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 : cubism کوبیسم

 

 ًظبم یک تذٍیي ثب ّب کَثیست. آیذ هی حسبة ثِ ثیستن سذُ ٌّشی جٌجص تشیي ًبفز ٍ تشیي اًقالثی دیذى، سٍش دس ًَآٍسی سجت ثِ کِ ٌّشی جٌجص

 ثب کطف ایي فلسفی جَّش. ثخطٌذ تحقق سا ّستی ٍجَُ هتقبثل تبثیش ٍ ّب پذیذُ ثبفتگی ّن ثِ ٍاقؼیت، ًسجیت هفَْم کَضیذًذ ٌّش دس ػقالًی

 صیجبیی هجبًی ضذ، گزاسدُ ثٌیبى "ثشاک" ٍ "پیکبسَ" تَسظ کَثیسن جٌجص.داضت ّوبًٌذی -فیضیک ػلن دس خػَظ ثِ -داًطوٌذاى جذیذ کطفْبی

 ثیستن سذُ ٌّشی هختلف هکتجْبی دس ّب کَثیست کطفْبی ٍ سٍضْب ثشخی حبل ایي ثب( 9191-9191)گشفت ضکل سبل ّفت عی کَثیسن ضٌبختی

 هکؼت خشدُ»  ی ثبسُ دس هبتیس ی گفتِ استٌبد ثِ اٍ دٌّذ، هی ًسجت فشاًسَی هٌتقذ ٍُسِل، لَیی ثِ سا( گشایی هکؼت)کَثیسن ًبهگزاسی. یبفتٌذ اداهِ

 یک ثِ. ثَد جْبى ثش خشدگشایبًِ ًگشضی هحػَل کَثیسن.ضذ پزیشفتِ ٌّشهٌذاى خَد تَسظ ثؼذا ٍلی ثشد، کبس ثِ توسخش ثب سا ػٌَاى ایي «ثشاک ّبی

 سٌت ثِ آگبّبًِ ٍ داد ًطبى ٍاکٌص کشد، هی هشثَط ّن ثِ سا اهپشسیًَیسن دس حسی گیشایی دالکشٍا، سهبًتیسن کِ جشیبًی ثشاثش دس کَثیسن سخي،

 قشاس کبس هَضَع سا ثیجبى عجیؼت ػوذتب ٍ ٍاًْبدًذ سا ػبعفی ٍ احسبسی سٍایی، تبسیخی، هضوًَْبی کَثیسن پیطگبهبى. ضذ هتوبیل کالسیک ٍ خشدگشا

 ثبصًوبیی آًبى. پشداختٌذ اضیب ًوَداسّبی ٍ ٌّذسی غَس تشکیت ثِ غشفب چیضّب، دسثبسُ ضخػی ٍ ػبعفی ثشداضتْبی اص اهتٌبع ثب ًیض ػشغِ ایي دس. دادًذ

 ضکلْبی کبسثست ثب. سسیذًذ تکشًگی ًَػی ثِ ػوال حتی ٍ کشدًذ حزف ًقبضی اص – ثَد اهپشسیًَیستْب دستبٍسد کِ – سا سًگ ی جبرثِ ٍ ًَس ٍ جَ

 دستبٍسد هْوتشیي ضبیذ.کشدًذ خَد ػقالًی ّذف تبثغ سا تػَیش یب هَضَع دس احسبسی اًگیضضْبی ٍ پَضیذًذ چطن آٌّگیي هَصٍى خغْبی اص ٌّذسی

 فضبی ایي دس. آٍسدًذ پذیذ جذیذ تػَیشی فضبی ًَػی پطتٌوب ی(پالًْب)ّب تشاص ثبفتي دسّن ٍ ًْبدى ّن ثش هذد ثِ کِ ثَد آى کَثیستْب ضٌبختی صیجبیی

 .ضذ دادُ ًطبى اضیب ٍجسویت حجن ضَد، ثشدُ کبس ثِ ًوبیی ثؼذ سِ ضگشدّبی آًکِ ثی ػوق، کن

 

 ثِ آًبى. یبثذ تجسن خبظ هکبًی ٍ صهبى دس اضیب اص هٌظشی کِ کشدًذ ًوی ثبصًوبیی عشیقی ثِ سا هشئی جْبى – پیطیي ٌّشهٌذاى ثشخالف – ّب کَثیست

 یک ٍجْی چٌذ ٍاقؼیت ًوبیص. ًگشیست دسٍى ثِ ٍ ضکبفت سا ظبّش پَستِ ثبیذ ثلکِ دیذ، جبًجِ ّوِ سا چیضّب ثبیذ فقظ ًِ کِ ثَدًذ سسیذُ ًتیجِ ایي

 کل ایي ثِ دستیبثی ٍلی. ضَد هجسن ضیء هوکي ًوَدّبی کل یؼٌی آیذ، دس تػَیش ثِ ّوضهبى عَس ثِ هتؼذد دیذ صٍایبی اص کِ ثَد آى هستلضم ضی

 هی آضکبس اٍ دیذ دس کِ ثَد اهکبًبتی ًْبیت ثی اص ثخطی القبی دّذ، اًجبم تَاًست هی کَثیست ٌّشهٌذ کِ کبسی ثیطتشیي ثٌبثشایي. ثَد هوکي غیش ػوال

 ٌّشهٌذ سبى، ثذیي. ثَد ثبفتِ ّن ثِ هجوَػِ یک دس سغَح ایي هجذد تشکیت ٍ ٌّذسی سحغْبی ثِ اضیبء غَس تجضیِ ثشد هی کبس ثِ اٍ کِ سٍضی. ضذ

 ی هشحلِ: کٌٌذ هی تقسین دٍسُ سِ ثِ هؼوَال سا کَثیسن.ثػشی ٍاقؼگشایی تب ثَد هفَْهی ٍاقؼگشایی ًَػی ثیطتش کِ داضت، ٍاقؼگشایی داػیِ کَثیست

 هطخع ایجشیبیی ٍ آفشیقبیی ّبی هجسوِ ٍ سضاى هتبخش آثبس ثش هجتٌی ّبی تجشثِ ثب ًبهٌذ، هی «ًخستیي کَثیسن»  یب «پیطبکَثیسن»  سا آى کِ اٍل

 دّذ؛ هی ثطبست سا کَثیسن آغبص پشدُ ایي سبختبس. سسذ هی پبیبى ثِ( 9191 اٍایل)پیکبسَ اثش «آٍیٌیَى دٍضیضگبى» پشدُ تکویل ثب هشحلِ ایي ضَد هی

 .کشد هطبّذُ تَاى هی آى دس سا دٍثؼذی فضبی ًَػی ٍ توبهشخ ٍ ًیوشخ ّوضهبى تلفیق تشاصّب، ثبفتگی دسّن ٍ جبثجبیی صیشا
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 ای تبصُ سٍش ٌّذسی، سبدُ احجبم هذد ثِ عجیؼت تفسیش ثش هجٌی ثشًبس اهیل ثِ سضاى تَغیِ اسبس ثش یکذیگش ّوشاُ ثشاک ٍ پیکبسَ ثؼذی، سبل دٍ دس

 سا آى کِ( 9199-9191) هشحلِ دٍهیي دس.کشدًذ ػذٍل ثؼذی سِ فضبی ًوبیص ٍ ًوبیی ثشجستِ هیثبقْبی اص ٍ ثشدًذ کبس ثِ اضیب ثبصًوبیی دس سا

 آى دس کِ آٍسدًذ سٍی غَسی اًتضاع اص تشی هسغح ًَع ثِ ثشاک ٍ پیکبسَ. ضذ تش کبهل کَثیسن ضٌبسی صیجبیی اغَل ًبهٌذ، هی "تحلیلی کَثیسن"

 ٍ ای قَُْ آثی، ّبی هبیِ دس ٍ تکشًگ غبلجب دٍسُ ایي آثبس. ثَدًذ تطخیع قبثل غیش تقشیجب ضذُ ثبصًوبیی اضیبی ٍ داضت اّویت کلی سبختوبى

 ٍ اضیب هبدیت ثش ثیطتش تبکیذ کِ آهذ هیبى ثِ کالط یب چسجبًی تکِ اسلَة اًجبم سش ٍ ضذًذ افضٍدُ تػَیش ثش حشٍف ٍ اػذاد تذسیج ثِ. ثَدًذ خبکستشی

 .ثَد پیطیي ی ًقبضبًِ سٍضْبی دس آفشیي ٍّن ضگشدّبی سد

 

 ثیطتش دٍسُ ایي دستبٍسدّبی. ضذًذ پذیذ ٍاقؼیت ثِ اًتضاع هؼکَس اصفشایٌذ هٌتج آثبسی "تشکیجی کَثیسن" ػٌَاى ثب( 9191-9191)سَم هشحلِ دس

 کلی قبلت ٍ پشداختٌذ هی ضیء یک اص ثػشی دسیبفتْبی ّوضهبى تلفیق ثِ تحلیلی ی هشحلِ دس ثشاک ٍ پیکبسَ اگش. ثَد گشیس کَضطْبی ی ًتیجِ

 ثذیي. ثپشداصد آى تػَیش آفشیٌی ثبص ثِ ضیء ی کٌٌذُ داللت ّبی ًطبًِ ثب کَضیذ هی گشیس اکٌَى سبختٌذ، هی ٌّذسی ػٌبغش هذد ثِ سا خَد ًقبضی

 ثِ سا سًگ خَد ّبی تجشثِ دس گشیس. دّذ هی دست ثِ چیضّب اص ٍاسی ًطبًِ عشح ٍ ضَد هی عجیؼت ّوتبی اهب هستقل سبختوبًی داسای تػَیش سبى

 هؼبغش ٌّش ی ػشغِ دس کَثیسن ّن اهشٍصُ. گزاضت اثش استیل دِ ٍ سَپشهبتیسن کٌستشٍکتیَیسن، چَى اًتضاػگشا جٌجطْبی ثش کَثیسن.آٍسد ثبص کَثیسن

 .گیشًذ هی ثْشُ آى اسلَثْبی ٍ هفبّین اص هختلف کطَسّبی دس ٌّشهٌذاى اص ثسیبسی ٍ است هغشح

 :کوبیستی عکاسی

 پشتشُ دس) غَست هختلف صٍایبی اص هختلف ػکسْبی چسجبًذى تَسظ ٍاقؼی فضبی سیختي دسّن گیشًذ، هی ثْشُ کالط ًَػی اص کَثیستی ػکبسی دس

 ضکٌی سبختبس ًَػی ػکبسی ّبی سجک دیگش ّوچَى. کَثیستی هفبّین ثِ سسیذى ثشای ّوگَى غیش ػٌبغش اص استفبدُ ثب تػَیشی چیذهبى ٍ( کَثیستی

 دیذ ًقغِ یک اص کِ فضبیی یب پشسپکتیَی فضبی گفت تَاى هی ًقبضی، دس کَثیسن سبختبس ٍ اسلَة ثب تػَیش اغلی ػٌبغش کشدى صیبد ٍ کن ثب تػَیشی

 .است ضذُ ًوبیبى ٍاحذ

 : کوبیست عکاس Tim Thompson عکسهای ای نمونه
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. کٌذ هی اسائِ سا( آثستشُ)  یب «تجشیذی»ضکل آى جبی ثِ ٍ صًذ هی ّن ثِ سا اضیبء ی قیبفِ یکپبسچگی هختلف، دیذ ًقبط کشدى ّوضهبى ثب کَثیسن

 فقظ ثلکِ. دّذ ًوی ًطبى هب ثِ است دیذُ کِ سا تػَیشی توبهی اهب ثیٌذ، هی هختلفی صٍایبی اص ٍاحذ آى دس سا اضیبء کَثیست ػکبس کِ هؼٌب ثذیي

 هی جلَُ عجیؼی غیش ٍ دسّن هغطَش، کَثیستی، اثش یک کِ سٍست ایي اص. ًوبیبًذ هی تػَیش ثؼذی دٍ سغح سٍی ٍ اًتخبة سا آًْب اص اجضایی ٍ ػٌبغش

 ثبثت ی قیبفِ یک ػٌَاى ثِ ًِ سا ضیئی ّش تَاًذ هی ٍ ًیست( سئبل ػکبسی هبًٌذ) ٍاحذ دیذ ًقغِ یک ثٌذ دس دیگش کِ کَثیست ػکبس ثٌبثشایي. کٌذ

 .کٌذ اسائِ کَثیستی ػکس اثؼبد ایي تشکیت ثب ٍ. ثجیٌذ سًگْب ٍ سغَح خغَط، اص ای هجوَػِ غَست ثِ ثلکِ

 

 

 


