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 مقدمه

ه  کنیم، چرا کای برای جوانان پیدا نمی ای از اهمیت باالیی برخوردارند و ما هیچگاه تعریف یکپارچهجوانان در هر جامعه

تعریفی مشخص دارد، چه از نظر تعریف  این گروه سنی، در هر کشوری، بر اساس شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن،  

ه  کنند کشناسی. بسیاری از کشورها، معیارهایی را برای تعریف جوانان تدوین می عمر و چه از نظر تعریف علم جامعه

یاری  شود که معموال در بسمبنای آن به موجب قانون، مساوات با افراد بالغ است که معموال از آن با عنوان سن بلوغ یاد می 

شود. با این حال، کلمه سالگی است و تا زمانی که فرد به این سن نرسد، بالغ دانسته نمی   81شورها، از جمله تونس، از ک

های دقیقی با یکدیگر دارد که دلیل آن، همخوانی برخی عوامل اجتماعی، فرهنگی،  "جوانان" در کشورهای مختلف، تفاوت

های  ساختن آینده بر این گروه سنی جوان متکی است و تربیت نسل. 2تشکیالتی، اقتصادی و سیاسی در هر جامعه است

تواند بدون تکیه رهبرانش بر نسل  ای نمی شود. همچنین، هیچ جامعهنوجوان نیز با توجه به همین گروه سنی انجام می 

ب به شمار  های مخلتف، به حیات خود ادامه دهد. این گروه سنی، ثروت یک ملت در ایجاد تغییر مطلو جوان در حوزه

گیرد که در این صورت، توسعه و سازندگی را به دنبال  آید و این ثروت مهم، یا به درستی مورد سرمایه گذاری قرار می می 

  رود و این امر، بر اهمیتخواهد داشت و یا اینکه انرژی آن به واسطه سوء سرمایه گذاری یا سرگشتگی و فساد، به هدر می 

د دارد. امتیاز مرحله جوانی، قدرت عمل و بخشندگی و تحقق اهداف و تالش برای پیشرفت و  جوانان در گذشته و حال تأکی

ها و  ها، سنتهمگامی با شرایط روز است، ضمن اینکه جوانان در این گروه سنی، به شدت تمایل دارند تا از عادت

های جامعه و  نمایی و یاری همه گروههایی که اجداد خود را بر آن یافتند، دوری بجویند و این امر، مستلزم راهارزش

ربط برای پیشبرد امور کشور و حفظ جوانان از انحراف هویتی بر مبنای این میراث فرهنگی و ارزشی  های ذیتمامی طرف

 جامعه عربی و اسالمی است.

ی  ها یکای است که نسلشود، میراث فرهنگی های اثرگذاری که هر نسلی با آن همراه می ترین شاخصاز جمله برجسته  

شود و بر  گیرد و از آن محافظت می ها قرار می پذیرند. بنابراین یا این میراث مورد قبول نسلپس از دیگری از آن تأثیر می 

شود و به بهانه تجدد و دوره مدرن از آن  شود یا اینکه با آن مخالفت می مبنای مستلزمات عصر کنونی توسعه داده می 

شود. این  های پیش از او منجر می جوان کنونی و نسل  گیرد، امری که در بیشتر موارد به برخورد بین نسلجدایی صورت می 

امعه تونسی ما از این تناقض  شود. البته فرهنگ در جمان بیشتر دیده می اشکاالت به ویژه در جوامع عربی و اسالمی 

ها در روش دریافت میراث فرهنگی و رشد بر پایه آن، در رنج است. در همین رابطه، ابن خلدون  کشمکش میان نسل

فرهنگ را "همه اقدامات انسان اعم از کوشش و فکر و فعالیت برای جبران نقص در طبیعت اولیه و نیازهایش برای  

رهنگ،  یابیم که فکند. به واسطه این تعریف، در می رشار از ابزارها و امکانات" تعریف می برخورداری از زندگی متنعم و س
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آن را   کند تا بالد و تالش می ابزاری برای زندگی و روشی برای انسجام با حیات است. هر امتی، فرهنگی دارد که بدان می 

ز  مدنی، آن را توسعه بخشد. سازمان یونسکو نیحفظ کند و بر اساس اقتضاءات تحوالت پرشتاب جهان و تنوع فرهنگی و ت

های معنوی، مادی، فکری و عاطفی که خود  همه ویژگی کند: "اش، به شکل زیر تعریف می فرهنگ را در معنای گسترده

های زندگی است، ضمن اینکه حقوق اساسی  سازد که شامل هنرها، ادبیات و راهجامعه ما یا یک طبقه از آن را برجسته می 

(، شرق شناس  Henri Laoustاما هنری الئوست )  ".3شودها و اعتقادات را نیز شامل می ها، سنتان و منظومه ارزشانس

است که در آن، یک اصل اخالقی برای یک ملت    های موروثیای از افکار و عادتگوید که فرهنگ، مجموعهفرانسوی می 

 گردد کهها ایجاد می و یک منطق مخصوص از آن افکار و عادت  گردند شود و صاحبان آن به صحت آن معتقد می ایجاد می 

 سازد". آن ملت را از دیگران جدا می 

کند و این فرهنگ، با این کارآیی خود، همزمان دارای  فرهنگ جامعه است که راه و روش زندگی در آن را مشخص می این 

نتیجه تالش عقلی و فکری انسانی به وجود آمده    خاصیت مادی و معنوی است. عناصر مادی، همان عناصری هستند که در 

تواند کارکرد و معنای خود را به درستی بازیابد، مگر با استفاده از معانی، افکار، رویکردها،  است و در عین حال، فرهنگ نمی 

م  ود در مفاهیهایی که گرداگرد آن را فرا گرفته است و این، عالوه بر عناصر مادی است که به نوبه خها و عادتدانسته

گذارد. به عبارت دیگر، در درون یک ساختمان  های آنها، رویکردها و روابط آنها تأثیر می پذیرفته شده توسط افراد، ارزش

فرهنگی، داد و ستد بین عناصر مادی و غیرمادی، متقابل است و دیگر اینکه ساختمان فرهنگی، همزمان و در آن واحد، هر  

 .4گیرددو عنصر را در بر می 

اگر ما این تعریف را به موضوع نقش فرهنگی جوانان در جامعه تونس گره بزنیم، خواهیم دید که جوانان عربی و اسالمی،  

ونسی  بینیم که جوانان تبه ویژه جوانان تونسی، از این تعریف جدا نیستند، چرا که با ورود به این مسئله چند شاخه، می 

  های مختلفشان در جامعه در حوزههایی که برای اجرای نقش فرهنگی قابل، فرصتهای متعددی مواجهند اما در مبا چالش

ها و  در اختیار دارند، اندک است. این امر، به ایجاد اشکال در نقش فرهنگی جوانان در جامعه تونس در چارچوب چالش

ها  محور نخست، به مهمترین چالش  زند. برای پاسخ به این سؤال، باید به دو محور پرداخت. در های موجود، دامن می فرصت

هایی که در برابر جوانان وجود دارد تا بتوانند نقش فرهنگی خود را در جامعه اجرا کنند،  پردازیم و در محور دوم، فرصتمی 

 دهیم.مورد بررسی قرار می 
 

 های پیش روی جوانان تونس در هنگام اجرای نقش فرهنگی خود در جامعهمحور نخست: چالش

ها و ایجاد کردن ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف  هر نقشی در جامعه، مستلزم برخورداری از قدرت عبور از چالشانجام  

ای برای همه جامعه است، به ویژه اگر  مورد نظر از انجام آن نقش است. نقش فرهنگی انسان در درون جامعه خود، آینه

های  های عربی و اسالمی، با چالش. جوان تونسی نیز مانند دیگر جوانتحرک و پویایی فرهنگی را با عنوان جوان گره بزنیم

اش از طریق اعمال نقشش در جامعه به عنوان اش و بیان نگاه فرهنگی بسیاری مواجه است که او را از رسیدن به خواسته
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ی  ی که در برابر جوان تونسهایترین چالشدارد. از جمله برجستهیک گروه مهم و تأثیرگذار در حوزه رشد فرهنگی، باز می 

های مختلف دشوار است، زیرا نشان  های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که جدایی بین این چالشقرار دارد، چالش

 دهنده منظومه منسجمی است که نشان دهنده واقعیت کشور و جامعه است.

 

 های اجتماعیچالش

  های جامعه به عنوان بخشی از میراثد نخست، ایده پایبندی به ارزشکنند: بعهای اجتماعی در دو بعد بروز پیدا می چالش

فرهنگی تونس در برابر استقبال جوانان از فرهنگ غربی است و بعد دوم، میزان پذیرش میراث فرهنگی اسالمی تونس در  

د.  شو عریف می های تمدنی تاش توسط جوانان تونسی است، امری که در چارچوب خود به چالششده  فضای جدید جهانی

شود، به عنوان میراث  ها، آداب و انواع مختلف هنرها و مانند آن که از نسلی به نسل دیگر منتقل می ها، سنتهمه عادت

ها و ضرب  ها، حکایتشود و همه هنرهای مردمی اعم از شعر، غنا، موسیقی، باورهای مردمی، داستانفرهنگی تعریف می 

اب  های مختلف و آدهایی مانند ازدواج، مناسبتگیرد، ضمن اینکه سنتیع است را در بر می هایی که در میان عوام شاالمثل

و رسومی که به صورت وراثتی از نسلی به نسل دیگر رسیده است مانند شکل اجرا، انواع رقص، بازی و مهارت را شامل  

مدنی، جز به اندازه شواهدی که از  هاست. هیچ تهای ملتشود. میراث فرهنگی، بازتاب دهنده دستاوردهای تمدنمی 

یر  کند تا در مسشود و از آنجا که انسان تالش می دار در تاریخ شناخته نمی رشد انسانی خود داشته باشد، اصیل و ریشه

کند،  اش خود را باال ببرد، بنابراین ارتقای او بر رفتارهای مختلفی که در زندگی مردم ریشه دارد، بازتاب پیدا می تاریخی 

و این بدان معنی است که میراث فرهنگی،    5دهدمن اینکه این نوع از میراث، بخش اصلی از حافظه جمعی را تشکیل می ض

دار در رفتار پدران و فرزندان، به منزله  های وراثتی و ریشهاست و این ارزش  های جامعهای از ارزشدر بردارنده مجموعه

رود. منظومه اخالقی و رفتاری برگرفته  ها از جمله ملت تونس به شمار می اصلی ایجاد هویت ملی برای همه ملت  هسته

های دیروز را در میان جوانان ما ایجاد  های امروز و اخالقیات نسلشده از میراث فرهنگی ما، حالتی از جدایی بین ارزش

های  صورت آماده از برنامهکند را به  های اخالقی اجتماعی که با آن زیست می کرده است و نسل امروز، آن منظومه

دهد که تمدن هر یک از  ها در آن، یک چارچوب تاریخی را شکل می گیرد. که میراث ملتتلویزیون و فرهنگ اینترنت می 

ها و رشد آنها را در  گیرد. این چارچوب، ظرفی است که ابعاد انسانی همه جوانب توسعه این ملتها از آن نشأت می ملت

کند تا با همه عناصری که در بر دارد، گذشته را به حال متصل  این اساس، میراث یک ملت، تالش می   کند. بر خود جمع می 

می  زند. شخصیت امت اسال های آینده گره می های گذشته را به نسلای است که باقیمانده از نسلگرداند. این میراث، رسانه

های رفتار  ها و روشگردد و در ارتباط ارزشساند منتقل می ر و هویت آن، به واسطه این میراث که تاریخ آن را به ما می 

ای  شود. به همین دلیل، این میراث، انگیزههای معین متبلور می ها با مواضع مشخص و حوزهها و سنتاجتماعی، عادت

  فرهنگی ملی ها، بخشی از میراث  ها و سنتها، عادتاش را احیا و اصالتش را حفظ کند. ارزشبرای ملت است که گذشته

اش تولید کرد، به طوری که افراد آن  های متعدد زندگی است که جامعه آن را در طول زمان و به واسطه تجارب و تخصص

ا  شان بهای روزانهآموزند، اما به اجرای آن در رفتارها و برنامهکنند و ناخودآگاه آن را می را بین خود مبادله و منتقل می 
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شود هویت  های فرهنگی خاصی است که باعث می ها، در واقع روشها و سنتها، عادتن ارزشدیگران پایبندند زیرا ای

شود که گروه بر فرد مسلط گردد، همانطور که به او  فرد به گروه گره بخورد و بدان وابسته گردد و در مقابل، باعث می 

د که فرد، احساس وابستگی در داخل جماعت  کند تا شخصیتی متوازن بسازد تا با جامعه سازگار گردد و باعث شو کمک می 

کند و او  خود کند و حال را به گذشته متصل گرداند. تا زمانی که این فرهنگ، نتیجه عقل اجتماعی باشد، فرد را محدود می 

ها و رفتارهای اجتماعی، بخشی از میراث  دهد. مجموع ارزشرا تسلیم قدرت خود و قدرت میراث مردمی و عمومی قرار می 

نند و رادهد که طبیعت جامعه و جریانات اجتماعی و اقتصادی آن، بر او حکم می رهنگی را در جهانی متغیر تشکیل می ف

گیرد، امری که به همراه خود،  آن، جایی است که انسان به سمت تغییر در حرکت است و عناصر فنی را از جوامع دیگر می 

رت احتمال انحراف جوانان جامعه به شیفتگی تمدن غربی و تالش برای  کند که به صو های تمدنی را ایجاد می برخی چالش

روند که به رها کردن گذشته و در پیش گرفتن رویکردهای جدید  ای به شمار می کند. جوانان از دستهتقلید آن بروز می 

متمایز سازی میراث هر  های روانی و منطقی بسیاری بین جوانان و کهنساالن وجود دارد که در  تمایل دارند، زیرا تفاوت

کند و دلیل این امر نیز به ارتباط کهنساالن با گذشته و خیز جوانان به سوی آینده و استقبال از تجدد  گروه نقش آفرینی می 

و این امر بدان معنی است که جوانان تونسی در برابر چالشی بزرگ قرار دارند که تمامی کشورهای عربی و    6گرددباز می 

به معنی فرهنگی با مرزهای فرهنگی مشخص  ای که جهان شمولی فرهنگی نام دارد که "در رنج هستند، پدیدهاسالمی از آن  

های دارای رنگ غربی در سطح  های زندگی و سلیقهها، باورها، سبکها، اعتقادات، ارزشاست که به واسطه انتشار اندیشه

ها و اطالعات  ارهای ارتباطی مدرن و انتقال آزاد اندیشههای جهانی و توسط ابز جهانی و از طریق گشایش بین فرهنگ

ماعی  های سیاسی، اقتصادی، اجتگیرد. جهان شمولی به معنی تعمیم الگوی تمدن غربی، به ویژه آمریکایی و سبکشکل می 

  ز به ظهور توان بعد فرهنگی را مهمترین اثر از آثار آن دانست و دلیل آن را نیو فرهنگی آن در همه جهان است که می 

خواهد جهان را به روستایی کوچک تبدیل کند. امری که ارتباط و مبادله  ای مربوط دانست که می جریانات جهانی سازی

ها بین کشورها را به وجود آورد. این ارتباط همچنین هویت فرهنگی و همه آنچه از اخالق و اصول تشکیل دهنده  فرهنگ

در معرض تهدید قرار داد. صاموئیل هانتیگتون، نویسنده آمریکایی و نظریه پرداز  دین که زبان، پایه و اساس آن است را  

رود  ها" اشاره کرد که جهان به سمت یک جنگ تمدنی به پیش می جهانی شدن آمریکایی در کتاب خود با نام "جنگ تمدن

 .7دهندها را تشکیل می های فرهنگی نمادین در آن، مرزهای فرهنگی میان تمدنکه ارزش

های اخالقی میراثی یا همانکه با عنوان میراث  ای از ارزشدر جامعه تونس نیز مانند دیگر جوامع عربی و اسالمی، مجموعه

راند. میراثی که خود به منزله چالشی است که جوانان تونسی آن را مانعی بر سر راه بلند  شود، حکم می مردمی نامیده می 

د. ضمن اینکه اصرار اکثریت افراد نسل گذشته برای تثبیت این میراث و قرار دادن داننشان می ها و نقش فرهنگی پروازی

جود ها به و های فرهنگی مادی و معنوی، نوعی کشمکش بین نسلآن به عنوان معیار سنجش همه امور مربوط به فعالیت
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ه عنوان  ند و بر اصل گشایش و آزادی بکنند تا این مانع را بشکنآورده است، هرچند که اقلیت لیبرال و فرانکوفونی تالش می 

سپتامبر به منزله یک نقطه عطف    84اصول اساسی فرهنگ و نوآوری تکیه کنند. برای جوانان تونسی، مرحله پس از انقالب 

های  ای، دست به انواع مختلفی از نوآوریبود که عرصه را بیشتر به روی آنها گشود تا بدون هیچ ناظر و بازخواست کننده

های بسیاری را نیز به دنبال داشت. انتقال ناگهانی به این مرحله جدید از تاریخ جامعه تونس،  گی بزنند که البته لغزشفرهن

ای  باعث ایجاد تناقض، به ویژه در میان جوانانی شد که خود را بین چکش اسالم سیاسی و میراث فرهنگی آن و سندان آزادی

 ست.دیدند که گاهی ناقص و گاهی خراب شده ا

های اخالقی و رفتاری برگرفته شده از دین اسالم در  های اجتماعی، به میراث فرهنگی اسالمی و ارزشاما بعد دوم چالش

گردد. بنابراین تالش برای روشمند کردن رفتارهای بشری و فرهنگ آنها در تمامی جوامع، و قرار  عصر جهانی شدن بر می 

های جهانی شده، امری است که امکان انفجار یک بحران  اری جاری در فرهنگهای رفتدادن آن در چارچوب ارزشی و روش

آورد که به یکی از مسائل اصلی پیش روی جوامع اسالمی، از جمله تونس تبدیل شده است. هویتی فرهنگی را به وجود می 

های  ان عربی و ارزشها، آن است که اجزای اصلی تشکیل دهنده هویت فرهنگی، یعنی اسالم، زبترین چالشخطرناک»

ند. ایدئولوژی  کفرهنگی با آن مواجه هستند. احتماال، انقالب ارتباطات نیز نقش محوری در ایجاد این تأثیر فرهنگی بازی می 

های  سازد که شبکه عنکبوتی اینترنت و شبکهای را مطرح می جهانی شدن، به جای مرزهای فرهنگی ملی، مزهای نامرئی 

  کنند. جوان تونسی نیز مانند دیگر جوانانها و اندیشه و رفتار، آن را ترسیم می سلطه خود بر سلیقه  ای با تحمیلماهواره

های  فنهای اینترنتی و تلای و پایگاههای ماهوارهها و محتواهایی که شبکهجهان عربی و اسالمی، بسیار تحت تأثیر برنامه

ها مشاهده  هایی که از طریق این رسانهها و سنترفتارها، عادتدهند، قرار گرفته است و همه  همراه  به خورد او می 

نماید، امری که تحت شعار مد و تعامل با دیگران و همگامی با  کند، اعم از آنکه برایش مفید باشند یا مضر را تقلید می می 

 1«.افتدتحوالت زمان اتفاق می 

 

 های اقتصادیچالش

یافته به فعالیت فرهنگی و ضعف سرعت توسعه فرهنگی در مسائل مربوط  های اقتصادی در ضعف بودجه تخصیص چالش

شان در سایه  کند و این مسئله بر امکان پرداختن جوانان به نقش فرهنگی به سرمایه گذاری فرهنگی در تونس بروز پیدا می 

 گذارد.ها، تأثیر منفی می ها و کاستی این چالش

شود و به همین  های در حال رشد و فقیر دانسته می ه کشورها و دولتهای مدیدی است که فرهنگ، سربار بودجمدت»

شود زیرا پیش از آنکه ارزیابی مجددی از آن داشته باشند و به عنوان یک  دلیل، از مبلغ تخصیص یافته به آن کاسته می 

ک  حدی که فرهنگ به ی  دانند تا رکن اصلی برای حمایت از گردش اقتصادی بدان بنگرند، آن را غیربازده و غیرضروری می 

ی و  های تجار های فرهنگی تبدیل شده است. باید توجه داشت که فرهنگ، در جذب فعالیتعنصر بسیار مهم در رقابت

های شغلی، سهیم است. نقطه مشترک بین فرهنگ و اقتصاد اجتماعی، در نقشی است که این دو بخش در  ایجاد فرصت

توانیم مسئله فرهنگی را از روند سیاسی و اقتصادی  کنند. ما نمی صادی بازی می طرح همه جانبه سیاست کشور در حوزه اقت
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کلی در کشور جدا کنیم. به این معنی که یک رابطه اصلی بین فرهنگ و رشد وجود دارد که مستلزم رعایت خصوصیات  

رابطه    ان عنصر غنابخش به اینای دارای ابعاد فرهنگی در عین پذیرش تنوع فرهنگی به عنو های توسعهکشور و ایجاد پروژه

است. به دنبال این وضعیت، فرهنگ در تونس به عنوان یک محرک اصلی در توسعه اجتماعی و به طور کلی توسعه انسانی،  

ای، اهمیت و توجه بیشتری به بعد  های توسعهکند در برنامه ریزیشروع به معرفی خود کرده است، امری که ایجاب می 

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مسئله فرهنگ گره بخورند، به این معنی که فاعل  همه پروژه  فرهنگی مبذول شود و 

های  های مختلف تولیدی، سرمایه گذاری، صنعتی و حتی در پروژهتواند نقش هدایتگر یا مشاور را در حوزهفرهنگی، می 

صنایعی  شود که این صنایع، "یع نوآورانه، گفته می گردشگری و معماری و تربیتی ایفا کند، به ویژه اینکه در تعریف صنا

کنند و دارای یک بعد فرهنگی هستند، هرچند که خروجی آن،  هستند که از فرهنگ به عنوان داده و ورودی استفاده می 

ود که این  ر کند و انتظار می در صنایع نوآورانه، فرهنگ، فرایند تولید کاالهای ابتکاری را تغذیه می «. کامال کارکردگراست

اش  های عمل آن و نیز تهیه ساختارهای آن کمک کند تا بتواند به وظیفهامر، به توانمند سازی نهاد فرهنگی و توسعه روش

کنیم،  نگرانه، کنترل نماید. وقتی درباره نهاد فرهنگ صحبت می عمل و نیازهای خود را در چارچوب یک رویکرد دقیق آینده

ها و کارکرد خود را دارد که  ای مشخص نیست. این عبارت، اهداف، برنامهه مرکزی یا منطقهمنظور ما یک دستگاه یا ادار 

های تئاتر و سینمایی و پرداختن به مسائل حوزه کتاب، میراث و دیگر موضوعات  ها و نمایشبر تنظیم دیدارها و جشنواره

که ساختارهای اقتصادی و تولیدی در سایه   گوئیممبتنی است. ما در اصل، درباره راهبردهای فرهنگی عمومی سخن می 

کنند. بر اساس آنچه که گفته شد، مسئولیت توسعه راهبردهای فرهنگی، بین سه عامل مشترک است: عامل  آنها عمل می 

اقتصادی، عامل سیاسی و عامل فرهنگی. بر این اساس، فرهنگ، به نقطه حرکتی تبدیل شده است که حرکت از سطح نظری  

تواند به مشخص کردن راهبردهای  های فراوانی وجود دارد که می شاخص  9.«شودو کاربردی از آن آغاز می   به سطح عملی 

فرهنگی در تونس کمک کند که شاید مهمترین آنها، تشویق به سرمایه گذاری در حوزه تولید فرهنگی و صنایع فرهنگی  

نی و مالی در روند فعالیت وزارتخانه و سیاست  های قانو است، امری که هم از اولویت برخوردار است و هم از کمک

کند، اما بدون تحقق اهداف مورد نظر و بدون اینکه جوانان به عنوان عامل و موتور اصلی این  فرهنگی دولت استفاده می 

سرمایه گذاری جذب شوند. این خود چند دلیل دارد که مهمترین آنها این است که تدوین سیاست توسعه اقتصادی در  

که تاکنون    شود المللی نیازمند است، ضمن اینکه اجرای آن نیز با ابزارهایی انجام می بخش بین، به چندین عنصر قوامتونس

شود که به اقدامات جوانان  در همگامی با آنچه که به عنوان سرمایه گذاری فرهنگی به عنوان مفهومی جدید خوانده می 

 بخشد، موفقیتی نداشته است.ارزش و اولویت می 

رایشان  های جدیدی بصنعت فرهنگ و تولید فرهنگی و تأسیس مؤسسات فرهنگی در تونس، مواردی هستند که باید طرح

تدوین شود که همگان، بدون استثناء برای تثبیت آن فعالیت کنند، به ویژه اگر بپذیریم که سنجش کارآمدی مؤسسات  

تواند به  ای که بو قدرت آن در تولید عمل فرهنگی توسعههای تربیتی  فرهنگی در تونس، با سطح ارتباطش با فعالیت

جامعه خدمت برساند، مرتبط است. چنین روشی بدین معنی نیست که اهداف اقتصادی در حرکت به سمت توسعه پایدار  

 فرهنگی، از اهداف فرهنگی سبقت دارند. 
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مورد اتکای    های اصلی فنی اصلی که یکی از پایهدر واقع، برای استمرار در توسعه همه صنایع فرهنگی، باید توسعه فعالیت  

توان این برهان را به واسطه تعریف صنایع فرهنگی به عنوان یک زنجیره از همه صنایع دیگر است، تقویت شود. می 

های متحد المرکز" که دور عناصر اصلی تولید اول هنری و فرهنگی شکل گرفته، تقویت کرد. این الگو، نیاز به یک  "دایره

های تجاری در بخش  های فرهنگی به منظور تقویت بیشتر عملیاتضای درمانی و شکوفا را برای نوآوران و سازمانف

توان سالمت اصلی تولید و مصرف  دهد. به واسطه در پیش گرفتن سیاست حمایت از هنر و میراث، می فرهنگی، نشان می 

قویت کرد. توسعه پایدار، نتیجه یک نسخه درمانی یا یک  همه مؤسسات فرهنگی را ت  هنری و فرهنگی را حفظ و همکاری

تدابیری خواهد بود که عناصر مختلف آن در تونس از اهمیت برخوردارند. در    ابزار واحد نیست، بلکه نتیجه مجموعه

ها  آژانس ،های فرهنگی یا تربیتی، وظیفه یک وزارتخانه باشد و به همکاری بسیاری از ساختارهانتیجه، نباید تدوین سیاست

ربط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. شناخت امکانات اقتصادِی صنایع فرهنگی،  های دولتی ذیو سازمان

ین حال،  رود. در عتر در حوزه توسعه اقتصادی به شمار می ابزار مناسبی برای وارد کردن فرهنگ به دستورکارهای گسترده

ق ساختن سودهای فرهنگی و اقتصادی نیز شناخته شود و این امر، مستلزم آن است که  الزم است اهمیت سیاست در محق

 80.تمایز آشکاری بین ارزش اقتصادی و ارزش فرهنگی در تولیدات حوزه فرهنگی در نظر گرفته شود

 

 اسییهای سچالش

است  شود. هر چقدر که این سیسیاست کشورها در حوزه فرهنگی، مقیاسی است که دو راهبرد توسعه فرهنگی بر آن بنا می

انداز  تر باشد، کشور و به عبارت دیگر نهادهای کشور در تثبیت یک چشماندازهای فعاالن حوزه فرهنگی منسجمبا چشم

تر  د، موفقکنناجتماعی، اقتصادی و قانونی منسجم، به ویژه در رابطه با نقشی که جوانان در این منظومه فرهنگی ایفا می 

تغییر کرده است، و با وجود قانونی    2088ژانویه   84. اما با وجود اینکه روش حرکت کشور بعد از انقالب عمل خواهد کرد

از قانون اساسی که حق فرهنگی و آزادی نوآوری را تضمین شده    42شدن حقوق فرهنگی و اشاره مستقیم به آن در فصل 

ه باعث  کند کلی و ریشه، تنوع و تجدید آن حمایت می خوانده و اینکه حکومت، به نوآوری فرهنگی تشویق و از فرهنگ م

ها  های مختلف و گفتگوی بین تمدنهایی چون رواداری و طرد خشونت و همچنین گشایش در برابر فرهنگتقویت ارزش

های جدیدی که بعد از حرکت بر اساس سیاست آزادی و گشایش فرهنگی،  شود، اما باز هم این امر مانع از ایجاد چالشمی 

کند، به طوری که  های آینده را در آن تضمین می به وجود آمده است، نشد. کشور از میراث فرهنگی دفاع و حق نسل

های مربوط به حوزه فرهنگ دارد و از یک سو،  ای بر مسئله فرهنگ و تمامی فعالیتهای جاری، تأثیر گستردهسیاست

دی  های جهای سیاسی، به عنوان چالشبر اساس وابستگی   مرکزیت تصمیم گیری و از سوی دیگر وخامت پدیده هواداری

پیش روی جوانان تونسی بوده و هست، به ویژه اینکه این جوانان از این اقدامات که در زمان حکومت بن علی وجود  

ی در  سداشت و بعد از انقالب نیز ادامه پیدا کرد، به تنگ آمده بودند و با وجود گسترش تفکر سلفی و حکمرانی اسالم سیا

کشور در چارچوبی که حکومت، نقش مرکزی را در آن ایفا و به واسطه آن مدیریت حوزه فرهنگی را به انحصار خود در 

 آورده، این چالش خطرناکتر شده است.
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حکومت فرهنگی در تونس، به روش فرانسه ایجاد شد و این پروژه در چارچوب تاریخی مشخصی رشد کرد که به مشخص  »

ای را  ی ملت تونس در چارچوب یک کشور استقالل یافته، توجه داشت. این پروژه توانست نیازهای پروژههاکردن نشانه

اشتراکی و گاهی لیبرالیستی )سرمایه داری کنترل شده( بود که ویژگی برجسته آن،    -تأمین کند که گاهی سوسیالیستی 

ای تصمیم گیری  هکه تثبیت این پروژه بر مبنای سیستم  های تقلید بود. مقرر گردید روزآمد سازی و فاصله گرفتن از رسوب

گی و  های سیاسی و فرهنرسد به دلیل از بین رفتن مشروعیتهای مرکزی انجام شود. اما به نظر می افقی و سلطه دستگاه

از  ای  های جدیدی که شرایط کنونی آن را دیکته کرد، ایفای نقش حکومت در قالب بستهضعیف شدن آن در برابر طرح

ای از مؤسسات، با مشکالت بسیاری مواجه شده است. حوزه فرهنگی، موضوع یک نبرد ساختاری و  ها و مجموعهبرنامه

رود. حتی پس از انقالب، با وجود انتظارات  های نافذ و دیکته آن به شمار می تجدید شونده برای مشخص کردن نمایندگی 

علی در نزد فعاالن حوزه فرهنگ ایجاد کرد که شاید مهمترین آنها این  متعددی که فروپاشی سریع نظام زین العابدین بن  

شود که در  های توتالیتاریستی )تمامیت خواه( به بروز اصطالحات هنری و فرهنگی انقالبی منجر می باشد که سقوط نظام

ن  ماندند و حتی برخی، ای  ها به قوت خود باقی شود، اما باز هم این چالشحوزه بیانی و تشکیالتی از گذشته خود جدا می 

ق تالش  گرداند که نظام سابسخن را پذیرفتند که انقالب، یک بار دیگر فرهیختگان و هنرمندان، به ویژه جوانانی را باز می 

توان دو پدیده مهم را تفسیر کرد. پدیده نخست، به  هاست که می کرد تا آنها را به حاشیه براند. به واسطه این آغازگاه

ه در  هایی کهای فرهنگی از یک سو و قدیمی ها، یعنی بین جوانان و تازه واردان به حوزه فعالیتبین نسل  شدت برخورد 

شود. ویژگی مرحله انتقالی نخست ها و هدایای کشور را از آن خود کردند، مربوط می های مذهبی، پاداشچارچوب گفتمان

ه مرحله انتقالی دوم )در سایه وجود دولت ترویکا( به  (، شدت این کشمکش است در حالی ک2088)ژانویه الی اکتبر 

مطالبات اصالح ساختاری و از بین بردن الگوی پیشین معروف است. اما پدیده دوم، کشمکش سیاسی بر سر مشخص کردن  

ها کراتو حاشیه آزادی بیان در مرحله انتقالی دوم است. در مرحله سوم نیز که با آغاز به کار دولت انتقالِی متشکل از تکن

آغاز شد و با دولِت پس از نخستین انتخابات پارلمانی ادامه پیدا کرد، این کشمکش متوقف نشد، هرچند که در عین وجود  

ها و مشکالت ناشی از مرحله انتقالی مواجه شدند و نتوانستند بر  های اصالحگرانه و اراده مسئوالنی که با دشواریبرنامه

د  ها، شکل اداری به خو رچه تمرکز کنند، تردیدهایی نیز ایجاد شده بود. همه دخالتپیشبرد یک سیاست واضح و یکپا

های برزمین مانده کار شد و بدین شکل، الگوی آینده نگری و طرحی که باید  گرفت و به طور خاص، روی تکمیل پروژه

 گرداند، از بین رفت. قدرت تعریف مفاهیم را به حکومت باز می 

د که همگان، ولو در سطوح متفاوت، اتفاق نظر دارند که جنبش انقالبی، از نظر زیبایی شناختی،  رسامروز، به نظر می 

های  ها، عمدتا بر هدف قرار دادن و نابود کردن موقعیتتغییری در اشکال و محتوا ایجاد نکرد، چرا که برخوردها و کشمکش

ها و  ها، خسته کننده بودند و در طرحبسیار اندک و برنامه  تأثیرگذار متمرکز بود. اما در مقابل، پیشنهادها در این رابطه

های هنری، به اوج  ها، اختالف وجود داشت. این اختالفات در بحث درباره مسئله "مقدس" و حدود آزادیسطح نمایندگی 

  های جدید های فرهنگی چیزی جز برخورد درباره مشخص کردن مشروعیتدهد کشمکشخود رسید، امری که نشان می 



همه آنچه که    88.«های ناظر به ساختاربندی این حوزه نیست، چرا که خیلی زود، اختالفات سیاسی بدان نفوذ کردو طرح

یاسی  های سدر باال ذکر آن رفت، به خوبی ارتباط فرهنگ با همه اجزای تشکیل دهنده منظومه سیاسی کشور و همه گروه

ها درباره نگاه به حفظ میراث  تونسی و تشدید کشمکش بین نسلدهد، امری که بر نقش فرهنگی جوانان  را نشان می 

های دیگر و مرزهای این استقبال و درباره مفهوم هویت فرهنگی و  فرهنگی و هویت ملی در برابر استقبال از فرهنگ

 مقدسات، بازتاب منفی گذاشت. 

 

 شانهای پیش روی جوانان تونسی برای انجام نقش فرهنگی محور دوم: فرصت

  های فرهنگی مختلف دست بزنند و ر این بخش، درباره امکاناتی که در اختیار جوانان وجود دارد تا بتوانند به فعالیتد

سی  ها به برر گوئیم. اگر ما در این فرصتعمالً برای ایفای نقش خود وارد منظومه فرهنگی جامعه تونس شوند، سخن می 

ا بسیار  ههای سنی جوانان، این فرصتیراث فرهنگی تونس و نسبت گروهیابیم که در مقایسه با حجم مبپردازیم، در می 

دهد. با مراجعه به منابع  اندک است و این، امری است که ما را در برابر یک خأل فکری و ورشکستگی فرهنگی قرار می 

مک و آنها را  جوانان کهایی که به  یابیم که فرصتشوند، در می مختلفی که به این موضوع پرداختند که تقریبا یافت نمی 

لی  های داخلی یا مشوند: نخست، فرصتکنند، به دو نوع تقسیم می شان در داخل جامعه یاری می برای ادای نقش فرهنگی 

هستند که حکومت، از طریق وزارت جوانان و ورزش و ادغام آنها در مشاغل مربوطه و وزارت امور فرهنگی و تمامی  

ای و مؤسسات دولتی وابسته به آن از یک سو و مؤسسات فرهنگی خصوصی از طرف  قهادارات مرکزی و ساختارهای منط

های خارجی، یعنی بیگانه، در چارچوب همکاری یا شراکت  هایی است که طرفآورد و نوع دوم، فرصتدیگر، به وجود می 

  در حوزه فعالیت فرهنگی، بهالمللی که  های بینها و شبکهها، سازمانبا حکومت یا به صورت مستقل و به شکل انجمن

 آورند.کنند، به وجود می های فرهنگی جوانان تونس فعالیت می ویژه حمایت از برنامه

های  یابیم که کشور، با همه سازوکارهای فرهنگی و برنامهدر واقع و با گذشت مراحل زمانی یکی پس از دیگری، اطمینان می 

ای برآورد که بتواند  راهبردی خود، نتوانست نیاز امروز جوان تونسی را برای ورود به فعالیت فرهنگی به گونه

ونسی یا از انجام اقدام، تفکر، ابتکار و نوآوری ناتوان هستند و یا اینکه  هایش را محقق سازد. بنابراین جوانان تخواسته

شان، از سقف امکانات مادی کشور فراتر رفت و آن را پشت سر گذاشت. در اینجا، جوان کاری جز اینکه به  اراده مبتکرانه

مشکالت فراوانی مواجهند و در  تواند انجام دهد که آن مؤسسات نیز به نوبه خود با  مؤسسات خصوصی مراجعه کند، نمی 

های مختلف، به اجرا بگذارند و همین امر،  نتیجه، بیشتر جوانان هرگز نخواهند توانست تا نقش فرهنگی خود را در حوزه

،  2088های اخیر، یعنی بعد از انقالب ژانویه به ایجاد یک پایگاه فرهنگی خارجی برای جوانان امروز تونس انجامید. در سال

ای را یافتند که از همه آنچه که سنتی و قدیمی است،  های فکری گستردهتونسی یک پایگاه اجتماعی جدید و افقجوانان  

فراتر است و یک ایده فرهنگی جدید را بنا گذاشتند که بیشتر رویکردهای آن غربی است، به ویژه اینکه پیشنهادات مربوط  
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جوانان    هایرای حرکت به سمت غرب و مدرنیسم برای بیشتر گروههای فرهنگی جوانان، رقابت ببه تأمین مالی فعالیت

 های فرهنگی در جامعه تونس توجه دارند را به امری بدیهی تبدیل کرد.که به فعالیت

توانیم به عنوان نمونه مطرح کنیم و این رویکرد جدید را از آن بفهمیم، مقایسه بین تولیدات  هایی که می از مهمترین مثال

  های مختلفانان در گذشته نزدیک و حضور جوانان تونس در میدان فرهنگی و تولیدات امروز آنها در حوزهفرهنگی جو 

فرهنگی، مادی و معنوی است و آنگاه است که میزان تأثیرپذیری آنها از فرهنگ غربی و خروجشان از هویت فرهنگی ملی  

راه دیپلماسی فرهنگی و شراکت دوجانبه با بسیاری از  را مشاهده خواهیم کرد، به ویژه اینکه تونس، بعد از انقالب،  

کشورها را برای انتشار و گسترش تولیدات فرهنگی خوب خود در پیش گرفته است. بر همین اساس، این کشور یک شهر  

  نالمللی اقتصاد فرهنگی دیجیتال تونس" وابسته به وزارت امور فرهنگی که ساختمانش در ایفرهنگی افتتاح و "مرکز بین

های پژوهشی، تجارب، حمایت، انتشار مطالعات و اقدامات  هشهر فرهنگی مستقر است، تأسیس گردید. این مرکز، آزمایشگا 

ر  های مبتکرانه و مراکز نشر فعال ددهد و پایگاهی برای پروژهمبتکرانه را در حوزه فرهنگی، در اختیار عالقمندان قرار می 

های جدید و امکانی برای آموزش توسعه  ز فنی برای توسعه فرهنگ و فناوریحوزه فرهنگ است. این مرکز، یک مرک

های برآمده  تواند از فرصترود که می و دستاورد خوبی در حوزه فرهنگی به شمار می 82فرهنگ با استفاده از فناوری است

ها و  "تفنن"، از مهمترین پروژه گیرد، بهره برداری کند. پروژهاز جهانی شدن فرهنگی که در اختیار جوانان تونسی قرار می 

لی  های فرهنگی مهایی است که در برابر جوانان تونسی قرار دارد. این پروژه که اتحادیه اروپا با شراکت "کانونفرصت

های  های مرکز فرهنگی انگلستان پشت آن قرار دارد، به واسطه ایجاد امکان برخورداری از حمایتاتحادیه اروپا" و با کمک

هایی که به دنبال انجام یک فعالیت فرهنگی جدید هستند و به واسطه حمایت از ورود به حوزه فرهنگی  رای پروژهمالی ب

 دهد.های مختلف تونسی، فرصتی را در اختیار جوانان تونس قرار می در سازمان

 

 پایان

شکال، ابعاد و اهدافش و حمله به  ای و ظهور جهانی شدن با تمامی امتغیرهایی مانند گشایش اقتصادی، اجتماعی و رسانه

هایشان حکم  های اخالقی و فکری که ابتدا بر روابط میان کشورها و سپس بر روابط کشورها با ملتمفاهیم و ارزش

های عربی نیست و معیارهای اخالقی نیز بر آن  رانند، و پس از آن ظهور تفکراتی جدید در جهان امروز، زائیده اندیشهمی 

بلکه هدف آن، از بین بردن منافع و اهداف راهبردی کشورهای مولد این اندیشه و سازنده آن است و در    راند،حکم نمی 

انداز  نهادش باید با همه توان، روی تدوین یک چشمهای مردمها، نهادها و سازمانمقابل، کشور هدف، با همه سازمان

های جامعه همخوانی داشته باشد، آن هم بدون  ها و ارزشمشترک که با شرایط و واقعیت اجتماعی ما و اخالقیات، رفتار 

های متغیرهای جهانی نادیده گرفته شود، کار کند و این دیدگاه، باید با نگاه ایمن سازی جامعه و تقویت  اینکه واقعیت

ر پیش ه اگهایی کبافت اخالقی و اجتماعی آن و در نتیجه، بافت فرهنگی و اقتصادی و دور ساختن آن از آسیب و بحران

به همین دلیل،    83.دهد، شکل بگیردآید، قبل از هر چیز، بنیان اخالقی و منظومه رفتاری جامعه را مورد اصابت قرار می 
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رود و این جوانان هستند که حامی اصلی فرهنگ و هویت آن در  های آگاه به شمار می حوزه فرهنگ، پایه خیزش ملت

ه  های تاریخی کخلی و خارجی در عصر جهانی شدن هستند، اما باید آن تفاوتهای دابرابر قدرت متغیرها و کثرت چالش

این میراث در سایه آن به وجود آمد را نیز مورد توجه قرار دهیم و دست به یک عملیات گزینشی بزنیم به صورتی که با  

خوانی داشته باشد. در  های جوانان و اقتضاءات زمانه از یک طرف و اصل حفظ هویت فرهنگی از دیگر سو، همخواسته

های دیگر، باید بتوانیم بین قدرت میراث و قدرت تجدد جمع کنیم و به عبارت دیگر با آنچه از  ها و چالشبرابر این چالش

 توان امروز به اجرا گذاشت، باور داشته باشیم که دیروز، با امروز تفاوت دارد.میراث گذشتگان که می 

و در سایه ترکیب پیچیده جمعیتی و شرایطی که همراهی با توسعه تمدنی و تغییرات   تونس امروز برای حفظ هویت ملی

رای  ها، بگذارد و به دلیل وجود این چالشهای رو به رشدی را پشت سر می کند، چالشاجتماعی متوالی را بر آن تحمیل می 

ادن آن به عمق جان جوانان برای  و نفوذ د  حفظ این هویت ملی، هیچ راهی جز تالش مجدانه برای حفظ میراث مردمی

  های خارجی که توسط کشورها،شان شود، وجود ندارد. نکته مهمتر این است که برخی چالشاینکه بخشی از زندگی روزمره

شود که هدف از آن، از بین بردن اقتصاد و به زانو  های کوچک و نوظهور، در مسیر جامعه ایجاد می ها و موجودیتملت

کنند تا اهداف خود را  ای تونس و مرتبط ساختن آن به اقتصادها و بازارهای آن کشورهاست که تالش می درآوردن بازاره

های اخالقی و  های اخالقی و فرهنگی جوامع و کشورهای هدف و از بین بردن منظومهبه واسطه از بین بردن زیرساخت

هایشان مرتبط  گر این مردم را به کشورها یا وطنای که از یک سو مردم آن کشورها را به یکدیگر و از سوی دیرفتاری

یم  توانیم منکر آن شوگرداند، محقق سازند. این وضعیت، ضامن نفوذ در بافت اقتصادی جامعه است، هرچند که ما نمی می 

  نکه جهان امروز به یک دهکده جهانی تبدیل شده که سرعت تغییر و تأثیرپذیری از یکدیگر در آن بسیار باالست. با ای

هایی که نسل جوان ما با آن مواجه است، شناخت کاملی از شرایط کنونی و اینکه چطور به  حال، آشنایی با طبیعِت چالش

گوید که اگر بتوانیم جوانان را به سالح هوشیاری و دانش  دهد و به ما می سمت آینده حرکت کنیم را در اختیار ما قرار می 

ها مسلح کنیم، پدیده جهانی شدن، چه بارهایی را در مسیر حرکت به سمت  شو فرهنگ کافی برای مقابله با این چال

توانیم  کند؟ یکی از پژوهشگران درباره این مسئله گفته بود: "می جوانان که باعث ایمنی امت ما هستند، بر ما تحمیل می 

ای بهتر،  ی تاریک و ساختن آیندهساز خود برای خروج از غارهابگوئیم که نسل جوان، به سالح جهان عرب در نبرد سرنوشت

تبدیل شده است و این عالوه بر آن است که این جوانان، صاحب این آینده هستند. اما شرایطی که جهان عرب را در یک  

سازد. جوانان منبع امید و در  دهد، همان است که جوانان را در یک بحران واقع می نقطه عطف قاطع در تاریخش قرار می 

کنند،  ی آلی را تجربه مسازد، زندگی ایدهها می خطرند" و آنها در این بحرانی که زندگی آنها را سرشار از تناقض  عین حال، منبع

هرچند که این زندگی، در واقعیت امر، به حاشیه رانده شده است و در این مسیر، رسانه بزرگترین نقش را در تأثیرگذاری  

ها و  ها، ارزشرود. جوامع غربی، فرهنگاز تأثیر خانواده و دانشگاه فراتر می   بر جوانان دارد، به طوری که تأثیر آن، گاهی 

ها  نگکنند اما این فرههای کشورهایی همچون تونس در تعارض قرار دارند، تبلیغ می های رفتاری خود را که با فرهنگسبک

فناوری، در یک حالت وابستگی    های فرهنگی و تمدنی کشورها را به واسطه تبعات جهانی شدن و ها، ویژگی و ارزش

گراست، جوانان جامعه را در برابر  کنند و از آنجا که آن فرهنگ دیگر، فرهنگ مصرفبرند، تهدید می فرهنگی به سر می 

دهد تا تالش کنند بفهمند که ثابت و متغیر کدام است. شاید این  های حفظ هویت فرهنگی خویش قرار می چالش



رهنگی، ذهن بسیاری از متفکران و پژوهشگران را به خود مشغول کرده باشد، زیرا این  های مربوط به هویت فچالش

ها قبل مطرح شده، اما امروز تحت تأثیر یک عامل قدرتمند بروز کرده است که جوامع و کشورها راهی جز  مسئله از مدت

 84.تأثیر پذیرفتن از آن ندارند و آن عامل، انقالب جهانی شدن است
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