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مقدمة

يتنــاول الكتــاب تطــور مفهــوم الطليعــة وارتباطــه بالفنــون واألداب، ودور هــذا المفهــوم فــي إصــدار 

التقييمــات واألحــكام علــى أعمــال ومكانــة المشــتغلين بالفنــون الجميلــة لمــا يربــو علــى مائــة عــام. إذ 

كان الفــن الحديــث دومــًا، ومــا زال، صنيــع الطليعــة أو مــا اتصــف بهــا. وشــيئًا فشــيئًا اتســع هــذا المفهــوم 

والتقييــم ليشــمل ســائر الفنــون، ومــن بينهــا التصميــم، واألدب، والموســيقى، والمســرح، والهندســة، 

مــة وفــق شــروط ُوضعــت بالطريقــة ذاتهــا.  ــينما، والتصويــر، التــي تبــدو جميعــًا ُمقيَّ والســ

وعلــى الرغــم مــن انتشــار مصطلــح الطليعــة وأهميتــه االســتراتيجية. نــرى أنــه فــي التاريــخ الثقافــي لــم ُيبذل 

ســوى القليــل مــن الجهــد الكتشــاف ســبب احتــواء المصطلــح علــى مثــل هــذه الســلطة الهائلــة، أو مــن 

أيــن اكتســبتها، أو كيــف تحــددت شــروط العضويــة فــي هــذا النــادي الخــاص، أو مــا إذا كان لهــذا االرتبــاط 

بالسياســــة اليســــارية ما يبرره. 

ــن  ــًا مــا تســتعمل اســتعمااًل مبهمــًا. فمــا العالقــة بي ــر مــن هــذا أن الكلمــة بقيــت غامضــة، وغالب واألكث

الطليعــة والصفــات الطليعيــة للعمــــل الفنــــي أو التصميــــم، أو األدب، أو الهندســــة، أو الســــينما؟  ومــا 

العالقــة أيضــًا بيــن الطالئــع فــي مختلــف الفنــون، أو بيــن الصفــات الطليعيــة التــي تبديهــا؟ هــل هــي 

ــع الطليعيــة مــن هــذا كلــه؟ متســاوية؟ وأيــن موقــ

وأخيــرًا وليــــس آخــرًا، بمــا أن الفــــن المعاصــر تخطــى الكثيــر مــن المحاذيــر، فهــل مــا يــزال هنــاك طليعــة 

ــون الَمْعنيــون؟ ومــن الــذي، أو مــا الــذي  ــن هــم الفنان ــا؟ وَم ــة؟ وإن كان األمــر كذلــك، فمــا غايتهــ فنيــ

يصــف هــذا الفنــان أو تلــك الحركــة بالســمت الطليعــي؟

بالرغــم مــن ســعة انتشــار مصطلــح الطليعــة فــي الكتابــة عــن الثقافــة الحديثــة، فإننــا ال نجــد إجابــة ُمرضيــة 

عــن ســــؤال واحــد مــن هذه األســــئلة. 

هكــذا، يحــاول الكتــاب اإلجابــة عــن هــذه األســــئلة، وتحقيــق هــذا الهــدف بطريقــة تضــع الطليعــة ضمــن 

الســــياق األوســع لتطــور الحداثــة الغربيــة، والثقافــة الرأســمالية، والتأثيــر العالمــي لكَليهمــا.
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فــي البدايــة يؤّكــد مؤلــف الكتــاب، ديفيــد كوتنجتــن، ضــرورة إجــراء بعــض التمييــز اللغــوي؛ ألن جــزءًا مــن 

مشــــكلة عــدم اليقيــن الــذي يعتــري معانــي الكلمــة يكمــن فــي اســتعمالها العــام، حتــى فــي مجــال تاريــخ 

الفــن المحــدود؛ إذ تتأرجــح بصــورة مربكــة بيــن الصفــة واالســــم. إذ تشــير الصفــة “طليعــي” إلــى الســمات، 

ويــدل االســم “طليعــي” علــى جماعــة الفنانيــن الذيــن يعتنقــون الراديكاليــة الفنيــة بإصــرار. 

ثمــة تمييــز آخــر ذو صلــة فــي هــذا الســــياق يكمــن بيــن هــذا االســم المــادي، “الطليعــة”، واالســم المجــرد، 

ــزام بهــا فــي موقــف وأيديولوجيــة محــددة. إذ  ــذه الصفــات ويجمــع االلتــ “الطليعيــة”، الــذي يلخــص هــ

يســاعد التمييــز بيــن هــذه المفاهيــم الثالثــة علــى فهــم الكلمــة بشــكل أفضــل. 

ومــن الناحيــة التاريخيــة  نــرى أن الصفــة واالســم المجــرد المقتــرن بهــا يســبقان االســم المــادي؛ وهــذا 

يعنــي أن نوعيــات الفنــون التــي ندعوهــا طليعيــة، )أي ممارســة الفــن بمعنــاه الواســع الــذي حــاول أن 

يقــول شــــيئًا جديــدًا ويتحــدى القيــم الســائدة(، ظهــرت فــي منتصــف القــرن التاســــع عشــر، وتضافــرت معــًا 

لتشــكل موقفــًا وطموحــًا ندعــوه بـــ “الطليعيــة”، وذلــك قبــل وجــود فنانيــن راديكالييــن بالمعنــى الجمالــي 

يشــكلون تلــك الجماعــة التــي ندعوهــا “الطليعييــن”.

وينبغــــي أن نجــري تمييــــزًا آخــر، وهــو هــذه المــــرة بيــن فهــم الطليعــة باعتبــار أنهــا تشــــير إلــى بعــض الفنانيــن 

وليــس كلهــم، وبيــن فكــرة أن الفــــن ذاتــه طليعــة. 

الفهــم األول هــو فهمنــا الحالــي، الــذي يهيمــن علــى االســــتخدام الواســــع النطــاق لالســــم. لكــن الفهــم 

الثانــي مهــم أيضــًا، ال ألنــه ســــبق فهمنــا الحالــي تاريخيــًا، بــل ألنــه يربــط فكــرة الطليعــة بأفكارالتقــدم 

ه الذي تمكنت بفضله المجتمعات  ل الســرد الموجِّ التاريخي، بما ُأطلق عليه “نشــــوء اإلنســان” الذي شــكَّ

الغربيــة مــن فهــم تجربــة التحــول التاريخــي علــى مــدى الســنوات المائتيــن والخمســين األخــــيرة.

ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون كلمــة الطليعــة فرنســية، فالثــورة الفرنســية فجــرت أكثــر مــن أي حــدث 

آخــر فــي تاريــخ أوروبــا ذلــك االنفصــال مــع الماضــي، الــذي تأســس عليــه الوعــي بالحداثــة. وضمــن مــا 

طرحتــه الثــورة الفرنســية أنمــوذج شــتراكية الدولــة التكنوقراطيــة التــي تتولــى القيــادة فيهــا ثــالث مهــن، 

هــي: الفنــان، العامــل، الصناعــي.

مــن هــذه المهــن الثــالث يأتــي الفنــان فــي الطليعــة، واســتخدمت هــذه الكلمــة للمرة األولــى بغير المعنى 
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ــتخدامه فــي اتجاهــات  العســكري. خــالل األعــوام العشــرين التــي تلــت إدخــال هــذا المصطلــح، امتــد اســ

أخــرى بخــالف االتجاهــات السياســــية. 

وفــي خمســــينيات القــرن التاســــع عشــر كان اســــتعمال كلمــة الطليعــة الواســــع قــد انتشــر فــي الســاحة 

ــــاب بنحــو خــاص.  الثقافيــة، حــــيث ُأطلــق اللقــــب علــى الكتَّ

وشــهدت هــذه الفتــرة رؤيــة بودليــر بأنــه ليــس كل الكّتــاب طليعييــن، وليــس كل األدب، طليعيًا، بــــل بعضه 

فقــط، وهــذا يمثــــل انتقــااًل مــن الفكــرة التــي ســادت عــن الفــن بأوســع معانيــه بأنــه “طليعــة” إلــى معنــــى 

جديــد “للطليعــة ضمــن الفــن”. وهــذه بدايــة ظهــور فهمنــا الحديــث واســتخدامنا لمفهــوم “الطليعــة”.

عــن العالقــة بيــن الطليعــة والحداثــة، يــرى المؤلــف، أن مصطلــح الحداثــة ومفهومــه لعــب دورًا شــديد 

األهميــة فــي تشــكيل الثقافــة الغربيــة الحديثــة، علــى مــــدار القــرن ونصــف القــرن الماضييــن. فــكل مصطلــح 

مــن هذيــن المصطلحيــن علــى صلــة وثيقــة باآلخــر، وُنظــر إلــى الحداثــــة علــى أنها من صنع الطليعــة. وبالمثل، 

زهــا مــن الصفــات الحداثيــة التــي اكتشــفتها وطورتهــا. لكــْن علينــا أن نلتمــس  تســــتمد الطليعــة قيمتهــا وتميُّ

المزيــد مــن الوضــوح بشــــأن عالقتهمــا، بمــا أن الكلمتيــن تــدالن علــى نوعيــن مختلفيــن مــن المفاهيــم.

فيمــا يخــص التطــّورات التفاضليــة لمفهــوم الطليعــة، أشــار المؤلــف، إلــى أن تقليــل بودليــر مــن شــأن 

الُكّتــاب التــي كانــت الطليعيــة عندهــم تعبيــرًا عــن االلتــــزام بقواعــد الكتابــة وقوانينهــا، يبيــن انقســــام 

اإلنتــاج األدبــي خــالل ســــتينيات القــرن التاســع عشــر فــي فرنســا بيــن مــن كان ينتقدهــم، وهــم الذيــن 

يكتبــون بطريقــة منهجيــة لجمهــور متزايــــد مــن عامــة القــراء، وأولئــك، ومنهــم بودليــر نفســه، الذيــن يــرون 

ــة علــى اإليمــان بِقيــم أعلــى مــن ِقيــم التجــارة. ــة - خاصــة الشــعر - موهبــة وداللــ ــة األدبي فــي الكتاب

فــي الســــنوات الخمســــين التاليــة، اكتســــبت الكتابــة فــي فرنســا ســمة العصــر الصناعــي؛ وزادت 

أعــــداد الروايات، ودواوين الشــــعر، والمســرحيات المنشــورة بنســــبة %50. وبلغت نســــبة الزيادة في 

الروايــات المنشــورة %400 تقريبــًا، فــي حيــن لــم يتغيــر عــدد المســرحيات، وتراجعــت دواويــن الشــــعر 

بنســبة 25%.

ــدًا طــوال تلــك العقــود بيــن النجــاِح المالــي الــذي حّققــه  ــّيرات تبيــن انفصامــًا واضحــًا ومتزايــ هــذه المتغــ

ــاب المســرح. ومــــع ذلــك، َتضاَعــف عــدد  الروائيــون والمكانــِة األدبيــة الرفيعــة التــــي حّققهــا الشــــعراء وكتَّ
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ــامين  ــئون - شــأنهم شــأن الرســ ــاء الناشــ ــي 1860 و1890؛ إذ تقاطــر األدب ــن عاَم ــاب فــي فرنســا بي الكت

والنّحاتيــن الناشــئين - إلــى باريــس مدفوعيــن بســمعتها كعاصمــة العالــم األدبيــة.

إلــى ذلــك يبّيــن الكاتــب، أن ظهــور جماعــة ثقافيــة متميــزة، مثــل الطليعــة األدبيــة، مــن جماعــة متفرقــة 

ــاب الطموحيــن، يتطلــب مجموعــة مــن التطــّورات الماديــــة، الخاصــة باألدب، وبالمدينــة الَمْعنية  مــن الكتَّ

القــادرة علــى تمكيــن أفــراد هــذه الجماعــة، باعتبارهــم طليعييــن، مــن كســب قوتهــم، ويتطلــب أيضــًا 

ز بثقافــة المجلــة الصغيــرة،  ــًا جماعيــًا باالســتقالل عــن التيــار الرئيــس المألــوف مثــل ذاك المعــزَّ إحساســ

نــواة لظهــور  الضروريــة  بالشــروط  ذلــك  تســمية  ويمكــن  جماعيــة.  شــــخصية  لخلــق  تكفــي   وبقــوة 

الطليعة الثقافية.

لكنَّ ثمة فارقًا بين شروط ظهورها وشروط تدعيمها؛ أْي وجودهــــا المســــتدام، الــــذاتي اإلنتاج بوصفها 

مــت نمــاذج يُحتــذى بهــا، أو ُيعتمــد  تشــــكياًل ثقافيــًا. ولهــذه التشــــكيلة جــزءًا خارجيــًا وآخــر داخليــًا، وقدَّ

ــر القــرن العشــرين يشــمل كل هــذه البدائــل، التــي  ــخ الطالئــع الثقافيــة عب ــف عنهــا؛ فتاري عليهــا، أو ُيختَل

ينبغــــي أن نلحــظ امتدادهــا طــوال ذاك القــرن وإلــى القــرن الحالــي.

مــن نواتــج الثــورة الفرنســــية وتبعاتهــا انتقــال مفهــوم الطليعــة مــن الخطــاب العســكري إلــى السياســي؛ 

ــرون االجتماعيــون،  ــنوات التــي أعقبــت إعــادة الملكيــة إلــى فرنســا عــام 1815، ســعى الُمنظِّ وفــي الســ

علــى امتــداد الطيــف السياســي، إلــى إيجــــاد طرائــــق لتطويــر التســــوية السياســــية واالجتماعيــة المرتبطــة 

بهــا، وتولــى هنــري دو ســــان ســيمون قيــادة إحــدى أكبــر الجماعــات تأثيــرًا علــى الطــرف األيســر مــن هــذا 

الطيــف السياســي.

صــاغ ســــان ســيمون أنموذجــًا مفصــاًل الشــــتراكية دولــة التكنوقــراط التــي تتولــى فيهــا ِمَهــٌن ثــالٌث قيــادَة 

المجتمع وهي: الفنان، والعــاِلم، والصناعي. ومن بين هؤالء الثالثة يأتي الفنان في الطليعة. فالفنانون 

عنــد الســان ســيمونيين، هــم “أصحــاب الخيــال الواســع”، وهــذا التقييــم الجديــد للخيــال، بعكــــس االعتمــاد 

علــى العقــــل الــذي أوقــع المجتمــــع فــي المــأزق الراهــن، كان ســــمة مــن ســمات التنظيــر االجتماعــي 

آنــذاك. ولــم تقتصــر هــذه الرؤيــة علــى فرنســا، إنمــا امتــدت إلــى أنحــاء أخــرى فــي أوروبــا.

جــاء نحــت الســــان ســــيمونيين لكلمــة “الطليعــــة” بصفتهــا ســمة للــدور االجتماعــي الــذي يؤديــه الفــن 

ليكــون فــي الوقــت ذاتــه جماليــًا وسياســــيًا.
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ت الصبغــة السياســية للمفهــوم أواًل. وفــي البيــان الشــيوعي الــــذي صــدر عــــام 1848 انتقــــد ماركــس  اســُتِغلَّ

وإنجلــز، االشــــتراكية الســان ســيمونية واالشــــتراكيات األخــرى ذات الصلــة بنهجهــا الســلطوي لمحاَولتهــا حشــــد 

قطاعــات المجتمــع فــي طاعــة مطلقــة تحــــت قيــادة ثالــــوث الفنانيــن والصناعيين والعلــــماء، الــذي ذكرناه آنفًا.

قتها الطليعة. ففي خضم الرأســــمالية  لــم تكــن العالقــة بيــن الفنــون والسياســة العالقــَة الوحيــدة التــي وثَّ

الناشــــئة فــي منتصــف القــرن التاســــع عشــر، أســــهمت الطليعــة فــي تأســــيس الرابطة بيــن الفنون وتجارب 

الحداثــة المتغــــيرة، خاصــًة في المدينة. 

تضّمنت هذه التجارب النمو السريع في أعداد أبناء المدن، وانتشــار منتجات المصانع، وظهور وسائل التواصل 

الجديدة، وانتشــار الثقافة الشــعبية التجارية، ونشوء الفرع القوي من الرأســمالية، أال وهو االســتهالكية.

ــز موقَعــه األمثــل فــي باريــس، فــي  ث عنهــا ماركــس وإنجل ــمالية التــي تحــدَّ ــوق الرأســ ــع الســ وجــد توسُّ

ـــع. وكان صيــت  المــادة، وفــي ســــوق البضائــع االســتهالكية واللهــــو التجــاري الــــذي ال يكــف عــن التوسـّ

المدينــــة بوصفهــــا عاصمــة للهــو جــــزءًا ال يتجــــزأ مــن صيتهــا الفنــــي.

أحدثــت نمــاذج االســتهالك طلبــات جديــدة، فــي الفــن، شــــملت لوحــات فنيــة أصغــر تناســب جــــدران 

البيــوت، والميزانيــــات المتواضعــة، وطائفــة واســــعة مــن مواقــع العــرض، وطيفــًا أوســع مــن األزيــاء ُيــــرضي 

مختلــــف األذواق التــي مــــا فتئــت تبتعــد عــــن األزيــاء الرســــمية. 

وفــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، طغــى علــى ســوق الفــن معــرض ســنوي ضخــم برعايــة الدولــة يقــال 

لــه “الصالــون” َتداَفــع فيــه عشــرات آالف الــزوار لمشــاهدة نحــو 5000 لوحــة تغطــي الجــدران مــن األرض 

إلــى الســقف، حيــث تنافــس الفنانــون للفــوز بميداليــات الشــرف ومشــتريات الدولــة. 

مــع نهايــة القــرن، بــات واضحــًا عجــز هــذا النظام عــــن االضطالع بزيادة األعداد من العرض والطلب. وأدى 

عي األعــــمال الفنية، باإلضافة إلى  ل ترتيــــب هرمي لموزِّ هذا إلى انتشــــار الصالونات، كما أدى إلى تشــــكُّ

جمعيــات الفنانيــن الذيــن وفروا شــروط مشــاهدة مريحــة ال ازدحام فيها.

ن لــدى الفنانيــن شــــعور متزايــد بالطلــب  منــذ أواخــر القــرن التاســــع عشــر، فــي باريــس وأماكــن أخــــرى، تكــوَّ

كــه الســــوق. وقــد كان ُيفتــرض بالطليعــة أن تقــف فــي موقــع خــارج الخــط  علــى التجديــد الفنــي الــذي ُتحرِّ
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ــيموني، أو تنقــده، حيــث كانــت  العــام الثقافــي واالجتماعــي، وتقــوده، كمــا فــي االســتخدام الســان ســ

مجتمعــــات الفنانيــن المتزايــدة المهمشــــة تأتــي إلــى الوجــود.

بحلــول الربــع األخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، كان المفهــوم الحديــث لطليعــة الفنانيــن قــد حّقــق شــــيئًا من 

االنتشــار. لــم يكــن منفصــاًل فيمــا يخــص مبادئــه وممارســــاته الفنيــة عــن التيــار الثقافــي الرئيــس وحســــب، 

بــل كان أيضــــًا متقّدمــًا عليــــه ويتجــه نحــو المســــتقبل مقتحمــًا آفاقــًا جديــــدة مــن خــالل تجاربــــه، وبذلــك 

التــزم بأيديولوجيــة الطليعــة الفنيــة. 

كمــا اكتســــب مجموعــة مــن الــــدالالت التــي تعّبــر عــــن التوتــرات بيــن القيــم والممارســــات الثقافيــــة مــن 

جهــة، وعــن مجتمــع يخضــــع خضوعــًا متزايــدًا لقيــم الســــوق الرأســــمالية مــن جهــة أخــرى. 

ــه المنفصلــة، وصــار المصطلــح ُيســتعمل  ل هويتــ ــكِّ ــذاك، كان مجتمــع الطليعــة قــد بــدأ بالــكاد يشــ حينــ

اســتعمااًل شــاماًل، للداللــة علــى الوســــائل الفنيــة بأوســــع معانيهــا، ويشــمل ذلــك األدب والموســــيقى 

والمــــسرح والتصويــر والســــينما، مثلمــا هــو مســــتعَمل للداللــة علــى الفنــون الجميلــــة والتزيينيــة، وبصــورة 

خاصــة للداللــة عــــلى فنــــاني التصويــر الملتزميــن بالممارســــات التجريبيــة.

إلى ذلك يوضح المؤلف أن عملية الحرفانيــة، التي تعتبر إحدى القــوى المحّركة في تحديــث المجتمعات 

الرأســــمالية الغربيــة شــملت، المهــن الفنيــة. وعلــى الرغــم مــن أن َمــن يمــارس الفنــون الجميلــة بوجــه خــاص 

كان تحــت حمايــة الدولــة ورعايتهــا منــــذ مــدة طويلــة مــن الزمــن، فــإن حرفانيــة أواخــر القــرن التاســع عشــر 

ــدأ ممارســو  ــة الحقــًا، ب ــم الفــن والدول ــان. وحيــن ُاضِعفــت الروابــط بيــن عال شــملت خصخصــة لــدور الفن

ــرد. الفنــون الجميلــة بإنشــاء مؤسســات لحمايــة مصالحهــم وترويــج أعمالهــم، علــى صعيــد دولــي مطَّ

أمــا عــن االنطباعيــة، فمــــع أن معظــم النقــاد وجمهــــور الفــن نظــروا إليهــا باحتقــار حيــن ظهــرت فــي 

ر البحــث عــن المــرح لــدى جيــل الشــباب لــكال  ســــبعينيات القــرن التاســع عشــر، ســرعان مــا اعُتبــرت أنهــا تصــوِّ

ــف الطريــق الذيــن  ــعة مــن فنانــي منتصــ النوَعيــن مــن الجمهــور، و صــارت نقطــًة مرجعيــة لطائفــة واســ

هــــم موضوعهــا الحديــث واســــتعمال األلــوان بــال قيــود. ــزوا عــن أكثــر الفــــن المحافــظ بتبنيِّ تميــ

ــن تقاليــد الفــن األكاديمــي، فــإن مــا  ــى الفنانــون الذيــن ربطــوا أنفســــهم باالنطباعيــة، عــ وفــي حيــن تخلَّ

جمعهــــم لــم يكــن خصائــص الجمــال، بــل الســعي إلــى فتــح قطاعــات جديــدة فــي ســوق الفــن، وتطويــر 
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شــبكة تقــوم علــى مزايــا الروابــط االجتماعيــة، والمكانــة، والثــروة التــي امتــدت عبــر أوروبــا وعَبــرت المحيــط 

األطلســي للمــرة األولــى.

ثمانينيــات  فــي منتصــف  الفنيــة  الطليعــة  البديلــة، فقــد ظهــرت  الحرفانيــة  يتعلــق بمصطلــح  وفيمــا 

القــرن التاســع عشــر لتحمــل لــواء المعاَرضــة لهــذه الشــــبكة مــن ممارســي الفنــون الجميلــة البورجوازييــن 

المعاِرضيــن لســــلطة الفــن األكاديمــي، وأفــــكاره المحافظــة الباليــة التــي ترعاهــا الدولــة.  وكانــت معاَرضــًة 

فنيــة واجتماعيــة فــي الوقــت عينــه.

عــــاء أنها حرفانية بديلــــة، تقــــع مكانتهــــا ومعاييرها تحت الحمايــــة الحريصة،  وأضحى في وســــع الطليعية االدِّ

مثــــل أولئــــك المحترفــــين البورجوازيــــين، ولكــــن بشروط مختلفة اختالفــــًا جذريًا. ويقصد بكلمة “بديلة” شــــيئًا 

موازيــًا للصنــــف البورجــوازي، لكــن أقــل منــــه مشــروعيًة مــن الناحية البيروقراطية والمؤسســاتية.

ــًا للمــوروث الخــاص لتشــــكيل الطليعــة فــي أيِّ مدينــة بعينهــا. ومــن  كانــت الحرفانيــــة البديلــة أيضــًا نتاجــ

العناصر الموروثة كانت هنــاك عوامل داخلية وأخرى خارجيــة. من العوامل الداخلية مجموعــُة العالقــات 

الخاصــة القائمــــة بيــن مختلــف الوســــائل الثقافيــة وممارســــاتها، واألفــكار الرياديــة التــي تــدور حولهــا هــذه 

ــم ضمنــه المهــــاراُت والمعــارف الخاصــة بكل مماَرســــة.  الممارســات، والهيــــكل التعليمــي الــــذي ُتعلَّ

فــي باريــس، وبحلــول عــام 1880، كانــت الحقــول الفنيــة واألدبيــة قــد تنافســــت علــى نيل الصــدارة لقرون. 

وقــد وفــر هــذا المــوروث القواعــد والمبــادئ الجوهريــة التــي تمحــورت حولهــا األســاليب والحــركات فــي 

فنــون القــرن التاســــع عشــر وآدابــه قبــل ظهــور الطليعــة والحداثــة. 

وإلــى جانــب هــذا المــوروث كان هنــاك مــوروث آَخــر وهــو الِحــَرف، أو المِهــن التابعــة للفنــون الجميلــــة 

نــة مــن تقاليــد وقــدرات معينــة ترجــع فــي تاريخهــا إلــى العديــد مــن األجيــال،  والكتابــة، وهــي ذاتهــا مكوَّ

ــة. ــد كانــا أيضــًا نتاجــًا لموقــع باريــــس بوصفهــا عاصمــة الثقافــة األوروبيــ وبعمــق وتعقيــ

ز نمو نظــــام  هــذاا المــوروث المــزدوج مــن كميــة مــن المعرفــة، الكالســيكية األساســــية والمهــارات المهنيــة عــزَّ

ــة. ووّفــرت بيئــة األكاديميــات الخاصــة مــن خــالل ُبْعدهــا عــن  ــلى أكاديميــات خاصــ تعليمــي للفنــون قائــم عــ

الرســميات، وجــّو الصداقــة، وطالبهــا القادميــن مــن دول مختلفــة، وانفتاِحهــا النســــبي علــى األفكار الجديــــدة، 

دعمــًا كبيــرًا لظهــــور الهويــة الجماعيــة التــي تعــّززت بانتشــــار تعبــــير “الطليعــة” ذاتــه منــذ عــام 1910 تقريبــًا.
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وأتــى ذلــك الدعــم، مــن المجــالت الصغيــرة، ومــــن ديناميكيــة شــــبكة المــوّزع، والجامــع، والناقــد. الذيــن 

ــل،  ــار معروضــات هــذا العمــ ــالي والفنــي بترويــج العمــل الطليعــي إلــى ســرعة انتشــ أدى اهتمامهــم المــ

ال فــي أوروبــا مــن لنــدن إلــى موســــكو وحســــب، بــل أيضــًا عــــبر األطلســي خــالل الســنوات الخمــس التــي 

ســبقت الحــرب العالميــة األولــى.

لــم تكتــِف الشــــبكات المتداخلــة لمــدارس الفــن، والمجــــالت، وصــاالت العــــرض، وجمعيــــات الفنــون، وُهــــواة 

ــيخ  ــع، والمســاعدة علــى ترســ ــمال الفنيــة، بعــرض الفنــون الجميلــة الطليعيــة علــى نطــاق واســ جمــع األعــ

بروزهــا ضمــن نطــاق الطليعــة التــي، أعطتهــا إياهــا عالقُتهــا بســــمات الحداثــة الرئيســة، لكنهــا دعمــت فــي 

نشــاطاتها المشــتركة والمســاعدة التشــكيالِت الطليعيــَة للوســائل األخــرى؛ فحفــالت الموســيقى والرقــص 

الجديــدة والمهرجانــات األدبيــة واإلنتــاج المســرحي صــارت جميعهــا ممكنــًة بفضــل نشــاطها المحمــوم.

قتــه فرقــة باليــه روســس  ومــن األمثلــة األوليــة علــى هــذه النشــاطات المتداخلــة النجــاح الهائــل الــذي حقَّ

فــي العقــد التالــي علــى عــام 1910. وبالرغــم مــن أن الفرقــة كانــت أساســًا مــن إنتــاج شــبكة االنفصالييــن 

التــي ظهــرت فــي تســــعينيات القــرن التاســع عشــر، وليــس مــن إنتــــاج الطليعــة، فقــد كان نجاحهــا الســريع 

فــي أولــى حفالتهــا فــي باريــس عــام 1909 بيــن الشــريحة العليــا مــن جمهــور النخبــة إظهــارًا لروابطهــا 

القويــة بهــذا المجتمــع الراقــي. كمــا أن الحاجــة التــي شــــعر بهــــا الُمنِتــــج لتقديــم الجديــد باســــتمرار جعلتــــه 

ينصــرف إلــى ثقافــة الطليعــة المضــادة الراســــخة حينــذاك باعتبارهــــا مصــدرًا لمــادة جديــدة.

إذا كانــت باريــس قــد وفــــرت مبدئيــًا المثــل واألنمــوذج لبنــاء هــذا التشــكيل، فــإن ســــمَتها العالمية والعدَد 

الكبيــر مــن الفنانيــن األجانــــب فــي طليعتهــا َضِمنــا نثــر بذورهــا فــي مختلــف األســــمدة الثقافيــــة. كانــت 

لت ُعقــدًا فــي هــذه الشــبكة  هنــاك موروثــات خارجيــة تلعــب دورهــا فــي كل مدينــة مــن المــدن التــي شــكَّ

التــي تــزداد قــوة.

دتهــا ضغــوط التوســع الرأســمالي والتنافــس  وتأتــي فــي المقــام األول بينهــا صــور النزعــة القوميــة التــي ولَّ

ــتقرار أوروبــا فــي مطلــع القــرن العشــرين.  اإلمبريالــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، والتــي هــددت اســ

ولــم يكــن الطامحــون الطليعيــون فــي منــأى عــن جاذبيتهــا. وفــي الواقــع كثيــرًا مــا كان ارتباطهــا بشــــبكة 

إعــدادات مجموعاتهــا وســمة  كانــت  كمــا  التقاليــد،  مــع  فــي صــراع  المحمــوم،  وبالتجريــب  الطليعــة 

ــت حــل هــذا الــــصراع فــي كل حالــة مــن الحــاالت. فــي  لت بفضــل الطرائــق التــي تولَّ طليعيتهــا قــد تشــــكَّ

هــــذه الديناميكيــة كانــت هنــاك عوامــل مشــــتركة.



10 الطليعة

في هــــذه الديناميكية كانت هناك عوامل مشــــتركة. منها األهميــــة التي ُأعطيت إلى “التكعيبية”، التي 

ــخة حديثًا، و”المســتقبلية”،  ـّ نشــأت من أســلوب رســــم باريســي وأصبحت اللغة المشــتركة للطليعة المترسـ

ــل فــي الــدور الــذي لعبــه بابلــو  مــت أنموذجــًا مؤثــرًا لالســتراتيجية الطليعيــة. وثمــة عامــٌل آخــر تمثَّ التــي قدَّ

ــتى  ــر شــ ــان الطليعــي عب ــة لـــ “صنــف” الفن ــو ومارســيل دوشــامب فــي إرســاء ُأســس نمــاذج بديل بيكاســ

المجــاالت الثقافيــة.

حّققــت التكعيبيــة نجاحــًا باهــــرًا بوصفهــا مصطلحــًا ثقافيــًا خــالل الثلــــث األول مــن القــــرن العشــرين، وكان 

مجالهــا هائــل الحجــم وظــل تأثيرهــا محسوســًا فــي األوســاط الفنيــة حتــى ســتينات القــرن العشــرين.

ــر جبهــة ثقافيــة عريضــة  ــة للتقاليــد عب ــت طاقــة مخالفــ مــ ــل التكعيبيــة، وقدَّ ــتقبلية لتكمــ وجــاءت المســ

ــة القــرن. كمــا ســيطرت علــى  قائمــة علــى طموحــات الفنانيــن الطليعييــن فــي ســائرالمجاالت فــي نهاي

خيــال الفنانيــن عبــر شــبكة الطليعــة الوليــدة وخيــال العامــة فــي ســائر المــدن األوروبيــة الكبيــرة. وصــارت 

ــد روح القــرن الجديــد. ــتقبلية مراِدفــة للفــن الجامــح ووســائله، بمــا ُيجسِّ صفــة المســ

نتيجــة هــذا التفاعــل والتداخــل بيــن التكعيبيــة والمســتقبلية، فقــد اجتذبــت كتــاب وفنانيــن وجماعــات فنيــة 

مــن أنحــاء أوروبــا، لكــن أيديولوجيــة الطليعيــة، أي المحــرك الــذي يديــر هــذه اآللة وتلك التوجهــات الجديدة، 

صاغتهــا للقــرن العشــرين شــخصيُة الفنــان الطليعــي، التــي أنتجتهــا تلــك اللحظــة، وهــو بابلــو بيكاســو، الــذي 

نجــح فــي تقديــم مكونهــا األول بفعــل شــخصيته المركبــة وموهبتــــه المخترعــة وطموحــه الطليعــي، ممــا 

جعــل منــــه ذلــك الفنــــان العبقــري للقــرن الجديــد، واحتفــــظ بمكانتــه تلــك خــالل مــا تبقــــى منــه.

لكــن لــم تمــِض ســنوات كثيــرة مــن القــرن حتــى ظهــر نمــط آخــر، نمــط جــاء ليغتصــب مكانــة بيكاســــو قبــل انتهائــه. 

كان مارســيل دوشــامب مســتعدًا للتعامــل مــع ظاهــرة الطليعيــة فــي قالــب بيكاســو بنــوع مــن االنفصــال.

وصــواًل إلــى بواكيــر القــرن العشــرين، وفــي مجــال تحليــل العالقــة بيــن الثقافــة الراقيــة والهابطــة، يقــول 

الكاتــب، إن ظهــور الثقافــة الشــعبية فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر وحتــى أواخــره، ونشــوء تشــــكيل 

الطليعــة الثقافيــة، لــم يكونــا ُصدفــة. 

ــــاب  كان كل منهــــما مرتبطــًا باآلخــر بعالقــــة وثيقــة، وأول جوانــب هــــذه العالقــة هــــو أن الفنانيــن والكتَّ

ــاب المســِرح والممّثليــن المتطلعيــن للمســتقبل مــن غيــر األكاديمييــن أو  والمؤلفيــن والموســيقيين وكتَّ
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المناوئيــن لهــم الذيــن صنعــوا ذلــك التشــكيل، كانــوا جــزءًا مــن جمهــور الثقافــة الشــعبية ويتشــاركون فــي 

ــث إن طبيعــة هــذه الثقافــة كانــت  ــا مرتبَطيــن، مــن حيــ ــم أنهمــا كانــ التهميــش االجتماعــي. ولعــل األهــ

تســــهم مباَشــرًة وبسرعــــة فــي ثوريــــة الطليعــة الوليــــدة.

ومــــن المهــم أيضــًا، أالَّ نختــزل ثقافــــة الطليعــة إلــى الثقافــة الشــعبية وحســب. فالخالفــات بينهمــا مهمــة 

ــة التــــي يمكــن  بالنســبة إلــى صّنــاع األولــى؛ ألنــــه إذا كان اعتنــاق المزايــا اليوميــة الحيويــة الخاصــة بالثانيــ

مــة إلبعــاد الحرفانيــــة البديلــة، عــــن النــوع الرئيــــس الواعــي بالحالــة واالســــتغناء  التخــــلي عنهــا وســــائل قيِّ

ــة، فإنــه ال وجــوَد للرغبــة لــدى الطليعييــن  ــات الثقافيــة الرئيســ ــارات الجوفــاء الخاصــة بمماَرســ عــن المهــ

فــي الهبــوط بفنهــم نفســه إلــى مســتوى االســتغناء.

فيمــا يتعلــق بعالقــة الطليعييــن بثقافــة الســلعة، يــرى المؤلــف أن فهمنــا لتلــك العالقــة يتيســر مــن خــالل 

ُتــرى بوصفهــا ثقافــة  االســتناد إلــى المــؤرخ الفنــي تومــاس كــرو، حيــن قــال:” الطليعــة الفنيــة يجــب أن 

فرعيــة مقاومــة”، واســــتند كــرو إلــى تحاليــل حديثــة للثقافــــات الفرعيــة لــدى الطبقــة العاملــة بيــن الشــــباب 

البريطانييــن، الذيــن أخــذوا أزيــاء ســائدة فــي ثقافــة الطبقــة الوســــطى وأعــادوا صنعهــا لتكــون رمــوزًا لمقاَومة 

تلــك الثقافــة، وفــي هــذا داللــة ضمنيــة علــى مقاَومــة للســلطات السياســية واالجتماعيــة على نطاق أوســع.

في حين، رأى عالم االجتماع الفرنســي بيير بورديو، أن اســتعارة نماذج الثقافة الشــعبية المتكّررة، وســيلة 

اســــتخدمتها الطليعــة لكســــب النفــوذ والمكانــــة داخــل مجتمــع الثقافــة العامــة، وليــس ضــّده. وفنانــو 

ــغفهم باألعمــال الفنيــة والصفــات  ــن الفئــة المغلوبــة فــي الطبقــة الغالبــة، كمــا أن شــ الطليعــة جــزء مــ

والخبــرات التــي تزدريهــا الفئــــاُت الغالبــة، وســــيلٌة الســــتخدام ذلــك النفــوذ لرفــع مكانتهــم االجتماعيــة.

ــا صحيــح، لكــن بطرائــق مختلفــة،  ــيَرين المتناقَضيــن؟ فــي الواقــع كالهمــ كيــف نختــار بيــن هذيــن التفســ

وذلــك لســــبَبين: 

ــزام بمعاَرضــة المجتمــع الرأســــمالي  أواًل، هنــاك تناُقضــات ضمــن مفهــوم الطليعــة وتشــــكيلها: بيــن التــ

وِقَيمــه والتطّلــع نحــو قيادتهــا وتشــــكيلها، وبيــن ضــرورات اختــراع النزعــة االســــتهالكية ورفــض ِقَيمهــا. 

وهــــذه التناقضــات أصبحــــت جوهريــة تمامــًا علــى مــدى الســنوات الخمســــين األخيــرة.

ر طــوال القــرن العشــرين؛ إذ يقول كرو، إن زمن االســتعارة  ثانيــًا، ألن هنــاك نمطــًا فــي اســــتعارة الطليعــة تكــرَّ

يتبعــه انكمــاش - مــن وصــف محــّدد، مــن دقــة الشــــكل، مــن حيــاة الجماعــة، ومــن أطــراف ثقافــة الســــلعة 
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نحــو مركزهــا. وهكــذا أعــاد بيكاســــو إحيــاء األوراق الملصقــة التــي اخترعهــا عــن طريــق إعادة نســخها باأللوان 

الزيتيــة بعدهــا بســــنَتين، مثلمــا أخضــع سترافينســــكي إيقاعــات الجــاز لمتطّلبات ســياقها األوركســترالي.

شــة  باعتبارهــا حــاًل لمشــكلة مجموعــة مهمَّ الفرعيــة  للثقافــة  الحــدود الضمنيــة  ــل  النمــط يمثِّ وهــذا 

ومعزولــة. وعلــى هــذا فالطليعــة تعمــل بصفتهــا نوعــًا مــن البحــث وذراعــًا لتطــور صناعــــة الثقافــة، ال 

ألنهــا فقــدت صفــة المعاَرضــة، بــل ألنهــا وســــيلة ال يمكــن االســتغناء عنهــا فــي استكشــاف مســاحات مــن 

ــم تتوفــر بعــُد لتســتفيد منهــا الســوق الكــفء. ــة ل الممارســة االجتماعي

ثــم يتنــاول المؤلــف الطليعــة بصفتهــا داعمــة للعالمــة التجاريــة، مبّينــًا أن هــذا التحــــول فــي التــوازن بيــن 

جهَتــي االســــتعارة، الطليعــة وثقافــة الســــلعة، يمكــن تفســــيره مــن خــالل صورَتيــن مفيدَتيــن مــن ذات 

ــًا. الفتــرة الزمنيــة تقريب

األولــى مــن عــام 1950، وفيهــا يصنــع جاكســــون بولــوك واحــدًة مــن لوحاتــه الشــــهيرة وقتهــا بطريقــة 

التنقيــط، واعُتبــرت طريقــة العمــل هــذه محاَولــة لصنــع العالمــات صنعــًا بدائيــًا، فــي وجــه ثقافــة الســــلعة 

الممكننــة، وكمحاولــة لتجنــبُّ تأثيرهــا.

أمــا الثانيــة، وهــي مــن الســنة التاليــة، فهــي صــورة مــن مجموعة صــور لألزياء الُتقطت، لمجلــــة “فــــوج” 

تظهــر فيهــــا العارضــة مرتديــة أحــدث المعاطــف أمــام إحــدى لوحــــات بولــوك، وتبيــن أن مثــل هــذا االلتفــاف 

محكوٌم عليه بالفشــــل. 

نســتطيع القــول، منــذ تلــك اللحظــة، إن ثقافــة الطليعــة وقفــت حيــرى بيــن تراُجــع وراء حاجــز الفــن الراقــي، 

والخضــوع لغوايــات وديناميكيــات ثقافــة الســلعة الهابطــة التــي باتــت مســيطرة اآلن.

ــتينيات القــرن  ــر فــي نهايــة ســ اكتســبت الطليعــة، باعتبارهــا تشــكيلة ثقافيــة، طابعــًا مؤسســيًا إلــى حــدٍّ كبي

هــا ثقافــُة الســلعة ذاتهــا أو عالــم فــن يهتــم بالحفــاظ علــى مقاَومــة ثقافيــة مســتقلة لــه. إن  المــــاضي، وتبنتَّ

ــا تقوقعهــا الذاتــي عــن التلــّوث بالفــن  ــت إمــا إلــى ثقافــة راقيــة عزلهــ الفكــرة األصليــة حــول الفــن ذاتــه، تدنَّ

هة لتلــك اآلمــال باندمــاج الفن فــي المجتمع. الهابــط علــى حســــاب العالقــة االجتماعيــة، أو إلــى صــورة مشــوَّ

جمعــت ما بعــد حداثة ثمانينيــات القــرن العشرين هذه العنــاصر المتبادلة لتبنــي الطليعة معًا، وألغــت الحاجز 

د الطريــــق أمام امتصاص مفهــــوم اإلبداع الثقافي لمتطلبات الســــوق.  بين الفــــن والفن الهابط، مما مهَّ
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رأينــا عــروض األزيــاء تقــام فــي الهــواء الطلــق، ويضــع المصّممــون مفهــوم المجموعــات التــي تعتمــد علــى 

استكشــــافات الفنــون الجميلــة “للجســــم”، وفــي تســعينيات القــرن الماضــي، ظهــرت مجموعــة مــن “أزيــاء 

اللجــوء” مســــتَمدة مــن تزاُيــد أعــــداد المشــرّدين والنازحيــن والوعــي الشــعبي. ثــم تطــّور هــــذا العمــل منــذ 

عــام 1993 إلــى “تدخــالت المدينــــة فــي أزيــاء اللجــوء”، وهــي سلســلة مــن الفعاليــات التــي تقــام فــي 

األماكــن العامــة بهــدف إلقــاء الضــوء علــى حــاالت البــؤس الشــخصي واالجتماعــي. 

ورغــم كل الضميــر االجتماعــــي الــذي ُيبِديــه مثــل هــــذا العمــل، فإنــه يبقــى وثيــــق الصلــة بنظــام المعــرض 

ل هــذا العمــل المنتمــي إلــى مــا بعــد  قها، وقــد حــوَّ ــــق مثــل هــذه الفعاليــات ويعلــن عنهــا ويســوِّ الــذي يوثِّ

الحداثــة وصــواًل إلــى لبــه الفــارغ، الوضــَع السياســي أو االجتماعــي غيــر المواتــي إلــى مشــــهد فــي خضــم 

جْعِلــه موضوعــًا لفنــه. 

بت مســــاحات هجينــــة بيــن مثــل هــذه المعابــر حيــــث يتعــذر التمييــز بيــن  وهكــذا، فــي اآلونــة األخيــرة، تســرَّ

الفــن وممارســــات أســــلوب الحيــــاة ومنتجاتــه.

إلــى ذلــك، يؤكــد المؤلــف، أن تشــــكيلة الطليعــة لــم تكــن يومــــًا ضخمــة الحجــم، بــل كانــت شــــبكة مختلفــــة 

مــن التجمعــات ترصهــا جنبــًا إلــى جنــب مجموعــٌة مــن القــوى وتصنــع منهــا أشــــكااًل ومواقــع مختلفــة 

ومتعاكســة أحيانــًا. 

دة أكثر مماتسمح  وأخيرًا ينبغي أن نلحظ أن عالقة الطليعة بثقافة الســلعة يجب أن ُترى على أنها معقَّ

به فكرة “الخضوع”. إذ كانــت تلك الثقافــة تتحرك بتأثير ما هو أكثــر من النزعة االستهالكية وحدها.

ومــع أن الدافــع الغالــب للتجديــد التقنــي فــي صنــع البضائــع االســــتهالكية هــو الربــح، فــإن لهــذا التجديــد 

درجــة مــن االســــتقالل توّلــد عزمــه الذاتــي، منهــا، علــى ســــبيل المثــال، انتشــــار اإلنترنــــت المذهــل، وظهــور 

قــت نجاحــًا باهــرًا، وكانــت لهــا نتائــج اجتماعيــة وسياســــية.  مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي حقَّ

بــدءًا  واســع،  مجــال  عبــر  الحاســوب  يوّلدهــا  التــي  الثقافيــة  المنتجــات  تطــّورات  علــى  هــذا  وينطبــق 

بالموســيقى وانتهــاًء بالتصميــم. ومــن جوانبهــا تلــك الحركــة نحــو تالقــي األشــكال والممارســــات الثقافيــة 

التــي جعلــت الموســيقيين يضعــون ألحانَهــم الجديــدة فــي شــكل موســيقى خلفيــة لمنتجــات األلعــاب، 

وجعــل منتجــي األفــالم ينتجــون فيديوهــات موســيقية ترويجيــة.
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ــر عــن الثــــورات  حــول عالقــة الطليعــة بالثــورة، يستشــهد المؤلــف بواحــدة مــن أشــــهر اللوحــات التــــي تعبِّ

فــي تاريــخ الفــن، وهــي لوحــة “الحريــة تقــود الشــــعب” للرســام يوجيــن ديالكــروا.

تســــتحق اللوحة هذه المكانة المرموقــــة؛ فتصويرهــــا الدرامــــي للحرية المحاربة بشــــعرها األشــعث الجذاب وهي 

ترفــع العلــم الثالثــي األلــوان، ويرافقهــا حشــد مــن الباريســيين، مــن بينهــم شــخص يعتمــر قبعًة هو الفنان ذاتــــه، في 

ر إلــى األبد نشــوَة التفــــاؤل بلحظــة الثورة وتحرير  أوج األيــــام الثالثــة المجيــدة التــــي أطاحــت بمملكــة البوربــون، يصــوِّ

عواطــف جميــع الفنانيــن الذيــن لــم َيُعــد لديهــم ما يخســرونه ســــوى سالســــل التهميش االجتماعي والثقــــافي. 

يعــود الفضــل بالدرجــــة األولــى إلــى لوحــات كهــذه فــي أن فكــرة الطليعــة، باعتبارهــا ممثلــًة لهــؤالء 

ــياسي، وخاصــة عــن الجنــاح اليســاري، حســبما  ــاط الســ الفنانيــن، أصبحــت غيــر قابلــة لالنفصــال عــن النشــ

يــرى البعــض. غيــر أن افتــراَض وجــــوِد عالقــة ضروريــة بيــن الطليعــة الثقافيــة والسياســة اليســــارية افتــراٌض 

ــات  ــائر الفئــات ضمــت سياســ ــة مــن ســ نــي الطليعــ ــد فناَّ ــية عنــ ــل وناقــص؛ ألن النشــاطات السياســ مضلِّ

أخــرى غــــير السياســــات اليســــارية.

وكما الحظ مؤرخ الفــــن ريمونــــد وليامــــز، فإن الطليعة في أواخر القرن التاســــع عشــر وأوائل القرن العشــرين 

عّرفــت ذاتهــــا جزئيــًا بداللــة معاَرضتهــــا للبورجوازيــة، وبهــذا، مــن الممكــن شــــجب البورجوازيــة مــن زاويــة 

قــة روحانيًا.  ــة اجتماعيــــًا ومولعــة بالمظاهــر، لكنهــا رجعيــــة، ومتزمتة، وضيِّ أرســــتقراطية علــى أنهــــا دنيويــة وفجَّ

أما بالنســبة إلى الطبقة العاملــة المنظمة حديثًا، فليس الفــرد البورجوازي بــما لديه من أخالقيــة المصلحة 

ــا طبقــة تضــم أربــاب العمــــل والمتحّكميــن  ــه، بــــل البورجوازيــة باعتبارهــ ــة التــــي تخــدم أغراضــ الذاتيــــة والراحــ

بالمــال هــي التــي تســــتحوذ علــى االهتمــام.

مجــددًا يتنــاول الكاتــب العالقــة بيــن الطبيعــة والحداثــة، اســتنادًا إلــى وجــود وعــي آخــذ فــي التطــّور لــدى 

كثيــر مــن فنانــي الطليعــة بيــن الحربيــن العالميتيــن، بهويــة جماعيــة قائمــة علــى مثــل هــذه الحريــات الفنيــة 

ــزت الدائــرة  يمكــن أن ُيؤخــذ علــى أنــه العامــل الــذي أبعــد كثيــرًا منهــم عــن االنتمــاءات السياســــية التــي ميَّ

االنطباعيــة الجديــدة حيــث نشــأ ذلــك التشــكيل.

كانــت الحريــات، هــي حريــات “الحرفانيــة البديلــــة” التــي تركــزت علــى موروثــات حرفيــة وبنيــة تحتيــــة داعمــة، 

وكانــت كلهــا متميــزة تميــزًا مطــردًا عــن التيــار الرئيــس فــي عالــم الفــن.
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ـــخ هــذا التشــكيل بالــذات حــول حرفانيــة كهــــذه يمكــــن رؤيتــه علــى أنــه إضفــاء لصفــة المؤسســــاتية  إن ترسـّ

عليها. وإذا كانــــت عملية إضفاء الطابع الرســــمي، على تجمعات هي باألســــاس غير رسمية، نمطًا ظاهــــرًا 

لتطورهــا، فإنهــــا لــم تكــن بأكملهــا وليــــدَة ذاتهــا فــي حــال هــذه الطليعــة الثقافيــة. 

كذلك، الديناميكيات السياســية واالجتماعية والثقافية لفترة ما بين الحرَبين، وباألخص العداء المتنامي 

نــي الطليعــة  كل صنوفهــا، عــن االنتمــاءات  بيــن الرأســــمالية والشــــيوعية، لعــب دورًا ال فــي إبعــاد فناَّ

السياســية وحســب، بــل فــي فصــل تشــكل الطليعــة ذاتهــا عــن المبــادئ والدوافــع التــي طبعــت المفهــوَم 

فــي بدايتــه قبــل ذلــك بمائــة عــام.

نــون األوروبيــون النفــي علــى أنفســــهم إلــى نيويــــورك إثــَر تفاقــم الهيمنــــة النازيــة، وبــــدأت  حيــن فــرض الفناَّ

ــرد، ازداد تســارع إضفــاء صفــة  ل إلــى مركــز طليعــــة دولــي، ونظــام رأســمالي دولــي مطَّ تلــك المدينــة تتحــــوَّ

مــوا فــي ثانيهمــا.  المؤسســاتية علــى أولهمــا، أْي تبنــي احتياجــات أولئــك الذيــن تحكَّ

م متحــف الفــن الحديــث فــي المدينــة، برنامجــــًا فّعــااًل مــن المعــارض  وفــي ثالثينيــات القــرن الماضــي، قــدَّ

أعــاد تعريــف الفــن الحديــث بصبغــــة سياســــية، مــع تجريــده مــــن كل المراجــــع إلــى عالم يقــع خارج الفن من 

تاريــخ جمــع التكعيبيــــة والتجريديــة والســريالية ومعظــم النزعــات الفنيــــة األخــرى التــي ظهــرت فــي الثلــث 

األول مــن القــرن العشــرين.

فــي وقتنــا الحالــي، يــرى الكاتــب أن للطليعــة تاريخــًا، باعتبارهــا تشــكياًل ومفهومــًا كمــا رأينــا، وهــو تاريــخ 

مرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بانتشــــار الرأســــمالية، وباألخــص النزعــة االســتهالكية، األكثــر تطــورًا وتكتــاًل وشــموليًة 

ممــا كانــت عليــه قبــل مائــة عــام.

كــت وجــود شــــبكة الطليعــة الخــاص  أِضــْف إلــى ذلــك أن التجريبيــة الفرديــة والريــادة الثقافيــة التــي حرَّ

ــكيل الطليعــة  ــعنا القــول إن تشــ ــا قبــل مائــة عــام لــم تعــودا ممكنتيــن - وبوســ بهــذا الغــرض فــي أوروب

ل إلــى الحرفانيــة تحــواًل تامــًا وبطرائــق لــم َتُعــد “بديلــة”، بــل معياريــة  فــي القــــرن الحــادي والعشــرين تحــوَّ

للممارســــات الثقافيــة المعــــاصرة.




