دورة  /3شمارة  /2پاییز و زمستان  /1392ص 381-406

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛
جایگاه واالی فرهنگ در دیپلماسی
ناهید شاهوردیانی

1
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كارشناس ارشد مطالعات بريتانيا دانشگاه تهران
تاريخ دريافت - 92/2/27 :تاريخ پذيرش92/6/3 :

چكيده
بيشك ،برای كشوری كه نخستين وزارت فرهنگ جهان را تﺄسيس كرده است ،فرهنگ از عناصرر مهرد ديماساسري مبسرو
ميشود .اين توجه منبصربهفرد به فرهنگ و نقش آن در روابر برينالسار ،،مبتنري برر نگراه و تروجهي اسرت كره دولرت و
سياستگذاران فرانسوی از ديرباز به مقولة فرهنگ در داخ ،اين كشور مبذول داشتهاند .از پنج قرن پيش تاكنون ،در ايرن كشرور،
فرهنگ مورد توجه دولت بوده و از اساسيترين عناصر هويت و قدرت شسرده شده است .به عبارت ديگر ،فرانسره در طرول
تاريخ و به ويژه از زمان لويي چهاردهد ،سعي كرده است شکوه و اقتردار تراريخي خرود را برر پايرة فرهنرگ و هنرر بنرا كنرد.
حسايت هسهجانبة دولت از فرهنگ و طرح مباحثي چون «استثنای فرهنگي» در دوران اخير نير  ،در هسرين راسرتا انجرا شرده
است .سؤالي كه پيش ميآيد اين است كه فرانسه با چه نظا و پشتوانهای چنين شبکة پيچيردهای را برسراخته و چره اهردافي را
از اين طريق دنبال ميكند؟ مقالة حاضر ميكوشد برا رويکرردی تراريخي ،نقرش و جايگراه فرهنرگ را در سياسرت داخاري و
خارجي كشور فرانسه ،ترسيد كند و تصوير روشني از ديماساسي فرهنگي اين كشور به دست دهد.
واژگان کلیدی :دولت ،ديماساسي ،شکوه فرهنگي ،فرانسه.
1. nshahver@ut.ac.ir
(نويسنده مسئول) 2. saedian@alumni.ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه ديماساسي فرهنگي بهمن لة «نسونرة برارز و اعریی اعسرال قردرت نرر » (خراني،
1384ص )137 .و نفوذ و تﺄثير بر كشورهای ديگر ،جايگاه مهسي در سياسرت خرارجي
كشورهای مختاف جهان دارد .چه ،دولتهای مختاف بهدرستي به اين نکته پي بردهانرد
كه بهره گيری از فرهنگ و وجوه مختاف آن ،در مقايسه برا سراير اب ارهرا و اهرر هرای
متداول در رواب بينالسا ،،از م ايای بيشتری برخروردار اسرت (هسران) .البتره ،برخري
كشورها در درک اين موضوع و در نتيجه ،استفاده از فرهنرگ در تعرامیت برينالسااري،
سابقة بيشتری دارند؛ فرانسه يکي از اين كشورهاست .نگاهي به تاريخ سياست خرارجي
اين كشور پيشرفتة اروپايي ،بهخوبي نشان ميدهد كه در نگاه دولتها و حکومرتهرای
مختاف آن ،ديماساسي فرهنگي دارای جايگاه و اهسيتي است .با در نظرر گررفتن برخري
میحظات و البته تفاوتها ،ايرن ديماساسري مريتوانرد ،برهويرژه در حروزههرايي ماننرد
سياستگذاریهای زباني ،هسچون الگويي برای سياستگذاران ايراني بهكار آيد .شايان ذكر
است كه قصد اين مقاله تنها تشريح ديماساسي فرهنگي فرانسه نيست .چه ،پريش از ايرن
كوششهايي در اين زمينه در ايران انجا شده و مقاالتي به نگارش درآمده است .امرا در
هيچيك از اين مقاالت ،بهخوبي به دالي ،تاريخي و اجتساعي اهسيت فرهنگ در فرانسره
پرداخته نشده است و بهعیوه ،شبکة پيچيدۀ فرهنگي فرانسه در خارج از مرزهرای ايرن
كشور با دقت و ج ئياتي كه مد نظر ماست ،مورد توجه نبوده است .بره عبرارت ديگرر،
سعي اين مقاله بر آن است كه نشان دهد چگونه و با چره ديردگاهي فرهنرگ بره اهرر
اصاي سياست خارجي فرانسه تبدي ،شده است .ابتدا مفهو و اهسيت مقولة فرهنرگ از
ديدگاه فرانسویها بررسي ميشود.
جایگاه فرهنگ در داخل و در سياست خارجی فرانسه
منتقد و روزنامهنگار آمريکايي ،دونالد موريسون ،1معتقد است كره «در هريچ جرايي بره
1. Donald Morrison

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه واالی فرهنگ در دیپلماسی 383

اندازۀ فرانسه فرهنگ جدی گرفته نسيشود» ( .)Morrison, 2008 p.24آنتوان دوبراک،1
سردبير اسبق مجاة مشهور كايه دو سينسا ،2در اظهاراتي مشابه ميگويد« :فرانسره كشرور
فرهنگ است؛ فرانسوی بودن يعني اعتقاد به اين موضوع كه فرهنرگ از مرا انسرانهرای
بهتری ميسازد» ( .)Baecque, 2008 p.9اين مورخ فرانسوی فرهنگ ،كه سالها مسئول

بخش فرهنگ روزنامة ليبراسيون 3هد بوده ،اين عقيرده را در كترابي بره نرا «ببرران در
فرهنگ فرانسه» 4ابراز ميكند! موريسون ني  ،نظر خود را در كترا « از فرهنرگ فرانسره
چه باقي مانده است؟» 5ارائه كرده كه در آن به انتقراد شرديد از فرانسره و جايگراه ايرن
كشور در تبادالت فرهنگي امروز جهان پرداخته اسرت؛ امرا هسچنران معتقرد اسرت كره
«فرانسه بيش از هر كشور توسعهيافتة ديگری ،سهد مهسي از توليد ناخالص ماي خود را
صرف فرهنگ ميكند» ( .)Morrison, 2008 p.2بنا به گفتههای ايرن منتقرد آمريکرايي،
فرانسویها يارانههای فراواني به فرهنگ (مبصوالت و فعاليتهای فرهنگي) اختصاص
ميدهند؛ با انواع كسكهای مالي و كاهش ماليات از فرهنگ پاسداری ميكنند؛ رسانههرا
توجه خاصي به فرهنگ دارند و هر شهری ،با هر مي ان مساحت ،برای خرود جشرنوارۀ
ساالنه ای در يکي از حوزههای تئاتر يا موسيقي دارد ( .)Ibidشايان ذكر اسرت كره ايرن
دخالت پررنگ دولت در فرهنگ ،از نظر مرد مقبرول و مشرروع اسرت .در نظرسرنجي
گستردهای كه روزنامة لوموند ،6در ماه دسامبر  ، 2006از فرانسویها دربارۀ اولويتهای
سياسي فرانسه انجا داد ،فرهنگ پس از سياست خارجي ،مبري زيسرت و اقتصراد در
جايگاه چهار قرار گرفت.
فارغ از چنين اظهاراتي و با نگاهي واقعبينانه هد ميتوان دريافت كره گفترههرای دو
پژوهشگر ياد شده درست اسرت .سياسرتگذاری فرهنگري در فرانسره يکري از وظرايف
1. Antoine de Baecque
2. Cahiers du Cinéma
3. Libération
4. Crises dans la culture française
5. Que reste-t-il de la culture française ? suivi de Le souci de la grandeur, 2008.
6. Le Monde
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قطعي و حتسي دولت و از دالي ،وجودی آن مبسرو

مريشرود .دولرت مار

اسرت

هدسنگ توجهي كه به آموزش ،دفاع يا چاپ پول در كشور دارد ،به فرهنگ نير توجره
داشرته باشرد .حسايرت از فرهنرگ در ايرن كشرور اروپرايي ترا بدانجاسرت كره وزارت
فرهنگش ،نهتنها از نهادها و رخدادهای مهسي چون :موزهها ،اپراها ،و جشنوارهها ،باکره
از هرگونه فعاليتي كه در حوزۀ فرهنگ عامه انجرا مريشرود ،حسايرت مرالي و معنروی
جدی ميكند .اين پشتيباني و پاسداری نهتنها در داخ ،كره در خرارج از مرزهرای ايرن
كشور ني در سطبي گسترده اعسال ميشود؛ چراكه ديماساسي فرهنگي از عناصر اصراي
و مهد سياست خارجي فرانسه مبسو

ميشود.

فرانسه ،در حوزۀ ديماساسي فرهنگي ،يا به بياني روشنتر ،اسرتفاده از فرهنرگ بررای
پيشبرد اهرداف سياسري و اقتصرادی خرود در خرارج ،از كشرورهای پيشررو مبسرو
ميشود ،و در واقع از معدود كشورهايي است كه خياي زود از ديماساسري فرهنگري در
حوزۀ سياسرت خرارجي بهرره جسرته اسرت ( .)Young, 2004فرانسره در ايرن زمينره
پيشينهای طوالني دارد .اين كشور از سالها پيش بر اين نکته واقف شرده كره در جهران
امروز ،فرهنگ از مهدترين ،يا شايد بتوان گفت مهدترين ،ابر ار تاثيرگرذاری در روابر
بينالسا ،بهشسار ميرود؛ پس بهخوبي از فرهنگ هسچون اب اری برای تعامیت سياسي
بينالسااي و اف ايش قدرت سياسي و راهبردی خود در جهان استفاده كرده و ميكند .از
نگاه دولتسردان فرانسوی« ،رواب فرهنگي از مهدترين اب ارهرای گفرتوگرو بره شرسار
ميرود» ( .)Bry, 1999 p.163اما تنها پيشربرد مقاصرد سياسري و اقتصرادی نيسرت كره
فرانسه را به بهرهبرداری از سياستهای فرهنگي سوق داده ،باکه ايرن كشرور از ديربراز
در پي هدفي مهدتر و در معنايي واالتر بوده است :اينکه در نظر جهانيان پرشکوه جاروه
كند؛ اين بدان معناست كه فرانسه ميكوشد با نسرايش فرهنرگ و هنرر خرود در جهران،
عظست و اقتدار گذشتة خود را يادآوری كند ،و به هسرين دلير ،اسرت كره برر زبران و
ادبيات و هنر خود بيش از هر اب ار و كاالی ديگری در رواب فرهنگيش تﺄكيد دارد .باز
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در هسين راستا ،كنش فرهنگي فرانسه در رواب بينالسا ،مبتني بر ايدهای خاص از ايرن
كشور است كه بر اساس آن تیش ميشود تا فرانسه معادل حقوق بشر و انسرانبراوری
معرفي شود.
آنچه ذكر شد ،خطوط كاري ديماساسري فرهنگري فرانسره را تشرکي ،مريدهرد .امرا
هسانگونه كه اشاره شد ،اين ديماساسي خرود مبتنري برر نگراهي اسرت كره دولتسرردان
فرانسوی از گذشتههای دور به مقولة فرهنگ داشتهاند و از آن ،پريش از اينکره هسچرون
اب اری در رواب خارجي استفاده كنند ،برای كسب اعتبرار و قردرت در داخر ،فرانسره
استفاده كردهاند .ازاينرو ،الز است ابتدا پيشينهای از اهسيت توجه بره فرهنرگ در ايرن
سرزمين و رابطة ميان حکومت و فرهنگ ارائه دهيد و سمس بره موضروع اصراي يعنري
ديماساسي فرهنگي فرانسه بمردازيد.

سياستگذاری فرهنگی در فرانسه
گفته ميشود كه سياسرتگذاری فرهنگري ،ابرداع فرانسرویهرا و مولرود د د رة دائسري
پادشاهان ،اممراتورها و هسينطور جسهوریخواهان اين كشور است كه در صردد بودنرد
تا ميراث هنری را تبت ساطة خود درآورند ( .)Djian, 2005 p.9رابطة ميان حکومرت
و هنر و فرهنگ در فرانسه به دوران شک،گيری ساطنت مطاقره ،يعنري سردۀ شران دهد
ميیدی و پادشاهي فرانسوای اول ،بازميگردد؛ شاهي هنرپررور كره موجبرات رنسرانس
فرهنگي و هنری فرانسه را فراهد آورد ،و هد او بود كه ب رگان هنرر ايتاليرای آن زمران
هسچون داوينچي را به فرانسه دعوت كرد و از آنها برای رونق و شکوه هنرر و فرهنرگ
فرانسه ياری جست .البته مهدترين كاری كه فرانسوای اول برای فرهنگ فرانسره انجرا
داد ،تثبيت زبان ماي اين كشور ،يعني زبان فرانسه بود (. )Leclerc, 2006
اما ساطة واقعي حکومت بر فرهنگ ،مولود قرن هفدهد ميیدی و دورۀ شرکوه تراج و
تخت فرانسه و سيطرۀ هنری و ادبي اين كشور بر اروپاست ( .)Djian, 2005در اين سده،
زبان فرانسه رونق گرفت و در ساير دربارهای اروپايي ،نشانهای از تشخص و فرهيختگري
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شناخته شد؛ رابطة ميان حکومت و هنر شکاي جديد به خود گرفرت و پادشراهان وقرت،
بهويژه لويي چهاردهد يا هسان لويي كبيرر ،برا اسرتعانت از هنرهرای مختارف ،از فرانسره
قدرتي فرهنگي ساختند .لويي كبير ،با سه هدف مشخص ،توليردات هنرری و فرهنگري را
تبت سيطره و نظارت خود درآورد :نخست برای تﺄييد و تثبيت شوكت و جیل سراطنت
خود از راه حسايت شاهانه از هنر ،و ني بررای سرامان دادن و نظرد بخشريدن بره افکرار و
اذهان از راه بنيان نهادن فرهنگستانها ،و در نهايت برای يکمارچه كرردن قاسررو پادشراهي
خود ( .)Mesnard, 1990 p.29به عبارت ديگر ،لويي چهاردهد نخسرتين كسري برود كره
نظا های حسايتي و البته نظارتي بر هنر و هنرمنردان را در فرانسره بنيران نهراد و مبردع آن
چي ی شد كه هسچنان از اصول مهد سياست فرهنگي اين كشور اروپايي بهشسار مريرود:
مسنا 1يا دولتسداری در عرصة فرهنگ (ايوبي .)1388 ،او از توسعة فرهنگستانها حسايرت
كرد و در زمان او آموزش آكادميك هنر آ از شرد .پادشراهان پرس از وی نير بره هسرين
ترتيب ،هسه از حاميان هنر و اد

و فرهنگ بودند.

حسايت از هنر و نظارت بر آن ،در دوران طوالني جسهوری سو ني بهنبوی دنبرال
شد هر چند نق ،است كه اين جسهوری –با وجود سياستهرای اقتصرادی ،اجتسراعي و
استعساری قاب ،توجه ،از سياست هنری بيبهره بوده است .پس از جنگ جهاني دو  ،در
جسهوری چهار و بهويژه در آ از جسهوری پنجد و به قدرت رسريدن ژنررال دوگر،2،
سياستگذاریهای فرهنگي فرانسه رنگ و آهنگ تازه و تندی به خود گرفت.
در حوزۀ سياست خارجي ني  ،فرانسه ،از هسان سدۀ شان دهد ،در مباحثات فرهنگي
و هنری جهان شركت داشت و دورۀ تﺄثيرگذاری خود را آ از كرده بود .در قرن هفدهد
و با تدبير وزرايي چون مازارن ،3كولبر 4و ريشايو ،5كه نقش بسرياری در تثبيرت قردرت
1. Mécénat
2. De Gaulle
3. Mazarin
4. Colbert
5. Richelieu

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه واالی فرهنگ در دیپلماسی 387

مطاقه داشتند ،پادشاهان وقت سفرای فرهنگري خرود را بره سراير نقراط جهران گسري،
ميداشتند ،و بهويژه در نيسة دو اين سده ،فرانسه نهتنها با نيروی نظرامي كره برا هنرر و
ادبيات خود بر اروپا مستولي شد (.)Rivière, 1995 p.163
اما پررونقترين دورهای كه در آن ،فرانسه زبان و هنر و فرهنرگ خرود را بره جهران
عرضه داشت ،دورۀ اممراتوری و استعسارگری اين كشور در سدۀ نوزدهد مريیدی برود.
در دور ۀ استعسار رسسي ،يعني از اواي ،قرن نوزدهد تا نيسة نخسرت قررن بيسرتد ،ايرن
كشور بيشترين نفوذ فرهنگي را در جهان داشت .اما از اواي ،جسهوری پرنجد ،يعنري از
سالهای پاياني دهة  50ميیدی ،به دنبال استقیلطابي مستعسرهها ،اين تﺄثير رو به افول

گذاشت و به هسين دلي ،هد دوگ ،مشهورترين چهرۀ فرهنگري و هنرری خرود ،آنردره
مالرو ،1را به مقا وزارت امور فرهنگي منصو

كرد .در واقع ،در هسان زمان و پرس از

اين احساس سبار افول فرهنگي بود كه توسعة هسه جانبره و گسرتردۀ شربکة فرهنگري

فرانسه در خارج از مرزها شدت و قوت گرفت .يکي از اعضای مشهور آكادمي فرانسه

2

 ،مارک فومارولي ،3معتقد است كه فرانسه بهمبض اينکه متوجه افول فرهنگي خرود در
جهان شد ،نهادهايي را خارج از مرزهای خود برای دفاع و گسترش فرهنگش بنرا نهراد
( .)Fumaroli, 1992در سال  ، 1959مالرو به مقا وزارت فرهنرگ رسريد و فرانسره را
به معنای واقعي كاسه صاحب سازماني فرهنگي كرد .از منظر ديماساسي فرهنگي نير  ،از
آن پس فرهنگ اهسيتي هدسنگ سياست و اقتصاد در وزارت امور خارجه يافت.
ادامة ببث حاضر به اين موضوع خواهد پرداخت كه چگونره و برا اسرتفاده از چره
اب اری ،فرهنگ به مبور اساسي و رسسي بازنسود فرانسه در خارج تبدي ،شده اسرت و
در حال حاضر فرهنگ چه جايگاهي در سياست خارجي فرانسه دارد.
1. André Malraux
2. Académie Française

فرهنگستان فرانسه در سال  ، 1635در زمان پادشاهي لويي سي دهد و توس كاردينال دو ريشروليو پايرهگرذاری شرد.
هدف اين نهاد ،قانونسند كردن زبان فرانسه ،پاسداری از آن و هسچنين اعتیء و گسترش اين زبان در جهان است.
3. Marc Fumaroli
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دیپلماسی فرهنگی
پس از شرح مختصری دربارۀ اهسيت فرهنرگ در فرانسره مريتروان بره توضريح نقرش
فرهنگ و اهسيت آن در رواب خارجي ايرن كشرور پرداخرت .در ايرن خصروص ،الز
است ابتدا از مفهو مهسي در ديماساسي فرهنگي فرانسه بره نرا «تسراي فرهنگري» 1يراد
كه آن را از كشورهای ديگر اروپا و جهان متسراي مريسرازد و بره برخري ويژگريهرای
فرهنگي حال و گذشتة فرانسه اشاره دارد .شک،گيری اين مفهرو هسچنرين ،برهنروعي،
آ از جبههگيری فرهنگي فرانسه در برابر نفوذ فرهنگي آمريکا در ايرن كشرور و در كر،
اروپا بود .هدف از طرح «تساي فرهنگي» در واقع ،حسايت و دفاع از صنعت سينسايي و
سسعي -بصری ماي و اروپايي در مقاب ،هجسة آثار فرهنگي و بهويژه سينسای آمريکايي
بود ( .)Monnier & Forey, 2009 p.259فرانسه ،اين مفهو را بر اين اساس مطرح كرد
كه فرهنگ هسچون ساير كاالهای تجاری نيست و نبايد مشسول قواعد بازار آزاد باشرد.
اين زماني بود كه پس از جنگ جهاني دو و توافقهای باو بيررنس 2در سرال ، 1946
سينسای فرانسه مورد هجو سينسای هاليوود قررار گرفتره برود .3در نتيجره ،بررای رفرع
نگراني اهالي سينسا ،قدرتهای عسومي ،ساختاری را پايهگذاری كردند كه بر اسراس آن
دولت با ايجاد «بنياد حسايت از صنايع سينسايي» در سال  ، 1948به كسك سينسا آمد .از
اين منظر ،تساي فرهنگي مبنای نگاه فرانسوی به فرهنگ است و آن را از نگاه ديگرر كره
آمريکاييها نسايندۀ آن هستند ،متساي ميسازد .اما با سرعت گرفتن روند جهرانيشردن،
فرانسه مفهو تنوع فرهنگي را جايگ ين تساي فرهنگي كررد؛ بره عبرارت ديگرر ،تسراي

1. Exception Culturelle
2. Accord Blum-Byrnes

توافقي كه ميان فرانسه و آمريکا در  28مي سال  1946امضاء شد.
 .3درست به هسين دلي ،هد بود كه سينسا در مرك مباحثات پيرامرون تسراي فرهنگري قررار گرفرت ،در يرر ايرن
صورت ،تساي فرهنگي ،ساير هنرها را در برميگرفت؛ و باز به هسين سبب امروزه سينسا در فرانسره نسربت بره
ساير صنايع فرهنگي از توجه و حسايت بيشتری بهره ميبرد.
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فرهنگي را كه متضسن گونهای برتریطابي و مايگرايي افراطي به نظر ميرسريد برهنفرع
تنوع فرهنگي رها كرد .در اين مفهو اخير كه در  1999ارائه شد ،فرانسه بُعد اقتصادی
فرهنگ را ني پذيرفت .اما ،هسانطور كه اشاره شد ،پيش از آن و بهويژه در زمان مرالرو،
فرهنگ مفهومي بود كه نسيبايست دامنش به امور اقتصادی آلوده ميشد و هنر ،بهويرژه
هنرهای كیسيك ،وسياهای بود برای پااليش روح و جامعه .البته ايرن نگراه مرانع از آن
نسيشد كه فرانسه در رواب ديماساتيك خود از فرهنگ و هنر بهره بررَد و آن را ابر اری
برای نفوذ و تﺄثير بيشتر در ساير كشورها قرار دهد.
در واقع ،از زماني كه مفهو «قردرت نرر » بره يکري از نظريرههرای مرسرو روابر
بينالسا ،تبدي ،شده و مطابق با آن ،ظرفيت تﺄثيرگذاری يك كشور برر اسراس الگرويي
فرهنگي و توان قبوالندن جهانبيني خود بر ساير كشرورها تعريرف شرده (،)Nye 1990
فرانسه ني بسيار از آن استفاده كرده است .البته هسانگونه كه اشاره شد ،ما ،ديگرر نير
خياي پيشتر ،اين نظريه را بهكار گرفتهاند؛ اما فرانسه از پيشگامان اين امرر بروده اسرت.
اسنادی از زمان فرانسوای اول موجود است كه نشان مريدهرد ايرن پادشراه برر اسراس
قراردادهايي با ساطان عثساني ،برای هسکاریهای فرهنگي و تجراری نگراهي ويرژه بره
شرق داشته است ،و سرفيران او در قسرطنطنيه مﺄموريرت داشرتند از منرافع اقتصرادی و
مذهبي افراد و جوامع مسيبي موجود در آنجرا مبافظرت و حسايرت كننرد ( Kessler,

 .)2010 p.2-3بدينمنظور قواعد و حتي مبراكد خاصري شرک ،گرفتره برود و مباغران
مذهبي ،دستهدسته برای كار خرود و البتره آمروزش زبران فرانسره بره آنجرا مريرفتنرد.
بدينگونه ،بسياری از اشراف و نخبگان مباي ،فرزنردان خرود را بررای آمروزش زبران
فرانسه به اين مباّغان ميسمردند كه نتيجة كوشش آنها ا اب پرورش افررادی برا تربيتري
فرانسوی بود .اساساً فرانکوفوني 1از هسين دوره آ از شرد ،هرر چنرد در سردۀ نروزدهد
رسسيت پيدا كرد .به هر حال ،اين رويداد در شکاي ساده و بهخوبي نشان مريدهرد كره
1. Francophonie
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چگونه ديماساسي فرهنگي (در اينجا با تﺄكيد بر آموزش زبان) ميتواند بره تﺄمرين منرافع
سياسي و اقتصادی منجر شود؛ نکترهای كره دولتسرردان فرانسروی از هسران زمران درک
كردند و پيگرفتند .با اشارهای كه به زبان فرانسه و جايگاه آن شد ،الز است تا پيش از
پرررداختن برره نهادهررای گونرراگون فرهنگرري فرانسرره در خررارج ،در خصرروص مفهررو
فرانکوفوني توضيبات بيشتری داده شود.

فرانكوفونی

1

فرانکوفوني مفهومي است كه به مجسوعة مردماني كه به زبان فرانسه صرببت مريكننرد و
ني سرزمينهايي كه در آنجا به فرانسه صببت ميشود ،اطیق مريگرردد ( Dupré, 2001

 .)p.297از اين رو شام ،دو مفهو زبانشناختي و جغرافيايي است .به عبارت ديگر ،زبران
فرانسه در طي قرنها ،بهويژه در فاصاة سدههای شان ده تا نوزده ميیدی ،در نقاط مختاف
جهان ،از اروپای شرقي تا آمريکا ،آفريقا ،آسيا و اقيانوسيه گسرترش يافتره و بره مررور بره
زبان مادری ،زبان رسسي ،زبان رايج و يا زبران اداری در ايرن منراطق تبردي ،شرده اسرت.

بنابراين ،به اين كشورها يا مناطق و كسراني كره در آنجرا بره فرانسره صرببت مريكننرد،
فرانکوفون گفته ميشود .اما مسئاة شايان توجه آن است كه در اين مناطق تنها زبان نيسرت
كه توسعه يافته ،باکه فرهنگ فرانسوی ني بهتبع آن ،نفوذ و گسترش پيدا كرده اسرت .امرا
در ابداع اين واژه در انتهای سدۀ نوزدهد ،يعني زماني كه اممراتوری استعساری فرانسره بره
شکاي رسسي و نهادينه ،با تﺄسيس وزارتخانهای به نا مستعسرهها شک ،ميگرفت ،عنصرر
زبان به مثابة عاماي اساسي بررای توسرعة «اممراتروری اسرتعساری دو فرانسره» بره شرسار
ميرفت ( .)Pinhas, 2004 p.69در نيسة دو قرن بيسرتد و هرد زمران برا اسرتقیلطابري
مستعسرهها ،فرانکوفوني اب اری شد به گفتة سرنگور« ،جرادويي» (،)Senghor, 1977 p.19

 .1برای معادل فارسي اين واژه ميتوان از فرانسهزباني استفاده كرد؛ اما چنان كه آمده است اين مفهو تنها به زبران
فرانسه اشاره ندارد و فرهنگ فرانسوی را ني در بر ميگيرد.
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كه فرانسه بهوسياة آن رواب خود را ،اين بار با تﺄكيد برر مرراودات فرهنگري و اقتصرادی،
بازتعريف ميكرد .از آن پس فرانسه مﺄموريت خود را ،آنچنانكره مردير روابر فرهنگري
فرانسه در فاصاة سالهای  1957تا  1960ميیدی اعی داشت ،چنين توصيف كرد« :بايرد
موقعيت زبان و فرهنگ فرانسوی را در كشورهايي كه آ وششان رو به تﺄثير و نفوذ ما براز
است تقويت و در كشورهای ديگر از آن دفاع كنيد؛ بايد هسکراریهرای فنري خرود را در
گسترۀ جغرافيايي وسيعتری ،يعني تا حکومتهای استقیليافتة نوظهور ،توسرعه دهريد و
رواب سنتي فرهنگيسان را حفظ كنيد .)Coste & Allain & Catalan, 1984( »...هداكنون

اهداف فرانکوفوني كه از سوی ارگانهای مختاف از جساه سازمان بينالسااي فرانکوفروني
دنبال ميشود عبارتاند از :تنوع فرهنگي و زبان ،دموكراسري و حقروق بشرر ،آمروزش و
توسعة هسبسته.
از اين رو ،فرانکوفوني تنها ناظر بر يادگيری و توسرعة زبران فرانسره نيسرت؛ باکره
شام ،فرهنگ و مقاصد سياسي و اقتصادی و نظامي ني ميشود .تﺄكيد «آليانس فرانسره»
و شعبههای آن ،كه از عناصر اصاي فرانکوفوني در گذشته و حال مبسو

ميشود ،برر

آموزش و گسترش زبان فرانسه به هسين دلي ،است:
 زبان فرانسه مولد عادات فرانسوی خواهد شد. كسب عادات و خارقو خوهرای فرانسروی موجرب تقاضرا و خريرد اجنراس فرانسرویميشود.
 كسي كه فرانسه ميداند بالطبع مشتری فرانسه خواهد بود (.)Roselli, 1996 p.73شايان ذكر است كه هسچنان زبان فرانسه ،آموزش آن و كاربردش ،نسراد اصراي ايرن
فرهنگ در خارج از مرزهای فرانسه مبسو

ميشود .به عبرارتي ديگرر ،زبران ،مبرور

ديماساسي فرهنگي فرانسه بهشسار ميرود ،هرچند با گذشت زمان ،مؤلفرههرای ديگرری
ني پيدا كرده است و معساری ،ادبيات ،نقاشي ،موسيقي ،تئاتر ،سينسا ،مد و يره بره ايرن
دايره اف وده شدهاند .بنابر آمار سال  ، 2006در مجسوع 175ميايون نفر در ك ،جهان بره
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زبان فرانسه صببت ميكنند ( .)Le Monde, 27 Avr 2006اين زبان ،زبران رسرسي 16
كشور مبسو

ميشود كه عسدتاً در قارۀ آفريقا قرار دارند .در واقع ،فرانسه زبان اصاي

اتبادية آفريقاست و در كشورهای مراكش ،تونس ،موريتراني و سرنگال ،زبران آمروزش
بهشسار ميرود .پس از آفريقا ،اروپای مرك ی و شرقي بيشترين تعداد فرانسهزبرانهرا را
در خود جای داده است .هسچنين زبان فرانسه در نهادهرای مهرد برينالسااري از جساره
سازمان ما ،،نهادهای اروپايي و كسيتة بينالسااي السميك رايج است .عیوه بر اين ،زبان
ادای حکد در دادگاه كيفری بينالسااي مبسو

ميشود و تنهرا زبران جهراني خردمات

پستي است.
هسانگونه كه گفته شد ،اين ديماساسي متکي به زبان در انتهای قررن نروزدهد شرک،
گرفته است و مشتس ،بر مراك و مؤسسههای فرهنگي متعدد ميشود كه در ادامه به آنها
اشاره خواهد شد .اين شبکة فرهنگي گسترده ،در خارج دو شاخه يا انشعا

مهرد دارد:

يك شاخه شام ،اليانسها 1ميشود و شاخة ديگرر مؤسسرههرا و مراكر فرهنگري را در
برميگيرد.

شبكۀ فرهنگی فرانسه در جهان
الف) پيش از جنگ جهانی دوم
هسانگونه كه اشاره شد ،ديماساسي فرهنگي فرانسه از قرنهرا پريش آ راز شرد .در كر،
ميتوان دو دوره برای آن تعريف كرد  :دورۀ پيش از انقی

كبير و دورۀ پرس از آن .در

دورۀ پيش از انقی  ،رويدادهای مهد ديماساسي فرهنگي اين كشرور عبرارت بودنرد از:

تﺄسيس آكادمي فرانسه در ر در سال ( 1666اين آكادمي اينك به نا ويری مديسريس

2

1. L'Alliance française

آليانس فرانس در سال  ، 1883در زمان دولت ژول فری تاسيس شد و هدف آن اعتیی فرهنگ و زبان فرانسه در
خارج از كشور فرانسه است.
2. Villa Médicis
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معروف است) و حسايت از مباغان مذهبي در سدههای  17و  18ميیدی؛ مﺄموريتي كره
به فياسوفان و نويسندگان ب رگ قرن  18در دوران روشنگری ،بهعنوان ديماسات سرمرده
شد از جساه به روسو ،1ديدرو 2و ولتر 3در ايتاليا ،روسيه و پروس.
پس از انقی

ني  ،در دورههای اممراتوری دو و جسهوری سو  ،فرهنگ و برهويرژه

زبان به من لة اب اری مهد برای كشورگشاييها و گسترش نفوذ فرانسه در مناطق مختاف
جهان ،مورد استفاده قرار گرفرت .در سردۀ نروزدهد مريیدی ،دولرت فرانسره سياسرت
فرهنگي خود در خارج از مرزها را با اتکا به زبان ،به شکاي جدی نهادينه كررد .جالرب
توجه است كه از هسان سالهای دهة  ، 1840وزارت امور خارجه برای مباغاني كره در
خاورميانه و خاورن ديك ،به كار آموزش زبران مريپرداختنرد ،امتيرازات ويرژهای قائر،
ميشد .و در اين زمينه هسواره ميان دولتها و رژيدهای مختاف ،توافرق وجرود داشرته
است تا آنجا كه قانون مشهور جدايي دين از حکومرت در سرال  ، 1905نير خااري در
اين سياست ايجاد نکرد .از جساه اقدامات مهد فرانسره در ايرن دوره مريتروان بره ايرن
موارد اشاره كرد :تﺄسيس مدارس باستانشناسري در مصرر و شررق دور در اواخرر قررن
نوزدهد ،تﺄسيس آليانس فرانسره در سرال  ، 1883تﺄسريس دو نهراد برا مﺄموريرتهرای
جهاني ،يکي به نا «ميسيون اسرائياي» 4در  ، 1860كه مبداء پيدايش شربکهای وسريع از
مدارس فرانسوی در شسال آفريقا و خاورميانه بود ،و ديگری به نرا «ميسريون الئيرك»

5

در  ، 1902تﺄسيس «دفتر مدارس و آثار هنری فرانسه» 6در وزارت امور خارجه در سال

 ، 1910كه بره آمروزش فرانسره در خرارج مشرغول برود ،تﺄسريس «انجسرن ادارۀ ماري
دانشگاهها و مدارس فرانسه» 7با هسکاری وزارت خارجه و وزارت آموزش عسرومي در
1. Rousseau
2. Diderot
3. Voltaire
4. Missions Israélites
5. Mission laïque Française
6. Bureau des Ecoles et Œuvres françaises à l'étranger
7. Office National des Universités et Ecoles Françaises
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 1910و تﺄسيس نخستين «انستيتوهای فرانسوی» 1در خارج ،يعني در فاورانس ،لنردن،
سنپترزبورگ و مادريد بين سرالهرای  1900و  . 1910در هسرين سرالهرا ،مؤسسرات
دانشگاهي فرانسروی در چرين ،مصرر و لبنران برهوجرود آمرد؛ البتره تﺄسريس دانشرگاه
فرانسهزبان سن ژوزف 2بيروت به سال  1881بازميگرردد (.)Raymond, 2000 p.129

در سال  ، 1920دفتر مدارس و آثرار هنرری فرانسره ،بره «سررويس آثرار فرانسروی در
خارج» 3تبدي ،شد و بهعنوان مهدترين عنصر ديماساسي فرهنگي فرانسره در سره بخرش
مج ا شروع به فعاليت كرد :بخش دانشگاهي ،بخش هنری و بخرش آثرار .ايرن نهراد در
سال  ، 1945به «مديريت ك ،رواب فرهنگي و آثار فرانسوی در خارج» 4تغيير نا داد و
در سالهای  1956و  ، 1969به ترتيب به بخشهای «مديريت كر ،فعاليرت فرهنگري و
فني» ،5و «مديريت ك ،رواب فرهنگي ،عاسي و فني» 6مجه شد.
آليانس ني به نوبة خود به يکي از مهدترين مراك و عوام ،نشر زبان و فرهنگ فرانسره
در خارج تبدي ،شد؛ بهگونهای كه تا سال  ، 1973يعني در مدت  90سرال بريش از 1200
شعبه در ساير نقاط جهان تاسيس كرد .اين رقد در آن زمران و در مقايسره برا كشرورهای
ديگر قاب ،میحظه است .برای مثال در سال  ، 1967تعداد شعبههای آليانس در برزي ،،بره
 40عدد ميرسيد در حالي كه مؤسسة آلساني گوته تا سال  ، 1970تنها  7شعبه در برزير،
تﺄسيس كرده بود .البته در هسان زمان ،در شرايطي كه جهان با تبوالت عسردهای هسچرون
پيشرفت روزاف ون رسانهها روبهرو بود ،فرانسه الز ديد تا در ديماساسري فرهنگري خرود
بازنگری كند و آن را با اوضاع جديد تطبيق دهد؛ چه ،كدكد گ ارشهايي حراكي از افرول
زبان و فرهنگ فرانسه در جهان منتشر ميشد ( .)Rigaut, 1979بره هسرين سربب ،تردابير
جديدی چون اف ايش اعتبارات مالي اتخاذ شد و مقرر شرد از امکانرات سرسعي و بصرری
1. Instituts Français
2. Saint-Joseph
(3. Service des Oeuvres Françaises à L'Étranger )SOFE
4. Direction des Relations Culturelles et des Œuvres Françaises à l'Étranger.
)5. Direction Générale des Affaires Culturelles et Techniques (DGACT
)6. Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques (DGRCST
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جديد بيشتر استفاده شود تا نهتنها نخبگان ،باکه تودۀ مرد مورد خطرا

قررار گيرنرد .در

نتيجه ،در سال  ، 1982بخشي به نا «مديريت ارتباطات» 1در دل وزارت خارجه تﺄسريس
شد كه در سال  ، 1994به «مديريت سسعي-بصری خارجي» 2تغيير نرا داد .حاصر ،ايرن
تصسيد مهد ،پيدايش شبکههای مهد تاوي يروني هسچرون( Arte :در  ) 1992و ( TV5در
 ) 1984است كه امروزه تﺄثير فرهنگي فراواني در اروپا و جهان دارد .هسچنين شايان ذكرر
است كه در دهة هشتاد ،بيشتر كشورهای طررف هسکراری فرانسره ،كشرورهای آفريقرايي
نظير :مراكش ،سنگال و ساح،عاج بودند .اما در دهرة نرود ،كشرورهای اروپرای شررقي و
شرق آسيا ني به اين فهرست اضافه شدند .در هسان زمان بود كره ايراالت متبردۀ آمريکرا
بهطور ويژه ،مورد توجره سياسرتسداران فرانسروی قررار گرفرت .در آن سرالهرا هنرهرای
مختاف فرانسوی ،از سينسا و تئاتر تا رمان و يره مورد توجه آمريکاييهرا برود .از جساره
مراك مهسي كه در آن زمان با هدف تبايغ فرهنگ فرانسوی در آمريکرا فعاليرت مريكررد،
«دفتر كتب فرانسوی» 3بود كه ،به تبايغ و نشر آثار نويسندگان فرانسوی مريپرداخرت .امرا
مهدترين نهاد فرهنگي و آموزشي فرانسه در اين كشور آليانس فرانسه بود كه شرام8000 ،
عضو بود و كتابخانة آن  40000جاد كتا

در خود داشت.

در اينجا ،الز است كسي بيشتر از اهسيت آليانس فرانسره و نقرش آن در ديماساسري
فرهنگي اين كشور صببت شود« .آليانس فرانسه» 4در سال  ، 1883در پاريس بنا نهراده
شد ،و با تﺄسيس شعبههای فراوان در خارج از فرانسه و برهويرژه مسرتعسرههرا بره كرار
آموزش و نشر زبان فرانسه مشغول شرد ( .)Roche, et al, 1995 p.12-13تﺄسريس ايرن
مرك بهويژه در سالهای پس از شکست فرانسه در مقابر ،پرروس در سرال  ، 1870برا
هدف بازسازی شروكت و تﺄثيرر فرانسره در خرارج و گسرترش فاسرفة روشرنگری در
اممراتوری ب رگ استعساری اين كشور كه بهتدريج شک ،مي گرفرت ،صرورت پرذيرفت
1. Direction des Communications
2. L'Action Audiovisuelle Extérieure
3. Le Bureau du Livre
4. Alliance Française
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( .)Fauconnier, 2008البته پيش از تسری اين مراكر بره آفريقرا ،نخسرتين آليرانس در
بارساونای اسمانيا تﺄسيس شد .پس از آفريقا ،آمريکای التين از مقاصد مهد برای تﺄسيس
اين مرك به شسار ميرفت و در واقع هد ،در اين قاره ،آليرانس برا رشرد قابر ،تروجهي
روبهرو شد .اندکاندک پای اين نهاد به آسيا نير براز شرد و نخسرتين آليرانس در هنرد
شروع به فعاليت كرد.
به هسين ترتيب ،با مرك يت يافتن توجه به زبان ،مراك ديگری پديد آمدند و بهمرور
شبکهای منسجد و گسترده از مؤسسههای فرانسوی آمروزش زبران در كر ،دنيرا شرک،
گرفت .از نگاه فومارولي ،مقولة شکست ،نقشي اساسي در شک،گيری و گسرترش ايرن
شبکه داشت(« :اين شبکه) نخست رؤيای روشنفکراني برود كره مسربور دولتري قروی،
يعني عکس جسهوری سو بودند كه ضعيف و پراكنرده نشران مريداد .سرمس جبرانري
رسسي بود برای شکست سال  1940و بعرد از آن از دسرت رفرتن مسرتعسرههرا ،و در
نهايررت دژی خيررالي بررود در مقابرر ،سرررايت آدا

و رسررو و تفريبررات آمريکررايي»

( .)Fumaroli, 1992بخش عسدهای از مراك فرهنگي ،مراك ی وابسته بره دانشرگاههرای
فرانسه بودند كه در فاصاة ميان دو جنگ جهاني پديرد آمدنرد .از جساره ،دانشرگاههرای
تولوز 1و گرونوب ،2،نخستين آنتنهرای خرود را برهترتيرب در شرهر پرراگ و بارسراونا
احداث نسودند .كار آنها ظاهراً كسك بره پرژوهشهرای دانشرجويان فرانسروی در ايرن
شهرها بود؛ اما در واقع به نشر و گسترش فرهنگ و زبان فرانسه ميپرداختند .به هسرين
ترتيب در شهرهای فاورانس ،لندن ،اسرتکهاد ،ليسربون ،توكيرو و بسرياری نقراط ديگرر
مؤسسههايي از اين دست پديد آمدند.
هسچنين فرانسه در كنار تﺄسيس اين مراك  ،سرعي مريكررد از چهررههرای شراخص
عاسي ،ادبي ،هنری و فاسفي در فعاليتهای بينالسااري خرود بهرره گيررد .بررای مثرال،

1. Toulouse
2. Grenoble
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هانری برگسون 1يا ماری كوری 2از جساه نسايندگان فرانسه در «جامعة ما »،بودند .پر،
كاودل ،3شاعر و نويسندۀ مشهور آن زمان ،ني سفير فرانسه در ژاپن بود.
ب) پس از جنگ جهانی دوم
اصطیح «رواب فرهنگي» مبصول سالهای پس از جنگ جهراني دو اسرت .در سرال
 ، 1945برای نخستين بار ،بخش «مديريت ك ،رواب فرهنگي» در وزارت امور خارجره
فرانسه ،تﺄسيس شد .از سال  ، 1949اين وزارتخانه رسساً فعاليرت فرهنگري خرود را در
خارج با انتصا

مشاوران فرهنگي در سفارتخانهها و ني از طريق مراك و مؤسسههرای

فرهنگي خود در خارج پي ميگيرد .از سرويي در آن زمران ،زبران انگايسري توسرعهای
بيسابقه يافته بود و در نتيجه فرانسه به تکاپو افتاد تا با تﺄسريس سرازمانهرايي از افرول
زبان فرانسه در دنيا پيشگيری كند .بدين ترتيرب ،آمروزش زبران فرانسره در خرارج بره
اولويت اصاي وزارت امور خارجه تبدي ،شد .در هسرين راسرتا ،برر آمروزش و تربيرت

معاسان اين زبان ني تﺄكيد ميشد .بدينسان در سرال « ، 1959دفترر آمروزش و ارتبراط
برای آموزش زبان فرانسه در جهان» ( )BELتﺄسيس شد .در سال  ، 1961مجارة مهسري

به نا فرانسه در جهان ،4پايهگذاری شد و در  ، 1969فدراسيون بينالسااي اساتيد زبران
فرانسه 5شک ،گرفت .اما مهدترين نهاد در اين سالها ،سازمان بينالردولي فرانکوفروني

6

بود كه در سال  1970و به ابتکار رؤسای جسهور سنگال ،تونس و نيجريه تﺄسيس شرد
و در سال  ، 1999بُعد سياسي ني يافت و به سازمان بينالسااي فرانکوفوني 7تبدي ،شد.
اين نهاد بنابر آمار سال  ، 2006دارای  55عضو اصاي و  13عضو ناظر است كه هرر دو
سال يكبار ،در سطح رؤسای دولتهای عضو تشرکي ،جاسره مريدهرد و چهرار نهراد
1. Henri Bergson
2. Marie Curie
3. Paul Claudel
4. Le Français dans le Monde
)5. Fédération Internationale des Professeurs de Français(FIPF
)6. L'Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF
)7. Organisation Internationale de la Francophonie(OIF
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تصسيسات آن را اجرا ميكنند :آژانس دانشگاهي فرانکوفوني ،TV5 ،دانشگاه سرنگور در
اسکندريه و انجسن بينالسااي شهرداران فرانکوفون ،كه در  1979پديرد آمرده اسرت و
شام 166 ،شهر است.
در دهة  90ميیدی ،ديماساسي فرهنگي فرانسه بهويژه در اروپا با تبروالت عسردهای
روبهرو شد .زيرا در آن سرالهرا ،بره واسرطة رشرد اتباديرة اروپرا و معاهرداتي چرون
ماستريخت ،1نهادهای اروپايي در سياست خارجي فرانسه وزن و اهسيت قابر ،تروجهي
پيدا كردند .در نتيجه ،ديماساسي فرهنگي فرانسه نير دسرتخوش تغييرر شرد و در قالرب
نهادهای اروپايي و بينالسااي جای گرفت .در نتيجه ،سراختار پيچيرده و پراكنردۀ قباري
مورد انتقاد قرار گرفت و بسياری خواستار تسرك فعاليتهای فرهنگي خرارجي فرانسره
در يك نهاد شدند ( .)Levitte, 1994 p.108اما يك سال پريش از آن يعنري در ، 1998

مديريت ك ،رواب فرهنگي جای خود را به مديريت ك ،هسکراریهرای برينالسااري و
توسعه ( )DGCIDداده بود ،نهادی كه تسا سرويسهای فرهنگي بردان وابسرتهانرد .در
اين نهاد جديد ،چهار مديريت :هسکاری فرهنگي و زبران فرانسره؛ توسرعه و هسکراری
فني؛ هسکراری عاسري ،دانشرگاهي و پژوهشري و براالخره ،مرديريت سرسعي -بصرری
خارجي و فناوریهای ارتباطات به شک ،مج ا تعريف شده است.

اهداف سياستهای فرهنگی فرانسه در خارج
هسانطور كه گفته شد ،آليانسها از مهدترين مراك فرهنگي فرانسه در خارج مبسرو
ميشوند .اين مراك  ،مطابق با قوانين كشوری كره در آن هسرتند ،كرار مريكننرد امرا بره
آليانس پاريس وابستهاند .بنيادی به نا «بنياد آليانس فرانسره» مسرئوليت هسراهنگي ايرن
شبکه را بر عهده دارد .هسچنين خرود آليرانس پراريس شرام 10600 ،دانشرجو از 156
1. Traité de Maastricht

پيسان ماستريخت ،پيسان تﺄسيس اتبادية اروپاست كه در تاريخ  7فوريه  ، 1992كشورهای عضو جامعة اقتصرادی
اروپا آن را امضا كردند.
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كشور جهان مي شود .بودجة آن بالغ بر 11/5ميايون يورو است كه  95درصد آن را خود
آليانس تﺄمين ميكند .اما در خارج از فرانسه ،شبکة آليانس ،گستردهترين شبکة فرهنگري
در سطح جهان است .اين شبکه شام 1040 ،شعبه در  136كشور جهان است و هرساله
بيش از  450000نفرر ،از تسرا سرنين در ايرن شربکه مشرغول يرادگيری زبران فرانسره
ميشوند .بيش از  6ميايون نفر ني ساالنه در فعاليتهای فرهنگري آن شرركت مريكننرد
( .)www.alliancefr.orgاهدافي كه هد اكنون اين شربکه بررای خرود در سرطح جهران
تعريف كرده است عبارتاند از:
 برگ اری كیسهای زبان فرانسه در فرانسه و ساير نقاط جهان برای هسه معرفي بهتر فرهنگ فرانسه و كشورهای فرانسه زبان فراهد كردن زمينه برای تنوع فرهنگي (هسان)در كنار اين شبکة گسترده از آليرانسهرا ،مؤسسرههرايي نير در سرطح جهران بره نرا
انستيتوهای فرانسوی پراكندهاند كه آنها ني كاركرد و مﺄمروريتي مشرابه آليرانسهرا دارنرد.
نخستين انستيتو در سال  1907و در فاورانس ايتاليا بنا نهاده شد .چنران كره پيشرتر گفتره
شد دانشگاهها نخستين نس ،اين مؤسسهها را ساختند ،درحاليكه نس ،دو آنهرا را كره در
نيسة دو قرن  20و ابتدای قرن حاضر شک ،گرفت ،با نا مراك فرهنگي ،1دولت مسرتقيساً

بنا نهاد .امروزه ديگر اين تفاوت نا وجود ندارد و ك ،اين مراك به نا انسرتيتوی فرانسره
شناخته ميشوند .اين ساختار جديرد مبصرول سرال  2010اسرت .ايرن مركر هسچنرين
جايگ ين كولتورفرانس 2شده است و عیوه بر فعاليت در زمينة مبادالت هنری و اسرتقبال
از فرهنگهای خارجي در فرانسه ،مﺄموريتهای ديگری ني از جانب وزارت امور خارجه
بر عهده دارد ،از جساه ارتقا و اعتیی زبان فرانسه ،عاو و آرا و نير آمروزش كرارگ اران
شرربکة فرهنگرري فرانسرره در خررارج ( .)www.institutfrancais.comتعررداد ايررن مراك ر

1. Centres Culturels
2. Cultures France
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هداكنون به  101عدد ميرسد كه در  94كشور پراكنده است .هسچنين شرايان ذكرر اسرت
كه بودجة انستيتو فرانسه در سال  2012كسي بيش از  65ميايون يورو بود.
اصاي ترين شبکة فرهنگي فرانسه را در خارج ،آليرانس هرا و انسرتيتوهای فرانسروی
تشکي ،ميدهد؛ اما مراك يا انجسنهای ديگری ني در دورۀ اخير وجود داشته يرا دارنرد
كه كاری شبيه اين مراك و مؤسسهها انجا ميدهند .از آن جساه ميتوان به مروارد زيرر
اشاره كرد:
 -خانههای فرانسه( 1وابسته به وزارت تجهي ات)

 انجسن فرانسوی فعاليتهای هنری -انجسن نشر تفکر فرانسوی

2

3

 -دفتر بينالسااي ارتقای كتب فرانسوی

4

 -آژانس آموزش زبان فرانسه در خارج

5

 -فرانسة متبد (فعال در عرصة سينسا)

6

البته از ميان مراك باال« ،انجسن فرانسوی فعاليتهای هنری» و «انجسرن نشرر تفکرر
فرانسوی» به مرور در يکديگر اد ا شد و در سال  2006كولتورفرانس را تشرکي ،داد،
كه فعاليتهای بسياری برای نشر آثار هنری فرانسه در خارج ،در زمينة هنرهای بصری،
نسايشي ،معساری و نوشتاری انجا داد .اما هسانگونه كه اشاره شد ،اين نهاد اخيرر نير ،
خود در سال  2010با انستيتو فرانسوی اد ا شد.
آژانس آموزش زبان فرانسه در خارج ( ،)AEFEشبکهايست گسترده كه  480مدرسة
ابتدايي ،راهنسايي و دبيرستان را در خارج از فرانسه ،و در  130كشور ،در برميگيرد .در
اين مدارس ،در حال حاضر  310ه ار دانشآموز مشغول به تبصي،اند كه از اين تعرداد
1. Maison de la France
)2. Association Française d'Action Artistique (AFAA
)3. Association pour la Diffusion de la Pensée Française (ADPF
)4. Office International de Promotion du Livre Français (OIP
)5. Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE
6. Unifrance
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بيش از نيسي ،يعني  195ه ار نفر يرفرانسوی هستند .تعداد كساني كه هر ساله از ايرن
مدارس ديماد ميگيرند بالغ بر 13ه ار نفرر اسرت .هسچنرين تعرداد كاركنران فرانسروی
وابسته به وزارت آموزش ماي شا  ،در اين مدارس ،به  6500نفر ميرسد و باقي يعني
 20ه ار كارمند ديگر از اتباع كشور مربوطه انتخا

ميشوند (.)www.aefe.fr

در حوزۀ هنر ،سياستهای فرهنگي فرانسه در سطح بينالسا ،،سره اولويرت زيرر را
دنبال ميكند:
 .1نشر آفرينشهای هنری معاصر در تسا اشکال آن .در ايرن زمينره و در خرارج از
فرانسه ،برای مثال در حوزۀ موسيقي معاصر بالتيك ساوندز فرنچ 1فعاليرت مريكنرد .يرا
فرانس دنس 2در حوزۀ رقص معاصر كار ميكند و پاريس كالينگ 3در لندن ،حامي هنرر
معاصر است .اما در خود فرانسه ،مؤسسهای به نا فوكوس ،4از سال  2008به بعرد ،در
زمينههای رقص ،نسايش ،سيرک و هنرهای خياباني ،برای گروههای خارجي اين امکران
را فراهد ميسازد تا با تازهترين آفرينشهای هنرری هنرمنردان مقريد فرانسره ،در قالرب
جشنوارهای بينالسااي ،آشنا شوند.
 .2كسك به درخشش فرهنگ فرانسه و تبقرق تنروع فرهنگري .در ايرن زمينره ،اوالً
نای فرهنگي ساير كشورها در فرانسره بره نسرايش گذاشرته مريشرود و سرمس بررای
درخشش فرهنگ خود فرانسه در خارج از مرزها ،تیش ميشود .بررای مثرال ،در سرال
 2005-2004در چين ،يا در  2009در برزي ،و در  2012در آفريقای جنروبي ،سرال
فرانسه برگ ار شد .اين برنامهها در حقيقت فرصتي مبسو

ميشرود ترا فرانسره تسرا

هنرها و وجوه فرهنگي خود را در كشور مي بران بره نسرايش بگرذارد .مرثیً در برزير،،
فرانسه برنامه های متنوعي اعد از برگ اری نسايشگاه نقاشي ،كنسرت موسيقي و نسرايش
در مناطق مختاف ارائه كرد .شركتها و كارخانجات ب رگ تجاری ني در اين برنامههرا
1. Baltic Sounds French
2. France Danse
3. Paris Calling
4. FOCUS
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شركت داشتند ،از جساه كارخانة خودروسازی سيتروئن كه حرامي مرالي نساشرگاه آثرار
مجسسهساز معروف و كیسيك فرانسه ،اودون در شهر ريودوژانيرو بود .در مقابر ،،هرر
ساله در فرانسه برنامههايي به نا فصول خارجي برگ ار ميشوند كه يك كشور طري آن
تسا هنرهای خود را بره نسرايش مريگرذارد .ايرن برنامره از سرال  1985و برا كشرور
هندوستان آ از شد و تاكنون كشورهای بسياری در آن شركت كردهاند.
 .3تقويت ظرفيتهای حرفهای رشتههای مختاف هنرری .ايرن سياسرت برهويرژه در
قبال كشورهای آفريقايي و نواحي كاراييب و تبت عنوان برنامرة آفررينشهرای هنرری
آفريقا و كاراييب ،دنبال ميشود .اين برنامه از سوی انستيتو فرانسه اجرا ميشود و بر دو
مبور تﺄكيد دارد .نخست حسايت از اين كشورها برای دسترسري بره بازارهرای ماري و
بينالسااي؛ و دو كسك به توسعة اقتصاد فرهنرگ در ايرن كشرورها ترا هنرمنردان ايرن
كشورها بتوانند از توليدات خود بهرۀ مادی ني ببرند (.)www.diplomatie.gouv.fr
در كنار اين سه مبور ،اولويتهای ديگری ني وجود دارند كه عبارتاند از:
 توسررعة حضررور رسررانهای فرانسرره در سرتاسررر جهرران و برره ويررژه مشرراركت درفناوریهای نوين اطیعاتي و ارتباطي .در اين زمينه دولت فرانسه تیش بسرياری كررده
و از معدود كشورهايي است كه تصراوير و شربکههرای آن از طريرق مراهواره و امرواج
راديويي در چهارگوشة جهان قاب ،دريافت است .از جساه شبکه های معروف و فعال در
اين زمينه كانال  TV5است .در كنار اين شبکة تاوي يوني ،شبکة راديرويي  RFIو شربکة
فرانس  24از بُرد و تﺄثيری مشابه برخوردار است .شبکة فرانس  ،24در تسا شبانهروز و
در سه زبان فرانسه ،انگايسي و عربي برنامره پخرش مريكنرد .در كر ،،شربکة راديرو و

تاوي يون برونمرزی فرانسه تبت نظارت و حسايت شرركتي بره نرا شرركت سرسعي-
بصری برونمرزی فرانسه ( ،)AEFوابسته به وزارت فرهنگ و ارتباطرات فرانسره ،قررار
دارد .اين شركت تا سال  ، 2010به وزارت امور خارجه وابسته بود .هسچنين ذكرر ايرن
نکته الز است كه از شبکههای مذكور RFI ،و فرانس  ،24كرامیً تبرت نظرارت AEF
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هستند؛ در صورتي كه  TV5به طور مشترک از سوی فرانسه ،كانادا ،باژيرك و سروئيس
اداره مي شود ،هر چند سهد فرانسه بيشتر است .هسچنين شبکههای مذكور هفتگري ،بره
طور ميانگين ،حدود 90ميايون بيننده و شنونده دارند (.)www.aefe.fr
 هسکاریهای دانشگاهي و تقويت شبکة اعطای تسهيیت در مقطع آموزش عالي .دراين زمينه دانشگاههای فرانسوی با بسياری از دانشگاههای دنيا ارتباط و هسکراری دارنرد و
دولت فرانسه از طريق اعطای بورسهای تبصياي به دانشجويان خارجي ،هرسراله شرسار
زيادی از دانشجويان را جذ

دانشگاههای خود ميكند .يکي از شبکههای مهد دانشگاهي

كه در سالهای اخير فعاليت چشسگيری در زمينة تبقيقات بينالسااي و آموزش بره زبران
فرانسه صورت داده ،آژانس دانشگاهي فرانکوفوني 1است كه در سال  1961تﺄسيس شده
است و هداكنون دانشگاه تهران و بسياری از دانشگاههای منطقة خاورميانه عضو آن هستند
و شبکهای گسترده از پژوهشگران فرانسهزبان را تشکي ،دادهاند.
 كسك بره اعرتی و نشرر زبران فرانسره در سرتاسرر جهران .ايرن مرورد در صردراولويتهای ديماساسي فرهنگي فرانسه قرار دارد .الز اسرت يرادآوری كنريد كره زبران
فرانسه از رايجترين زبانهای دنيا مبسو

ميشود و  2/5درصد از مرد ك ،دنيرا بردان

صببت ميكنند.
 توسعة هسکاریها در حوزههايي كه فرانسه در آنها صاحب نظر و صیحيت استو مرجع مبسو

ميشود .اين سياست از اينجا ناشي ميشود كه فرانسره معتقرد اسرت

سرمايههای فکری و عاسي و فني اش نبايد مبدود به هسين كشرور باشرد و بايرد مرورد
استفادۀ ديگران ني قرار گيرد .برای مثرال ،فرانسره مردعي اسرت در زمينرة شهرسرازی،
كشاورزی ،صنايع ذايي ،مديريت ميرراث ماري و حروزۀ سریمت مريتوانرد بره سراير
كشورها كسك كند .با توجه به چنين سياستي است كه ايرن كشرور ،در حروزۀ اداری ،و
برنامهري ی برای سازمانهای اداری به كشورهای اروپای شرقي و مرك ی كسك ميكند.
)1. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF
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نتيجهگيری
ترسيد چهرۀ ديماساسي فرهنگي كشوری چون فرانسه كار سرادهای نيسرت؛ امرا در كر،
برای برشسردن نقاط مثبت آن ميتوان به شبکة گستردۀ مؤسسههرا و مراكر فرهنگري و
پژوهشي آن اشاره كرد .مؤسسهها بيشتر وابسته به دانشگاهها و مجه به كتابخانه ،مركر
اسناد و بسياری تجهي ات ديگر است .مراك فرهنگي ني بره سرفارتخانههرا وابسرتهانرد.
شسار زيادی مؤسسة پژوهشي در عاو انساني و اجتساعي ،و مؤسسات معتبر پژوهشري
در شهرهای ب رگي و مهسي چرون ر  ،آترن و مادريرد نير وجرود دارد كره بره وزارت
آموزش ماي وابسته است و در آنها مراك كاوشهرای باسرتانشرناختي متعرددی يافرت
ميشوند (حدود  200مرك ) .آليانس فرانسه و آژانس آموزش زبان فرانسه در خارج ني ،
كارنامة درخشاني دارند .در مجسوع ،كارايي اين شبکه بسيار باال به نظر ميرسد.
با اين حال ،با وجود آنچه دربارۀ اهسيت فرهنگ و سرمايهگذاریهای دولت در ايرن
زمينه گفته شد ،در ه ارۀ سو  ،با شتا

گرفتن روند جهانيشدن و سيطرۀ بيش از پريش

قواعد بازار آزاد ،ديماساسي فرهنگي فرانسه ني دستخوش تغييرات و ببران شده اسرت.
در گذشته مﺄموريت فرانسه در خارج و بهويژه كشورهای جهان سو و در حال توسعه،
روشن و به بياني ساده بود .اين مﺄموريرت حرول شرعارهای جسهروری فرانسره ،يعنري
آزادی ،برابری و برادری ،ميچرخيد و از اين طريق فرانسه تیش مريكررد ترا در نقراط
مختاف ،بهويژه كشورهای جهان سو نفوذ كند و بر افکرار عسرومي ترﺄثير بگرذارد .امرا
هداكنون در جريان جهانيشدن و رشد بيش از پيش ارتباطات و ني تسا بيش از پيش
زبان انگايسي ،كار برای فرانسویها دشوار شده است .فرانسه هسچنان زباني بينالسااري
است؛ اما ترديدی نيست كه در مقاب ،انگايسي تضعيف شده است و اين افول هسچنران
ادامه دارد .البته دولتسردان فرانسوی گاه سعي ميكنند اين موضروع را ناديرده بگيرنرد و
حتي با لبني رورآمي شرکوه گذشرته را يرادآوری مريكننرد ( .)Jeannency, 2008در
مقاب ِ،آمريکايي شدن فرهنگ ني  ،فرانسه در دو دهة اخير تیش كرده با اتکرا بره اصر،
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تساي فرهنگي ،فرهنگ را از قواعد بازار آزاد مستثنا كند و حتي تنوع فرهنگري را پريش
كشيده و در يونسکو به تصويب رسانده است؛ اما از طرفي ،به نظرر مريرسرد در عسر،
قواعد بازار آزاد را در زمينة فرهنرگ نير پذيرفتره اسرت و برهويرژه در شرراي ببرران
اقتصادی ،ديگر نسيتواند آرمانها يا ادعاهای گذشته را تکرار كند .برخي از منتقدان برر
اين باورند كه به دالي ،مختاف از جساه كاهش سرمايهگذاری و بودجههرای دولرت در
ايررن حرروزه ،فرانسرره ديگررر هسچررون گذشررته قررادر برره پيگيررری مقاصرردش در عرضررة
آفرينشهای هنری معاصر خود به جهانيان نيست .از سال  2000تراكنون ،حردود يرك
سو از مؤسسهها و مراك فرهنگي فرانسه در اروپا تعطي ،شده است ،كره نيسري از ايرن
مراك در آلسان ،نخستين شريك فرانسه در اتبادية اروپا بوده است .هسچنين ،اعتبراراتي
كه برای ديماساسي فرهنگي در نظر گرفته ميشود بين سالهای  2007تا  ، 2012حردود
 20درصد كاهش يافته است ( .)Girard, 2012وانگهي با وجود بودجرة كینري كره بره
ديماساسي فرهنگي اختصاص داده ميشود ،اخيراً انتقادات زيادی از هر سرو بره فرهنرگ
فرانسه و افول آن وارد ميشود ،و برخي حتي از مرگ آن خبر ميدهند.
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