ئيرۆسيزم له ئهدهبياتدا

ئهلبێرتۆ مۆراڤيا
له فارسييهوه :ئيسماعيل ئيسماعيل زاده
ئيرۆسيزم له ئهدهبياتی مۆدێرندا نه له ئيرۆسيزم له ئهدهبياتی يۆنان و رۆمی كۆن دهچێ،
نه له ئيرۆسيزمی ئهو ئهدهبياتهی كه دواتر ھات .ئهگهريش ھاوشێوهيهكيشی ھهيه زياتر له
نمونهی يهكهم دهچێ .بهاڵم ئهم جياوازيه لهئارادايه كه ئيرۆسيزم له ئهدهبياتی پاگان Pagan
دا ھهڵگری سهرلهبهری سادهيی و كێوی بوون و ھاوئاھهنگيی ئهو سرووشتهيه كه ئێستاش به
ھۆی تاوان له مهسيحی بووندا لێك ھهڵنهوهشاوهتهوه و نهبۆته دژی خۆی .كهچی ئيرۆسيزم له
ئهدهبياتی مۆدێرندا دهبێ ئهزموونی مهسيحيی وهبهرچاو بگرێ .به واتايهكی ديكه ئيرۆسيزم له
ئهدهبياتی مۆديرندا ھهڵقواڵوی بارودۆخێكی سرووشت نييه ،بهڵكو ژێدهرهكهی رهوتی
رزگاربوونه له ياساغهكان و ئهو تابويانهی بهر له خۆی ھهبوون .ئازاديی بۆ پاگانه ـ كان
راستهقينهيهكی سانا بوو .كهسێك نهبوو كه ژيرانه بيری لێبكاتهوه .بهاڵم مۆديرنهكان دهبوايه
خوازياری ئازاديی بوايهن و سهر له نوێ
بياندۆزيبوايهتهوه .دهبوو ديسان بهدهستيان
ھێنابوايهتهوه .بهپێچهوانه ،ئيرۆسيزم له
ئهدهبياتی مۆدێرندا تايبهتمهنديی بابهتگهلێكی
ھهيه يان دهبێ بيبێ كه سهرسامت ناكهن يان
ھهر له خۆوه سهرنج راناكێشن ــ به كورتيی
نۆرماڵن .ئهگهر مهبهستمان له نۆرماڵ بريتی
بێ له گۆڕانی كردهی جنسی بهرهو شتێكی كه
له ديدی زانستيهوه ناسراو و ھهڵگری
ناسراويی شاعيرانه بێ له ديدی ئهخالقيي هوه بێ بايهخه .ئهو دهرهنجامهی بهدهست دێ يان
دهبێ بهدهست بێ ئهمهيه كه بۆ يهكهم جار دوای ئهدهبياتی پاگانهكان ،سێكس دهبێته بابهتی
شيعر به بێ پێويستبوونی سيمبول و خوازه .ئهمڕۆكه بۆ يهكهمجار دوای تێپهڕبوونی چهندين
سهده ،كردهی جنسی ھهر كاتێكی كه خودی بهرھهم بخوازێ دهتوانێ به شێوهی راستهوخۆ و
بێ پێچوپهنا ،به شێوهی ئاشكرا و رياليزمانه و شاعيرانه نيشان بدرێ.
ئێستاكه رهنگه بپرسن :ئايا پێويسته كه سهبارهت به كردهی جنسی قسه بكرێ و ئهگهر
وايه ،چ كات؟ وهاڵمی من ئهوهيه ،پێويست ناكا ھهميشه له سهر كردهی جنسی قسه بكرێ،
راست ھهر بهوجۆرهی كه پێويست ناكا ھهميشه له بارهی پرسه كۆمهاڵيهتييهكان يان
بهسهرھاته جۆراوجۆرهكان له ئهفريقا بدوێين .بهاڵم به پێچهوانهی رابوردوو ئهگهر ئهمڕۆكه
بهرھهڵست و تابوويهكی رێگر له پێش دوان له سێكس نييه ،بێدهنگ بوونيش له ئاست سێكسدا
ئهويش كاتێ كه باس لێكردن پێويسته ،ئيدی وهكوو رابوردوو بابهتێكی ئهخالقی نييه بهڵكوو
ناكارامهبوونی دهربڕينه .با ئاماژه به نمونهيهك بكهين :نوسهرێكی ھاوچهرخ كه كردهی
جنسيی سانسۆڕ دهكا ،ئهويش كاتێ كه بابهتی كتێبهكهی دهيخوازێ ،لهو ھاواڵتييه دهچێ كه له
حكومهتێكی ديموكراتيكدا باسی سياسهت ناكا چونكه ديكتاتۆڕيی پێشتر ئيزنی كارێكی ئهوتۆی
نهدهدا .ھهڵبهت ئهمه دووپات دهكهمهوه كه ھهميشه پێويست نيه له كردهی جنسی بدوێين .بهاڵم
ئهگهر به وشهكان ياری بكهين ،پێويسته باسی بكهين كه پێويست بێ.

كێ دهتوانێ نكۆڵی لهوه بكا كه
ئهشق له ھهموو سهردهمێك و له
ھهموو شوێنێك بابهتی باوی ئهدهبيات
بووه؟
بهاڵم ئهويتر دهڵێ باشه له ئهدهبياتی
مۆدێرن دا چۆن ئهشق بۆ سێكس  ،به
واتايهكی ديكهچۆن ئهشق ئهو
تايبهتمهندييه ئاڕمانجی و خوازهيی و
ناڕاستهوخۆيهی له كيس داوه كه له رابوردوو دا ھهيبووه و دواتر لهگهڵ كردهی جنسی
بوونهته يهك شت؟ ھۆكارهكانی ئهم يهكبوونه زۆرن ،ھۆی سهرهكی ھهر بهو جۆرهی كه
پێشتريش ئاماژهمان پێكرد بريتييه له البردنی ياساغهكان و ئهو تابويانهی له رادهبهدهر و به
شێوهی دهستكرد پهرهيان به ئاڕمانجی بوونی ناڕاستی ئوروتيزم دهدا.
ئهم تابو و بهربهستانه تهنيا بهڕواڵهت بنچينهی مهسيحييان ھهيه ،مهسيحی بوون له راستی دا
راسپاردهی داوێن پاكبوونی نهبهزاند .تابو و ياساغهكان رهنگه دهرهنجامی گۆڕانێكی
كۆمهاڵيهتی  involutionھێور بن ،گۆڕانكارييهكی كهم تا زۆر ھاوشێوهی ئهو شتهی بۆ
نمونه له پهيوهندييه چينايهتيهكانی بهشێك له كۆمهڵگا رۆژئاواييهكان دا دهبيندرێ.
سهرهڕای ئهمه لهناوچوونی ئهم تابو و ياساغانه
بهگشتی لهوهوه سهرچاوه دهگرێ كه پێی دهگوترێ
دهرونزانيی قواڵيی يان دهرونشيكاری و ئهو زانسته
دهرونزانييانهی پهيوهندييان لهگهڵی ھهيه.
دۆزينهوه دهرون شيكاريهكان له دوو روانگهوه
دهرهنجامی بنهڕهتی ھهبووه :ئهم دۆزينهوانه
تابوهكانيان شكاندووه ،و كردهی جنسييان له
چوارچێوهی ناوزڕاوی و شوورهييی رزگار كردووه
و ديسان خستيانهوه نێو چهندين شێوازی بهيان و
پهيوهندی كه له بهر دهستی مرۆڤ دا ھهبوون.
له ئهدهبياتی مۆديرن دا كردهی جنسی نه
وهسوهسهيهكی شهيتانييه كه خواپهرستانی سهدهكانی
ناڤين پێيان وابوو و نه چێژێكی تا ڕادهيهك
ھاوشێوهی چێژی خواردن بۆ بۆرژوازی سهدهی ھهژدهيهم ،له ئهدهبياتی مۆديرن دا كردهی
جنسی بوم جۆره نييه ،يان نابێ وابێ ،بهڵكو چهشنێك كردهی چونه ناو سيستمێكی جيھانی و
ئهوپهڕ مرۆڤييه ،ئهمهش كاتێ دهردهكهوێ كه بتوانين كردهی جنسی له ترسی ئهخالقی و
ھهروهھا له جێژوهرگرتنی رهشۆكيانه جيا بكهينهوه .كردهی جنسی كاتێ بهم جۆره ببيندرێ له
راستی دا شتێكی سهرتر و رهمزاوی تر و كامڵ تر له ئهشقه .بهتايبهتی ئهگهر ئهشق وهك
پهيوهندی جهستهيی ــ ھهستهوهری ی سادهی نێوان پياو ژن راڤه بكرێت.
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