ئۆقیانووسێک له تاوان
نووسین و شیکردنهوهی  :خهندان محهمهد جهزا
( ئۆقیانووسێک لهتاوان ) ناونیشانی ئهو توێژینهوهیهیه که لهالیهن بهڕێز ( خهندان محهمهد جهزا سهرپاچ ) هوه
نووسراوه و شیکراوهتهوه  .لهالیهن تیمی پرۆژهی (هاوکاری گرتووخانهی ژنان له سلێمانی ) ئهنجامدراوه  .بهڕێوهبهری
توێژینهوهکهش بهڕێز (جهمال وهلی ئیبراهیم) و سهرپهرشتی زانستیش لهالیهن بهڕێز (سۆران عهبدولقادر کۆسته )
کراوه و ڕێکخراوی ڕۆشنبیری و کۆمهاڵیهتی خانزاد بههاوکاری ڕێکخراوی هاوکاری جیهانی_ ئهڵمانی پێی ههستاون .
ئهم توێژینهوهیه توێژینهوهیهکی کۆمهاڵیهتی دهروونیه سهبارهت به دیاردهی لهشفرۆشی و بازرگانی به جهستهی ڕهگهزی
مێینهوه لهکۆمهڵگای کوردستاندا .
ماڵپهڕی دهروونناسی دوای وهرگرتنی ڕهزامهندی له نووسهری لێکۆڵینهوهکه بهزنجیره چهند بهشێکی ئهم توێژینهوهیه
پێشکهش به خوێنهرانی دهروونناسی دهکات .

بهشی یهکهم
سهرههڵدانى لهشفرۆشی لهمێژوودا
کاتێک باس له لهشفرۆشی دەکرێت بهشێوەیهکى گشتى دەوترێت که یهکێکه لهکۆنترین پیشهکان که مرۆڤایهتى زانیویهتى
و تهنانهت ههندێک بیرو بۆچونى جیاواز ههیه سهبارەت بهسهرههڵدانى لهشفرۆشی  ،بهپێی ههریهک لهوبیرو بۆچونانه
بنهڕەت و دێرینى ئهم کارە وەک پیشهیهک لێک دەدەنهوە ،بهنمونه ههندێک سهرەتاکانى دەگهڕێننهوە بۆ پهیدابونى ڕاوو
شکار ،واته کاتێک مرۆڤ ڕاوى کردووە بهرامبهر ڕاوەکه یان نێچیرەکه ههستاوە به ئاڵوگۆڕ لهپێناوى سێکسدا ،
ههندێکى دیکه دەڵێت لهگهڵ سهرههڵدانى دراودا پهیدا بوە  ،ههندێکى تر دەڵێت سهرههڵدانى لهشفرۆشی دەگهرێتهوە بۆ
ئهو ساته وەختهى که بازرگانىدروست بوە..بهم جۆرەش ههریهک لهو بیرو بۆ چوونانه دەخوازن بهشێوەیهک لهشێوەکان
بڵێن لهشفرۆشی یهکێکه لهههرە کۆنترین جۆرەکانى پیشه کهمرۆڤایهتى پهیڕەوى کردوە بۆ دابینى بژێوى خۆى .
وەک مێژووزۆرێک لهمێژوو نووسان و شارەزایانى بوارى کهلتورو شارستانیهتیهکان ئهم پیشهیه دەگهرێننهوە بۆ 3000
ساڵ پ .ز  *.بهاڵم زۆر ئاستهنگه کهسهرههڵدانى لهشفرۆشی لهمێژووى مرۆڤایهتیدا دیارى بکهین و بڵێین لهبهروارێکى
دیارى کراودا سهریههڵدا ،چوونکه ئهو پرۆژەیه بهشێوەیهکى ڕێژەیی ئهرکێکى زۆرگرانه لهڕووى مێژوو نوسینهوە ،
کهئهمهش بۆ زۆربهى دیاردە کۆمهاڵیهتیهکان ڕاسته .
ئهوەى مرۆڤ لهئاژەڵهکانى ترى جیادەکاتهوە بریتیه لهئاستى گهشهکردنى کۆئهندامى دەمار کهبههۆى ئهم گهشهیهوە
بهشێکى گهورە له ڕەفتار و ههڵسوکهوتى مرۆڤیش گۆڕاوە کهیهکێک لهوانه بریتیه له تواناى قسهکردن و بههۆى
ئهمهشهوە توانیویهتى بنهماى ئهخالقی بهێنێته گۆڕێ ،کهلهقۆناغێکهوە بۆ قۆناغێکى تر جیاواز بوە  .گهر ئهم مهسهالنه
ههموویان وەال بنێین و پرسیار لهخۆمان بکهین تابزانین سهرەتاکانى به مرۆ بوونى مرۆڤ له گیانهوەرەوە دەگهڕێتهوە بۆ
کهى  ..ئهوا ئهو کات دەتوانین بڵێین ئهوە سهرتایهکه بۆ دروست بونى ههندیک له بنهماى ئهخالقی کهدواجار دەتوانین
گفتوگۆ لهسهر مهسهلهى سهرەتاکانى لهشفرۆشیش بکهین .
لێرەدا ئێمه مهبهستمان نییه لهچوارچێوەى ئهم توێژینهوەیهدا باس لهمهسهله مێژوویهکانى ئهنترۆپۆلیژیاو دروست بوونى
مرۆڤ بکهین ،یان بمانهوێت یهکێک لهمهسهله ئهنتۆلۆجیهفهلسهفیهکانى بوون بسهلمێنین ،بهاڵم دەڵێین بێگومان مرۆڤ
لهقۆناغێک لهقۆناغهکانى ژیانیدا ،ههروەک ئاژەڵ مامهڵهى لهگهڵ سێکسدا کردووە بهتهنیا پشتى بهستوە بههاندەرە

غهریزیهکان بۆ ئهوەى سێکس بکات و تاکه وەزیفهى سهرەکى سێکشیش بریتى بووە له زۆربوون  ..بهاڵم پاش گهشهى
مرۆڤ و پهرەسهندنى کۆئهندامى دەمارو بههێزبونى تواناى بیرکردنهوەو بیرکهوتنهوە  ،واته ( التفکیر والتژکر ) سێکس
الى مرۆڤ فهنتازیاى تیادا دروست دەبێت  .واته دەتوانین بڵێین کهله زۆر کۆندا مرۆڤیش وەک ههر ئاژەڵێکى تر سێکسی
کردووە و پاشان پهرەى سهندوە تا بوەته شێوازى جۆر بهجۆر لهپهراوەى سێکسدا  ..لهڕاستیدا بۆ ساغکردنهوەى ئهم
ڕاستیانه پێویسته پشت به ههندێ بهڵگه نامهى مێژووى و ئهنتیکناسی ببهستین  ،بهاڵم ئهمهش لهم توێژینهوەیهى ئێمهدا
کارێکى گرانهو نامانهوێت خۆى لێ نزیک بکهینهوە  ،دڵنیاین کهمێژوویهکى دیاریکراوى ههیه بهپێی سروشتى
پهرەسهندنى شارستانیهت و کهلتورەکانى مرۆڤایهتى  ،بهاڵم له ڕوى مێژوو نوسیهوە ناتوانین ڕۆژێک یان مێژوویهک یان
سهدەیهکى دیاریکراو دەستنیشان بکهین سهبارەت بهو مهسهلهیه*.
ئێستاش بۆ ئهوەى سهرتاو سهرههڵدانى لهشفرۆشی باس بکهین وەک بنهمایهکى تیۆرى پێویستمان بهپێناسهیهک ههیه بۆ
ئهم دیاردەیه  .کهبهپێی ئینسایکلۆپیدیاى (ویکیپێدیا) بریتیه له  ” :فرۆشتنى خزمهت گوزارى سێکسی بهرامبهر به پارە
یان ههر جۆرە دەستکهوتێکى تر ”  .بهاڵم به پێی فهرههنگى ئۆکسفۆرد که دەمانگهڕێنێتهوە بۆ پیشهى لهشفرۆشی و له
بکهرەکهیهوە پێناسهى دەکات و دەڵێت  ” :لهشفرۆش ئهو ژنه و /یان پیاوەیه که خۆى دەخاته خزمهتێکی سێکسیهوە بۆ
یهکێکى تر بهرامبهر بڕێک له پارە ” .
بهپێی ئهم زاراوەو چهمکانهش سهرههڵدانى لهشفرۆشی پێویستى به ههل و مهرجى تایبهتى خۆى ههیه  ،که لێهدا دەبێت
خاڵبهندیان بکهین و دەڵێن لهشفرۆشی لهگهڵ گهشهسهندن و دروست بوونى ههریهک له خااڵنهدا گهشهى کردووە تا
گهیشتۆته ئهمڕۆ بهشێوەیهکى گشتى دەرهاویشتهى ساتهوەختێکى مێژوویی نی یه  .گرنگترین ئهو هۆکارانهش ئهمانهى
الى خوارەوەن :
 -1نهگهیشتنى مرۆڤایهتى بهکۆمهڵگایهک کهتیایدا مرۆڤ سهردارو ساالر بێت نهک یهکێک لهڕەگهزەکان خاوەن
سهروەرى بێت  :چونکه لهیهکێک لهبارەکانى تردا  ،واته گهر ۆمهڵگا پیاو ساالر بێت یان ژن ساالر ئهوا دەرفهت ههیه
بۆ ئهوەى مرۆڤ لهڕووى سێکسهوە ببێته کااڵ  ،بهواتایهکى تر سهرەتاکانى لهشفرۆشی دەگهڕێتهوە بۆ سهرەتاکانى
سهرههڵدانى کۆمهڵگاى یهک ڕەگهز ساالرى جا ئهگهر ئهو بارى ساالریه ژن بوبێت یان پیاو.
 -2له ڕێگاى پێناسهکانهوە دەتوانین بڵێین  :کهڵهکهبوون و دەگمهنى ( ،التراکم والندرە) ى سێکس یهکێکی ترە له
ههلومهرجه پێویستیهکانى سهرههڵدانى لهشفرۆشی  :واته پێویسته یهکێک لهڕەگهزەکان پێویستیهکى بۆ دروست ببێت به
مومارەسهکردنى سێکس و بهاڵم به ئاسانى بۆى دەستهبهر نهبێت  ،پاشان لهالى دووەمیشهوە ئهم مهسهلهیه فرە بێت واتا
تونایهکى بهرفراوانى له پهراوەى سێکس ههبێت و لێی زیاد بێت بهواتاى پێویستى ناڵێین  ،بهڵکو بهواتا شمهکیهکهى،
( المعنى السلعى للجنس )  ،بهم پێیهش لهشفرۆشی دروست دەبێت  ،بهاڵم مهرجدارە بهیاساکهوە که قهدەغهى بکات یان
تابوى بکات  ،بۆ ئهوەى ئهو کااڵیه کڕین و فرۆشتنى تێدا دروست ببێت .
 -3پێویسته بازرگانى ههبوبێت  ،واته سهرچاوەى بهرههمهێنان ههبوبێت و لهونێَوەندەشدا بازاڕ ههبووبێت  ،که یهکێکیش
لهمهرجهکانى بازاڕ بریتیه له ههبوونى هۆکارى ئاڵوگۆڕ  :لهبهر ئهوەش لهشفرۆشی بهپێی پێناسهکان بهپێی سروشتی
خۆى بریتیه لهپرۆسهى ئاڵوگۆڕێکى بازرگانى لهنێوان خزمهتگوزارى سێکسی و پارەدا ئهوا کاتێک سهریههڵداوە
کهبازاڕ ههبووبێت  ،له پێش مهرجهکانى بازاڕیش بهدەر لهبهرههمهێن و ،بهکارهێن ههبوونى کااڵى ناوەندى یان پارەیه
بۆ ئهوەى بههۆیهوە ئاڵوگۆڕى ئهو خزمهتگوزاریه ڕووبدات  ،جا کااڵى ناوەندى بریتى بووبێت لهشمهکێک یان دراوێک
 ،یان خزمهتگوزاریهکى دەگمهن*.
 -4مرۆڤ تواناى پهراوەى سیچکسی ههبووبێت بهشێوەیهکى تهجریدى و بهتهنیا سێکسێکى موجهڕەدى کردبێت  :سێکس
پرۆسهیهکى موجهرەد نیه لهههست وسۆزو خۆشهویستى و پهیوەنیهکى زیندەگانیانهى پڕ واتا  ،که لهالى گیاندار
بهشێوەیهکى غهریزى گوزەر دەکات  ،لهالى مرۆڤیش لهسهردەمى کۆمۆنهیی سێکسدا ههمان سروشتى ههبوە  ،بهاڵم
بههۆى گهشهى کۆئهندامى دەمارەوە و پهرەسهندنى بیرکردنهوەو بیرکهوتنهوەوە  ،مرۆڤ ئارەزوى تاقیکردنهوە دەکات و
ههندێک جار کردەکان دەبنه خویهکى موجهرەد  ،ئهگهرچى ههمان ئالیهتى بارە ناتهجریدیهکهیان ههیه  ،ئالهم بارەدا
کاتێک سێکس دەبێته خزمهتگوزاریهکى پێشکهشکراو بهرامبهر بهپارە یان ههر شمهکێکى تر ئهوا دەتوانین بڵێین
کهپهراوەى سێکسی تهجرید بوە.
 -5قۆناغێکى کۆمهاڵیهتى ئینتیقالى بۆ سێکس ههبوە کهلهنێوان کۆمۆنهیی و خاوەندارێتیدا سێکس بکاته کااڵ بهدەر
لهتواناى خاوەندارێتى ههریهک لهڕەگهزەکان :واته دەگهڕێینهوە سهر قۆناغى کۆمۆنهی سێکسی* ،ئهوا دەڵێین لهم
قۆناغهدا سێکس لهبارێکى رەهاى ههمهجۆرى سێکسدا بوە (التنوع الجنسی)  ،وردە وردە لهگهڵ سهرههڵدانى خاوەندارى
سێکسیدا و بۆ گهرانهوە بۆ ئهو بارودۆخى ههمهجۆریه و چێژەکانى ههمهجۆرى  ،دەرفهتێکى باش بوە بۆ سهرههڵدانى
لهشفرۆشی و تهنانهت دەرفهتێکى باش بوە بۆ هێنانه کایهى فرە ژنى و فرە پیاوى .
 -6سروشتى سێکچواڵیتى ههریهک لهژن و پیاو دوو هۆکارى یلریدەدەر بوون بۆ سهرههڵدانى لهشفرۆشی  :لهبهرئهوەى
بڕگهیهکى تایبهتمان لهباسکردن ههیه سهبارەت بهم خاڵه لێرەدا ناچینه وردەکاریهکانیهوە .
 -7پرۆسهى هاوسهر گیرى سهرئهنجامى خاوەندارێتی و سهرئهنجامى گهشهسهندنى ئابورى کۆمهڵگاکان هاتۆته گۆڕێ ،

ههر بۆیه دەڵێین مێژووى سهرههڵدانى هاوسهرگیرى بنهمایهکى ئابورى ههیهو ئهمهش یهکێکى ترە لهمهرجهکانى
سهرههڵدانى لهشفرۆشی  .واته سهرەتاکانى لهشفرۆشی دەگهرشێتهوە بۆ ئهوکاتانهى کههاوسهرگیرى پهیدابوە .
 -8خودى هاوسهر گیرى لهزۆربهى کۆمهڵگاکاندا هاندەرە بۆ سهرههڵًدانى لهشفرۆشی * :لهبهشێکى زۆرى کۆمهڵگاکاندا
بهتایبهت کۆمهڵگا دواکهوتوەکان  ،پرۆسهى هاوسهرگیرى سهرئهنجامى ئاڵوگۆڕی ژن بهرامبهر بهدراو ڕوودەدات
،کهئهمه یهکێک بوە لههۆکارەکانى سهرههڵدانى لهشفرۆشی لهمێژووداو کاتێک هاوسهرگیرى لهسهر بنهماى ئهم ئاڵوگڕ
ئهنجامدرا  ،ئهوا ههر خۆیشی جۆرێکه لهجۆرە ڕێکخراوەکانى .
بهم جۆرەش ئهم خااڵنه بنهماى سهرەکین بۆ سهرههڵدانى لهشفرۆشی  ،ههرچهند ناتوانین دەستنیشانى بکهین  ،کهبروارى
سهرههڵدانهکه دەگهڕێتهوە بۆ کهى و مهرجیش نیه کهسهرەتاکانى لهشفرۆشی لهگهڵ ئامادە باشی ههمووخاڵهکاندا پێکهوە
هاتبێته گۆڕێ،بهڵکو ههلومهرجهکان لهناوچهیهکهوە بۆ ناوچهیهکى تر لهگۆڕاندابوون و لهکهلتورێکهوە بۆ یهکێکی تر
جیاوازى ههبوە سهبارەت بهم جۆرە لهپیشه  ،ئهگهر قایل بین بهپیشه ناوى بهرین .

بهشی دووەم
لەشفرۆشی لەسەردەمى یۆناندا
یۆنانیهکان بهتایبهت لهئهسینادا کهنمونهیهکى باشی بنهما ڕەوشتیهکانیان بهخۆوە نهبینیهوە  ،بهاڵم بهشێوەیهکى گشتی
یۆنانى کۆن لهڕووى ئهخالقهوە له ڕۆژههاڵت چوە تا لهڕۆژئاوا بچێت ،ئهوەى سهیرە الى یۆنان کهسێکسیان بهبنهماى
خۆشهویستى زانیوە نهک بهپێچهوانهوە  .باوک ساالریش یهکێکی تر بوە لهخهسڵهتهکانى کۆمهڵگاى یۆنانى چونکه
ئهوەندەى کۆت و پێوەند لهسهر ڕەگهزى مێینه ههبوە ئهوەندە لهسهر ڕەگهزى نێرینه نهبوە بهتایبهت پێش پرۆسهى
هاوسهرگیرى کهتیایدا نێرینه ئازاد بوە پاش خهوبینین بهاڵم مێینه پێویستى زیاترى بهخۆپارێزى ههبوە لهڕوى سێکسیهوە
.
لهناو ئهسینادا یاساکان ڕێگهیان داوە بهلهشفرۆشی و تهنانهت باجیشیان له لهشفرۆشهکان وەرگرتوە  ،ئهوەى لهڕوى
ئهخالقیهوە ناشیرین بوە تهنیا ئهگهر پیاوێک بهم کارە ههستابێت ئهوا لهالیهن ژنهکانیانهوە سهرکۆنه کراون یان لهناو
شارەکهدا بهکهمتر سهیرکراون بهاڵم وەک تاوان نهناسراوە  .ئهوەى گرنگه بیزانین کۆت و پێوەندەکان لهسهر ژنان
زیاتربوون * .
لهیۆنانى کۆندا بهشی ههرە زۆرى یاساکان لهسهر بنهماى چینهکان دابهش بووبوو ،ههر بۆیه یاساى لهشفرۆشیش بهپێی
چینى جیاواز جیاواز ڕێگهى دابوو به ژنان کهلهشفرۆشی بکهن  .لهشفرۆشی یهکێک بوو لهو پیشانهى کهخهڵکێکی زۆر
خهریکى بوون بهتایبهت لهشارێکى وەک ئهسینادا کهمهڵبهندێکى ڕۆشنبیرى و بازرگانى گرنگ بوو  ،ههربۆیه چهند
جۆرێکی جیاواز و چهند پسپۆڕیهکى تایبهت له لهشفرۆشی بهپێی چینهکان ههبوە .
لهشفرۆشهکانى چینى پۆرناى لهقهراغ شار دەژیان و شوێنی نیشتهجێ بونیان زۆر پێشکهوتو نهبوە ،ههرکهس ویستبێتى
توانیویهتى بهئاسانى بیاندۆزێتهوە چونکه (زەکهرى پریاپۆس ) بهدەرگاکانیدا ههڵدەواسراو کرێی چوونه ژوروەش زۆر
ههرزان بوە (یهک ئۆپڵه)  .ناو ئهم خانوانه پڕبوە لهکچى جۆراو جۆر  ،جلی تهنکیان لهبهرکردوە پێیان وتون (جمنایی)،
ئهمانه لهههمان خانهدا لێیان فرۆشراوە و لهبازاڕەکانى فرۆشتنى ئهم کهسانهدا هاوشێوەى بازاڕەکانى سهگ بوە  .لهم
مااڵنهدا  ،کهبهزۆرى خهڵکى بێگانه بهشارەکه سهردانى کردوون و توانیویانه ههندێک لهلهشقرۆشهکان بۆ ماوەى ههفتهو
دە ڕۆژو مانگ بهکرێ بگرن  ..ئهمانه بهزۆرى لهسهر ئامێرى قیسارە موزیک ژەن بوون و سهمایان کردووە بهجل و
بهرگى زۆر تهنکهوە .
ئهوەى گرنگه لێرەدا باسی بکهین  ،لهبهر ئهوەى لهیۆناندا لهشفرۆشی کارێکى یاسایی بوە وەک ههر پیشهیهکى ترى
پزیشکى  ..مامۆستایهتى  ..سهیرکراوە  ..بهاڵم بهپێی چینهکانى جیاواز بوون  ،ههربۆیه قوتابخانهى تایبهت بهخۆى ههبوە
 ،کهچۆن لهم شوێنانهدا فێربون  .بهرزترین ئاست لهچینهکانلهشفرۆشی هیتارایی بوە ،کهبهزۆرى لهخهڵکى ڕەسهنى
ئهسینا پێک هاتون  ،نهک ڕۆژههاڵتیهکان وەک پۆرناى  .ئاستى ئهم چینه زۆر بهرز بوە ،کهلهوانهیه بڵێین هۆکارى چی
بوە کهچینێکى ئاوا بهرز توشی لهشفرۆشی ببێت ؟ دەڵێین ئهمانه بههۆى هۆکارى جیاواز جیاوازەوە لهماڵهکانیان
دەرچوون  ،ئارەزوویان کردوە ڕزگاریان ببێت لهژیانی تهنیایی و دەستیان داوەته ئهم کارە  ..پاش تهواوکردنى
خوێندنێکى تایبهت بهلهشفرۆشی  ،ههروەها بهالیهنهوە گرنگ بوە سهربهخۆ بژین لهخانویهکداو ئهو کارە بکهن ..
زۆربهى ههرە زۆریان گهنم ڕەنگ و برۆنزى بوون  ،ڕەنگى قژیان زۆر زەرد کردوە چونکه باوەڕیان وابوە کهپیاوى
ئهسینى ئارەزوى قژی زەرد ئهکات  .بهاڵم پێویستى بوە ئهمانه جلی گوڵدار لهبهر بکهن  ،کهئهمهش یهکێک بوە
لهیاساکانى ئهسیناو مهرجێکى سهرەکى بوە بۆ وەرگرتنى مۆڵهتى لهشفرۆشی .
ههروەک سهرەتا باسمان کرد لهشفرۆشی بهپێی چینهکان دابهش بوە  ،شتێکى ناشیرین بوە بۆ پیاوان و ژنان بهاڵم

لهڕووى ئهخالقیهوە تابوو نهبوە ،بهاڵم بهڕێژەیهکى زیاتر بۆ ژنان ..بۆیه کاتێک پیاوان چونهته الى لهشفرۆشهکان زیاتر
شهرمهزارى لهوەدا بوە کهبچنهالى لهشفرۆشێک لهچینێکى نزم  ..بهاڵم بۆیان ههبوە شانازى بکهن بهچوونه الى
لهشفرۆشێک لهچینێکى بهرزى وەک هاتایرایی  ..ههربۆیه ههندێک لهلهشفرۆشهکانى چینى بهرز پلهو پایهى بڵندیان
ههبوە بهههمان ئاستى فهیلهسوفهکانى یۆنان  ..بهنمونه :کربسترا یهکێک بوە لهوانهى کهعاشقهکانى بۆ چهند دەقهیهک
 500ئۆپڵهیان داوە  ..ترجیلیا و میتهارى بۆ زیاتر لهههفتا ساڵ خزمهتى سیاسهتمهدارەکانى یۆنانیان کردوە یهک
لهدوایهک ..تیۆریس یهکێک بوە لهوانهى کهتهرخانکراوە بۆ گهنجکردنهوەى سۆفکلیز ..ئهرکیانسا ئهو لهشفرۆشه بوە
کهتایبهت بوە به ئهفالتون ..دانى و لیۆنتیۆم لهڕووى سێکسهوە تهواو جیاواز بوون ،بهمامۆستاى ئهبیقۆر دادەنرێن
لهداڕشتنى فهلسهفهى چێژدا  ..تمستونوئى کارى لهشفرۆشی کردوە تاکهوتنى دوا ددانى و ڕوتانهوەى دواههمین تاڵهکانى
سهرى  ..نائیناى بهرامبهر یهک شهوى کچهکهى  1000دراخماى وەرگرتوە  ،یهک دراخما  100ئۆپڵهیه دەکاته نزیکهى
 1000دۆالرى ئهمریکى  ،ئهم نرخه گرانهش چونکه نزیکهى ههشت ساڵ وانهى سێکسی بهکچهکهى وتوەتهوە و
بهوردى فێرى ئهم پیشهیهى کردوە  ،یهکێک لهنهێنیهکانى بهڕواجى ئهم کچه  ،ئهوە بوە که لهناو ئهسینادا زۆر جوان و پڕ
پۆشاک بوە ( حیجاب بوە لهسهریهوە تا بهرى پێی ) .
لهبهر ئهوەى لهیۆناندا لهشفرۆشی بهپیشه دانراوە  ،ڕێزێکی تایبهتیشی بۆ دانراوە  ..لهشفرۆشیش لهالى چینه بهرزەکاندا
پێویستى بهبڕوانامهى بهرزو شارەزایی زۆر ههبوە لهبوارى سێکسدا لهپاڵ جوانیدا  ..بهنمونه  :جوانى یهکێک بوە
لهپێداویستیهکان بۆ ئهوەى لهشفرۆشهکه لهچینه بهرزەکان ههژمار بکرێت .
لهشفرۆشێکی وەک لئیس ،لهکاتى نوسینهوەى مێژووى شارەکاندا  ،مێژوو نووسهکان شهڕێکی زۆریان لهسهر کردوە بۆ
ئهوەى بهلهدایک بونى شارەکانى ئهوان دەستنیشان بکرێت ..واته زۆربهى زۆرى مێژوو نووسی شارەکان شهڕیان بوە
تالئیس بکهنه لهدایک بووى شارەکهى خۆیان  ..ئهم لهشفرۆشه لهبهر گرانى خزمهتگوزاریهکانى که گرانیهکهشی
دەگهڕێتهوە بۆ جوانیهکهى  ،ههروەها شارەزایی لهبوارى سێکسدا  ..زۆربهى زۆرى هونهرمهندو نیگار کێشهکان تهنیا
توانیویانه ئهوەندە پارە بدەن کهبهڕوتى بیبینن .
چونه ژورەوە بۆ الى لئیس  ..بۆماوەى یهک کاتژمێری لم بریتى بوە له  5000دراخما  ..دەگێڕنهوە دەڵێن میلۆنى گهورە ،
کاتێک لهپیریدا لئیسى دیوە  ،ههموو موڵکهکانى خستۆته بهردەم بۆ ئهوەى شهوێک لهگهڵیدا بژی  ،بهجوانترین ژنى دونیا
ناسراوە  ،بهاڵم لئیس ڕازى نهبوە  ..ههربۆیه میرۆن ههستاوە بهتاشیتى ڕیشه سپیهکهى و دەستکارى ڕەنگى نینۆکهکانى
کردوە و پارەیهکى زۆرى لهچرچهکانى دەموچاویدا سهرفکردوە تا قایلى بکات  ،تهنانهت دەڵێن جوانى لئیس و شارەزایی
لهم پیشهیهدا کاریگهرى ههبوە لهسهر گهڕانهوەى تین و گوڕى گهنجایهتى بۆ میرۆن  ..کاتێک میرۆن دەچێتهوە بۆ الى
لئیس و سور دەبێت لهسهر داواکهى  ،لئیس دەڵێت “ :چهند ڕۆژێک لهمهو بهر باوکت ههمان داواى لێکردم و ههموو
سهروەتهکهى دامێ بۆ یهک شهو ،بهاڵم من ڕازى نهبووم ..بۆتۆ ههموو سهروەتهکهتم ناوێت  ،بهڵکو بۆ ههموو
سهعاتێکى لمین  5000دراخمام دەوێت ”
ئهمهش دوو ئاماژەى تێدایه  :یهکهم لهالى لهشفرۆشێکى وەک لئیسیش ئهخالقی تایبهت بهپیشهکهى ههبوە  ،لهالى
دوەمهوە  ،لئیس توانیویهتى سهروەتێکی زۆر کۆبکاتهوە بهم ڕێگایه  ..چونکه کرێی یهک شهوى لئیس  10000دراخما
بوە .
ئهوەى لێرەدا گرنگه باسی بکهین  ،لئیس دەست و دڵێکی باشیشى ههبوە ،لهگهڕەک کوچه ههژارەکاندا گهڕاوەو خۆى
گهنجانى ههڵبژاردوەو بهبێ بهرامبهر لهگهڵیان خهوتوە * .
بهشی سێیهم
لهشفرۆشی لهپاش یۆنانهوه تا  1800پاش زایین
ئایینى مهسیحى لهسهردەمى ڕۆمانهکاندا هاته کایهوە و گهر باسی لهشفرۆشی لهماوەى مێژوویی  30پ .ز تا  120ساڵی
ئهو سهردەمهش بکهین ئهوا دەبێت گفتوگۆکانمان لهسهر ئهخالقی ڕۆمانى بێت لهسهردەمى قهیصهرەوە تا هاتنى
مهسیحیهتیش بۆ نزیکهى ماوەى سهدەیهک  ..لێرەدا دەڵێین ژیانى ئهخالقی کهبهتهواوى لهژێر چاودێریهکى ورددا بوە
کوانى الو  ..بهههمان شێوەى سهردەمى یۆنان ئهو پیاوەى
بهتایبهت بۆ کچان و تاڕادەیهکیش زۆر گرنگ نهبوە بۆ ِ
لهلهشفرۆش نزیکبوایهتهوە بهشێوەیهکى گشتى بهسووک سهیر کراوە .
لهسهردەمى ڕۆمانهکاندا ئهم پیشهیه بههۆى یاسایهکهوە ڕێکخرابوو کهتێیدا دەبوو لهشفرۆش لهدەرەوەى سنورى دیوارى
شارەکان بژین بهتهنها دەبوو لهشهودا کاربکهن فهرمانگهیهکى ڕەسمى ههبوو بۆ ناو نووسینى لهشفرۆشهکان و مۆڵهت
پێدانیان .
لهشفرۆش پێویست بوو (تۆگه) لهبهر بکات لهبرى ( ستۆال ) تۆگه جلێکی ڕۆمانى بوو وەکو جبه بهاڵم (ستۆرە) تۆزێک
له تۆگه درێژتر بوە  .بهشێکی زۆرى ژنانى ڕۆمان خۆیان ناونووس دەکرد بۆ ئهوەى لهسجلێکی ئهو فهرمانگهیه ناویان
ه هبێت نهکا ڕۆژێک بێت به خهیاڵیاندا زینا بکهن بۆ ئهوەى خۆیان بپارێزن لهسزاکانى زیناکردن که زۆر قورس بوو .
کرێی ئهم لهشفرۆشانه زۆر کهم بوو بهچارەکه ئاستێک بوو ( پارەى کۆنى ڕۆمانى ) ئهک یاسایانه لهشفرۆشیان زۆر
قورس ردبوو کاتێکی زۆرى وویستوە تابچێت دەروەى شار تا لهشفرۆشێکت دەستکهێت ههربۆیه توێژێک لهژنانى

ڕۆشنبیر دروست بوون کهئهم کارەیان کردوە بهناوى گۆرانى و مۆسیقاو سهماو گفتوگۆى فهلسهفهو شانۆوە ،کهئهمانهش
ههمووى لهپێش شانۆکانهوە کراوە ههروەها پهرستگاکانیش بۆ ئهم کارە بهکار هاتوە تهنانهت مێژوو نوسهکانى مهسیح
دەڵێن ژمارەى لهشفرۆشهکانى ڕۆمان بهقهدەر ژمارەى ئهستێرەکانى ئاسمان بووە بهتهنها لهڕۆمدا (  )53000لهشفرۆش
ههبوە ئهمهش لهکاتێکدا کهزینا کردن زۆر بهتوندى سزادراوە  .لهشفرۆشی نێرینهش ههبوە لهسهردەمى ڕۆمانهکاندا .
لهئاینى یههودى سیفاتى ئهخالقی زیاتر لهسیفاتی ئهخالقی ڕۆژههاڵت نزیک بووە تهنها یاسا توندەکانى ڕۆژههاڵت
نهبووە لهشفرۆشیان لێ قهدەغه بکات بهڵکو ئهو یاسایانهى لهئهوروپا دەرچوە دژی لهشفرۆشی جێ بهجێیان کردوە
سهرەڕاى بهر باڵوى فرەژنى لهناو جولهکهدا ەاڵم کوڕان و کچانیان زۆر بهتوندى پارێزگاریان لێکراوە لهڕوى سێکسهوە
 .زۆر بهدەگمهن سێکسی نێوان ههمان ڕەگهز ههبوە و ژنهکانیان به پاکیزەیی ماونهتهوەو زۆر بهحهیاو حورمهت بوون
لهڕووى سێکسهوە هۆکارى سهرەکى ئهەش دەگهڕێتهوە بۆ زوو بهشوودانیان .
بهپێی بۆچونى مێژوو نووسی گهورە ( وڵ دیوارند ) لهشفرۆشی لهناو جولهکهکاندا بهئهندازەیهک کهم بوە مرۆڤایهتى
ههماوە جارێکیتر ناتوانێت بگهڕێتهوە ئهو دۆخه  .ڕەبهنى پیاوان قهدەغه بوە ههر پیاوێک تهمهنى له  20ساڵ تێپهڕی بێت
پێویست بوە هاوسهرگیرى بکات دەنا بهپێی یاسا ئهم کارەیان ئهنجامداوە باوک ڕۆڵێکى سهرەکى بینیوە لهخێزاندا مافی
ههبوە هاوسهرگیرى کوڕەکهى یان کچهکهىدەست نیشان بکات بهاڵم پێویست بوە بهپێی یاسا خۆیان ڕازى بن ههر لهبهر
ئهوەش توانیویهتى کچهکهى بهمنداڵی به شو بدات  .لهساڵهکانى (  135تا  ) 565ههموو بهشودانێکیش بهرامبهر بهبڕێک
پارە بووە واەگهڵ تهاڵقداندا پێویست بوە ئهو بڕ پارەیه بگهڕێنێتهە بۆ خاوەنهکهى ( بهم جۆرەش دەتوانین بڵێین که هاوسهر
گیرى بهپارە لهشفرۆشی نهبوە ئهوەندەى ڕەهنێکی کراوە بوە ) بهشێوەیهکى گشتى پلهو پایهى ژن زۆر نزم بوە تهنانهت
لهکاتى نوێژدا پیاوان سوپاسی خوایان کردوە کهبهژن دروست نهکراون و ژنانیش سوپاسی خوایان کردوە کهبهزەوقی
خۆى دروستیکردوون و پاڕاونهتهوە چیتر لهوان دروست نهکات .
بهپێی ههندێک لهیاساکانى پیاو ساالرى لهسهردەمى یههودا قهدەغه بوە  ،ژن و مێرد لهبهردەمى خهڵکیدا بهگشتی
قسهبکهن ،مافی سهما کردنیان ههبوە بهاڵم ژن لهگهڵ ژن و پێیاو لهگهڵ پیاو ..پیاو ههموو سهروەت و سامانى ژنهکهى بۆ
ماوەتهوە بهاڵم ژن هیچ مافێکی نهبوە لهمیراتی باوکیدا ئهگهر براى ههبوبێت بهاڵم گهر براى نهبوبێت ئهوا ههقی ههبوە .
ساڵهکانى ( 700تا  )1300سهردەمى ئاینی مهسیحى
ژیانى مهسیحیهکان لهسهرەتادا پشتیان بهڕاوو شوانکارەیی بهستوە گرنگ بوو خواردنیان دەست کهوێت و وەپارێزگارى
له ژیان بکهن باروو دۆخى ئهوان بهجۆرێکبوە که لهسهر سفرەو خوان دانیشتوون نهیان زانیوە ئایه جارى دووههم
خواردن دەبێتهوە یان لهبرسا دەمرن  ،ههریۆیه بڕیاریان داە بهر بۆ ئارەزوە جنسیهکانیان باڵو بکهنهوە ..کهس پابهند
نهبوە به هاوسهرگیریهوە لهبهرئهوەى ئاستى مردن زۆرتر بوە له لهدایک بوون  .ههموو ژنێک ههڵپهى کردوە بۆ ئهوەى
منداڵی بێت ههموو پیاوێکیش ههڵپهى کردوە بۆ ئهوەى خواردن پهیدا بکات  ،ئهوەى کهلهالى مهسیحیهکان تابوو بوە
برینى بوو لهسێکس کردن لهگهڵ ئاژەڵدا چ نێربوبێ یان مێ سزاکهشی بریتى بوە لهلهسێدارە دان واته ههردوو
ئاژەڵهکهش و ههم مرۆڤهکهشیان کوشتوە بهڕێگهى سووتاندن .
پهیوەندى سێکسی پێش هاوسهرگیرى زۆر بهرباڵو بوە تهنها یهک ههفته پێش هاوسهر گیرى وازیان لهم جۆرە هاوسهر
گیریه هێناوە  .لهشفرۆشی ههبوە لهناو کۆمهڵگاى مهسیحیهتدا بهشێوەیهک لهشێوەکان بهرباڵو بوە .ئهو مندااڵنهى
لهلهشفرۆشی درووست بوون خراونهته بهر کارى سهربازى و زۆرێکیش لهپاڵهوانهکان لهم مندااڵنه بوون وەک (
کۆشۆالن  ،ئارسهر  ،جاوین  ،رۆالند  ،ولیهم  ،فرۆى سارد  …،تاد ) لهناو مهسیحیهکانداو بهتایبهت لهناو سوپادا
ژمارەیهکى زۆۆر لهژن ههبوون بهبهرگى پیاوانهوە که لهجهنگهکاندا لهگهڵ سوپا دەیان بردن چونکه دەیان وویست کاتى
داگیرکردنى شارەکان سهربازەکانیان مهشغوڵ نهبن بهدەست درێژى کردنى سێکسی بهنمونه کاتێک جهیشى فهرەنسی
دەورى عهکه دەدات لهفهلهستین ( )300لهشفرۆشی فهرەنسیان لهگهڵ دەبێت کاتێکیش سهربازى مسوڵمانانهکان ئهمه
دەبینن داواى ههمان خزمهتگوزارى دەکهن  .لهبهرامبهر ئهم خزمهتگوزاریانهدا ئهم لهشفرۆشانه مووچهى تایبهتیان
ههبوو کهکهنیسه ڕێگهى پێدابوون یهکێک لهوانه ( قهشه تۆماس ئهکویناس ) بهاڵم لهههمانه کاتدا لهساڵى ( )1161وە
وردە وردە لهالیهن پهرلهمانى بهریتانیاوە بۆیهکهم جار لهشفرۆشی لهو ژنانه قهدەغهکرا کهنهخۆشی لهش سووتانهوەیان
ههبوە ئهمهش یهکهم جارە که ڕەچاوى ههلومهرجى تهندروستى بکرێت لهبوارى لهشفرۆشیدا .
لهسهردەمى ڕاپهڕین  1300تا 1534
سهردەمى ڕاپهڕین بهپلهى یهک لهئیتاڵیاوە دەست پێدەکات لهگهڵ لهدایک بوونى (پیترارک) سهرەڕاى ئهوەى بیرۆکهى
مهزن مهزن لهدایک بوو بهاڵم ئهم سهردەمه ههژمار دەکرێت بهسهردەمى لهبهر یهک ههڵوەشاندنى بهها ئهخالقیهکان
ئهوەش سهرئهنجامى
مێژوویی  30پ .ز تا  120ساڵی ئهو سهردەمهش بکهین ئهوا دەبێت گفتوگۆکانمان لهسهر ئهخالقی ڕۆمانى بێت
لهسهردەمى ق هیصهرەوە تا هاتنى مهسیحیهتیش بۆ نزیکهى ماوەى سهدەیهک  ..لێرەدا دەڵێین ژیانى ئهخالقی کهبهتهواوى
کوانى الو  ..بهههمان شێوەى
لهژێر چاودێریهکى ورددا بوە بهتایبهت بۆ کچان و تاڕادەیهکیش زۆر گرنگ نهبوە بۆ ِ

سهردەمى یۆنان ئهو پیاوەى لهلهشفرۆش نزیکبوایهتهوە بهشێوەیهکى گشتى بهسووک سهیر کراوە ..
لهسهردەمى ڕۆمانهکاندا ئهم پیشهیه بههۆى یاسایهکهوە ڕێکخرابوو کهتێیدا دەبوو لهشفرۆش لهدەرەوەى سنورى دیوارى
شارەکان بژین بهتهنها دەبوو لهشهودا کاربکهن فهرمانگهیهکى ڕەسمى ههبوو بۆ ناو نووسینى لهشفرۆشهکان و مۆڵهت
پێدانیان .
لهشفرۆش پێویست بوو (تۆگه) لهبهر بکات لهبرى ( ستۆال ) تۆگه جلێکی ڕۆمانى بوو وەکو جبه بهاڵم (ستۆرە) تۆزێک
له تۆگه درێژتر بوە  .بهشێکی زۆرى ژنانى ڕۆمان خۆیان ناونووس دەکرد بۆ ئهوەى لهسجلێکی ئهو فهرمانگهیه ناویان
ههبێت نهکا ڕۆژێک بێت به خهیاڵیاندا زینا بکهن بۆ ئهوەى خۆیان بپارێزن لهسزاکانى زیناکردن که زۆر قورس بوو .
کرێی ئهم لهشفرۆشانه زۆر کهم بوو بهچارەکه ئاستێک بوو ( پارەى کۆنى ڕۆمانى ) ئهک یاسایانه لهشفرۆشیان زۆر
قورس ردبوو کاتێکی زۆرى وویستوە تابچێت دەروەى شار تا لهشفرۆشێکت دەستکهێت ههربۆیه توێژێک لهژنانى
ڕۆشنبیر دروست بوون کهئهم کارەیان کردوە بهناوى گۆرانى و مۆسیقاو سهماو گفتوگۆى فهلسهفهو شانۆوە ،کهئهمانهش
ههمووى لهپێش شانۆکانهوە کراوە ههروەها پهرستگاکانیش بۆ ئهم کارە بهکار هاتوە تهنانهت مێژوو نوسهکانى مهسیح
دەڵێن ژمارەى لهشفرۆشهکانى ڕۆمان بهقهدەر ژمارەى ئهستێرەکانى ئاسمان بووە بهتهنها لهڕۆمدا (  )53000لهشفرۆش
ههبوە ئهمهش لهکاتێکدا کهزینا کردن زۆر بهتوندى سزادراوە  .لهشفرۆشی نێرینهش ههبوە لهسهردەمى ڕۆمانهکاندا .
لهئاینى یههودى سیفاتى ئهخالقی زیاتر لهسیفاتی ئهخالقی ڕۆژههاڵت نزیک بووە تهنها یاسا توندەکانى ڕۆژههاڵت
نهبووە لهشفرۆشیان لێ قهدەغه بکات بهڵکو ئهو یاسایانهى لهئهوروپا دەرچوە دژی لهشفرۆشی جێ بهجێیان کردوە
سهرەڕاى بهر باڵوى فرەژنى لهناو جولهکهدا ەاڵم کوڕان و کچانیان زۆر بهتوندى پارێزگاریان لێکراوە لهڕوى سێکسهوە
 .زۆر بهدەگمهن سێکسی نێوان ههمان ڕەگهز ههبوە و ژنهکانیان به پاکیزەیی ماونهتهوەو زۆر بهحهیاو حورمهت بوون
لهڕووى سێکسهوە هۆکارى سهرەکى ئهەش دەگهڕێتهوە بۆ زوو بهشوودانیان .
بهپێی بۆچونى مێژوو نووسی گهورە ( وڵ دیوارند ) لهشفرۆشی لهناو جولهکهکاندا بهئهندازەیهک کهم بوە مرۆڤایهتى
ههماوە جارێکیتر ناتوانێت بگهڕێتهوە ئهو دۆخه  .ڕەبهنى پیاوان قهدەغه بوە ههر پیاوێک تهمهنى له  20ساڵ تێپهڕی بێت
پێویست بوە هاوسهرگیرى بکات دەنا بهپێی یاسا ئهم کارەیان ئهنجامداوە باوک ڕۆڵێکى سهرەکى بینیوە لهخێزاندا مافی
ههبوە هاوسهرگیرى کوڕەکهى یان کچهکهىدەست نیشان بکات بهاڵم پێویست بوە بهپێی یاسا خۆیان ڕازى بن ههر لهبهر
ئهوەش توانیویهتى کچهکهى بهمنداڵی به شو بدات  .لهساڵهکانى (  135تا  ) 565ههموو بهشودانێکیش بهرامبهر بهبڕێک
پارە بووە واەگهڵ تهاڵقداندا پێویست بوە ئهو بڕ پارەیه بگهڕێنێتهە بۆ خاوەنهکهى ( بهم جۆرەش دەتوانین بڵێین که هاوسهر
گیرى بهپارە لهشفرۆشی نهبوە ئهوەندەى ڕەهنێکی کراوە بوە ) بهشێوەیهکى گشتى پلهو پایهى ژن زۆر نزم بوە تهنانهت
لهکاتى نوێژدا پیاوان سوپاسی خوایان کردوە کهبهژن دروست نهکراون و ژنانیش سوپاسی خوایان کردوە کهبهزەوقی
خۆى دروستیکردوون و پاڕاونهتهوە چیتر لهوان دروست نهکات .
بهپێی ههندێک لهیاساکانى پیاو ساالرى لهسهردەمى یههودا قهدەغه بوە  ،ژن و مێرد لهبهردەمى خهڵکیدا بهگشتی
قسهبکهن ،مافی سهما کردنیان ههبوە بهاڵم ژن لهگهڵ ژن و پێیاو لهگهڵ پیاو ..پیاو ههموو سهروەت و سامانى ژنهکهى بۆ
ماوەتهوە بهاڵم ژن هیچ مافێکی نهبوە لهمیراتی باوکیدا ئهگهر براى ههبوبێت بهاڵم گهر براى نهبوبێت ئهوا ههقی ههبوە .
ساڵهکانى ( 700تا  )1300سهردەمى ئاینی مهسیحى
ژیانى مهسیحیهکان لهسهرەتادا پشتیان بهڕاوو شوانکارەیی بهستوە گرنگ بوو خواردنیان دەست کهوێت و وەپارێزگارى
له ژیان بکهن باروو دۆخى ئهوان بهجۆرێکبوە که لهسهر سفرەو خوان دانیشتوون نهیان زانیوە ئایه جارى دووههم
خواردن دەبێتهوە یان لهبرسا دەمرن  ،ههریۆیه بڕیاریان داە بهر بۆ ئارەزوە جنسیهکانیان باڵو بکهنهوە ..کهس پابهند
نهبوە به هاوسهرگیریهوە لهبهرئهوەى ئاستى مردن زۆرتر بوە له لهدایک بوون  .ههموو ژنێک ههڵپهى کردوە بۆ ئهوەى
منداڵی بێت ههموو پیاوێکیش ههڵپهى کردوە بۆ ئهوەى خواردن پهیدا بکات  ،ئهوەى کهلهالى مهسیحیهکان تابوو بوە
برینى بوو لهسێکس کردن لهگهڵ ئاژەڵدا چ نێربوبێ یان مێ سزاکهشی بریتى بوە لهلهسێدارە دان واته ههردوو
ئاژەڵهکهش و ههم مرۆڤهکهشیان کوشتوە بهڕێگهى سووتاندن .
پهیوەندى سێکسی پێش هاوسهرگیرى زۆر بهرباڵو بوە تهنها یهک ههفته پێش هاوسهر گیرى وازیان لهم جۆرە هاوسهر
گیریه هێناوە  .لهشفرۆشی ههبوە لهناو کۆمهڵگاى مهسیحیهتدا بهشێوەیهک لهشێوەکان بهرباڵو بوە .ئهو مندااڵنهى
لهلهشفرۆشی درووست بوون خراونهته بهر کارى سهربازى و زۆرێکیش لهپاڵهوانهکان لهم مندااڵنه بوون وەک (
کۆشۆالن  ،ئارسهر  ،جاوین  ،رۆالند  ،ولیهم  ،فرۆى سارد  …،تاد ) لهناو مهسیحیهکانداو بهتایبهت لهناو سوپادا
ژمارەیهکى زۆۆر لهژن ههبوون بهبهرگى پیاوانهوە که لهجهنگهکاندا لهگهڵ سوپا دەیان بردن چونکه دەیان وویست کاتى
داگیرکردنى شارەکان سهربازەکانیان مهشغوڵ نهبن بهدەست درێژى کردنى سێکسی بهنمونه کاتێک جهیشى فهرەنسی
دەورى عهکه دەدات لهفهلهستین ( )300لهشفرۆشی فهرەنسیان لهگهڵ دەبێت کاتێکیش سهربازى مسوڵمانانهکان ئهمه
دەبینن داواى ههمان خزمهتگوزارى دەکهن  .لهبهرامبهر ئهم خزمهتگوزاریانهدا ئهم لهشفرۆشانه مووچهى تایبهتیان
ههبوو کهکهنیسه ڕێگهى پێدابوون یهکێک لهوانه ( قهشه تۆماس ئهکویناس ) بهاڵم لهههمانه کاتدا لهساڵى ( )1161وە

وردە وردە لهالیهن پهرلهمانى بهریتانیاوە بۆیهکهم جار لهشفرۆشی لهو ژنانه قهدەغهکرا کهنهخۆشی لهش سووتانهوەیان
ههبوە ئهمهش یهکهم جارە که ڕەچاوى ههلومهرجى تهندروستى بکرێت لهبوارى لهشفرۆشیدا .

بهشی چوارهم
لهسهردەمى ڕاپهڕین  1300تا 1534
سهردەمى ڕاپهڕین بهپلهى یهک لهئیتاڵیاوە دەست پێدەکات لهگهڵ لهدایک بوونى (پیترارک) سهرەڕاى ئهوەى بیرۆکهى
مهزن مهزن لهدایک بوو بهاڵم ئهم سهردەمه ههژمار دەکرێت بهسهردەمى لهبهر یهک ههڵوەشاندنى بهها ئهخالقیهکان
ئهوەش سهرئهنجامى دەوڵهمهند بوونه کهوواڵتى ئیتاڵیا یهکێک بوو لهو واڵتانهى دەروازەیهکى گرنگى بازرگانى بوە
لهنێوان ڕۆژههاڵت و ئهوروپاى ڕۆژئاوادا لهم نێوەندەدا بازاڕو پارەو قهرز پێک هاتهى سهرەکى کۆمهڵگایهکى مهسیحى
کراوە دەبن  .بهزیاد بوونى پارە تاوان زیاتر دەبێت وەلهگهڵ دەوڵهمهند بووندا چیتر زاهید بوون نمونهى بڵندى ژیان
وبههاى بهرزى ئهخالقى نامێنێت بهم جۆرەش ژنان و پیاوان بێزاربوون لهو بنهما ئهخالقیانهى کهلهسهردەمى ههژارى و
ترسدا لهسهرى ڕاهاتبون بهڵکو ئێستا ئهو بنهمایانه بهپێچهوانه دەگۆڕرێت لهگهڵ غهریزە و زۆرى پارەکانیاندا
.کۆمهڵگاى ئیتاڵی هێدى هێدى دەستى کرد بهگهڕانهوە بۆ بنهما فیکریهکانى (ئهبی قۆر) کهدەڵێت مرۆڤ پێویسته چێژ
لهژیان ببینێت  ،وە ههموو ژێژەکان بێ تاوانن تائهو ساتهى بۆمان دەسهلمێت سهرەنجامى چێژ بینینێک تاوانێکمان کردوە
.
هۆکارى دووەههم لهپاڵ دەوڵهمهندى و پارەدا بۆ خراپ کردنى بنهما ئهخالقیهکان ئه ملمالنێ و کوشتارە سیاسیه بوو
کهلهناو پارته سیاسیهکانى ئیتاڵیادا باو بوون  ..زۆرى جهنگ و سهربازە بیانیه بهکرێ گیراوەکان و و هاتوچۆى سوپاى
بێگانه بهناو زەوى و زارەکانى ئیتاڵیدا هۆکار بوون بۆ باڵوبونهوەى لهشفرۆشییهکى بێ وێنه چونکه زۆربهى زۆرى
سهربازە بیانییهکان هیچ پابهند نهبوون بهسنورە ئهخالقیهکانهوە  .ژێرخانى ئابورى بازرگانى و کشتوکاڵى و پیشهسازى
تهواو تێکهاڵو بوو بوون بههۆى جهنگهوە دەسهاڵتدارەکانیش دەسهاڵتێکی چهوسێنهر بوون ئهمانهش ههموو داب و
نهریتێکی ئیتاڵیان تێکدا .
سهرتاترین بنهما بهڵگه لهههموو فهلسهفهیهکى ئهخالقیدا بریتیه لهڕێک خستنى پهیوەندى نێوان ژن و پیاو لهکۆمهڵگادا .
مرۆڤ بهسروشتى خۆى ئارەزوى فرە سێکسی دەکات (واته فرە هاوسهرى ) هیچ شتێک نیه مرۆڤ قایل بکات بهیهک
هاوسهر گهر سزایهکى سزایهکى توندو ههژاریهکى زۆرو گران نهبێت وەبهتهواوى لهژێر چاودێرى هاوسهرەکهیدا نهبێت
.
لهسهدەکانى ناوەڕاستدا کهمتر سێکسی حهرام باو بوە تا لهسهدەى ڕاپهڕین بهاڵم لهسهدەکانى ناوەڕاستدا کهمتر باس
لهمهترسیهکانى دەکرا (الیهنه خراپهکانى) بهتایبهت لهناو توێژى ڕۆشنبیردا بهاڵم لهسهردەمى ڕاپهڕیندا کارێکى وەک
لهشفرۆشی قێزەونتربوو چونکه ژمارەیهکى زیاتر لهژنان هاتنه بوارى کارکردن و کایه ڕۆشنبیریهکان ئهمهش پلهو پایهى
ژنانى بهرز کردەوە بهشێوەیهکى گشتى ئهو بیروو بۆچونه نهما کهژنان تهنها غهریزە سێکسیهکانى پیاوان تێردەکهن لهپاڵ
ئیشوکارى ناوماڵدا وەبهشێوەیهک لهشێوەکان بزوتنهوە سهرەتاییهکانى ژنان سهرى ههڵدا نان جلوبهرگى رێک و پێکیان
دەپۆشی و خۆیان دەپاراست لهپیاوان بۆ ئهوەى تهنها وەک کهرەسهیهکى سێکسی سهیر نهکرێن ژنێکی ناودار لهڕۆمادا
خۆى لهسێدارەدا بۆ ڕزگار کردنى شهرەفى خۆى و جهستهى بوە گهورەترین کهژاوەو گهورەترین خۆپیشاندان و ههموو
ئهو منداڵه ناشهرعیانهى کهلهئهنجامى لهشفرۆشی لهدایک بوو بوون لهم خۆپیشاندانهدا بهشدار بوون ملمالنێ و توندو تیژ
لهنێوان منداڵی شهرعى و ناشهرعیدا زۆر باڵو بوو  .بهاڵم هاو سێکسی (هۆمۆ سێچوەڵی) بهشێوەیهکى زۆر باڵو بوو .
لهساڵی ( )6800( )1490لهشفرۆش ههبوە لهڕۆمادا کهنزیکهى  90000کهسی تێدا ژیاوە بهاڵم له ڤینسیا ( )11654
لهشفرۆش ههبوە که  300000کهسی تیا ژیاوە ئهمانهش بهپێی باڵو کراوەیهک کهناو و عنوان و کرێی لهشفرۆشهکانى تیا
باڵو بۆتهوە لهوکاتهدا ئهم لهشفرۆشانه لهسهر ڕێگه گازینۆکان دابهش بوون بهشێوەیهکى گشتى میواندارى گهنج و
هونهرمهندیان کردوە ،و یهکێک لهوانه (متشیلینى) باسی شهوێک لهو شهوانه دەکات کهالى ئهم لهشفرۆشانه ماوەتهوە
بهههمان شێوەى باسکردنى نانێکی نیوەڕۆ  ..خاڵێکی گرنگ کهلێرەدا باسی بکهین دەوڵهمهندى و زۆرى پارە یهکێک بوە
لهو هۆکارانهى توانیویهتى دیاردەى لهشفرۆشی داپۆشێ و بیان پارێزێ له یاسا قهدەغه کراوەکان .
سهردەمى چاکسازى ئاینى (  1517تا )1564
لهم سهردەمهدا سێکس بازاڕێکى ترى دۆزیهوە ئهویش ڕەواج پهیداکردن یان سهرەتاکان ( پرۆنۆ گرافیا ) لهدونیاى
مهسیحى التینیدا هونهرمهندەکان دەستیان کرد بهپهیدا کردنى بازاڕ بۆ وێنه سێکسیهکان و دەستگێڕەکان لهبازاڕ دەیان
فرۆشت و کارمهندى بهریدو یاریچیهکانى سێرک و دەستگێڕەکان باشترین نمونهى ئهم وێنهیان دەست دەکهوت .
تهنانهت لهڕۆژنامه ( ئۆرۆستۆکراتیهکاندا) گۆشهیهک ههبوو بۆ (پۆرنۆ گرافیا) بهم جۆرەش داهاتى لهشفرۆشی
بهشێوەیهکى بهرچاو زیادى کرد بهاڵم ڕێژەى نهخۆشیه بهرز بوەوە گهیشته ئاستى پهتا ههربۆیه حکومهت لهواى

حکومهت دەستیان کرد بهقهدەغه کردنى ئهم ارەو یهکێک لهوانه (لۆتهر) که ئارەزوە جنسیهکانى بهشتێکی ئاسایی دەبینێ
لهپێناو ئهوەدایه کهلهشفرۆشی کهم بکاتهوە تهنانهت (میشێل دى لۆبیتهل) لهشاڵى ( )1560یاسایهکى گرنگ دەردەکات بۆ
ئازاد کردنى سێکس و قهدەغهکردنى لهشفرۆشی ئهمهش ههمووى لهپهراوێزى چاکسازى ئایندا.

بەشی پێنجەم

سهرەتاکانى سهردەمى ئهقڵ لهساڵی 1643 _1553
لهم سهردەمهدا ئهقاڵنیهت بهسهر بیروباوەڕدا زاڵ دەبێت بهجۆرێک بیرو باوەڕی مهسیحیهت ههر باڵوە و قهشهکان
بانگهشهى بۆ دەکهن و یاساکانى ئاین بۆ زیانى ئهخالقی پهخش دەکهنهوە لهناو جوتیارەکانیشدا باوەڕ بهئاین و
بهمهسیحیهت بهشێوەیهکى بهر فراوان باڵوە  .بهاڵم بنهماکانیشى پێشێل دەکرێت  ،لهشفرۆشی عهیبه و کڕینیشى ههر
عهیبه بهاڵم گهر کهس چاوى لێ نهبێت ئاساییه .
> ساڵی 1756 _1715
پهیوەندیه سێکسیهکان پێش هاوسهرگیرى لهناو ژناندا کهمتر باڵو بوو لهم ڕوەوە بهاڵم لهشفرۆشی گهشتبوە لوتکه
کهجارێکی تر کۆمهڵگاى مرۆڤایهتى ئه بارودۆخه بهخۆیهوە نابینێتهوە بهتهنیا لهناو لهندەندا( )50000لهشفرۆش ههبوو
لهههموو کافتریایهک ههموو چێشتخانهیهک ههموو ئوتێلێکی گهورە و بچوک ههموو مۆتێلهکانى سهر ڕێگا باخه
گشتیهکان و دیسکۆکان  ،شانۆکان ،ههندێ دووکان ههبوو کهخۆیان تیا نمایش دەکرد ..ئهمه سهرەڕاى ئهوەى کهیاسا هیچ
بهزەیی پیایاندا نهدەهاتهوە گهر یهکێکیان لێ بگیرایه کاتێک ڕێ بهپیاوان دەگرن زیندانى دەکران و ئهشکهنجه دەدران
ئهشکهنجهکه لهناو ئامێرێکى ئهشکهنجهداندا بوو کهپێی دەوترا (مهشههرە)  .گۆڤارى (جێرب ستریت) لهژمارە شهشی
ئایارى ساڵی  1731نووسیویهتى دایکی نیتهام دوێنێ ئێوارە تاوانبار کرا لهنزیک شهقامی (ینت جیمس) وە ئهوانهى
لهشهقامهکهدا بوون سووکایهتى تهواویان پێکرد تائهو کاتهى لههۆش خۆى چوو و بهدرێژایی مهشههرەکه کهوت بهاڵم
هێشتا جهماوەرەکه بهرد بارانیان دەکرد بهتوندى و باوەڕیش وایه لهماوەى ڕۆژێک تا دوو ڕۆژ دەمرێت(ال . )50
لهڕاستیدا ئامێرێکی واترسناکى ئهشکهنجه دان بۆ لهشفرۆشه دەوڵهمهندەکان نهبوو بهڵکو بهتهنها بۆ ههژارەکان بوو
چونکه دەوڵهمهندەکانیان بهرتیلیان ئهدا کڕیارەکانیش دەهاتن بهکهفالهت بهڕەاڵیان دەکردن یان ههندێکیان ههبوون زۆر
ناسراو بوون لهگهڵ دامهزراوەکانى پۆلیس و یاسدا بهرژەوەندییهکى دوو الیهنهیان ههبوو .
یهکهم نوسراوى زانستی کۆمهاڵیهتى ساڵی  1749باڵو کرایهوە بهناوى یادەوەریهکانى لهشفرۆشێک تائێستاش
بهقێزەونترین کتێبهکانى ئهو سهدەیه ههژمار دەکرێت و له ههمووشیان زیاتر ڕەواجى ههبوو لهنووسیتى (جۆن کلیالند)
بهم جۆرەش لهو سهردەمهدا لهشفرۆشی بهئهندازەیهکى زۆر باڵو بۆوە لێیان گیراوە و لێیان لهسێدارە دراوە لهناو
بهریتانیادا  ..بهجۆرێک وردە وردە خهڵکی ئهو وواڵته دەستیان کرد بهههاڵتن بۆ سنورەکانى (ئوسکوتلهندا) و ئهم
دیاردەیهش بۆ ماوەى پهنجا ساڵ درێژەى ههبوو ههتا بهبڕیارێک لهالیهن پهرلهمانى ئهو واڵتهوە چارەسهر ئهکرێت بهاڵ
لهههمان سهردەمدا لهفهرەنسا لهشفرۆشی لهناو ههژارو دەوڵهمهنمدەکان باڵو بوو سزاى هاوسێکسی کوشتن بو بهسوتاندن
بهاڵم ئهم سزایه بهتهنیا لهسهر ههژارەکان پیادە دەکرا  ..لهماوەى دیاریکراودا لهنێوان ههموو دەوڵهمهندەکانى فهرەنسادا
بهتهنیا شوانیهکهم سزاى بهسهردا درا لهساڵی  1724ئهم شوانه قهشه بوو بهناوى (دیڤئۆنیتن) که (ڤۆلتهرى) شاعیر
ههوڵێکی زۆرى دا بۆ ئازاد کردنى .جیى لهلهشفرۆشیدا دەتوانین بکهین لهفهرەنسادا لهنێوان دەوڵهمهند و ههژارەکان
ئهوەیه ەئهو پارەیهى دەوڵهمهندەکان دەستیان دەکهوت زۆر بهکامهرانى و خۆشی پێی دەژیان بهاڵم ههژارەکان بهشی
ژیانێکی ئاسایی نهدەکردن هۆکارەکهش لهپشت ئهم بازاڕەوە ئهوە بوو کهخاوەن کارەکان کرێی پێویستیان نهداوەته
کرێکارەکانیان  ،و مهزەندە دەکرێت کهبهتهنها لهناو پاریسدا (  )40000لهشفرۆش ههبوە بهشێوەیهکى گشتى شهقامی
فهرەنسی ئهم کارەى بهئاسایی زانیوە چونکه باوەڕیان وابوو کهقهشهو چینه( ئۆرستۆقراتهکان) ئهم دیاردەیهیان دروست
کردوە گهر ئهوانیش نهبونایه ئه ژناە لهشفرۆشیان نهدەکردبهاڵم هێشتا پلهو پایهى لهشفرۆشهکان لهخوار ترەوە بوە
لهچاوى کڕیارەکاندا بهاڵم الى پۆلیس جیاواز بوە بهبێ شکات دەسکارى لهشفرۆشهکانیان نهکردوەو لهکاتى شکات
کردنیشدا بهپۆل دەستگیریان کردون  ..سهریان تاشیون و خراونهته ژێر چاودێریهوە  .ئهو لهشفرۆشانهى کهلهگهڵ
دەوڵهمهندەکاندا بوون جۆرێک حهێانهیان ههبوە قابیلی گرتن نهبونچونکه دەچوونه ماڵی دەوڵهمهندەکان و یان دەرفهتیان
دەبوو لهشانۆکاندا ههندێک ڕۆڵ ببینن وەکئهکتهر وەکاتێکیش به هونهرمهند ههژمار بکرانایه چیتر قابیلی گرتن نهبون..
خاڵێکی گرنگ ههیه کهپێویسته لێرەدا باسی بکهین  :خیانهتى زەوجى عهیب نهبوە و بهیهکێک لهڕێگهچارەکان دانراوە بۆ
بێزاربون لهژیانى هاووسهرگیرى بهڵکوو لهههندێک شارى فهرەنسیدا خیانهتى زەوجى یهکێک بوە لهداب و نهریتهکان
که پێویست بوە بکرێت .

بهشی شهشهم
لهشفرۆشی لهسهدەى نۆزدەههمدا
وەک دەزانین لهسهدەى نۆزدەدا گهرمهى گوڕو تینى شۆڕشی پیشهسازى و سهرههڵدانى زانستی کۆمهڵناسی و دەرکهوتنى
بنهماکانى زانستى دەرونزانى بوە  ،ههربۆیه توێژینهوەکانیشه لهسهر لهشفرۆشی زیاتر وردتر و قوڵتر بونهتهوە و
زۆرێک لهڕەوته فێمینیستیهکان دەرکهوتن و ڕێچکهى خۆیان دیریکردو ڕای تایبهتیان لهسهر لهشفرۆشی ههبوو..
لهسهردەمى شۆڕشی پیشهسازیدا تهواوى کۆمهڵگا پێشکهوتوەکان سهرقاڵی کارکردنێکی زۆر بوون ههموومرۆڤێکى
پێگهیشتوو زیاتر له  12کاتژمێر کاریکردوە ڕۆژانهو ههر لهسهردەمى ڕاپهڕینیشهوە پهیوەنیه سێکسیهکان وەک
پێویستیهک ئازادکراون،ههربۆیه ڕێژەى لهشفرۆشی لهم سهدەیهدا بهبهراورد لهگهڵ ئهو سهردەمانهدا که بهجێگیرتر
ههژمار کراون کهمتر بوە ،ئهمهش سهرەڕای ئهوەى لهشفرۆشی بارێکی زیاتر جێگیرو ڕێکخراوى بهخۆوە بینیوە
لهالیهن دامهزراوەکانى دەوڵهتهوە .
شایانى باسه کهڕەوته فێمینیستیهکان و فهلسهفهکانى سهردەمى ڕۆشنگهرى بهشێوەیهکى بهرچاو دژی لهشفرۆشی
وەستاونهتهوە و ههربۆیه لهم کاتانهدا کهمتر بوە ،بهتایبهت زۆربهى ملمالنێکانى ئهم سهردەمانه ملمالنێی دەسهاڵت یان
پاوانکارى بازاڕەکانى جیهان بوون و مرۆڤ زیاتر گرنگى بهدۆزینهوەکان داوە  ،وەک دۆزینهوە جوگرافیهکان و
داهێنانهکان لهبوارى زانستی جیاوازدا  ،سهرەِڕای ئهمهش بازاڕێکی گهرم بۆ لهشفرۆشی نهبوە بهبهراورد لهگهڵ
کۆتاییهکانى سهدەى بیست یان لهسهدەکانى ناوەڕاستدا  ،چونکه لهسهدەى نۆزدەدا زۆربهى جهنگهکانیش جهنگى دەسهاڵت
و پاوانکارى بوون بۆ دۆزینهوەى بازاڕ ههروەها بهشێوەیهکى ڕێژەیی سێکس ئازاد کراوە کهزیاتر دەرفهتى داوە
بهکهمکردنهوەى لهشفرۆشی .
> لهشفرۆشی لهسهدەى بیستدا
لهدونیاى بازاڕەکانى سهرمایهداریدا لهشفرۆشی لهڕێگاى پۆرنۆ گرافیاوە پێدەنێته قۆناغى بهفیلمکردنهوە سهرەتاکانى
فیلمى سێکسی دەگهڕێتهوە بۆ سهرەتاکانى سهدەى بیست  ،ههروەها سهرههڵدانى تیۆرە دەرونیهکانى فرۆید کهبهشێوەیهکى
سهرەکى پشت دەبهستێت بهدەرونشیکارى و پاشانیش زۆربهى دیاردە دەرونیهکان به ڕەوشی سێکچواڵێتى مرۆڤهە
دەبهستێتهوە  ،ههربۆیه شهرعیهت و ڕێکخستنێکی زیاتر بهسێکس درا  ،ئازادى سێکس لهئهوروپاو ئهمریکادا تهواو
بهرباڵو بوو  ،بهاڵم هێشتا ئهم ئازادیه نهبوە هۆى داخستنى بازارەکانى لهشفرۆشی  ،بهڵکو بهپێچهانهوە زۆربهى شارە
گهورەکانى ئهمریکا بهشێوەیهکى ئاشکراو بهشێوەیهکى ڕێکخراو لهشفرۆشی تیایاندا لهبرەودا بوو ،ههروەها لهزۆربهى
واڵتانى ئهوروپادا لهشرۆشی لهبارێکی ڕێکخراودا دەگوزەرى ..لهماوەى نێوان ههردوو جهنگى جیهانیدا لهشفرۆشی
برەوى سهند لهئهوروپاى ڕۆژئاوادا بههۆىئهو قهیرانه ئابوریهوە کهتهواوى بازاڕەکانى سهرمایهدارى گرتبوەوە ،بهاڵم
لهڕۆژههاڵت و بلۆکى سۆشیالیستیدا لهشفرۆشی ژیانی دابینکردبوو  ،ههروەها بهئهندازەیهکیش ئازادى سێکس بهرباڵو
بوو .
لهپاش جهنگى جیهانى دوەمهوە بازاڕیلهشفرۆشی تهواو بهسترایهوە بهبازاڕەکانى ترى وەک مۆدەو جوانکارى
پێویستیهکانى ترەوە،ئهگهرچى لهم ماوەیهدا..ئهم بازاڕە ئازادیهکى باشی بهخۆوە بینی بهاڵم لهپێش و تر زیاتر پابهندبوو
بهتێکڕاى کایه ئابوریهکانهوە ،چونکه بهشێوەیهکى ڕێکخراو بازرگانى سێکسی دەکراو ئهمهش ئاستێکی دیارى کراوى
خۆى ههبوو بۆ تێربون ،ههروەها لهکۆتایی شهستهکانهوە و لهگهڵ سهرەتاکانى سااڵنی ههفتاى شهدەى ڕابردودا ڕەوت و
ئاڕاسته فێمینیستى و جێندەریهکان زیادیان کردو دژایهتیهکى بهرچاویان بۆ ئهو تێڕوانینه ههبوو کهسهبارەت بهلهشفرۆشی
ههبوو بوون ،که تائێستاش ههندێکیان بهردەوامن  ..ئهوەى شایهنى باسه لهناوەڕاستى سهدەى بیستهوە تائهمڕۆش ڕەوتى
هۆمۆسێکچواڵیتی گهشهى کردوەو رۆژ لهدواى ڕۆژ یاساکانیان بۆ ههموارتر دەکرێت و لهم پهیوەنیهشدا لهشفرۆشی
بهڕێژەیهکى زیاتر لهناو پیاواندا باڵو دەبێتهوە گهر بهراوردى بکهین بهتهواوى ههموو ماوە مێژوویهکانى مرۆڤایهتى
کهنزیکهى  4000ساڵی نوسراو یان ڕاسترە بڵێین دۆکیومینتکراو دەبێت .
> شۆڕشی سێکس له کهلتورى ڕۆژئاوایدا
لهدوو سهدەى ڕابردودا سێکس و خۆشهویستى گۆرانکارى گهورەیان بهخۆوە بینیوە ،لهسهرەتاکانى سهدەى ڕاپهڕینهوە
( )1901 -1837خۆشهویستی و سێکس دوو شتى لهیهک جیاواز بوون و باسی مهسهله سێکسیهکان لهنێوان ههمان
ڕەگهزدا بهئاشکراو کراوەیی نهدەکرا  .ههمیشه سێکس بهمهترسیهکى گهورە دەزانرا بۆ خۆشهویستى و باوەڕ وابوە
خۆشهویستى یهک گرتنى نێوان دوو ڕۆحه بهاڵم ههرچی سێکسه لهکاتى هاوسهرگیریا ڕوودەدات و بهشێکه لههاوسهر
گیرى وپێویسته بهتهواوى کۆنترۆڵ بکرێت  ،دەنا مرۆڤ دەبێته کۆیلهى ئهم ههستهى .
برێکی زۆر لهم بیرو بۆچونانه پاشماوەى سهدەى نۆزدە بوون کهلهسهدەى بیستیشدا بهکاەهێنرا بهاڵم لهدواى جهنگى

جیهانى دوەمهوە گۆڕانکاریهکى زەبهالح دەربارەى ژیانى سێکچوەڵهتى ڕووى دا بهتایبهت لهشهستهکاندا کهئهم
گۆڕانکاریانهش لهڕەفتارى سێکس و بههاکانى و ههڵسوکهوتى ڕۆژانهدا ڕەنگیان دەدایهوە .
ئهوەى کهبهشۆڕشی سێکسی دەناسرێتهوەە لهنێوان ( )1970-1960دا بریتیه لهئازادى تهواوى ژنان و پیاوان لهسێکس
کردندا ههروەها بهڕێژەیهکى کهمتر ئازادى سێکسی نێوان ژن و ژن ههروەها بهڕێژەیهکى کهمتریش ئازادى سێکسی
نێوان پیاو پیاو.
لهالیهکى ترەوە فێربون دەربارەى مهسهلهکانى سێکسۆلۆجى زیادى کرد ههروەها ڕاهێنانیش لهم بوارەدا بۆ ئهوانهى
توشی الوازى بوون عیادەو شوێنی تایبهتى بۆ کرایهوە گرنگه دان بهوەدا بنێین کهتیۆریهکانى (سیگمۆن فرۆید) و ههموو
ئهو توێژینهوانهى کهسێکسۆلۆجیسته ئهوروپیهکان کردویانه کاریگهریهکى زۆرى ههبوو لهسهر ئهم گۆڕانکاریانه.
ئهم شۆڕشه لهئهوروپادا لهسهر ههموو جیهان ڕەنگى دایهوە شایهنى باسه لهشفرۆشیش کهلهم پهراوێزەدا دەرفهتى زیاترى
بۆ کراوەتهوەو ئاسانتر توانیویهتى بههۆى ئهو توانا ئابوریه شاراوەیهى کهتێیدایه ههندێک کۆسپ لهبهردەم خۆیدا البهرێت
کهبهتنها بههۆى ئازادى سێکسی یهوە دروست ناکرێت.
شایهنى باسه گهشهکردنێکى بهرفرەى نهخۆشیه نهێنیهکان باڵو بوونهوە ئهمهش هۆکارێک بوو بۆ ههڵوێستى ههندێک له
واڵتان بهرامبهر ئازاد کردنى لهشفرۆشی ههروەها باڵو بوونهوەى بازرگانى بهمرۆڤهوە بهمهبهستى سێکس یهکێکی تر
بوو لهو هاندەرانهى ڕێکخراوە جیهانیهکان و نهتهوە یهکگرتوەکانى ناچار کرد کهڕێکهوتننامهو بڕوانامهى جۆراو جۆر
لهم بارەیهوە دەربکهن و مۆریان بکهن .
لهسهرتاى ههشتاکانى سهدەى ڕابردوودا بازاڕەکانى سێکس لهشفرۆشی تێدەپهڕێنێت و بههۆى هاتنه کایهى ئامێرو
کهرەسهکانى ماس میدیاوە ههروەها لهگهڵ گهشه کردنى ئهنتهرنێت و سهتهالیتا لهشفرۆشی و بازرگانى بهمرۆڤهوە
بهمهبهستى سێکس دەبێته دیاردەیهکى جیهانى و هۆکارێکى گرنگ بۆ بهرههم هێنانى بهرههمهکانى (پۆرنۆگرافیا)
لهالیهکى ترەوەدەتوانین بڵێین پێشکهوتنى زانستى و پزیشکى زۆرى هۆیهکانى سنوربهند کردنى منداڵ بوون هاندەرێکی
تر بوون بۆ بهرباڵوى لهش فرۆشی چوونکه کاریگریه نێگهتیفهکانى لهشفرۆشیان کهمکردۆتهوە لهسهر ئاستى تاکهکهس
،سهرەڕاى زۆرى و بهرباڵوى نهخۆشیهکان .

ئۆقیانوسێک له تاوان … .بهشی حهوتهم
جۆرهکانی لهشفرۆشی له کوردستاندا
ئهم بازاڕه لهکوردستاندا بازاڕێکی نهێنیه چونکه بهپێی ئایین و یاسا و کهلتور کارێکی ناشیرینه وتائێستاش ڕێگهی
پێنهدراوه  ،ههربۆیه ئهم بازاڕه ڕهواجی زیاتره لهکوردستاندا و کهمتر دهتوانرێت بهڕێگای یاسایی سنووری بۆ بکێشرێت
 .ههربۆیه شێوه باوهکانی لهشفرۆشی که لهجیهاندا باون گۆڕانیان بهسهردا هاتووه لهکوردستاندا وهک شێوه جیهانیهکهی
نهماونهتهوه  .جۆرهکانی لهشفرۆشی لهکوردستاندا لهباوترینیانهوه بهم شێوهیهی خوارهوه ڕیزبهندیان بکهین :
 -1خانهکانی لهشفرۆشان :
بریتیه لهو خانوانهی که کهسێکی تیادا دهژی لهسهر شێوهی خێزان بهاڵم بهکاردههێنرێت وهک بازاڕێکی سێکسی بۆ
پێشکهشکردنی خزمهتگوزاری سێکسی به کڕیارهکان  .ئهم خانانه دهستاودهست ژمارهی مۆبایل و ناونیشانی خۆیان
باڵودهکهنهوه لهڕێگهی کڕیارهکانهوه  ،بهمجۆرهش کڕیارهکان خهڵکی تر ئاگاداردهکهنهوه و مشتهری بۆ خانهکان زیاد
دهبێت و گهشه دهکات  .جێی باسه ئهم خانانه ههندێک کات دهگۆڕێن بههۆی باری ئهمنی و سروشتی و کۆمهاڵیهتیهوه .
باری ئهمنی ههڕهشه دهکاته سهر ئهم خانانه چونکه بهپێی یاسا و سروشتی کۆمهاڵیهتی قهدهغهیه  ،بهاڵم کاتێک باس
لهسروشتی کۆمهاڵیهتی دهکهین گرنگه بزانین که خانهکان بهردهوام شوێنی خۆیان ئاڵوگۆڕ دهکهن تاوهکو خۆیان بپارێزن
لهگازندهی گهڕهک و کۆاڵنهکانیان ( هاوسێکانیان )  ،گرنگه ئهوه بڵێین که بهپێی یاسا گهڕهکهکان بۆیان ههیه گازنده له
لهشفرۆشێک تۆمار بکهن و دهری بنێن لهگهڕهکهکهیان  .ئهم خانانه بهزۆری ئهو لهشفرۆشانه دهگرنه خۆیان کهشوێنی
تایبهت بهخۆیانیان نیه و ناچارن لهم خانانهدا بژین .
 -2خستنهڕووی تاکه کهس :
بازاڕی دووهمی ئهم کاره لهسهر ئاستی تاکه کهس بهڕێوه دهچێت کهخۆیان دهخهنه ڕوو لهشوێنه جیاوازجیاوازهکاندا .
بهپێی چهشنی دووهم کهسێکی لهشفرۆش جلوبهرگ و ئارایشتهکانی بهجۆرێکن که کڕیاری سێکسی تێدهگات له لهشفرۆش
 .یان شێواز و ئهتهکێتی ئاخافتنیان بهجۆرێکه ئهو خزمهتگوزاریه سێکسیانه دهخاته ڕوو  .بهزۆری بازاڕی تاکهکهس
ڕوو دهکهنه ئارایشتگاکان و فرۆشگهکانی جوانکاری و زهڕهنگهرهکان و … هتد  ،ههروهها لهڕێگهی شۆفێرهکانی
تاکسیهوه .

 -3بهڕێگای بانگهشه بۆکردن :
ههر لهبهر ههمان ئهو هۆکاره گشتیانهی که لهسهرهتاوه باسمان کرد  ،بانگهێشت و ڕیکالم بۆ هۆکارێکی وا لهکوردستاندا
بهنهێنی دهکرێت  ،ئهمهش به دوو جۆر :
جۆرێکیان بانگهشه و ڕیکالمی کڕیار و فرۆشیارهکان خۆیانه  ،بهنموونه کاتێک کڕیارێک یهکێک لهخانهکان
ئهدۆزێتهوه بانگهێشت بۆ ئهو خانانه دهکات لهناو هاوڕێ و کهسه نزیکهکانیدا بهم جۆرهش بازاڕ گهرمیهک لهبازاڕی
سێکسیدا دهگوێزرێتهوه لهڕێگهی ئهم ڕیکالمه نهێنیانهوه .
جۆری دووهمیان لهڕێگهی دهاڵڵهکانهوهیه  ،ههریهکێک لهخانهکان و لهسهرۆک باندهکانی لهشفرۆشی چهند دهاڵڵێکیان
ههیه لهناو بازاڕدا وهک شۆفێر تاکسیهکان و دوکانی کهمالیاتهکان  ،ئارایشتگاکان و … هتد .
 -4جۆری دووهمی خانهکانی لهشفرۆشی :
ئهو خانانه که لهشفرۆش لهخۆ ناگرێت بهڵکو تهنها ڕێگه دهدات به دوو کهس که کڕیار و فرۆشیاری سێکس بن بهرامبهر
مانهوهیان لهماڵهکهدا ئهو کاره دهکات و ههندێ جاریش مهرج نیه دوو کهسهکه کڕیار و فرۆشیار بن بهڵکو ههندێ کات
دوو خۆشهویست یان دوو برادهریش که پهیوهندی سێکسیان لهنێواندا ههیه ڕوو دهکهنه ئهم مااڵنه لهبری جێگهی
مانهوهکهش بڕه پارهیهک دهدهن .
ههندێ تێبینی گشتی لهسهر کاری لهشفرۆشی له کوردستاندا :
 -1زۆربهی ماڵهکان ڕێگه نادهن کڕیار و فرۆشیارهکان شهوان بمێننهوه .
 -2له کوردستاندا ( ئێسکۆرد ) ( مصاحهبه ) لهڕێگهی خانهکانهوه بهڕێ دهکرێت و ئهوهش لهسهر داوای ههندێک له
کڕیارهکان بهتایبهت ئهوانهی که توانایهکی دارایی و دهسهاڵتێکی دیاریکراویان ههیه .
 -3باشترین هۆکاری یاریدهدهر بۆ بهڕێکردنی ئهم خزمهتگوزاریه  ،مۆبایله .
چهند ئامارێکی جیهانی سهبارهت به لهشفرۆشی :
زۆربهی ههرهزۆری لهشفرۆشهکانی جیهان دووچاری توندوتیژی سێکسی دهبنهوه  ،زیاتر له  %90لهشفرۆشهکان ههر
لهمناڵیهوه دهستدرێژی سێکسیان لێکراوه  ،زۆربهیشیان لهڕێگهی بازاڕهکانی کارکردنهوه دووچاری ئهم جۆره
لهتوندوتیژی دهبن و ئاڵوده دهبن به لهشفرۆشیهوه  %75 .دووچاری ئیغتیصاب دهبنهوه  .الیهنی کهم دوو لهسهر سێی
لهشفرۆشهکان پێش (  ) 16ساڵی فێری ئهم کاره دهبن و وهک ڕێگهچارهیهک بۆ دهربازبوون لهژینگهی خراپی خێزانی
بهکاریدههێنن  ،ههروهها وهک تاکه ڕێگه چارهیهک دهیبیننهوه .
ئامارهکان :
* یهک ملیۆن لهشفرۆشی ژن و کچ له دونیادا ههیه و  %1ی ژنانی ئهمهریکایی النیکهم بۆ چوار ساڵ لهشفرۆشیان
کردووه .
*  0.5بۆ  1.2ملیۆن مناڵ لهبازرگانی سێکسیدا بهکاردهبرێن  ،که نزیکهی  0.3له ڕهگهزی نێرن و لهخوار ( ) 16
ساڵهوهن  ،ههروهها یهکێکی تر لهتوێژینهوهکان دهریانخستووه که  %78ی لهشفرۆشهکان لهتهمهنی ههرزهکاریدا فێری
ئهو کاره بوون و  %60لهخوار شانزه ساڵیهوه بوون و ههندێکیشیان لهدهوروبهری ده سااڵندا بوون .
*  %60منااڵنی لهشفرۆش لهالیهن خهڵکی ڕێزدارهوه دهخرێنه بهر ئهم ئیشه و تهنانهت زۆربهیان لهو منااڵنهن که
ههڵدێن له ماڵهکانیان و ڕێگایهکی تر شک نابهن که بههۆیهوه بتوانن پاره پهیدا بکهن .
*  %27ئهو نێرینانهی که لهلهشفرۆشیدا دهستگیر دهکرێن لهالیهن پۆلیسهوه  ،کاری پۆرنۆگرافیان کردووه  ،که بهگشتی
نێرینهکان کهمتر دهستگیر دهکرێن .
* بهپێی زۆربهی توێژینهوهکان دوو لهسهر سێی ئهوانهی لهشفرۆشی دهکهن لهو خێزانانهن که ههژاری یهکێکه له گرفته
سهرهکیهکانیان .
* زۆربهی زۆری لهشفرۆشهکان دهڵێن که دایک و باوکیان بهشێوهیهکی بهرچاو دهخۆنهوه یان مادهی سڕکهر
بهکاردههێنن و لهههمان کاتیشدا سهردانی مهزارگه و شوێنه ئایینیه پیرۆزهکان دهکهن .
*  %51ی ئهوانهی لهشفرۆشی دهکهن دهڵێن له منالیدا دهستدرێژی سێکسیان لێکراوه .
*  %19ی لهشفرۆشهکان دهڵێن پهیوهندیهکی باشمان لهگهڵ باوکماندا ههیه و بهپێچهوانهوه ڕێژهیهکی زۆرکهم دهڵێن که
پهیوهندیهکی خراپمان لهگهڵ دایکماندا ههیه .
* زۆربهی ههرهزۆری سهرچاوه و توێژینهوهکان دهڵێن که ئیغتیصاب یان دهستدرێژی سێکسی لهمناڵیدا دهبێته هۆی
ههستکردنێکی بهردهوام به پهراوێزی و ههڕهشه لهسهر بووونی مرۆیی و ههمیشه ههست به تاوان دهکهن و ههست
دهکهن که تهواو ئهوان جیاوازن له خهڵکی تر و ههمیشه ههست دهکهن له خهڵکێکی تر کهمترن  ،بۆیه ههوڵ دهدهن که
ئهو دهستدرێژیه بکهنهوه سهر خهڵکێکی تر  ،هۆکاری سهرهکی ئهمهش بریتیه له تۆڵه بهاڵم بهشێوهیهکی ئاشکرا ناوترێت

 .بهزۆری لهشفرۆشهکان بهم قۆناغهدا ڕۆیشتوون .
* دوو لهسهر سێی ئهوانهی لهشفرۆشی دهکهن لهتهمهنی سێ تا شانزه ساڵی دهستدرێژیان کراوهته سهر و تێکڕای
ئهوانهی دهستدرێژیان کراوهته سهر ئهوانهن که تهمهنیان ده سااڵنه .
* زۆربهی ههرهزۆری ئهوانهی لهمناڵیدا دهستدریژیان دهکرێته سهر ئهوانهن که لهالیهن کهسی نزیکیانهوه ئهم کارهیان
بهرامبهر دهکرێت و پاشان ئهوانهی که لهالیهن خهڵکی نهناسهوه ئیغتیصاب دهکرێن لهمناڵیدا تهنیا  %10لهشفرۆشهکان
پێک دههێنن .
* بهشێکی زۆری ئهو کچانهی له مناڵیدا ئیغتیصاب دهکرێن کچێنی خۆیان لهدهست دهدهن و ڕێژهکهیان دهگاته  %90و
تهنانهت ئهوانهی لهشفرۆشی دهکهن نزیکهی  %70ئهوانهن که ئیغتیصاب کردنیان لهمناڵیدا زۆر کاری کردۆته سهر
بڕیارهکانیان بۆ ئهوهی ببنه لهشفرۆش .
* گهر تێبینی بکهین دهبینین ژمارهی ئهوانهی لهسهر لهشفرۆشی دهگیرێن  27.7جار کهمتره لهژمارهی ئهو منااڵنهی که
لهمناڵیدا دهستدرێژی سێکسیان دهکرێته سهر
*  %57ی ئهوانهی لهشفرۆشی دهکهن دهڵێن دهستدرێژی سێکسیمان کراوهته سهر له مناڵیدا  %49 ،یشیان دهڵێن
بهشێوهیهکی کرداری دهستدرێژی سێکسیمان لێکراوه .
* ئهوانهی کاری لهشفرۆشی دهکهن دهڵێن :
  %82بهشێوهیهکی فیزیکی سووکایهتیان پێکراوه .  %83بههۆی چهکهوه ههڕهشهیان لێکراوه .  %68ئیغتیصاب کراون کاتێک وهک لهشفرۆش کاریان کردووه .  %84لهئێستادا یان لهڕابردوودا بێ النهییان چهشتووه .* یهکێک لهتوێژینهوهکانی تر سهبارهت بهلهشفرۆشی گهوره دهریخستووه که :
  %73ئیغتیصاب کراون  %84ئهوانهی ئیغتیصاب کراون لهالیهن خهڵکی نهناسهوه ئیغتیصاب کراون .  %27ئهوانهی ئیغتیصاب کراون دهڵێن زیاتر له کهسێک پێکهوه دهستدرێژیان لێکردووین و تێکڕا له چوار کهسکهمتر نهبوون .
  %44ئیغتیصاب کردنهکان چهکی تیا بهکار هاتووه .  %73ئهو لهشفرۆشانهی دهڵێن ئیغتیصاب کراوین  ،لهگهورهییدا ئیغتیصاب کراون و کاریگهری ئیغتیصابکردنهکانیان لهسهر جهسته ماوهتهوه و بهزۆری بریندار کراون .
* نهخۆشیه باوهکان و خودکوژی  ،دوو باوترین نهخۆشین لهنێو ئهو گهنجانهدا کهفێری لهشفرۆشی بوون .
*  %15ی ههموو ئهوانهی خۆیان دهکوژن  ،ڕۆژێک لهڕۆژان لهشفرۆشیان کردووه .
*  %75ی لهشفرۆشهکان ههوڵی خۆکوشتنیان داوه .
*  %38ی دهاڵڵهکان هانی لهشفرۆشهکان دهدهن بۆ پۆرنۆگرافی  ،واته فیلم و وێنهی سێکسی .
*  %80ی کڕیارهکان پۆرنۆگرافیا بهکار دهکهن بۆ ئهوهی به لهشفرۆشهکان بڵێن چیان بۆ بکهن .

