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 المستخمص:
ذلك من خالل تناوليا باعمال فن الفيديو. ة القضايا المجتمعية المختمفة و ييدف ىذا البحث الي دراس

القضية المجتمعية تة.الي جانب ذلك سيتم مناقشة معني أعرض اتجاه فن الفيديو من حيث نش حيث يتم
التي ناقشت مجموعة لفنية لفن الفيديو بشكل تحميمي و وتعريفيا الي جانب عرض مجموعة من االعمال ا

وفي النياية يقدم  متعدده من القضايا المجتمعية المختمفة، والتي قد ساعد في اظيارىا العديد من الفنانين.
الفيديو قد تناول العديد من القضايا المجتمعية مناقشا البحث ما توصمت إليو الدراسة من نتائج حيث ان فن 

 ةفييا العديد من القضايا المختمفة، ولكنو تناول مجموعة من القضايا بشكل مكثف كالقضايا الخاصة بالمرا
المشكالت التي تواجييا، وايضا المشكالت الخاصة بالثقافة والتطور الفكري واثرة عمي الفرد قيا و وحقو 

ع ذلك بسبب الثقافة العامة والفكر لدي المجتمعات مما يؤدي ذلك الي ظيور تمك القضايا والمجتمع ويرج
بشكل مشع حيث يتوجب التعبير عنيا بالطرق المختمفة امال في تخطي تمك المشكالت المجتمعية لتحسين 

 االوضاع المجتمعية بشكل عام.  
 الكممات المفتاحية:

 الت التطور الفكرى.، مشكالقضايا المجتمعية ، فن الفيديو
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Abstract: 

     This research aims to study various societal issues through dealing with video 

art works. Where the direction of video art is presented in terms of its origins . 

Besides, the meaning of the societal issue will be discussed and defined, along 

with a set of artistic works of video art in an analytical manner that discussed a 

variety of different societal issues, which have helped in Show it by many artists. 

In the end, the research presents the results of the study, as video art has dealt 

with many societal issues in which they discussed many different issues, but it 

dealt with a range of issues intensively, such as issues related to women and their 

rights and problems facing them, as well as problems On culture and intellectual 

development and its impact on the individual and society, due to the general 

culture and thought of societies, which leads to the emergence of these issues 

radiantly as they must be expressed in different ways, hoping to overcome these 

societal problems to improve societal conditions in general. 
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 :مقدمةال
 نظرية واسعة الحداثة فما بعد الحداثةاتجاه فنيا من اتجاىات ما بعد Video Art"  " الفيديوفن  يعتبر     

المرتبطة بفكر االنسان وجود نظرية التغير المستمر المرتبطة بوجود االنسان بشكل عام و قد ظيرت بسبب 
كالجانب الثقافي  في شتي مجاالت حياة االنسان المستمرقد ادت الي التطور الدائم و التي و ، بشكل خاص

في الجانب الفني، فقد اشتممت عمي التطور المتدرج المستمر والذي عمي وجو خاص و  السياسياالجتماعي و و 
  .ة في مرحمة ما بعد الحداثةقد ادي الي التطور الجذري و الذي قد ظير عمي شكل اتجاىات مختمف

، ومفتوًحا ل دائم مستمر يبرز أفًقا متقمًبا، واسعايظير نفسو عمى أنو لغة مفصمية وفي تحو فن الفيديو     
االستخدامات، فقد انطمق فن الفيديو من خالل ازالة الفواصل بين الفنون االخري مثل النحت والتصوير  ومتعدد

، فن التصوير، فن االداء، الرقص، فن الفيمم الموسيقي والرقص حيث انو اكد عمي حقيقة امكانية دمج كل من
، بمثابة اقتحام فن من القرن الماضيكانت التسعينيات فقد  فن الكتابة وفن النحت جميعيم في عمل فنيا واحد

، حيث احتل موقًعا مركزًيا مع اقتراب القرن العشرين من الرئيسي لنظام المتاحف والمعارض الفيديو لممسار
 ((Michael Rush, 2003, P3, 4 .نيايتو

  مشكمة البحث:
يمكن وبالتالي . الفيديوالقضايا المجتمعية و طرق تناوليا بفن من الضروري وجود دراسة تبحث عن      

 :مشكمة البحث في التساؤل ااَلتيتحديد 

 ؟ما مدي امكانية فن الفيديو في تناول القضايا المجتمعية المختمفة 
 من خالل فن الفيديو القضايا المجتمعية المختمفة تناول ها هذي اهكاًيت 

 يفترض البحث ما يمي:  فرض البحث:
 القضايا المجتمعية المختمفةفن الفيديو في تناول  امكانية. 
 امكانية تناول القضايا المجتمعية المختمفة من خالل فن الفيديو 

 تيدف الدراسة إلى ما يمي:  أىداف البحث:
 . مختمفة مجتمعية قضايا تناقش التي االعمال مختارات من وبعض الفيديو لفن وتحميل دراسو .1

 .المختمفة المجتمعية القضايا تناقش دراسة فن الفيديو وتحميل بعض من االعمال التي
 .الفيديو فن في الفنية االعمال تنفيذ في المستخدمة المختمفة االتجاىات و االساليب استخالص .2
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 أىمية البحث:
 .الفيديو فن وخصائص سمات عمي االطالع في المجتمع فيدت الدراسو ىذه توافر .1

التي تعبر عن القضايا و استنتاج السمات و الخصائص التي تتميز بيا االعمال الفنية لفن الفيديو  .2
 المجتمعية المختمفة.

 يقتصر البحث عمى ما يمي:  حدود البحث:
 الفيديو من خالل االعمال الفنية المختمفة و التي قد تم تناوليا عبر المراحل الزمنية المتتالية. فن لدراسة  .1

 تم التي و المختمفة المجتمعية القضايا من العديد عمي تشتمل التي االعمال بعض عمي التحميل ينحصر .2
 . الفيديو فن باستخدام عنيا التعبير

 ، من حيث:التحميمييتبع ىذا البحث المنيج   :البحث منيجية
 وأىم رواده. حاريخيت لبذايت وحاريخ في الفيذيى وصفيت دراست .1

 القضيت بيي الفرقهي حيث الخعريف والخصائص و القضيت الوجخوعيتللوجخوع ودراست وصفيت  .0

 القضيت الوجخوعيتبفي الفيذيى ، وعالقت الوجخوعيت و الشخصيت

اعمال فن الفيديو و التي تقوم عمي مناقشة القضايا المجتمعية تحميمية لبعض من وصفية دراسة  .1
 . المختمفة

 مصطمحات البحث :
 " الفيديو فن "Video Art:  

 ديناميكي عمل خالل من واحد ان في والسمعي البصري العرض في التحكم يمكنو ىو فن الفيديو فن
 المرئية فالمعمومات الحركة ىذه وزمن مظير حيث ومن. اساسيا عنصرا يعد الحركة عنصر فان ولذلك متحرك

، شريف شحاتو).الكترونية بصوره بيا التحكم باالمكان يصبح بحيث متتابع بشكل تسجيميا يتم والمسموعة
       (10، ص2004

 القضية المجتمعية: 
ىى كل ضرب من السموك ثابت كان أم غير ثابت  بانيا عالم االجتماع أميل دوركايمعرفيا الذى و 

كان ذا وجود كل سموك يعم فى المجتمع بأسره و  يمكن أن يمارس نوعًا من القير الخارجى عمى األفراد، أو ىى
، 1988،بدوى السيد، قاسم محمود) الحاالت الفرديةفي ستقل عن الصور التى يتشكل بيا خاص وم

 .(69:68ص
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  :"Video Art" بداية و تاريخ فن الفيديوأواًل: 

 في زيادة ىناك كانت ، الستينيات أوائل فمنذ.  العشرين القرن في الستينيات مطمع في الفيديو فن ولد     
 استخدامو او أفالم إنتاج أو العروض لتوثيق إما ، ليم كوسيط واألفالم الفيديو يستخدمون الذين الفنانين
 وفي مفصمية لغة أنو عمى نفسو الفيديو فن يظير ولكن ،(Nick Terra,2015,p3 ).لمتعبير مميزه كوسيمة
 الفن أشكال أكثر ىو الفيديو فن كان ، الماضية عاًما الستين إلى الخمسين مدار فعمى مستمر، دائم تحول
 مع الفنية الممارسات من كبيرة مجموعة تغطي إنيا بل، حركة أو نوع بأنيا وصفيا يمكن ال. لمتغيير قابمية

 بين الفواصل ازالة فيو اتجاه قام اسموبو عمي.المتحركة اإللكترونية الصور بو تتميز الذي الشائع الشريط
، االداء فن، التصوير فن من كل دمج امكانية حقيقة عمي اكد انو حيث والرقص والتصوير النحت مثل الفنون
 واحد. فنيا عمل في جميعيم النحت وفن الكتابة فن، الموسيقي الفيمم فن،  الرقص
 الفيديو، اما فناني لمعظم بالنسبة مكمفة وسيمة يزال ال الفيديو كان ، الثمانينيات وأوائل السبعينيات في     
الياتف  لديو شخص أي بمتناول وأصبح التكنولوجي التطور عمييا اصبح والتي اليائمو التغيرات مع و االن
 ثورة ىذا أحدث لقد. كمبيوتر جياز عمى بسيطة بنقرة وتحريرىا فيديو مقاطع إنشاء الحاضر الوقت في الذكي

 . التحرير فن متعم عمى الحصول إلى الحاجة دون كوسيط الفيديو استخدام يمكنيم. الفنانين إمكانيات وتبسيط
عمي شاشات عديدة يتمكن الفنان  ،فن الفيديو بوجو عام يقوم  عمي استعمال صور واصوات مختمفة     

يجعل من المستحيل ربط عالقة مكونات المشيد و  من خمق جو خاص فيصعب عمي الحواس التمييز بين
 (10ص ،2017مرابط فتيحو، .)بين االشياء ومدلوالتيا

لفراغ. في األعمال التجييز في ا قناة واحدة او ،الفيديو في صنفين أساسيينوعادًة ما يظير فن  
، يتم عرض مقطع فيديو أو عرضو كسمسمة واحدة من الصور.اما تشتمل عمميات التجييز في أحادية القناة

، عمي عدة قنواتالفراغ عادًة عمى بيئة مكونة من عدة مقاطع متميزة من الفيديو يتم عرضيا في وقت واحد 
، يعد الفيديو الذي يقوم عمي أو فن األداء. في الوقت الحاضرأو مزيج من الفيديو مع الفن التجميعي 

، كونو جزًءا من الموضة متعددة الوسائط لمجمع بين ىو أكثر أشكال فن الفيديو شيوًعاالتجييز في الفراغ 
عمل فني واحد.                                     في والفن اإللكتروني والرقمي ،والتصميم، والنحت اليندسة المعمارية،

( http://www.visual-arts-cork.com) 
 :الفيديو فن رواد
 منتصف في جماعيو ايضا و فرديو بصوره الفيديو فن اتجاه في ظيروا الفنانين من العديد ىناك     

 تدفع التي المتراكمة الفنيو التجارب خالل من او fluxus الفموكسس جماعة خالل من اما السبعينيات

http://www.visual-arts-cork.com/
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 Nam June  بايك جون نام الفنانين اوالئك اىم ومن متميز فني كاتجاه الفيديو فن الستخدام بالفنان

Paik فوستيل ولف و " Wolf Vostell".  ويعدPaik" " في مؤسس فن الفيديو وىو فنان كوري االصل ُولد
، تجسدت عبقريتو من خالل إدراكو بأن ظيور 2006، وتوفي في "ميامي" عام 1932"سيئول" عام 

 (.2019، 4377العدد  ،صالح سرميني ) التمفزيون قد غير العالم
الي جانب بايك ، و قد كان كالىما عضوان فيو من رواد فن " Wolf Vostellولف فوستيل "اما عن      

 ليفركوزن في 1932 عام في ولد قد ألمانًيا و ىو فناًنا.(والطميعة الفموكسوس،واد )حركة في حركة الر 
 قائمو اعمالو كانت لقد الفنية اعمالو في الخاص طابعو لفوستيل كان لقد. 1998 عام في توفي و  بألمانيا
 أو االرتجالية اإلجراءات وبعض الجميور مشاركة عمى يشتمل ما غالًبا الذي الوضع أو ، الفني الحدث عمي

                   .اليومية الحياة عمى يفتح ولكنو ، النياية إلى البداية من عادةً  التخطيط يحدث ال. الصدفة
(Wolf Vostell,1966,p17)   

 :المجتمع و القضية المجتمعيةثانيا:
 كتمة عمي مجتمع كممة تطمق و،  باستمرار وتتطّور تتغّير متوازنة غير معقدة منظومة عن المجتمع يعبر     

 المجتمع فيتكون،التميز ليم تثبت والتي الذاتيو مقوماتيم و خصائصيم ليم،  الناس من كبير قسم او ضخمة
 العرق، الرابط يكون أو واحدة، ثقافة ضمن المشتركة التفاعمية العالقات بينيم تربط التي األفراد مجموعة من

 دوراً  تمعب الجغرافية والطبيعة المعتقدات حيث العالقات، خالل من بينيم مشتركة واألنشطة األفكار وتكون
      (3ص ،1970-1969محمد ضياء الدين، ).األفراد بين التفاعمية العالقات بتشكيل ميماً 

 : واصطالحاً  لغة المجتمع تعريف
 :لغة المجتمع

 )          .الناس من الجماعة أو االجتماع موضع تعنى و، َجَمعَ  الثالثى الفعل من مشتقة المجتمع فكممة
 (136، ص2004،بالقاىرة العربية المغة مجمع إعداد

 :اصطالحا المجتمع
 جماعة ىو المجتمع أن حول جممتيا فى تدور، متعددة بتعريفات االصطالح حيث من المجتمع ُعرف

 .(396، 2008عمر، مختار أحمد) واحدة وقوانين وتقاليد وعادات، مشتركة ومصالح روابط تربطيا الناس من
 الطفولة منذ والتطور النمو بمراحل فمرورا نعيشيا التي حياتنا وال مجتمعنا من يتجزأ ال جزء التغيير     

 من الكثير عمى فييا نحصل والتي حياتنا، من المختمفة المراحل جانب الي. والشيخوخة البموغ وسن والمراىقة
 عمي التاريخ شيد لقد. فيو نعيش الذي المجتمع في التغييرات من العديد تحدث مماثل، سياق وفي. التغيرات
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 مجاالت وفي االجتماعية مؤسساتو في جذريو تحوالت البشري المجتمع فييا تحول والتي التغيرات من العديد
 المنظمات في التغيير الحال بطبيعة التغيير ىذا صاحب وقد وغيرىا والتعميم والزراعة والصناعة االقتصاد

 لممجتمع الييكمية األنماط لتناسب القدر بنفس تحولت فقد االجتماعية والتفاعالت البشرية الثقافية االجتماعية
 .حقبة كل في القائم
 عمي يطرأ والتكنولوجيو الفكريو التطورات جانب الي تغير االزمنو ومع التغيرات من الكثير وجود ومع     

 مختمفة بطرق المجتمع وسير وىيكمة كيان في تؤثر والتي المختمفة االجتماعية القضايا من العديد المجتمع
 حيث من الفئات من العديد فميا. المجتمع داخل األفراد من العديد عمى تؤثر مشكمة ىي المجتمعيو فالقضية،

 المجتمع فقضايا، مجتمعنا في حدوثيا نرى شائعة مشكمة المجتمعيو القضية وتعد. الضوء وكذلك العمق
 (39،العدد2016العيدي، غفران عمينا يوميا.) توابعيا تقع التي الظواىر أبرز من تعتبرواحدة

 :المجتمعية القضية و الشخصية القضية بين الفرق
 فالقضية مجتمعية قضايا وىناك شخصية قضايا فيناك مجتمعية كقضية مشكمة اي تعد ال ولكن     

 ىذه تؤثر عندما ولكن أقاربيم من صغيرة مجموعة مع او أنفسيم مع يتعاممون أفراد عن عبارة ىي الشخصية
 كان فإذا (،39العدد،2016،العيدي غفران ).اجتماعية قضية ستكون الناس من كبيرة شريحة عمى القضية
 ىذه فستصبح ، والبطالة لمفقر نتيجة ، لمحياة األساسية االحتياجات تحمل عمى قادرين غير األشخاص بعض
 دماغ لغسيل عرضة الفقراء أصبح حيث ضرًرا أكثر وضع إلى الحالة ىذه نمت إذا ذلك، ومع. شخصية مشاكل
دانة نفسي  في خسائر إلى يؤدي مما ، الفقر إلنياء كوسيمة المسمح والسطو اإلرىاب الحتضان سيئة وا 
، مجتمعية قضيو ىذه األمن،فتعد وانعدام والخوف التوتر و لمضرر الناس يتعرض حيث ، والممتمكات األرواح
 المجموعات أو لممجتمع تيديدا تشكل التي السموك أنماط ىي نستنتجيا أن يمكن التي المجتمعية  فالقضية

 ( Akujobi The ophilus , Jack Jackson,2017,p14).المجتمع تشكل التي والمؤسسات
 :المجتمعية القضية تعريف
 فى االجتماع عمماء الختالف نظراً  وذلك، اليسير باألمر ليس المجتمعية القضية تعريف إن، الواقع فى     
 عن نظرىم وجيات اختالف إلى يرجع إنما الخالف وىذا. ليا األنسب التعريف إيجاد فى والحديث القديم

. إلييا ينتمون التى االجتماعية المدارس و واأليدلوجية الفكرية اتجاىاتيم واختالف، وظواىره وطبيعتو المجتمع
، البشر من جموع يمارسو اجتماعى فعل بأنيا االجتماعية القضية أو الظاىرة يعرف من االجتماع عمماء فمن
 والقواعد االجتماعية النظم بأنيا يعرفيا من ومنيم، نتائجو من أو منو يعانون أو لو يتعرضون ىم أو

 وتنسيق العامة حياتيم لتنظيم أساساً  منيا ويتخذون المجتمع أفراد اتباعيا فى يشترك التى العامة واالتجاىات
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 بشكل يعبر واقع أو حادثة أو عالقة كل أنيا يرى من منيم و، بغيرىم تربطيم أو ببعض تربطيم التى العالقات
 (2012القريشى،العدد السادس، االجتماعية.)طالب الحياة مظاىر من مظير أى عن بآخر أو

فالقضية المجتمعية ىي المشكمة التي تواجو مجموعة كبيرة من االفراد داخل المجتمع ويكون ليا تاثير      
سمبي عمي االفراد و عمي المجتمع ككل من جميع جوانبة سواء كانت عمي الجانب االجتماعي او الثقافي او 

 وال مجتمعية قضية تعد شخصية مشكمو كل ليست انو سابقا ذكرنا السياسي او الجانب االقتصادي. وكما
 تحدد واسس عوامل فيناك مجتمعية قضية انيا عمي المجتمع في االفراد تواجة مشكمة اي عمي الحكم يمكننا

 تحديد من تمكننا التي و الخصائص من بعض نوضح ىنا الومن ام اجتماعية قضية المشكمة تمك كانت اذا ما
 .االجتماعية القضايا

  :المجتمعية القضايا خصائص
 .المثالي الوضع عن انحراف انيا عمي المجتمعية القضية تعتير .1
 .المجتمع عمى وخيمة عواقب وليا تيديدا تشكل التي ىي المجتعية القضية .2
 تعتبر القضايا المجتمعية اجتماعية في نتائجيا حيث انيا تؤثر عمى جميع شرائح المجتمع. .3
 .المرضية االجتماعية الظروف وجود ىو المجتمعية القضايا وجود في السبب ان .4
 معدية.ببعضيا البعض وسريعة االنتشار و  اغمب القضايا المجتمعية مترابطة .5
 .لحميا جماعي نيج اتباع تتطمب فيي اجتماعية مسؤولية ىي المجتمعية القضايا عن المسؤولية .6
 .كل مكانالقضايا المجتمعية توجد في جميع المجتمعات  فيعد وجودىا  شئ ال مفر منو في  .7

  :فن الفيديو و القضية المجتمعية
 تصنيفيا ويتم ومتشعبة كثيرة المجتمعيو فالقضايا البعض بعضيا عن وتختمف المجتمعية القضايا تتنوع     
  السياسية القضايا، الثقافية القضايا ،االجتماعية بالقضايا يسمي ما تحت مندرجة مختمفة اسس وفق

، المرأة تخص التي القضايا من كل عمي تحتوي االجتماعية فالقضايا المتنوعة والقضايا االقتصاديو القضايا،
 التي القضايا من كل تناقش فيي الثقافية القضايا اما وغيرىا ،والمجتمع االسره في العنف، االسره، الطفل
 التي فيي السياسية القضايا عن اما الثقافية القضايا من وغيرىا، الفكري التطور، واالعالم، التعميم تخص
 القضايا ايضا وىناك .ليا السائد العام والفكر والمجتمع لمدولو السياسي الوضع تخص التي القضايا كل تناقش

 من العديد ىناك ذلك جانب الي مشكالتو بكل لممجتمع العام االقتصادي الوضع تناقش والتي االقتصادية
 . المجتمع في كبيرا وتغيرا ضررا تشكل والتي دائم بشكل المجتمع يواجييا والتي المتنوعة القضايا
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 الفن يممع االتجاىات شتي في المختمفة المجتمعية القضايا من العديد وجود ومع المجتمعات جميع وفي     
 ومن لعالجيا خطة وضع في الشروع و عمييا الضوء تسميط الي تحتاج والتي القضايا لتمك وابرازه تناولو في

 برع قد الذي و الفيديو فن اتجاه ىو العالم بقاع شتي في المختمفة القضايا من العديد تناولت والتي االتجاىات
 من مجموعة بعرض سنقوم ىذا عمي و متميز فني بشكل المجتمعية القضايا تناول  في فنانيو من العديد

 ومنيا:، المختمفة االجتماعية القضايا من العديد الفيديو فناني فييا ناقش والتي االعمال

 " :Vito Acconci" أكونتشي فيتو لمفنان"  Pryings" برينجز
 ىو الفيديو فن باستخدام عنيا والتعبير المختمفة االجتماعية القضايا اظيار في ابداعا الفنانين ابرز ومن     
 في 1940 عام في Acconci فيتو ولد االصل امريكي فنان وىو" Vito Acconci" أكونتشي فيتو الفنان

 والقائمة الفيديو أعمال من رائعة مجموعة أنتجقد و  (،Linda Shearer,1988,p4 ).نيويورك برونكس،
 العام والنفس، والجسم والمشاىد الفنان بين مكثف نفسي درامي حوار في فييا يشارك والتي األداء، عمى

 :Acconci تناوليا والتي االعمال ومن وموضوعي شكمي وبشكل والخاص
 ( 1)شكل" Pryings" برينجز : الفني العمل اسم

  "Vito Acconci" أكونتشي فيتو  الفنان: اسم
 (https://www.kemperartmuseum.wustl.edu) 1971: الفني العمل تاريخ
 ثواني 10 و دقيقو17: الفني العمل مدة
 الذكور بين لمتفاعل والنفسية الجسدية لمديناميات  استكشافي كمرجع العمل ىذا يعتبر الفني: العمل فكرة

 العالقات في القائم والشكل العام لمفكر توضيح فيو.والمقاومة واالنتياك السيطرة في دراسة يعتبر ،فيو واإلناث
 . النساء و الرجال بين متزنو الغير
 ،Kathy Dillonديمون كاثي الفني العمل اداء في شريكو وجو عمى بإحكام الكاميرا تركز العمل ىذا في     
 واختالل بالعنف يتسم الذي اإلجراء وىو، باالجبار عينييا بفتح محاوال مستمر بشكل Acconci  ويقوم

 .  االغتصاب نغمات عمى القوة في الجنسين بين التوازن
 حماية طريق عن Acconci إحباط ومحاولة ، األداء فترة طوال مغمقة عينييا إبقاء ىو ديمون ىدف كان     
 .قبضتو من لميروب والقتال وجييا

 ما القائمو المقاومة عن الناتجو االصوات فيو تظير طبيعي صوت ىو الفني العمل ىذا في الصوت:الصوت
 .Acconci واكونتشي Dillon  ديمون بين
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 واسود ابيض – ادائي الفني : فيديو العمل اسموب

  
 

 ، فن فيديو ادائي Pryings " ،1791برينجز "، "Vito Acconci:  فيتو أكونتشي "، (1)شكل

https://www.macba.cat)( 

 :"Nina Sobell"  سوبيل نينا لمفنانة"  Chicken on Foot"  القدم عمي الدجاجة
 القضايا من العديد تناولت قد والتي المؤثره اعماليا حيث من رواده من تعد والتي الفيديو فناني ومن     

 سوبيل نينا ولدت وقد االصل امريكية فنانو وىي" Nina Sobell" سوبيل نينا الفنانة ىي المختمفة االجتماعية
"  Nina Sobellأنتجت " ، (https://en.wikipedia.org ) 1947 عام في نيويورك باتشوغ، في

فيديو واألداء مختمف الموضوعات واالستراتيجيات والوسائط ، بما في ذلك المجموعة واسعة من األعمال تشمل 
قد كانت نينا من المشاركين في ضيا عمي التميفزيون كبث مباشر. و االعمال التي تم عر والتركيب والنحت و 

سيمة حركة األداء النسائي في السبعينيات. بدأت سوبيل في استخدام الفيديو في سبعينيات القرن الماضي كو 
                    لدراسة تفاعالت المتفرجين مع منحوتاتيا ، والتي وضعت بشكل مجيول في المناطق العامة

( Nina Sobell,2008,p4). 

https://www.macba.cat/
https://www.macba.cat/
https://en.wikipedia.org/
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مؤثره في المجتمع بشكل  ةاعيمومن االعمال المؤثره لدي نينا سوبيل و التي قد تناولت بيا قضية اجت     
 :ديوح مستخدمة في ابرازىا فن الفيواض
 (2) شكل" Chicken on Foot" القدم عمي الداجة : الفني العمل اسم
 " Nina Sobell" سوبيل الفنان : نينا اسم

 وجود مع1979 عام في انتاجو اعدة تم بعدىا و 1974 عام في مره الول انتاجو : تم الفني العمل تاريخ
 ( www.cat.nyu.edu). الفنية االضافات من بعض
  (http://www.vdb.org) ثانية عشرون و دقائق 8 : الفني العمل مدة

 قطرًيا تعبر عارية ساق وجود مع Chicken on Foot  الفني العمل يبدأ الفني: العمل فكرة
 بتحطيم تقوم سريع بشكل بموازنتيا تقوم ان وبعد الركبة، عمى البيضة موازنة اليد تحاول بداية.الشاشة
 جثة وبيا اليواء في العمي ساقيا وترتفع  القدم ترفس لمبيضة تحطيميا وقت نفس وفي يدىا بقبضة البيضة
 مع يفعل ما الي الدجاجة بجثة سوبيل ترمز الفني، العمل ىذا في مراراً  العمميو تمك تكرر وتظل، دجاجة

 .األمومة حول اإلناث ازدواجية جانب ال دوري بشكل سحقيم يتم حيث األطفال،
 عن الناتج الصوت جانب الي البيضة تحطيم عن الناتج الصوت فيو يظير طبيعي صوت الصوت:

 الفني العمل تصوير اعادة تم قد 1979 عام في اما. الدجاجو لجثة حاممة اليواء الي رجميا الفنانو رفس
 وتقول صغير طفل تحاور وكانيا الدجاجة وبين بينيا حوار عن عبارة سوىو نيايتو في حوار وجود مع ولكن
 تقوم التي االصوات من بعض جانب الي"،وداعا" لنا تقول ذلك جانب ال"البيض من بعض لنضع لنذىب" ليا
 .بفميا الفنانو بيا

  

http://www.cat.nyu.edu/
http://www.vdb.org/
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 اسود و ابيض – الشاشو احادي - ادائي الفني: فيديو العمل اسموب
 
 
 

 )شكل0(

" سىبيل ًيٌا،  Nina Sobell  علي الذجاجت"، 

، 2791و عام Chicken on Footالقذم "  
 
"

2797، في فيذيى ادائي .
 

(https://archive.org) 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ":Hermine Freed"  فريد ىيرمين لمفنانة "Art Herstory" ىيرستوري فن
 الفنانة ىي المجتمع في االجتماعية القضايا مناقشة في دورا ليا كان قد والتي الفيديو فناني ومن     

 مدينة في 1940 سنة مايو 29 في ولدت االصل امريكيو فنانو وىي" Hermine Freed" فريد ىيرمين
 ( https://whitney.org). 1998 سنة نوفمبر 21 في المدينة نفس في توفت و نيويورك

 من قضيو ينقش ولكنو الناس لمعظم مألوف غير أنو من الرغم عمي الفيديو فن في الرائده  اعماليا ومن
 :المجتمعية القضايا

 (3)شكل Art Herstory"" ىيرستوري فن : الفني العمل اسم
 "  FreedHermine" فريد ىيرمين الفنان: اسم

  (https://www.moma.org) 1974الفني : العمل تاريخ

https://archive.org/
https://whitney.org/
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 4 دقيقو 22 : الفني العمل مدة
 لتأكيد  الفن تاريخ روائع في نفسيا فريد ىرمين تدمج ، Art Herstory الفني العمل في الفني: العمل فكرة

 من قميل وعدد نفسيا بتصوير قامت.الماضي معرفة عمى القدرة في التشكيك مع القطع ىذه في المرأة مكانة
 ( Nina Schjonsby,2015, Issue 28).تقريًبا المشاىد جميع في. الموحات في األصدقاء

ما محمولة فيديو كاميرا بسحب Freed تقوم       يشكمون الذين المختمفين أصدقائيا بتصوير تقوم أن وا 
 المتكرر التصوير إلى االنتباه تسترعي ال إنيا. الجميور إلى الكاميرا تشير أو ، معيا المشيد من جزًءا أيًضا

 بل موضوع مجرد تعد لم ىنا المرأة. التقاليد عبر تنتقل لم وحياة شخصية النساء ىؤالء تعطي إنيا بل فحسب،
 بينما وسخرية شجاعة تعميقات الفن في رسمن الالتي المطيفات النساء تتمقى.الفن تاريخ في نشط مشارك
 .المضايقات لبعض ارتياحيا عدم مدى وعن االمور من العديد عن أصدقائيا مع فريد تتحدث

 االمور من العديد في معاىا بالعمل الظاىرين اصدقائيا مع حوار بعمل الفيديو ىذا في ىرمين تقوم الصوت:
  تصويريو موسيقي وجود جانب الي عمييا اجابتيا من اكثر التساؤالت من العديد بتقديم قامت حيث

 ممون – الشاشة احادي -الفني : فيديو العمل اسموب
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 ،(3شكل)

 فيديو فن، Chicken Art Herstory " , 1974"   هيرستوري فن" "، Hermine Freed فريد هيرمين 

https://zkm.de)) 

 :"Pipilotti Rist" ريست بيبيموتي لمفنانة" Ever Is Over All" شئ كل قبل زمانك في
 في تناقش انيا حيث االنثوي الجسد عن تعبر اعمال بانيا اعماليا اشتيرت والتي الفيديو فناني ومن     

"Pipilotti  ريست( إليزابيث) بيبيموتي الفنانة ىي وآالميا افكارىا جانب الي بالمرأه الخاصة القضايا اعماليا
"(Elisabeth) Rist غرابس، في 1962 يونيو 21 في ريست ولدت، االصل سويسرية معاصرة فنانة وىي 

 بفن تناولتيا والتي الغنية بالوانيا تتميز التي اعماليا ( ومن https://www.louisiana.dkسويسرا.)

https://www.louisiana.dk/
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 تناغم في والمساحات االلوان فيو تضع لوحو ولكنو فيديو مجرد ليس اعماليا في الفيديو فن ان حيث الفيديو
 : وتميز

 (4)"شكل Ever Is Over All شئ" كل قبل زمانك في : الفني العمل اسم
 "Pipilotti Rist" ريست الفنان : بيبيموتي اسم

 (p249,Barbora Bartunkova,2017 ) 1997:  الفني العمل تاريخ
 4ثواني 7 و دقائق 4 : الفني العمل مدة
 النساء قبل من رفضيا تم والتي ، لألنوثة السمبية الجوانب إيجابي بشكل Rist الفني : تصف العمل فكرة

 .والخيال اليومية والحياة والموت الحب من بشكل أفكارىا عن تعبر إنيا. أنفسين
 صور تظير واحد جانب عمي متجاورتين، زاويتين في الشاشتين تتقارب ، Ever Is Over All في     
 توجد اآلخر الجانب عمى. المورقة النباتات فيو تنمو حقل في قرب عن تكبيرىا تم التي و الحمراء الزىور
 يدىا في الجذور طويمة ممونة ضخمة استوائية زىرة مع الشارع طول عمى بمرح  تسير شابة المرأة لقطات
 حيث وتدمير عنف الي والجمال اليدوء ىذا تحول قد ولكن. المون احمرناصع حذاء و فاتح أزرق ثوًبا ترتدي
 من بمزيج بيدىا تمسكيا التي الضخمو الزىره باستخدام بيا تمر وىي المتوقفة السيارات زجاج بتحطيم قامت

 في تمشي شرطيو تظير العربيات لزجاج تكسيرىا اثناء. العربيات لزجاج المراه تكسير أثناء  والبيجو الصدمو
 الخيال من مزيج مع. يحدث شيء يوجد ال أنو لو كما تتصرف  الشرطية ان االمر في المفاجئ لكن و الطريق
 عن معرًبا ، متطورة بصرية لغة والدة إلى يشير المدمر والصوت ، الرومانسية والموسيقى ، العنيف الحضري
  والواقعية المباشرة الحواس

 صوت مع الطيور اصوات جانب الي وىميمات تصويريو موسيقي عن عباره العمل ىذا في الصوت : الصوت
 . االرض عمي وتناثره العربيات زجاج تكسير
 ممون – القناة ثنائي الفني : فيديو العمل اسموب
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 في، Ever Is Over All , 1997" شئ كل قبل زهاًك في"، Pipilotti Rist" ريسج بيبيلىحي ،( 1شكل)

 (https://www.fact.co.ukفيذيى)
 ": Nauman Bruce"نعمان بروس لمفنان" Violent Incident" عنيفة حادثة
 المعاصرين الفنانين أكثر كأحد يعرف انو حيث الفريده االعمال من اعمالو تعد والتي الفنانين ومن     

بداًعا تصميماً   امريكي فنان ىو و" Bruce Nauman" نعمان بروس  ىو الفنيو اعماليم في واستفزاًزا وا 
 ( Joan Marter,2011,p3.)1941 ديسمبر 6 في إنديانا واين، فورت مدينة في ولد االصل
 الفوتوغرافي والتصوير والفيديو، النحت، وسائط توسيع عمي الفن في وفكره نعمان اسموب ساعد      

 ومن،  الفنية اعماليم في الحديثو الوسائط مواداستخ الذين الفنانين اوائل من كان فقد،  األداء مع والصوت
 : مبدع بشكل نعمان تناوليا والتي اعمالو ابرز
 (5)شكل Violent Incident" " عنيفة حادثة  : الفني العمل اسم
 " Bruce Nauman" نعمان الفنان : بروس اسم

  ( Bruce Nauman,1995,p23.)1986:  الفني العمل تاريخ
  دقيقة 30: الفني العمل مدة
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 إلى رومانسي عشاء في العممية المزحة تتحول كيف لنا وضح العمل ىذا في الفني : العمل فكرة
 بأداء الفني العمل يبدا. البعض بعضنا فيم عمى اإلنسانية قدرتنا عدم عن إلينا وتتحدث العنف، من دوامة
 كرسي الرجل يسحب. لشخصين طاولة عمى العشاء لتناول زوجين باجتماع تبدأ التي اإلجراءات من سمسمة
حداث األرض عمى سقوطيا في تسبب مما الجموس، وشك عمى وىي المرأة  إنيا. عنيف وجسدي لفظي تبادل وا 
 تقوم لذلك وكنتيجو بصفعيا، القيام الي يدفعو مما. وجيو في المشروب وترمي الطاولة من كأًسا باخذ تقوم

 من االخر مع يتقاتل منيما كل مع المشيد وينتيي. بالسكين يمسك ثم الطاولة نحو يتجو يجعمو مما بضربو،
 .السالح حيازة أجل
 ىناك و والمراه الرجل ادوار فيو عكس يتم  مشيد يوجد حيث اشكال بثالث تصويره تم قد المشيد ىذا     
 مضاعفة تم . منيم كل من والمسيئو العدوانيو الميجو عمي الحفاظ مع وامراتان رجالن عمي قائم اخر مشيد
 عمى مثبتة شاشة عشر اثني عمى المشيد نفس من األربعة لإلصدارات  عرضو بسبب الفني العمل ىذا تاثير
  شبكة شكل
 يرفض كيف وحول. اإلنسانية الحالة بسبب اإلحباط من عممي يأتي:  "العمل ىذا حول نعمان  يقول     
 تغيير يمكنني أنو أعتقد ال. البعض بعضيم مع قاسين يكونوا أن لمناس يمكن كيف وحول. اآلخرين فيم الناس
  (https://www.calcego.com)." البشرية تاريخ من محبط جزء لكنو ، ذلك

 صوت جانب الي الضرب صوت فيظير العض بعضيا االشخاص عراك عن ناتج طبيعي صوت الصوت : ىو
 . باالرض االرتطام حدوث عند واالشياء االشخاص

  .ممون -  شبكة شكل عمى مثبتة شاشة عشر اثني عمي العمل ىذا عرض الفني : تم العمل اسموب
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 في، Violent Incident "  , 1986"    عٌيفت حادثت"،  Bruce Nauman" ًعواى بروس (5شكل)

 (https://www.phillips.com) فيذيى.

 " :Valie Export"اكسبورت فالي لمفنانة " Facing a Family"  األسرة تواجو
 "Valie اكسبورت فالي الفنانة ىي واسع نطاق عمي مؤثره اعماليم كانت قد والتي الفنانين ومن     

"Export، ولدت وقد "Valie Export "لينر والترود باسم 1940 عام في لينز فيWaltraud" 

"Lehner. الستينيات أواخر في المينية حياتيا بدأت. النمسا من الدوليين الفنانين أىم من واحدة تعتبر وىي 
 .عادية غير دعاية ظيور إلى أدت العامة األماكن في العروض من سمسمة أطمقت عندما الماضي، القرن من
(https://www.theartstory.org) منظور خالل من اإلعالم، وفن األداء في بحزم العروض ىذه ترسخت 

 .قوي نسوي
  :االسرية و التي قد ناقشت فييا قضيو من القضايا االجتماعية  "Valie Export"ومن اىم اعمال 

  (6شكل) " Facing a Family"  األسرة تواجو : الفني العمل اسم
 "  Valie Export" اكسبورت فالي:  الفنان اسم

https://www.theartstory.org/
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  (https://www.eai.org .)1971:  الفني العمل تاريخ
 تمفزيون عمى" Kontakte" مجمة من كجزء تمفزيوني كبث العمل ىذا عرض تم::  الفني العمل عرض مكان

"ORF" النمسا في( .http://www.medienkunstnetz.de)    
  ثانية 44 و دقائق 4 :الفني العمل مدة

 لمستيمكي - لمكممة الحقيقي بالمعنى - مرآة  يعتبر ،"عائمة مواجية" عمل ان: الفني العمل فكرة
 األربعة لوجوه قريبة لقطة تظير وطفمييما الزوجين افراد اربع من مكونو اسره فيو يظير حيث، التمفزيون
 أنيما إلى جسميما مواقف وتشير األكل، ينييان وطفمييما الزوجين أن يبدو. العشاء مائدة حول أشخاص
. اختفت قد الكاميرا أن لو كما بالتصوير، دراية عمى يكونوا أن دون يتصرفون إنيم. التمفزيون يشاىدان
 .التمفزيون مشاىدي من مجموعة أمام أنفسيم الفيديو في المتفرجون يجد وبالتالي
 التمفزيون بمشاىدة تقوم اخري السره مشاىدتيا عن الناتج االسره فعل رد ىو الفني العمل ىذا ىدف ان     
 التواصل ضياع يناقش فيو. التمفزيون عنيا ينجم التي الصريحة الظروف إلى انتباىنا توجيو الي يؤدي مما
 .االجتماعيو عالقتنا عمي وتاثيره التمفزيون مشاىدة خالل من األسرة داخل

 االفراد اصوات من لمطعام انيائيم جانب الي لمتمفزيون االسره مشاىدة اثناء يحدث لما طبيعي صوت:  الصوت
 .المستمر التميفزيون صوت جانب الي البعض بعضيم مع تعامميم عند نفسيم
 اسود و ابيض – الشاشو احادي فيديو:  الفني العمل اسموب
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 .فيذيى في ، Facing a Family "  , 1971"   األسرة حىاجَ"،  Valie Export"  اكسبىرث فالي،  (6)شكل

(http://www.newmedia-art.org ) 

 Douglas"جوردون  دوغالس لمفنان "The End of Civilisation" الحضاره نياية

Gordon:" 
 خالل من لمواقع المسبقو االفكار تحطيم عمي الفنيو بقدرتو عرف الذي و المعاصرين الفنانين ومن     
 وفن الفوتوغرافي، والتصوير الفراغ، في التجييز فن و األداء، فن عمي اشتممت والتي الفنيو اعمالو
 دوغالس ُولد، معاصر اسكتمندي فنان ىو و" Gordon Douglas" جوردون دوغالس الفنان ىو.الفيديو

 )Maudi .شيرة المعاصرين الفيديو فناني أكثر أحد وىو 1966 عام في غالسكو في جوردون

)p34 , Quandt,2015 
 تمس التي االشياء من الكثير عن مخيمتنا تحطيم استطاع والتي الفنية غالس دو اعمال اىم ومن     
 :ثقافتنا
 (7)شكل" The End of Civilisation"   الحضاره الفني : نياية العمل اسم
 "Douglas Gordon" جوردون الفنان : دوغالس اسم

  ( https://www.kampnagel.de.)2012الفني : العمل تاريخ
 موقع في تاين، مسرح في ،2012 يوليو 5 في مرة ألول الحضارة نياية عرض الفني : تم العمل عرض مكان
  الثقافي 2012 لندن أولمبياد من كجزء سنتر سيتي نيوكاسل في ىادريان جدار

( http://www.locusplus.org.uk)  
 رماد. الي البيانو يصل حتي الحريق بداية من االمر يستغرقو الذي الوقت : الفني العمل مدة
، كومبريان في الطبيعو عمق في نائي موقع في كبير بيانو يحترق ،"الحضارة نياية" الفني : في العمل فكرة
        .الرومانية اإلمبراطورية حدود يوم ذات واسكتمندا إنجمترا بين الحدود عمى الخضراء الرقعو ىذه كانت لقد
(https://gagosian.com) 

 الحرق ىذا مع.لمحضارة البدائية الحافة عند الراقيو لمثقافة رمًزا يمثل الذي الكبير، البيانو تدمير تم      
 نياية" إن .التواصل أو لالستغاثو المنارات إلشعال القديمة المحمية التقاليد تفعيل غوردون يعيد الرمزي،
نذار احتفال ىي" الحضارة  فيو االخر الجانب عمي ولكن ، واألمل لمتفاؤل كرمز بالحريق قام فقد واحد آن في وا 

 .والدمار لمخطر رمز
 جنب، إلى جنًبا كبيرتان شاشتان ىناك كانت. الطبقات متعدد وبصوت متعددة شاشات عمى الفيمم يظير     
 بداية من بدًءا المحترق، لمبيانو الدقيق لمتسجيل واحدة شاشة تخصيص يتم  البعض بعضيما تجاه بزاوية
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 اليادئة المحيطة الطبيعية لممناظر ىادًئا مشيًدا أخرى لقطة تقدم. رماد إلى تحويميا يتم ان الي الحريق وقوع
 المشيد أن عمى الوحيدة اإلشارة وىي ، الشاشة محيط الدخان أشعة أو الميب ألسنة تغزو ، األحيان بعض في

 .مشتعل حريق من مقربة عمى يبدو ما عمى اليادئ
 ت اصوا الي اضافة الميب السنة اصوات جانب الي اليواء صوت فيو يظير طبيعي صوت ىو:  الصوت

  الحريق عن الناتج لمتاكل نتيجو لمبيانوا تحدث التي و االنييارات
 ممون_  القناة ثنائي فيديو:  الفني العمل اسموب

 

 

 

 Douglas" جىردوى (، دوغالس9شكل)

Gordon ،"الحضارٍ ًهايت   "The End of , 

Civilisation "  ،0220  ،فيذيى. في                 

( https://gagosian.com  ) 

 

 

 

 ": avelino sala" ساال افيمينو لمفنان" culture" ثقافة
 Avelino"  ساال أفيمينو الفنان ىو صورىا بشتي المجتمعيو القضايا بمناقشة اىتم الذي الفنانين ومن     

Sala "1972 عام أستورياس خيخون في ولد فقد االصل اسباني فنان وىو،                                
(http://www.residencyunlimited.org ، ) عممو فيأخذ  االجتماعي الواقع حول اعتراضيو نظره لو 

 ووجية الشعراء حيث من والثقافية االجتماعية الجوانب في التفكير ويعيد ، اجتماعيا و سياسًيا وسياًقا واقًعا
 .المختمفة والمعارض المتاحف من العديد في أعمالو عرض تم. الرومانسية بعد ما نظر

 ععبر بيا عن احدي القضايا الثقافيو المجتعيو : التيومن اعمالو الفنيو و      

 (8)شكل"  culture" : ثقافة الفني العمل اسم
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 " avelino sala"   ساال الفنان : افيمينو اسم
 (http://avelinosala.es ). 2008الفني :  العمل تاريخ
 hallNational Centre for Contemporary Arts, the small  : الفني العمل عرض مكان

(http://www.ncca.ru )   
 .ثواني اربع و دقيقتان : الفني العمل مدة
 . بتقيئيا تقوم او ثقافو كممة بالتيام تقوم التي الكالب من مجموعة العمل ىذا يعرض الفني : العمل فكرة
 عمي كبير بشكل مكتوبو ثقافة عبارة ظيور تكون بدايتو و  الوراء إلى المشيد بناء أعيد الواقع في     

 ينتيوا ان الي تناوليا في ويبدأوا المحوم تمك الي الكالب جذب بعدىا يتم،  المطحونو المحوم باستخدام االسفمت
 بتقئ تقوم الكالب تمك ان احساس لنا الوراءيعطي الي المشيد بناء اعادة اسموب استخدام ومع.  ذلك من

 تجعل الثقافة كانت سواء الحالية الكبري والمعضمة ، والغريزة التطور بين الصراع  الي يرمز وذلك.  ثقافة كممة
 .المجتمع عمي وتاثيرىا الثقافو تمك ماىية جانب الي. ال أم يأكمون الناس
 ممون - الشاشو احادي الفني : فيديو العمل اسموب

 

 

 
 avelino sala " ساال افيليٌى(، 8شكل)

 "culture", 2008 ،ثقافت" ، 

 في فيذيى

https://avelinosala.wordpress.

com  
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  خامًسا: نتائج البحث:
 الفنية االعمال عن دونا الفيديو فن اعمال تميز التي الفنية الخصائص من كبير بشكل االستفاده يمكن •

 .المختمفة المجتمعية القضايا عن التعبير في االخري
 دمج من تمكن قد فن انو حيث استخدامتيا وتعددت انتشارىا في اتسعت التي الفنون من الفيديو فن •

 .واحد فني عمل وفي مدمج اخراج تحت الفنون من العديد
 او الشخصي المستوي عمي سواء واسع بشكل المختمفة القضايا من العديد الفيديو فن تناول قد •

 عمي سواء عنيا تعبيره طرق فتعددت  االجتماعية القضايا عن التعبير مجاالت في ابدع وقد االجتماعي
 . والتقني الفني المجال

 المستمر التكنولوجي التقدم جانب الي الزمن تقدم ومع الماضي القرن ستينيات في الفيديو فن ظير قد •
 لالعمال االخراج عممية سيولة الي ادي مما ممحوظ بشكل التقني الجانب عمي الفيديو فن تطور قد

 .   دقيق تقني بشكل االفكار تنفيذ عممية اتساع الي ادت قد والتي الفنية
 تناول قد ولكن المختمفة القضايا من العديد فييا مناقشا المجتمعية القضايا من العديد الفيديو فن تناول •

 وايضا، تواجييا التي والمشكالت وحقوقيا بالمراه الخاصة كالقضايا مكثف بشكل القضايا من مجموعة
 .والمجتمع الفرد عمي واثرة الفكري والتطور بالثقافة الخاصة المشكالت
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