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 مقدمه 1-1

اگر بخواهیم تاریخ زندگی انسان و تغییرات فرهنگی آن  را مررو کنیم باید از           

حدود یک میلیون هشتصد هزار سال پیش شروع کنیم.  زمانی که اولین گونه های 

انسانی در آفریقا ابزار را شناختند و  نخستی ها با حرکت برروی دوپا  و استفاده از 

رسایر جانداران دیکته کنند و این روند رشد به کندی ابزار توانستند  تسلط خود را ب

ادامه پیدا کرد و انواع گونه های انسانی و همچنین انواع ابزار ها طی چندین میلیون 

سال  پدیدار گشتند اما این تغییر و تحول به یکباره در حدود ده تا پانزده هزار سال 

که بعد از ساخت و پیش سرعت بیشتری به خود گرفت.  عصری ظهور پیدا کرد 

اهلی  ظهور  در زندگی انسان شد و آن دوران بهره گیری از ابزار یکی از مهم ترین 

سازی حیوانات و گیاهان بود که  سبب ایجاد امنیت غذایی برای انسان شد و انسانی 

بود در روستا ها استقرار پیدا  می که باید پیوسته به دنبال شکار های در حال حرکت

ذخیره سازی غذا برای زمان طوالنی را به صورت نگهداری حیوانات  کرد و امکان

اهلی و ذخیره کردن دانه های گیاهی را به دست آورد که این امنیت غذایی سبب 

ایجاد زمان اضافه برای انسان گردید و انسان مجال فکر کردن و اندیشیدن را پیدا 

معه ، حس مالکیت ، کرد که در پس این تفکر کردن بود که مفاهیمی همچون جا

میل به خوش گذرانی و نظام طبقاتی ومیل به زیبایی، هنر و همچنین سایر مفاهیم 

اجتماعی پدیدار گردید اهمیت این دوران در باستان شناسی  تا به این اندازه است 



این دوره یک انقالب در زندگی انسانی بود و از آن به  ، که به اعتقاد باستان شناسان

ب نوسنگی یاد می کنند و آن را مقدمه ای برای شکل گیری انقالب تعبیر انقال

 صنعتی می دانند . 

نیز ما  دوران در این است قیاس مناسب برای آن دوران شگفت آور عصر حاضر 

شگفت انگیزی برای اولین بار در جهان هستیم یکی از مهم های شاهد بروز پدید

ترین این پدیده ها استفاده از رسانه و فضای مجازی می باشد که بحق تاثیر فراوانی 

آن را به راحتی لمس کنیم ،  نتایج برزندگی انسانی و جوامع گذاشته ومی توانیم 

سال در حال از بین آنچه حاصل چندین هزار سال بوده به یکباره در مدت چندین 

ارزش ها و مفاهیم جدیدی شده . مفاهیمی مانند خانواده با  جایگزین شدن  ورفتن 

و تعهد و اخالق با حضور رسانه ها و فضای مجازی در حال کم رنگ شدن و از بین 

و نظامی پدیدار گشته که پایه آن بر اساس سود گرائی و لذت گرایی  استرفتن 

این سود گرایی و لذت گرایی پدیده ای  به نام  محض گذاشته شده و در پس

پرنوگرافی بروز کرده  که به اعتقاد خود پژوهشگران دنیای غرب  یکی از مهم ترین 

موجب عواملی است  که سبب از بین رفتن خانواده و ارضاء سالم میل جنسی شده و 

ماده  حتی از آن به عنوان یککه بروز بیماری های وحشتناک روانی و جسمی شده 

 .  نیز یاد می شودمخدر نامرئی 



استفاده از پورن یا جذابیت ها جنسی در رسانه ها می تواند تاثیرات زیادی را در       

الیه های مختلف جامعه داشته باشد که در این نوشتار سعی ما بر آن است 

که به معرفی این پدیده و تاثیرات آن بر افراد و جامعه بپردازیم و برای این 

نظور این نوشتار در شش فصل شامل مقدمه ، تعریف پورنوگرافی ، م

پورنوگرافی و اعتیاد  ، تاثیر پورن بر روابط انسانی  ،  پورنوگرافی  و اقتصاد  ،  

، و فصل آخر نیز به عنوان نتیجه گیری به نگارش در آمده است در این 

شودو دلیل آن  نوشتار سعی برآن بوده تاحداالمکان از منابع خارجی استفاده

نیز این است که به دلیل ساختار مذهبی و ویژگی های  اجتماعی جامعه 

ایران تاثیرات  این پدیده در  حال حاضر به شدت غرب نمود پیدا نکرده و در 

حال حاضر در الیه های مختلف جامعه نهفته است  ولی  اگر به صورت اتفاقی 

و همچنین تلفن های همراه و به بررسی تصاویر رایج در شبکه های اجتماعی 

سایر ملزومات استفاده از فضای مجازی در میان گروههای مختلف سنی  

بپردازیم در خواهیم یافت که این پدیده به شدت در جامعه سنتی و مذهبی 

در حال  با همه گیر شدن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ایران نیز 

آشنایی با شتری در خصوص گسترش است لذا نیاز است تا پژوهش ها ی بی

صورت پذیرد اما  برخالف نظام اجتماعی  این پدیده و معرفی تاثیرات آن 

جهان  غرب حدود یک قرن است که با این پدیده روبرو بوده و  ، ایرانمذهبی 



و در این خصوص آزمایش ها و پژوهش های زیادی توسط مراکز دولتی و 

تب و مقاالت مختلف منتشر خصوص صورت گرفته که نتایج آن در قالب ک

. که در این نوشتار به بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش های شده است

آنان  پرداخته خواهد شد. و امید است که با این نوشتار گامی هرچند کوچک 

جهت آشنایی و معرفی مضرات این پدیده در نظام اجتماعی و سالمت خانواده 

 برداشته شده باشد .

    

Mobargan@yahoo.com  

 79تابستان  
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 پورن در تاریخ   2-1

استفاده از تصاویر و دست ساخته های جنسی در زندگی بشر به گذشته های  سابقه 

 نیز زندگی می کرده،  حتی در دورانی که انسان در غار ها بر می گرد خیلی دور 

آلت های جنسی مردانه  و همچنین مجسمه هایی به  به  شبیه یدست ساخته های

که هنوز به طور مشخصی کاربردی برای این دست   ،شکل زنانه به همراه داشته

نوسنگی  عصر به روزگار روستانشینی یا ساخت هاتعریف  نشده و در دوران جلوتر و

ساخت آنها در  اندام جنسی  درمجسمه هایی  به شکل زنانه به دست آمده اند  که 

دنیای  این دست از مجسمه ها که درمانند کفل و پستان ها به شدت اقراق  شده 

در سواحل شرقی دریای مدیترانه در  باستانشناسی   به ونوس معروف هستند

 ی زنانه بدون سر یافت شده اند که این پیکرک هابه صورت  محوطه های مختلفی 

ونوس سراب در ایران نیز نمونه هایی از آن یافت شده که  یکی از معروف ترینشان 

   [1] که متعلق به دوران نوسنگی است و در موزه ملی ایران نگهداری می شود است

در خصوص کاربرد این دست ساخته ها  پژوهشگران نظرات   1-1تصویر شماره 

ارائه داده اند که شامل ارتباط این دست ساخته ها به عنوان طلسم هایی  مختلفی را

یا به عنوان عنصر مذهبی می باشد و یا به اعتقاد  باروری و برای حاصلخیزی

کاوش گر محوطه عین الغزال اردن   این دست ساخته ها به عنوان  1رلفسون

                                                           
1
 Rollefson 



که یکی از مهم  فرشتگان حامی زنان باردار اطالق شده که در هنگام وضع حمل

 [2]ترین مراحل زندگی زنان در دوران گذشته  بوده به کمک زنان می آمده است

 

 

 

 

 

 [3]ونوس سراب محل نگهداری موزه ملی  1-1تصویر شماره 

 

وجود صحنه های صریح در دوران جدید تر و دوران تمدن یونان و روم باستان 

در برابر دیدگان رومیان جنسی به وفور یافت می شود  و این تصاویر به راحتی 

این صحنه ها عالوه بر فاحشه خانه ها  در منازل مسکونی اشراف زادگان  وقرارداشته 

 در [4]یافت شده است نیز  در اتاق های خواب و حتی محل صرف غذا رومیان

تصاویر صریح جنسی رواج داشته و این تصاویر تفاده از فرهنگ هند نیز اس گذشته 

نمایش داده می که به برقراری رابطه جنسی مشغول هستند یی مجسمه هادر قالب 



که یکی از معروف استفاده می شده دیواره های معابد  یدر  نما  شده اند و ازآنها 

میالدی  711تا  1111ترین این مکان ها  معبد خاجرو است که در بین سال های 

اهمیت رابطه جنسی و ارتباط آن با زایش و حیات جوامع سبب [5] ساخته شده

شده که به گونه های مختلفی در میان فرهنگ ها بروز نماید اما آنچه که تقریبا به  

اشتراک در میان فرهنگ های مختلف قابل مشاهداست شروع این رابطه است که با 

به یک جشن  و با رسومات خاص در میان زایش و حیات مرتبط است که تبدیل 

شده که معموال یکی از نشانه های مذهبی هر فرهنگی را می توان در فرایند اقوام 

همراه با آن هنر های مختلفی  که ازدواج مشاهده کرد  مراسم ازدواج و برگزاری 

هنرهای  تجلی و ظهور پیدا کرده اند و شاید گزاف نباشد اگر ریشه به وجود آمدن 

پوشش ها مختلف را در مراسم های مربوط مختلفی مانند انواع ساز ها ، رقص ها ، 

  به ازدواج بدانیم . 

. 

 

 تعریف پورن  2-2

واژه پورنوگرافی که امروزه به تصاویری گفته می شود  که در آنها متریال جنسی به 

با توجه به  و اولین بار توسط دانشمندان بریتانیاییصراحت نمایش داده می شود 



به  [6]،  شهری در ساحل خلیج ناپلس ایتالیا2یافته های که از شهررومی  پمپی

میالدی در اثر ریزش خاکستر  97دست آمده بود اطالق گردید این شهر درسال  

 1971میالدی  ودر حدود   11آتشفشنان مدفون شده که بعدها در  قرن 

شبیه به  یی ی شهر دست ساخته ها در حفاربریتانیایی  باستان شناسان [7]میالدی

پرستش آلت مردی و  همچنین  تصاویر و مجسمه هایی با موضوعیت مرکزی ارتباط 

که کاربری  فضاهایی که این تصاویر در آنها یافت شده بود  [8]جنسی پیدا کردند 

که بر روی  موقعیت  یپژوهش های در ادوار بعد در مشخص نشده بود تا اینکه 

و مجسمه ها صورت گرفته  تا حدودی این فرضیه مطرح شده است  مکانی تصاویر

که این تصاویر احتماال متعلق به مکان هایی بوده اند که در آنها فحشا خانه ها به 

.  واژه پورنگرافی اولین بار برای  [9]مشتریهایشان خدمات جنسی ارائه می داده اند

ه شد و این لغت در فرهنگنامه یافته های مرتبط جنسی برای این منطقه به کار برد

 و تن فروشی ثبت گردید . ابه عنوان کلمه مرتبط به فحش مختلف  ها

 

 پورن و صنعت فیلم سازی  2-3

که قبل از شروع تکنولوژی های فیلم برداری و تصاویر متحرک نمونه هایی از اگرچه 

مشاهده شده ولی   نقاشی شده نمایش ارتباط جنسی به صورت مجسمه ها و تصاویر

                                                           
2
 POMPEII 



در حقیقت باید شروع نمایش واقعی ارتباط جنسی یا پورن را به دوران بعد از انقالب 

 صنعتی و شروع استفاده از تصاویر متحرک بدانیم 

اگرچه پیشینه ساخت اولین تصاویر متحرک به وضوح مشخص نیست اما ساخت 

ایان قرن نوزدهم و آغاز و باید پ می دانند 1171اولین فیلم ها را حوالی سال های 

نمایش فیلم های ساخت و  [10]قرن بیستم را شروع  تصاویر متحرک بدانیم 

شهوانی تقریبا با ابداع تکنولوژی فیلم برداری همزمان بوده  و در این میان فرانسوی 

در  1اینجین پیرو و البرت  کیرچنر ها پیشگام بوده اند که دو کارگردان به نام های 

ولین فیلم حاوی صحنه های شهوانی را تولید کرده اند که شامل یک ا 1171سال 

فیلم های از  دیگر  برخی  بود و فیلم کوتاه هفت دقیقه ای با نام رقص در حمام 

که  1711زنان را به صورت لخت نمایش داده اند . بعدها در سال های نیز فرانسوی 

بین سال های   ،شبانه بود سینما ها در استرالیا فقط برای مردان در تئاتر های

 22تولیدات فیلم را تاسیس کرد  و برای ژوهان اسچاورز کمپانی  1711تا  1711

بودند که در آن موقعیت هایی دارای  ها فیلم شهوانی ساخت که هرکدام  از فیلم 

 نمایش داده شده بودند کامال لخت به صورت زنان جوان 

. به تدریج فیلم های ساخته شده پا را فراتر از نمایش زنان به صورت لخت    

گذاشته و به سمت نمایش ارتباط جنسی پیش رفتند که یکی از اولین این فیلم ها 

                                                           
3
 Eugène Pirou Albert Kirchner 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Pirou
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Kirchner


که شامل یک   Am Abendیا شامل یک فیلم آلمانی به نام  غیر عادی هستم 

حاوی صحنه هایی از  وتولید شده  1711فیلم ده دقیقه ای است که  در سال 

 . [11]ارتباطات جنسی مستقیم  می باشد

به صورت صامت ادامه پیدا  1771 -1721تولید فیلم های پورن تا بین سال های 

کرد این فیلم ها در این دوران معموال در فاحشه خانه ها نمایش داده می شده اند و 

انان غیر حرفه ای  و به به آنها فیلم های آبی اطالق می شد که معموال توسط کارگرد

صورت زیر زمینی تولید می شده اند  و نمایش آنها معموال به صورت خصوصی انجام 

می شد و یا توسط  فروشندگان دور گرد  ارائه می شد اما هنگام ضبط این فیلم ها 

 با خطر زندانی شدن روبرو می شده اند .  زمانی در آن مقطع  مالک فیلم و بینندگان

با توجه به پیش رفتن ساخت فیلم ها به صورت  از آنو بعد 1711ل های در بین سا

رنگی و همچنین صدا گذاری شده فیلم های ساخته شده در این دوران  به دو دسته 

و   softcoreقابل تقسیم بندی شدند که شامل فیلم هایی با محتوای هسته نرم یا 

ساخته شده اند که به فیلم های که رابطه   Hardcoreیا با محتوی هسته سخت یا 

فیلم  می باشد جسنی نمایش داده شده به صورت عدم نمایش واضح اندام جنسی 

های نرم اطالق می شود و برای ساخت این فیلم ها با قراردادن دوربین ها در 

تولید می  به این صورت  موقعیت های خاص و تکنیک های فیلم برداری و بازیگری

یل ساخت آنها نیز مجاز بودن نمایش این فیلم ها در برخی از مکان ها و شوند و دل



کشور ها می باشد دسته دوم شامل فیلم های سخت می باشند که در این فیلم ها 

و می شود  ارائه رابطه جنسی بدون هیچ گونه ابهامی و با نمایش کامل اندام جنسی 

 [12]به آنها فیلم های سخت اطالق می گردد 

روی داد ساخت اولین فیلم ها به صورت رنگی  می باشد  1711ی که در دهه اتفاق

می باشد که جزو پیش گامان در  7که شامل فیلم ساخته شده توسط الس باروان

ساخت شده توسط او شامل یک  پورن  تولیدات رنگی بود و یکی از اولین فیلم های

بااستفاده از امتیاز  او ، شدهساخته  هاردکورفیلم ده دقیقه ای می باشد که به صورت 

دیپلماتیک پدرش توانست این فیلم را  با فروش به شخص دیگری در میان  شصت 

که در آن دوران یک موفقیت برای یک فیلم پورن تلقی هزار آمریکایی توزیع کند 

فیلم  های سخت خود را در تعداد دیگری از کشور توانست   همچنین  و او می شده 

 .  [11]بسازد نیز  یا  ، سودان ، دانمارکها شامل اسپان

کشور های مختلف برای نمایش فیلم های پورن   1791تا  1711در سال های 

سیاست های مختلفی را اتخاذ کرده بودند در این میان ابتدا در  دانمارک در سال 

همه قوانین مربوط به  سانسور منسوخ شد بعد ازآن این اتفاق در هلند روی  1717

و فیلم های پورن در آن قابل نمایش شدند  حتی فیلم های پورن سخت  نیز داد 

قابل نمایش شدند و یک انفجار در ساخت فیلم های پورن روی داد و فیلم های 

                                                           
4
  Lasse Braun 
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 1792پورن خردساالن و فیلم های پورن خشن نیز ساخته شدند  در سال های 

جه نسبتا زیادی دانمارک شروع کرده بود به ساخت فیلم های کمدی سکسی با بود

شناخته می شده  فیلم های فاحشه خانه ای یافیلم های کنار تختی  که به صورت 

که هنوز هم تعدادی از آنها به صورت نمایش خانگی محبوب هستند در ایاالت  اند 

به فیلم یک متحده نیز اولین فیلم پورن با داشتن یک داستان اصلی ساخته شد که 

دقیقه ای بود که به وسیله بیل  27مونا فرشته باکره بود که شامل یک فیلم نام 

فیلم کمدی آلیس در سرزمین  1791اوسکو ساخته شده بود  که بعدها  در سال 

 عجایب را ساخت . 

با ظهور تکنولوژی  ضبط های ویدئو کاست صنعت ساخت فیلم  1711در سال   

د زیرا ساخت و نمایش این فیلم ها به های پورن شاهد یک رشد سریع و سنگین بو

راحتی صورت می گرفت و تماشاگران این فیلم ها با پرداخت هزینه کم تر می 

انتخاب کنند اگرچه با ظهور  خریداری و  توانست تعداد زیادی فیلم را جهت تماشا

این تکنولوژی برخی از کارگردان ها به دلیل تفاوت کیفیت تصویری این فیلم ها با 

خالفت کردند  اما با توجه به ارزانی وانتخاب های بیشتر و راحت تر برای آن م

تماشاگران صنعت فیلم سازی پورن با پیدایش این تکنولوژی رشد فراوانی کرد و 

 .  [11]دیدن و نمایش فیلم ها به صورت خانگی امکان پذیر گردید



م سازی پورن تکنولوژی های جدیدی پدیدار شدند که صنعت فیل 1771اما در سال 

را دچار تحول کردند یکی از این تکنولوژی ها تولید و عرضه فیلم برروی نسخه های 

دی وی دی بود که این امکان را به سازندگان می داد تا فیلم را با کیفیت تصویر و 

 همچنین صدای بهتر در اختیار بینندگان قرار دهند . 

های پورن بود ظهور اینتر نت  اما آنچه باعث دگرگونی در گسترش و دسترسی فیلم

بود چیزی که به بینندگان فیلم پورن این امکان را می داد که برخالف خرید دی 

وی دی و یا کاست های ویدئو که  گاهی برای تحویل گرفتن سفارش فیلم هفته ها 

با ابداع اینترنت در چند دقیقه به صورت دانلود از سایت مربوطه  می کشیدند انتظار 

ردید و فیلم های پورن ساخته شده در چند دقیقه امکان توزیع آنها در فراهم گ

سرتاسر زمین فراهم شد و این امکان را به بینندگان می داد که با پرداخت هزینه به 

زمان امکان تماشای فیلم پورن برای آنها فراهم  حداقلمراتب کم تر و در 

 .[11]گردد

دگی صنعت فیلم سازی پورن بوده که آنچه تا به حال مشاهده کردیم رشد و گستر

با گسترش و پیشرفت فیلم سازی این صنعت نیز همگام با آن رشد کرده و آنچه که 

روزگاری در جهان غرب به صورت مخفیانه و نمایش در فحشا خانه ها  و میکده ها 

صورت می گرفته امروزه به صورت عمومی و قانونی قابل نمایش است و امروزه تقریبا 

فیلم های پورن و غیر پورن در سینما ها غیر ممکن است و حتی فیلم هایی  تفکیک



که با موضوعات غیر مرتبط با پورن مانند موضوعات تاریخی یا علمی تخیلی  ساخته 

می شوند نیز حاوی صحنه های پورن هستند که توسط بازیگران نقش اصلی فیلم 

فیلم با و خاطب پذیر تر کرده می تواند  فیلم ها را مارائه می شود این صحنه ها 

از جذابیت های پورن در فیلم بینندگان بیشتری مواجه شود که نشان از استفاده 

در نهایت در راه خلق ثروت برای تولید کنندگان می باشد که عامل که  سازی دارد 

موضوعی که در فصول بعدی به آن پرداخته  حیات کمپانی فیلم سازی پورن است 

 خواهد شد .
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 اعتیاد وپورنوگرافی

 

 

 

 

 



 مقدمه  3-1

انقالب صنعتی و گام نهادن انسان در دوران مدرن با تمامی مزایا و امکاناتی          

که برای انسان به همراه داشت و انسان را به منتهی الیه امکانات و دست نیافتنی ها 

چیز هایی که برای انسان به عنوان رویاها یی دست نیافتنی بود با امکانات  و ، رساند

به وجود آمده از انقالب صنعتی و شروع دوران مدرن تبدیل به روز مرگی های انسان 

گردید پدیده هایی مانند پرواز کردن و گام نهادن در کائانات  که انسان قدیم در رویا 

ا را در قالب سنگ نگاره ها نقش می وآن ههای خود آن را جستجو می کرد 

در عصر ما به راحتی قابل دسترسی است در کنار این مزایا و امکاناتی که  [13]کرد

مدرنیته و انقالب صنعتی در اختیار انسان قرارداد با  خود پدیده های نامطلوبی نیز 

 همچون آلودگی محیط زیست ، گرم شدن زمین ، از بین رفتن حیوانات و گیاهان ،

بروز بیماری های روانی به همراه آورد که برخی از آنها به طور مستقیم  واعتیاد

انسان را مورد تهدید قرارداده اند و برخی از آنها عالوه بر تاثیر  جسمی  سالمتی

را دچار و عواطف  و روان انسان  گذاشتن بر سالمتی ، نوع روابط انسان با هم نوع 

بوده که همراه با مدرنیته ظهور کرده و ز این پدیده هاپورن نیز یکی ا تغییر کرده اند

عالوه بر سالمتی بر عواطف و رفتار انسانی نیز تاثیر گذاشته که در قسمت های 

 تاثیر این پدیده بر انسان می باشد بررسی هدف ما  مختلف این  فصل

 



 اعتیاد به پورن  3-2

با فراگیر شدن استفاده از پورنوگرافی عوارض آن نیز پدیدار گشت یکی از مهم ترین 

در خصوص و اولین مطالعات عوارض استفاده از پورن را اعتیاد به آن اعالم کرده 

تا که  آغاز شده با انتشارات مقاالت مختلف  1791از سال  اعتیاد به پورنو گرافی 

ستردگی این مطالعات زمانی شروع  شده که اینترنت اما گ .  امروزه نیز ادامه دارد 

دسترسی راحت تر به تصاویر و  فیلم های و ظهور پیدا کرد  1771میانه های  در

عوارض  در معرض خطر تهدیدات  تعداد افرادی که  به یکباره ، حاصل شد پورن

تعداد متعاقبا با افزایش  پیدا کرد که  افزایشچند برابر گرافی قرار داشتندپورنو

ظهور پیدا و مراکز روانی  بینندگان زمینه هایی از اعتیاد به پورن در در مانگاه ها 

 .[14]کرد

در زمینه اینکه ایا می توان تماشای فیلم پورن را به عنوان یک  اعتیاد در نظر گرفت 

یا نه در حال حاضر اجماع کاملی روی نداده است و برخی تماشای فیلم پورن را 

 و در نظر گرفته اند فقط مشابه یک پدیده در زیاده روی و استفاده از یک فعالیت 

 یه قمار بازی دانسته اند و به اعتقاد آنها فقط فعالیتآن را مشابه پورخوری یا اعتیاد ب

شامل اعتیاد می شود که بدن به مصرف یک مواد عادت داشته باشد که عدم مصرف 

مواد موجب کاهش کنترل فرد بر رفتار شده همچین سبب بروز تغییرات در بدن فرد  

پژوهش  سعی ما بر این است که با بررسی نتایج در این قسمت که [15]می شود



های علمی اعتیاد به پورنو گرافی را ارزیابی کنیم  و به این سوال پاسخ دهیم که آیا  

یک اعتیاد است و می تواند تاثیراتی مشابه مصرف موادی  واقعا تماشای فیلم پورن

باید بررسی در این زمینه   ؟یا فقط یک رفتار غلط است ؟مانند کوکایین داشته باشد

ر رفتار انسان ها و خارج از کنترل شدن فقط با استفاده از مواد کنیم که ایا تغییر د

شیمیایی روی می دهد یا عوامل دیگری نیز می توانند در بروز رفتار های غیر 

افراد در  کنترل شده  تاثیر گذاشته باشند برای این منظور می توانیم به مثال ترس 

ه با ترس مواجه می شود مواجه با خطر بپردازیم هنگامی که فردی با خطری همرا

کرده و بدن  افزایش پیدا  ضربان قلب شده و ترشح آندرنالین در قشر مغز شروع 

برای غیر عادی  یانجام واکنش های می شود و برای  آماده یک شرایط غیر عادی

که هیچ ماده  است  در حالی تطبیق پیدا می کند این زنده ماندن   ادامه حیات و

شیمیایی به بدن وارد نشده ولی واکنش بدن در مواجه با ترس تغییر کرده و از 

شرایط عادی خارج شده که این شرایط در نتیجه ترشح اندرنالین است که توسط 

 .  [16]بدن انسان تولید شده و در قشر مغز ترشح شده است

در جراحی برای به  است که  ییدارو،  2نیز نامیده می شود  آندرنالین که اپینفرین

در حالتی که قلب دچار تپش کم و یا تپش آن متوقف شده  قلبکار انداختن دوباره 

 . تا اینجا متوجه شدیم که در نتیجه به وجود آمدن شرایط از آن  استفاده می شود
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  Epinephrine  



خاص بدن واکنش مختص به آن شرایط را بدون دریافت ماده خارجی به صورت غیر 

 روز می دهد . عادی از خود ب

اما فقط هرمون آندرنالین یا اپینفرین نیست که توسط مغز ترشح شده و بر رفتار ما 

تاثیر می گذارد ماده شیمیایی دیگری که توسط قشای مغزی تولید شده و بر رفتار 

است این ماده که به عنوان پسر عموی آندرنالین نیز  1ما تاثیر زیادی دارد دوپامین

انتقال و که تحریک کننده در بخشی از مغز انسان تولید شده شناخته می شود 

 این هرمون که  برو،   ندیعصبی هستند که به مغز ما می گوپیام های دهنده های 

یکی از هرمون های مهم است اجازه حرکت را به انسان می دهد هنگامی که ترشح 

ست برای درمان ه 9این ماده در بدن مختل شده نتیجه آن بروز بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون  پزشکان دوپامین را به عنوان یک دارو برای کمک به شخص 

برای حرکت دوباره تجویز می کنند و این دارو عالوه بر ترشح در مغز در محیط 

آزمایشگاهی نیز برای بهبود بیماری تولید شده . تولید هردو این ماده شیمیایی چه 

درست است که تولید  ، بب تغییر در رفتار انسان شدهدر مغز و چه در آزمایشگاه س

آن در مغز نیاز به وارد کردن ماده شیمیایی به مغز نیست ولی در هر صورت این 

ماده شیمیایی در مغز تولید شده و بررفتار انسان تاثیر گذار است اما اینکه ارتباط 

ت باید یاد آوری ترشح دپامین با تماشای فیلم های پورن و اعتیاد به چه صورت اس
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دارد در سیستم  انسان در حرکت  که  کنیم که دپامین عالوه بر اینکه نقش اساسی

نقش یک انتقال دهنده عصبی را داشته که براین منظور با نیز پاداش و لذت در مغز 

 .  [16]با مکانیسم سیستم لذت و پاداش در مغز آشنا شویمید 

که شامل  دارند پاداش یکسان در مغزشانمرکز سیستم یا یک یک اکثر پستانداران 

که به  سمت چیزهایی این سیستم آنها را بهتحریک کردن و پاداش دادن می شود 

هدایت می  کمک می کنند مانند غذا خوردن ، نوشیدن آب ، و تولید مثلاو حیات 

   [17]کند 

یکی بر انگیختن و دیگری  شامل دو سیستم جذابیت متفاوت مرکز پاداش از  

. سیستم اولیه تحریک می کند استفاده می کند که  شنود شدن یا راضی شدن خ

می شود تحریک  به وسلیه دپامین به صورت گسترده کهمار به رفتن در پی چیزها ، 

به ما می  بعد از انجام چیزی یا کاری را احساس خشنودی و شادی  سیستم دومی . 

در قسمت خارجی قشای  که  آن هدایت می شود به وسیله اندروفینکه ، دهد 

  [16]مغزی سلول های عصبی وجود دارند 

برای اینکه بخواهیم به تاثیر پورن بر مغز انسان پی ببریم ابتدا باید عملکرد مغز در 

هنگام تماشای فیلم پورن را بررسی کنیم و ببینم هنگام تماشای فیلم پورن  چه 

 اتفاقی در مغز انسان روی می دهد که سبب ایجاد اعتیاد در انسان می شود 



انسان را تشبیه به یک ساعت شنی کرده اند  دانشمندان تاثیر تماشای فیلم پورن  در

که ابتدای آن گسترده میانه آن بسیار باریک و انتهای آن نیز گسترده است  هرروز 

مغز ما با مسائل مختلفی سر و کاردارد و دارای یک دید گسترده است اما هنگامی 

که به یکباره  در ذهن شخصی که  به صورت جنسی تحریک شده مغز سریعا شروع 

و می کند به محدود کردن دید و تمرکز در مغز و اعصاب به اوج خود می رسد  

که این چهار ماده یا هرمون شیمیایی در بدن انسان شروع به ترشح می شود 

تحریک عصبی در شخصی که به وسیله پورن تحریک شده با افرادی که با رابطه 

ی داریم به مقایسه سی سالم تحریک شده اند متفاوت است که در اینجا ما سعجن

 [18]این ترشح هرمون ها در تحریک سالم و تحریک به وسیله پورن بپردازیم 

امین در مغز انرژی و توجه پود ، هست 1امینپدو ی که ترشح می شود اولین هرمون

که در ارتباط جنسی سالم خاطرات و وقایع را متمرکز می کند و  سبب می شود 

می شود  و سرور  ، و موجب تحریک احساسات و هیجان منفی نادیده گرفته شده 

د ر ارتباطات  . ایجاد می کند همچنین این ماده شیمیایی یک وابستگی قوی را 

به  این ماده شیمیایی شگفت انگیز هست به خاطر این که سبب  جنسی طبیعی 

 می شود ، با این حالوجود آمدن حس وابستگی و همچنین قدردانی در زوج ها 
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ترشح می شود نتیجه آن پورنوگرافی  در مشاهده این ماده شیمیایی قدرتمند  ی وقت

 [18] کامال متمایز است 

هر   فکر و اندیشه  می شود و  در بینندگان پورن انرژی و توجه متمرکز روی تصویر

ای از همسر ، خانواده ، باورهای و متعاقبا آینده و اهداف نادیده گرفته شده و بلوکه 

یک وابستگی  در هنگام تماشای فیلم پورن  پامینوترشح د همچنین   وندمی ش

  وابستگی به آن قدرتمند تر است  که ر را ایجاد می کند شیمیایی مرتبط با تصوی

 [18]در مقایسه مستقیم با اعتیاد کوکایین 

 .  7نوروپینیفرینترشح می شود  نسیکه در هنگام رابطه ج  دومین هرمون شیمیایی

است هنگامی که این ماده ترشح می شود کوچک ترین  جزئیات از تجربه  جنسی  

حفظ جزئیات از رابطه  جنسی طبیعی در یک رابطه در ذهن انسان حک شود 

می  و ایجاد صمیمیت بیشتر در بین زوج ها  سبب نزدیک شدن زوج ها جنسی 

حک سبب  هرمون این در نمونه پورنو  گرافی انتشار این در حالی است که  شود

شدن کوچک ترین جزئیات از صحنه فیلم یا تصویر جنسی در ذهن انسان می شود 

 [18]که موجب بروز تمایل بیشتر در بیننده جهت تکرار این تجربه می شود 

 11به عنوان اوکستاسین که در ذهن انسان ترشح می شود هورمون شیمیایی سومین 

 در مغز مادرها  ترشح این هرمون شناخته می شود که اوج  آغوش شیمیایییا 
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و به وجود می  را  قوی وابستگی  یکشکل می گیرد و نگهداری نوزاد کوچک هنگام 

می شود . اوکسیتاسین  توسط مادر  بچه از  ترشح شیر برای پرستاریسبب  که آورد

انسان ها دست های  کهاست  و در زمان هایی  یک ماده شیمیایی وابسته کننده 

 می گیرند یا  هنگام بوسه یا زمانی که همدیگر را در آغوش می گیرندیکدیگر را 

  [18]ترشح می شود 

در بدن انسان  اوکسیتاسیون  قوی از یک موج  طبیعی  در مدت رابطه جنسی

ایجاد می کند . اماچه اتفاق ها یی می افتد  را  وابستگی قوییک منتشر می شود و 

تصویر .  ؟یک فیلم پورن صورت می گیرد هنگامی که انتشار آن در زمان مشاهده

یک شخص در ارتباط جنسی غیر معمولی با یک قدرت مشابه  از جذابیت بین مادر 

و فرزند در ذهن بیننده فیلم پورن ظهور می کند که سبب ایجاد وابستگی زیاد  به 

 بیننده فیلم پورن می شود . 

به وجود  عصبی در سیستم  این هرمون  ترشح شده 11بعد از اوج سرتونینپایان و در

. است از استرس  رهایی یک احساس عمیقی از آرامش ، خشنودی وآورنده 

تعداد زیادی از است از این رو  ضد افسردگی طبیعی  آورنده سروتونین به وجود 

به عنوان یک راه خود در مانی  افراد که به سمت پرونوگرافی حرکت کرده اند آن را 

سروتونین یک فاکتور  ،  دانسته اند  آزادی سبب  ندگی وو رهایی از فشار های ز
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داروی انتخاب شده برای رهایی از استرس و فشار بزرگ در پورنوگرافی به عنوان 

 .  [18]عصبی است

 

 

 

 

 

 

 

 [19] چهار هورمون اصلی ترشح شده هنگام پورن 1-1 تصویر

اما آنچه که در تماشای فیلم پورن اتفاق می افتد فقط تاثیر روانی برشخص نیست 

تماشای فیلم پورن عالوه بر تاثیری که به صورت روانی بر شخص گذاشته و روابط 

اجتماعی او با دیگران را دگرگون می کند به لحاظ جسمی نیز بر شخص تاثیر 

بر مغز ان اتفاق می افتد که به گذاشته  که یکی از مهم ترین تاثیرات جسمی آن 

 بررسی ان خواهیم پرداخت 



معرفی شده   12توسط ملنر و اولدز 1727سیستم پاداش در مغز اولین بار در سال 

مراکزی در مغز وجود دارد که  نشان داده شد که  اند که توسط آزمایش های آنها 

حریک الکتریکی در این آزمایش ها ، ت سازمان دهی شده اند برای اعمال پاداشی 

از آن  می شود پسمغز باعث افزایش رفتار خود تحریکی  در ویژه قسمت های 

مطالعاتی که با استفاده از خود تحریکی داخل مغزی صورت گرفت ، نشان داده که 

مسیر های سیستم پاداشی مغز وسیع هستند ، به طوری که رفتار خود تحریکی را 

، هیپو تاالموس ، ناحیه می توان با قراردادن الکترود در مناطق مختلف مغز مانند 

(   هسته اکومبنس ،  ventral tegmental area; VTAتگمنتوم شکمی )

(nucleus accumbens; NAC قشر سینگوالی قدامی ، آمیگدال ، هیپو  )

 . [20]کامپ ، قشر پیشانی ، لوکوس سرلئوس و دسته پیش مغز میانی ایجاد کرد

 

بیشتر مطالعات نشان می دهد که رهایی دوپامین در مسیر دوپامینی 

ود آورنده لذت مانند خوردن خوراکی ، مزوکورتکولیمبیک د رطی اعمال به وج

پیدا می افزایش  ،نوشیدنی ، یا پاسخ به مسایل جنسی و خود تحریکی الکتریکی 

 سبب ایجاد پاداش یا لذت می شود  کند و این رها سازی 

در  لذت   مسیر قسمت قدامی مغز که ارتباطات مهمی  با مسیر های لذت  دارد و 

، بنابراین  لذت  ها به وسیله مرکز هسته مغز کنترل  از این قسمت عبور می کند
                                                           
12

 Minner & olds  



می بادام هست یک مرکز کلیدی پاداش  یک اندازه   به می شود   این منطقه که

وهنگامی که توسط دپامین  و یا دیگر انتقال دهنده ها  فعال می شود سبب باشد 

 .  [16]می شود که ما احساس خرسندی و لذت را تجربه کنیم 

ب لذت بخش و دلپذیر انگیزه ای برای رفتار های روزمره در طول پیگیری تجار

زندگی است رفتارهایی که ما در اوایل زندگی تحریک می شوند با پاداش های فوری 

تامین می شوند به عنوان مثال در هنگام گرسنگی به جستجو غذا می پردازیم ولی 

بال پادش های بلند همان طور که بزرگ تر می شویم برای جلب ارزش بیشتر به دن

مدت هستیم به عنوان مثال ما از طریق تحصیالت زیاد به دنبال دریافت پاداش های 

بیشتری برای موفقیت های حرفه ای هستیم با این حال جستجو برای دریافت 

پاداش بیشتر می تواندمنجر به ناهنجاری و اتخاذ کردن تصیمات خطرناک باشد 

    [21]ا مصرف مواد مخدر یا قمار بیش از حد باشد مانند نوشیدن مشروبات فراوان ی

 

 

 



 

 [22]مسیر لذت در مغز انسان 2-1تصویر شماره 

وجود و ترشح دپامین برای لذت بردن انسان ضروری است. بدون دپامین ما نه میلی 

شدن در یک بازی را  برنده به خوردن و نه میلی به تولید مثل و حتی سعی در 

 [22]نخواهیم داشت

 و لذت در مغز است . اما آنچه سبب اعتیاد می شود استفاده افراطی از مسیر پاداش  

هنگامی که مسیر های ترشح دپامین در مغز به صورت اجباری مورد استفاده قرار 

گیرند  یک افت  و کاهش مقدار دوپامین در مناطق لذت بخش موجود برای استفاده 

دپامین کوچک تر یا ترشح کننده  ی می شود که سلول ها و سبب  روی می دهد 



در مرکز اکومبنس هستند گرسنه یا  که  سلول های هسته ایو الغر تر شوند 

به دپامین  یا نیاز  یک حالت مایل بودنباقی می مانند و متقاضی دریافت دپامین  

از گیرنده های دپامین روی سلول های لذت بردن رخ می دهد آن کاهش   دلیل به 

[16] 

حالت عادی  را برای رسیدن به جدید  یک تنظیم یا ترموستات این از کار افتادگی 

 ، شخص  منجر به ایجاد حالت اعتیاد می شود در این حالت باید که ایجاد می کند 

تا دوپامین را به سطح کافی برساند تا فقط  هایی را انجام دهد فعالیت  از طریق اعتیاد

 [16] شته باشد یا عادی دا احساس نرمال بودن

محرک های  یابد نسبت به مدار های پاداش ادامه می همچنان که کاهش حساسیت 

در مورد نیاز هستند  و رسیدن به حالت نرمال قوی و قوی تری  برای افزایش دپامین

مورد اعتیاد به مواد مخدر ، فرد معتاد باید مقدار دارو را افزایش دهد تا به سطح 

 برسد .  عادی 

می شوند  سافت کر جایگزین فیلم های  هاردکردر اعتیاد به پورنو گرافی فیلم های 

و به تدریج تصاویر تکان دهنده و غیر واقعی بیشتری نیاز است تا فرد معتاد به پورن 

به همان سطح از لذت در تماشای فیلم برسد . این اتفاق در نتیجه الغر شدن و 

 می دهد .  نازک شدن سلول های لوب پیشانی روی



این کاهش فیزیکی و عملکردی در مرکز قضاوت مغز باعث می شود فرد توانایی 

متخصص  پردازش عواقب فعالیت های ناشی از اعتیاد را از دست بدهد . دانشمندان 

و شرایط رفتار در معتاد را شبیه به رفتار  11اعتیاد این شرایط را هیپوفروناتالیتی به 

 [16]ای  لوب پیشانی تشریع کرده اند . بیماران مبتال به آسیب ه

در شرایط آسیب به مغز در نتیجه تصادف رانندگی حتی با کیسه هوا در نتیجه ضربه 

از پیشانی داخل جمجممه و قسمت جلویی مغز  رانده می شود و  به سمت عقبمغز 

را از خود بروز  .بیماران با آسیب در لوب پیشانی رفتارهاییکوبیده و کبود می شود  

آنها رفتارهایی را از خود بروز  نامیده می شوند  سندروم لوب پیشانی  می کنند که

 تحریک می شوندمی دهند و بدون اینکه توجه ای به نتیجه رفتار خود داشته باشند 

آنها متمرکز می شوند روی چیزهای خاص یا رفتارهای خاصی و مجبور هستند آن 

ی سلحاظ احسادهندهمچنین آنها به  کارخود آن را انجام ماهیترا بدون توجه به 

از خود بروز می دهند و ناپایدار و تغییر رفتارهای ناگهانی و غیر قابل پیش بینی 

 [16] هستند اختالل در قضاوت و تصیمیم گیری  دارای  همچنین آنها 

مشابه است که شباهت  تخریب لوب های پیشانی در اعتیاد و تصادف های رانندگی 

مطالعات نشان داده شده به طور مثال در مطالعه ای که در سال از  برخی  آن در 

 برروی تاثیر اعتیاد به کوکائین در مغز شده نشان داده که  اعتیاد به کوکائین 2112
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سبب از بین رفتن یا منقبض شدن مناطقی از مغز شده  نیز مانند تصادفات رانندگی 

 [23] قسمت های کنترلی پیشانیبه خصوص در 

البته شاید شگفت آور نباشد که اثار مصرف کوکائین بر مغز قابل بررسی است اما  

آنچه باعث تعجب است تاثیر اعتیاد های بدون مصرف مواد بر مغز مانند اعتیاد به 

منتشر شده نشان داده شده که  2111پرخوری است که در مطالعه که در سال 

ی طبیعی بدون مصرف مواد خیلی شبیه به تاثیر کوکائین بر مغز می تاثیراعتیاد ها

و در رابطه با  موضوع اعتیاد به پورن نیز در تصویر برداری صورت گرفته از مغز باشد 

اعتیاد به به  شبیه  نتایجی  به وضوح بوده اند افرادی که در معرض اعتیاد به پور ن 

 [24] به دست آمده است  کوکائین

گسترده تر به موضوع اعتیاد در پورنو گرافی بنگریم در خواهیم یافت که  راگ 

برخالف نظر برخی از پژوهشگران واقعا اعتیاد به پورنو گرافی وجود دارد و تماشای 

یکی از افرادی که   17فیلم پورن می تواند سبب اعتیاد شود دکتر اریک نستلر

انجام داده در مقاله ای که در مجله  بیشترین مطالعات در خصوص اعتیاد را در کانادا 

 منتشر شده نوشته که آیا یک راه مشترک برای اعتیاد 2112عصب شناسی در 

؟ در این نوشته او می گوید که سیستم پاداش دپامین فقط سبب ساز  وجود دارد
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عی از قبیل یبلکه آن می تواند شامل اعتیاد های طب نیست اعتیاد از طریق مواد 

 . [25]رخوری ، اعتیاد به شرط بندی و اعتیاد به رفتار جنسی باشداعتیاد به پو

که نظرات در خصوص اعتیاد به پورنوگرافی متفاوت می باشد و برخی اعتقاد  هرچند 

بر این دارند که پورن نمی تواند عامل اعتیاد و وابستگی انسان شود و حتی گاهی به 

باط جنسی در بین زوج ها تجویز عنوان یک درمان برای کاهش تمایل به برقرای ارت

می شود اما این در حالی است که اگر به نتایج پژوهش ها صورت گرفته بپردازیم در 

تاثیری که پورن بر ذهن انسان می گذارد مشابه تاثیر مواد  یافت که  خواهیم

مخدری مانند کوکایین است اما تفاوت در این است که مصرف مواد به شدت برجسم 

فرد تاثیر گذاشته و سبب می شود که جسم انسان  تحلیل رفته اما اعتیاد به 

ا درگیر کرده پورنوگرافی تاثیر کم تری بر جسم انسان گذاشته و بیشتر ذهن فرد ر

که به شدت بر ذهن فرد تاثیر گذاشته که نشانه های آن در مغز حتی با اسکن مغز 

نیز قابل مشاهده است و وابستگی به پورن نیز کم تر از وابستگی به مواد مخدر 

نیست اما به دلیل دسترسی راحت تر به پورن که با چند کلیک در اینترنت  فراهم 

ان از این پدیده به عنوان یک اعتیاد خاموش یاد کرد در مجموع می تو  ومی گردد 

و این درگیری ذهن فرد مبتال است  ه که آثار اعتیاد به آن در ذهن فرد قابل مشاهد

 به این پدیده تاثیرات به همراه دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت 

 



 

 

 

 

 چهارمفصل 

 پورنوگرافی و تاثیر آن بر روابط انسانی

 

 

 

 

 

 



 پورن و خشونت  4-1

 پورن صنعت گردانندگان برای بیشتر آمد در و توجه جلب ابزارهای از یکی        

 خشونت شامل قالبا که باشد می پورن های صحنه و ها فیلم در خشونت نمایش

 برجای مخاطب بر خشونت نمایش این که تاثیری  ، باشد می زنان ضد بر جنسی

 جنسی شریک با  جنسی رابطه  در و افراد عادی رفتار در خشونت بروز گذارد می

 می جامعه یک افراد میان در خشن های رفتار بروز   وسرانجام باشد می

 در که ای مقاله در   گردد جامعه یک عمومی سالمت رفتن بین از منجربهتوانند

 بر و شده پرداخته موضوع این به شده منتشر  july   2119 در  Dignity نشریه

 11 حدود در که  دهد می نشان پورن های فیلم روی گرفته صورت بررسی مبنای

 تر جالب  باشد می زنان سمت به فیزیکی و کالمی خشونت پورن های صحنه درصد

 شخص به نسبت شخصی که وقتی فیلم نمایش زمان از درصد 72 هک است این

 کسی و است زن یک سمت به مرد یک معموال  داده بروز جنسی خشونت دیگری

 ابراز یا که  دهد می نشان معموال شود می داده  بروز خشونت آن سمت به که

 ندارد آن به نسبت اعتراضی اینکه یا  و دارد دوست را خودش سمت به خشونت

  ؟بود خواهد صورت چه به  خردسال دختران و پسران توسط  ها صحنه این تفسیر

 باید که است این گرفت خواهند پورن از خردساالن که درسی و آموزش واقع در



 دختران که دهد می نشان همچنین و کرده رفتار خشن دختران به نسبت پسران

 [26] باشند داشته نباید ان به نسبت اعتراضی و باشند داشته دوست را آنها باید

 در است جامعه یک عمومی سالمت برای  واقعی کننده تهدید یک جنسی خشونت

 در میلیادی 211 تقریبا هزینه داردو ساالنه قربانی میلیون دو از بیش  متحده ایاالت

 باشد بیشتر تواند می افراد بر پدیده این تاثیر هزینه آن بر عالوه  دارد بر در را سال

 ارزیابی اگرچه   باشد قربانی افراد در استرس و اختالل  حجم  افزایش شامل که

 طور به آمریکا دولت های برآورد و ندارد وجود جنسی خشونت خصوص در دقیقی

 ایالت 12 در جنسی خشونت قربانیان گزارش از نتایج    است متفاوت توجهی قابل

 [27]  شود می داده بروز نوجوانی دوران ر د جنسی خشن رفتارهای که داده نشان

 منحرف رفتارهای  بروزدر پورنوگرافی و جنسی مواد سهم خصوص در ها دهه برای

 میان در جنسی خشونت یا انحرافی  رفتار پذیرش و زنان به منفی نگاه و جنسی

 که اند داده گزارش مطالعات بیشتر  که گرفته صورت مطالعه همساالن گروههای

 گزارش  را پورنوگرافی از  استفاده که بزرگساالنی  میان در جنسی خشونت رفتار

 . یافته افزایش  های توجه قابل مقدار به اند داده

 پورنوگرافی های صحنه طریق از بیشتر  است ممکن پورنوگرافی خشونت میان این از

 های صحنه بدون پورنوگرافی به نسبت باشد کرده نفوذ خشن های صحنه حاوی

 خطر در گروه جنسی که  کسانی مردان دهد می نشان مطالعات همچنین  خشن



 مکرر مشاهده تاثیر تحت خاص طور به که  هستند جنسی خشونت بروز  برای باالی

   قراردارند پورنوگرافی

   که است شده مطرح تئوری چندین خشونت بروز بر پورنوگرافی تاثیر خصوص در

 از یکی که دارند همپوشانی پژوهشگران منظور و مفهوم تئوریهای این اکثر در

 داده توضیح بیشتر ادامه در که است یادگیری تئوری شامل ها تئوری این مهمترین

    مشاهده از مستقیما را خاص های رفتار ها انسان تئوری این مبنای بر.   شد خواهد

 تاثیر کنند می تمرین و تقویت را رفتار آن سپس و گیرند می یاد دیگران تقلید و

 مشاهدهجهت  را فرصتی  و باشد شده خشونت  یادگیری عث با است ممکن رسانه

 که گیرد می صورت واقعی دنیای در آن تقویت و تمرین که باشد داده ارائه تخشون

 [27] شود می پاداش شامل

 که شده انجام زیادی مطالعات خشن رفتارهای بروز بر پورنوگرافی تاثیر خصوص در

  است شده آورده جهان مختلف های قسمت در مطالعه چند نتیجه اینجا در

 ها دبیرستان آموزان دانش بین در و ایتالیا غرب شمال در مطالعات این از یکی

 جهت نفر 111 که بوده ساله 22 تا 11 افراد شامل مطالعه این گرفته صورت

 نفر پنج و اند کرده رد را پرسشنامه نفر سه که اند شده دعوت پرسشنامه پرکردن

 پرسشها به درصد 7187 که اند کرده پر ناقص و خالی را پرسشنامه و پاسخ بدون



 دختران جمعیت را درصد 7782 که باشند می نفر 111 شامل که اند داده پاسخ

 و پسران تمام تقریبا میان این از  بوده پسران شامل نیز مابقی و دهد می تشکیل

 درصد 1181 تقریبا و اند دیده را پورنوگرافی که اند کرده عنوان دختران 11 حدود

  حال در نیز حاضر حال در که اند کرده عنوان دختران درصد 1181 و پسران

 .[28] هستند پورنوگرافی تماشای

 معرض در بیشتر دختران توجهی قابل طور به جنسی خشونت بروز خصوص در

 در  جنسی خشونت که است درست اند قرارداشته روانی خشونت و جنسی  خشونت

 وجود رانسوپ  دختران بین توجهی قابل تفاوت اما است داده روی جنسیت هردو

 توسط مورد 9 همساالن توسط گرفته صورت جنسی خشونت در که طوری به دارد

 جنسی خشونت در همچنین شده گزارش دختران توسط مورد 11 تعداد و پسران

  نیز مورد 7 تعداد و پسران توسط مورد 1 تعداد نیز خانواده اعضاء توسط شده انجام

 سایر توسط شده انجام خشونت خصوص در و است شده گزارش دختران توسط

 گزارش دختران توسط مورد 17 تعداد و  پسران توسط مورد1تعداد نیز بزرگساالن

 در پورن تماشای شروع که است داده نشان پژوهش این نتیجه همچنین است شده

 و ترس با پسران به نسبت دختران همچنین افتاده اتفاق  دختران از زودتر پسران

 آوردن دست به برای پورن فیلم تماشای اند پرداخته فیلم تماشای به بیشتری انزجار



 می درصد 11 دختران و پسران توسط درصد 7189 جنسی رابطه برای اطالعات

 .[28]باشد

 2287 جنسی لذت آوردن دست به برای پسران در  پورن فیلم تماشای همچنین 

 که است درحالی این است درصد 1987 دارند دوست را آن اینکه برای و درصد

 1987 شامل که اند کرده عنوان پورن تماشای برای را کنجاوی دلیل بیشتر دختران

  شامل اند کرده مشاهده  جنسی هیجان دلیل به را آن که افرادی و شود می درصد

 بیشتری رقبت که است گردیده مشخص پژوهش از قسمت این تا است درصد 2789

 فیلم به تر کم ها دختر چرا اما دارد وجود پورن های فیلم تماشای برای پسران بین

 مربوط های صحنه وجود آن دلیل گفت بتوان شاید اند داده نشان توجه پورن های

 این شده پژوهش این در محققان نگرانی باعث که آنچه  ، بوده جنسی خشونت به

 علیه خشونت دختران از درصد 12 و پسران از درصد 72 مصاحبه زمان در که بوده

 می قتل و شکنجه ، اجباری جنسی رابطه برقراری ، شدید تخریب شامل که را زنان

 نیز دختران از درصد 21 و پسران از درصد 11 همچنین اند کرده مشاهده را  شده

 از شده می انجام خشونت آنها برروی که زنانی رسیده می نظر به که اند کرده عنوان

 بررسی در گردیم می بر جنسی خشونت آمار به اما اند برده می لذت رفتار این

 آن های زمینه همه در نیز خشونت قربانیان خصوص در مجموع در گرفته صورت

 شده گزارش مورد 11 راندخت توسط و مورد 11  پسران توسط شده گزارش تعداد



 نشان تواند می که دارد وجود پسران و دختران بین در توجه قابل اختالف که است

 .[28]  باشد دختران علیه بر جنسی خشونت شدن پذیرفته تاثیر گر

 قطع طور به یهازمایشگا های پژوهش اگر حتی است کننده نگران بسیار نتایج این

 می خشونت  تهاجمی رفتار باعث پورنوگرافی خشونت تماشای که کند ثابت نتواند

 ممکن زمان طول در پورنوگرافی مواد تماشای رشد یا تربیت نظریه طبق بر شود

 جنسیتی دیگاه در پورنوگرافی در شده مطرح دیدگاه پذیرش به را به بینندگان است

 و است مرتبط آن به حدودی تا نیز پژوهش نتایج که کند هدایت جنسی روابط و

  خشونت قربانیان دادن نشان و پورن فیلم تماشای مشابه که است این دهنده نشان

 می لذت آن از و داشته رضایت خود علیه بر خشونت از که باشند می ها زن قالبا که

 گرفتن قرار خشونت معرض در برای دختران کننده هدایت است ممکن اند برده

 .  .[28]باشد می پورنوگرافی مواد توسط شده القا رفتاری مشابه

  گرفته صورت جنسی خشونت بر پورنوگرافی تاثیر  خصوص در که پژوهشی دومین

 این بررسی  هدف با جنوبی کره دانشگاههای از یکی توسط که است پژوهشی

 طریق از جنسی خشونت معرض در که افرادی آیا که است شده انجام موضوع

 در که افرادی به نسبت خشونت از باالتری سطح در گیرند می قرار پورنوگرافی

   خیر؟ یا رسند می دارند قرار خشونت بدون پورنوگرافی معرض



 دانشگاه یک در لیسانس دوره دانشجویان از درم نفر 121 کنندگان شرکت تعداد

. اند کرده شرکت آزمون در داوطلبانه صورت به که جنوبی کره غربی جنوب در بزرگ

 هم مانند جنسی انحراف دارای هیچکدام و نکرده ازدواج داوطلبان از هیچکدام

 اند نبوده بازی جنس

 بین سنی زیاد تفاوت بود 21827 و 21 تا 17 بین شده انتخاب افراد سن میانگین

 پاسخ که بود شده خواسته کنندگان شرکت از  و نداشته جودو کنندگان شرکت

 که اند کرده تماشا را پورنوگرافی چگونه  گذشته ماه شش در که سوال این به دهند

 یا دو مدت در بار یک 2 ، هرگز شامل 1 عدد که است شده گذاری شماره 9 تا 1 از

 9و هفته در بار سه 1 هفته در بار یک 2 ماه در دوبار 7 ماه در بار یک 1 ماه 1

 درماه دوبار شامل که باشد می 7812 ماه در پورنوگرافی تکرار میانگین همیشه تقریبا

 [29] شود می

 دقیقه  11 ویدئویی های فرم در محرک از نوع 7 از بود شده استفاده مطالعه این در

 صورت به پورنوگرافی در که جنسی صریح  مواد صورت به محرک چهار از تا سه ای

   خنثی  محرک یک صورت به بود چهارمین و شوند می داده نمایش عمومی

 به مربوط)  12سومالوژیستی ، خشن پورنوگرافی ، شامل پورن به مربوط گروه سه

 جنسی ی رفتارها از قالبا راه این در که است تحقیر و درد طریق از لذت دریافت
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 یک جنسی ارتباط به مربوط که خشن غیر پورن های فیلم ، (  شود می گرفته بهره

 تحقیر و خشونت حاوی ها صحنه از هیچکدام که  بوده مختلف های روش به زوج

.  اند بوده نفر 11 ها فیلم از دسته این مشاهده در کنندگان شرکت تعداد است نبوده

 بالغ زن و مرد یک آن در که بود سومالوژیستی به مربوط جنسی های صحنه دومین

 اند قرارداشته  رضایت با و شده توافق صورت به اما آمیز خشونت جنسی تعامل در

 تعداد اند برده می لذت دیگری و خود برروی رنج و درد از طرف هردو آن در که

 از  گروه سومین.  اند بوده نفر 11 ها فیلم از دسته این مشاهده در کنندگان شرکت

 بدون زن و مرد جنسی تعامل آن در که باشد می خشن پورنوگرافی شامل ها فیلم

 در که باشد می رضایت بدون زنان گرفتن قرار تجاوز تحت وشامل شده انجام رضایت

   آن در که کرده مقاومت جنسی رابطه برابر در مداوما قربانی  انتهای تا ابتدا از آن

 تعداد شود می دیده مرد در جنسی رابطه برقراری از رضایت و زن در رنج د ودر

 . است بوده نفر 11 شامل ها صحنه این نمایش در کنندگان شرکت

 های صحنه مشاهده  شامل ، دیگر گروه سه جنسی های محرک کنترل  گروه در و

 آن در که خشونت و جنسی های جذابیت فاقد های صحنه  برروی تمرکز و طبیعی

 شرکت تعداد که باشد می شده داده نمایش آبزی حیوانات زندگی از هایی بخش

  [29] باشند می نفر 11 ها فیلم این نمایش در کنندگان



 که سوال 7 به اند داده پاسخ کنندگان شرکت شده انتخاب های فیلم دیدن از بعد

 پاسخ با ؟  کنید تمرکز فیلم روی توانستید می خوب قدر چه شامل سوال اولین

 از رنجی با  فیلم بود جذاب قدر چه(  خوب خیلی)  7 تا(  وقت هیچ نه)  1 از هایی

 احساس قدر چه که بود این سوال سومین و(  جذاب خیلی)  7 تا(  اصال نه)  پاسخ

 برانگیخته اصال)  1 از پاسخ فیلم تماشای حال در کردی می جنسی برانگیختی

 از نوع چه که بود این سوال چهارمین و(  شدن برانگیخته شدت به)  7 تا(  نشدن

 شامل 1 که 7 تا 1 از ها پاسخ فیلم تماشای هنگام در کردی می درک را احساسی

  مثبت خیلی احساس یک 7 و منفی خیلی احساس

  مطالعات در دارت صفحه یک(  خشونت به تمایل)  مستقل متغیر ارزیابی برای

 و انسان چهره از را اهدافی بودند مجبور کنندگان شرکت آن در که بود شده استفاده

 با سفید و سیاه عکس  هشت از هستند مرکب اهداف  کنند انتخاب . چیزها سایر

 چیز چهار و خندان کمی حالتی با زن دوتا و مرد دوتا که انسان چهره از تصویر چهار

 تصویر از هرکدام چسب نوار از رول یک و کیف یک گلدان ، فنجان یک شامل دیگر

 گیری اندازه  برای که.  باشد می سانتیمتر 11 قطر دارای و  دایره یک شکل به ها

 بود شده گیری هدف که افراد صورت تعداد ، خشن رفتار  به کنندگان شرکت تمایل

 بوده تصویر از خارج چه و باشد خورده هدف به چه)  کنندگان شرکت وسیله به

 انتخاب طریق از تهاجمی رفتارهای گرایش آن طریق  از که شد می بررسی (  باشد



 انتخاب را پرتاب فردی دارد امکان اینکه به توجه با شود می گر نمایان هدف نوع

 [29] شود می مشخص 7 تا  1 از فرد هر نمره رو این از نکند

 داده توضیح کنندگان شرکت برای آگاهانه های انتخاب از جلوگیری در ابتدا جهت 

 پیش.  است شده طراحی تمرکز  گرافی پورنو بین ارتباط برای آزمایش این که شده

 مرحله دو شامل آزمایش این که بود شده گفته کنندگان شرکت به فیلم مشاهده از

 ده برای وحش حیات مستند یک یا گرافی پورنو دیدن از مرکب اول هلمرح.  است

 می سنجیده دارت گیری هدف وسیله به آنها توانایی دوم گام آن دنبال به و دقیقه

 و دهند گوش العمل دستور به دقت به بود شده خواسته کنندگان شرکت از.   شود

 اگر  که بود شده رسانی اطالع آنها به همچنین.  کنند امضا نامه رضایت فرم یک

 . شوند خارج آن از توانند می  شود می آنها نارحتی باعث آزمایش

 کرده می دریافت را فیلم محتوی از خالصه کنندگان شرکت آزمایش انجام از قبل  

 خشونت باره در نهایی سوال کنندگان شرکت از دارت با پرتاب انجام از بعد.  اند

 ماهیت درباره گیرنده آزمون آزمایش پایان در و است شده می سوال خودشان

 شاین آزمای اساس بر مطالعه این داد می توضیح کنندگان شرکت برای آزمایش

 شکل باشد آمیز خشونت رفتار با مرتبط تواند می پورنوگرافی دهد نشان که فرضیه

 . باشد می 1-1  تا 1-1 جدول شرح به ها آزمایش نتایج که  گرفته



  متغیر

  فیلم نمایش شرایط

 فیلم نمایش

  مستند

 پورنوگرافی

  معمولی

 همراه خشونت  پورنوگرافی

  طرفین رضایت با

 خشن پورنوگرافی

  رضایت بدون

  میانگین  میانگین  میانگین  میانگین

 20.8 21.9 21.77 21.7  سن

 با مواجه فراوانی

  پورنوگرافی
4.03 4.13 4.2 4.13 

 درباره گزارش خود

  خشونت
79.03 83 79.23 81.13 

 

 

 

 

 

 

 



 متغیر

 فیلم نمایش شرایط

 فیلم نمایش

 مستند

 پورنوگرافی

 معمولی

 همراه خشونت  پورنوگرافی

 طرفین رضایت با

 خشن پورنوگرافی

 رضایت بدون

 میانگین میانگین میانگین میانگین

 هنگام به تمرکز

 فیلم تماشای
5.17a 5.63a 5.90a 5.37a 

 هنگام جذابیت

 فیلم تماشای
3.97a 5.83b 5.37b 5.47b 

 1.10a 5.93b 5.53b 5.87b جنسی تحریک

 6.87a 5.50b 2.93c 2.83c احساس نوع

 قدر چه شامل سوال اولین که سوال 7 به اند داده پاسخ کنندگان شرکت شده انتخاب های فیلم دیدن از بعد

 چه(  خوب خیلی)  7 تا(  وقت هیچ نه)  1 از هایی پاسخ با ؟  کنید تمرکز فیلم روی توانستید می خوب

 قدر چه که بود این سوال سومین و(  جذاب خیلی)  7 تا(  اصال نه)  پاسخ از رنجی با  فیلم بود جذاب قدر

 به)  7 تا(  نشدن برانگیخته اصال)  1 از پاسخ فیلم تماشای حال در کردی می جنسی برانگیختی احساس

 هنگام در کردی می درک را احساسی از نوع چه که بود این سوال چهارمین و(  شدن برانگیخته شدت

  مثبت خیلی احساس یک 7 و منفی خیلی احساس شامل 1 که 7 تا 1 از ها پاسخ فیلم تماشای

 

 

 



 تحریک شرایط

 فیلم نمایش شرایط

 زن صورت مرد صورت
+  زن گیری هدف مجموع

 مرد
 اجسام گیری هدف

 میانگین میانگین میانگین میانگین

 فیلم بینندگان

 مستند
0.17a 0.13a 0.30a 3.17 

 پورن فیلم بینندگان

 معمولی
0.60ab 0.80b 1.40b 3.07 

 پورن فیلم بینندگان

 با راه هم خشن

 رضایت

0.93b 0.90bc 1.83bc 3.23 

 پورن فیلم بینندگان

 رضایت بدون خشن

 طرفین

1.03b 1.40c 2.43c 3.37 

 

 1-1 جدول در که دارت پرتاب آزمایش انجام و فیلم مشاهده از بعد نتایج بررسی

 قابل تفاوت مرد چه و زن چه انسان چهره گیری هدف دهد می  نشان شده آورده

 وجود مستند فیلم تماشای و آن نوع همه  پورن فیلم تماشاکنندگان بین توجهی

 در که باشد می زن چهره گیری هدف است بررسی قابل که دیگری موضوع و دارد



 چهره و زن چهره بین توجهی قابل تفاوت رضایت بدون خشونت با همراه پورن فیلم

 صورت بررسی این با است بوده زن چهره سمت به تمایل وبیشتر دارد وجود مرد

 ثابت را زنان علیه بر خشونت بربروز پورن فیلم تاثیر توان می حدودی تا شده گرفته

 .  کرد

  افراد جنسی غیر و جنسی روابط بر آن تاثیر و پورنوگرافی 4-2-1  

 نوعی ایجاد ساز سبب و دارد شخص روانی سالمت بر اینکه بر عالوه پورنوگرافی

 را افراد سایر با شخص تعامالت گردد می آمیز خشونت رفتار بروز همچنین و اعتیاد

 آن نتایج که شده دگرگون دیگران به نسبت فرد دیدگاه و کرده تغییر دستخوش نیز

 از  کند می بروز آن جنسی غیر ارتباطات در هم و فرد جنسی ارتباطات در هم

 جسم دهد می روی پورنوگرافی تماشای هنگام در مردان وجود در که تمایالت

 لذت فقط  شود می داده نمایش پورن در آنچه باشد می مردان نگاه در زنان نگاری

 اختیار در کمال و  تمام جنسی لذت آنها قالب در که است مردان میان در جنسی

 نادیده سایر ، عقل ، شخصیت  و روح شامل زن  دیگر های ویژگی و دارد قرار مردان

 های جذابیت که کند می ارسال پیام یک پورنوگرافی  تماشای شود می نگریسته

 عنوان به زن و  هست قالب زن اولیه ارزش و زنان دیگر صفات سایر بر زنان فیزیکی

 یک جنسی های جذابیت  که دهد می دیگران به را پیام این و است جنسی شی یک

 مقایسه تفکر ایجاد به توان می پورنوگرافی دیگر آثار از. است آن ارزش باالترین زن



 گرفته طالق های زوج میان در آمریکا در که ای مطالعه در که باشد ها زوج بین در

 جدایی دلیل آنها از نیمی که است شده داده نشان گرفته صورت شده جدا یاد و

 بخواهیم اگر اما  اند کرده اعالم جنسیشان شریک جنسی جذابیت وجود عدم را خود

 به [30]کنیم بررسی را ها زوج بین جنسی جذابیت رفتن بین از دلیل عمده

 شده انتخاب افراد شود می داده نمایش پورنوگرافی در آنچه رسیم می پورنوگرافی

 و  دارند قرار عالی سطح در جنسی ظاهر همچنین و فیزیکی ظاهر لحاظ به که

 مکرر  تماشای اند رسیده جنسی قابلیت نهایی حد به جراحی وسیله به نیز گاهی

 ها زوج بین جنسی سلیقه  در تغییر ازس سبب پورنوگرافی های فیلم در افراد این

 گاهی حتی و داشته خود جنسی شریک از را جنسی های ویژگی این انتظار و شده

 جراحی حتی و غلیظ آرایش انجام به راه این در و شده زنان در سرخوردگی باعث

 پورن های ستاره مشابه جنسی های ویژگی ایجاد در ناتوانایی حتی آورند می روی

 آنچه مقابل در.  گردد می آنها جنسی شریک سمت از خیانت احساس بروز سبب

 همان دقیقا  است مردان جنسی باالی قدرت و توانایی دارند انتظار مردان از زنان

 برای که است این رنپو واقعیت اما شود می داده نمایش پورن فیلم در که چیزی

 زمانی شیمیایی فراوان های داروی و امکانات از استفاده بر عالوه فیلم یک ساخت

 فیلم یک برای است ممکن گاهی که شود می صرف آنها ساخت برای که است

 تکرار ای صحنه بار چندین و شده صرف زمان ها هفته ای دقیقه 11 حدودا



 با که است پیوسته فیلم یک دارد قرار تماشاگر دید معرض در آنچه اما [31]شود

 احساس نوعی فیلم بودن پیوسته با  ولی ندارد تناسب افراد طبیعی جنسی توانایی

 سبب و آید می وجود به جنسی شریک نیازهای تامین توانایی عدم و سرخوردگی

 مختلف های شبکه در آنها گسترده تبلیغات امروزه که متفاوت داروهای مصرف ساز

 . گردد می توانایی این آوردن دست به  برای  است مشاهده قابل ای ماهواره

 عدم احساس ایجاد و داروها این ناشناخته عوارض ماند می باقی نهایت در آنچه اما

 تامین در آنها بودن ناتوان احساس ایجاد مقابل در و مردان در جنسی توانایی

 در  خیانت حتی و جدایی بروز عوامل از که گردد می جنسیشان شریک نیازهای

 و طالق احتمال  توجهی قابل افزایش یک آنها میان در.  گردید خواهد ها زوج بین

 خانواده وکالی آکادمی از  از جلسه  2111 مبرنوا در.  شود می خانواده شکست

 بازی  اساسی نقش یک اینترنت که اند گفته نفر 121 از درصد 12  بود شده برگزار

 نمونه از درصد 21و  گذشته سال یک در موکالنشان طالق های پرونده در کرده می

 همسران سرانجام.  باشد می پورنوگرافی های سایت وب به عالقه شامل طالق های

 معرض در بیشتری احتمال پورنوگرافی از کنندگان استفاده جنسی شرکای دیگر ویا

 جنسی شریک قاعده از خارج ارتباطات نتیجه در خود سالمتی دادن دست از ریسک

 از کننده استفاده 211 بین از 2117 سال در که مطالعه یک  در.  دارند قرار خود

 از خارج جنسی رابطه دارای که افرادی که داده نشان گرفته صورت پورنوگرافی



  اند داشته پورنوگرافی از استفاده به تمایل افراد سایر از بیشتر برابر سه بودند قاعده

 جنسیت پرداخت معرض در که افرادی که است شده داده نشان دیگر مطاله یک در

 پورنوگرافی از استفاده به بیشتری تمایل برابر چهار ریباتق قرارداشتند فحشا یا

 .  داشته اند  اند نبوده فحشا معرض در که افرادی به نسبت اینترنتو

 از استفاده با که 11 پاریس ژوزف و دوران کیرک وسیله به شده انجام مطالعه یک در

 رضایت بر پرونوگرافی تاثیر ارزیابی خصوص در گرفته انجام عمومی سنجی نظر

 کسانی اند کرده ازدواج که افرادی میان دراند  داده گزارش آنها  ، طالق و زناشویی

 بیشتری احتمال درصد 21 اند کرده تماشا پورن های فیلم گذشته سال یک در که

 همچنین دارد وجود باری بند بی بروز بیشتر درصد 1281 و دارد وجود طالق جهت

 وجود ماندنشان متاهل صورت در شاد زناشویی زندگی داشتن امکان کمتر درصد 1

 در سزایی به تاثیر تواند می پورنوگرافی که دهد می نشان اطالعات این  [32] دارد

 چندین شناسان روان بین در خصوص این در در که باشد داشته ها زوج جدایی

 شامل که است جریان در تئوری
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 19تئوری یادگیری 4-2-2

 تاثیر جنسی رضایت بر تواند می که شود می داده شرح مکانیسمی تئوری این در 

 یک تکرار به دهی پاسخ که دهد یم روی زمانی عادت آن مبنای بر بگذارد منفی

 انگیزه تنظیم در را مهمی نقش عادت که دهد می نشان مدارک یابد کاهش محرک

 قرار جنسی های محرک مقابل در مکررا فردی اگر که  صورت بدین دارد جنسی

 تئوری این منظر از یابد می کاهش جنسی های محرک پاداش های  ارزش گیرد

 وسیله به که فردی دارد جنسی شریک با جنسی ارتباطات بر منفی تاثیر پورنوگرافی

 باال سطح با جنسی های محرک معرض در بارهای و بارها ی پورنوگرافی از استفاده

 می قرار خود شریک با جنسی ارتباط معرض در که هنگامی و گرفته قرار

 تواند می رام این که کند می دریافت جنسی تحریک لحاظ به تری کم گیردپاداش

 [33] گردد افراد جدایی موجب و شده شریک با جنسی لذت کاهش موجب

 عالقه کمتر پورنوگرافی از استفاده با مردان که دهد می نشان  نیز اولیه شواهد و.  

  خود زندگی شریک با جنسی فعالیت به مند
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  اجتماعی مقایسه تئوری7-2-1 

 هسمقای در خود از دقیق های ارزیابی تا شوند می تحریک افراد  تئوری این مبنای بر

 شکل به  هم تواند می خودشان کردن مقایسه.  آورند دست به دیگران با خود

 توان می پایین سمت به مقایسه.  باشد پایین سمت به یا و باال سمت به مقایسه

.   باشد دارد قرار  آنها به نسبت بدتری وضعیت در که شخصی با خودشان  مقایسه

 خودشان نفس عزت تقویت و ظحف برای محافظتی استراتژی یک عنوان به آن از

 یک با خودشان مقایسه شامل دیگر عبارت به باال سمت به مقایسه.  کند می استفاده

 روی از یا باشد عمد روی از تواند می هم که است  خاصی ویژگی از باالتری شخص

 است ممکن است پورنوگرافی فیلم تماشای حال در که فردی این بنابر.   عمد غیر

 دهد نشان بازیگران به نسبت خود جنسی  برخورد در واقعی غیر انتظارات دچار

 بدن از بدی ی تصویر ایجاد به است ممکن پورن معرض در گرفتن قرار همچنین

 افراد بدن از بد تصویر دریافت و پورن مشاهده با ارتباط در.  کند ایجاد او در فرد

 صورت گرافی پورنو و مقایسه تئوری ارتباط راستای در مستقیما  پژوهشی ن تاکنو

  دنب ظاهری های مقایسه که دهد می نشان تحقیقات نتایج  حال این با است نگرفته

 از استفاده برآن عالوه  شود می فرد در بدن تصویر از نگرانی ایجاد به منجر

 مشخص اما شود می کننده استفاده زنان در سرخوردگی ایجاد سبب پورنوگرافی

 می بدنشان از آنها سرخودگی سبب زنان در پورنوگرافی از استفاده چرا که نیست



 شریکان که کنند درک است ممکن که هستند معتقد  همکارانش و 11تایلک شود

 آنها جنسی شریکان یا همسران زیرا پورنوگرافی از کنند می استفاده ها آن جنسی

 .    [33]ندارند مطلوب خواسته عنوان به آنها بدن به ای توجه

  جنسی رابطه  الگوبرداری تئوری4-2-4

 شود می بینی پیش روابط در آن تاثیر و جنسی تماشای بین رابطه تئوری این در

 ها برداری الگو طریقه از جنسی رفتارهای که است این مبنای بر نظریه این اساس

 می و شوند می تعیین اجتماعی و فرهنگی لحاظ از ها الگو این شود می هدایت

 به مربوط سیاسی دیدگاههای یا نگاهها ها رسانه.  کنند تغییر زمان طول در تواند

 پورنوگرافی از استفاده آیا اینکه  روی بر مردم نظرو کنند می ترغیب را گرافی پورنو

 رسانه توسط که نظری  رو این از.   شود می مشخص رسانه توسط یابد و است خوب

 آنها اینکه و کرده ترغیب را پورنوگرافی از یصشخ نظر یک احتماال شود می ارائه

   رسانه مشابه جنسیشان شریک از چگونه وگیرند می قرار تاثیر تحت آنها چگونه  باید

 .  [33]کند می استفاده گرافی پورنو از

 بد هست رابطه برای پورنوگرافی از استفاده که کند ک در شریک یک اگر مثال برای

  از اش جنسی شریک که هنگامی است خیانت از فرم یک مشابه به آن یا

 آنها با رابطه از جنسیشان شریک که کند می باور کند می استفاده پورنوگرافی
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 از استفاده که کند می بینی پیش جنسی الگوبرداری تئوری همچنین. ندارد رضایت

 می استفاده پورنوگرافی که افرادیو.  جنسی الگوهای. داد خواهد تغییر گرافی پورنو

 رابطه در اند گرفته یاد پورنوگرافی در را آنچه کرد خواهند پیدا تمایل کنند

 [33] کنند تکرار جنسیشان

 در اند دیده پورنوگرافی در که رفتارهایی افراد  دهد می نشان که دارد وجود مدارکی

 پورنوگرافی از که مردانی مثال طور به.  کنند می اتخاذ  خود جنسی ارتباطات

 را اند گرفته یاد پورنورگرافی از که رفتارهایی دارند تمایل بیشتر کنند می استفاده

 روابط بر تواند می امر این.  دهند نشان شریکشان با جنسی رابطه با مواجه هنگام در

 نامتعارف جنسی روابط که زنانی روی بر مطالعه در مثال طور به که بگذارد تاثیر

 دارند را  مختلف افراد با جنسی رابطه یا نفر چند با همزمان جنسی ارتباطات مانند

 صحنه  و ها فیلم تماشای به اعتیاد دارای که اند کرده کرده اعالم درصد 11 حدودا

 در شده دیده های صحنه گذاری تاثیر از ناشی تواند می این که هستند پورن های

 ترتیب همین به.  باشد بوده افراد این در جنسی سلیقه گیری شکل و پورنوگرافی

 در که نامتعارفی رفتارهای افراد است ممکن که دهد می ارائه برداری الگو نظریه

 [33] کنند اتخاذ اند دیده پورنوگرافی های صحنه از برخی

 



  نوجوانان و کودکان بر تاثیران و گرافی پورنو4-3 

 انسان شخصیت گیری شکل و ها انسان زندگی دوران ترین حساس از یکی       

 و کودکان در پورنوگرافی مشاهده خصوص در[34] است نوجوانی و کودکی دوران

 می آن از بخشی که است نگرفته صورت مستقلی پژوهش تاکنون ایران در نوجوانان

 تری باز نسبتا فضای که غربی کشورهای در حتی باشد فرهنگی موانع وجود به تواند

 انجام بازهم دارد وجود پورنوگرافی صنعت با مرتبط های پژوهش خصوص در

 نیز آن دلیل و شده اعالم موانع و مشکالت دارای نوجوانان و کودکان برروی پژوهش

 در پژوهش جهت شده گرفته نظر در آماری جامعه اینکه به باتوجه که است این

 شرکت جهت که دهد می تشکیل را قانونی سن زیر افراد قالبا کودکان خصوص

 خصوص این در که باشد می والدین از رضایت دریافت به نیاز پژوهش در آنها کردن

 می پژوهش این در فرزندانشان شرکت جهت دادن رضایت به حاضر والدین بیشتر

 [33].  باشند

 به دسترسی ساله 11 تا 12 نوجوانان از درصد 71 از بیش که شود می زده تخمین

  به بیشتر جستجوی سمت به است ممکن دسترسی افزایش این دارند اینترنت

 متریال این که زیادی خطرات با نوجوانان و ها بچه میان در پورنوگرافی مشاهده

 [ 35] منجر شود  باشد داشته ها بچه و نوجوانان برای است ممکن



 و خردساالن بین در پورنوگرافی  ،ها پژوهش از آمده دست به نتایج مبنای بر اما 

 بر  پدیده این تاثیر سبب که عامل اولین دارد همراه به را فراوانی تاثیرات نوجوانان

 نوجوانان میان در گرافی پورنو متریال به راحت  دسترسی شده نوجوانانو خردساالن

 نشان ها پژوهش نوجوانان لهجم در شده منتشر مقاله یک در باشد می کودکان و

 و قبول قابل را پورنوگرافی  دختران از درصد 77 و  پسراناز درصد 19 که دهد می

 همه در تقریبا نوجوانان و ها بچه برای پورنوگرافی نمایش اند کرده اعالم پذیرفتنی

  . هستند موضوع این کننده تایید نیز آماری های داده که  است حاضر جا
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 داده نشان 2111 سال در ساله 11 تا 17 بین انگلیسی آموزان دانش از منبع یک در

 بوده زمانی  پورنوگرافی از آنها مشاهده اولین که اند کرده ادعا سوم یک تقریبا که

 افراد از گسترده منبع یک  در اند داشته سن آن از تر کم یا  و ساله 11 آنها که

 تایید زنان از درصد 12 و مردان از درصد 21 که  شده مشخص آمریکایی جوان

 سن سال 11 از تر کم آنها که بوده زمانی پورنوگرافی از آنها مشاهده اولین که کرده

 از کنندگان استفاده از استراالیا در 2111 سال در  مطالعه یک در. اند داشته

 اند کرده می استفاده پورنوگرافی از مکرر صورت به که کسانی مردان پورنوگرافی

 ساله 11 تا 11 بین سنی آنها اند دیده را پورنوگرافی آنها که باری اولین که اند گفته

 صفحات تعداد که شده گفته اکونومیست در جدید مقاله یکدر   [37] اند داشته

 های سایت از یکی شود می زده تخمین صفحه میلیون 111 تا 911 حدود پورن

 11 حدود در عددی پورن صفحات ساالنه مشاهدات تعداد که کرده ادعا بزرگ

 بچه هزار دویست  که داده گزارش  ATVOD باشد می سال در مشاهده میلیارد

 سیستم با هم 2111 دسامبر در را پورن های سایت سال 12 تا شش بین ای مدرسه

 [38] اند کرده هدهمشا پورنوگرافی تاب لب با هم و خانگی

  شده فراگیر یافته توسعه های کشور در و ن مدر جامعه در پورنوگرافی واضح طور به

 را پورنورگرافی متریال که است ممکن اتفاقی صورت به اوقات گاهی های بچه

 موقع این در که . هستند نت اینتر در جستجو حال در آنها هنگامی کنند مشاهده



 والدین اطالع بدون یا و بگیرند تماس مادرهایشان و پدر با حتی آنها است ممکن

  ببندند را مربوطه صفحه

 از سواستفاده برای  اوقات گاهی است ممکن نیز جنسی کنندگان سواستفاده.

 تماشای.  دهند می قرار پورن های فیلم نمایش معرض در را آنها کودکان

 بچه.  دارد همراه به تشویش مانند نتایجی اقلب  نوجوان و کودکان رایب پورنوگرافی

 ترس ، شوک مانند احساساتی  پورن تماشای از بعد که اند داده گزارش همچنین ها

 آمده وجود به آنها در  خجالت ،  شوک ، تنفر ، غمگینی و  عصبانیت و استرس ،

 زده  وحشت پورن تصاویر مشاهده هنگاماست   ممکن همچنین ها بچه [37] است

 همان به شوند می روبرو آن با  اینترنت در  که مشاهداتی وسیله به بشوند پریشان یا

 فعالیت گسترده طیف به توجه با شوند آن دچار است ممکن نیز بزرگساالن اندازه

 رفتارهای شامل اینترنت در شده داده نشان تصاویر قالبا ، اینترنت در جنسی های

 حتی و جامعه فرهنگی هنجاری از خارج که هایی فعالیت و خشونت و گونه تجاوز

 بسیاری که طور همان هستند بیگانه آنها با کودکان که  هایی فعالیت هستند جنایی

 تشویش و ترس سبب تواند می که هستند بیگانه آنها با است ممکن  نیز بالغ زنان از

 [39] .گردد آنها

 پورن های صحنه تمایشای معرض در که هایی بچه داده نشان مطالعات همچنین 

 از شدت به تواند می کهدهند انجام را بزرگساالن جنسی اقدامات.   اند گرفته قرار



 که  را همبازیهایشان و همساالن با  را او رفتار و ها بازی کند مضطرب و ببرد بین

 زیر کودکان  آمارها به توجه با.  ندا شده رفتار این قربانی ویا بوده رفتار این شاهد

 تجاوز خود همساالن به که دارد بیشتری احتمال اند دیده پورنوگرافی که سال 12

 احتمال اند کرده مشاهده پورنوگرافی که کودکانی کلی طور به.   کنند جنسی

 دیگر ازتبعات [37] دهند بروز خود از را هنجار غیر رفتارهای که دارد بیشتری

 بیماریهای همچنین و ناخواسته های بارداری آمدن وجود به پورنوگرافی مشاهده

 ها روش خصوص در نوجوانان و کودکان آشنایی عدم به توجه با باشد می مقاربتی

صورت   اروپایی کشورهای در شده انجام مطالعه طی  جنسی رابطه برقراری ایمن

 تنها که اند داشته مقاربتی جنسی رابطه ساله 12  افراد از درصد پنج و بیستگرفته 

 می که کنند می استفاده گیری پیش وسایل سایر یا کاندوم از آنها از درصد 11

 با ناخواسته های بارداری همچنین و مراقبی های بیماری وجودآمدن به سبب  تواند

 [40]باشد بوده پیشگری های روش با آنها آشنایی عدم به توجه

 پرونوگرافی آن در که امروزی مدرن جامعه از را زیادی منفی تاثیرات کودکان

 به جنسی روابط آموزش برای هرگز نباید  شوند می متحمل است شده پذیرفته

 . شود استفاده آموزشی ابزار عنوان

 نادرست روایت یک پورنوگرافی وسیله به  آموزش جوانان و تر بزرگ نوجوانان برای

 پورنوگرافی.  میکند فراهم  را زنان  و مردان طبیعی  جنسی رابطه  و جنسیت از



 برای.  کند می سخت آن از کنندگان استفاده برای را جنسی درست رابطه یک درک

 کیفیت کاهش و زناشویی زندگی در تفرقه  پرونوگرافی نتیجه مادرها و ها پدر

  های آسیب نتیجه در که است  جداشدن و طالق امکان افزایش و زناشویی زندگی

از  یشانامادره و پدرها جدایی مسبب که شود می وارد کودکان به دیگری جدی

 میان در پورنوگرافی مشاهده ازتبعات زیادی تعداد [36] است بوده ورنوگرافیپ

 که کرد مشاهده گاهها داد  مجرمان میان در توان می را خردساالن و نوجوانان

 به منجر پورنوگرافی مشاهده که اند داده گزارش متحده ایاالت در زیادی قاضیهای

 ساله 11 پسر یک که شده گزارش مورد یک در مثال طور به است شده جرم انجام

 را پورنوگرافی فیلم جرم انجام از قبل است کرده تجاوز ساله 1 دختر یک به که

 [37] است کرده مشاهده

 تواند می نوجوانان و کودکان بر پورن تصاویر و فیلم تاثیرات ترین عمده از یکی

 پورنوگرافی که هست ممکن این.   باشد نامتعارف جنسی رفتارهای پذیرش و تغییر

.  دهد جلوه قانونی و  محترمانه آن سطح باالترین در را نامتعارف جنسی های شیوه

 مدرکی هیچ حال این با اما.  باشد بازی همجنس سمت به کودکان جذب مانند

 عمومی گرایش تواند می گرفتن قرار جنسی صریح مواد معرض در که ندارد وجود

 برخی مثال عنوان به البته.  دهد تغییر مخالف جنس به را خود جذابیت ، جنسی



 های جذابیت تواند می نوجوانان و کودکان گرفتن قرار معرض در که اند کرده بحث

 .  [38]کند تقویت آنها برای را جنسی

 جنسی رفتارهای پذیرش  باعث تواند می پورنوگرافی که  هست روشن حال این با

 سویس جوانان میان در شده انجام  مطالعه پنج مثال طور به.  شود کاربران در خاص

 دارد بیشتری احتمال  کنند می استفاده پورن های فیلم از منظم طور به که کسانی

 و باشند داشته دختران از را آنال صورت به جنسی رابطه درخواست  پسران

 برقراری به بیشتری تمایل اند دیده پورن فیلم که کسانی نیز دختران درخصوص

 پورنوگرافی مصرف  که دارد آن از نشان این و . دارند آنال صورت به جنسی رابطه

 کننده مشاهده گروه هردو در را آنال صورت به جنسی رفتاری جذابیت است ممکن

 از مکرر مشاهده.  باشد می جنسی ماجراجویی یک که باشد آورده وجود به پورن

 در موعد از پیش جنسی رفتارهای آمدن وجود به سبب است ممکن جنسی رابطه

 یک در گردد آنها میان در جنسی رابطه برقراری و  شود نوجوانان و خردساالن میان

 کسانی که است داده نشان سویس در ساله 11-12 افراد بین در شده انجام مطالعه

 دارد بیشتری احتمال اند پرداخته پورنوگرافی های فیلم تماشای به مرتب طور به که

 اند داشته افراد داشتن دوست بدون جنسی رابطه برقراری و ارضایی خود به تمایل

[38] . . 



 پورنوگرافی های فیلم تماشای رابطه دهد می نشان که دارد وجود اسنادی همچنین

 .  هنگام زود جنسی درگیری ازجمله نوجوانان و کودکان میان در جنسی ارتباط و

 تماشا پورنوگرافی که نوجوانی کاربرانی که است داده گزارش 17هامرون و جانسون

 جنسی رابطه داشتن به نسبت دیگر افراد به نسبت دارد بیشتری احتمال کنند می

 شبه یک جنسی رابطه همچنین و همجنسگرا جنسی رابطه ، ارضایی خود صورت به

 ساله 11-17 دختران بین در گرفته صورت نظرسنجی در خصوص این در و ،

 تمایل کنند می استفاده ها فیلم این از که کسانی که است داده نشان آمریکایی

 . [38]دارند متعدد جنسی رابطه و متعدد جنسی شرکای داشتن به بیشتری
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 پورنوگرافی و اقتصاد 5-1

خصوص پورنوگرافی وجود دارد صرفه  یکی از مهم ترین مباحثی که در        

اقتصادی و گردش مالی این صنعت می باشد که باتوجه به عوارض و مشکالتی که 

برای فرد مصرف کننده و همچنین جوامع دارد باز هم بدون هیچ گونه محدودیتی 

نشان دهنده کشورهایی 1تصویر شماره   در کشورهای غربی در حال گسترش است

که در زمینه   ده از پورنوگرافی بدون هیچ منع قانونی است .هست که در آن استفا

صرفه و گردش مالی این صعنت پژوهش های مختلفی با اعداد و ارقام مختلف ارائه 

حتی برخی درآمد این صنعت را بیشتر از سایت های معتبری مانند  شده است که

ارقامی در ضر در حال حا حتی  آمازون و مایکروسافت ، گوگل ، و اپل می دانند 

میلیارد دالر گردش مالی ساالنه  برای این صنعت اعالم شده است  که  111حدود 

 باشد  1172ایران در سال  مانند  درآمد یک کشوریک سوم  کل می تواند برابر با 

 

 



 

پورنوگرافی تحت بعضی از محدودیت      قانونی است سال  13پورنوگرافی در این کشورها برای افراد باالی      

 اطالعت در دسترس نیست        هستپورنوگرافی غیر قانونی      قانونی است  هایی 

 کشورهایی که نمایش پورنو گرافی در آنها قانونی است منع ویکی پدیا  1-2تصویر شماره 

استاد  21دکتر شیرا تارنتخانم  با   21در مصاحبه ای که توسط سایت آتالنتیک 

 مطالعات زنان و جنسیت  که کتابی تحت عنوان صنعت پورنوگرافی را  نوشته است

است که بخشی از  به  برخی از جنبه های نا پیدا صنعت پورن اشاره شده انجام شده 

 آن به شرح ذیل می باشد . 

یکی از مشکالت مطالعه در خصوص صنعت پورن عدم پرداختن پژوهش های 

با توجه به اینکه بیشتر پژوهش های دانشگاهی در  عت است صندانشگاهی به این 

خصوص پورن متمرکز بر عوارض و معایب و مزایای این صنعت هستند   اما آنچه که 

قابل برداشت است این است  که برخالف سایر صنایع دیگر که ارتباط بین مشتری 
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پورن این وارائه دهند یک اتفاق در شرایط نرمال و عادی می باشند در صنعت 

ارتباط تا حدودی متفاوت است به طور مثال در مقایسه بین این صنعت و صنعت 

تولید صنایع غذایی  هنگامی که افراد با این شرکت ها در ارتباط هستند حالت 

روحی متفاوتی را نسبت به دیگر حوزه های زندگی خود دارند و انسان ها از نظر 

ار سیاسی  یا اقتصادی در مورد آنچه جنسی مجذوب می شوند و به نوعی به انک

انجام می دهند می رسند  و باتوجه به شرایطی که مخاطب آنها دارد دسترسی به  

متریال جنسی در این سایت ها به سهولت فراوان قابل دریافت می باشد و برای این 

منظور از واژه هایی مانند بر روی این عکس کلیک کنید ، کلیک روی این ، یا با 

ن دادن تصاویر متحرک در سایت ها مخاطب خود را جذب می کنند به نوعی نشا

مخاطب تحت یک بمباران قرار می  گیرد و در کم تر از سایت های پورنی از واژه 

هایی مانند این که آیا واقعا می خواهید به این سایت وارد شوید یا سوال از سن 

 [41].قانونی افراد مشاهده کنند پورن استفاده می شود

 جایگاه کشور های مختلف در صنعت پورن 5-2

میلیارد دالر درآمده ساالنه  79تخمین زده می شود که صنعت پورنوگرافی حدودا 

دارد در یک مقاله جدید در اکونومیست گفته شده که تعداد صفحات پورن تخمین 

میلیون صفحه یکی از سایت های بزرگ ادعا کرده  111تا  911زده می شود حدود 

میلیارد مشاهده در  11که تعداد مشاهدات ساالنه صفحات پورن عددی در حدود 



گزارش داده که  دویست هزار بچه مدرسه ای بین شش   ATVODسال می باشد 

سایت های پورن را در  2111ساله استرالیایی فقط در ماه دسامبر  سال  12تا 

   [42]ده کرده اندرا مشاههم با سیستم خانگی و هم با لب تاب  2111دسامبر 

برای این  2119ی که در سال صنعت پورنوگرافی یا صنعت بزرگساالن در تخمین 

که میلیارد برآورد شده است  11حدود در  صورت گرفته ارزش این صنعت  صنعت 

 کشور یک برابر است با کل بدهی خارجی این عدد یک زمینه ای مقایسه ای  در 

  و یا جمع کل صادرات کشور تایلند است مجارستان مانند 

گردش مالی  و از حیث هدایت گر جهانی صنعت پورن ایالت متحده آمریکامی باشد 

میلیارد دالر به صورت ساالنه  12گردش مالی آن در حدود که در مقام اول قراردارد 

بیشتر از و گردش مالی این صنعت در ایالت متحده  می باشد و هزینه روی پورن

سال  ی که دربنابر آمارمی باشد هالیوود  صنعت فیلم سازی  ینه صرف شده رویهز

در این کشور تولید می پورن  هر هفته بیش از دویست فیلم  در منتشر شده   2112

که در مقایسه با سایر فیلم های ساخته شده تقریبا با قیمت ناچیزی تولید می  ده ش

 تفریبا نیمی از فروش کل فیلم هایپورن تولید فیلم های سال   همان در شوند 

فیلم  11111در آن سال حدود  وبه دست آورد میلیارد دالر  7با  را  هالیوود

ساخته شده اند  لوس آنجلس در آنها در صد از  91تولید شده بودند که 22هاردکور
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فیلم را  791صنعت فیلم سازی غیر پورن ایاالت متحده که حدود در مقایسه با که 

 [43].تولید کرده بود ساخته های پورن واقعا چشم گیر بوده است

در خصوص این صنعت استرالیا دارای جایگاه دوم می باشد که گردش مالی آن        

 که در این میان در آمد ایالت  میلیارد دالر می باشد 182در این صنعت 

 میلیون دالر 11 حدود  در رتبه اول بین سایر ایالت ها می باشد در  که21کوئینزلند

میلیون نیز  12تا  با قانونی شدن متریال جنسی   تخمین زده می شود کهدر سال 

پایتخت  که به عنوان سیدنی در ولز جدید جنوبی اگرچه .  پیش بینی می شود 

که تعداد افراد شاغل در این صنعت  تخمین زده می شودشناخته شده وسکس کشور

ای چنین درآمدی نمی باشد نشان می دهد که درآمد دار باشندنفر  11111 حدود 

حاصل از این صنعت ناشی از مصرف این متریال در این ایالت است  براساس آمار 

منتشر شده از یک شرکت توزیع فیلم های پورن و بزرگساالن  در لیست پستی خود 

یگاه ، کشور دیگری که در این دارای جافیلم پورن را توزیع کرده 921111در حدود 

و از  می باشد میلیارد دالر درآمد از صنعت پورنوگرافی 182ایتالیا با  مهمی است 

بیست  2117کانادا می باشد که در سال  کشورهای دیگر فعال در این صنعت 

کمپانی و شرکت کانادایی در منطقه بریتیش کلمبیا مشغول ساخت فیلم برای 

 [43]شرکت های اینترنتی آمریکا بوده اند . 
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متریال جنسی توزیع شده فقط از طریق تلفن  2117و در سال های جلوتر در سال 

میلیارد دالر تخمین زده شده بود همچنین حدود سه چهارم از کل  281همراه حدود 

 .[4 4]یک میلیون زن و بچه قاچاق شده در صنعت سکس به کار گرفته می شوند 

رآمد حاصل از پورن می باشد که از اینترنت یکی از اصلی ترین منابع تامین کننده د

 روش های مختلفی برای کسب درآمد از پورن استفاده می کنند 

 پورنوگرافی و اینترنت 5-3

اینترنت هست برای پورن واژه ای است که میلیون ها بار در یوتویب دیده می شود 

این تعداد جستجو برای محتوی جنسی نشان می دهد  که مصرف محتوای 

از طریق اینترنت بخشی از فرهنگ  دنیای مدرن است . در مقایسه با پورنوگرافی 

رسانه های سنتی اینترنت دسترسی سریع ، آسان و ناشناس را به محتوی دلخواه 

جنسی فراهم می کند که این به نوبه خود منجر به افزایش تعداد کاربران  به 

  1771سال بر طبق مستندات در .  [45]مشاهده کننده محتوی جنسی می شود

درصد از حجم ترافیک استفاده شده در اینترنت مربوط به پورن می  71حدود 

 درصد از همه کاربران  7289برطبق آمار پورنوگرافی در اینترنت    [44]باشد

 21و از همه مردان   مشاهده می کنند صفحه هایی با محتوای جنسیاینترنت 

الی که در محل کار هستند تصاویر درصد آنها به صراحت اعتراف کرده اند که در ح



این اعداد و ارقام نشان دهنده این است که   [45]پورن مشاهده می کنند . 

بیشترین منبع درامد در صنعت پورن اینترنت می باشد که در اینجا به برخی از 

 روش های کسب در آمد در صنعت پورن پرداخت می شود 

 اینترنت انواع سایت های ارائه دهنده پورن در  5-4

 سایت های همراه پرداخت 5-4-1

 

گروه اول شامل سایت های پولی یا پرداختی می باشند که این سایت ها در ازاء در 

یافت وجه از مشتریان یا مشاهدکنندگان امکان مشاهده و دانلود متریال پورن را 

بیشتر این سایت ها هم تولید کننده و هم ارائه دهنده متریال   فراهم می کنند

   [45]  جنسی یا پورن هستند 

 سایت های رایگان 5-4-2

کامل کننده سایت های پولی یک تعدادی زیادی از وب سایت های پورن رایگان 

هستند  . و این سایت ها  مجموعه هایی  از یک سری  لینک هستند که اغلب 

ات نوشتاری هستند در زیر رسانه ها  به دیگر و ب سایت ها  ارتباط همراه با توضیح

دارند . و این نشان می دهند که این نوع از وب سایت ها محتوی خود را تولید نمی 



کنند . و آنها محتوی خود را از دیگر سایت ها به دست می آورند و نقش اصلی آنها 

 ها نیز شامل تجارت ترافیک می باشد .بازاریابی برای دیگر سایت ها .و نقش ثانویه آن

[45]   

 منافع تجارت پورن در اینترنت 5-5

 سایت های پولی 5-5-1

یک عضو  ، منافع سایت های پولی متمرکز هست برروی حق عضویت مشتریان

با  آن  در غیر این صورت منطقه دسترسی پرداخت می کند  هزینه دسترسی را

یک آرشیو از فیلم  سی . در منطقه دستر محدود می شود  22یا پسورد 27نیمریوز

 پورنوگرافی وجود دارد که می تواند توسط مصرف کنند ه دانلود و یا مرور شود های 

و به این  در دوره های مشخص شده تجدید شودبه طور معمول باید حق عضویت . 

جریان ثابت  یک صورت هزینه های تکراری را برای مشتریان ایجاد می کند و 

   [45] برای گردانندگان سایت فراهم می شود. درآمد

سایت های پولی  ، مشتریان و به وجود آوردن یک محرک برای خرید جلب . برای  

برای مثال  یک  بازاریابی تکیه می کنند. به شدت بر روی یک تعدادی از تکنیک ها 

برای مثال مانند پیش ات فیلم وب سایت شبیه به روش های سنتی تبلیغ برای تور 
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نمایش فیلم های سینمایی که به صورت رایگان منتشر می شود و در نهایت بیننده 

وب سایت های نیز با ارائه چنین  ،ترغیب می کندرا به خریداری یا تماشای فیلم 

 روشی در نهایت کاربر را به عضو شدن و پرداخت حق عضویت ترغیب می کنند . 

سرویس هایی از قبیل موتور : ایت های جهت دهنده موتور های جستجو و وب س

تا لینک هایی را به وب سایت  اجازه می دهند های جستوجو بزرگساالن به کاربر

ارسال کند . این لینک ها سپس بر اساس محتوی و ماهیت طبقه بندی می شوند و 

مکان هایی می شوند و آنها در قابل دسترسی روی وب سایت ها تبدیل به  متریالی 

قابل جستجو مرور شده اند . در حالیکه این سرویس ها به طور  قرار می گیرند که 

را می توان  در این وب سایت ها باالترجایگاههای   ارائه می شود اما معمول رایگان 

   [45]برای هزینه خریداری کرد

به سایت  جذب بیننده بیشترها برنامه  این.هدف اصلی از  جذب مشتری برنامه های 

منطق کسب کار این سایت ها این است که  هست های پرداختی یا پولی

درآمد بیشتر  فروش بیشتر و  می شود بازدیدکنندگان بیشتر منجر به فروش بیشتر

برای این منظور سایت های پولی به به همراه خواهد داشت برای وب سایت را 

 وکنند  ثبت نامدر سایت   اجازه می دهند که عنوان جذب کنندهتجاریشان  یشرکا

   [45]. رسانه های تبلیغاتی دسترسی پیدا کردند  در نتیجه آنها به 



یک مرکب هستند از  و .  طراحی شده اند برای تبلیغات و بازاریابی ها که  این رسانه

 رسانه پورن و لینک هایی که به سمت سایت های پولی و یک دست از فایل هاسری 

عوض برای هدایت کردن بیننده به سایت های پولی یک  . در هدایت می شوند

درصدی از درآمدی که آن سایت تبلیغاتی مشتریان را به سایت های پولی  هدایت 

  پاداش داده می شود کرده اند

دو مزیت را برای خود فراهم می  جذب کنند با استفاده از برنامه های این سایت ها 

برای وب سایت های خود جذب می  را  ی بینندهکنند در نگاه اول آنها به طور موثر

کنند و مزیت دوم نیز برای آنها این است که آنها فایل های رسانه ای خود را توزیع 

که می توانند مصرف  لینک ارتباطی را توزیع کنند، فقط اینکه  می کنند و به جای

   [45]منابع خود مانند پهنای باند را کاهش دهند . 

 رایگان سایت های 5-5-2

در این سایت ها که محتوی توسط خود سایت تولید نمی شود و بیشتر کار بازاریابی 

برای سایت های پولی را دارند و قالبا ارائه دهنده لینک هایی هستند که به سایت 

های پولی ختم می شوند و هزینه خود را از طریق بازاریابی تامین می کنند راه دیگر 

ارت ترافیک است به این منظور که با افزایش تعداد کسب درآمد برای آنها تج

بینندگان باید اینترنتی بیشتری نیز صرف شود و بیننده مجبور است برای دریافت و 



مشاهده فایل های بیشتر هزینه بیشتری را برای اینترنت  پرداخت کنند که بخشی 

   [45] آن نصیب این وب سایت ها می شود. از درآمد  از
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 نتیجه گیری 5-1

 پیدا و ناپیدای صنعت روشن کردن زوایای  هدف این نوشتار بود آنچه          

وبرای از بین بردن بیم جانبداری و یک طرفه نگریستن به موضوع به  پورنوگرافی بود

نوشتار اندک که از منابع پژوهش های داخلی استفاده شده بود بخش  یکی دو جزو 

 می باشد از نتایج پژوهش ها و مقاالت خارجی برگرفته  اعظم آن

که ارمغان زندگی مدرن  و نظام بنا نهاده شده بر روی سود پورنوگرافی  در خصوص  

مشاهده کرده ایم که چگونه با وجود عوارض روانی و جسمی و تاثیری که است زیان 

 نتایج تحقیقات کهاین متریال بر جامعه ، بزرگساالن ، کودکان  برجای می گذارد 

 است . عوارض  تایید اینگویای  انجام شده بر پایه روشهای علمی نیز 

ل نمایش است و حقیقت حا جهان غرب در آزادانه درو بازهم به صورت قانونی       

این است که هدف آن  چیزی جز و سود سرشار این صنعت برای کمپانی های ارائه 

شروع با استفاده از اعتیاد افراد به پورن که دهنده این متریال نیست که در این راه 

مغز آن آن با مشاهده صحنه های معمولی پورن می باشد که با مصرف بیشتر دیگر 

و نیاز به متریال بیشتری  پورن معمولی تحریک نمی شود م های مشاهده فیلها با 

 احساس می کند 



 در این راه شرکت های ارائه دهنده پورن با ارائه صحنه های پست کننده  که 

ایجاد  سعی در ارتباط جنسی گروهی ، پورن کودکان  همانند پورن خشن ،انسانی 

نیاز مشتری خود بدون توجه به  شدن برآورده  و  فرد  تحریک کردن جذابیت و 

 آسیب های رسیده به فرد و جامعه می باشند 

صنعت  ، ابعاد از روش های مختلف بازاریابیدر این راه عالوه بر استفاده       

و به موسیقی و فیلم هایی سینمایی  فراتر رفتهاز فیلم های تماما پورن پورنوگرافی 

مخاطب بیشتر اقدام به ارائه متریال  کشیده شده و تهیه کنندگان جهت جذبنیز 

 یا  قالب ویدئو موزییکنمایش پورن در همچنین  ، پورن در قسمت هایی از فیلم

جهت ایفای نقش در این با قراردادهای سنگین متعدد محبوب  دعوت از خوانندگان 

و مشاهده سوابق کاری که با یک جستجوی سطحی در اینترنت کنند فیلم ها می

 پی خواهیم برد . تبه راحتی به این حقیقخوانندگان و هنرمندان معروف 

 متفاوت  دو زاویه این صنعت از  ات تاثیر امکان بررسی  ،آنچه که قابل فرض است    

زاویه اول آن که متوجه شخص مصرف کننده می باشد که عوارضی مانند  می باشد 

اعتیاد به پورن ، از دست دادن لذت رابطه جنسی سالم ، و در نهایت سالمت جسمی 

در نگاه دیگر باید به  و از هم پاشیده شدن کانون خانواده می باشد  فرد و روانی 

این زاویه بررسی و موضوع را از  مجامعه و دنیایی که در آن زندگی می کنیم بپردازی

 کنیم



مشاهده متریال پورن ، فیلم ، عکس ، ...سودی نصیب  به هر حال ما با     

به نوعی کمکی به حیات کمپانی های تولید گردانندگان این صنعت کرده ایم و 

پست شدن جایگاه وکننده این صنایع که بر مبنای تجاوز ، بردگی و قاچاق انسان 

وسبب ادامه این صنعت توسط گردانندگان آن  ها بنا شده اند کرده ایم انسانی آدم

که شده ایم و به نوعی آنها را در بردگی و قاچاق زنان و کودکان یاری رسانده ایم 

نشان از این دارد که تماشای فیلم پورن عالوه بر آسیب به خود شخص موجب 

که دسترسی به زوایای پنهان و هرچند  آسیب به انسانیت و عواطف انسانی می شود 

 چگونگی جذب افراد به ها و اینکه آنی این صنعت و ارتباطات درون سازمانتر مخوف 

 .  کاری بس دشوار است این صنعت 

مقیاس سرزمینی موضوع را بررسی کنیم درست است که ما در جامعه ای ر اگر د

راحتی به متریال پورن زندگی می کنیم که بنابر دالیل مذهبی و قانونی دسترسی به 

که دنیای امروز جهان ارتباطات امکان پذیر نیست اما باید به خاطر داشته باشیم 

ورسانه است که با همه گیر شدن استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی چه 

بخواهیم و چه نخواهیم پورن در جامعه جوان ما در حال نفوذ است که با یک بررسی 

ساده می توانیم برخی از آثار آن را مشاهده کنیم و به نظر تنها راه مقابله با این 

از ژرفای  با ارائه نتایج علمی  امعهج انجام پژوهش های بیشتر و آگاه سازی  پدیده

 است . نامیمون  و عوارض نابه هنجار  آن  ناپیدا این پدیده 
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