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، تنهل من توجهات فكرية الدراسات الثقافية مجموعة من األعمال الفكرية المتنوعة

السائدة في  متباينة ويراد منها طرح تحليل نقدي لشتى األنماط والسلوكات الثقافية

وأهم الموضوعات المطروحة على طاولة البحث والتحليل  المجتمعات المعاصرة.

من المفاهيم األساسية في الدراسات و والحياة اليومية للبشر.فيها: الثقافة العامة 

  .الثقافية: الخطاب والسلطة والهوية والثقافة

تختلف استراتيجيات "الدراسات الثقافية" جذريا عن األسلوب التقليدي في دراسة 

الظواهر: فمن حيث التوجه األكاديمي فإن الدراسات الثقافية قد تجاوزت المنطق 

التقليدي الذي يقسم الشعب إلى شعبة لألدب وأخرى للفلسفة وثالثة للدراسات 

جتماع الخ.. وجراء هذا التجاوز للمنطق اللغوية أو للتحليل النفسي وأخرى لعلم اال

األكاديمي القديم نجد حقل الدراسات الثقافية يتميز منهجيا بأنه متعدد 

االختصاصات؛ فهو يوظف نظريات األدب والفلسفة والتحليل النفسي واللسانيات 

 ونظرية المعرفة وعلم االجتماع وغيرها من األجهزة المعرفية المتنوعة. 

الثقافية هذا التوليف النظري المتعدد كمفتاح لكشف أسرار  وتعتمد الدراسات

الوعي والالوعي الثقافيين والهدف من وراء ذلك هو فهم "كيف تتشكل الثقافة 

 تاريخيا"، وكيف "ينتج المعنى وكيف يستخدم كسلطة" في المجتمعات المختلفة.



ن صعيد، لكنها تلتقي الدراسات الثقافية مع االنتروبولوجيا الثقافية على أكثر م

تختلف عنها في كونها ال تقتصر عل دراسة الثقافات البدائية، بل تتسع لدراسة 

مجاالت المجتمعات المعاصرة وظواهرها؛ مثل الثقافة السائدة والثقافات الفرعية 

للفئات المضطهدة اقتصاديا كالطبقة العاملة، والفئات المضطهدة عرقيا كالسود، 

 كالمرأة...والفئات المضطهدة جنسيا 

شكل ظهور الدراسات الثقافية، في ستينيات القرن الماضي إحدى المنعطفات 

وهي حقل يصعب وضع حدود له حيث ، العشرون القرن هاالمعرفية التي عرف

يالمس كل الميادين المعرفية واإلبداعية، ويجعل من مجال بحثه كل الممارسات 

  الثقافية مهما كانت مهّمشة.

انبثقت الدراسات الثقافية في سياق تكونها التاريخي والمعرفي، بوصفها تخصصا 

للدراسات الثقافية أكاديميا من داخل حقل الدراسات األدبية في مركز بيرمنغهام 

لم تكن الدراسات الثقافية منذ بدايتها مجرد امتداد للدراسات  .المعاصرة بريطانيا

األدبية، بل مثلت تحوال جوهريا في تحليل الظواهر األدبية والثقافية، بحيث لم يعد 

  يشكل األدب سوى موضوع جزئي وهامشي من موضوعاتها الثقافية المتعددة.

 :المبادئ التي ترتكز عليها الدراسات الثقافية فيما يلي ويمكن أن نلخص أهم

أوال: تتبنى الدراسات الثقافية نهج االلتزام االجتماعي والسياسي، وتصرح بأنها 

 غير محايدة في الصراعات التي تحدث في المجتمع.

 ثانيا: تتميز الدراسات الثقافية باللجوء إلي التكامل المعرفي. 

الثقافية مفهوما موسعا للثقافة، يتجاوز ثنائية الثقافة الرفيعة/  ثالثا: تعتمد الدراسات

 ليشمل كل مظاهر التعبير المعتمدة )الرسمية( وغير المعتمدة، الثقافة الشعبية،

 كل الممارسات الدالة المندمجة في السياقات االجتماعية والتاريخية وكلوليحتوي 

 إضفاء معنى على حياتهم. تجارب الحياة اليومية للناس، الذين يسعون إلى 

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/f00960ff-39ff-4df3-ae9a-9a0a78b6262e/45a25a8b-16c3-4c58-8cb5-3dd3f400e9a2


وانطالقا من هذا المفهوم الواسع للثقافة بوصفها أسلوبا للحياة، توسعت وتعددت 

موضوعات الدراسات الثقافية لتشمل األفكار والمواقف واللغات والممارسات 

 .االجتماعية والمؤسسات، و سلسلة شاملة من الممارسات الفنية

سعت شبكة موضوعاتها لتشمل كل األنواع وبذلك تكون الدراسات الثقافية قد و

والممارسات الدالة والثقافات المعيشة، التي ظلت لزمن طويل تصنف من منظور 

، أي ممارسات وضيعة وأشكال دنيا، غير ”الالنص“الثقافة الرفيعة في خانة 

 .جديرة بالدراسة والتحليل

ات والفلسفة( ، تحتل هكذا، بعد أن كانت الثقافة الرفيعة )األدب والفنون والجمالي

مركز الصدارة في الدراسة األدبية والتحليل الثقافي واالجتماعي، انقلب الوضع 

مع الدراسات الثقافية، و صارت أشكال الثقافة الشعبية )الموسيقى الشعبية، 

المجالت الترفيهية، المسلسالت والبرامج التلفزيونية، الروايات البوليسية، ألعاب 

ألولوية في التحليل والدراسة. وهذا ما أدى إلى تحطيم النزعة تحتل ا…( الفيديو

المعيارية األكاديمية التي تميز بين ما هو رفيع وما هو شعبي، وبين األدبي وغير 

 .األدبي، وبين الجمالي والثقافي، على أساس معيار القيمة الفنية

ية تعرية عالقات وتعتمد الدراسات الثقافية مقاربة تركز على تحليل الثقافة من زاو

القوة التي تنزع إلى فرض الهيمنة، والتأثير في حياة الناس العادية وتجاربهم 

 .اليومية

ولئن كانت الثقافة في تصور الدراسات الثقافية نظاما للقوة والهيمنة، فإنها تمنح 

 .الناس مصادر للصراع والمقاومة

اليساري الرافض للماركسية كانت الدراسات الثقافية في بدايتها متأثرة بالتيار 

رئيس تحرير مجلة "اليسار  ستيوارت هول أبرز مؤسسيها كان فقد  الكالسيكية..

 ةولعل هذا ما جعل مؤسسي الدراسات الثقافي .في العالم الغربيالجديد" الشهيرة 



.. وخاصة أعمال من تراث الفكر الماركسي التجديديفي بادئ األمر ينهلون 

 رؤيتهم الفكرية التجديدية النقدية إلى التأثربهم  وقد أدت  .غرامشي وألتوسير

 ،فوكوميشال دريدا وجاك  بتيار ما بعد البنيويةو ،روالن بارث بسميائيات

 ...النظريات النسوية والعرقيةوب ،الكانالتحليل النفسي سيمون فرويد وجان بو

  :بأربعة مراحل متميزةمرت الدراسات الثقافية 

اإلعالم والتعليم متمحورة أساسا حول كانت  من نشأتهااألولى المرحلة في  (1

وكانت  .اآلثار السيئة للظلم الطبقي والتمييز الطائفيعن كشف الو محاربة الطبقيةو

الماركسيين بأعمال عدد من المفكرين بصفة خاصة في هذه المرحلة  متأثرة

 والوعي الطبقي(، جورج لوكاتش )صاحب مفهومي التشيؤ أمثالالمجددين 

)صاحب مفهومي المفكر اإليطالي والسياسي الماركسي أنطونيو غرامشي و

ولوي ألتوسير صاحب نظرية أجهزة الدولة الهيمنة والمثقف العضوي(، 

  االيديولوجية.

  :المقصود بالهيمنة الثقافية وباألجهزة االيديولوجية للدولةفما 

هي سيطرة الطبقة الحاكمة على المجتمع وصناعة  الهيمنة الثقافية عند غرامشي

األيديولوجية السائدة التي تبرر الوضع القائم االجتماعي والسياسي واالقتصادي 

كأنه الوضع الطبيعي والحتمي واألزلي والمفيد للجميع  بينما هو في حقيقة األمر 

 .بنية اجتماعية مصنوعة وال تستفيد منها سوى الطبقة الحاكمة

لهيمنة الثقافية إلى سيطرة الطبقة الحاكمة على المجتمع بالوسائل تشير ا

االيديولوجية والثقافية من خالل التأثير على القيم والمعايير واألفكار وعلى سلوك 

بقية المجتمع. وهذا يختلف عن الحكم بالقوة، كما هو الحال في الديكتاتوريات 

حكموا بأساليب لينة. وتتحقق العسكرية، ألنه يسمح للمتحكمين في السلطة أن ي



الموافقة على حكم الطبقة الحاكمة بانتشار األيديولوجيات المهيمنة من خالل 

 المؤسسات االجتماعية مثل التعليم واإلعالم واألسرة والدين والسياسة و القانون ...

ويرى غرامشي أن قدرة أي طبقة اجتماعية علي الصعود وتحقيق الهيمنة على 

 أن في قدرتها على تكوين مثقفين عضويين مرتبطين بها. ويرى المجتمع تكمن

الهيمنة الثقافية ضرورية من أجل نجاح أية سلطة. ويربط قدرة أية طبقة اجتماعية 

من أجل و .على السيطرة على الحكم بقدرتها على تكوين هيمنة ثقافية خاصة بها

تعتمد على المثقفين  مكافحة الهيمنة الثقافية للبرجوازية، فإن الطبقة العاملة

المنحازين إليها. ويميز غرامشي بين مؤيدي ومعارضي الثقافة المفروضة: بين 

بين المثقف العضوي الذي يرتبط  مثقفي الطبقة البرجوازية ومثقفي الطبقة العاملة،

بطبقة اجتماعية ويعمل علي إعطائها التجانس األيديولوجي، والمثقف التقليدي 

 اجتماعية زائلة أو في طريقها الى الزوال. الذي ينتمي الى طبقة

لوصف بنية  فهي جهاز نظري عند ألتوسير ةز الدولة األيديولوجيأجهأما نظرية 

 ااأليديولوجيمن العالقات المعقدة بين مختلف أجهزة الدولة، تنشر بواسطتها 

 .وتشاع بين أفراد المجتمع

بحسب هذه النظرية فإن أجهزة الدولة األيديولوجية هي مواقع للصراع 

األيديولوجي بين الطبقات االجتماعية في المجتمع. وعلى النقيض من أجهزة الدولة 

القمعية، مثل الجيش وقوات الشرطة، فإن أجهزة الدولة األيديولوجية تعددية. ففي 

على أجهزة الدولة القمعية، فإن  حين أن الطبقة الحاكمة تستطيع السيطرة بسهولة

أجهزة الدولة األيديولوجية هي مواقع للصراع الطبقي ولكنها أيضا من أهداف 

الصراع الطبقي. وعالوة على ذلك فإن أجهزة الدولة األيديولوجية ليست كيانات 

اجتماعية متجانسة، وهي موزعة في شتى أنحاء المجتمع، في مواقع عامة وخاصة 

 باستمرار. الصراع الطبقي فيهايخاض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9


األيديولوجية هي مواقع النشاط السياسي المستمر ويرى ألتوسير أن أجهزة الدولة  

 في المجتمع، وهي:

 .)جهاز الدولة األيديولوجي الديني )نظام مختلف الكنائس 

 .)جهاز الدولة األيديولوجي التعليمي )نظام مختلف المدارس العامة والخاصة 

 .جهاز الدولة األيديولوجي األسري 

 .جهاز الدولة األيديولوجي القانوني 

  الدولة األيديولوجي السياسي )النظام السياسي، مثل األحزاب السياسية(.جهاز 

 .جهاز الدولة األيديولوجي النقابي 

 .)جهاز الدولة األيديولوجي اإلعالمي )الصحافة، اإلذاعة، التلفزيون، إلخ 

 .)جهاز الدولة األيديولوجي الثقافي )األدب، الفنون، الرياضة، إلخ 

كان التأثر بالفيلسوف الفرنسي ن تطور الدراسات الثقافية موفي المرحلة الثانية ( 2

جاك دريدا الذي يؤكد على أن المعنى ال يخرج عن نطاق المنظومة الرمزية، 

اهتمت الواقع الثقافي وببشكل أساسي في هذه المرحلة الدراسات الثقافية  وانشغلت

المعنى من ذاتيات  اعتباروراجت الرؤية التي تؤكد على  ،متعددة سياسيةقضايا ب

 النص.

وجاك وبارث وفي المرحلة الثالثة تأثرت الدراسات الثقافية بأعمال جاك دريدا ( 3

وبتأثر من روالن بارث تبنت الدراسات الثقافية رؤية تعتبر المعنى الداللي  الكان.

ثمرة للعالقات الفاعلة بين المتكلم والمستمع وبين الكاتب والقارئ، وان المعنى 

وقد ترك كتاب  بالتزامن مع تطور واقع الخطاب والتلقي.يتغير باستمرار 

ه بارث ، حيث تطرق فيأثرا بارزا في الدراسات الثقافيةميثولوجيا لروالن بارث 



لط الضوء على مختلف الظواهر إلى تحليل سميائية الحياة اليومية للبشر، وس

التي ارتأى  الثقافية المتداولة فيها، وعمل على تحليل بعض الصور األسطورية

في ترسيخ أنها تلحق الضرر بالمجتمع ألن المراد منها طرح مفاهيم خيالية تساهم 

  .اإليديولوجيا التي تتبناها الطبقة الحاكمة

أفكار الفيلسوف الفرنسي  الثقافيةطغت على الدراسات وفي المرحلة الرابعة ( 4

سادت رؤية تمحورت البحوث الثقافية حول السلطة والسياسة, وو .مشيل فوكو

الستحواذ على الثقافة في المجتمع، السلطة والعلم ل ترتكز على تحليل كيفية تسخير

فض ما ال يعجبه من أنماط ثقافية وحتى وبرزت فكرة قدرة المخاطب العام على ر

    .لها.التصدي 

كتاب الثقافة والمجتمع لريمون من المؤلفات الرائدة في مجال الدراسات الثقافية: 

وكتاب الثقافات الشعبية  ،رتشارد هوغرتوكتاب الفوائد العملية للتعليم لوليامز، 

   لستيوارت هول.

وقد كانت أبرز مؤسسي الدراسات الثقافية ( Stuart HALL)ستوارت هول يعد 

، وتأثر إلى حد كبير آثاره الفكرية متشبعة بالفكر االشتراكي ذي الطابع اإلنسانوي

 إيديولوجية،سلطوية وبغرامشي وألتوسير، وتمحورت نظرياته حول قضايا 

بيان مدى تأثير الثقافة على الحياة اليومية على  بصفة خاصة هاهتمام وانصب

  ..للبشر وكيف تساهم في تنظيمها.

استيوارت هول عدد ضخم من الدراسات والكتب في حقل الدراسات للمفكر و

الثقافية والسياسية منها: المقاومة من خالل الطقوس، الطريق الصعب إلى التجديد: 

 التاتشرية وأزمة اليسار، اإلعالم والثقافة. 

 : أبحاثهفي  االمواضيع التي تناولهومن أهم  



، وبيان مدى تأثير التلفاز على سيلة إعالمية( عالقة التلفاز بالثقافة باعتباره و1 -

 توجهات الناس وطريقة اختيارهم النمط الثقافي األنسب. 

الترميز وفك الترميز في الخطاب المتلفز، واآلثار االجتماعية المتشابكة ( 2 –

  التي تبثها وسائل اإلعالم.واستنتاجاته من اإلعالنات  بإلى فهم كل مخاط  بالنسبة 

ظلت الدراسات الثقافية قرابة عقدين معزولة في بريطانيا، وتميزت باهتمامها 

أساسا بالموضة وثقافة الشباب، ووسائل اإلعالم، وراكمت فيها انتاجا معرفيا 

مهما. ثم اخترقت الدراسات الثقافية في ثمانينيات القرن العشرين المؤسسات 

فيها  باهتمامها بدراسة األقليات  الجامعية بالواليات المتحدة األمريكية، وتميزت

 والهويات والدراسات النسوية والدراسات العرقية ودراسات المثلية الجنسية. 

وجنوب إفريقيا  والهند أسترالياو كنداجامعات إلى  الدراسات الثقافية هاجرتثم 

   .وبعد ذلك دخلت إلى الفضاء األكاديمي العربي

خالل فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين،  الدراسات الثقافيةتعددت 

وقد أصبحت الدراسات . تتسم بها خاصةمميزات أصبحت لها في كل دولة و

الثقافية اآلن ميدانا من الميادين األكاديمية الراسخة في الكثير من جامعات العالم. 

إلى إعادتها ولعل السبب في ذلك يعود إلى قيمتها العلمية والمعرفية من جهة، و

االعتبار للثقافات الثانوية المهمشة، وللرؤية الديمقراطية للعالم وللتجارب 

    .االنسانية

 

 مالحظة 

  :امتدادات الدراسات الثقافيةبعض سنتناول في الدرس الموالي 

 النقد الثقافي.و -  الدراسات ما بعد الكولونيالية  -


