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 الثقافة الشاملة والثقافة الفرعية

يقصد بالثقافةة الشةاملة  ةي الثقافةة السةاصدة بصةورة عامةة فةي 

مجتمةةش مةةامل بة ةةارة اثةةرة الثقافةةة المسةةيطرة و ةةي مةةا يطلةة  

عليهةةا الثقافةةة الو نيةةة فالثقافةةة االناليقاةةة والثقافةةة الفرنسةةية 

منهةةا  وغير ةةا لالةةن جانةةا  ةةفة الثقافةةة توجةةد مقافةةة اقةةل ا ميةةة

ا  ةةةو الحةةةاا الثقافةةةة فمةةةوالتةةةي يطلةةة  عليهةةةا الثقافةةةة الفرعيةةةة 

لقوميةةةة معينةةةة مثةةةل الاةةةرد او  اصفةةةة دونيةةةة معينةةةةل ان وجةةةود 

الثقافةةاا الفرعيةةة  ةةي فةةا رة فةةي فةةل المجتمعةةاا وال ووجةةد فةةي 

اي مجتمةةش مقافةةة سياسةةية واحةةدة موحةةدة ل فهنةةا  تمييةةق  ةةي  

مقافة الحكام والمحكةومي  غيةر ان مةا يميةق نسةام سياسةي عة  

 اا الفرعية مش الثقافة الو نية.اثر  و  بيعة تعامل الثقاف
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ان الثقافة السياسية الفرعية  ي مهمةة مة  الناحيةة السياسةية 

النهةةا قةةد تعمةةل بشةةكل معةةاكا للثقافةةة الو نيةةة و نةةا وتعةةر  

الشعا لضغوط  ي  مقافته الفرعية والثقافة الو نية و نا ترت ك 

ل الن القةةةةيم انمةةةةاط السةةةةلو  مةةةةا وةةةةقدي الةةةةن عةةةةدم االسةةةةتقرار 

المشترفة علن نطاق واسش فةي المجتمةش قةد تقثةف علةن محمةل 

 انها عنصر  ام في المحافسة علن النسام االجتماعي .

تطةةةرش مشةةةكلة  بيعةةةة العاقةةةاا  ةةةي  الثقافةةةاا الفرعيةةةة و ةةةي  

 الثقافة الو نية 

التي استطاعت تحقية  الوحةدة الو نيةة ففي الدوا المتقدمة  -

تطةةةور مقافةةةة وان تبنةةةي مقسسةةةاا سياسةةةية اسةةةتطاعت ان 

و نية ماملة وقواة مشترفة  ي  عدد فبير م  المةوا ني  ل 

ومك  لها ذلك م  ان تتعةاي  الثقافةاا الفرعيةة مةش الثقافةة 
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الو نية المسيطرة لوالتعاي   نةا ال يعنةي االنةدماذ اذ ت قةن 

الخصةةةاصل الفاتيةةةة للثقافةةةاا الفرعيةةةة والخصةةةاصل العامةةةة 

ي سواسةرا توجةد مةا  للثقافاا الو نية في حرفة وجفب لفف

مقافةةاا فرعيةةة و ةةي االلمانيةةة والفرنسةةية وااليطاليةةة ل وفةةي 

نفا الوقت توجد مقافة سواسراة و نيةة جامعةة ل فةي حةي  

ان قرنسةةا بةةالرغم ان لةةدوها مقافةةة و نيةةة ذاا مقةةل اال انهةةا 

تعةةاني مةة  التنةةافر مةةش الثقافةةة الفرعيةةة مةةش سةةكان  راتانيةةا 

 ونورماندي واقليم ال اسك .

فان المشكلة اكثر تأزمةا وذلةك الن اما في دوا العالم الثالث  -

البنيةةةة االجتماعيةةةة  شةةةة بسةةةبا التخلةةة  وحدامةةةة النسةةةام 

السياسةةةي وال زالةةةت  نةةةا  رواسةةةا االسةةةتعمار ل بقيةةةت  نةةةام 

مقافةةاا فرعيةةة محتفسةةة بقوتهةةا فةةي المجتمةةش ل واجةةا علةةن 
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 المسقولي   نةا  وتطةوار الثقافةة الو نيةة وفةي الوقةت نفسةه

مسةةألة الثقافةةاا  يجةةا تعيةةي  مولةةا النسةةام السياسةةي مةة 

الفرعيةةة المنتشةةرة فةةي المجتمةةش ل  ةةفا التطةةور سةةو  يفةةرز 

ليما وافاار سياسية ذاا ابعاد و نية بعيةدا عة  االنتمةا اا 

الضةةةيقة القووميةةةة والطاصليةةةة والعشةةةاصراة تفرضةةةها الدولةةةة ل 

قافةة و نا يكون التساؤا الن اي مدة يكون التفاعةل  ةي  الث

لرسمية والثقافة الفرعية وم  او  تأتي القوة السياسية التةي 

تحقةةة  التطةةةور ومةةة  مةةةم تفةةةر  مقافةةةة سياسةةةية مةةة  نفةةةا 

  بيعتها و نا يمك  تصور احتمالي  :

:  ةةو ان النسةةام السياسةةي يملةةك اودوولوجيةةة االحتمةةاا االوا  -

معينةةة ومةة  مةةم تصةة ا  تصةة ا الثقافةةة السياسةةية الو نيةةة 

 االودوولوجية .جق ا م   فة 
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فهةةةةو يجةةةةري التطةةةةور السياسةةةةي وفقةةةةا  :االحتمةةةةاا الثةةةةاني  -

لم ةةادي  عامةةة تاةةون دليةةل عمةةل النسةةام السياسةةي واةةنعكا 

 ايضا علن مكل ومضمون الثقافة السياسية .

وفةةةي االحتمةةةالي  ال ةةةد للنسةةةام السياسةةةي ان يعةةةال   بيعةةةة 

 العاقة  ي  الثقافة الفرعية والثقافة الو نية .
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