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 ڕەگەزی دووەمی هونەر، جەستەی ژن
 

  فاتیمه  تووله به ڕێزان
 

ی یدادا هەر لە . لەنێو کاری هونەری هاوچەرخدا ،زۆر شێوەی جیاواز بەکارهاتووە بە ،جەستە
ئەکشنیستە  و ئاکشن پەینتەرەکان وسەماکار  لە زۆر هەپنینەکان و ،وریزمەکانو فت
هونەری  دواتر. ەڵسوڕێنەری کارەکان بووەسەرەکی ه جەستە خاڵى تێیدا کە ،ەکانيڤیەنی

لە دیوە کۆنسێپچواڵیەکەی و  ونێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوپێرفۆرمانس بەرەوپێشچ
دەستی بەتایبەت لەسەر ( ٠٦٩١و  ٠٦٩١)هەر لە سەرەتای سااڵنی  ،وەکەیەکنیکی هونەریە ته

بە  ر رانبه بهبوو  لانتنەوەیەکی فێندەمێوجگە لەوەی بەگژداچو. ەکانفێمێنیستهونەرمەندە 
کردنی کسپێریمەنتێلەهەمانکاتدا ئ. ەکانيکولتووری ەـيی و دۆگمە کۆمەاڵیەتییمی پیاوساالرێسیست

 بە سااڵنی  شەست و حەفتاکان. وەك مەتریاڵێکی هونەری هاوچەرخ ،خودی جەستەشیان بوو
و کارەکان  تابلۆ ا لەناویتەن ،ەکان ناودەبرێت، چیتر جەستەی ژنسااڵنی هونەرمەندە فێمێنیست

کە  ،ژن جەستەی خۆی گرتەوە دەست خۆیبەڵکو  نەوە نیشان نەدەدرا،یلە بەربینای نێری
، کە توانیان سەرلەنوێ پێناسەی ناسنامە راکتابۆ بوو، بووە هێزێکی بەرەنگارپێشتر بابەتێکی 

ەکەی ە پێگە پاسیڤل ،دەستی جەستەی خۆی گرتنەوه ی ڕێگه  لهژن . ەکەیان بکەنەوەیڕەگەزی
لەم بارەیەوە  (.بکەر) ی سوژەیەککاتە جەستەتوانی جەستە ئۆبژەبووەکەی ب. هاتەدەرەوە
 :ڵێتدە( hten oHllexA) سئەکسێل هۆنێ

ە ناو کۆمەڵگەدا، پێویستی بە یان بۆ ڕۆڵگێڕان  لی، ی، بۆ گەیشتن بە ئاگایی خودسوژە"
 1".الیەن ئەوی ترەوەپێدانان هەیە، لەدان

ی، هەربۆیە یەکی بەهێزی هەیە لە دانپێدانانی خودیکاریگەری ؛ەویترئ  ،بە واتایەکی تر
 ر رانبه بهناکانیان خستبووە کار لە پێناو خۆسەپاندن لە اەکان ئەوپەڕی توفێمێنیستهونەرمەندە 

دا، (بۆدی ئارت)سەرەتای بەدەرکەوتنی جەستەی ژن لە کایەی  هەرچەندە .دا( کۆمەڵگه) ئەویتر
؛ (niel  nevl) نە کارەکانی یڤ کالینوبە نمورانە نەبوو؛ ابەرگریک مایندەکردنێکیونوبۆ خۆ

پاشماوەی جێگەی سنگ و سمتی . اوەك ماتریاڵێکی زیندوو مامەڵەی لەگەڵ دەکر ،جەستەی ژن
وکاری تابلۆکانی کاڵین، بۆ بەرهەمهێنانی پەینتینێك بووە، کە خەیاڵ و وژنەکان لەسەر ڕ

بارە لێرەشدا ووکە د ،هێناوەکنیکی فڵچەی زیندوو بەکاریتە، وەك فەنتازیە بە جەستەی ژنەوە
 و (lxxH otAn) موێلئۆتۆبۆ  ێچەوانەوە پبە  .قسەکردنە لەسەر ئۆبژەیی جەستەی ژن

کرێت، بەبێ دە دەماینوبوو نووەك تاکێکی قوربانی ،جەستە ؛(oestill nvxleA) هێرمان نیچ
وەك مارینا  ،هونەرمەندانی مبەاڵ .تی ئەو تاکە بکرێیئەوەی سەیری جیاوازی ڕەگەز

 isAisi ) نیچهێبەرا روەیان با ،(yniU)یواڵی يان  ،(oisvli hAsitHive)ئەبرامۆڤیچ 
oevlvleA )ئیگۆن شڕیك و (kcHl ceAsve ) .دوای ەی جەستەوە دەگەڕێن بەلە ڕێگ

 فلویاوازیانە بەشێوەیەکی هەوڵبدەن ئەو ج کوورەکانی ڕەگەز، هەتارخستنی سنوبەدە
وەك میشێل  ،هونەرمەندێکی .ی بکرێت لە نێوان جێندەریاندایکارکە نەتوانرێت جودا ،ەڕووبخرێت
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مانیفێستی دیوە دەهێنێت بەبێ ئەوەی بەکار ،، جەستەی(oveAen JHtslvie) ژورنیاك
کە بە هەر  ،ە وەردەگرێتيئەو ڕۆڵە کۆمەاڵیەتی ەکەی بکات، بە پێچەوانەوە جەستەینێرساالری

ڕەخنەگرتنی ژیانی ڕۆژانەی وەك ماتریاڵی سەرەکی  ،جەستەی .راوەکام لە سێکسەکان د
کاتژمێر  ٤١پێرفۆرمانسێك بەئەنجام دەگەیەنێت بە ناوی  ٠٦٩١لە ساڵی . دەخاتە ڕوو  کۆمەڵگه

وو، خۆی گەی ژن دەخاتەڕێوە پەیوێنەی فۆتۆگرافی ی ڕێگه  لهکە  ی،لە ژیانی ژنێکی ئاسای
لە .  ى کۆمەڵگه يهیەیشتنە ئاساينەوەیەك بکا بۆ ئەو تێگکو پێداچودەخاتە شوێنی ژنێک هەتا

دەخاتەڕوو، هەردوو ( تێکەڵکێش)ئۆرالن جەستەیەکی ئەندرۆژێن  هونەرمەند دار رانبه به
وەك هونەرمەندێکی هەڵوێستەکاری  ؛ی دەکەنیپرسیاری ناسنامەی ڕەگەز هونەرمەند
 .فێمێنیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٠٦٩١کاتژمێر لە ژیانی ئاسایی ژنێکدا،  ٤١میشێل ژۆرنیاك، پێرفۆرمانسی 
 

 یەگەزڕ ییهەوڵی جۆرێك لە ئازاد ،ەکانفێمێنیست بەشێوەیەکی گشتی، هونەرمەندە ئەکتیڤیستە
هێما و  ،هەمان بینین ،هونەردا، هەرچەندە نیشاندانی جەستەیەکی ڕووتی مێناو تەیاندا لەجەس

ی ئەم وڕوڤوار لەۆب یسیمۆن د .كوتی نێرێوە لەگەڵ نیشاندانی جەستەیەکی ڕيسیمبولی نی
ئەم جۆرە  2".، هەستکردنە بە ئۆبژەبوونێکی چێژبەخشەرییت یههەستکردن بە ژن" :خاڵەوە دەڵێت

 چونکە ،نەوەکانیان بووەوخاڵی سەرەکی بەگژداچو ،لە هونەرمەندان دانپێدانانە لەالی زۆر
ە ناسنامە ماڵێت لبخۆی دا ناتوانێت بە تەواوی ،مایندەکرنێکی سیاسیشداوخۆنولە ،جەستەی مێ

پەیامە هونەریەکەی  ،مایندە دەکاتوک جەستەیەکی ژن خۆی نوکاتێ. ە ڕەگەزیەکەییکولتووری
ش ێژن پ ؛وەك ئەوەی ژن بریتی بێت لە ،کاریگەری ناسنامە ڕەگەزیەکەی بەسەرەوە دەبێت

کارێکی بێنیتە پێشچاو لە ناو جەستەی ژن هەربۆیە کارێکی ئەستەمە . ئەوەی مرۆڤێك بێت
و  نێکی هێرشبەرانەوهەژمو ،بەواتایەکی تر .دا بەبێ ئەوەی تەنگ بەویتر هەڵنەچنیییهونەر

ناسنامە  ە،یوییوئەمە جگە لەوەی هەڵگری پاشخانێکی مێژ ،وژێنەرانەی هەیە بۆ ئەویتروور
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ەگەزەی ڕ زۆر ناکۆکی ئەم دوو .ەوەیی کولتووريڕەگەزیەکەی بەستراوەتەوە بە کۆد و بەند
، لەبەرئەوەی ژنان هەرگیز هەمان ماف و ئەرکیان یەکتری( دژبەیەکی)زتی ۆبە ئۆپ  کردووە
 وەك الواز ،چونکە هەمیشە ژنان ی لەگەڵ پیاواندا،ینە هەمان پێگەی کۆمەاڵیەت ،نەبووە

وە سێکسیستانە ئەم بیرکردنە. ەوەیهۆشمەندی عەقڵی و ،وی فیکروهەژمارکراون لەڕ
زۆر لێکۆڵینەوەی زانستی و ئەم تێگەیشتنە لەالیەن . ەسەر ژناندادابڕاوە ب وبەشێوەیەکی بەرباڵ
لە ڕێگەی . هەڵەچن کراوەتەوە و ی بەسەرداهاتووەیگۆڕانکار ،ییسیستێماتیکی فیکر

کە بووەتە خاڵی وەرچەرخان بۆ زۆر بیرکەرەوەی  ،ارەوەوڤۆبی وەك سیمۆن د ،بیرکەرەوەی
 ئێمە بە ژنی لەدایك نابین،" :وەکانی دەڵێتڤوار لە وتە بەرباڵۆب یسیمۆن د. ی ترفێمێنیست

کە بەکاردەهێنرێت بۆ  ،ەییوەسفێکی مێژووي ،(ژن) وشەی ؛سەروپێی نوبە 3".دەکرێینە ئەو
بە ( نیتێێفێم)تی  تێگەی ژنايههەرچەندە ، یەوەیی مۆرفۆلۆژوڕوکردنی ڕەگەزەکان لەيیجیاواز
بۆ  پاڵنەرەتی  ە لە نێو تێگەی ژنايهیڤیستەکان جەستبۆ هونەرمەندە ئەکت. یەکولتووريی تەواو

هەوڵی تێکشکاندنی ئەو کۆد و وەسفانە  ڕێیەوە ، لەوە جێندەریەکانیڕەخنەگرتن لە نایەکسانی
بارودۆخی سیاسی ئاڵۆز و  ،ستەکانسااڵنی شە .وەتە پاڵیانخراوە  لەالیەن کۆمەڵگهکە  ،ندەدە

نیزم، جگە لە پاشماوەی دوای بەهۆی ئەزمەی کاپیتالیزم و شکستی کۆمیو ،بوو تەمومژاوی
کردنی هەربۆیە دروست. کردبووی دروستژەندێک دڵەڕاوکێی پسیکۆلۆکە ه ،ییجەنگی جیهان

سەرەتای کرانەوەی جیهانگیری کە  ،بە تایبەت بۆ ئەو سەردەمەسەرەکی بوو، ناسنامە خاڵێکی 
 وو بۆکەرەوەی هەبنێکی یەکالوهەژمو ،مایندەکردنی خودونو. بوو( مۆندیالیزاسیۆن)
و  نێوەندێك بۆ خۆ ئازادکردن لە هەرچی نۆڕم و یینیادنانی هێزێکی بەرەنگاروبو

ئەو پێناسەیەی بە  ی ڕێگه  لهچونکە تاك  ،وە همەرجداریکردنێکی سەپێندراو لەالیەن کۆمەڵگ
 inxes )ترەوە؛ والتەر بێنجامین دەتوانێت ببینرێت لەالیەن ئەوی ،جەستەی دەبەخشێت

 elaitvl ) کراوینمانەوە پێناسەجەستە ی ڕێگه  لهە ئێم" :کتێبی فراگمانتا دەڵێتلەناو ،
نێو دنیای هەیە، لەستەوخۆتر لە ڕێگەی خودی جەستەمانەوە پێناسەیەکمان ابەشێوەیەکی ڕ
ی یو کاریگەری لەسەر خودی تاکەکە قواڵ ئەم تێگەیشتنە لە تاکایەتی جەستە 4".هەسپێکراودا
بۆ  ،دەدراهەوڵی بۆ کە  ،دەکاتەوەمان بۆ ڕوونەکێشمەی هونەرمەندانەئەو کێشم

سەرنجێکی  فێمێنیستڤی اهەربۆیە بز. پێناسەکردنەوەی جەستەیان لە الیەن خودی خۆیانەوە
. ەوە هەبوویبە ناسنامەی کەسی و ڕەگەزی ندی پێوهکە  ،زۆریان بۆ هەرپرسیارێك هەبوو

بن ر وەگەڵ ئەوەی نەیاندەتوانی دول. ی بەربینا نێرساالریەکانیان دەداهەوڵی پێچەوانەکردنەوە
 .ورە جیاوازەکانوو کولت  کۆمەڵگهبەهۆی  ،دا هاتووەشتانەی بەسەر ژن لە خستنەڕووی ئەو

 ئەو کردکە ئەمە وای، نگ بوو بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی ببنەوەیباسکردنی چەپاندنەکانیان گر بۆیە
دا  ژن دەکرا لە کۆمەڵگه بە جەستەی ر رانبه به ە نایەکسانیانەییستدرێژیتوندوتیژی و دە

گەبوو بۆ خۆدەڕبڕین ێەکانیان تاکە ڕيکارە هونەری. ەکانیانيهونەری بداتەوە لەناو کارەڕەنگ
می ێیە جێندەریەی هەبوو لە نێو سیستیبەشێوەیەکی ئازاد دژی ئەو هەموو نایەکسان

 ،یەکی پۆلیتیکی بووەنەوەوبەرەنگاربو نیا تهکە ئاکتەکانیان  ،ئەمە ئەوە ناگەیەنێت. دایاالریسپیاو
فۆڕمێکی تری هونەری وەك هەر  ،بووە شهونەریانەوە لەهەمانکاتدا پێرفۆرماتیڤ و بەپێچەو
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. ییی تەواو کەسیازێکی ناسنامەرونەوە و ئاموئالەتێکی بەگژداچ جەستە بووە .بۆدی ئاڕت
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وەك ، ڵکردنی ژنەوبو هجۆرێك لە ق ،دایبەکارهێنانی جەستەی ژن لەناو کاری هونەری
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ئەو میدیەمە بەشێوەیەکی باو، . خاوەن مەعریفە یەکسان بە پیاو سوژەیەکی هۆشمەند و
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بۆ . زۆربەی کات پێرفۆرمانس و فۆتۆگرافی بوون ،هاتن بۆ خۆدەڕبڕیندەەی بەکاريهونەری
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سێڵف پۆرترەیتەکانی  لە، (dnitCe diAtl) ەنسی کڵۆد کاهانرهونەرمەندی فە نەونمو
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بەسەر ناسنامە چەپاوە  ،مەیەکی نێرینە بۆخۆی دروست دەکاتناسنا (٠٦٩٩ ـ٠٦٠٦) سااڵنی
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وەك  ،ەمە ناسینەوەیکە ئەست ،ەگۆڕێتدوخساری وپۆشاك و ڕ ،بەشێوەیەک. داکەی یهنەیمێی
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نجیرە هونەرمەند جیاوازی نێوان هەردوو ڕەگەز دەخاتەڕوو لەڕێی ئەم ز .کراوڕەگەزێکی دیاري
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کە  ،بەڵکو پرسیار لەو بەربینایە دەکات ،نایەوێت جەستە مێینەکەی بکاتە پیاو کاهان کارەیەوە،
کۆمەڵگە  ىی نیشانیدوالیتیەکی ناسنامە. یەك لە هەردوو ڕەگەزەکەکۆمەڵگە هەیەتی بۆ هەر

ئەم . ەر ئەوی ژنداەتی بەسيواندوپئەوەی کۆمەڵگە سە ر رانبه به  لهتەرناتیڤ لوەك ئە ،دەدات
یەکێ لەو . کاریگەری لەسەر هونەرمەندانی دوای خۆی دروست دەکات ،نهائاکتەی کڵۆد کا

نسی نیکی  ره فه، هونەرمەندی هەیە لەگەڵ کارەکەیهونەرمەندانەی بەشێوەیەکی تر نزیکایەتی 
 بە (٤١١٤ ـ٠٦٩١)ە، کاری فیشەك تەقاندن، لە سااڵنی (nv v Ce civlx  Ainn) سان فال ید

هونەرمەند . یەبەدەستهێنانی هێزی نێرینەیەتيواستی ئەنجامی گەیاندووە، جۆرێك لە خ
فیشەکەکان پڕکراون لە ڕەنگ و توندوتیژیەی پیاو دەخاتەڕوو،  لیك ئەوبەشێوەیەکی سیمبو
ڕووی  ومایندەی هێزی نێر دەکات،وتەی نجەس لێرەدا،. وی تابلۆکەودەیهاوێژێتە سەر ڕ

پارچەبووە بەدەست ە پارچەک ،مبولی جەستەی مێینەی هونەرمەند خۆییەتییتابلۆکەش س

وەك بەرپەرچدانەوە و  ،لەهەمانکاتدا کارەکەی. ڕەگەزی نێرینەوە توندوتیژیەکانی
هونەرمەندە ڕەگەز  نیا تهپێیان وایە  کە ،(گشتاندن)ستێرۆتایپانەیە ی ئەو وەپێچەوانەکردنە

ڕێی ئەم  لە جگە لەوەی. ئەنجام بگەیەنن کە دەتوانن ئاکتی لەو شێوە ڕادیکاڵە بە ،ننێرەکان
ئەم . نی هونەروکارەیەوە پرسیار لەسەر ڕۆڵی هەردوو ڕەگەزەکە دەکات لەبەرەوپێشچو

ڕادیکاڵی لە  .کو ئەمڕۆویانە هەتاوەکانیش کردفێمێنیستە لە هونەرمەندە ئاڤانگارد پرسیارە زۆر
یەکێکی تر لە ئاکتە  .وەك بەکارهێنانی هێز وابووە ،ەکانفێمێنیستکاری هونەرمەندە 

هونەرمەندی کوبایی ـ نە؛ ویکاڵەکان بەکارهێنانی خوێن و خوێنلێهێنانی جەستە بووە، بە نموڕاد
خوێن بەشێکی  ، یەکێکی ترە لەو هونەرمەندانەی(hli oelCvexi) ئانا ماندیەتائەمریکی، 

 .ەگەڵ کردووەەوە مامەڵەی لێکی گرێدراوە بە ژنکە وەك بەش ،لە کارەکانی بووە سەرەکی زۆر
 یی،وە پرسی پیرۆزیەیاڵی سەرەکی بەگژداچونەوە بووە لە کارەکانیدا، لەو ڕێخوێن ماتر

خوێن سیمبولی . ی جەستەی مێ لە ناو کۆمەڵگەی ترادیشنەڵ دەخاتەڕوویت یهی و پیسیپاکیزە
زۆرکات خوێنی ئاژەڵ بەکاردەهێنێت . ی و ئازارەکانی ژنەیبوون و توندوتیژی ڕەگەزبریندار

بە ئەنجامی  ٠٦٩٤کە لە ساڵی  ،نگەکانییەکێك لە پێرفۆرمانسە گری، ییوەك ڕێوڕەسمێکی دین
تی لەبەردەم دیوارێکی سپی وەستاوە و و، کە بە ڕو 5(مردنی مریشکێك)دەگەیەنێت بە ناوی 

ملی مریشکەکە لێدەکاتەوە بەدەست، قاچی  هێواش هێواش ،یەبەدەستەوە مریشکێکی سپی
 .دەکەوێتڵە ومریشکەکە دەگرێت هەتا لە جو
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 ٠٣٩٢ئانا ماندیەتا، مردنی مریشك      کڵۆد کاهان سێڵف پۆرترەیت               ٢١١٢ـ٠٣٩١اندن، نیکی دو سان فال، فیشەك تەق

    ٠٣٩٩ـ٠٣٠٣

 
 
 
بەردەوامی دەبێت خوێنی  ژن بەکە  ،ەو بڕیارە قەدەریە دەکاتل باسلەم کارەیدا ماندێتا  
کە  ،ەییجەستەی خۆی دەبێتە ئەو قوماشە سپی. (...ییوڕی مانگانە، پەردەی کچێنوس) بچێلێ

 .خوێنی مریشکەکەوە ی ڕێگه  لهشایەتی پەردەی کچێنییەتی 
پێیان وایە  ،فێمێنیستکۆمەڵە هونەرمەندێکی زۆری  ،ئەم توندوتیژیە جەستەییانەدا ر رانبه به لە

 ،هەبێت ونەوەی ڕاستەوخۆیوکە دەتوانێت بەگژداچ ،و بەهێزەکان ژێنەرویەکێ لە چەکە ورو
گەزی دووەمی ەوەك ڕ ،لەنێو خودی کارەهونەریەکەدا نەییە لە بەکارهێنانی ئەندامی مێییبریت

پێرفۆرمانسێک  ،٠٦٩١لە ( cAvce H ktAHxi)هونەرمەندی ژاپۆنی شیگێکۆ کوبۆتا  .هونەر
لە نیۆرك، ( cxvlnicvli iivl) نە ڕەنگ دەکاتیئەندامی مێی :بە ئەنجام دەگەیەنێت بەناوی

 و  بە جلی ژێرەوەی و لە بەینی هەردوو ڕانیەوە دەیهێنێتە دەرەوە دەبەستێتیەك فڵچە
جۆرێك لە ئاکتی ئاکشن  کە ت،ر ڕەنگ دەکاوبە  ڕەنگی سو پێی  وەرەقەکەی ژێر

بەشێوەیەکی  ،ۆکی کارەکەیرخودی تایتڵەکەی و ناوە .پەینتینەکانمان بە بیر دەهێنێتەوە
 (ovnH oHvse)هونەرمەندی سویسرایی میلۆ موار  نسێکیو بوێرانەتر لە پێرفۆرما جیاوازتر

کراو لە ڕدەگەیەنێت، کە تێیدا هێلکەی پ یلە شاری کۆڵن بە ئەنجام ٤١٠١بەدی دەکرێت، لە 
ڕەنگ لە ئەندامی مێینەیەوە فڕێدەداتە سەر کانڤاسێک، کە وەك میدیەمێکی هونەری 

 .وەك بەشێک لە جەستەی ،بەکاردەهێنێت
 

 
میلۆ موار،                  ٠٦٩١ا، پێرفۆرمانسی ئەندامی مێینە ڕەنگ دەکات،شیگێکۆ کوبۆت

 ٤١٠١پێرفۆرمانسی هێلکەکردن، 
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ەکانی سااڵنی فێمێنیستیی ودەرخستنی ئەندامی مێینە پاشماوەیەکی مێژو :وترێتگدەکرێت ب
ا رینو ما (ninve kt Hsx) ڤالی ئێکسپۆرت ؛، هونەرمەندانی وەککانە یهحەفتا شەست و

ون و چەکیان وەک دانیشتیکە لەسەر کورسی ،ەیان هەیەئەبرامۆڤیچیش کارێکی هاوشێو
بەاڵم . بەدەستەوەیە و لەهەمانکاتدا ئەندامی مێینەیان لە پانتۆڵەکەیانەوە دەرخستووە

 disHnee) ۆڵ شنێمانرریکی کا هلەالی هونەرمەندی ئەم ئەم ئەندامەبەکارهێنانی 
ceAleeti) ،بەتایبەت لە پێرفۆرمانسی  ،ی هەیەڕەهەندێکی جیاواز(llxesvHs cesHnn)، کە 

هونەرمەند  .پۆینتی سەرەکی کارەکەیەتی ،مێینەیی ۆرگانئ .بە ئەنجامی دەگەیەنێت ٠٦٩١ساڵی 
 ،تبوونولەکاتی جو نیا تهکە  ،دەخاتەڕووە نادیارەی ولەم کارەیدا بەرجەستەی ئەو دیو

 .یەە و تابۆی لەشی ڕەگەزی مێبەشێکی شاراوو منداڵبوون باس دەکرێت و  ڕی مانگانەوسو
بەڵکو  ،ەيرێکی جەستەیی نیادروستک نیا تهکە ئەم ئۆرگانە  ،هونەرمەند لێرەدا ئەوە دەخاتە ڕوو

 بەدەرهێنانی وەرەقەیەکی لولکراو لە. دروستکردن و بەرهەمهێنانە ،سەرچاوەی بیرکردنەوە
ەوڵی بەدەرخستن و ه ،ی مێیەشاراوەشوێنێکی کە بەشێوەیەك لەشێوەکان  ،ئەندامی مێینەی

کارێکی  نیا ته لێرەدا هونەرمەند. کی تری دەرەکیوەك هەر ئەندامێ ،خستنەڕووی دەکات
لەسەر ئەو ئۆرگانە دەخاتە  ،و تێگەیشتنێکی تر و بیرکردنەوەبەڵک ،پۆلیتیکی جێندەری ناکات

ی نەیمێی ەوەی جەستەیهەوڵدانێکە بۆ ئ ،ئەم تاقیکردنەوانە ؛دەکرێت بڵێین. بەردەم بینەر
وەك بکەر پێناسە بکەن، هەوڵدانێکیشە بۆ گەڕان بەدوای ڕەسەنایەتی جەستە،  ،خۆیان

 .ەکانیە کولتوورییجەستەیەك پێش ئەوەی ببێتە زیندانی کۆد و بەندە کۆمەاڵیەتی
ەکان، کاریگەری و نوێکردنەوەیەکی یە ڕۆژهەاڵتیفێمێنیستکاری هونەرمەندە  ،دار رانبه بهلە 
پرسێکی تاڕادەیەك نوێیە لە  ی،ی ڕۆژئاوادا دروستکردووە، چونکە پرسی ڕەگەزیویان بەڕوتر
 ،ری ئەفریقاوهونەرمەندە بە ڕەچەڵەك ئێرانی و عەرەبەکانی باکو. نیای ئیسالمیداد

وبارە وکە د ،بەشێوەیەکی چڕ کار لەسەر چەپاندنەکانی کولتووری ترادیشنەڵی ئیسالمی دەکەن
هونەرمەندانی وەك مەجدە کەتەری، الال ئیسەیدی، شیرین . رکەوتووەژن پشکی سەرەکی بە

هونەرمەندە ڕۆژهەاڵتیەکان . نێشات، شادی گادیریان و مەهدی جۆرج لەهلول، لە دیارترینیانن
  ی ژن لە کۆمەڵگهپێشچاو، هەڵبەتە پێگە ە ئیسالمیەکان دەخەنەیریوزیاتر کۆدوبەندە کولتو

پێگەی ژن لە ڕۆژئاوادا، چونکە  ر رانبه به زتر و چەپاوترە لەترادیشن ئیسالمیەکان زۆر الوا
 ،بە واتایەکی تر. زۆرترن ی،لە کولتووری ئیسالمی ،خودی دۆگم و بەربەستەکانی بەردەم ژن

، تاوانکارە. ژن لەسەر الوازی هۆشمەندی و فیکری پەروەردە دەکات ی،ی ئیسالمی هکۆمەڵگ
کە خودی ئایینەکە پڕیەتی لە توندوتیژی  ،ەڕوات بەڕێگەوەینە پیاوساالرە نیگەر بەپێی ئەو ئا ئه

 نیا تهەکان یلە هونەرمەندە ڕۆژهەاڵتی هەربۆیە زۆر. و بێڕێزیکردن بە ژن و جەستەی ژن
ەرچەندە بەرپەرچدانەوە ه. لەسەر خاکی ڕۆژئاوا دەتوانن دەربڕین لەو چەپاندنانەی ژن بکەن

ئاستی مەعریفی هەر کۆمەڵگەیەك  نیوپێشچوکردنی ئەم چەپاندنە، بەپێی بەرەوو دژایەتی
 .ژەکەی و جۆرەکەی دەگۆڕێتێڕ
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 ٠٦٩١، (llxesvHs cesHnn)ۆل شنێمان، پێرفۆرمانسی رکا
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