني الشـعور باالكتفاء أبـًدا، وبأي حال«. 
والتعـايف من اإلدمان يتم عندما ينعكس اجتاه هـذه التغريات، فيتعلم املدمن 

رويًدا رويًدا كيف يتحكم يف رغباته بشكل طبيعي.
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وماذا عن أعراض االنسحاب؟

يعتقد الكثريون بأن تشخيص حاالت اإلدمان يستلزم بالرضورة معاناة 
الشـخص مـن التحمـل )أي االحتيـاج إىل حمفـزات أقـوى للشـعور بنفس 
املسـتوى من التأثري وذلك بسـبب تبلد اإلحسـاس( وأعراض االنسـحاب 

القاسية. 

 واحلقيق��ة: أن وجـود أحـد هذيـن العَرضني )التحمـل وأعراض 
االنسـحاب( أو كليها ليس رشًطا أساسـيًّا يف تشـخيص حـاالت اإلدمان، 

حون بأهنم يعانون من  رغم أن مشاهدي املرئيات اجلنسية اليوم غالًبا ما يرصنّ

كليها. بينا العَرض الذي يعترب أكثر األدلة املوثوقة عىل وصول الشخص إىل 

درجة اإلدمان السـلوكي، والذي هتتـم بفحصه كل اختبارات تقييم حاالت 

اإلدمـان هو: االسـتمرار يف السـلوك بالرغم مـن النتائج السـلبية الواضحة 

الرضر هلذا السلوك.

لقـد عرضنا يف غري موضـع من هذا الكتاب عدًدا مـن الترصحيات التي 
أدىل هبـا مشـاهدو املرئيات اجلنسـية عىل اإلنرتنـت الذين أقروا بأهنم سـعوا 
إىل مشـاهدة أنواع من املرئيات اجلنسية أكثر فحًشـا وانحراًفا عندما ضعفت 
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استجابة أدمغتهم للادة املرئية، وقلنّ شعورهم باملتعة )التحمل(، ولكن ماذا 
عن أعراض االنسحاب؟

بدايـًة نقول -وكا ذكرنـا قبل قليل- من املمكن أن يكون الش�خص قد 
وصل إىل درجة اإلدمان بالفعل دون أن يعاين من أعراض االنسحاب احلادة، 
وعىل سبيل املثال فإن املدمنني عىل النيكوتني والكوكايني قد يكونوا منغمسني 
بعمق يف إدماهنم ولكنهم عادة ما يعانون من أعراض انسحاب بسيطة مقارنة 

باملدمنني عىل اخلمر أو اهلريوين]77[.

 وقد رصدت يف منتديات )التعايف( ترصحيات للعديد من الشـبان الذين 
خاضوا جتربة اإلقالع يتحدثون بشكل روتيني عن األعراض التي عانوا منها 
بعد )التعايف(، وتذكرين هذه الترصحيات بأعراض االنسـحاب التي نراها يف 
حاالت اإلدمان عىل املخدرات، ومن األعراض التي ذكرها هؤالء الشبان: 

األرق.  
  واحلرص النفيس.
  والتهيج املفرط.

  وتقلب املزاج.
  والصداع.

  ونفاذ الصرب.
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  واإلجهاد.
  وعدم القدرة عىل الرتكيز.

  واالكتئاب.
  وانعدام النشاط االجتاعي.

  وتأجج التوق الشديد ملشاهدة املرئيات اجلنسية. 

ا أخرى صادمة مثل: وقد ذكر بعضهم أعراضاً

الرجفة يف األطراف.  

  وأعراض شبيهة بنزالت الربد.

  وتشنج العضالت.

  ونوبات متتابعة من االكتئاب أو احلرص النفيس والتي قد تستمر لعدد 

من الشهور.

  أو الفقدان التام -وبشكل غامض ومفاجئ- للرغبة اجلنسية، وهو ما 

يسميه الشبان حالة )املوت الرسيري(، وهذا الَعَرض بالطبع ينحرص 

يف حاالت اإلدمان عىل مشاهدة املرئيات اجلنسية دون غريها.

 يق���ول اأحدهم: »�شهرا كانون الأول والثاين كانا �شعبني فعاًل، 
ب���كل ما يف الكلمة من معن���ى. عانيت من الكتئاب احل���اد، وانعدام الرغبة 
ا، والأفكار الكئيبة كانت جت���ول بخاطري طوال النهار وطوال  اجلن�شي���ة كليًّ
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الليل، ووج���دت نف�شي اأبكي مثل الطفل ال�شغ���ر. لقد كان رمز رجولتي يف 
حال���ة يرثى لها، مرتهل ب�شكل دائم وكاأن���ه قطعة زائدة وعدمية الفائدة يف 

ج�شدي، بحيث اأنه مل يكن يرغب -اأو حتى يحلم- بجذب انتباه اأي اأنثى«.

الدليل العلمي على األعراض االنسحابية الناجتة عن التوقف 
عن مشاهدة املرئيات اجلنسية:

مل تتـم حتـى اآلن دراسـة أعراض االنسـحاب يف حـاالت اإلدمان عىل 
مشاهدة املرئيات اجلنسية بشكل خاص، إال أن نتائج األبحاث التي أجريت 
يف جامعتـي سوانسـيا وميالن يف موضـوع اإلدمان عىل اسـتخدام اإلنرتنت 
بشـكل عـام، والتـي ُنرِشت عـام 2013م، أشـارت إىل أن املدمنـني يعانون 
من أعراض جسـمية ونفسـية تشـبه أعراض االنسـحاب لدى املدمنني عىل 
املخـدرات عندمـا يتوقفـون عـن اسـتخدام اإلنرتنت بشـكل مفاجـئ]78[، 
والغالبية العظمى من املدمنني الذين شـاركوا يف الدراسـة كانوا يستخدمون 

اإلنرتنت بشكل رئييس الرتياد املواقع اإلباحية أو للعب القار]79[.

وبالطبـع ليـس كل من يتوقف عن مشـاهدة املرئيات اجلنسـية يعاين من 
ا، يقول  أعـراض االنسـحاب، إال أن بعضهم يعاين من أعراض قاسـية جـدًّ

بعض الشبان:
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 »الأعرا����ص التي اأعاين منها بعد الإق���الع: الإرهاق ال�شديد، 
و�شعوب���ة يف اخللود للن���وم، واأمل يف الع�شالت واملفا�ش���ل، وارتفاع يف درجة 
احل���رارة، وت�شوي����ص يف الأفكار، و�شي���ق يف ال�شدر، و�شعوب���ة يف التنف�ص، 

وح�شر نف�شي �شديد«.

 »اأعرا����ص الن�شح���اب الت���ي اأع���اين منها ه���ي ا�شطراب يف 
الرجل���ني، فرجالي ل تهداآن اأبًدا عندما اأجل����ص على الكر�شي. واأعاين من 
ن���وم متقطع، حي���ث اأجد �شعوبة يف الن���وم، اأو اأ�شتيق���ظ يف منت�شف الليل، 
وتك���ون دقات قلبي مت�شارعة اإىل درجة كب���رة، ول اأمتكن من اخللود للنوم 
ا م���ن ال�شداع، والتهاب يف احلل���ق، وحالتي ال�شحية  بعده���ا. واأعاين اأي�شً

مرتدية ب�شكل عام«.

* ومن املؤكد أن أعراض االنسـحاب يف حاالت اإلدمان عىل مشـاهدة 
املرئيـات اجلنسـية تشـبه إىل حد ما أعراض االنسـحاب يف حـاالت اإلدمان 
عـىل املخـدرات، وذلك ألن كل أنـواع اإلدمان حتدث نمًطا أساسـيًّا وحمدًدا 
من التأثريات الكيميائيـة – العصبية، والتغريات يف خاليا الدماغ، باإلضافة 
طبًعـا إىل التغـريات األخرى التـي متيز كل نوع من أنـواع اإلدمان عن غريه. 
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واالنسـحاب، أي التوقف عن ممارسـة السلوك الذي سـبب هذه التغريات، 
يـؤدي إىل سلسـلة مـن التعديـالت الكيميائيـة –العصبية يف الدمـاغ، وكل 

شخص يشعر بأثر هذه التعديالت بشكل خمتلف نوًعا ما عن غريه]80[.
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جتاوز حد االكتفاء الطبيعي

االسـتهالك الزائد عن احلد من األطعمة أو اجلنس يرسل إشارة عصبية 

إىل الدماغ بأن الشـخص قد وجد كنًزا دفينًا ينبغي االسـتفادة منه]81[، وهذا 

الدافع الكيميائي – العصبي الذي حيثنا عىل االسـتكثار هو دافع طبيعي وذو 

قيمة، وخاصة يف احلاالت التي يمنحنا فيها جتاوز حد االكتفاء]82[فرصة أكرب 

ر -عىل سـبيل املثال- يف قطيع الذئاب الذي يسـتهلك ما قد يصل  للبقاء. فكنّ

إىل عرشين رطاًل من حلم الفريسـة يف وجبة واحدة، أو مواسـم التزاوج]83[ 

عندمـا يكون هناك قطيع من اإلناث اجلاهزة للتخصيب، هذه مواسـم نادرة 

مـن الوفرة، وال تدوم طوياًل، والدافع الطبيعي لالسـتكثار يضمن للحيوان 

االستفادة منها، ويزيد فرص البقاء واالستمرار.

املواق�ع اإلباحي�ة ع�ىل اإلنرتنت متن�ح مرتادهيا موس�ًا )للتزاوج( يتس�م 

بالوف�رة والتجديد، ويسـتقبل الدماغ هذه الوفرة عىل أهنـا فرصة ذات قيمة، 

ملا يصاحبها من الشعور بالتهيج اجلنيس الشديد.

وكا تفعل كل احليوانات الثديية بطبيعتها، فإن الشـخص الذي يشـاهد 
املرئيات اجلنسـية سـيعمل عـىل نرش جيناته طـواًل وعرًضا، غري أن »موس�م 
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التزاوج« عىل اإلنرتنت ال ينتهي، وبإمكان الشـخص أن يسـتمر يف مشـاهدة 
املرئيات اجلنسية واالستمناء بإفراط، ودون حد، ودون هناية يف األفق. 

الرتّق�ب املصاح�ب لتصف�ح املواق�ع اإلباحية ع�ىل اإلنرتنت ي�ؤدي إىل 
زي�ادة إف�راز الدوبامني يف كل مرة يشـاهد فيها الشـخص مقطًعـا جديًدا، أو 
مادة جنسية تفوق توقعاته، ويؤدي ذلك إىل التهيج اجلنيس، والتهيج اجلنيس 
هو املكافأة الطبيعية التي تسـبب زيادة إفراز الدوبامني عند اإلنسان إىل أعىل 

مستوياته عىل اإلطالق.

نقرة ونقرة فنقرة ثم اس�تمناء، وبعدها نقرة ونقرة فنقرة ثم اس�تمناء، ثم 
نقرة ونقرة فنقرة... وقد تس�تمر اجللس�ة لس�اعات، يوًما بعد يوم. ورغم أن 
آلية االسـتكثار الطبيعية لدى الشخص قد تدفعه يف بعض األحيان إىل جتاوز 
حـد االكتفـاء، إال أن طبيعة اخللق مل جتهز الدماغ للتعامـل مع هذا النوع من 

االستهالك الزائد عن احلد الذي يستمر دون توقف.

 حتذير:
وحيذر اخلبريان )ريمريسـا( و)سيتسا( من أن املرئيات اجلنسية املتوفرة 
اليـوم عىل اإلنرتنت يمكن أن توصل مشـاهدهيا إىل مرحلـة اإلدمان برسعة 
كبـرية ، وخاصة أولئك الذين يرتادون املواقع اإلباحية عىل اإلنرتنت بكثرة، 

وبشكل روتيني]84[.
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كيف يحثنا الدماغ على االستكثار؟
ذكرنا فيا سبق أن الزيادة يف إفراز الدوبامني تؤدي إىل إطالق اإلشارات 
الكيميائية – العصبية يف الدماغ التي تسبب التغريات املصاحبة لإلدمان]85[، 
وذلـك ألن نوبات االرتفاع يف إفراز الدوبامني تنشـط آلية إنتاج جزيء مادة 
بروتينية اسمها )دلتافوسبي(]86[، ودلتا فوسبي هي مفتاح التشغيل لعدد من 

التغريات الدائمة التي حتدث يف الدماغ يف حاالت اإلدمان...

ترتاكـم مـادة دلتا فوسـبي ببطء يف جهـاز املكافأة يف الدماغ، وتتناسـب 
ا مع كميـات الدوبامني التي يتم  كميـات دلتا فوسـبي املرتاكمة تناسـًبا طرديًّ
إفرازهـا يف كل مـرة ننخـرط يف متعنا الطبيعيـة]87[ مثل ممارسـة اجلنس]88[، 
وتناول السكريات]89[ واملواد الغنية بالدهون]90[، وممارسة الرياضة]91[، أو 
عند تعاطي املخدرات. وحيتاج جزيء مادة دلتافوسـبي إىل شـهر أو شهرين 

كي يتبدد، تارًكا وراءه التغريات التي سببها.

وملاذا أنا مهتم بتعريفكم ببروتني دلتافوسبي؟ 
يف الوقت احلايل، يعترب الباحثون أن تراكم دلتافوسـبي يف مراكز املكافأة 
يف الدماغ هو مفتاح التشغيل الذي يوطنّد عادة اإلدمان ويرسخها يف حاالت 
اإلدمان السلوكي ويف حاالت اإلدمان عىل تعاطي املخدرات عىل حدنّ سواء. 
وإن مل يبد ظاهًرا للوهلة األوىل، إال أن اكتشـاف جزيء هذه املادة الربوتينية 
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ض االدنّعاء بأن اإلدمان عىل مشاهدة املرئيات اجلنسية عىل اإلنرتنت غري  يقونّ
ممكن.

ولكن ما هي نتائح تراكم بروتني دلتافوسبي؟
تراكـم جزيئات بروتني دلتافوسـبي يسـبب تشـغيل جمموعـة حمددة من 
اجلينات، والتي بدورها تسـبب تغريات يف بنيـة الرتاكيب العصبية والتوازن 

الكميائي يف مراكز املكافأة يف الدماغ]92[. 

لـو اسـتعرنا التمثيل من موقـع البناء، فـإن الدوبامني هـو رئيس العال 
الـذي يصـدر األوامـر والتعليات، بينـا دلتافوسـبي هو عامل البنـاء الذي 

يصب اإلسمنت. 

ا، وعليك أن  ا جـدًّ يقـول الدوبامـني صارًخـا: »هذا السـلوك مهم جـدًّ
تقوم به وتكرره املرة تلو األخرى«، والعامل النشـيط »دلتافوسـبي« وظيفته 
أن حيثَّك عىل أن تتذكر هذا السـلوك وحترص عىل تكراره، فيعمل عىل تغيري 
مسار الروابط العصبية يف دماغك، واستحداث روابط عصبية جديدة جتعلك 
تشعر بالرغبة يف )هذا(، و)هذا( هو السلوك الذي كنت تفعله وتكرره بشكل 

ا كان. مفرط، أيًّ

ونتيجة لتكرار السلوك، وتكرار الزيادة يف إفراز الدوبامني وزيادة تراكم 
دلتافوسـبي، تتولد عملية لولبية متواصلة، بحيث أن تأجج الرغبة يؤدي إىل 



تأثيرات اإلباحية على الدماغ85

االنخراط يف السلوك مما يؤدي إىل نوبات ارتفاع يف إفراز الدوبامني، وارتفاع 

إفراز الدوبامني يسـبب تراكم دلتافوسـبي، والذي بدوره يلح عليك بتكرار 

السـلوك... وهذا دواليك، ويصبح مسـتوى اإلحلاح أقـوى يف كل مرة تعاد 

ة. عندما نذكر املبدأ القائل بأن العصبونات التي تسـتثار مًعا تتوثق  فيها الكرنّ

الروابط بينها، فإننا نتحدث عن الدور الذي يلعبه بروتني دلتافوسبي.

وعندمـا يتـم ربـط كل العصبونـات التي تسـتثار أثناء جلسـة مشـاهدة 

املرئيات اجلنسـية مع بعضها البعض يعاد تشـكيل الدائرة العصبية للمكافأة 

باسـتحداث روابـط عصبية جديدة، وإعادة التشـكيل هـذه هتدف خصيًصا 

فناه سابًقا  إىل تأجيج التنّوق ملشـاهدة املزيد من املرئيات اجلنسـية، وهذا ما عرنّ

باحلساسـية املفرطـة للمحفـز]93[. كل التغـريات التـي بدأت بسـبب تراكم 

بروتني دلتافوسـبي تعمل عىل حثنا عىل االسـتهالك بإفراط، وحني نتحدث 

عن ارتياد املواقع اإلباحية عىل اإلنرتنت فإهنا جتعلنا ننكب عىل االستكثار مما 

يبدو للدماغ عىل أنه مهرجان ختصيب.

هذه السلسـلة من التغريات الكيميائية – العصبية التي حتدث يف الدماغ 

مل خُتلق لتجعل منا مدمنني، بل خلقت لتحثنّ املخلوق عىل السعي للحصول 

عىل رضوريات البقاء حني تطيب وتتوفر.
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والفكـرة األساسـية هنـا أن اآلليـة التي يتم تشـغيلها حني تـؤدي زيادة 

إفـراز الدوبامـني إىل تراكم بروتني دلتافوسـبي هي اآللية عينهـا التي تعمل 

يف حـاالت التكيف اجلنيس، ويف حاالت اإلدمـان أيًضا. مجيعها تبدأ بذاكرة 

خارقـة لألحداث املالزمة للمتعة )كا لوحظ يف جتـارب بافلوف( تؤدي إىل 

احلساسـية املفرطة، واحلساسية املفرطة بدورها تشـعل الرغبة امللحة لتكرار 

السـلوك. ومن السـذاجة بمـكان أن يعتقد مشـاهدو املرئيات اجلنسـية أهنم 

حمصنون ضد هذه اآللية البيولوجية الفطرية.

وال�ص��وؤال ال��ذي يط��رح نف�ص��ه هو: مت��ى ي�صب��ح ال�صتكث��ار الفطري 

اإفراًطا وجتاوًزا للحد؟ 

ا: عندما تصـل درجـة التحفيز إىل حـد يؤدي إىل  واإلجاب�ة بس�يطة ج�دًّ

تراكم بروتني دلتافوسـبي، ومن ثم تشغيل سلسلة التغريات الدماغية املسببة 

لإلدمـان بسـبب هذا الرتاكـم، وهذا احلـد خيتلف من شـخص آلخر، ومن 

الصعب التنبؤ به. 

ولذل�ك فإن التس�اؤالت التي ق�د يطرحها البعض مثل: ه�ل هذا النوع 
م�ن املرئي�ات ين�درج حت�ت بن�د اإلباحي�ة اجلنس�ية؟ أو متى تؤدي مش�اهدة 
املرئيات اجلنس�ية إىل اإلدمان؟ إنا هي تسـاؤالت مضللة. فالتسـاؤل األول 
يوازي سـؤالنا إذا كانت لعبة )البالك جاك( هي التي تسـبب اإلدمان أم أهنا 
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)ماكينات القار(؟ والتسـاؤل الثاين يوازي سؤالنا شخًصا بدينًا ومدمنًا عىل 
تناول الوجبات الرسيعة: »كم دقيقة ختصص لألكل يوميًّا«؟!

واحلقيقة هي أن مركز املكافأة يف الدماغ ال يعرف ما هي اإلباحية اجلنسية، 
الذي يسجل فقط هو مستوى اإلثارة والتحفيز من خالل الزيادة احلاصلة يف 
إفراز الدوبامني]94[، والتفاعل املبهم الذي حيدث بني دماغ الشخص ونوعية 
املحفز الذي تعرض له )أي املرئيات اجلنسـية التي شـاهدها( هو الذي يقرر 

إذا كان الشخص سوف يسقط يف فخ اإلدمان أم ال.

 مل أص���ل ملرحل���ة اإلدم���ان على مش���اهدة املرئيات اجلنس���ية لكين 
أعان���ي من تأخر الق���ذف أو ضعف النتصاب أو عدم القدرة على الوصول 

لذروة الشبق أثناء اجلماع فما السبب؟

جديـر بالذكـر أن بعض األشـخاص الذيـن يدعون أهنم غـري مدمنني، 
وأن لدهيم القدرة عىل التوقف عن مشـاهدة املرئيات اجلنسـية بسهولة ويرس 
ضـون أيًضا لإلصابـة بأعراض العجز اجلنـيس احلاد الذي  متـى أرادوا، معرنّ
تسـببه مشـاهدة املرئيات اجلنسـية]95[، فقد يعانـون من أعـراض مثل تأخر 
القذف، أو ضعف االنتصاب، أو عدم القدرة عىل الوصول إىل ذورة الشـبق 
أثنـاء اجلـاع، وأيًضا عدم االنجذاب لزوجاهتـم. ويف مثل هذه احلاالت فإن 
التكيـف اجلنيس، والتغريات الدماغية املصاحبة له هو عىل األرجح املسـبب 

هلذه األعراض.
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 ما سبب ضعف النتصاب لدى الرجال الذي اعتادوا على مشاهدة 
املرئيات اجلنسية؟

ا، فهـو يفرز بكميات كبـرية عندما نجد بأن  الدوبامـني شـأنه غريب حقًّ
شـيًئا ما أفضل مما كنا نأمل، أي يفوق توقعاتنـا، ولكنه ينخفض كثرًيا عندما 

ال يرقى ذات اليشء إىل مستوى توقعاتنا]96[. 
ويف موضـوع اجلنـس، فإنـه من املسـتحيل ألي يشء أو أي شـخص أن 
يضاهـي أو يفوق مسـتوى املفاجأة، والتنوع، والتجديد الـذي توفره املواقع 
اإلباحيـة عىل اإلنرتنت. وبالتـايل فبمجرد أن يكيف الرجل سـلوكه اجلنيس 
مع مشـاهدة األفالم اجلنسـية عىل اإلنرتنت، فإن ممارسة العالقة احلميمة مع 
زوجته ال يمكن أن ترقى إىل مسـتوى توقعاته التي صاغتها يف ذهنه املشـاهد 
نتها ذاكرته عىل مستوى اإلدراك الالواعي، وعدم  اجلنسية عىل اإلنرتنت، وخزنّ
تلبية التوقعات ينتج عنها هبوط يف مسـتوى إفراز الدوبامني، وينعكس ذلك 
عـىل قدرته عىل حتقيق االنتصاب، وذلك ألن اسـتمرار االرتفاع يف مسـتوى 
الدوبامني رضوري من أجل اسـتمرار تأجج الشهوة اجلنسية واملحافظة عىل 

متانة االنتصاب.
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املراهقون أكثر عرضة للمخاطر

واملراهقون بالذات أكثر عرضة للمخاطر ألن:

الدائرة العصبية للمكافأة يف دماغ املراهق نشطة للغاية]97[.  

  وبالتـايل فإهنـا تسـتجيب للتجديد يف أنـواع املرئيات اجلنسـية بإفراز 

كميات أكرب من الدوبامني. 

ومراكز املكافأة يف دماغ املراهق أكثر حساسية للدوبامني]98[.  

  وتنتج كميات أكرب من بروتني دلتافوسبي]99[. 

وبالنتيجـة، فإن دماغ املراهق يمكن أن يتكيف مع مشـاهدة املرئيات   

اجلنسية عىل اإلنرتنت بعمق وبسهولة مفاجئني، وقد يصل التكيف إىل 

درجة جتعـل خوض جتربة اجلنس احلقيقية عند الزواج تبدو لبعضهم 

وكأهنا أمر غريب ودخيل.

الشـبان األصغـر سـنًّا الذين بدأوا بمشـاهدة املرئيات اجلنسـية يف سـن 

املراهقـة، حيتاجون إىل وقت أطول كي يتعلموا االسـتمتاع بالعالقة الزوجية 

مقارنة بالرجال األكرب سنًّا، وقد تطول املدة لعدة شهور أو أكثر. بينا الرجال 

األكرب سـنًّا الذين شـبوا قبـل عرص اإلنرتنـت، والذين تكيفوا عىل املارسـة 
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الطبيعيـة للعالقـة الزوجيـة قبل أن يبـدأوا بارتياد املواقـع اإلباحية، فكل ما 
حيتاجونه هو تذكر ما تعلموه سابًقا، وتعزيزه.

نؤكـد لكـم بـأن دماغ الفتـى اليافـع أكثر حساسـية للمكافـأة، مما جيعل 
املراهقـني أكثـر عرضة لإلدمان من غريهـم]100[. وإذا مل تكـن هذه املعلومة 
ر أن هناك عملية تشذيب طبيعية للروابط العصبية  مرعبة با فيه الكفاية، فتذكنّ
يف الدمـاغ حتصل يف هذه املرحلة من العمر، وعملية التشـذيب هذه تشـكل 
دماغ الطفل وحترص خياراته يف مرحلة البلوغ]101[، حيث تقوم بإلغاء وإزالة 
الروابـط العصبيـة التي ال تسـتعمل، وتبقي -بل وتعـزز- الروابط العصبية 
التي شحذت وقويت باالستعال املتكرر استجابة للمحفزات احلياتية]102[. 
حتى إذا بلغ الشـاب عقد العرشينات من العمـر، فإن التكيف اجلنيس الذي 
تعرض له يف فرتة املراهقة، وإن مل يكن دائم األثر، إال أنه سيكون مثل أخدود 
عميق حفر يف دماغه، وليس من السـهل التغـايض عن وجوده، كا أن إعادة 

برجمته لن تكون مهمة سهلة.
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حتديد األسباب واملسببات

هل يصح ما يقال عن أن إدمان اإلباحية يصيب فقط األشخاص 
الذين يعانون من أمراض نفسية؟

ذكـرت أن بعـض العاملـني يف جمـال البحث العلمـي ينكـرون إمكانية 
اإلدمـان عىل اإلباحية اجلنسـية، ويعتقد هؤالء بأن اآلثـار الضارة التي تنتج 
عن مشـاهدة املرئيات اجلنسـية عادة ما تصيب األشخاص الذين يعانون من 
أمراض نفسـية مثل: االكتئاب، أو الوسواس القهري، أو الذين تعرضوا إىل 
صدمة نفسـية يف مرحلة الطفولة. ويرصون عىل أن ارتياد هؤالء األشخاص 

للمواقع اإلباحية بإفراط هو نتيجة ملشكالهتم األصلية وليس مسبًبا هلا.

ال جـرم أن بعـض مرتـادي املواقـع اإلباحيـة لدهيم مشـكالت مرضية 
سـابقة، وحيتاجـون إىل دعم إضـايف، ولكن ال يمكن ألي شـخص أن يعاين 
ض نفسـه لإلثارة املفرطة، وبشـكل مزمن. إضافة إىل  من اإلدمان إال إذا عرنّ
ذلـك، فـإن نظريتهم التي تفرتض بأن الشـاب اليافع املعـاىف من أي أمراض 
سـابقة يمكنه أن ينكبنّ عىل مشـاهدة املرئيات اجلنسية عىل اإلنرتنت دون أن 
يكون عرضة للعواقب واآلثار الضارة، هي نظرية ليس هلا تأييد يف األبحاث 

العلمية، بل إن العكس هو الصحيح.
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دراسات إدمان اإلنترنت وعالقتها بإدمان اإلباحية:
 عـىل سـبيل املثال، وجـد الباحثون يف دراسـة طويلـة األمد رصدت 
نمط اسـتخدام اإلنرتنت من قبل فتيان يافعني عىل مدى سنوات أن »الفتيان 

اليافعـني الذين كانوا يف البداية معافني من أي أمراض أو مشـكالت نفسـية 

ولكنهـم يسـتخدمون اإلنرتنت بإفراط بشـكل مريض« صـاروا أكثر عرضة 

 لإلصابـة باالكتئـاب -بمعـدل أكثـر مـن الضعفـني- مـن أولئـك الذيـن 

ال يسـتخدمون اإلنرتنـت بنفـس الدرجـة]103[، وقـد أخـذ الباحثـون بعني 

االعتبار حتييد أثر العوامل املتضاربة.

 وبعد مرور عام عىل نرش نتائج هذه الدراسـة، صدرت نتائج دراسـة 
مذهلـة أجريـت يف الصـني، وقد يكـون من املسـتحيل تكرارهـا يف الغرب، 
فقد قـام العلاء بفحص الصحة العقلية والنفسـية للطالب اجلدد]104[ حال 
بدايتهـم الدراسـة اجلامعيـة، وتـم عـزل جمموعة مـن الطـالب مل يتيرس هلم 
اسـتخدام اإلنرتنـت بتاًتـا قبل دخـول اجلامعة. وبعـد اثني عرش شـهًرا قام 
العلـاء بتقييـم الصحة العقليـة والنفسـية ملجموعة الطـالب حديثي العهد 
باإلنرتنـت مرة ثانيـة، فوجدوا أن 59% منهم صاروا مدمنني عىل اسـتخدام 
اإلنرتنـت، يقول الباحثـون: »بعد أن وصلـوا إىل مرحلة اإلدمـان، أظهرت 
نتائـج فحوصاهتم ارتفاًعا ملحوًظا يف مؤرشات االكتئاب، واحلرص النفيس، 
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والعدوانية، واحلساسـية يف التعامل مع اآلخرين، واالضطرابات العقلية، مما 
يدل عىل أن هذه األعراض نتجت عن إدماهنم عىل استخدام اإلنرتنت«.

ثـم عزل الباحثـون جمموعة الطـالب الذين وصلـوا إىل مرحلة اإلدمان 
خالل السـنة التي قضوهـا يف اجلامعة، وقارنوا نتائـج فحوصاهتم قبل وبعد 
استخدامهم لإلنرتنت، ووجدوا أن اإلدمان عىل استخدام اإلنرتنت قد سبب 

تدهوًرا خطرًيا يف صحتهم العقلية والنفسية. وقد ذكرت الدراسة أنه:

) أ ( قبل أن يصبحوا مدمنني عىل استخدام اإلنرتنت كانت مؤرشات االكتئاب، 

واحلرص النفيس، والعدوانية لدى هؤالء األشخاص أقل من الطبيعي.

)ب( وبعـد أن صاروا مدمنـني عىل ارتياد املواقع اإلباحية خالل السـنة 

التـي قضوهـا يف اجلامعة ارتفعـت هذه املـؤرشات ارتفاًعا كبـرًيا، مما يدفعنا 

إىل االسـتنتاج بأن االكتئاب، واحلرص النفيس، والعدوانية هي أرضار سـببها 

اإلدمان عىل استخدام اإلنرتنت.

ويقـول الباحثـون: »مل نتمكن من عـزل عامل واحد حمـدد يمكنه التنبؤ 
بإمكانيـة اإلدمـان عـىل اسـتخدام اإلنرتنـت، إال أن اإلدمان عىل اسـتخدام 
اإلنرتنـت هـو حالة مرضية، وبإمكاهنا أن تسـبب للمدمنـني أرضاًرا صحية 
خطرة«. وخالصة نتائج هذه الدراسـة هي أن سـلوك الطالب يف اسـتخدام 

اإلنرتنت هو الذي سبنّب هلم األعراض النفسية املرضية.
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 وحديًثا أظهرت دراسة أجراها باحثون يف تايوان وجود ارتباط تالزمي 
بـني اإلدمان عىل اسـتخدام اإلنرتنت وتفـيش ظاهرة االنتحار بني الشـبان، 

سـواء أكان جمرد التفكري باالنتحـار، أو حماولة االنتحار بالفعل، وذلك حتى 

بعـد األخذ بعني االعتبار وحتييد عوامل أخرى مثل االكتئاب، واإلحسـاس 

بقيمة الذات، والوضع األرسي، والعوامل الديموغرافية]105[.

 ويف دراسة أخرى أجريت يف الصني، أكد الباحثون أنه يف حني يظهر 
عىل املفرطني باسـتخدام اإلنرتنت أعراًضا تـدل عىل االكتئاب )مثل: فقدان 

االهتام، والسـلوك العدائي، واملزاج املكتئب، وعقدة اإلحساس بالذنب(، 

غـري أهنم ال تظهـر عليهم أعراض وصفـات االكتئاب الدائـم]106[. بمعنى 

آخـر، فإن أعراض االكتئاب التي تظهر عليهم منشـؤها االسـتخدام املفرط 

لإلنرتنت، وليس مرض كامن سابق الوجود.

 وقام باحثون مـن الصني مؤخًرا بقياس مؤرشات كلنّ من االكتئاب، 
والعدوانية، والقلق االجتاعي، واإلدمان عىل اسـتخدام اإلنرتنت ملجموعة 
كبـرية من تالميـذ الصف السـابع )2293 تلميـًذا(، أجريـت الفحوصات 
للتالميذ مرتني بفارق سـنة كاملة]107[. ووجـد الباحثون أن الطالب الذين 
صـاروا مدمنني عىل اسـتخدام اإلنرتنت خالل هذه السـنة، عانـوا أيًضا من 
زيـادة يف االكتئاب والعدوانيـة مقارنة بأولئك الذين مل يقعوا يف فخ اإلدمان. 
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أمـا التالميـذ الذين كانـوا مدمنني منـذ البداية ولكنهـم تعافوا مـن إدماهنم 

ـنًا يف مؤرشات االكتئـاب، والعدوانية،  خـالل فرتة البحـث، بدا عليهم حتسنّ

والقلـق االجتاعي، مقارنة بأولئـك الذين كانوا مدمنني منـذ البداية وظلوا 

عىل إدماهنم حتى هناية العام.

 ومؤخـًرا أيًضا قينّم باحثون يف بلجيكا األداء األكاديمي ملجموعة من 

الفتيـان اليافعني يف سـن الرابعة عرشة مرتني بفارق فـرتة زمنية، ووجدوا أن 

)الزيادة يف معدل مشـاهدة املرئيات اجلنسـية عىل اإلنرتنـت أدنّت إىل تراجع 

األداء األكاديمي للفتى يف غضون ستة أشهر(]108[.

نتائج األبحاث األكاديمية التي خلصناها يف الفقرات السـابقة تتسـق مع 

نتائـج جتربـة )التعـايف( التي وثقها اآلالف مـن أعضاء املنتديـات من خالل 

جتارهبم اخلاصة أثناء حماولتهم اإلقالع عن ارتياد املواقع اإلباحية، وقد ذكروا 

يف ترصحياهتم التأثريات اإلجيابية لتجربة )التعايف( عىل احلالة النفسية، وشحذ 

الدافع املحفز، وحتسن األداء األكاديمي، والتخلص من القلق االجتاعي... 

ا. إن معاناهتم من األعراض الضارة بسـبب اإلدمان عىل مشـاهدة  وهلمنّ جرًّ

ض االدنّعاء  ـن امللحوظ بعد اإلقالع عنهـا، تقونّ املرئيات اجلنسـية، ثم التحسنّ

بأن مشـاكل استخدام اإلنرتنت تنشأ فقط عند األشخاص الذين يعانون من 

أمراض سابقة الوجود، أو بسبب خصائص نفسية كامنة.
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اإلباحية اجلنسية 
ومشكالت األداء اجلنسي ... مجدًدا

تشـري األبحـاث إىل أن قـدرة الذكـور عىل حتقيـق االنتصـاب حتتاج إىل 

وجـود كميات كافية مـن الدوبامني يف الدائـرة العصبية للمكافـأة]109[ ويف 

مراكز اجلنس يف الدماغ]110[. قبل فرتة من الزمن ليست ببعيدة، قام باحثون 

إيطاليون بعمل صور املسـح الطبقي ألدمغة شبان يعانون من العجز اجلنيس 

النفـيس)1). أظهرت صور املسـح الطبقي ضموًرا يف املـادة الرمادية يف مركز 

املكافـأة وبالذات يف النـواة املتكئة، ويف مركز اجلنس يف املهـاد]111[. ضمور 

املـادة الرماديـة يعني قلة يف عـدد التفرعات العصبونية، ونقـص يف الروابط 

العصبيـة مـع العصبونات األخـرى، ويرتجم ذلـك عمليًّـا إىل انخفاض يف 

اإلشـارات العصبية التي يرسـلها الدوبامني وبالتايل ضعف التهيج اجلنيس، 

تشـبه حالة هؤالء الشـبان حالة حمرك السـيارة الذي يعمل بجزء من كفاءته 

فقط وال يستعمل كل إمكاناته.

حـاالت )العجـز اجلنـيس النفـيس( هي حـاالت العجز اجلنـيس الـذي ال تصاحبه    )1(
مشـكالت عضويـة يف األعضاء التناسـلية، مقارنـة بالعجز اجلنـيس العضوي الذي 

تسببه مشكالت يف األعضاء التناسلية تستدعي التدخل الطبي.
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* بينت هذه الدراس�ة أن احلالة النفس�ية للشخص ليست بالرضورة هي 
املس�ؤولة ع�ن حالة العجز اجلن�ي حتى ولو مل يوجد س�بب عضوي واضح 
ي�رّبره، وأن العج�ز اجلن�ي يمك�ن أن يكون نتيج�ة للنقص املزم�ن يف إفراز 
الدوبامني، وبس�بب التغريات التي حتدث يف الدائرة العصبية للمكافأة نتيجة 

هلذا النقص. 

وهذا يمكن أن يفرس أيًضا أعراض العجز اجلنيس الذي يعاين منه بعض 
مرتـادي املواقـع اإلباحيـة عـىل اإلنرتنت مثـل: ضعف االنتصـاب، وتأخر 
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القذف، وعدم القدرة عىل الوصول إىل الذروة أثناء اجلاع. ويمكن أن يفرس 
أيًضـا ملاذا حيتاج التعايف من هـذه األعراض إىل فرتة طويلة نوًعا ما، وقد متتد 

لعدة أسابيع وربا لعدة أشهر.

النتائـج التـي توصل إليهـا الباحثون يف إيطاليا متسـقة مـع النتائج التي 
توصـل إليها الباحثون يف معهد ماكس بالنـك يف أملانيا والتي نرشت يف جملة 
جاما للطب النفيس]112[. كال الدراستني أظهرتا ضموًرا يف املادة الرمادية يف 
الدوائـر العصبيـة للمكافأة، وقد وجد الباحثون األملان أن املشـاركني الذين 
يشـاهدون األفـالم اجلنسـية بوتـرية أعـىل يعانون مـن ضمور أشـد يف املادة 
الرمادية، ويسـتجيبون بشـكل أضعف عند مشـاهدة الصور اجلنسية. وهذه 
املالحظـات جتيب عن التسـاؤل األزيل: هـل للحجم تأثـري؟ وعندما يكون 

احلديث عن املادة الرمادية يف الدماغ، فاإلجابة هي: نعم، وبالتأكيد.

وكـا ذكرنا سـابًقا، فـإن الشـبان الذين بـدأوا بارتيـاد املواقـع اإلباحية 
يف عـرص اإلنرتنـت الرسيعـة عادة ما حيتاجون إىل شـهور أطول كـي يتعافوا 
ويسـتعيدوا صحتهم اجلنسـية مقارنة بالرجال يف سن األربعني فأكثر، ورغم 
أن تبلـد اإلحسـاس الـذي ينتج عن ضمور املـادة الرمادية يف مركـز املكافأة 
يف الدمـاغ يلعب دوًرا كبرًيا يف ظهـور أعراض الضعف اجلنيس، إال أن كون 
الرجال األصغر سـنًّا حيتاجون إىل وقت أطول للتعايف يشـري إىل الدور الذي 

يلعبه التكيف اجلنيس العميق الذي تعرضوا له يف سن املراهقة.
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هل أعراض التكيف اجلنســـي ميكن الكشـــف عنها بصور املســـح 
الدماغي؟

تبلد اإلحساس والتغريات الدماغية األخرى الناجتة عن مشاهدة املرئيات 

اجلنسـية بكثـرة ولفرتة طويلة يمكـن رصدها عن طريق املسـح الطبقي، أما 

التكيـف اجلنيس فال يظهر له أثر يف الصـور الطبقية للدماغ، ويمكن التحقق 

من وجود هذا النوع من التكيف فقط إذا قام الشـخص باإلدالء بتقرير ذايت 

عن األعراض املرضية التي كان يعاين منها حال إدمانه، ومن ثم رصد درجة 

التحسن الذي طرأ عليه بعد التعايف من اإلدمان.

ملاذا نالحظ أن الشباب في السنوات األخيرة املاضية قل لديهم 
االهتمام بالسعي للزواج؟

كا هو معروف فإن سن املراهقة يمثل مرحلة النمو اجلوهرية التي يتم فيها 
تشـكيل الدماغ، وإعداده لريبط اسـتجابته اجلنسية بالسلوكيات واإلحياءات 
املوجـودة يف البيئـة املحيطة )وهذه هي طبيعة كل الثدييـات(. ويقوم الدماغ 
بعـد ذلـك بعملية تشـذيب للروابط العصبيـة التي تكونت يف فـرتة الطفولة 
ي الروابط التي تسـتعمل بكثـرة، ويتخلص من كل الروابط  واملراهقة، فيقونّ
املهملـة التـي ال تسـتعمل. ويف خضم عملية التشـذيب هذه قـد يقوم دماغ 
مرتـادي املواقع اإلباحية بالتخلص من الروابط العصبية املخصصة حلثه عىل 
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السعي إىل إقامة عالقة عاطفية أو جنسية مع زوج حقيقي لقلة اهتامهم هبا، 
يف حـني أن الفتيـة يف املايض قبل عرص اإلنرتنت الرسيعـة كانوا يعملون عىل 

تطوير وتقوية هذه الروابط العصبية يف هذا السن بشكل تلقائي]113[. 

إليكم ترصحًيا نموذجيًّا لشـاب يافع تكيف سـلوكه اجلنيس بشكل وثيق 
مع مشـاهدة املرئيات اجلنسـية عىل اإلنرتنت: »لعلك تتسـاءل كا تسـاءلت 
أنـا أيًضـا: بحق اهلل هل سـأتعاىف من العجز اجلنـيس أم أن أعذب نفيس دون 

نتيجة؟ واإلجابة هي )نوًعا ما( ثم )نعم(!.

الذي سـتعاين منه عند الزواج هو أن دماغك سـوف يقـول لك: ما هذا؟ 
وذلك ألن دماغك غري معتاد عىل اجلاع كوسـيلة أوىل وأساسـية لالسـتجابة 
اجلنسية. ولكن عندما تداوم عىل ممارسة اجلنس سوف تبدأ عملية إعادة ترتيب 
الروابط العصبية يف دماغك، وسوف تالحظ زيادة يف حساسيتك واستجابتك 
للعالقـة اجلنسـية الطبيعية، وسـيغدو احلال بعد اإلقالع عن مشـاهدة األفالم 

اإلباحية أفضل بكثري من السابق، وبدرجة ال يمكن وصفها بالكلات.

وهلـذا أقول لك: سـيكون هناك عملية إعـادة ترتيب للروابـط العصبية 
يف الدمـاغ، وأثناء هـذه العملية قد تعاين من انتكاسـات وكبوات، ولكن يف 
النهاية سوف تتعاىف مائة باملائة، اليوم ما عدت أعاين من العجز اجلنيس أبًدا، 

بل مل أعد أفكر يف املوضوع بتاًتا«.
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هل ُترتكب أخطاء في التشخيص الطبي؟

رغم أن األعراض التي يعاين منها املدمنون عىل مشاهدة املرئيات اجلنسية 

مثـل العجز اجلنيس، والقلق االجتاعي، ومشـكالت الرتكيـز، واالكتئاب، 

متنوعـة وال تبـدو مرتبطـة ببعضها البعض، إال أن بينها شـيًئا مشـرتًكا أثبتته 

األبحاث العلمية، وهو )تبلد اإلحساس(. 

وتبلد اإلحسـاس -كا ذكرنا- هو أحـد األعراض الناجتة عن التغريات 

التـي حتصـل يف الدمـاغ بسـبب اإلدمان، ويشـري هـذا املصطلـح عموًما إىل 

انخفاض ظاهر يف استجابة الشخص إىل كل أنواع املتع، والذي هو باألساس 

تعبري عن انخفاض معدل إفراز الدوبامني، وضعف استجابة اخلاليا العصبية 

يف جهـاز املكافـأة إلفراز الدوبامني. ومن اجلدير بالذكـر هنا أن نذكركم بأن 

الدراسة التي أجراها الباحثون يف معهد ماكس بالنك يف أملانيا وجدت دلياًل 

عىل تبلد اإلحسـاس حتى لدى األشـخاص الذين يرتادون املواقع اإلباحية 

عىل اإلنرتنت باعتدال )أي دون إفراط(.

وعندما نتحدث عن مشـاهدة املرئيات اجلنسـية عىل اإلنرتنت، فإن تبلد 
اإلحسـاس يكاد يكون املسؤول عن عدد كبري من األعراض التي يعاين منها 
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أولئك الذين يشاهدوهنا بكثرة، وهو أيًضا املسؤول عن أكثر األعراض التي 
يذكرها أعضاء املنتديات يف ترصحياهتم، ألن انخفاض معدل إفراز الدوبامني 

عادة ما يصاحب كل من األعراض التالية:
ضعـف األداء اجلنيس]114[، وهذا يشـمل حاالت ضعف االنتصاب   

وتأخر القذف.
  تدين الرغبـة يف املجازفة]115[، وزيادة احلرص النفيس مصحوًبا بنزعة 
إىل ردود الفعـل الغاضبـة]116[، وأي واحد من هـذه العوامل وحده 
)ناهيك عن كوهنـا جمتمعة( كفيل بأن يضعف الرغبة يف التواصل مع 

الناس أو بناء عالقات اجتاعية.
عـدم القـدرة عـىل الرتكيـز]117[، وهـذا يمكـن أن يفرس املشـكالت   
املتعلقـة بالرتكيـز والذاكـرة التـي يعاين منهـا املدمنون عىل مشـاهدة 

املرئيات اجلنسية.
  وأخرًيا انعدام الدافع املحفز]118[ والتطلع الطبيعي إىل املستقبل، مما قد 

يؤدي إىل الالمباالة]119[ والتسويف، وقد يقود إىل االكتئاب]120[.

ما هي آثار انخفاض مستوى الدوبامني على الدماغ؟
يف إحدى التجارب، أتاح طالب شـجاع يف كلية الطب الفرصة لألطباء 
لكـي خيفضوا مسـتوى الدوبامني لديـه باسـتخدام عقاقري طبيـة]121[ لفرتة 
وجيـزة، وهـذا ملخـص لنتائـج التجربـة: »أثنـاء جتربـة اخلفـض التدرجيي 



تأثيرات اإلباحية على الدماغ103

ملسـتوى الدوبامني لدى الشخص املتطوع، الحظنا أنه مر بعدد من احلاالت 
واألعـراض التـي ظهـرت ثـم اختفـت عىل التـوايل. بعـض هـذه احلاالت 
واألعـراض كانت شـبيهة بأعـراض نقص الدوبامـني عموًما ]مثـل فقدان 
الدافـع املحفـز، وضعف اسـتجابة احلـواس، وثقل اللسـان، وتـدين احلالة 
النفسية عموًما، واإلجهاد، وضعف الرتكيز، واحلرص النفيس، ونفاذ الصرب، 
واإلحسـاس باخلزي واخلوف)1)[ وبعضها كان شـبيًها بأعراض الوسواس 

القهري، واالضطراب يف التفكري، وأعراض احلرص النفيس، واالكتئاب«.

وقد رصـد الباحثون يف علم اإلدمان انخفاض معـدل إفراز الدوبامني، 
وانخفاض احلساسـية يف االسـتجابة للدوبامني يف الدائرة العصبية للمكافأة 
يف أدمغة املدمنني يف كل أنواع اإلدمان، ويشـمل ذلك املدمنني عىل استخدام 

اإلنرتنت]122[. 

ومعـروف يقينًـا بـأن هـذا االنخفـاض يمكـن أن حيصل برسعـة عالية 
ا اسـتجابة )للمحفـزات الطبيعية( مثل: تناول الوجبـات الرسيعة الغنية  جدًّ

بالسعرات احلرارية عىل سبيل املثال]123[ ]124[.

والوجـه اآلخـر هلذه احلقيقة العلميـة أنه عند ضبط كميـات الدوبامني، 
وتنظيـم الكيميـاء العصبيـة املرتبطة بـه كا ينبغـي، فإن االنجـذاب اجلنيس 

مالحظة: القائمة بني األقواس مشتقة من موضع آخر يف تقرير الدراسة.   )1(
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للزوجة، والتواصل االجتاعي مع الناس، والقدرة عىل الرتكيز، واالستجابة 
للمحفزات اجلنسـية الطبيعية، واإلحساس العام بالصحة والسالمة، حتدث 

مجيعها تلقائيًّا ودون بذل أي جهد. 

ما الســـبب الذي يفسر التحســـن امللحوظ الذي شعر به الكثير 
بعد التوقف عن مشاهدة املرئيات اجلنسية؟

وباعتقادي أن عودة نشاط الدوبامني إىل طبيعته بعد التوقف عن مشاهدة 

املرئيات اجلنسية يفرس التحسن امللحوظ الذي شعر به عدد كبري من الرجال 

يف نـواٍح متعـددة بعد )التعايف(، بعد أن ختلصوا من إدماهنم عىل االسـتهالك 

املفرط واملزمن للمرئيات اجلنسية عىل اإلنرتنت. وما يزال العلاء جادنّون يف 

حماوالهتم للتعرف عىل أخطار مشـاهدة املرئيات اجلنسية بكثرة، واألعراض 

التي تسببها، واألبحاث العلمية يف هذا املوضوع ما تزال يف بداياهتا.

منـذ زمـن ليس ببعيـد، تتبع باحثون سـويديون سـلوك عدد مـن الفتية 
يف سـن السادسـة عرشة ملدة سـنتني متتابعتـني، ووجد الباحثـون أن )معدل 
ل لكلنّ فتى منهم يف بداية  مشاهدة املرئيات اجلنسية عىل اإلنرتنت( الذي ُسجِّ
البحـث كان العامل األوحد الـذي يمكنه أن يتنبأ باحتال إصابة الشـخص 
بالصداع املسـتمر، والضغـط النفيس، واألرق يف وقت الحـق. ورغم ذلك 
فإن الكثريين من العاملني يف حقل اخلدمات الطبية والصحية ال يزالون -مع 
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األسـف- يرصون عىل أن ارتياد املواقـع اإلباحية عىل اإلنرتنت ال يمكن أن 
يسـبب أعراًضـا كهذه، وال يمكنه أن يسـبب االكتئـاب، أو ضبابية التفكري، 
أو ضعـف الدافـع املحفز، أو احلرص النفـيس.... وبالنتيجة فإهنم خيطئون يف 
تشـخيص مثل هـذه األعراض دون قصد، ويتعاملـون معها عىل أهنا املرض 
األسـايس دون السـؤال عن عادات مرضاهم يف اسـتخدام اإلنرتنت. وبعد 
رحلة من العذاب والتنقل بني أنواع العالج وعيادات األطباء يتفاجأ مرتادو 
املواقـع اإلباحية باختفـاء كل هذه األعراض بمجرد امتناعهم عن مشـاهدة 

املرئيات اجلنسية.

 وقد روى بع�س ال�صبان جتاربهم فقالوا: 
 »ل اأعتقد اأن املجتمع يعرف ماذا يفعل ارتياد املواقع الإباحية 
بالرج���ال، وال�شيء الوحي���د الذي يعزون���ه مل�شاهدة املرئي���ات اجلن�شية هو 
العج���ز اجلن�شي، لكن احلقيقة اأن م�شاهدة الأف���الم الإباحية حتّول الرجل 
العتيد اإىل طفل مذعور. كنت مكتئًبا، وغريب الأطوار اجتماعيًّا، واأفتقر لأي 
داف���ع حمفز، وما كنت اأ�شتطيع الرتكيز. كنت اأ�شعر بانعدام الثقة بالنف�ص، 
واأع���اين من �شعف ع���ام يف الع�شالت، وحتى �شوت���ي كان �شعيًفا، وما كان 
عن���دي القدرة على ال�شيطرة على اأي �شاأن من �شوؤون حياتي.يذهب الرجال 
اإىل عي���ادات الأطب���اء في�شفون له���م اأنواًعا كثرة م���ن الأدوية، يف حني اأن 
�شب���ب احلالة يف معظم الأحيان هو م�شاهدة املرئيات اجلن�شية، وكيف توؤثر 
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عل���ى دماغك و�شحة بدنك. لقد توقفت متاًما ع���ن ارتياد املواقع الإباحية، 
و�شحتي الآن اأف�شل من اأي وقت م�شى«.

 ]91 يوًم���ا م���ن المتن���اع ع���ن ارتياد املواق���ع الإباحي���ة، بعد 
�شنت���ني من املحاولت امل�شتمية لالإقالع[ »ك�شخ�ص يعاين من الكتئاب منذ 
�شن���وات املراهقة، فاأنا اأرى اأن هناك عالقة ل ميكن اإنكارها بني الكتئاب، 
وم�شاه���دة الأفالم الإباحية، وال�شتمناء. وباإمكاين اأن اأقول اأين منذ اأقلعت 
عنها بداأت اأ�شعر بتح�شن يف نظرتي لذاتي، و�شرت اأكرث قدرة على التعامل 
م���ع م�شكالت احلياة، ومل اأعد اأعط ال�شغط النف�شي جماًل كي يحولني اإىل 
�شخ����ص عدائي، وحالة ميوؤو�ص منه���ا كما كنت يف املا�شي. مبعنى اآخر فاأنا 

اليوم اأقل اكتئاًبا بكثر«.

 »كرج���ل عانى م���ن الكتئاب املوروث، ف���اإن حترير نف�شي من 
ع���ادة ارتي���اد املواقع الإباحي���ة اأّثر يف حالت���ي اأكرث م���ن اأي دواء تناولته يف 
ا اأكرث يقظة،  حياتي. الإقالع عن م�شاهدة املرئيات اجلن�شية جعلني �شخ�شً
 ،)wellbutrin( وانتباًه���ا، و�شع���ادة بدرجة اأف�شل م���ن تاأثر الويلبرتي���ن
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والزولوف���ت )zoloft(، وكل الأدوية الأخرى الت���ي تناوبت على تناولها على 
مدى ال�شنوات«.

 »الإقالع عن ارتياد املواقع الإباحية هو م�شاد الكتئاب الذي 
كن���ت بحاجة اإليه. قبل ت�شعة اأ�شهر كنت يف اخلام�شة والع�شرين من العمر، 
وق���د تركت درا�شت���ي اجلامعي���ة دون اأن اأح�شل على ال�شه���ادة، وكنت اأكره 
ا.ويف غ�شون ب�شعة اأ�شهر بعد الإقالع عن  عملي الوظيفي، وكنت مكتئًبا جدًّ
م�شاهدة الأف���الم الإباحية ا�شتعدت كل قواي اخلارق���ة. لقد حققت الكثر 
من الإجن���ازات لأول مرة يف حياتي، مبا يف ذل���ك تكوين �شداقات جديدة، 
واأعتقد باأين قد تخّل�ش���ت من الكتئاب. ما تزال هناك انتكا�شات من حني 
لآخر، ولكن لي�ص كما كنت يف ال�شابق حني كانت طاقتي معدومة، وتالحقني 
هواج����ص النتحار.وم���ا هو ال�ش���ر؟ ا�شتخدمت الإنرتنت مل���دة �شاعة واحدة 
فق���ط طيلة ال�شه���ر املا�شي! وقد ق���ّررت اأن األتحق باجلامع���ة من جديد يف 
�شه���ر اأيلول القادم رغم اأين �شاأتكفل ب���كل تكاليف الدرا�شة، ودون عون من 

اأحد«.
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عندمـا نتعامل مع األشـخاص الذين حيتاجون إىل املسـاعدة يف مواجهة 
مشـكالهتم املتعلقـة بارتياد املواقـع اإلباحية، نصبح يف حاجة ماسـة إىل فهم 
الكيفية التي يتأقلم هبا الدماغ اسـتجابة لتعرضه لإلثارة املفرطة واملزمنة التي 

تسببها مشاهدة املرئيات اجلنسية.

 لكـن اخلـرباء الذيـن تلقـوا تعليمهـم وتدريبهـم قبـل عـرص اإلنرتنت 
بـوا عـىل أن األذواق وامليـول اجلنسـية هي يشء فطـري غريزي  الرسيعـة ُدرِّ
ثابـت وال يتغري، وهلذا فبداًل من أن ينصحـوا املريض برضورة التخلص من 
األذواق اجلنسـية املكتسبة بسبب ارتياد املواقع اإلباحية، قد يلجأوا إىل أنواع 

من املعاجلة أكثر قسوة وتطرًفا،

 يق���ول اأحده���م: »يف ع���ام 2012م ذهب���ت اإىل عي���ادة خبر 
يف عل���م اجلن����ص واملعاجلة النف�شي���ة، وا�شتجمعت �شجاعت���ي واأخربته باأين 
اأع���اين –ومنذ ع�شرين عاًما- من الإدم���ان القهري على م�شاهدة املرئيات 
اجلن�شية، فا�شطدمت بحائط من عدم الفهم اأو التفهم. حاول هذا اخلبر 
اأن يقنعن���ي ب���اأين اأعاين من طاق���ة جن�شية عالية، اأو م���ا ي�شمى )ا�شطراب 
الرغب���ة اجلن�شية اجلاحمة(، وم���ن �شذوذ جن�شي يتع���ذر عالجه )الإتيان 
يف الدب���ر واملمار�شات اجلن�شية العنيف���ة(. واأكد يل اأنه ل يوجد �شيء ا�شمه 
الإدم���ان على م�شاهدة املرئيات اجلن�شي���ة، واأراد اأن ي�شف يل م�شاًدا قويًّا 
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لهرم���ون الذكورة )الت�شتو�شترون( حتى يهدئ طاقتي اجلن�شية. مل اأوافقه 
الراأي، ومل اأتناول الدواء لأين اأعرف اآثاره اجلانبية مثل ت�شخم الثديني«.

وبعض األطباء يصفون األدوية والعالجات للشبان الذين يشتكون من 
حـاالت ضعـف االنتصاب وتأخر القذف، يف حـني أن كل ما حيتاجه هؤالء 
هـو جمـرد اإلقالع عن مشـاهدة املرئيات اجلنسـية، وقد قـرأت يف يوم واحد 

ترصحيات هبذا الصدد أدىل هبا شابان من أعضاء املنتديات.

 الشـاب األول أخـرب عمـه -وهـو طبيـب خمتـص بمعاجلـة 
األمـراض العقليـة- بأنه من املسـتحيل أن يصاب بالضعف اجلنيس بسـبب 
ارتياد املواقع اإلباحية، إال أن الشـاب قرر أن خيوض جتربة )التعايف( عىل أي 

حال، وتعاىف.

 والشـاب الثاين كان يف سن الثانية والثالثني، ويف النهاية وبعد 
ِد تناول دواء الفياغرا نفًعا يف معاجلة مشكلة  أن فشلت املعاجلة باحلُقن، ومل جُيْ
العجـز اجلنـيس، وصف له الطبيـب إجراء جراحـة زرع يف القضيب. ولكن 
الشـاب رفض إجراء اجلراحة، ثم اكتشـف املعلومات املتوفرة عىل اإلنرتنت 
عـن حاالت العجز اجلنيس الناجتة عـن عادة ارتياد املواقع اإلباحية، فقرر أن 

خيوض جتربة )التعايف(، وتعاىف.
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وهذا ت�صريح اأدىل به رجل اآخر واجه موقًفا م�صابًها: 
 »مهن���ة الطب م���ا زالت متخلفة عن زماننا ه���ذا. لقد اأنفقت 
اآلف ال���دولرات على الك�شوف���ات الطبية، مبا يف ذل���ك مراجعات مل�شاهر 
الأطباء املخت�شني يف اأمرا����ص امل�شالك البولية والعجز اجلن�شي، واحتجت 
يف بع����ص الأحيان اأن اأقط���ع م�شافات طويلة، قد ت�شل اإىل ب�شع �شاعات كي 
اأ�ش���ل اإىل عي���ادة الطبيب. وق���د اأنفقت الآلف عل���ى الفحو�شات املخربية، 

وعلى الأدوية والعقاقر.

كان���وا يقولون يل: »اإذا كنت قادًرا على حتقيق النت�شاب عند م�شاهدة 
الأف���الم الإباحية، فه���ذا يعني اأن لديك م�شكلة نف�شي���ة وح�شب، تناول حبة 
فياغ���را لعله���ا ت�شلح حال���ك«، ومل يق���ل يل اأي طبيب، ول م���رة واحدة، اأن 
م�شاه���دة الأف���الم الإباحي���ة بكرثة ميك���ن اأن ت�شب���ب العج���ز اجلن�شي، بل 
كان���وا يطرحون تف�ش���رات اأخرى مل يثبت بال�شرورة اأنه���ا مرتبطة بالعجز 
اجلن�ش���ي، ومل تكن التف�شرات تنطبق علّي اأ�شا�ًش���ا. على �شبيل املثال عزى 
بع�شه���م حالتي اإىل احل�شر النف�ش���ي، وال�شغط النف�شي... رغم اأنه مل يبد 
علّي اأعرا�ص اأي منهما. واألقى البع�ص بالالئمة على النظام الغذائي... رغم 
اأن وزين طبيعي، وعاداتي يف الأكل معتدلة. ل يربط بالعجز اجلن�شي اإل يف 
ا عن  احلالت الق�شوى فقط، كما اأن م�شتوى الهرمون لدّي مل يكن منخف�شً

احلد الطبيعي.
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هـذا عـدا عـن النصائـح املروعة التـي يعطيها اخلـرباء يف علـم اجلنس، 

فاخلـرباء يف علـم اجلنـس مدربون عىل إعطـاء نظرة إجيابية عـن اجلنس بكل 

األحوال، فهم ال ينكرون العواقب السلبية والضارة الرتياد املواقع اإلباحية 

فحسب، ولكنهم يسفهون رصاحًة فكرة أن مشاهدة املرئيات اجلنسية يمكن 

أن تسـبب العجز اجلنيس]125[. ولذلك، ورغم أين أشعر بالغباء ألين مل أربط 

بـني ارتيـادي للمواقـع اإلباحية والعجز اجلنـيس الذي كنت أعـاين منه، إال 

أن احلقيقـة املرة أين اسـترشت اخلرباء يف هذا الشـأن، ومل يـأت منهم أي ذكر 

عون أن )اجلميع يفعل ذلك،  لإلباحية اجلنسية إال من وجهة نظر إجيابية، ويدنّ

وهذا أمر طبيعي... بل يف احلقيقة هو مفيد للصحة(!

لقد ُعرض عيلنّ إمكانية إجراء عملية جراحية يف القضيب كانت ستكلفني 
ما بني مخس وعرشين إىل ثالثني ألف دوالر نقًدا، والنتائج مل تكن مضمونة. 
يف اليـوم التـايل ملوعدي مع الطبيب الذي عرض عـيلنّ إجراء اجلراحة عثرت 
بمحض الصدفة عىل معلومات عىل اإلنرتنت عن جتربة )التعايف(، ويا له من 

ا! اكتشاف، وكم شعرت بالراحة بعدها... والنتائج كانت فعالة جدًّ

مل أتعاف مائة باملائة بعد، ولكني حتسنت كثرًيا، وما زالت حالتي تتحسن 
ب عـيلنّ أن أفعله هو أن أقلع عـن ارتياد املواقع  باسـتمرار. كل مـا كان يتوجنّ
اإلباحية، وأتوقف عن ممارسة االستمناء، وكأنه رضب من اخليال. برصاحة 
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أشـعر بالغضب، ألين طرقت أبواب اخلرباء واألطبـاء، وحاولت أن أبحث 
عن احلل، ولكنهم أخذوا أموايل وأعطوين نصائح غري ال تغني وال تذر«.

كـم من املرىض يتلقون من األطبـاء معلومات قديمة وخاطئة؟ وكم من 
الرجـال توصف هلم عالجات وأدوية هم ليسـوا بحاجة هلا؟ يف حني أن كل 
ما حيتاجونه هو أن يعطوا أدمغتهم راحة وفرصة لتعود إىل طبيعتها، يعودون 
بعدهـا إىل االسـتمتاع باحلياة واألداء اجلنـيس الطبيعي، إن التعـايف التام من 
مشـكالت العجـز اجلنيس هـو النتيجة الطبيعيـة واملأمولة عنـد اإلقالع عن 
مشـاهدة املرئيـات اجلنسـية عـىل اإلنرتنت، والتوقـف عن تعريـض الدماغ 

لإلثارة املفرطة واملزمنة التي تسببها.

* والكلمة الف�صل يف هذا املقال: بالنظر اإىل كل ما نعرفه عن عالقة 
ال�صل��وك الإن�ص��اين بوظائف الدماغ، فمن التهور مب��كان اأن تو�صف اأدوية 
الأمرا���س العقلي��ة والنف�صي��ة لل�صبان اليافع��ني دون التط��رق لحتمال 

وقوعهم فري�صة يف فخ م�صاهدة املرئيات اجلن�صية على الإنرتنت.
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