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 التكعيبية
...................................................................................... 

 

الحداثة التي ظهرر  فري  أساليب أومدارس  أهمالتكعيبية في كونها  أهميةالتقتصر 

المحركرة  األسرلوبيةبر  كانره هري الر يرة الةكريرة و  ،مطلع القرن العشرين فحسب

. وقرد كالمستقبلية و التجريدية أعقبتها أوالحداثة التي عاصرتها  ليبأساللعديد من 

الري  تططرب بشرك  كلري ونهرامي المةراهيم التقليديرة  األسلوبيكانه بمثابة المتحول 

فنررررون النه ررررة و الك سرررريكية و  أوجرررردتهاالتشرررركيلية كمررررا  األسرررراليبللمررررديا  و 

نحو ر ية علمية  ة ،اتجههالشكليالتكعيبية نظاما للع قا   أبدعهالرومانتيكية .... 

 كيبية لنظم الع قا  الشكلية.و فلسةية و جمالية ذا  طبيعة تحليلية تر

ردا علب العالم الي  كان يتغير  هثور  حقا للةن الحديث  كان أسلوبالتكعيبية  

تقاليد تعبه  إلحياءبسرعة لم يسبق له مثي ، والتكعيبية محاولة من جانب الةنانين 

التقليدية للتمثي  ، وكان هدفهم في تطوير  األشكالالغربي، تحد  التكعيبية من الةن 

بدأ  التكعيبية كثورة فكرية علب اشكال . طريقة جديدة لر ية تعكس العصر الحديث

التعبير الةنية السامدة في ما قب  القرن العشرين اال ان زخمها االولي كان شديدا 

بر  في التقدير العام، حادة علب نمط التةكير ومتطرفا بما ت منه من تغييرا ، اُعت

والتصور بالنسبة للةنان والمتلقي علب حد سواء.  يقوم مبدأ التكعيبية علب فكرة 

النظر الب االشياء والموجودا  من زوايا نظر متعددة علب العكس من االساليب 

منظور التقليدية التي تعتمد زاوية نظر ثابتة واحدة. وبموجب هيا التعدد في ال

الةيزياو  عمد التكعيبيون الب تةكيك الشك  الب مكونا  جزمية يتم تحليلها واعادة 

تركيبها بنمط اكثر تجريدية واختزال بحيث تكون الحصيلة النهامية للشك  المعني 

 مطتلةة نوعيا عما كانه عليه قب  التةكيك والتجزمة.

د يصار بموجبه الب تةكيك لجأ التكعيبيون االوام  الب ابتداع نظام تحليلي جدي 

االشكال ذوا  االبعاد الث ثة واعادة تركيبها تسطيحيا باستطدام مستويا  شكلية 

متداخلة ومتحررة من المنظور والعمق الةيزياو . علب ان التشكي  التكعيبي لم 

يأ  علب تغيير مةهوم الة اء الةني بتبسيطه كما يبدو لعين الناظر في الوهلة 

التكعيبية عمله علب اضةاء الكثير من الغموض واالرباك في   االولب ب  ان 

ولهيا السبب استوجب الغموض االضافي اعادة النظر في اوليا  .االنشاء الةني 

فهم واستيعاب دور الة اء الةني وكيانه التركيبي في اللوحة الةنية بما يتناسب مع 

 .فلسةة التكعيبية في االنشاء الةني الجديد 

موضرروعة فكريررة طرحهررا بيكاسررو وبررراك، لممارسررا  معينررة  أصررلهافرري التكعيبيررة 

 لحظاها في رسم سيزان . كان منحب سيزان تجاه المنظر الطبيعي و الحياة الساكنة 

كان مهمة سيزان في المقام األول في خلق وهم العمق فري لوحاتره وانره تطلرب عرن 

كيةيرة رسرم الكامنرا  تقاليد الرسم المنظور و استطدام صريغة هندسرية تحر  مشركلة 

 ث ثية األبعاد علب سطح ثنامي األبعاد.
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 مر  التكعيبية بث ث مراح  وهي:

  

: وهرري المرحلررة الترري تكونرره خ لهررا المبررادف األساسررية للةررن  المرحلررة التمهيديررة

 التكعيبي حيث كان لةن سيزان والنحه الزنجي اثر مهم فري التطرور وذلرك لكرون  ن

 وقررد مهررد للةررنوفررق االسررطوانة والكرررة والمطررروط سرريزان اهررتم بمعالجررة الطبيعررة 

 التكعيبي وبالرغم من  ن سيزان مهد للةن التكعيبي من خر ل محاولتره إلعرادة بنراء

 ومنطقاتررهلمبنرري علررب التحقيررق والقيرراس ا هالشررك  اسررتنادا  لررب الطبيعررة ومةهومرر

يرة للمنراظر و العناصرر الموضروعية علب وضرو  الع قرا  الداخل أكدفقد  األساسية

يوضررحوا الع قررا  الداخليررة برر  حرراولوا   نبينمررا لررم يحرراول كرر  مررن بيكاسررو وبررراك 

ماهيتهررا وجوهرهررا ومررن هنررا كرران التوجرره نحررو المظرراهر التجريديررة   لرربالوصررول 

بمرا   نسرانيفقد قدم لهرم قروة سرحرية ذا  مردلول  األفريقيوبالنسبة للةن   لألشياء

  لألشكال.ن تبسيط واختزال يمتاز به م

 :التكعيبية التحليلية

اتبرع بيكاسررو وبرراك مررنه  جديرد يت ررمن شريي مررن التقصري والتشررريح للشرك  فقررد 

اسررتطدام السررطو   أ قرراموا بتةكيررك عناصررر العررالم الموضرروعي بشررك  تحليلرري ، 

المصررورة ، حيررث يررتم التررداخ  بررين  لألشررياءالمتقاطعررة فرري تحديررد السررما  العامررة 

 .في المشهد العام  لألشياءية الجبهية المباشرة والر ية الجانبية الر 

 التكعيبية التركيبية:

علرب فررن  أي رامرواد غريبررة كالرمر  وغيرهرا وتقروم   دخرالوهري تقنيرة قاممرة علرب 

ال  وأصربح اإليهاميرةحيث لم يعد الموضوع يقتصر علب الصورة البصرية  اإللصاق

 . األفكاره بعالم بقدر ارتباط األشياءيرتبط بظواهر 

بية و التي تقروم لقد استطاع ك  من بيكاسو وبراك ان ي عا االسس الرميسية للتكعي

قيقررة الهندسررية للشررك  مجررزمين مايرسررمون مررن اجسررام الررب علررب البحررث عررن الح

مكعبا  صغيرة تتالف من تركيب و تصميم جديدين عبر سطو  منبسطة و متداخلة 

حينا وتؤكردها احيانرا ة تكسر من حدود الع قا  واضاءا  مطتلةة ذا  ظ ل متنوع

التكعيبية تعبيرا طبيعيا  اخرى بحيث تتوزع عليها احساسا  حركية شتب...وقد بد 

العشرين، فبعد ان كانه الع قة   عن النزعة العلمية التي ت طم انتشارها في القرن

                 في جسم االنسان مقياسا جماليا . النسبية

 

اللوحررة االساسررية  7091لوحررة بيكاسررو ءنسرراء افنيررونس الترري رسررمه عررام  تعتبررر

 ءالتكعيبية االوليةس وقد جمع العم  بين ث ثة عناصر اساسية للنه  التكعيبي :

 التسطيح.-

 االختزال الهندسي.-

 تعدد وجها  النظر.-

 تم تحقيرق التسرطيح مرن خر ل االفتقرار الرب التظلير  ممراادى الرب الجمرع برين خلةيرة

 ومقدمة اللوحة معا .
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وادى اسررتطدام االشرركال الهندسررية الررب تبسرريط االشرركال وتقليرر  المةررردا  المرميررة 

 للموضوع .

 واظهر استطدام وجها  نظر متعددة الموضوعا  .
 

الذي يعني "المكعب". تم استخدام " Cube“كلمة "التكعيبية" مشتقة من جذر و

 .س فوكسلالمصطلح ألول مرة من قبل الناقد الفني لوي
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 انسا  افنيون

 بيكاسو
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 الجورنيكا

 بيكاسو
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 الموسيقيين

 بيكاسو
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 براكجورج 



 8 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 جورج براك


