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مقدمه
دور از كه اةهرچند در فرانسوي، گردشگران و بازرگانان مذهبي، مبلغان رانيصفويه،

چگونگي اما داشتند؛ آمد و بايدرفت ايران، در را فرانسه ادبيات و زبان گسترش و نفوذ
پي قاجارها حكومت آغازين روزگار سال.گرفتاز در كه زبان اين هايگسترش

جهاني جنگ تا همچنان بود، رسيده خود اوج به دريمشروطيت اما يافت؛ استمرار كم
عوامل چه چگونه، كه است مطرح بنيادي پرسش اين نخست پژوهش، ضرورتاين و

جامع در فرانسه، ادبيات و زبان كه شدند سبب ميزانةهايي آن به قاجار، عصر ايران
گردد؟ ايرانيان خارجي زبان نخستين به تبديل كه يابد گسترش

داشت بيشتري عنايت دوره دو به بايد پرسش، اين بررسي دور:براي محمدةنخست،
هم.)ق1250-1264(شاه اقليتةنشانآزادميكنشكه با بهوي ظهورها، مسيحيان، ويژه
داشتهآرمان فرنگ سوي به روي كه نوگرايانه سياسيهاي شرايط حاكمـاند، اجتماعي
ا رويبر و دوره وين مهم عوامل جمله از فرانسه، زبان به اعيان و شاهزادگان شاه، كرد

مي شمار به نفوذي چنين دور.رفتندبسترساز شاهيناصرالدةدوم، و.)ق1264-1313(ن
روي سبب و يافت بيشتري شدت جامعه در نوگرايي، شوق و شور آن، در كه آن، از پس

زبانةفزاينديآور به فرنگايرانيان بهيهاي فرهنگي، زبان كه گرديد فرانسه زبان -ويژه
م شمار به نيز روزگار آن زبان.رفتيسياسي هم ديگر، عبارت ،»ولتر«،»روسو«به

نيز،»روبسپير«و»دانتون« ديدگاه اين از كه روز آن جهان ديپلماتيك زبان هـم بود،
است داشته اهميت ايران دولتمردان بود.براي چنان روزگار آن در فرانسه زبان اهميت

روس كه مدارسي در حتي انگليسكه و شاگردانيها جذب براي بودند، كرده پا بر ها
عن به را آن ناگزير ميبيشتر، تدريس خارجي زبان .كردندوان

اين بر اينافزون در كه گوناگوني فرهنگي و آموزشي نوين نهادهاي نقش بررسي ها،
شكل ايران در همدوره در و بودند ميآنةگرفته داده آموزش نيز فرانسه زبان ازها شد،

ويژه استاهميت برخوردار مي.اي رابطه اين در را نهادها باين دستتوان دو عمدهةه
داد قرار مطالعه مورد و مدارس:تقسيم مانند فرانسويان، آموزشي نهادهاي يكي،

به)هاالزاريست(هاكاتوليك و يهود آليانس مدارس آليان، مدارس درويژه، كه فرانسه س
پر نقش روند، سـالرنگاين از و داشته سياسي.)ق1307(1889تري حمايت با ـ،
فر دولت گرفتاقتصادي پا ايران در كهيديگر.انسه، خصوصي و دولتي نوين مدارس ،
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آن در و بودند كرده تأسيس ميايرانيان تدريس فرانسه زبان نيز گفته.شدها آنچه بر بنا
كه است اين بر فرض :شد،

سياسي-1 فرانسه،ـرويكرد به ايران نوگرايان و اعيان دولتمردان، از بسياري فرهنگي
از خود جنگكه مپيامدهاي شمار به نيز روس و ايران فرهنگييهاي نفوذ بستر رفت،

ساخت فراهم ايران در را كشور .آن
به-2 فرانسه، آموزشي بيشترينيونهادهاي ايرانيان، نوين مدارس و فرانسه آليانس ژه

داشته ايران در كشور آن ادبيات و زبان گسترش در را فرضي.اندنقش اين به عنايت هبا
مي نوشته اين سها، نقش تا جريانيكوشد حاكم، نويناست نهادهاي و نوگرا هاي
ا در را دهديآموزشي قرار مطالعه مورد روند را.ن آليانس مدارس بنيادي نقش سپس،

رويكرد با رابطه، اين مورديدر را آن كاركرد نيز، پايان در و نموده بررسي تاريخي
قرار تحليل و تجزيه .دهدارزيابي،

دور-الف در ايرانيان خارجي زبان نخستين فرانسه، زبان شد؟ةچگونه قاجار
سال به بايد آن، به پاسخ براي كه بنيادي است پرسشي پادشاهياين آخر هاي

قاجارفتحعلي به.)ق1212-1250(شاه دورو به محمدويژه، وة عوامل و بازگشت شاه
دا نقش روند اين در كه را دادشتهعناصري قرار مطالعه مورد و.اند، اقشار روزگار، آن از

نوين مدارس آنان، خصوصي آموزگاران و اعيان شاهزادگان، چون گوناگوني، نهادهاي
پاره بيگانگان، و سازمانايرانيان و ادارات برخي مطبوعات، از واي گمركات چون ها
سياسي شرايط كاربرـهمچنين، و جامعه بر حاكم همهاجتماعي زبان، اين جهاني د

به ادبدست و زبان گسترش و نفوذ براي را زمينه و داده هم ايرانيدست در فرانسه ات
نموده دقيق.اندفراهم بررسي براي رو اين آناز بايد عناصر، اين نقش دستهتر دو به را ها

داد قرار بررسي مورد و تقسيم داخلي و :خارجي

خار-1 عناصر و عوامل جينقش
براي بود سرآغازي ايران، به گاردان ژنرال هيأت ورود روس، و ايران جنگ گرماگرم در

سياسي نوين روابط فرانسهـگسترش و ايران فتحعلينخستين.فرهنگي زمان در شاهبار،
نام به كشيشي فرانسه، كــاتوليك كليساي كه هيأت)Damad(»داماد«بود همراه را،

اي به گاردان دربارژنرال تا كرد، اعزام ايرانةران دورـمسيحيان از درةكه صفويه
مي سر به آذربايجان و كندـبردنداصفهان تهيه نخستين.گزارشي واقع در گزارش، اين
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به مياقدامي زمينشمار كه الزاريستةرفت كرد)1(هاورود فراهم ايران به در.را سويي، از
اقليتمحمدزمان مسيحيان حدودشاه، جمعيت از تشكيل7بزرگي را ايران ميليوني
گونهمي به بهدادند؛ خسروآباد، و سلماس مانند آذربايجان، شهرهاي برخي كه طوراي
مسيحيي بهكپارچه و بودندنشين كاتوليك در.ويژه، را مسيحيان جمعيت دوره، اين در

بين عثماني، و ايران برآورد200000تا150000مرزهاي حدودكردهتن كه 40000اند
مي كردستان و اورميه روستاهاي در تنها آنان، از نيز،.زيستندتن تبريز تن؛34000در

اصفهان، و7000جلفاي تهران اورميه، شهرهاي در نيز ديگر نفر هزار چندين و تن
مي ايران شهرهاي ساختار.)1375:116ناطق،/1368:132غفاري،(زيستندديگر اين

الزاريستاج كه شد سبب فرهنگي و آورندتماعي روي شهرها اين به نخست هدف.ها،
آموزشةاولي و ديني تبليغ اراآنان، فرانسه زبان به كه بود مذهبي مييهاي بهه اما -شد؛

به آنان، مذهبي مدارس وتدريج گرفت خود به عرفي رويكردي بزرگ، شهرهاي در ويژه
ادبيا و زبان علوم، آموزش دبه و فرانسه زبانيت آوردگر روي اروپايي ,Naraghi(هاي

فرهنگيكوشش.)93 :1992 الزاريستـهاي سالآموزشي در كه اوجها به مشروطه هاي
داشت ادامه يكم جهاني جنگ تا همچنان بود، رسيده .خود

اين از راگذشته مناسبي بستر تا بود آماده نيز كشور بر حاكم سياسي شرايط برايها،
نمايد فراهم ايران در فرانسه فرهنگ و زبان مداخالت.گسترش با بود همراه دوره، اين

ايرانبي در انگليس و روس رو،.پايان اين آقاسي،محمداز ميرزا حاج وزيرش، و شاه
موازن لحاظ به ايران، در را فرانسه سفير حضور و كهةورود روي آن از نيز، سياسي

رمي ناظر اروپاتوانست نزد را آنان اعمال و بوده زورگو دولت دو آن نمايد،ييفتار افشا ان
مي يكي.دانستندضروري فرانسه، سفير دو رو اين دوسرسي«از »كنت

ديگري،.)ق1256(1840در در»سارتيژ«و شدند.)ق1260(1844، ايران وارد دوسرسي.،
آوريل در شد از)1256صفر(1840موفق فرمان دو ،نمايددمحم دريافت نخستين.شاه

كاتوليك به را آن متعلقات و جلفا كليساي ميفرمان، باز تصرفها و دخل از و گرداند
آن در جلوگيارامنه ميها دوسرسي،(كردري كه).1362:198كنت بود فرماني ديگر، فرمان

اعتقاد«به آزادي كاتوليك»اصل و شد ايمعروف با برابر حقوقي از را بهرهها مندرانيان
كـاتوليك.ساختمي فرمان، اين انجام)هاالزاريست(هاطبق معابد، بناي و تعمير در

و اطفال تربيت علوم، مدارس تأسيس فروش، و خريد ديني، بودند...مراسم اقبال،(آزاد

دوسرسي،/1325،65 نهاد.)1362،200كنت برپايي براي زمينه ترتيب، اين فرهنبه گيهاي
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الزاريست و بود شده آماده سالفرانسويان از كه ا.)ق1253(1837ها بودند،يبه آمده ران
نهاد برپايي به و گرفته تازه برآمدندجاني خود ديني و آموزشي .هاي

اين بر نامافزون به الزاريست، كشيشان از فعال، فرانسوي يك نقش بوره«ها »اوژن
)Eugène Boré(ر اين در بود، مؤثر بسيار زبان.وند برخي با كه نيزوي شرقي هاي

الزاريست ورود با همزمان داشت، سالآشنايي در سوي،.)ق1253(1837ها مجمع«از
فرانسه گفته»علمي به سويو از گيزو«اي خارج»فرانسوا وزير براية، فرانسه، وقت

شدبررسي اعـزام ايران به علمي ,Naraghi(هاي 1992: و).92 كوشش مرديبه كه ي،
خستگي و ازراسخ آنچه هر را، خود مذهبي نهادهاي توانستند فرانسويان بود، ناپذير

دور ژزوئيت ميسيونرهاي از اصفهان جلفاي در كه كتابخانه و برةكليسا جايصفويه
باز بود، گيرندمانده بنا.پس تبريز و اصفهان در را فرانسوي مدرسه نخستين كه بود او

كردن تشويق ايران به هيأتي فـــرستادن به را كاتوليك كليساي و ,Boré(هاد 1848:

مدرس.)362 هزينةنخستين به كه سالةبوره در تبريز، در برپا.)ق1255(1839خودش
با بود، كرد14شده كار به آغاز از.شاگرد گذرش در دوسرسي كنت بعد، سال يك

مدرسه اين كه داد گزارش فرانسه30دارايتبريز، به كه بود مسلمان و مسيحي شاگرد
مي بودندتكلم گرفته فرا را جغـرافيا و رياضيات از اصولي و دوسرسي،(كردند :1362كنت

مي.)98 عرفي مدارس برپايي و فرهنگي تبليغ به بيشتر وي،.انديشيدبوره، اعتقاد به
تاريك با پيكار ابزار دانشانديشييگانه همانا بودها، و.پروري همفكري با ترتيب، اين به
الزاريست وي، بسيارهمراهي مدارس و شدند گرم دل پيش از بيش ايران،يها در را

نهادندبه بنا آذربايجان در نخستين.ويژه نيز، تهران سالدر در بود.)ق1277(1860بار
هم با و شده مستقر آنان مدردشواريةكه توانستند سرانجام سن«معروفةسهـا،

مارس»يلوي در كنند،.)ق1279(1862را تأسيس پايتخت همان.در در كه مدرسه اين
با اول رد15سال در كه پروراند را كساني خود دامن در پرداخت، كار به ةشاگرد

برجست گرفتندةمشاهير قـرار پور،(ايران ).1382آرين

سال بهدر نيز ديگري نهاد پسين، يهودناهاي آليانس يهود(م جهاني افزونـ)اتحاد
مي تشكيل را نوشته اين اصلي موضوع كه فرانسه آليانس مدارس دربهـدهدبر تدريج

نمود ايفا فرانسه زبان ترويج در را مهمي نقش و پاگرفت نخستين.ايران نهاد، دراين بار
سال در كرميو«توسط،.)ق1256(1840پاريس، و)Adolphe Crémieux(»آدلف

شدچند تأسيس يهود روشنفكران از آزادي.تن گروه، دستاين به وفادار بودند خواهاني
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به را يهوديان حقوق بيان، و اعتقاد آزادي اصل بر بنا كه فرانسه، كبير انقالب آوردهاي
بودرسمي شناخته مي.ت دنبال را عمده هدف دو نهاد، اين رو اين مبارزه:كرداز يكي،

ديگر جمعي؛ و فردي تبعيض ضد و برابري ممالكيبراي در غرب تمدن گسترش
,Beikbaghban)نيافتهتوسعه 1971: پياده.(87 راستاي كهدر بود اهـدافي چنين كردن

انديش به نهاد افتادةاين ايـران جمله از جهان، سراسر در مدارس .برپايي
تأ مقدمات شعباما درةسيس يهود مسافرتآليانس نخستين هنگام ايران،

سال در پاريس، به شاه شد.)ق1289(1872ناصرالدين سفر.فراهم اين پي كهـدر
بودند كرده استقبال وي از گرمي به موافقت.)ق1295(1878ژوئيه13درـيهوديان با ،

حسين موافقتشاه، پاريس، در ايران سفير كمينامهخان به كه نمود امضا را مركزيةتاي
اجاز يهود، ميةآليانس ايران در را مدارس بيستتأسيس نزديك آن اجراي اما داد؛

ژوئنييعنسال؛ به.)ق1316(1898تا نمود، تصويب دوباره را آن شاه مظفرالدين كه
افتاد مدرسه.تأخير نخستين يهود، آليانس كه بود سال اين بهدر تهران، در را اش
كازه«مديريت Joseph(»ژوزف Cazès(نمود ,Ibid)برپا ساليآليانس.(88-89 تا هود،

اصفهان،.)ق24-1323(6-1905 همدان، تهران، شهرهاي در مدرسه هفت داراي ،
صحنه كرمانشاه، و)سنه(شيراز، گرديديكردستان سال.زد اين در مدارس داراياين ها،

ودانش2875 پسر بدانش1275آمــوز دختر بهآمـوز مجموع، در كه دانش4150وده
ميآموز، آموزش فرانسه ادبيات و .)175-1368:6غفاري،(دادندزبان

فرانسه-2 فرهنگ و زبان گسترش در ايرانيان نقش
دور دانشةدر و دولتمردان از بسياري برونقاجار، راه نوگرا، بنآموختگان از بسترفت

سياسي- رويـهاي را ميآورياجتماعي فرنگ نخست.دانستندبه را، فرنگ به رويكرد
شكست پيامدهاي از دربايد روسيه، از ايران بر.)ق1242(1826و.)ق1227(1812هاي
بحران بر افزون كه سياسيشمرد آفريدـهاي نيز هويت بحران عنوان.اقتصادي، به
نايب ميرزا، عباس سادهمثال، برونالسلطنه، راه بنرفتدالنه اين ايناز در را بست

آذربايجان،مي در كه جرمن«ديد و انگليس اهالي به آبادي، اعالني.واگذارد»يك وي،
روزنامه به تاهم فرستاد فرنگ تبريز«هاي در بيايد نمايد، اراده فرنگ اهل از كس »هر
شود برو)1319:12نفيسي،(ساكن راه طالبوف، چون نوگرايان از برخي اما ازن؛ رفت

زبانبستبن آموزش و نوين مدارس برپايي در را فرهنگي و سياسي فرنگيهاي هـاي
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نوشت.دانستندمي واجب«:وي شب نان از مدرسه، استايجاد به»تر پاي هركس زيرا ؛
گذارد، افتد«مدرسه بر او چشم از پرده هفتم، سال مي.»در كه:افزايدسپس كجاست از

اندازك«امروزه، به كه ديگري سيةشور دارد، نفوس ماما اما دارد؛ مدرسه و مكتب هزار
نداريم اطفال كتاب ده و مقدمات مكتب دولتي.)1363:80آدميت،(»ده نيز،حيي آبادي

ديباچ آكادمي«ةدر به زبان»مكتوب اهميت به وطن، پيشرفت راه در فرنگيفنلون، هاي
داشت تكيه فارسي بر.و نيز ووي دانش به بتوانند كه اين براي ايرانيان كه بود باور اين

زبان ناگزيرند يابند، راه جديد بياموزندعلوم را فرنگي .)ديباچه:1311فنلون،(هاي
دستبدين ايرانيان، براي بهسان فـرنگي، زبان به زبانيافتن كه فـرانسه ويژه

دست»ولتر«و»روسو« براي ابزاري بود، انگاشتهيهم جديد مدنيت و دانش به افتن
زبان.شدمي آموختن به دلبستگي با همراه گوناگونش، اشكال در فرنگ هايسنجش

پيشرفت علل به راه، اين از تا داشتند اميد ايرانيان، كه بود نكته اين بيانگر فرنگي،
برند پي خويش واماندگي و هم.غربيان مداريدر به ايرانيان گرايش راستا، فرانسوين س

بود بابت چند سياست:از در را فرانسويان درست، به يا خطا به كه اين هاييكي،
نمي سهيم انگليس و روس بي.دانستنداستعماري وارثان را فرانسويان كه اين چونديگر

انديشه چراي ميو كبير انقالب و روشنگري عصر كههاي آنچنان چون، و دانستند
تاريمي از سياسيبايست، نداشتهـخ كافي آگاهي كشور آن فرانسهاجتماعي سياست اند،

مي ناديده شمالي آفريقاي و مصر در نه.)1375:9ناطق،(گرفتندرا رو، اين پيدايشاز تنها
خوش را مدارس آستاناين در بلكه گفتند؛ برپاييةآمد به نيز خود مشروطيت،

فرانآموزشكده مدارس الگوي همان با برآمدندهايي .سوي
سو رويياز وقتديگر، حاكمان و شاهزادگان از بسياري وـآوري سياسي داليل به
عالق ادبـشخصيةيا و زبان افتاديبه مؤثر آن گسترش در فرانسه، ملك.ات نمونه، براي

ادب و زبان دوستداران از اورميه، حاكم ميرزا، بوديقاسم فرانسه ا.ات نزديوي را زبان ن
خصوصي مـاري«اش،آموزگار دوال Madame(»نيهمادام de la Marinier(كه آموخت

بود شده دعوت تبريز به فرزندانش، به فرانسه زبان آموزش براي ميرزا، عباس زمان .در
نتيجه، پرورد.)ق1250-1264(شاهمحمددر كه فرانسهةنيز، بود، فرانسوي بانوي اين

بود آمـده بار حت.دوست بهبهيوي را فرانسوي پزشكان انگليسي، پزشكان خدمتجاي
ملكم ميرزا چون كساني آنان ميان در كه كرد اعزام فرانسه به نيز را گروهي و گرفت
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حسين ميرزا وخان، سپهساالر ميحيييخان ديده مشيرالدوله :1989ناطق،(شدندخان

107-105(.
ايراني كه را نويني مدارس زباناما گسترش در مهمي نقش بودند، كرده تأسيس ان

داشت مدرسه.فرانسه نخستين دارالفنون، دولتي، نوين مدارس ميان زباندر كه بود اي
مي آموزش نيز را سال.دادفرانسه در كه مدرسه، اين بود،.ق1266اما شده تأسيس

نميبه نتيجه در گراييد؛ ضعف به رو فرانتدريج زبان بهتوانست را شايستهسه ايطور
دهد احتشام1356:457آدميت،(آموزش انتقادهايييچن.)27-1367:9السلطنه،؛ كه وضعي ن

سال در كه شد سبب بود، برانگيخته مدرسه آن عليه نيز رارا آن مشروطه، آغازين هاي
زبان و بخشند نمـايندبهبود تقويت آن در نيز را خارجي نو.هاي مدارس يينهمچنين،

حسين ميرزا كوشش به زبانكه بودند، گرفته پا ايران در سپهساالر خارجي،خان هاي
ميبه آموزش نيز را فرانسه حت.دادندويژه انديشيوي در اي،)Lycée(»ليسه«برپايية،

بود افتاده فرانسه سبك به مدرس.دبيرستان بنا»اتاماژوري«نظاميةسپهساالر، نيز را
عالو كه ميهنهاد تدريس آن در هم فـرانسه زبان نظامي، دروس :1356آدميت،(گرديدبر

دارالترجمي.)429و388 تأسيس او، اقدامات از ديگر سالةكي در بود.ق1289دولتي،
جداگانه بنگاه صورت به وكه روسي انگليسي، فرانسه، زبان چهار آن، در و درآمده اي

مي آموزش را استانبولي مدرس.دندداتركي سالةدر در كه نيز ،.ق1313سياسي
بود اجبـاري فـــرانسه درس بود، شده بنا مشيرالملك .)456:همان(توسط

مدرس چند نيز، تبريز داشتندةدر اشتغال فرانسه تدريس به جمله،.خصوصي از
سالةزباندومدرسه در كه رشديه، حسن مدرس.ق1300ميرزا و شد معروفةبنا
لقمانلقم توسط كه مخصوصانيه پزشك حمايتمحمدالممالك، با و ميرزا علي

سال»دوفرانس« در فرانسه، سفير مدرس.)ق1317(1899، نيز گرديد؛ چنداننهةبرپا
سعادت ديگر.)1368:175غفاري،(معروف عامل دو دولتي، و خصوصي مدارس بر افزون
تعيين نقش فركنندههم و زبان رواج در داشتنداي فرانسه سال.هنگ از كه اين يكي

كلي).ق1320(1902 براي فرانسه زبان با آشنايي اجبارية، ديواني مشاغل داوطلبان
ادار كه چنان بود؛ بلژةشده اختيار در كه كشور فرانسهكييگمركات زبان دانستن بود، ها

شعبه تمام كارمندان براي بودرا كرده الزامي خود اين.هاي راستاديگر در همانيكه
س از ديواني، اجباري.)ق1326(1908النيازهاي عالي مدارس تمام در فرانسه زبان ،

بود بهبدين.)171و173:همان(شده ايرانيان ميان در زبان اين افتادهجايااندازهسان،
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دولت توسط كه مدارسي حتي كه ايرانبود در آمريكا و آلمان انگليس، روس، برپاهاي
آن در خارجي زبان عنوان به نيز را فرانسه بودند، ميشده آموزش .دادندها

پاره كه اين گونهديگر به هم، داخلي مطبوعات از ادباي و زبان راياي فرانسه ات
مي ضياء.كردندترويج سيد مديريت به شرق، روزنامه مثال، عنوان كهبه طباطبايي الدين
سال ميمنت.ق1327از فارسشر زبان دو به بوديشد، فرانسه اين.و توقيف از پس

روزنام پيةروزنامه، را رويه همان بود، شده آن جايگزين كه صفحبرق و چهارمةگرفت
سال از را مي.ق1328خود منتشر فـرانسه زبان به بدين.)63-1364:4صدرهاشمي،(كرد،
سال از مجمسان قاجارها، حكومت آغازين سياسي،وعههاي فرهنگي، عوامل از اي
فرآشخصيت يك در داخلي، و خارجي آموزشي نهادهاي و بهيها دست نوگرايي، ند

جامع در فرانسه زبان تا دادند هم دوانةدست ريشه زبانيايران نخستين جايگاه در و د
گرفت قرار ايرانيان .خارجي

ايراندركشورآنادبياتوزبانسترشگفرآينددرفرانسه،آليانسمدارسنقش-ب
ايران-1 در آن تأسيس چگونگي و آليانس اهداف به نگاهي

ايران در را آليانس مدارس جهانـتأسيس و بلند اهـداف پي در نهادكه آن شمول
گرفت دانستـصورت ايران در فرانسه فرهنگ و زبان گسترش در نويني فصل .بايد

سالنخستين در نام.)ق1301(1883بار به نهادي پاريس، در كه فرانسه،«بود آليانس
مل فرانسهيكانون زبان ترويج بودج»)2(براي با شد300000ةساالنة، تأسيس .فرانك

سراسر در فرانسه فرهنگ و زبان گسترش پيداست، نامش از كه چنان نهاد، اين هدف
بود ادام.جهان در كانون، نوشتاةاين خود با«:هداف است پيوندي هم ما هدف

برون زندهفرانسويان ملمرزي، زبان دوستدارانينگهداشتن همه ميان در و آنان ميان در
مليت هر از و نژاد هر از فرانسه، فرهنگ و را.)1375،83ناطق،(»زبان نهايي هدف سپس،

نوشت و ساخته روي«:آشكارتر فرانسه زبان به كه آن فرانسويهر رسم و راه به آورد،
روي فرانسوي، خوي و خلق به رويكرد و كرد خواهد روي فـرآوردهنيز به هايآوري

بود خواهد در.فرانسه كاربردي است ابزاري كشور، از خـارج در فرانسه زبان گسترش
ملي توليدات در و ستد و داد تسهيل در روابط، اين.)همان(»گسترش به عنايت با

ميعبارا بر نيز ديگر منابع از كه چنان و كشورها،ت از بسياري در نفوذ براي فرانسه آيد،
بسياربه انگليس، و روس يعني ديگر؛ استعماري قدرت دو با رقابت آن در كه ايران ويژه
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بود كرده انتخاب را فرهنگي راهبرد بود، زيرا.دشوار بود؛ هم موفق البته راهبردي، چنين
بسيارينه دانشتنها از بسياري بلكه اعيان؛ و شاهزادگان دولتمردان، آناز آموختگان

بودند شده فيل فرانكو و فون فرانكو نيز، ايران .روز
از بود عبارت شهر، هر در فرانسه آليانس تشكيالت يكياما انجمن، يا كميته ك

و مدرسهيكتابخانه سد.ك آغاز در ترتيب اين داةبه نهاد اين ةكميت126رايبيستم،
مصر،برون ايتاليا، بلژيك، روسيه، آلمان، استراليا، آمريكا، در جمله از جهان، در مرزي

بود ايران و نخستين.تركيه ايران، سالدر در آليانس،.)ق1307(1889بار بولتن كه بود
كميت برپايي بردةاز نام شيراز و تهران در خود مركز دو از و راند سخن تهران

)(Bulletin, 1889: ريشار.158 ژوزف با تهـران، مـركز پسر)الممالكمؤدب(مديريت ،
مي آموزش را فـرانسه درس دارالفنون، در كه بود معروف ريشار مركز.دادژول مديريت

عهد به نيز، ,Bulletin(بود)Decroix(»دكروآ«ةشيراز 1890: دولت.)112 كار، آغاز در
كميت برپايي با عليايران ميرزا و نكرد مخالفتي امينه ميرزااصغر خانعليالسلطان،

ناامين ميرزا كامران و كمكبيالدوله قول حتي و آمدند در آن عضويت به السلطنه،
دادند نيز به)Balloy(»بالوآ«.مالي را آن افتخاري رياست ايران، در فرانسه سفير عهده،

ناص فرانسوي پزشك فوريه، دكتر و نويسندگرفت و شاه دربار«ةرالدين در سال سه
شد»ايران برگزيده آن رياست به شدند.، دعوت همكاري به نيز، ديگر نفر :Ibid(چند

بلند.)112 سياسي مقامات از دعوت واقع درةپايدر را نهاد اين راهبرد از بخشي كشور،
در موجود موانع جامعيرفع پيشةك و ميسنتي تشكيل آن اهداف .)3(دادبرد

مظفرالد زمان به را آليانس تأسيس اشتباه به منابع، برخي پزشكيالبته به و شاه ن
دكتر وي، مي)Schneider(»دريشن«فرانسوي سالنسبت در كه 1317(1899دهند

برگز.)ق آن رياست به حاليي، در بود؛ شده پيشده كه همچنان نهاد، اين تأسيس تركه
س به شد، مي.)ق1307(1889الگفته خود،باز رياست زمان در شنيدر دكتر و گردد
سازمان به كميتتنها نوين بودةدهي پرداخته .)4(آن

كميته تشكيل از بودجـپس آن در برنامةكه راةمدرسه، استادان استخدام و دروس
مي بودـكردندبررسي مدرسه برپايي براي مكاني يافتن بعدي، يكي.دشواري سرانجام،

به فـرانسويان )»ماته«ناماز Mattés)خان از بخشي داشت، كاري و كسب تهران در ةكه
آن در كالس دو سان، بدين و داد اجاره آليانس به را شدخود تشكيل سال.جا در سپس

تشكيل.)ق1309(1891 براي را تاالري تا پذيرفت دارالفنون مذاكراتي، در كه بود
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دهدهايكالس اختصاص گره.آليانس حدي تا توافق، گشوداين آن كار :1375ناطق،(از

اين.)88و92 تا يافت، ادامه همچنان آليانس سالگسترش در ،.)ق1322(1904كه
خانه آن كنار در و ديدند تدارك را بزرگي ساختمان آن، برايگردانندگان نيز را اي

گرفتند نظر در سال.استادان همين كالس8500،در كردند، خرج جديديقران هاي
بودج و نيزةافزودند را دادند12000ساالنه قرار ,Bulletin)فرانك 1904: 244).

سخنرانيي برپايي با كه بود اين آليانس ابتكارات از نمايشنامهكي اجراي و همها ها،
مي فرهنگي بودجتبليغ راه، اين از هم و مةنمود بهبود را انقالب.بخشيديخود سال در
يعني بودج.)ق1324(1906مشروطه؛ بهبود براي آليانس وجودة، به آزاد فضاي از خود،
و برد بهره پنجهنمايشنامآمده در را گاي نام با La(»الكانيوت«ويايپرده، Cagnotte(،

پول«يا عين»قلك صدراعظم حضور با برد، صحنه روي درباريان و انداست.الدوله
در كه كوچهينمايش از ميكي پاريس موردهاي سخت گرفتگذشت، قرار همگان .پسند

نا اعظم، صدر جمله از شجاعبيبزرگان جيبالسلطنه، به دست مشيرالدوله، و السلطنه
در سان، بدين و شبيكـردند گره45000ك و آمد گـرد آليانسيفـرانك كـار از

شد ,Bulletin(گشوده 1906: ا.)364 از فرانسهيگذشته فـرهنگ گسترش راستاي در ن،
سال در كه دانشگاه.)ق1329(1911بود يك تأسيس براي كشور دو بين مذاكراتي ،

گرفت صورت تهران در نايحت.فرانسوي دربيناصرالملك را وسيعي زمين السلطنه،
مل شوراي مجلس فرانسهيمجاورت اختيار در دانشگاه، بناي منظور به و، بود گذاشته

كمك بودقول داده نيز را بعدي اين)1368:176غفاري،(هاي چرا كه نيست معلوم اما ؛
نگرفت سر .كار

شعبه برپايي به آليانس تهران، بر برآمدافزون شهرها ديگر در ديگري از.هاي گذشته
پيشةشعب كه شعبشيراز شد، اشاره سالةتر در هم، تأسيس).ق1319(1901بروجرد

كميت در شهر، بزرگـان و كردنـدةشد شـركت ,Bulletin)آن 1901: نيز.(134 رشت در
همـةشعب در يارييآليانس، به و سال تنكابنيوليمحمدن سپهدار(خان و نصرالسلطنه
عالق)بعدي فرانسه زبان به افتاديخاصةكه راه به امتحانات.داشت، مراسم در خود وي،
كردياهداو1901سال شركت شاگردان به :Ibid)جـايزه شعب؛(134 درةاما آليانس

سال در كه و.)ق1320(1902تبريز، اهميتيپاگرفت از يافت، گشايش بعد سال ك
بودويژه برخوردار و.اي نصراني ارمني، عيسويان زيست محل باز دير از آذربايجان،

بود ه.مسلمانان حضور دليل به دوره اين بسياريدر مذهبي و فرنگي مدارس اقوام، مين
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فرنگ تبريز، واقع در و بود آمده وجود به منطقه آن سراسر درمĤبيدر ايران شهر ترين
مي شمار به روزگار نيز،.رفتآن فرانسه كميتيآليانس تشكيلمنطقهةك تبريز در اي

در آن، عمومي شوراي نخستين كه مدرس1903فوريه20داد در شدلقمة، تشكيل .انيه
لقمان دكتر را مدرسه پزشكاين آنمحمدالممالك، اختيار در وليعهد، ميرزاي علي

بود داده قـرار ,Bulletin)كميته 1903: سال.(228 تا كميته، ،.)ق1323(1905اين
مييچند پشتيباني هم را مدرسه كمكن آنان به و مـنمود بر.پرداختيهزينه افزون
آلياناين شعبهها، صحنهس و بوشهر در نيز ديگري در)سنه(هاي كه داشت كردستان

اداري مركز روزگار، به-آن استان اين مسياسي .رفتيشمار

فرانسه-2 آليانس كيفي گسترش چگونگي
توسع بر افزون ايران، در آليانس ادبةگردانندگان و زبان كيفي گسترش به اتيكمي،

داشتند توجه نيز سالدر.فرانسه در راستا، شنيدر،.)ق1317(1899اين دكتر كه
مظفرالد مخصوص سازمانيپزشك به رسيد، آليانس رياست به شاه، كميتهن نوين دهي

يافت سزا به رونقي مدرسه نتيجه، در و از.)1368:172غفاري،(پرداخت ديگر يكي
فرانكوشش دولت به كه بود اين آليانس كيفي افزايش براي وي كههاي بقبوالند سه

معــادل را ايراني زبان فـرانسه، مدارس ديگر و آليانس آ«ديپلم لوره »بكا
)Baccalauréat()فرانسه مدارس درباز)ديپلم بتوانند اعزامي دانشجويان تا شناسد،

ثبتدانشگاه كشور آن صورتهاي اين به را وي پيشنهاد فرانسه دولت اما كنند؛ نام
و بگذرانند را درسي امتحان چند دانشگاه، به ورود از پيش دانشجويان اين كه پذيرفت

بپردازند نيز سال.شهريه در ديگر بار پيشنهاد، مقرر.)ق1321(1903اين اما شد؛ تكرار
به ورود براي دانشجويان و بشناسند ابتدايي تصديق جاي به را آليانس گواهينامه كه شد

فدانشگاه رشتهـاي در را امتحان دو يكي بگذرانندةرانسه، ,Bulletin(فرانسه 1903:

116(.
ديگر ساليتحول در فرد.)ق1321(1903كه كه بود اين داد تهران،يرخ در

باةكتابخان را خود كرد800شخصي اهدا فرانسه سفارت به فرانسوي، كتاب .جلد
آليان اختيار در را مجموعه آن نيز كتابسفارت افزودن با نيز، مدرسه اين و داد قرار س
كتابخان مجموعه، آن به خود انبار داديمهمةهاي سامان شاگردانش براي همزمان.را

دگرگوني اين شنيدر،با دكتر سخنراني)Vizoz(»ويزوز«ها، ديگران، نيزو هايي
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مورد سخت كه كردند برگزار فرانسه ادب و فرهنگ قـپيرامون بودتوجه گرفته رار
)Ibid: 116(.

توسع نهادةبا افزايش به رو نيز شاگردانش تعداد آليانس، سال.كيفي 1904در
شاگـ،.)ق1322( بهشمار آن شبانه130ردان شاگرد چند و رسيد گرفتندتن هم .روزي

به نيز را استادان به6شمار دادند؛ افزايش را آنان علمي كيفيت و رسانده كهاينهگوتن
دانشگاه استادان از آنان، از تن ميدو شمار به فرانسه هم.رفتندهاي جـديد آموزگار دو

درس آموزش كردندبراي استخدام عـربي و فارسي ,Bulletin(هاي 1904: در.)244
ادبيات و فلسفه جغرافيا، تاريخ، رياضيات، از بود عبارت آليانس درسي مواد زمان، .اين

مذه ميدروس آموزش مدرسه از بيرون نيز، را مهمبي اما هماندادند؛ را دروس ترين
مي تشكيل فرانسه ادبيات و مولير.دادندزبان از آثاري زمينه، اين ،)هانمايشنامه(در

دوما تفنگ(الكساندر سه و كريستو مونت دو هوگو)داركنت ويكتور فنلــون)بينوايان(، ،
تلماك( الفـون)ماجراهاي مي...و)اشعار(تن، يا.شدندتدريس اصلي زبان به متون اين

كتاب در شده، مييهايفروشيترجمه فروخته شرافت و خورشيد تربيت، شدندچون
.)1375:102ناطق،(

سالةمجموع در كه شد سبب شرايط دانش.)ق1327(1909اين تعداد اين، آموزان
به يك185مدرسه، و نيتن بعد بهسال بــزرگي215ز، رقم زمـان، آن در كه برسد تن

مـبه بين.رفتيشمار آنان، سن و بودند مسلمان شاگردان متغير35تا8بيشتر سال
سال.)همان(بود مدرس.)ق1328(1910در داشتة، درس كالس شش تهران، در آليانس

برنام مبناي بر آموزش، بودةو شده تنظيم فرانسه اين.مدارس ودر زبان بر افزون زمان،
و شيمي فيزيك، انگليسي، جغرافيا، رياضيات، مانند ديگري مواد فرانسه، نيز،...ادبيات

مي پيش.شدندتدريس نيز دستگاهمدرسه و ابزار وتر، فيزيك آموزش براي را الزم هاي
بود كرده خريداري ,Bulletin(شيمي 1911: 199(.

سياستي از ديگر ككي كمةميتهاي گسترش براي فرانسه دولت و كيفييآليانس و
آن در كه نويني مدارس به كه بود اين ايران در كشور آن تدريسزبان نيز زبان اين ها

كمكمي ميشد، اقتصادي سال.كردهاي در رو اين كميت.)ق1323(1905از ة،
حممنطقه تحت آذربايجان در را مدرسه چند تبريز، در آليانس قراراي خود مالي ايت
بود جمله.داده آن باةمدرس:انداز با15رشديه، لقمانيه، مدرس100شاگرد؛ ةشاگرد؛
باالزاريست الزاريست116ها، دخترانشاگرد؛ خسروهاي باة مدرسه60آباد، و شاگرد
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با»سوزانيان« حــدود.شاگرد35ارمنيان، مدارس، اين از يك هر به قران500كميته
ميمكك كتابهزينه و آنپرداخت براي نيز را درسي ميهاي خريداري كردها
)Bulletin, 1905a: فرنگي.)228 مدارس از كه نيز، سعادت و فرنگيلقمانيه و زبانمĤب
ميبه نهشمار كمكرفتند، از بهرههزينهتنها فرانسه دولت شيوهاي بلكه بودند؛ ةمند

برنامهسازمان و آدهي كمريزي نيز آنان الگووموزشي آليانس مدارس روي از برداريبيش،
بود شاخ.شده با مدارس، داشتندةاين همكاري نيز تبريز .آليانس

پيشچالش-3 آنهاي با آليانس رويارويي چگونگي و هارو
چالش و موانع با ايران، در تأسيس آغاز همان از فرانسه، سياسي،آليانس گوناگون هاي

شداقتصا روبرو اجتماعي و تأثير.دي آن بازدهي و گسترش ميزان بر موانع اين چند هر
داشته چنانمنفي اما تاكتيكاند؛ به توسل با آليانس، گردانندگان آمد، خواهد وكه ها

سفروش و فرانسه دولت كمك به و خاصي راهبرديهاي توانستند ايران، در كشور آن ر
به كاميابي با را مدرسه برنديپاين .ش

جمل رقةاز موانع، مدرسياين و دارالفنون چون زورمندي هرةبان كه بودند سياسي
نيز را فرانسه زبان مدو، ضد.دادنديآموزش مقامات، ديگر و شاه برانگيختن با آنان

پا از تا برآمدند، كارشكني به كنندآليانس، جلوگيري آن اين.گرفتن در دارالفنون
دوسال ميةرها، را خود فارغضعف و بهيالتحصگذراند را فرانسه زبان نه آن، خوبيالن
نهمي و ميآموختند پذيرفته ادارات در چنانچندان احتشامشدند؛ تلخيكه به السلطنه،

مي نياموختياد چيزي دارالفنون، در تحصيلش مدت در كه كهمييو.كرد :نويسد
مي« فرانسه كلمه دو كسي سؤالگفتاگر تحصيلميييا سـال هشت از پس كرد،

جوابنمي به قادر و نبودمفهميدم سال)27-1367:9السلطنه،احتشام(»گفتن از اما ؛
سخت.)ق1323(1905 آليانس با رقابتش شد، بازسازي دولت توسط دارالفنون تركه
سالةمدرس.شد در كه نيز، گفپابر.)ق1303(1885نظامي فارغگرديد، كه شد ته

حت نميالتحصيالنش، راه نيز ارتش اين.افتندييبه دلاز اينرو، هراس و نگراني
برجستهآموزشگاه شاگردان آليانس، كه بود آن از بهيترها را دولتي مدارس و بپروراند

بكشاند .كسادي
مدرسه زمان، اين در كه بود روس و انگليس با آليانس، ديگر نداچالش ازاي و شتند

هيچ به فرانسوي، نبودندمدارس خشنود و.روي رقيبان، كه داشت تصريح فرانسه سفير
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انگليسي ميان آن نمياز دريغ كارشكني از پاآلماني.ورزندها، مشروطه، سرآغاز در نيز ها
مدرسه جديد، رقيب يك عنوان به و گذاشته ميدان نامبه به حضور»پطروس«اي با را

ك آن احتشامسفير و مخبرالسلطنه نيز، و داشتند،شور آلمـان سوي به دل كه السلطنه
با.گشودند مدرسه، پرداخت12000اين كار به ايران، دولت از مـرسوم دولت(تومان

آلماني.)209-10:آبادي، بر سالافزون از و.)ق1327(1909ها، ايران تربيتي انجمن ،
ته در واشنگتن، از پس نيز آلآمريكا براي رقيبي و پاگرفت شديران .انس

چالش همه، اين عمدهبا آلهاي كه آنياي با زيراانس بودند؛ سياسي بود، مواجه ها
انديش تداعيةدر فرانسه نام درباريان، و بودةكنندسياستمداران كشور آن كبير .انقالب

مي وانمود چنين دولتمردان نزد همواره نيز، دشمنان و كانونرقيبان آليانس، كه كردند
نظم عليه شورش جز را، فرانسه فرهنگ و زبان كه اين و است انقالبي افكار پرورش

جمهوري به را شاگردان سرانجام، و نيست ديگري تعبير گرواندموجود خواهد .خواهي
دشمنان اين از فورت«يكي مونت دو ر»كنت بوديي، پليس به.س گزارشي در وي

شاه، انقالبناصرالدين تبليغات كانون را آليانس دروغ همانيبه به كه خواند مذهبي و
است خطرناك بيان با فوريه،(ميزان، ميرزا،.)1385:188دكتر كامران دم در نيز، شاه

بستهنايب دستور و احضار را كميتالسلطنه و مدرسه آن،ةشدن پي در و داد را آليانس
ممنوع نيز را فرنگي مدارس كردبرپايي .اعالم

وزير آليـانس، بازگشايي براي مخصوصاما پزشك فوريه، دكتر و فرانسه مختار
شاه سال-ناصرالدين از د.)ق1309(1891كه عهده بر را آليانس رياست به-اشت، پا
گذاشتند كامرانوزير.ميدان كميتمختار، عضو كه را قرارةميرزا واسطه بود، نيز آليانس

ش به تا نيستداد و نبوده دولت و دين دشمن هرگز آليانس، كه بقبوالند به.اه هم كاري
بس و است فرانسه زبان ترويج آرمـانش، تنها و ندارد سياست و .)1375:91ناطق،(مذهب

افتخار رياست وي خود شاه، خيال آسودگي براي كه كرد پيشنهاد همچنين، يوي
بپذيرديآل را كوشش.انس بزرگياين خطر از آليانس فوريه، دكتر قول به و افتاد مؤثر ها

يافت نه.رهايي شاه عاليسرانجام، رياست بلكهآنةتنها پذيرفت؛ حقيقي«را عشق
سوء بر فرانسه، مملكت به كرداعليحضرت غلبه بدخـواهان فوريه،(»نيت به.)188:دكتر

در ترتيب، صادر.)ق1309(1891يلآور18اين را مدرسه بازگشايي فرمان شاه، كه بود
نيز، خود و كرد200كرد مالي كمك .تومان
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سال مشروطه.)ق1323(1905در جنبش آغاز با درگيري، و وخواهي مستبدان هاي
آرامآزادي به مخالفان، و دشمنان هجوم از ماندن امان در براي آليانس مديران خواهان،
اين،كر كه كردند توجيه چنين را آليانس ديگر، بار و پرداخته آنان اذهان نهاديدن ك

سياسي نه و است شاگردان،.فرهنگي جوايز توزيع هنگام فرانسه»دوفرانس«در سفير ،
امروز، كه گفت صراحت به ايران، به«در را فرانسه زبان كه نيست اين جز آليانس، هدف

ك زيرا بياموزد؛ ميايرانيان زبان اين ستدهايه و داد و آتي تحصيالت در را آنان تواند
رساند ياري ,Bulletin(»بازرگاني 1905b: سال.)286 استوار.)ق1325(1907در با ،

پادشاهي تدريجي افتادعليمحمدشدن خطر در آليانس مي.شاه، نشان كهمنابع دهند
كمك زمان، اين نيةهزيندر شاه شد، قطع نميدربار دريغ كارشكني از وي.ورزيدز

انگيخت بر فرنگي مدارس عليه را واپسگرايان دشمنيبي.حتي، اين در روسگمان هاها،
داشتند دست و.نيز شد چيره آليانس كاركنان بر ترس و نااميدي ديگر بار هرحال، به

كميتيتن از را خود كشيدندةچند، كنار .آن
هم درگيريةبا ماين ميها، نشان نهنابع فرانسه، آليانس كه بردهند توانست تنها
خاصيهابحران محبوبيت شد موفق بلكه شود؛ چيره ويگوناگون فرانسه زبان براي

نمايد كسب آستان.فرانسويان دولتةدر رقابت كه اول، جهاني درجنگ استعماري هاي
بود، رسيده خود اوج به ويوله«ايران باستان»هانري سرشنا، به ايران در كه فرانسوي س

كهمي است چنان ايران، در فرانسويان محبوبيت كه داد هشدار خود متبوع دولت به برد،
دولت خدشهرشك را وجهه اين نبايد بنابراين است؛ برانگيخته را رقيب كردهاي .دار

ايران-4 در فرانسه فرهنگ و زبان گسترش ميزان و آليانس كاركرد ارزيابي
ميبا فرانسه، آليانس مدارس كاركرد ارزيابي و تأثيروارسي و نفوذ ميزان به گذاريتوان

برد پي ايران در كشور آن چالش.فرهنگي منفي تأثيرات نبايد بررسي، اين در هايالبته
سياسي دورياجتماعيـگوناگون نظر از آن، آموزشي كاركردهاي ميزان بر را شده اد

آ.داشت نقش هنگاميهمچنين، ايران، در فرانسه زبان پيشرفت و آموزش در ليانس
ميبرجسته كمكتر كه همشود به نهاد اين مالي آنةهاي در كه نويني زبانمدارس ها

مي تدريس شودفرانسه گرفته نظر در نيز، و.شد كمي لحاظ به آن كاركرد همه، اين با
دانش تعداد خروجي و خدماكيفي منشأ كه بودند،آموختگانش شده ارزشمندي ت

بود يق.چشمگير به راستا، اين مييدر كارنامن كه گفت زبانةتوان فرانسوي مدارس
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به بسايراني، آليانس، ديپلمهيويژه رهاورد از دانشگاهپربارتر از ايراني فرنگهاي هاي
.بود

بهتر دوره، اين منابع گزارش در را آليانس تأثيرگذاري و كاركرد توانميميزان
منطقه.دريافت نشست نخستين كميتدر سالةاي در كه تبريز، در 1903آليانس

دكتر.)ق1321( شد، برگزار فـرانسه كنسول رياست به پزشك)Coppin(»كوپن«، ،
فرهنگ به ايران مردم رويكرد و كرد ياد ايران در فرانسه زبان گسترش از وليعهد، نظامي

ستود را گفت.فرانسه گرفت،«:وي را سياسي زبان جاي فرانسه زبان ايران، در امروز
بي را ما زبان كشور، اين دولتمردان از ميبسياري حرف جاييغلط تا درستيزنند؛ به كه

خاورمي فرانسويان ايرانيـان، كه گفت در.)1375:105ناطق،(»زمينندتوان همچنين،
آستان.)ق1323(1905سال در مشرةو كميتانقالب گزارشةوطه، تهران، در آليانس

حدود ايران، در اكنون كه مي10000داد حرف رواني به را فرانسه تهران،تن در و زنند
را24 ما زبان ميآموزشكده افزود.دهندآموزش هم:سپس بزرگ،ةدر شهرهاي

فرانسوي بهمـدارس پنجزبان از شمارشان و افتاده شراه برابر پنج پيش، استسـال ـده
)Bulletin, 1905b: اين.)286 بر باستانافزون ويوله، هانري كهها، نيز، فرانسوي شناس

سال مي.)ق1332(1913در سر به ايران در ايران،، در فرانسويان كه داد گزارش برد،
از76 بيش كه دارند مي3000مدرسه آموزش فرانسه زبان به را همچنين،.دهندنفر وي

جن آغاز همدر كه داد گزارش يكم جهاني همهگ ما، گسترشميهنان به دست جا
زده نوين روحيمدارس يك با همراه مدارس، اين در آموزش و برابرةاند در آزادمنشانه

است آيين هـر با و .)1989:111ناطق،(همگان
فرانسويبدين مدارس خودسان، دامن در را زيادي شاگردان آليانس، چون زبان

بهپ غرب، جهان پيشرفت و روز دانش با را آنان و ساختندروراند آشنا فرانسه، .ويژه
نام و شاگردان كه بودند مدارس هدايت،يآورانهمين صادق كرماني، آقاخان ميرزا چون

جمالمحمد نيمـاعلي اعتصامي، پروين خـويشيزاده، دامن در را ديگر بسياري و وشيج
داده دانش.)1382ر،پوآرين(اندپرورش از بسياري اين، بر باافزون آليانس، آموختگان

تواناي كسب و تخصص ديوانيفراگيري در توانستند الزم خدمتهاي به مختلف هاي
شوند مـديريت.مشغول زمـان در نمونه، گمركات،يبلژ)Mernar(»مرنار«براي بر كي

دانش از تعدادي گمركات، ديگر همانند آستارا گرفتگمرك كار به را آليانس .آموختگان
مدرس در همزمان مةصادقيةاينان، نيز تدريس شهـر -1384،9زاده،خمامي(كردندياين
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سال.)268 در كه شد ازگفته تن صد حدود توانست آليانس بيستم، قرن آغازين هاي
سازماندانش در را بهآموختگانش ايران مختلف ادارات و گماردها .)1368:174اري،غف(كار
كاركردي از ديگر مشروطهكي جنبش بر آن تأثير ايران، در آليانس بودههاي خواهي
مي.است زمينه اين نوشتهدر بيشتر كه گفت زبانييهاتوان از مشروطه جنبش در كه

شد برگردانده فارسي به زمينـفرانسه در اجتماعيةچه و ادبي چه و بيشترـسياسي
كوشش فرانسويبه مدارس ديگر و آليانس استشاگردان بوده روزنامه.زبان هايدر

ترجم از خارجي،ةتبريز، اخبار و نوشتهيمتون از انقالبا با رابطه در سياسي هاي
مسئل وةفرانسه، آشنا...زنان فرانسه زبان به متون، آن نويسندگان كـه بود پيدا نيك ،

مشروطهالب.)5()1375:99ناطق،(بودند بنياديته شعارهاي از يكي كه نيز، شانخواهان
همين پيشين شاگردان از كه نيز آنان از برخي و بود ايران در جديد دانش گسترش

بوده ايستادندآليانس مدارس اين پاي هنگامي.اند، را آليانس ماليآنان مشكل با كه
مي ميمواجه ياري وشد مـرديدادند مطبوعات، طريق از ثبتا و كمك به تشويق را م

مي مـدارس اين در فرزندانشان .)6()1324:4الحديد،ةروزنام(كردندنام

نتيجه
فتحعلي زمان جنگ.)ق1212-1250(شاهاز روس، طوالني همچنين،هاي و ايران ضد ها
بي انگليسيمداخالت آوردپايان روي فرانسه به ايران تا شدند سبب پس،.ها آن از

شدضرور سبب فرانسه زبان جهاني اهميت ديگر، سوي از و سو يك از سياسي روابط ت
و خصوصي آموزگاران آورند، روي زبان اين به اعيان و حكام و شاهزادگان از بسياري كه

هيأت به تا برگزينند، را فرانسوي نشانپزشكان خوش روي فرانسوي الزاريست هاي
آن به و نخستيدهند تا دهند اجازه فرانسويها مدارس اقليتن ميان در را هايزبان

نمايند پا بر مسيحي دوره،.مختلف اين در سان زبانبدين نفوذ براي مناسبي بسترهاي
دورو در فرانسه زبان گسترش روند اما گرديد؛ فراهم ايران در فرانسه ةفرهنگ

شاهيناصرالد يافت،.)ق1264-1313(ن بيشتري مج.شتاب دوره، اين ازموعهدر اي
مدارس دارالفنون، مانند خصوصي، و دولتي نوين لقمانيه،مدارس نظامي، و سياسي

و فرانسه...رشديه همه كه شدند تأسيس ايران در غربي آموزشي الگوهاي و ساختار با ،
مي تدريس خارجي زبان عنوان به كم، دست .كردندرا
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مهم نقش فرانسه، آليانس مدارس همه اين نمودتبا ايفا زبان اين گسترش در را ري
سال از بود.)ق1307(1889كه گرفته پا ديگر شهر چند و تهران در كه.، نهاد اين

سياسي پشتيباني با بلنداقـتوانست مقامات و فرانسه دولت برةپايتصادي ايراني،
دوگانهچالش نقش شود، چيره بسياري سياسي فرآهاي اين در را ميياي ايفا :نمودند

مي آموزش را فرانسه زبان خود، آموزشهم را زبان اين كه مدارسي به هم، و داد
كمكمي ميدادند، ساليآليانس.پرداختهزينه از بود، پاريس در آن مركز كه نيز، هود

شعبه.)ق1316(1898 ديگر، شهر چند و تهران در و شد ميدان وارد كرد، برپا را .هايي
ا بر پارهينافزون بلژيكيها دست در كه كشور گمركات مطبوعات، از فرانسهاي زبانهاي

الزامي نيز، سالبود از ديواني، مشاغل داوطلبان براي فرانسه زبان .)ق1320(1902شدن

سال از زبان اين شدن اجباري جمله.)ق1326(1908و از كشور، عالي مدارس در ،
زبان بيشتر گسترش در مؤثر بهعوامل ايران، در فرانسه ادبيات ميو .رفتندشمار

هانوشتپي
ژزوئيتالزاريست-1 فرقه با نبايد را بودندفرقه(هاها پاپ از واطاعت فقر تقوا، اصل به معتقد كه ازمسيحيان )اي

دانست يكي بودند، شده مستقر اصفهان در صفويه، دوره از هوادارالزاريست.و الزار«ها، طبقبو»سن كه دند

بودافسانه پيامبر عيسي ياران از وي، كه شد گفته در)ع(عيسي.اي و كرد زنده ديگر بار درگذشتش، از پس را او ،

مارسيسده شهر به ناگهان الزار بعد، رسيدهاي شهادت به نيز جا همان در و شد جا آن كليساي اسقف و آمد .در

فرقكاتوليك به وابسته نيز، فرانسوي بودندهاي كشور اين الزاريست كليساي و .ه

2- Alliance française, Association nationale pour la propagation de la langue
française.

پيش-3 كه ميهمچنان همواره تاسيس بدو از فرانسه آليانس شد، اشاره نيز همچونتر نفوذي، با افراد تا كوشيد

صدراعظم السلطنه، آننايب نظير كميتهو وارد را نمايدها خود كميته.هاي در پايه بلند مقامات دادن ومشاركت ها

مي تشكيل را نهاد اين راهبرد از بخشي كه آليانس گردانندگان ميان ميدر صورت خاصي اهداف با گرفت؛داد،

كارشكني برابر در را آليانس آنان كه اين مخالفتازجمله و زها رقيب دو پشتهاي انگليس و روس بانييورمند

رسانند.نمايند ياري مالي نظر از ويژه به سخت، روزهاي در را مدرسه كميته .همچنين،

نام-4 به خود كتاب در غفاري ابوالحسن مثال، عنوان فرانسه«به و ايران روابط به،»تاريخ را آليانس تأسيس

نس وي پزشك شنيدر، دكتر به و شاه الدين مظفر ميدوره .دهدبت

مي-5 نمونه ازبراي فرانسه«توان كبير انقالب دانش»تاريخ از مرتضوي، خان يوسف ميرزا كوشش به كه برد نام

مي فرانسه نيز او كه ناطق خان جواد ميرزا و فرانسوي مدارس درآموختگان و شد برگردانده فارسي به دانست،

رسيد.ق1330سال چاپ به تبريز در ،.



�تاريپژوهش/� علوم شماره4دورهخي،هاي تابستان1، و بهار پياپي1391، شماره ،5

آزاديالبته-6 از داشتهبرخي انتقاداتي مدارس اين بر نيز، شنيدر.اندخواهان دكتر كه هنگامي نمونه، براي

نظام در بود، شده معارف انجمن عضو فرانسهفرانسوي زبان انجمن، آن بودنامه كرده اجباري عالي مدارس در .را

آ موضوع در شنيدررا دكتر آبادي، دولت يحيي كه بود رابطه اين مصالحدر مدرسه اين چرا كه نكوهيد ليانس

نمي رعايت را مملكت ابتدايي آبادي،(كندتعليمي ).1377:304دولت
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