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نقدية» ..ل�ساميون ديورينج
ـــــة
َّ
يف ه��ذا اجل��زء .ويف نهاية ه��ذا اجل��زء ،جن��د نقا�شا حول
ال �ع��رق وام �ت��داد ت ��أث�يره ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن م�ن��اح��ي حياة
اجلماعات الإثنية يف العامل.
 -6اجلن�سانية واجلنو�سة هما مو�ضوع اجل��زء ال�ساد�س
من هذا الكتاب؛ حيث يعر�ض امل�ؤلف لتاريخ اجلنو�سة يف
الغرب ،والأ�سباب التي �أدت للتحول يف احلركة الن�سوية
وظهور االهتمام بق�ضايا اجلنو�سة والذكورة ،كما يعر�ض
للتيارات املعا�صرة املتعلقة بالثقافة الالمنطية اجلن�سية.
 -7اجل��زء ال�سابع م��ن الكتاب يناق�ش ق�ضية “القيمة”؛
من خالل حمورين؛ هما :الثقافة العليا والدنيا ،ومقال
طبيعة ال�ث�ق��اف��ة .ويف �إط ��ار ال�ن�ق��ا���ش ح��ول ال�ث�ق��اف��ة العليا
وال ��دن �ي ��اُ ،ي� �ق� �دِّم امل� ��ؤل ��ف ت��اري �خ��ا م ��وج ��زا ل �ل �ع�لاق��ات بني
ال�ث�ق��اف�ت�ين ال�ع�ل�ي��ا وال��دن �ي��ا وحت ��والت ال�ن�ظ��رة الأك��ادمي �ي��ة
�إىل الثقافة ال�شعبية ،وعالقة الثقافة ال�شعبية بال�سوق.
ويف م �ق��ال “طبيعة الثقافة” ي�ت�ت� َّب��ع امل ��ؤل��ف ال�ت�ف�ك�ير يف
الطبيعة وتعدد دالالت الطبيعة؛ حيث يقول�« :إن الطبيعة،
�إذن ،ه��ي م��ا اع�ت��اد البنيويون �أن ي��دع��وه “الدال العائم»
(� )floating signifierأي �أنها تقوم ب�أنواع خمتلفة
من العمل ال��داليل يف �سياقات خمتلفة� .أو ل�صياغة ذلك
ب�شكل �آخ��ر� ،إن�ه��ا تعد �أن ت�ك��ون �شيئا م��ا خ��ارج االجتماعي
والثقايف ميكنه بناء على ذلك قولبتها وحتديدها .لكن ال
ميكن لأي �شيء �أن ي�صبح خارجيا ب�شكل ج��دايل بالن�سبة
�إىل الثقايف واالجتماعي ،على الأقل �إن ما له معنى بالن�سبة
�إلينا ينتمي �إىل عملية �إعطاء معنى �أي �إىل الثقافة .لهذا؛
فالطبيعة هي خ��ارج للثقافة واملجتمع كما يتبدى اخلارج
من الداخل ،ووفقا ملعايري الثقافة واملجتمع” (�ص.)338:
يبلغ الكتاب من الد�سامة والغنى درج��ة ي�صعب الإحاطة
بجيمع ال�ن�ق��اط ال�ت��ي يغطيها ،ول�ك��ن مي�ك��ن ال�ت��وق��ف عند
بع�ض املوا�ضيع يف هذه املقالة؛ وهي:
�أ -ع�ن��د امل�ق��ارن��ة ب�ين م ��آل امل��در��س��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة وامل��در��س��ة
الأم��ري �ك �ي��ة يف ال��درا� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،جن��د �أ َّن ال��درا� �س��ات
الثقافية الربيطانية �أ�صبحتْ الآن جم َّرد فرع من الدرا�سات
الثقافية العاملية ،وهي الآن حمدودة ،خ�صو�صا يف تركيزها
امل�ت��زاي��د ع�ل��ى بريطانيا نف�سها ،وم��ع ت�ع��ومل االخت�صا�ص
وازدي� � ��اد � �ص �ع��وب��ة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ��ري��ات ال���ش�م��ول�ي��ة
(���ص .)50:وعند املقارنة بالدرا�سات الثقافية الأمريكية،
جند �أنها �أقل هو�سا ب�أمريكا من هو�س الدرا�سات الثقافية
ال�بري�ط��ان�ي��ة ب�بري�ط��ان�ي��ا ،وال���س�ب��ب يف ذل��ك �أ َّن “الواليات
املتحدة الأمريكية ق��وة عاملية جت��ذب طالبا و�أ�ساتذة على
ال�صعيد ال��دويل .ويف ه��ذا ال�سياق ،من املهم ُمالحظة �أ َّن
الواليات املتحدة هي املكان الذي توجد فيه �أقوى الدرا�سات
امل�ن��اط�ق�ي��ة �أي درا� �س��ة �أق��ال �ي��م معينة م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر بني
تخ�ص�صية توازن بني احل�سا�سية نحو وزن التجربة املحلية
وم��وث��وق�ي�ت�ه��ا ك�م��ا ي�ط��رح�ه��ا ه ��اري ه��اروت �ي��ان م��ع ال�ف��ائ��دة
املحتلملة بالن�سبة �إىل ال�سيا�سة اخلارجية (�ص.)54:
ب -الو�ضع املحلي ُي�سهم يف انبثاق ال��درا��س��ات الثقافية،
وك�م�ث��ال ع�ل��ى ذل ��ك :ه��وجن ك ��وجن؛ ف�ق��د ك��ان��ت ال��درا� �س��ات
املحلية مهتمة باحلالة اال�ستثنائية لهوجن كوجن من حيث

تاريخها الطويل كم�ستعمرة بريطانية ،والتزامها ال�شديد
ب��ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة و�أ�� �س ��واق ال�ت���ص��دي��ر ال�ع��امل�ي��ة ،ودوره� ��ا منذ
العام  1997كاقت�صاد و�سيط بني جمهورية ال�صني وبقية
العامل؛ مما و�ضعها على احلدود بني الغرب و�آ�سيا؛ فنجاح
الدرا�سات الثقافية يف هوجن كوجن �أت��ى كا�ستجابة حلاجة
امل�ج�ت�م��ع �إىل ت�ق��دمي نف�سه �إىل ال �ع��امل يف �أث �ن��اء الأزم �ن��ة
ال���ص�ع�ب��ة ،ك��ي ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ال��ر�أ� �س �م��ال ال�ف�ك��ري امل�ط�ل��وب
للإنتاج من �أجل �أ�سواق ت�صدير ال�صوتي/املرئي ،وب�شكل
ال يقل �أه�م�ي��ة ،ك��ي مينح نف�سه الأدوات املفاهيمية التي
من خاللها يك ِّيف نف�سه مع جمهورية ال�صني ال�شعبية �أو
يقاومها بحذر (�ص.)57:
جُ -يثري امل�ؤلف نقطة يف غاية الأهمية؛ وهي :املقارنة بني
ال��دور الذي يلعبه ال�صحفيون يف التعليق على التغيريات
اليومية يف الإن �ت��اج ال�ث�ق��ايف ،وق��درت�ه��م على ال��و��ص��ول �إىل
��ش��ري�ح��ة وا� �س �ع��ة م��ن ال� �ق ��راء غ�ي�ر الأك ��ادمي �ي�ي�ن م�ق��ارن��ة
بالأكادميني الذين يبقون ُملتزمني بالتجريد والتحليل
الأك��ادمي �ي�ين .وه��ذا م��ا جعل الأك��ادمي�ي�ين ُمه َّم�شني غري
ُم�ؤمتنني على القيادة الثقافية .ويخرج امل�ؤلف بخال�صة
مهمة من هذا اجلدل بقوله« :من امل�ستح�سن ب�شكل خا�ص
التعليق الإعالمي �-سواء من قبل ال�صحفيني �أو املفكرين
الأكادمييني -ال��ذي يحاول �أن يربط امل�سائل االجتماعية
ت�شجع تنوع الإمكانات التعبريية
بامل�سائل الثقافية؛ بطرق ِّ
وهذه �إحدى طرق تعريف الكثري من الدرا�سات الثقافية-ومع ك ِّل ذلك ،لي�ست الو�سائل ال�سائدة جيدة يف عمل ذلك؛
لأنَّ لها م�صلحة اقت�صادية يف �إب �ق��اء امل�سافة ب�ين النقد
ومنتجات الرتفيه التجاري ،لكن وب�شكل عام يبدو يل �أنَّه
يجب �أن يكون االل�ت��زام الأ�سا�سي للدرا�سات الثقافية هو
جتاه النظام الرتبوي بدال من مناف�سة الأكرب وهو و�سائل
الإعالم (�ص .)68:وهذه اخلال�صة متنح اجلانب التعليمي
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يف الدرا�سات الثقافية؛ حيث �إنَّ الدرا�سات الثقافية ت�أ�س�ست
يف ظل اجلامعات والأق�سام العلمية والبحثية فيها.
د -ق�ضية اجل��ذور يف ت�أ�سي�س الدرا�سات الثقافية هي من
الأهمية مبكان كما ُي��ؤك��د على ذل��ك م�ؤلف الكتاب؛ حيث
�إنَّ االن�ت���ش��ار ال�ع��امل��ي ل�ل��درا��س��ات الثقافية يف ك�لا املعنيني
التخ�ص�صي واجلغرايف ،يعني �أنَّ ذلك التاريخ منت�شر ب�شكل
كبري؛ حيث ال ميكن الآن �أن جند تاريخا وحيدا للدرا�سات
الثقافية .فديورينج هنا �أنَّ �أعمال هوجارت وويليمز ت�شكل
نقطة مرجعية ملعظم الكتب التي تتحدث عن الدرا�سات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ،ول �ك��ن ك �م��ا ي ��ؤك��د دي��وري �ن��ج (� � ��ص )68ع �ل��ى �أن
الإفراط يف االنتباه �إىل هذه النقطة ُي�سهم يف خنق وحجب
“�أعرافا أ�خ��رى من درا�سات ثقافية قومية �أخ��رى ،وهذه
م�شكلة ح��ادة ،خا�صة يف تلك املناطق التي ال ت��زال تعاين
م��ن ن��درة ال��و��ص��ول �إىل امل�ج�لات وال�ن��ا��ش��ري��ن وامل ��ؤمت��رات
الدولية ،وكمثال على ذلك� :إفريقيا و�أمريكا الالتنينية.
وع�ن��دم��ا يفكر امل��رء عامليا مل��اذا ال ي�ك��ون ف��رن��ان��دوا �أورت�ي��ز
منظر “التجاوز الثقايف” و”ال�شتات الإفريقي” وه��و
الكوبي امل�ستقر يف �أمريكا من �أ�سالف الدرا�سات الثقافية
�إىل جانب رميوند ويليمز (� ��ص .)69-68:وال�ه��دف الذي
ي�سعى �إل�ي��ه امل ��ؤل��ف ع�بر ه��ذا اجل ��دال ه��و �إع ��ادة النظر يف
تاريخ الدرا�سات الثقافية الذي كتب من وجهة نظر النزعة
امل��رك��زي��ة الأوروب �ي��ة م��ن ناحية ،وم��ن ناحية �أخ��رى �إع��ادة
تقييم �أع �م��ال املعلقني الثقافيني ال�ق��ادم�ين م��ن خلفيات
�أخرى غري �أكادميية.
وخ �ت��ام��ا ..م��ن امل�ه��م ال�ت��وق��ف ع�ن��د م��ا �أ� �ش��ار �إل �ي��ه مرتجم
الكتاب يف ت�صديره للكتاب؛ �إذ ق��ال “وعليه؛ فمن املفيد
�أن يطلع ال�ق��ارئ العربي على ه��ذا احلقل املتنامي عامليا،
خا�صة �أنه -وفقا ملعرفتي -لي�س هناك �سوى القليل ن�سبيا
م��ن ال�ك�ت��اب��ات ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ه��ذا امل �ج��ال ،ت��رج�م��ة �أو
ت�أليفا .كما �أن معظم الق�ضايا املطروحة يف ه��ذا الكتاب،
خا�صة املتعلقة بجدال الهوية والأثر الذي متار�سه و�سائل
الإع�لام وو�سائل التوا�صل االجتماعي وامل�سائل املرتبطة
باجلنو�سة والقومية ومقاومة الهيمنة ،جميعها م�سائل
تقع يف �صلب التجربة الراهنة واحلياة اليومية يف معظم
بلداننا العربية” (�ص .)13:فالآفاق الفكرية التي تفتحها
ال��درا��س��ات الثقافية تعطي داف�ع��ا ق��وي��ا مل�ق��ارب��ة ع��دي��د من
ال�ق���ض��اي��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة يف ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة ،ث��م �إ َّن ��ه م��ن املهم
البناء على م��ا د�شنه ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل ال�غ��ذام��ي يف كتابه
املهم «النقد الثقايف» وترجمات كتب الربوفي�سور الراحل
�إدوارد �سعيد؛ فهي بال �شك مراجع مهمة يف �سبيل ت�أ�سي�س
مدر�سة عربية للدرا�سات الثقافية.
.............................
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عو�ض اللويهي

مقدمــــ
«الدرا�سات الثقافيةِّ :

فـي �ستينيات القرن الع�شرين ،خرجتْ الدرا�سات الثقافية -خا�صة يف بداياتها فـي بريطانيا -من عباءة الدرا�سات الأدبية عموما ،وما ُي�س َّمى بالليف�سية
ن�سبة �إىل الناقد �إف�.آر.ليف�س -ب�شكل خا�ص ،وقد نبع ارتباط الدرا�سات الثقافية بالنقد الأدبي ب�شكل عام من حيث اعتماد كليهما فـي حتليالتتخ�ص�صات؛ مثل :علم االجتماع ،والفل�سفة ،والتحليل النف�سي ،والتاريخ ،واللغويات .ولكنَّ التطورات التي ح�صلتْ
الن�صو�ص الأدبية والثقافية على ُّ
فـي جماالت التفكري ملا بعد احلداثية �ساعدت على �إحداث التحوالت اجلذرية يف الدرا�سات الثقافية ،و�أ�سهمت يف تبدل طرق النظر والتعاطي مع
الن�ص ومفهوم الثقافة .فلم تعد الثقافة ُتع َّرف ب�أنها تلك الثقافة الراقية املرتبطة بالأدب ،خا�صة فـي الن�ص املكتوب الذي اكت�سب ال�صفة املعيارية فـي
الن�ص بالن�سبة �إىل الدرا�سات الثقافية عبارة عن مو�ضوع نقا�ش .ومن هنا ،ف�إ َّنه ال يقت�صر على ما هو مكتوب فقط ،بل �أ�صبح
الرتاث الأدبي ،بل �أ�صبح ُّ
ن�صا؛ لأ َّن الدرا�سات الثقافية تنظر �إىل الن�ص الثقافـي على �أنه منط من التعبري ،ذو مغزى �شك ً
ال وم�ضمو ًنا عندما ُتدر�س كل
بالإمكان عد �أي �شيء ًّ
تقاطعاته بكل تعقيداتها.
وت���ش�ت�غ� ُ�ل ال��درا� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ب��درا��س��ة وحت�ل�ي��ل �أن ��واع
خمتلفة م��ن الن�صو�ص؛ وذل��ك �ضمن �إط ��ار املمار�سة
الثقافية -ال�ع�م��ل والإن �ت��اج وجت�ل�ي��ات احل �ي��اة اليومية
ل �ل �ك��ائ��ن ال �ب �� �ش��ري -وال� �ت ��ي ت �ت ��أث��ر ب ��أب �ع��اد اق�ت���ص��ادي��ة
وبالطبقة وال�ع��رق و»اجل�ن��و��س��ة» وال�سيا�سة وباحلاجة
وال��رغ�ب��ة .ومب��ا �أنَّ ال��درا��س��ات الثقافية تهتم بدار�سة
الثقافة �أو الثقافة املعا�صرة من حيث �أ�س�سها التاريخية
و�صراعاتها؛ فهي ت�ق��وم بتحليل الن�صو�ص م��ن زواي��ا
خمتلفة ،وت��رك��ز على املعنى ال��ذي ُت��ول��ده الن�صو�ص؛
م��ن خ�لال درا��س��ة �شكلها وبنيتها و�سياقاتها و�أ�س�سها
النظرية ،وهذا يفرت�ض �أن الدرا�سات الثقافية متداخلة
االخت�صا�صات ،وتقوم على مناهج ومقاربات خمتلفة
ومتعددة؛ منها مثال ما يتعلق بالنظرية االجتماعية
�أو النظرية ال�سيا�سية والن�سوية واالقت�صاد ال�سيا�سي،
والإث �ن��وغ��راف �ي��ا ،والإن�ثرب��ول��وج �ي��ا ،وامل �ت��اح��ف ،وال�ف��ن،
وو�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي والأفالم.
وي ��أت��ي ه��ذا ال�ك�ت��اب يف �إط ��ار َب��� ْ�س��ط فر�شة معرفية وا�سعة
املدى حول الدرا�سات الثقافية منذ ت�أ�سي�سها وحتى الآن.
و ُي�شري امل�ؤلف يف مقدِّمة الكتاب �إىل �أنَّ هذا الكتاب «لي�س
�وج�ه��ا �إىل املبتدئني اخلال�صني (ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أنني
ُم� َّ
موجه ب�شكل
هو
بل
مثريا)،
املبتدئني
بع�ض
يجده
أن
�
�آمل
َّ
�أك�ب�ر ن�ح��و �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ل�ت�م���س��ون ط��ري�ق�ه��م �إىل م��دى
�أب �ع��د يف امل��و� �ض��وع ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى درا� �س��ة �أول �ي��ة ،وك��ذل��ك
ن�ح��و امل�ت�م� ِّر��س�ين ال��ذي��ن ُي�ث�ير ف�ضولهم م��ا �آم��ل �أن يكون
طرحا ج��دي��دا يف ه��ذا امليدان” (� ��ص .)16:ف��امل��ؤل��ف واح��د
من امل�شتغلني على الدرا�سات الثقافية وله جتربة وا�سعة
يف جم��ال تدري�س الدرا�سات الثقافية كتخ�ص�ص �أكادميي
يف جامعات �أ�سرتالية و�أورورب�ي��ة عديدة و�أمريكية �أي�ضا.
وي��رب��ط ب�ي�ن ط��ري �ق��ة ت ��أل �ي �ف��ه ل �ه��ذا ال �ك �ت��اب وجت��رب �ت��ه يف
أن�سق هذا الكاتب
التدري�س؛ حيث يقول« :لقد اخرتت �أن � ِّ
على �شاكلة �سل�سلة مقاالت حول مو�ضوعات حم��ددة؛ لأنَّ
جتربتي يف ق��اع��ة ال��درا��س��ة �أظ �ه��رت يل �أنَّ �أك�ث�ر الطرائق
فاعلية يف تعليم ال��درا� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ه��ي االع�ت�م��اد على
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اهتمامات ال�ط�لاب الثقافية .و�إظ �ه��ار كيف ميكن للعمل
الأك��ادمي��ي �أن يو�سع ه��ذه االه�ت�م��ام��ات ،وي�ق��دم لها درا�سة
نقدية� .إن املقالة الق�صرية هي ال�سبيل الأمثل لفعل ذلك.
بعبارة �أ�شمل� ،إنَّ هذا الكتاب ُم�ص َّمم لإدخ��ال الطالب �إىل
الدرا�سات الثقافية ب�إظهار كيفية م�ساعدة هذا التخ�ص�ص
ل �ن��ا يف ف �ه��م ذوات� �ن ��ا وت��وج �ي �ه �ه��ا ن �ح��و ج �م �ل��ة وا� �س �ع��ة م��ن
امل�ؤ�س�سات ،وو�سائل الإعالم ،واملفاهيم وال�صيغ من التلفاز
حتى التعددية الثقافية ،ومن الإرث الثقايف �إىل ال�سيا�سة
الالمنطية” (�ص.)16:
ومن املهم التذكري هُ نا ب��أنَّ اخللفية املعرفية التي ينطلق
م�ن�ه��ا ه ��ذا ال �ك �ت��اب ه��ي خ�ل�ف�ي��ة �أجن �ل��وف��ون �ي��ة (ب��ري�ط��ان�ي��ا،
�أ�سرتاليا ،ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة) ،و�إن ك��ان امل�ؤلف
عند مقاربة ومقارنة االجت��اه الإجنلوفوين مع غ�يره من
االجتاهات ،يحيل �إىل جملة من املفكرين واملمار�سات من
ف�ضاءات ثقافية �أخ��رى؛ مثل :الفرانكفونية� ،أو التجربة
الآ�سيوية� ،أو �أمريكا الالتينية.
ويتك َّون الكتاب من ُمقدِّمة للم�ؤلف و�سبعة �أجزاء وخامتة
ع��ام��ة .ي�شتمل ك��ل ج��زء على ع��دد م��ن امل�ق��االت الق�صرية،
والتي تتناول ك َّل مو�ضوع على حدة وب�شكل مكثف .وذلك
على النحو اللآتي:
 -1يحمل اجلزء الأول عنوان «التخ�ص�ص”؛ وي�شتمل على
�أربعة مقاالتُ ،يعنى ه��ذا اجل��زء باحلديث عن الدرا�سات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ك�ت�خ���ص����ص �أك ��ادمي ��ي وع ��ن م��ا��ض�ي��ه وح��ا��ض��ره
وتفاعالته مع تخ�ص�صات �أكادميية �أخ��رى .كما يعر�ض
لن�ش�أة املدر�سة الربيطانية والأمريكية والأ��س�ترال�ي��ة يف
جمال الدرا�سات الثقافية ،ويتطرق �إىل اجلذور وامل�ؤ�س�سني
و�أبرز امل�شكالت التي تواجه الدرا�سات الثقافية يف املحيط
الأكادميي �أو عالقتها بال�سيا�سة واالقت�صاد.
 -2يف اجل ��زء ال �ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب -وامل �ع �ن��ون ب �ـ»ال��زم��ن»-
ي�ع��ر���ض امل ��ؤل��ف جل�م�ل��ة م��ن ال�ن�ق��ا��ش��ات وال �ف��روق��ات بني
التاريخ العام والتاريخ والثقايف والذاكرة الثقافية والفرق
بني املا�ضي والتاريخ .وبعد ذلك ،ي�شرح العالقة بني ظهور
ال��درا� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة وت �ي��ار امل��ارك���س�ي��ة اجل��دي��د ،وب�ع��ده��ا

ت�ي��ار م��ا بعد احل��داث��ة وعالقتهما ب��ال��درا��س��ات الثقافية.
ث��م يعر�ض يف نهاية ه��ذا اجل��زء للحديث ع��ن م��ا ي�سمى
بـ”ال�سيا�سة الثقافية».
 -3ي� ��دور ال �ن �ق��ا���ش يف اجل� ��زء ال �ث��ال��ث م ��ن ال �ك �ت��اب ح��ول
“الف�ضاء” ،وا�شتمل هذا اجلزء على مقالني؛ يت�أمل املقال
الأول يف ال�ع��ومل��ة ،وك�ي��ف �أن ال��درا��س��ات الثقافية ب�إمكانها
الت�صدي خلطابات العوملة ،وت�أثري العوملة يف تنوع وتعدد
الأمن��اط الثقافية يف العامل� .أم��ا املقال الثاين ،فيدر�س
ال�ع�لاق��ة وال �ت �ب��ادالت ال�ت��ي يمُ �ك��ن �أن ت�ت��م ب�ين الإقليمي
والقومي واملحلي ،وكذلك ت�أثري مرحلة ما بعد اال�ستعمار
يف ت�شكيل القومية وعالقة ذلك بالثقافة.
ُ -4ي�خ�� َّ��ص����ص اجل ��زء ال��راب��ع م��ن ال �ك �ت��اب ل�ل�ح��دي��ث عن
دور و��س��ائ��ل الإع �ل�ام يف امل �ج��ال وت ��أث�ير ك��ل م��ن التلفاز
وامل��و��س�ي�ق��ى وم��ن ث��م الإن�ترن��ت وال�ث�ق��اف��ة التقنية .لقد
�أ�سهم التلفاز يف تطوير الدرا�سات الثقافية ،ولي�ست على
كل ح��ال فريدة يف ذل��ك -كما يقول امل��ؤل��ف (���ص-)179:
�إذ يكاد يكون م�ستحيال متاما تخيل ال�سيا�سة احلزبية
امل �ع��ا� �ص��رة وال��ري��ا� �ض��ة وامل��و��س�ي�ق��ى وال���س�ي�ن�م��ا ،وب��ال�ف�ع��ل
ال �ث �ق��اف��ة اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة ع �م��وم��ا ب �ع �ي��دا ع��ن ت�ف��اع�لات�ه��ا
املعقدة مع هذا ال�صندوق .ويف مقال املو�سيقى ال�شعبية
يتط َّرق احلديث �إىل �أمن��اط املو�سيقى التي كانت حمل
اهتمام الدرا�سات الثقافية؛ و�أبرزها :مو�سيقى روك �آند
رول ،وكذلك عالقة العرق والفلكلور واملو�سيقى كمنتج
جتاري� .أخريا يقدم مقال “الإنرتنت والثقافة التقنية”
ج��دال ح��ول الإم �ك��ان��ات ال�ت��ي تفتحها ��ش�ب�ك��ات االت���ص��ال
العاملية يف �سبيل خلق ع�لاق��ات ثقافية وتوا�صلية بني
اجل �م��اع��ات؛ مم��ا ُي���س�ه��م يف ت�شكيل ه��وي��ات وجم�م��وع��ات
جديدة وو�سيلة مهمة يف �سببيل ت�سهيل احل�صول على
كل �أنواع املعلومات.
 -5حمور اجلزء اخلام�س يدور حول الهوية مبا يف ذلك
اجلدال حول الهوية وحتوالتها؛ �سواء يف مرحلة “ما بعد
احلداثة” �أو يف مرحلة العوملة .والتعددية الثقافية من
املوا�ضيع الأثرية يف الدرا�سات الثقافية ومتت مناق�شتها

