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ســەرەتایییە  دیمەنــە  مۆدێرنیتــی 

ــەوە  ــە زۆر الیەن ــر ل ــی بۆدلێ مۆدێرنەكان

بــە نــوێ و هاوچــەرخ دادەنرێــن. لــە 

ڕۆح  و  شــەقام  تریشــەوە،  الیەنــی  زۆر 

الی ئــەو وەك شــتانێكی كــۆن و چۆڵكــراو 

دەردەكــەون. ئەمــە بــۆ ئــەوە ناگەڕێتــەوە 

ــەی  ــەو ملمالنێیان ــەردەمەكەمان ئ ــە س ك

چارەســەر كــردوە -ملمالنــێ چینایەتــی 

نێــوان  عاتیفییەكانــی  و  ئایدیۆلــۆژی  و 

ــەكان  ــوان تاك ــی نێ ــقان و ملمالنێكان عاش

ملمالنــێ  و  كۆمەاڵیەتییــەكان  هێــزە  و 

ــان  ــە ژی ــوبێكت- ك ــو س ــی نێ ڕۆحییەكان

»خەمۆكییەكــەی  بــە  زیندووێتییــان  و 

ــۆی  ــە ه ــوو ب ــیوە، بەڵك ــس« بەخش پاری

ــی  ــە ســەردەمەكەمان ڕێگایەك ــە ك ئەوەی

نوێــی دۆزیوەتــەوە بــۆ دانانــی ماســك 

ــان.  ــە ســەر ملمالنێــكان و بــە كۆدكردنی ل

یەكێــك لــە جیاوازییــە گرینگەكانــی نێــوان 

بیســتەم،  ســەدەی  و  نــۆزدە  ســەدەی 

دروســتكردنی تۆڕێــك شــەبەنگ ]ئــاورا[ی 

نــوێ بــوو تاوەكــو جێــگای شــەبەنگەكانی 

ئــەو ســەردەمە بگرێتــەوە كــە هەریەكــە 

ــوون.  ــدا ژیاب ــس تێێ ــر و مارك ــە بۆدلێ ل

ڕوونریــن  لــە  پەرەســەندە  ئــەم 

ــواری شــوێنی شارنشــینیدا  ــە ب ــدا ل فۆڕمی

ڕووداوەكانــی  ئەگــەر  دەردەكەوێــت. 

شارنشــینییەكان  شــوێنە  دروســتكردنی  

دەتوانیــن  خۆمــان،  بەرچــاوی  بهێنینــە 

هەمــوو ئــەو گــەڕەك و ناوچە شانشــینییە 

نوێیــان بــە زەینامنــدا بهێنیــن كــە لــە 

كۆتایــی جەنگــی دوەمــی جیهانییــەوە 

ــەختی  ــەر س ــرەدا ب ــراون؛ لێ ــت ك دروس

لــە  كــە  دەكەویــن  خەیاڵكردنێــك 

ــش  ــوو. ئەمەی ــردا ب ــی بۆدلێ ناڕەزایییەكان

ڕێكــەوت نییــە. لــە ســەدەی بیســتەم 

پانتایییــە  نەخشــەی  ئێســتاماندا  و 

ســەر  لــە  و  داڕێــژرا  شارنشــینییەكان 

ــن  بنەمــای مســۆگەركردنی بەریەكنەكەوت

ــرا.  ــك خ ــدا ڕێ ــە نێوانیان ــەری  ل و نابەرانب

ئاراســتەی  جیاكــەرەوەی  خەســڵەتی 

نــۆزدەدا  ســەدەی  لــە  شارنشــینی 

 boulevard شــەقامی پانوپــۆڕی ســەرەكی

ــە  ــرنا و ب ــت دادەچێ ــە درەخ ــە ب ــوو ك ب

ئامــرازی كۆبوونــەوەی هێــزە مــادی و 

ــوێندا،  ــەك ش ــە ی ــوەكان ل ــە تەقی مرۆییی

ــرا. بــەاڵم خەســلەتی جیاكــەرەوە و  دادەن

ــە  ــتەم و مەیل ــەدەی بیس ــدی س تایبەمتەن

 highway ــرا ــگای خێ ــینییەكەی ڕێ شارنش

ــەوە و  ــرازی لێكجیاكردن ــە ئام ــە ب ــیە، ك ـ

ئــەم  پارچەكانــی  لێكدوورخســتنەوەی 

دەبینیــن  لێــرەدا  دادەنرێــت.  هێزانــە 

ــدا  ــە تێی ــە ك ــەیر هەی ــی س دیالەكتیكێك

تەرزێكــی مۆدێرنــە لــە یــەك كاتــدا خــۆی 

وەك  شــپرزەییەوە،  و  ئیــش  دەخاتــە 

تەرزەكــەی  لەنێوبردنــی  بــۆ  هەوڵێــك 

تــری پێــش خــۆی. هەمــوو ئەمانەیــش بــە 

مردێرنیتییــەوە.  نــاوی 

ئــەوەی هەمــوو ئــەو فێاڵنــە دەخاتــە 

بیســتەمەوە،  بیناســازیی ســەدەی  نێــو 

ــە ڕوانگــەی ئێمــەوە  ــەم ئاســتەدا ل ــە ل ك

نێــو مۆدێرنیتیــی خۆیدایــە،  لــە  هــەر 

هەمــان ئــەو پنتەیــە كــە بۆدلێــر لێیــەوە 

ئــەو  ئەویــش  دەكات.  پــێ  دەســت 

ــڕدرێتەوە.  ــی دەس ــە خیرای ــە ب ــە ك پنتەی

بــە  كــە  بواســییر«،  »لۆكــۆر  ئەوەتــا 

بیناســازەكانی  گەورەتریــن  لــە  یەكێــك 

ســەدەی بیســتەم دادەنرێــت، كتێبەكــەی 

 Lurbanism ناونیشــانی  بــە  خــۆی 

ــە ناونیشــانی  ــە ب ــەم كتێب دەنووســێت )ئ

The city of Tomorrow بــۆ ئینگلیــزی 

وەرگێــڕراوە( و، كــە بــە مانیڤێســتە مەزنــە 

ــە  ــت و ل ــی دادەنێ مۆدێرنیتییەكــەی خۆی

ســاڵی 1924 دا بــاڵوی كردوەتــەوە. لــە 

پێشــەكییەكەیدا بــاس لــە ئەزموونێكــی 

دەڵێــت  پێــامن  كــە  دەكات  پراكتیكــی 

ئــەوە ســەرچاوە ڕوونەكــەی تێڕوانینــه 

ــت قســەكەی  ــەوە. نابێ بیناســازییەكەی ئ

بــە حەرفــی وەربگریــن؛ بەڵكــوو دەبێــت 

حیكایەتێكــی  وەك  گێڕانەوەكــەی 

مۆدێرنــە تــێ بگەیــن كــە لــەو حیكایەتــە 

ــەوە.  ــر گێڕاویەتیی ــر بۆدلێ ــت پێش دەچێ

حیكایەتەكــە لــە یەكێــك لــە شــەوانی 

شــەقامێكی  لــە  دا،   1924 هاوینــی 

ــە  ــوو ل ــڕی ب ــە پ ــارساودا، ك ــەرەكیی ن س

درەخــت دەســت پــێ دەكات، ئەویــش 

لــە دەمــی  بــوو.  شــەقامی شــانزلیزیە 

ئــارام  پیاســەیەكی  بــۆ  خۆرئاوابوونــدا 

دەچێتــە دەرەوە، كەچــی لــە نــاكاو خــۆی 

دەبینێتــەوە كــە بــە هــۆی قەرەباڵغــی 

دوور  شــوێنێكی  بــەرەو  ڕێگەوبانــەوە 

ــە دوای  ــوە. ئەم ــچ ب ــەقامەكە ڕاپێ ــە ش ل

»وەك  بۆدلێــر:  لــە  بــوو  ســەدە  نیــو 

بــوە«.  شــێتیی  تووشــی  بڵێــی جیهــان 
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ــر، هەســت  ــۆ ســاتێكی ت ــە ســاتێكەوە ب ل

ــی هاتوچــۆ  ــەوە دەكات كــە »قەرەباڵغی ب

ڕۆژێكیــش  هەمــوو  دەبێــت،  زیاتــر 

ــوەی  ــرەدا چوارچێ ــر دەشــێوێت«. )لێ زیات

ــی  ــی تراژیدی ــكێت و چڕێتی ــەن دەش زەم

تــا ڕادەیــەك دەپچڕێــت(. لۆكــۆر بواســییر 

هەســتی بــە مەترســی و الوازیــی دەكــرد: 

ــە  ــای ئەوەی ــاڵ وات ــە م ــەدەرەوە ل »چوون

هێشــتا بەتــەواوی لــە دەرگاكــە پێــامن 

نەخســتوەتە ئەودیــوە خەریكــە ئۆتۆمبێلە 

ژێــرەوە«.  بــە  دەمانكــەن  تیــژڕەوەكان 

سەرســوڕمانی  و  شــۆك  لــە  دەبینیــن 

خۆیــدا لێكدژیــی نێــوان شــەقام )و شــار( 

و  تەمەنــی  ناوەڕاســتی  ســەردەمی  لــە 

ــدا  ــەردەمی گەنجێتییەكەی ــە س ــەقام ل ش

بــەر لــە جەنــگ، دەخاتــە ڕوو: »بیــری 

بیســت ســاڵ لەمــەو بــەرم دەكەوێتــەوە، 

ســەردەمی گەنجێتــی كــە هێشــتا قوتابــی 

بــووم. لــەو ســەردەمەدا ڕیــگاكان بــۆ 

دەگوتــن،  تێــدا  گۆرانیــامن  ئێمەبــوون، 

مســتومڕۆمان تێیــدا دەكــردن، كەژاوەكانی 

ــا  ــان دەكێش ــپەكان ڕای ــە ئەس ــش ك كرێی

ــەو خەمێكــی  ــن«. ئ ــدا تێدەپەڕی ــە المان ب

قــووڵ و تاڵییەكــی لەمێژینــە دەردەبڕێــت 

ــە.  كــە هێنــدەی خــودی شارشــتانێتی كۆن

ــە  ــار ل ــە زۆر ج ــەن ك ــەو بابەتان ــە ئ ئەم

خەونبینــە  ڕۆشــنایییە  »ئــەو  شــیعری 

ــەوە.  ــارە دەبن ــدا دووب ــوێ چوو؟«ـ ــۆ ك ب

بــە پێكهاتــەی  بــەاڵم هەســتكردنەكەی 

مێژوویــی،  زەمانــی  و  شارنشــینی 

شــەیدایی ئــازادی و جیدیــەت بــە نیــگا و 

تێڕوانینــی دەبەخشــن: »لــەو ســەردەمەدا 

ــتیی  ــوون«. پەیوەس ــە ب ــۆ ئیم ــگاكان ب ڕێ

گەنجانــی قوتابــی بــە شــەقامەوە هەمــان 

ــە  ــا ل ــەوە. دونی ــە جیهان ــتییانە ب پەیوەس

ــان  ــا موڵكی ــوو؛ دونی ــدا كراوەب بەردەمیان

بــوو، هــەر چــۆن بیانویســتایە بــە نێویــدا 

ــدا  ــە هێمنــی دەیانتوانــی تێی دەگــەڕان. ب

بچــڕن؛  گۆرانیــی  و  بكــەن  مشــتومڕ 

مرۆڤــەكان و ئاژەڵــەكان و گالیســكەكان 

شارنشــینیدا  بەهەشــتی  جۆرێــك  لــە 

ئاســۆ  ئاشــتی و خۆشــی دەژیــان.  بــە 

بــەردەم  بــە  فراوانەكانــی »هاوســامن« 

بۆیــان  و  دەبــوەوە  بــاڵو  هەموویانــدا 

ــەاڵم  ــەركەوتن. ب ــی س ــەی تاق ــوە مای دەب

و  هەڵــم  بــە  بــوو  خەونەكــە  ئەمــڕۆ، 

ــە  ــگای هاتوچــۆ، بوون ــە ڕێ ــگاكان بوون ڕێ

ــی  ــت ژیان ــە دەبێ ــك ك ــی خەونبینێ خەون

ــكات.  ــاز ب ــۆی دەرب خ

هەمــوو  ئــەم  ڕۆح  دەكرێــت  چــۆن 

گۆڕانــەی بــە ســەردا هاتبێــت؟ بۆدلێــر 

دەدات:  پیشــان  ئەمەمــان  ڕێــگای 

و  توندوتیــژ  جووڵــە  ئــەم  »دەبێــت 

ژیانــی شــاری مۆدێرنــدا  لــە  كتوپڕانــە 

بگۆڕیــت بــۆ درەوشــانەوەی ئایدیالیــی 

پێكــەوە  كــە  مۆدێــرن  هونــەری 

تازەگــەراكان كــۆ بكاتــەوە. لــە الیەنەكانــی 

خەیاڵــی بۆدلێــردا نیشــانەی هێامكانــی 

ــۆدا  ــە ئاس ــە ل ــن ك ــە دەبینی ــری مۆدێرن ت

دەدرەوشــێنەوە: ســەرپێچیی شۆڕشــگێڕانە 

كــە زۆرینــەی دوورەپەرێــزە شارنشــینەكان 

گەڕانــەوەی  و،  گــەل  بــۆ  دەگۆڕیــت 

بیرمەندانی 
»نائومێدیی 
كەلتووری« هەر لە 
ت. هۆلم و ئیزرا 
پاوەند و ئیلیۆت و 
ئۆرتیگاوە بۆ ئیلۆل 
و فۆكۆ و ئارێنت و 
ماركۆزە وای دەبینن 
كە ژیانی مۆدێرن 
هەرهەمووی پووچ 
و نەزۆك و داڕماوە 
و یەك ڕەهەندی 
هەیە و لە توانا 
مرۆیییەكان خاڵییە
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ــی.  ــی مرۆی ــۆ ژیان ــارەكان ب ــەقامی ش ش

ســێیەم  ســراتیژیەتی  بواســییر  لۆكــۆر 

دادەنێــت كــە دەبێتــە مایــەی تــەرزی 

ــە.  ــزی مۆدێرنیت ــە هێ ســێیەمی ئێجــگار ب

دوای تێكۆشــانێكی پڕزەحمــەت لــە كاتــی 

بوێرانــەی  بازێكــی  دەبینیــن  پیاســەدا، 

كتوپــڕ هەڵــدەدات؛ چــوە ڕیــزی ئــەو 

ــوو:  ــان دەچ ــەرەو ڕووی ــە ب ــەوە ك هێزان

ــی  ــی ترشین ــی مانگ ــەو ڕۆژەی یەكەم »ل

یەكــەم )ئۆكتۆبــەر(ی 1924 ـــدا، هــاوكار 

بــووم بــۆ لەدایكبوونی )ژیانەوەیەكی(ـــی 

ــۆ،  ــوێ... هاتوچ ــی ن ــەورەی دیاردەیەك گ

خێــراكان،  ئۆتۆمبێلــە  گالیســكەكان، 

ــڕی  ــە پ ــبینەكان، ك ــە گەش ــی مرۆڤ خێرای

بــوون لــە حەماســەت و شــادی... شــادیی 

هێــز، خۆشــییەكی پوخــت كــە مــرۆڤ 

ــە هەســتی  ــی هێزدای ــە دڵ ــەی ل ــەو كات ئ

پــێ دەكات؛ ئــەو بەشــداریی تێــدا دەكرد؛ 

بەشــداریی لــەم كۆمەڵگەیــەدا دەكــرد 

ــی.  ــامن دەبین ــی كازیوەكەی ــە هەڵهاتن ك

مــرۆڤ لــەم كۆمەڵگــە نوێیــەدا خــۆی پــڕ 

ــە«.  ــە متامن دەكات ل

ــەو  ــوون )وەك ئ ــازەی باوەڕبەخۆب ــەم ب ئ

هاتوچۆیــە( خێرابــوە، بــە ڕادەیــەك خێــرا 

بــوو كــە لۆكــۆر بواســییر دەرفەتــی نەبــوە 

ــەركەوتوو  ــە س ــدات ك ــەوە ب ــەرنجی ئ س

بــوە. لــە ســاتێكدا دەبینیــن پیاوێكــی 

شــەقامێكدا  بــە  و  ئاشــنایە  بۆدلێریــی 

و  قەرەباڵغــی  بەگــژ  كــە  دەڕوات 

ــە  ــەوە؛ ل ــدا دەچێت ــی هاتوچۆكان تیژڕەوی

ــە ڕیشــەوە  ــردا، ڕوانگەكــەی ل ســاتێكی ت

دەگۆڕێــت، بــە جۆرێــك كــە دەبینیــن 

ڕێگاوبانــی  قەرەباڵغیــی  نێــو«  »لــە 

و  دەجووڵێــت  و  دەژی  هاتوچۆكــەدا 

دەبینیــن  ســاتێكدا  لــە  دەكات.  قســە 

و  ژیانــی  و  خۆیــی  بــارەی  لــە  قســە 

ــت  ــری بیس ــەوە دەكات »بی ئەزموونەكەی

دەكەوێتــەوە...  بــەرم  لەمــەو  ســاڵ 

ــر  ــوون«، ســاتێكی ت ــۆ ئێمــە ب ــگاكان ب ڕێ

دەبینیــن ڕانــاوی قســەكەر ون دەبێــت 

ــژووی  ــی پرۆســەكانی مێ ــو زریان ــە نێ و ل

جیهانیــدا هەڵدەوەشــێتەوە. بكــەری نــوێ 

»مرۆڤێك«ـــە بــە هەمــوو ئەبســراكتی 

كــە  زیندووێتییەكــەوە  و  گشــتێتی  و 

هەیەتــی، بــە هێــزی جیهانــی نوێــوە. 

لــە مەترســییەكەی ســڵ  ئــەوەی  دوای 

ــت،  ــێ وەردەگرێ ــەودای ل ــەوە و م دەكات

ــتێت و  ــتیدا بوەس ــە ناوەڕاس ــت ل دەتوانێ

بــاوەڕی پــێ بهێنێــت و ببێتــە بەشــێك 

و  توندوتیــژ  جووڵــە  بریــی  لــە  لێــی. 

جەوهــەری  بۆدلێــر  كــە  نــاكاوەكان، 

ژیانــی واقیعیــی مۆدێرنــی تێــدا دەبینــی، 

لۆكــۆر  مۆدێرنەكــەی  مرۆڤــە  دەبینیــن 

دەنێــت  گــەورە  بواســییر هەنگاوێكــی 

تــر  هەنگاوەكانــی  هەمــوو  لــە  كــە 

ــە؛  ــە كۆتاییی ــك ك ــرە؛ بازێ ــد ت دەوڵەمەن

هێــزە  بــە  ئامێــزان  ئاســایی  مرۆڤــی 

نوێیەكــە دەبێــت، بــەوە كــە لــە ســەر 

كەژاوەكــە.  نێــو  بچێتــە  شــەقامەكەوە 

ــەژاوە،  ــۆ ك ــرن ب ــی مۆدێ ــەی مرۆڤ ڕوانگ

پالنــی  و  نەخشەســازی  منوونەكانــی 

ــتەم  ــەدەی بیس ــە س ــەر ب ــینیی س شارنش

دێــت.  بەرهــەم  لــێ  مۆدێرنــەی  و 

مرۆڤــی مۆدێــرن لــە ڕوانگــەی لۆكــۆر 

»جۆرێكــی  بــە  پێویســتی  بواســییرەوە 

شــەقامی  هەیــە،  شــەقامەكان«  نوێــی 

نوێیــش دەبێــت لــە ڕاســتیدا »پــڕی بێــت 

ــە«.  ــی كارگەی ــتەكان وەك بڵێ ــە كەرەس ل

كارگــەی  وەك  هــەر  شــەقامەدا،  لــەم 

منوونەكانــی  باشــرین  دەبینیــن  نــوێ، 

ئامادەكــراوەكان،  كەرەســتە  و  ماشــێن 

وردتریــن  بــە  كــە  منوونەیەیــە  ئــەو 

شــێوە بــە شــێوازێكی میكانیكــی ئیــش 

جگــە  نیــن  هیــچ  مرۆڤــەكان  دەكات. 

و  مەكینــە  و  ماشــێن  ئیشــپێكەری  لــە 

لــە  پیادەڕەوەكانیــش  ئۆتۆمبێلــەكان، 

خێرایــی دەرپەڕیــن و هەڵقواڵنــی ئەمانــە 

كــەم ناكەنــەوە: »قاوەخانــە و كافریــا 

باخچــەكان  و  ســەیران  شــوێنەكانی  و 

وەك  پاریــس  شۆســتەكانی  ســەر  لــە 

بەكریــاكان بــاڵو نابنــەوە«. لــە شــاری 

تەنیــا  شۆســتەدار  ڕێــگای  داهاتــوودا، 

تایبەتــە بــە هاتوچــۆ. 

لــەو ســاتەدا كــە لۆكــۆر بواســییر لــە 

ــەك  ــی، ڕوانگەی ــی دەبین شــانزلیزیە خەون

بــوو،  دایــك  لــە  نــوێ  جیهانــی  بــۆ 

تــاوەرە  لــە  تــەواو  و  پــڕ  جیهانێكــی 

جیهانییــەكان كــە پانتایییەكــی فراوانــی 

ســەوزایی و باخچــەی كــراوە دەوریــان 

خێــرای  ڕێــگای  تۆڕێــك  دەدات، 

بەشــەكانی  بەرزەپــرد  و  هەڵــوارساو 

ــی  ــە گەراجەكان پێكــەوە دەبەســتێتەوە ك

و  كڕیــن  ماركێتەكانــی  و  ژێرزەمیــن 
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ــش  ــن؛ ئەمەی ــدا دادەمەزرێ ــتنی تێ فرۆش

ــە كــە تێڕوانینێكــی  ــەو ڕوانگەی هەمــان ئ

لــە  و  هەیــە  ڕۆشــنی  سیاســیی 

كۆتایییەكانــی كتێبــی »بــەرەو بیناســازیی 

ــان شــۆڕش، دەشــێت  ــازیی ی ــوێ: بیناس ن

كــراوە.  بــاس  بنێیــن«،  وەال  شــۆڕش 

لــەو ســەردەمەدا ئامــاژە سیاســییەكان بــە 

ــش ڕوون  ــران. ئەوەی ــی دەرك نەدەك باش

ــی  ــییر خۆیش ــۆر بواس ــا لۆك ــە ئای ــە ك نیی

دەركــی پــێ كــردوە یــان نــا. بــەاڵم ئێمــە 

دەبێــت ئێســتا لێــی تــێ بگەیــن. تێزەكــە 

هــەر ئەوەیــە كــە دانیشــتوانی شارنشــین 

ســەدەی  ســااڵنی  و   1789 ســاڵی  لــە 

نــۆزدەوە و ، لــە بزووتنــەوە شۆڕشــگێڕییە 

گەورەكانــی كۆتاییــی جەنگــی دوەمــی 

جیهانیــدا پیشــانیان داوە و، ناوەڕۆكەكەی 

ــە؛  ــی خەڵكیی ــەقام موڵك ــە ش ــە ك ئەوەی

ــەی  ــەو گوتەی ــش ئ ــزی ئەمەی ــی تێ ئەنت

لۆكــۆر بواســییرە كــە دەڵێــت »نــە شــەقام 

دوای  ســەردەمی  لــە  نــە خەڵكــی«.  و 

ــە شــەقامەكانی شــاردا،  ــدا ل »هاوسامن«ـ

لێكدژییــە كۆمەاڵیەتــی و دەروونییەكانــی 

ژیانــی مۆدێــرن كۆبوونــەوە و خەریك بوو 

ــەم شــەقامانە  ــەاڵم ئەگــەر ئ ــەوە، ب بتەقن

ئــەم  ئــەوا  نەمانایــە  و  بســڕرانایەتەوە 

ــەوە  ــاوی كەس ــەر چ ــە ب ــە ب لێكدژییەكان

بــەم  ڕووتەختەكــە.  ســەر  نەدەهاتنــە 

ــوێ و نەخشەســازیی  جــۆرە بیناســازیی ن

دروســتبوونی  مایــەی  بــوە  مۆدێــرن 

ســادەی  ژیانــی  لــە  نــوێ  وێنەیەكــی 

گوندنشــینی یــان جیهانێــك كــە لــە ڕووی 

ــن  ــۆ چەندی ــەوە ب ــوێن و كۆمەاڵیەتیی ش

بــەش دابــەش بــوە: مرۆڤــەكان لێــرە و 

ــەكان  ــرە و ماڵ ــەوێ؛ كار لێ ــەژاوەكان ل ك

لــەوێ؛ دەوڵەمەنــد لێــرە و هــەژار لــەوێ؛ 

بــەاڵم چیمەنتــۆ و ســەوزایی لــە یــەك 

ــرا  ــدا دەك ــە كاتێك ــەوە. ل ــان دەكات جیای

دەوری  لــە  دیســانیش  شــەبەنگەكان 

ســەری خەڵكــی بگەشــانایەتەوە«)1(. 

marshall berman
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ئــەم جــۆرە لــە مۆدێرنــە شــوێنەوارێكی 

قوڵــی لــە ســەر ژیانــی كۆمەڵگەكامنــان 

ــرای  ــەندنی خێ ــت. گەشەس ــێ هێش ج

ســاڵی  چــل  مــاوەی  لــە  شــارەكان 

ــە ســەرمایەداری  ــە دەوڵەت ــردوودا ل ڕاب

پێكــەوە،  سۆسیالیستییەكانیشــدا  و 

جــار  زۆر  و  ڕێكخــراو  هێرشــێكی 

كــردوە  پــێ  دەســت  ســەركەوتووی 

گشــتی«  »فــەوزای  ئەدگارەكانــی  و 

ــی  ــی ژیان ــە تایبەمتەندی ــدەوە ك كوژان

ــە  ــوو. ل ــۆزدە ب شارنشــینیی ســەدەی ن

ــەدا –هــەر  ژینگــە شارنشــینییە نوێیەك

ــاری  ــۆ »سینش ــەوە ب ــاری لیفراك ــە ش ل

ســیتی« و لــە »بیــچ تــرای پــالزا«وە لــە 

ئەتلەنتــا بــۆ »ڕێنیســانس ســەنتەر« 

ــوێ  ــی ن ــەقامی كۆن ــت- ش ــە دیروێ ل

دابەشــكارییەكان  و  ڕادەكێشــڕێت 

دابەشــكردنی  دەكات،  دروســت 

ــەڕاو  ــە هەڵگ ــەو تێكەڵ ــەقامەكان ب ش

پــڕ جوواڵنــەی مــرۆڤ و كــەژاوە  و 

و  ماڵــەكان  و  شــوێنكارەكان  و 

هەژارەكانیشــەوە  و  دەوڵەمەنــدەكان 

كــە تێێــدا بــوون، بــۆ بەشــە لێكجیــاكان 

و  ژوورەوە  چوونــە  دەروازەی  كــە 

دەرچــەی چوونــە دەرەوەی تایبــەت 

بــە خۆیــان هەیــە و لــە ژێــر چاودێــری 

هیــچ  تونــددان،  بااڵدەســتییەكی  و 

نییــە  نێوانیانــدا  لــە  بەســتەرێكیش 

جگــە لــە گۆڕەپانەكانــی چاوەڕوانــی و 

گەراجەكانــی ژێــر زەمیــن. 

هەمــوو ئــەم شــوێنانە و خەڵكەكانــی 

ــەر  ــە ه ــان ل ــر ی ــوێنێكی ت ــەر ش ــە ه ل

ــە  ــردا، ب ــاری بۆدلێ ــە ش ــر ل ــێكتی ت كەس

ــزە  ــن. هێ ــر دادەنرێ ــر و ئارام ڕێكخراوت

كــە  داڕمــان،  تەقیــوەكان  ئەنارشیســتە 

شارنشــینی  مۆدێرنیزەبوونــی  پرۆســەی 

نوێــی  شــەپۆلێكی  ژێــر  بــە  كــردی 

ــای  ــە ئایدیۆلۆژی ــەوە ك مۆدێرنیزەكردنێك

پشــتیوانیی  مۆدێرنــە  پێگەییشــتووی 

نیویــۆرك  شــاری  لەمــڕۆدا  دەكــرد. 

ئەمریكییــە  شــارە  لــەو  یەكێــك  بــە 

دەشــێت  كــە  دادەنرێــت  دەگمەنانــە 

ــدا  ــری تێ ــە ســەرەتایییەكانی بۆدلێ دیمەن

یــان  كۆنانــە  شــارە  ئــەم  بــدەن.  ڕوو 

بەشــەكانی شــارەكان  زۆر لــەوە زیاتــر لــە 

ژێــر مەترســیدان كــە ڕۆژانــی ســەردەمی 

دەكــردن.  لــێ  هەڕەشــەی  بۆدلێــر 

ئەمەیــش جێــگای سەرزەنشــتە كــە چ 

ــی  ــە الیەن ــی سیاســییەوە و چ ل ــە الیەن ل

ئابوورییــەوە بــێ بەشــن لــە گەشــەكردن 

بــە  و كاتێكیــش بەراوردیــان دەكەیــن 

»گەشــەكردوەكان«،  زیاتــر  هەرێمــە 

دەســت  لــە  خۆیــان  ڕۆشــنایی 

گاڵتەجاڕانــەی  پارادۆكســی  دەدەن. 

ئەوەیــە  مۆدێــرن  شارنشــینگەرایی 

كــە ســەركەوتنەكەی هــاوكار بــوو بــۆ 

كــە  شارنشــینیی  ژیانــی  وێرانكردنــی 

بــكات)2(. پــێ  دەســتی  دەیویســت 

ســەتحیكردنەوەیە  ئــەم  بەرانبــەر  لــە 

شارنشــینییەی شــوێندا، ســەدەی بیســتەم 

ســەتحیكردنەوەیەكی هاوشــێوی فیكــری 

كەسانێك هەن كە 
مژدەی ئەوە دەدەن 

ئەم ژیانە ماوەیەكی 
درێژ دەخایەنێت. 
لە نێوەندی ترس 
و نیگەرانییەكانی 

قەیرانی وزەی 
هاوچەرخدا، وا 

دەردەكەوێت كە 
ژیانی ساكاری 

گوندنشینیی لە 
دۆخی داڕماندایە
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كۆمەاڵیەتــی بەرهــەم هێنــا و، فیكــری 

جــددی لــە ژیانــی مۆدێــرن هــەر لــە 

لۆكــۆر  و  مایاكۆڤســكی  و  مارێنتــی 

بواســییرەوە بــۆ بەكمینســتەر فۆلــەر و 

مارشــال ماكلوهان و هێرمــان كان، هەموو 

ئــەو ناكۆكییــە كەســی و كۆمەاڵیەتییانــەی 

دوور خســتەوە كــە لــە ژیانــی مۆدێرنــەوە 

ئااڵبــوون و، دەشــیا بــە هــۆی ئامــرازە 

تەكنیكــی و كارگێڕییەكانــەوە بــە ســەریدا 

زاڵ بیــن و كۆنرۆڵــی بكەیــن. هەمــوو 

دەســتدا  بــەر  لــە  ئامرازانەیــش  ئــەم 

بــوون و دابیــن بــوون. تەنیــا پێویســتامن 

كــە  بــوو  كارگێڕییانــە  ســەركردە  بــەو 

بەكاریــان دەهێنــان. لــە پــاڵ ئەمــەدا 

كەلتــووری«  »نائومێدیــی  بیرمەندانــی 

هــەر لــە ت. هــۆمل و ئیــزرا پاوەنــد و 

ــۆل و فۆكــۆ  ــۆ ئیل ــگاوە ب ــۆت و ئۆرتی ئیلی

و ئارێنــت و ماركــۆزە وای دەبینــن كــە 

ژیانــی مۆدێــرن هەرهەمــووی پــووچ و 

یــەك ڕەهەنــدی  نــەزۆك و داڕمــاوە و 

ــە.  ــەكان خاڵیی ــا مرۆییی ــە توان ــە و ل هەی

كــە  بدەیــن  ئــەوە  ســەرنجی  دەبێــت 

ــەڵ دوو  ــە لەگ ــتە فیكریی ــەم دوو ئاراس ئ

و  ڕاســت  سیاســییەكەی  دابەشــكارییە 

چەپــدا یەكــر دەبــڕن. دوەم، زۆرینــەی 

جیاوازەكانــی  قۆناغــە  لــە  خەڵكــی 

دوو  بــەم  پەیوەســتبوون  ژیانیانــدا 

ئاراســتەیەوە، بگــرە هەندێكیــان هەوڵیــان 

دا لــە یــەك كاتــدا هــەر دووكیــان بگرنــە 

جەمســەرەكان  بۆدلێریــش  الی  بــەر. 

ــەری  ــە داهێن ــن ب ــە دەتوانی ــن ك دەبینی

بــەاڵم  دابنێیــن.  جەمســەرخوازیی 

الی  بۆدلێــر  كــە  دەبینیــن  ئەوەیــش 

لــە  خــۆی  دوای  ئەوانــەی  زۆرینــەی 

توانــای  ئەویــش  بــوە،  كــەم  شــتێكی 

هەناســە  دوا  تــا  خەبــات  و  تێكۆشــان 

و  مۆدێــرن  ژیانــی  ئاڵۆزییەكانــی  دژی 

لێكدژییەكانــی و، توانــای گەییشــن بــە 

ســوبێكت و ڕیالیزەبوونــی ئــەم ســوبێكتە 

لــە نێــو دڵــی فەوزایەكــی بــزۆزدا. 

ــی  ــە كۆدڕێژكردن ــە ك ــگای گاڵتەجاڕیی جێ

خاپووركردنــی  و  مۆدێــرن  ژیانــی 

و  تیــۆر  ڕووی  لــە  الیەنــی  هەندێــك 

مۆدێرنــەی  نــاوی  بــە  پراكتیكییشــەوە 

بــوو.  بــەردەوام  پێشــكەوتووخوازەوە، 

فــەوزا  ئــەو  شــتێك،  هەمــوو  وێــڕای 

و  تەنــی  زۆرێكامنــی  دەوری  بــزۆزە 

ئابڵوقــەی خــۆی لــە دەورمــان قاییــم 

ــە  ــینییەیش ك ــتە شارنش ــەو ئاراس ــرد. ئ ك

لــە دوو دەیــەی ڕابــردوودا بااڵدەســت 

ئــەم  توندكردنــی  یارمەتیــی  بــوو 

ئابڵوقەیــەی دا. ژیــن یاكۆبــز كتێبێكــی 

نووســیوە بــە ناونیشــانی »مــەرگ و ژیانی 

شــارە ئەمریكییــە گــەورەكان« كــە لــە 

ســاڵی 1961 دا بــاڵو كراوەتــەوە و تێیــدا 

نوێیــەی  شارنشــینییە  ئــەم  پێشــبینیی 

كــردوە. یەكــەم، یاكۆبــز دەڵێــت ئــەو 

ــە  ــە مۆدێرنیت ــە شارنشــینییانەی ك پانتاییی

دای مەزرانــدن، لــە ڕووی ماتریالییــەوە 

پاكوخاوێــن و ڕێكخــراو بــوون. بــەاڵم لــە 

ــر  ــەوە، زیات ــی و ڕۆحیی ڕووی كۆمەاڵیەت

لــە مەرگــەوە نزیــك بــوون. دوەم، ژاوەژاو 

ســەدەی  قەرەباڵغــی  و  هەراهوریــا  و 

ــی شارنشــینیی  ــا شــتێكه ژیان ــۆزدە تەنی ن

ســێیەم،  هێشــتوویەتییەوە.  هاوچــەرخ 

»فــەوازی بزۆز«ـــی شارنشــینیی كــۆن لــە 

ــدوو  ــی زین ــتەمێكی مرۆی ــتیدا سیس ڕاس

ســەرنجی  كــەس  كــە  بــوو  ئاڵــۆز  و 

لــێ نەدابــوو، تەنیــا لــە بــەر ئــەوەی 

ــە  ــی پەیوەســت ب ــی و بەهاكان منوونەكان

سیســتەمەكەی، میكانیكــی و كورتخایــەن 

لــە  ئــەوەی  كۆتایــی،  خاڵــی  بــوون. 

ــرا،  ــە دادەن ــە مۆدێرن ــدا ب ــاڵی 1960 ـ س

پێشــكەوتن)3(.  بــوە  و  گــۆڕاو  دواتــر 

ئــەم  ڕابــردوودا،  دەیــەی  دوو  لــە 

بیرۆكەیــە پشــتیوانییەكی گــەورەی پــڕ 

جۆشوخرۆشــی لــێ كــرا، كــە لــەو كاتــەدا  herbert marcuse
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ــرد  ــان ك ــەكان كاری ــاوەرە ئەمریكیی جەم

شــارەكانیان  و  گــەڕەك  پاراســتنی  بــۆ 

ڕووی  بــە  پارێزگاریلێكردنیــان  و 

میكانیكیــدا.  تازەگەریــی  گەمژەســازیی 

ئــەوە  ئامانجــی  بزووتنەوەیــەك  هــەر 

خێــرا  ڕیــگای  درێژبوونــەوەی  بــوو 

بزووتنەوەیەكــی  هەمــوو  بوەســتێنێت، 

بــۆ  بزووتنەوەیەكــە  جۆرەیــش  لــەم 

پێدانــی ژیــان بــە فــەوزا بــزۆزە كۆنەكــە. 

وێــڕای ئــەو ســەركەوتنەی كــە لــە ئاســتی 

ــا، بــەاڵم هیــچ  ــە دەســتی هێن ــدا ب لۆكاڵی

ــە  ــوو ك ــان نەب ــزی ئەوەی ــان هێ یەكێكی

هێــزی شــەبەنگەكە و ڕێــگای خێــرا تێــك 

خەڵكانەیــش  ئــەو  بــەاڵم  بشــكێنێت. 

ــن  ــە، دەتوان ــۆزییان هەی ــە دڵس ــەن ك ه

خرۆشــان  و  شــپرزەیی  و  دوودڵــی 

ــانێك  ــارەوە. كەس ــی ش ــو ژیان ــە نێ بخەن

هــەن كــە مــژدەی ئــەوە دەدەن ئــەم 

ماوەیەكــی درێــژ دەخایەنێــت.  ژیانــە 

لــە نێوەنــدی تــرس و نیگەرانییەكانــی 

وا  هاوچەرخــدا،  وزەی  قەیرانــی 

ســاكاری  ژیانــی  كــە  دەردەكەوێــت 

داڕماندایــە.  دۆخــی  لــە  گوندنشــینیی 

بــزۆز  فــەوزای  كاتیشــدا،  لــە هەمــان 

كــە تایبەمتەندیــی شــارە مۆدێرنەكانــی 

ــە دوای  ــوو، ڕۆژ ل ــەم ب ــەدەی نۆزدەی س

پەرەســەندووتر  و  ڕێكخراوتــر  ڕۆژ 

بــۆ  ئەوەمــان  كەواتــە  دەردەكەوێــت. 

ــر  ــە الی بۆدلێ ــە مۆدێرن ــت ك دەردەكەوێ

ئــەودا  ســەردەمی  لــە  لــەوەی  زیاتــر 

بێــت، لــە ســەردەمی ئێمەدایــە. 

هەمــوو ئەمــە ئــەوە دەهێنێــت بــە 

لێكدژیــی  مۆدێرنــە  كــە  زەینامنــدا 

خــۆی  بــە  تایبــەت  ناوەكیــی 

فیكــر  تەرزانــەی  ئــەو  و،  هەڵگرتــوە 

بــە مۆدێرنــەن و گــۆڕاون  كــە ســەر 

بــۆ فەندەمێنتالیزمێكــی چەقبەســتوو، 

تووشــی پێشــكەوتن دەبــن و، تەرزەكانی 

مۆدێرنــە بــۆ مــاوەی چەندیــن نــەوە 

ــەرزی  ــەوەی ت ــێ ئ ــە ب ــاررێنەوە ب دەش

بگرێتــەوە  جێگایــان  ئەڵتەرناتیــڤ 

و  كۆمەاڵیەتــی  برینــی  قووڵریــن  و، 

دەروونییــش دەكرێنــەوە بــە بــێ ئەوەی 

بــە كردەیــی ســاڕێژ بــن. ئــارەزووی 

هاوچــەرخ بــۆ دامەزراندنــی شــارێك كــە 

وەڕزی و ماندووێتیــی تایبــەت بــە خــۆی 

هەبێــت، بــەاڵم زینــدوو بێــت و ژیانــی 

تێــدا بێــت، ئارەزوویەكــە بــۆ ســەرلەنوێ 

تــازە.  كۆنەبرینێكــی  تازەكردنــەوەی 

ئەمــە ئــارەزوە بــۆ ژیانێكــی ســەرفرازی 

و  زیندوێتــی  هەڵهێنجانــی  و  ئــازاد 

چاالكــی لــە ملمالنــێ ناوەكییەكامنانــەوە 

چییــەك  هــەر  دەرەنجامەكــەی  جــا 

بێــت. خــۆ ئەگــەر لــە یــەك تــەرزی 

ــەوە بووبیــن چــۆن  ــەوە فێــری ئ مۆدێرن

شــەبەنگەكان لــە دەوری پانتایییــەكان 

و لــە دەوری ســەرمان دروســت بكەیــن، 

ــە  ــە ڕەنگ ــردا )ك ــی ت ــە تەرزێك ــەوا ل ئ

ــری  ــت( فێ ــی هەبێ ــی درێژیش تەمەنێك

ئــەوە دەبیــن كــە چــۆن شــەبەنگەكامنان 

ســەرلەنوێ  و  بدەیــن  دەســت  لــە 

ببینینــەوە.  خۆمــان 

پەراوێزەكان: 
)1( بواســییر هەرگیز نەیتوانی نەخشەســازییەكانی 

بــەرەو پێــش ببــات و لــە وێرانكردنــی پاریــس 

مانــدوو نەبێــت: بــەاڵم زۆرینــەی پێشــبینییەكانی 

لــە ســەردەمی بۆمبیــدۆدا هاتنــەدی كاتێــك بــەرزە 

ڕێگایەكــی خێــرای بــۆ كەنــاری ڕاســتی ڕووبارەكــە 

كــردەوە و بازاڕەكانــی »لیهــال« و دەیــان شــەقامی 

تــری ســڕییەوە بــە بــێ ئــەوەی شــتێكیان لــێ 

ــەوە.  مبێنێت

)2( لۆكــۆر بواســییر خەونــی بــە ئاراســتەیەكی 

كــە  دەبینــی  مۆدێرنیزەیشن«ـــەوە  »ســەروو 

یەكێــك  بــكات؛  ســاڕێژ  شــارەكە  برینەكانــی 

مۆدێرنــە  بزووتنــەوەی  تایبەمتەندییەكانــی  لــە 

لــە بیناســازیدا ئــەو كینــە زۆرەیەتــی لــە شــار 

و  دیزایــن  لــە  كــە  بــوو  ئــەوە  و هیواخــوازی 

پالنڕێژییــە نوێیەكانــدا لــە نێــو بچێــت. هەڵبــەت 

بەراوردكردنــی شــار بــە كــەژاوە و گالیســكە یەكێك 

بــوو لــە كڵێشــەكانی مۆدێرنــەی ســەرەتایی. ڕێگای 

ــۆ  ــوێنێك ب ــر ش ــە چی ــات ك ــەوە دەردەخ ــرا ئ خێ

شــەقامەكانی شــار بــەو هەمــوو جووڵــەوە كــە بــە 

نێــو ڕێــزی ماڵەكانــدا دەڕوات، بوونــی نییــە. 

)3( »ئــەوە مایــەی نیگەرانییــە كــە وای بــۆ بچــن 

گەنجانــی ئەمــڕۆ دەبێــت چەمكــەكان دەربــارەی 

شــارەكان و ئۆتۆمبێلــەكان قەبــووڵ بكــەن، بــە بــێ 

ئــەوەی هــەر لــە ســەردەمی منداڵــی باوانیانــەوە 
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