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چکیده
در مقالة حاضر ،ديپلماسي فرهنگي به عنوان مجموعه تالشها و کوششهايي که برای درک  ،مطلع
ساختن ،مشارکت دادن و تاثيرگذاردن بر مردم ديگر کشورها که متضمن حفظ و ارتقای سطح منافع
ملي با استفاده از ابزارهای فرهنگي به عنوان مؤلفههای کارآمد و قابل انعطاف در سياست خارجي
است مورد ارزيابي قرار ميگيرد؛ ابزارهايي که با نفي راهکارهای الزامأ قدرت محور درحل چالشها
و مناقشات جهاني و برقراری امنيت بين المللي زمينه ساز ارتقای سطح مناسبات ميان دولتها و به
تبع آن ،افزايش تفاهم ميان ملتها و ايجاد صلح و ثبات بين المللي خواهد بود .به طور مشخص و
مؤکد ،ماهيت و ابزارهای ديپلماسي فرهنگي فرانسه -کشوری که از پشتوانه و سابقة تمدني غرب
و ارزشها و هنجارهای برآمده از اين تمدن به عنوان پشتوانة ديپلماسي فرهنگي خويش بهره مي-
گيرد مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت .ارزشها و هنجارهايي که با اتکاء به مؤلفهها و ابزارهای
فرهنگي اين کشور سابقة دموکراسي و آزادیخواهي ديپلماسي فرهنگي فرانسه را تشکيل داد و
نقش مهمي در تعيين رفتارها و تصميمات و سياستگذاری دولت فرانسه دارند؛ ابزارهايي نظير:
جايگاه زبان فرانسه در عرصة بينالمللي ،دانشگاههای پيشرفته و باسابقه ،ارتباط قوی با دولت های
سابقأ مستعمره فرانسه ،موزههای غني ،قديمي و در عين حال مدرن و مشهور نظير موزة لوور با
 35هزار اثر هنری بسيار ارزشمند ،هنر و معماری .هدف نهايي اين مقاله ،ارزيابي کم و کيف
ديپلماسي فرهنگي به عنوان محور ديپلماسي عمومي که به دولتها اجازه ميدهد با استناد به
عناصر کليدی فرهنگي به طور مستقيم با مخاطبان خارجي در ارتباط باشند و بر افکار عمومي تأثير
بگذارند و با تأکيد برهمين نقش در حوزة ديپلماسي فرهنگي فرانسه و ابزارهای فرهنگي اين کشور
است.
واژگان كلیدي :فرانسه ،ديپلماسي فرهنگي ،ديپلماسي عمومي ،فرهنگ  ،ابزارهای فرهنگي
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مقدمه
ديپلماسي فرهنگي محور ديپلماسي عمومي است ؛ ديپلماسي فرهنگي به کشورها اجازه
ميدهد که با استناد به عناصر کليدی و نفوذ دولتهای خود  ،به طور مستقيم با مخاطبان
خارجي به انضمام مردم معمولي و رهبران فکری جامعه در ارتباط باشند.
در دهههای اخير رسانهها به مهمترين ابزار مبادلة اخبار و افکار و عقايد سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي در عرصة بينالمللي تبديل شدهاند .رسانههای جهاني گسترة ديپلماسي و سياست
خارجي را به تحريرية روزنامهها  ،شبکههای اينترنتي  ،تلويزيونها ،راديوهای جهاني و
ساير رسانهها کشانده اند .اين همان عاملي است که در عصر جامعه اطالعاتي  ،فضای
روابط دوجانبة ديپلماتها و رسانهها را الزامي ساخته است .فضايي که در آن پيشبرد
سياست خارجي و ديپلماسي بيش از پيش به ميزان تأثيرگذاری تاکتيکهای خبری و رسانه-
ای وابسته شده است؛ هر قدر اين تاکتيکها و پوشش خبری پرقدرتتر و تأثيرگذارتر
طراحي و منتشر شوند  ،چرخ های سياست خارجي روانتر ميچرخد.سعي ما اين است که
ماهيت ومهمترين ابزارهای ديپلماسي فرهنگي فرانسه و تا حدودی مصاديق آنها را مورد
بحث و بررسي قرار دهيم.
به لحاظ جايگاه فرهنگي ،فرانسه يکي از کشورهای مهم در جهان است ؛ فرهنگ  ،هنر و
معماری آن کشور در جهان امروز بسيار مورد پسند واقع شده و از آن تقليد نيز شده است .
از آن گذشته ،زبان به عنوان يکي از موضوعات اصلي ديپلماسي فرهنگي مورد استفاده قرار
گرفته است و فالسفة سياسي و خصوصيات سازمانياش  ،تأثيرات آن را در خارج از
مرزهای کشور نشان مي دهد  .تا پايان جنگ جهاني دوم  ،فرانسه دومين امپراطوری
استعماری  ،با تسلط بر جنوب شرق آسيا  ،جزاير کارائيب  ،و شمال غرب آفريقا
بود)Safran, 2003:87) .
در اين نوشتار ،با يک واژة ترکيبي متشکل از ديپلماسي و فرهنگ مواجه هستيم که ابتدا
الزم است به تعريف هريک از آنها بپردازيم  .در تعريف ديپلماسي ميتوان گفت :
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« ديپلماسي مجموعه تدابير و اعمالي است که عمدتاً با استفاده از طرق مسالمتآميز برای
حصول حداکثر توافق و تفاهم در ميان انبوه اختالفهای صحنه روابط بين الملل برای
حفظ منافع ملي و اجرای سياست خارجي به کار گرفته ميشود( ».آقايي )15:1387،
بخش ديگر واژة فرهنگ است که به دليل تنوع و تکثر نگرش و رويکردهای معطوف به آن
دارای تعاريف زيادی است  .آنچه از مفهوم فرهنگ در اين مقاله مد نظر است  ،تعريف
خاصي از فرهنگ است که شامل بخش نرم افزاری يک تمدن مي شود که «:مجموعه دانش-
ها  ،اعتقادات  ،ارزشها  ،هنجارها  ،طرز تلقيها  ،آداب و رسوم که به صورت آگاهانه يا
ناآگاهانه توسط انسان کسب مي شود را در برمي گيرد  .در واقع ،فرهنگ مجموعهای از
ارزشها و رويه هايي است که به جامعه معنا ميبخشد(Ross,2002:118)».
منظور از ديپلماسي فرهنگي  ،تالش برای درک  ،مطلع ساختن  ،مشارکت دادن و تأثير
گذاردن بر مردم ديگر کشورهاست .ديپلماسي فرهنگي در واقع متضمن منافع ملي با استفاده
از ابزارهای فرهنگي است .ديپلماسي فرهنگي به عنوان ابزاری کارآمد و قابل انعطاف در
سياست خارجي ،زمينه ساز ارتقای سطح مناسبات ميان دولتها و به تبع آن افزايش تفاهم
ميان ملتها و ايجاد صلح و ثبات بينالمللي است .امروزه با ناکارآمدی راهکارهای الزاماً
قدرت محور در حل چالشها و مناقشات جهاني و برقراری امنيت بين المللي  ،نياز به
استفاده از اين پديده بيش از پيش در ميان دولتها احساس ميشود.
ارزشهای فرانسوی
تمدن و سابقة تمدني غرب  ،ارزشها و هنجارهای برآمده از اين تمدن به عنوان پشتوانة
فرهنگي ديپلماسي فرهنگي اروپا و فرانسه عمل ميکنند ؛ بنابراين ،شکي نيست که ارزشها
نقش مهمي در تعيين رفتارها و تصميمات مردم ايفا ميکنند  .از حيث اصول اخالقي ،
معاهدات اتحاديه اروپا اعالم ميکند که  " :بايد گسترش و تثبيت مردم ساالری  ،حاکميت
قانون  ،احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنيادين را به عنوان هدف اصلي خود مدنظر قرار
دهد و سياست توسعه هم بايد تحت همان اصول هدايت شود  ".قانون اساسي  -که توسط
کميسيون اروپا در جوالی  2003تصويب شد -به نحو مشابهي به ارزشها و منافع
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ملل متحد  ،صلح  ،امنيت  ،توسعه پايدار  ،تجارت آزاد و منصفانه  ،حقوق بشر  ،رعايت
حاکميت قانون در سيستم بين المللي که بايد در پي حفظ آن در روابطش با جهان پهناورتر
باشد  ،اشاره دارد ( .ميلسن و همکاران  )251 : 1388 ،پيام کمکهای انسان دوستانه
اتحاديه اروپا بياني از ارزشهای انساني است که اتحاديه اروپا بر مبنای آن پايهگذاری مي-
شود و جلوهای عيني از همبستگي جهان پهناور با مردم نيازمند است و اين پيام بسيار
هنجاری است( .ميلسن و همکاران )256-255،
در مجموع ،ميتوان چنين اظهار داشت که اتحادية اروپا نسبت به ايجاد تعادل و هماهنگي
بسيار حساس است؛ تا آنجا که مدير کل ريلکس -با توجه به مسئوليت تامي که دارد  -از
اتحادية اروپا به مثابه يک پروژة حامي صلح ياد ميکند که همانند لنگری برای تحقق مردم
ساالری ،حقوق اساسي و حقوق بشر در جهان عمل ميکند .
زماني که از اروپاييها خواسته شد سه ارزش مهم و حياتي خودشان را به صورت شخصي
مشخص کنند ،آنها ابتدا به صلح ( ، )%45به دنبال آن به حقوق بشر ( )%42و در رده سوم
به احترام به زندگي فرد ( )%41اشاره کردند  .در ادامة اين سه ارزش  ،دموکراسي (، )%27
حکومت قانون و آزادی فردی ( هردو مورد  ، )%21برابری ( )%19و تساهل و مدارا
( )%16قرار دارند  .چهار ارزش ديگر نمرة کمتر از  %14به دست آوردند  .همچنين در
مقايسه با شاخص اروپا در سال  ، 2006صلح  ،بيشترين درصد ارزش ها را ( البته با %7
کمتر) به خود اختصاص داده است ؛ در حالي که دموکراسي ( با  %3افزايش ) و حکومت
قانون ( با  %4افزايش ) هر دو به عنوان پايه و اساس مورد استفاده قرار گرفتند .از سال
 ، 2006جايگاه حقوق بشر در رده بندی ارزش ها ارتقاء يافت ؛ حکومت قانون هم که در
رده هشتم قرار داشت  ،اکنون همچون آزادی فردی  ،در رده پنجم قرار دارد جالب است
بدانيد که ارزش «آزادی فردی»در پاييز  %5 ، 2006بيش از حکومت قانون افزايش داشت.
()The Directorate-General for Communication, 2008: 14
هنر  ،سینما و رسانه ها
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هنر و فرهنگ در صف مقدم بسياری از فعاليتهای تبليغاتي کشورهاست .هر کشوری
واقف است که با نشان دادن ميراث فرهنگي خود اين فرصت را در اختيار دارد تا خود را
بيشتر بشناساند و تصوير مثبتي ايجاد کند و به تحقق اهداف سياسي شان کمک کند (
راينچسکا .)78 : 2007 ،

شاهکار هنری
تئاتر و رقص در فرانسه سنتي قوی و نيرومند هم در مفاهيم کالسيک و هم در افسانهها
دارند .چنانکه در بيشتر [دوره های] حيات فرهنگي فرانسه  ،پاريس در سنت باشکوه تئاتر
تفوق و تسلط داشته است  .نمايشنامهنويسان بزرگ فرانسه شامل پيرکرني ، 3ژان راسين، 4
مولير ، 5ويکتورهوگو 6الکساندر دوما ، 7ژان آنويل 8و ژان جنت 9ميشود .کمدی فرانسه
در حال حاضر هم کارهای کالسيک مولير و راسين را در پاريس اجرا ميکند « .اپرا» نيز در
فرانسه در تمام طبقات اجتماعي طرفدار دارد ؛ تئاتر خياباني  ،رژهها و توليدات تئاتری
محلي نيز در استانها رشد يافته است  .به ويژه ،شهر تولوز به خاطر شاهکارهای هنری
اش شهرت جهاني دارد .
سينمای فرانسه بيشترين هزينه را  -در مقايسه با ساير صنعتهای هنری -ميکند و
فرانسویها بيشترين دسترسي به توليدات ملي هنری را نسبت به همسايگانشان دارند.
[همچنين] بسياری از شهرهای فرانسه در طول سال جشنوارههای فيلم برگزار ميکنند که
3

-Pier Ckerni
- John Raisin
5
- Moller
6
- Victor Hugo
7
- Alexander Duma
8
- John Aniol
9
- John Jentz
4
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مشهورترين آنها جشنواره فيلم «کن» استEmber, 2001:805 (.
and Carol R.

(Melvin Ember

رسانة سینما
واژة رسانه بار محتوايي ويژهای دارد  .اصوالً رسانه ابزاری مناسب برای برقراری ارتباطات
است .رسانهها ،به يک تعبير ،دستاورد فرهنگ صنعتياند  ،هرچند در معنای عام آن از
قدرت بيشتری نيز برخوردارند  .رسانههای ديداری ـ شنيداری از جمله سينما به داليل
متعدد از مؤثرترين ابزارهای جهتدهنده و ذهنيت بخش سياسي راهبردی به شمار مي-
آيند.اصوالً سينما بيان غيرطبيعي را چنان طبيعي مي سازد که همچون خود طبيعت به نظر
ميرسد  .در فيلم  ،صحنهها  ،چشم اندازها و رويدادها  ،آنچنان در ذهن بينندگان تأثير مي-
گذارند که گويي همة آنها زندگي واقعي اند  .فيلم ها  ،دامنة گستردهتری از جلوههای
سينمايي را بر اساس اهداف و نيات توليدکننده به مخاطبان عرضه ميکنند  .بسياری
معتقدند ابزار رسانهای سينما  ،به يک عبارت  ،مبنای خودشناسي مخاطبان را دگرگون مي-
کند؛ ذهن بيننده را به ابر فضاهای پست مدرن ميکشاند و گاه با چاشني قرار دادن
مقوله های ارزشي ـ سياسي  ،در ذهنيت سازی و مديريت ادراک مخاطبان  ،تأثيراتي شگرف
برجای مي گذارد  .رسانة سينما با همراه کردن گام به گام بيننده با خود  ،با بهرهگيری از
حالت همبستگي و تعامل ميان ذهني،انگارهها يا مفاهيم کنترلکنندهای را به مخاطب ارائه
ميکند که شايد به تعبير فيلسوف فرانسوی  ،لويي آلتوسر ،10يک ساز و کار ايدئولوژيکي
برای توجيه وضع موجود تلقي شود .
جوزف کالپر 11معتقد است که رسانههايي مانند سينما سه نوع دگرگوني اساسي را در
ذهنيت مخاطبان ايجاد مي کنند  :تغيير عقيده  ،تغييرات جزئي و تقويت وضع موجود .
براين اساس  ،سينما رسانهای کاراست )مرادی )418-419 :1388 ،يکي از افتخارات

-looee Altoser
-Jozef Kelaper
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فرهنگ فرانسوی معاصر سينماست  .پاريس گواهي ميدهد که اولين نمايش عمومي ،
فيلمي در سال  1895است و شرکتهای فرانسوی به سرعت نه تنها در اقتصاد و بازار
بلکه در کل جهان تسلط يافتند  .فقط در دوران جنگ جهاني اول فرانسه برتریاش را
نسبت به اياالت متحده از دست داد  .اما به طور جدی  ،از دهة  1920تاکنون فقط
سينماهای آمريکا در اثرگذاری يا توانمندیها و پيچيدگيهای سبک ها و زمانهای مختلف
رقيب فرانسه شده اند  .در شروع قرن بيست و يکم نيز ،فرانسه يکي از مهمترين
توليدکنندگان فيلم در دنيا و مهمترين [ توليد کنندة فيلم ] در اروپا باقي ماند .با اينکه [توليد
فيلم] در اين زمان روند نزول ي پيدا کرد  ،اما توجه به فيلم در [خود] فرانسه نسبتاً نيرومند و
قوی باقي ماند  .ابتکار بر روی ماليه ( به واسطة مالياتي بر روی شبکه های تلويزيوني ) ،
تبليغات ( از جمله «کن» و ديگر فستيوالهای فيلم) و توجه به ساخت فيلم های چند
بعدی در داخل فرانسه و جامعه فرانکوفوني برای اثبات سينمای فرانسه در مرکز توليدات
جهاني و اصول فيلم ادامه خواهد يافت  .بر خالف ديگر رسانههای فرانسه  ،سينما اولين
[رسانه ای] بود که خارج از کنترل دولت يا سرماية [آن] توسعه يافت و برخالف عکاسي
وابستگي کمتری به جهان هنر داشت .سينما با تالش عالمان و مؤسسات و شرکتهای
[توليد کننده ] سرگرمي به وجود آمد و تنها از دهه  1910بود که به « هنر» پيوست  .به طور
خالصه ،اين [سينما] قبل از اينکه يک هنر باشد  ،يک تکنولوژی بود( .اصطالحاً به آن هنر
هفتم گفته ميشود) )(W.Scott Haine, 2006: 179
هنر و معماری و جایگاه آن
اصوالً تاريخ آدمي تاريخ فرهنگ و هنرهاست .مهمترين شکلهای هنر فرانسه نقاشي،
مجسمهسازی و معماری است  .سابقة تاريخي هنر فرانسه نيز اهميت دارد که شامل نقاشي-
های مشهور داخل غار در جنوب غربي فرانسه ميشود  .در قرن نوزدهم  ،مکتب هنری
رومانتيک در نقاشي با همکاری اگوئين دالکريوس 12و ژان اگوست اينگرس 13ايجاد شد .
-Goien Delacrious
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و ژان فرانسوا

نقاشي های زندگي روستايي در طي اين قرن  ،به ويژه در آثار ژان کوربت
ميله 15رشد کردند .
به صورت دموکراسي درآمدن يا دموکراتيزه شدن فرهنگ نيز يکي ديگر از مسائلي است که
در اين مقاله به آن پرداخته ميشود .اين روند زماني که سير هنر ،معماری و به طور کلي
ساخت مسکن را طي صد سال گذشته بررسي ميکنيم ،بيشتر نمود مييابد  .در اصل ،اين
بناهای مقدس فرهنگ اشرافي – هنر و معماری – تحت تأثير فرانسه ،انقالب صنعتي و
سبکهای هنری آن است  .در هنر ،اين موضوع را به صورت خاص از زمان انقالب فرانسه
 که اولين موزههای مدرن جهان ساخته شدند ميبينيم -و در سراسر دوران رمانتيک درادبيات و هنر بر ذوق و آثار هنری افراد  ،در مدارس مدرنيستي تأکيد شد  .عکاسان
فرانسوی در سراسر قرن پيش  ،به ويژه در به تصوير کشيدن درام و احساسات زندگي
روزانه فرانسویها ،مهارت يافتند ؛ و بنابراين کار آنان مکمل کار نقاشان و مجسمهسازان
بود( Haine, 2006 : 253 ) .
بايد به اين نکته نيز توجه نمود که موسيقي انگلوساکسون ،فيلمهای حادثهای آمريکايي،
سريالهای موفق تلويزيوني ،رمان های عامهپسند ،حضور گستردة کاالهای فرهنگي
آمريکايي نيز در کنار شاهکارهای هنری فرانسه در سطح گستردهای توزيع مي شوند و
مخاطبان فراواني را در سراسر جهان جذب کردهاند و به نوعي ،آثار رسانهای فرانسوی را
تحت الشعاع خود قرار دادهاند .از دست رفتن نفوذ فرانسه بر بازار هنر يا در عرصة دانش(
عدم توانايي اين کشور برای باال بردن کيفيت آموزش در دانشگاه و کيفيت تحقيقات) ،نه
تنها به نگراني ها در مقابل کاهش نفوذ فرانسه دامن زده ،بلکه اين هراس را به وجود آورده
که نکند فرانسه هويت فرهنگي خود را از دست بدهد و تحت انقياد ابرقدرت آمريکا قرار
بگيرد .آمريکايي سازی يعني انتشار تصاوير آمريکا در سراسر جهان که به تحميل
13

- John Agus ingress
-John Courbet
15
- John Fransova Mille
14
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هنجارهای آمريکايي بر افکار ،رفتار ،زبانها و حتي تصورات مردم جهان ميانجامد .فرانسه
با ديدن دورنمای آنچه « آمريکاييسازی» جهان ناميده مي شود ،دچار نوعي حمله عصبي
شده است .
اروپاييها در زمينة گشايش بازارها به روی کاالهای فرهنگي با اياالت متحده مخالفت و از
نظام سهميهبندی که توزيع آثار آمريکايي در حوزة فيلم و سينما ،تلويزيون ،نشريات و
موسيقي را محدود ميکرد ،دفاع ميکردند .به عنوان مثال ،در تلويزيون ،چهل درصد فيلم
های پخش شده بايد توليد فرانسه باشند و سهم فيلم های غي اروپايي ( يعني اغلب
آمريکايي) نبايد از  %40فراتر رود .با توجه به باال بودن سهم محصوالت آمريکايي در بازار،
اين نگراني وجود دارد که توليدات آمريکا پس از دستيابي به سود کالن در بازار داخلي
آمريکا ،با قيمت پاييني در بازار اروپا ارائه شود و رقيب سرسختي برای توليدات ملي يا
اروپايي باشد .زيرا نه تنها اروپاييها نميتوانند همانند همتايان آمريکايي خود از بودجههای
عظيم برای توليد فرهنگي استفاده کنند .بلکه ميزان سودآوری اين کاالها نيز ،به دليل
محدوديتهای بازار بالقوه ( به ويژه وجود مانعي به نام زبان) با کاالهای آمريکايي قابل
مقايسه نيست .فرآوردههای سمعي – بصری ،پس از بخش هوانوردی و شيمي ،سومين
صادرات مهم آمريکا محسوب ميشود و  60درصد اين فرآوردهها به اروپا مي رود .نظام
سهميهبندی با حمايت گسترده مردم فرانسه روبهرو شد .فرانسویها  -در عين حال که
تقريباً به طور مستمر به ديدن فيلم های آمريکايي ،شنيدن آواز خوانندگان انگليسي زبان و
مراجعه به پايگاههای اينترنتي آمريکائي عالقه دارند -معتقدند که اين وضعيت بسيار
تأسف بار است و وضع قوانين برای کاستن از عالقه مردم به فرهنگ آمريکايي تا حدی
مشروعيت دارد .
استثنای فرهنگي بحثي ريشهدار در ميان فرانسویهاست که به نوعي نماد مقاومت آنها در
برابر ساير فرهنگها و به ويژه فرهنگ آمريکايي به شمار ميآيد  .اين مفهوم متمرکز بر اين
است که سياست های فرهنگي فرانسه بايد به گونهای طراحي شود که هميشه حافظ
تمايزات فرهنگي فرانسویها با ساير نقاط جهان باشد .در يک نگاه کليتر  ،منظور
فرانسوی ها از کاربرد عبارت استثنای فرهنگي اين است که قوانين بازار به ويژه نبايد بر
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فضای کاالهای فرهنگي نظير نشريات  ،فيلم  ،کتاب و موسيقي حاکم شود  .فرهنگ در
عرصة روابط و تجارت جهاني يک استثناست و بايد از آن حمايت کرد؛ همان طور که
دولت فرانسه حمايت ميکند .تالش دولت فرانسه بر اين است که در عرصة فرهنگ جلوی
انحصار را بگيرد و از تنوع و تکثر حمايت و حقوق مؤلفان را تأمين کند .نيکوالسارکوزی
زماني که به عنوان رئيس جمهور فرانسه انتخاب شد در پيامي به جشنوارة بينالمللي فيلم
کن اعالم کرد « :به کشورم مي بالم که از استثناهای فرهنگي حفاظت ميکند ،استثناهايي که
به خالقيت معاصر فرانسه روح تازهای دميده است .فرانسه بايد از اين مکانيزم حمايتهای
مالي دفاع کند و نبايد اين مکانيزم با اختصاص سوبسيد اشتباه گرفته شود .وی در اين پيام
اعالم کرد که حق عوامل کارهای خالق بايد در برابر نقض حق کپي رايت حفاظت
گردد»(.خبرگزاری فرانسه  2011/5/14 ،نقل قول از سارکوزی رئيس جمهور فرانسه)
در اينجا ،نموداری از اولويت و ترجيح مردم فرانسه نسبت به گوش دادن به موسيقي فرانسه
يا آنگلوساکسون را بر اساس سن افراد  -که در هر گروه صد نفر حضور دارند  -مورد
بررسي قرار دادهايم ؛ همان طور که مالحظه ميکنيد  ،با توجه به افزايش سن افراد  ،تمايل
برای گوش دادن به موسيقيهای فرانسوی افزايش مييابد و روند صعودی را شاهد هستيم .

Soure: Pratiques culturelles 2008, DEPS, ministère de la Culture et de la
Communication, 2009

نمودار ديگر مربوط به درصد اولويت و ترجيح افراد برای نگاهکردن به فيلمهای فرانسوی
زبان يا آمريکايي است .همان طور که مالحظه ميشود در اينجا هم با افزايش سن افراد
شاهد هستيم که درصد بيشتری فيلمهای فرانسوی را برای تماشا کردن برميگزينند .
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Source : Pratiques culturelles 2008, DEPS,ministère de la
Culture et de la Communication, 2009
نکتهای که در رابطه با هر دو اين نمودارها بايد بدان توجه کنيم اين است که دولتهای فرانسه بايد
بکوشند تا به گونهای فرهنگسازی کنند که جوانان و نوجوانان تمايل بيشتری به انتخاب موسيقيها
و فيلمهای فرانسوی زبان داشته باشند و بتوانند بر آنان تأثير مثبتي برجای گذارند.

موزهها

موزه  ،صرفاً يک نهاد  ،سازمان و تشکيالت اداری  ،اجرايي يا علمي و پژوهشي نيست ؛
اکنون بخش مهمي از تاريخ فرهنگها و سنتها و ملتها و حتي تبارشناسي هر پديده و
ريشه کاوی هر رويدادی زير سقف موزههای عالم مدرن بازنويسي ميشود ( .مالصالحي ,
)17 :1384
موزهها سر از افق فرهنگ  ،انديشه  ،عقالنيت و مدنيتي برکشيدهاند که بيش از هر دورهای
به مدرن بودن  ،نو بودگي و تجددگرايي شهره است  .موزهها  ،به صورت و معنای نوين-
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شان ريشه در فرهنگ و مدنيت سدههای رنسانس دارند .موزه يک رويداد ،تحول و چرخش
بنيادين در نسبت و نگاه بشر عالم مدرن  ،نه تنها به انسان ،تاريخ و زمان بلکه به هر پديده
و رويداد و واقعيتي بوده است .در بحث پيش رو کوشيدهايم برخي ابعاد پديدة موزه و
ماهيت چند ضلعي آن را توضيح دهيم  .شايد بتوان گفت يکي از مصاديق مهم فرهنگي که
به فهم عميقتر و بهتر ما کمک ميکند ،همين موزهها هستند.
رويش و رشد موزهها در جغرافيای فرهنگ و تاريخ عالم مدرن و جوامع معاصر به موازات
توسعه و تسری فعاليتهای چند ضلعي موزهها در سطح تاريخ  ،فرهنگ و جامعه جهاني و
نشت و نفوذ پرشتاب معرفت و منظر باستانشناسانه از چيزها و رويدادهای بنيادين و بسيار
پيچيدهتر از اشتياق ديرينه و جاودانه بشر و انگيزه و عالقه گردآوری  ،تملک  ،تصاحب يا
پاس و نگاه داشتن اشياء و آثار متبرک و نفيس باستاني و خاطره انگيز آن گونه که در
گذشته مطرح بوده  ،است  .شواهد و قراين مهمي وجود دارد که در عهد باستان و دورههای
بعد نيز ،انسان ها  ،دولتها  ،مراکز سلطه و ثروت و سيادت و همچنين گروهها  ،قشرها و
نهادها و سازمان های خاص اجتماعي  ،اشياء و آثار کهن يا قديمي  -به وِيژه هنگامي که
متبرک بوده و از محتوا و معنای قدسي و آييني و خاطرات قومي نيز برخوردار بودند-
گردآوری کرده و محترم و عزيز داشته و حراست کرده و دست به دست و نسل به نسل به
دورههای بعد به ميراث سپرده اند  .گنجينههای شاهي يا مجموعههای شخصي اغلب زبانزد
و شهره خاص و عام بودهاند و چه افسانهها و خاطرهها که مردم در وصف چنين مجموعه-
ها و گنجينه های شاهي و شاهانه در مخيله و خاطرات قومي خود نيافريده اند  .سدههای
آغاز رنسانس نيز به مجموعههايش شهره بود  .اين مجموعهها در شهرها و جوامع اروپايي
آن روز  -به ويژه مجموعههای مراکز قدرت و اشرافيت -سهم جدی و مؤثر در شکلگيری
نخستين موزهها از سدة هفده به بعد ايفا کردند  .به رغم چنين شواهد و قراين مهمي که از
گذشته در رابطه با موزهها و مجموعههای باستاني در اختيار ما است  ،واقعيت اين است که
پديده موزه ،احساس ،انديشه ،معرفت و منظر موزهای و همچنين ذائقة مدرن موزه پسند و
موزه پرست از چيزها و همچنين موزه به صورت نوعي ارتباط  ،استنباط  ،فعاليت  ،نسبت ،
تقرير يا بازخواني و شناخت از چيزها از حوادث مهم شرايط جديد تاريخي و از
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ويژگي های انديشه  ،عقالنيت و مدنيت عالم مدرن و يا اصوالً کشف وجدان جسور و خرد
بيقرار و روح سرگشته غربي است  ( .همان)117 :
موزهها  ،پديده های چند رگه و چند هويتي و چند بنيادی فرهنگ و زندگي بشر عصری را
به تماشا نهاده و بيان ميکنند که همچنان شتابناک دهه به دهه چهرة حيات فردی و
اجتماعياش درمعرض تغييرات و تطورات چند گون و چند سويه قرار گرفته است  .جهان
ما اکنون زير سقف و در سالن موزههای مدرنش ميکوشد هويت خود را بازيابد .موزههايي
که از تخصصيترين صور موزهای گرفته تا عرفيترين و مردميترين آنها همانند باغ –
موزهها  ،کاخ – موزهها  ،پارک – موزهها  ،زيست – موزهها در همة عرصه های فرهنگ و
زندگي ما حضور داشته و در ذوق و ذائقه و انديشه و معرفت و منظر ما از چيزها نيز به
طرز خيره کننده و چشمگير نشت و نفوذ کرده اند  .مراد ما از مفهوم چند وجهي يا چند
رگه بودن پديدة موزه همين است.
موزه  ،يک پديده چند منظوره در جهان ما نيز هست ؛ به اين معنا که فعاليتهای پيچيده و
چندجانبه ای را نيز در برمي گيرد  .گردآوری  ،نمايش  ،حراست  ،حفاظت  ،مرمت ،
آموزش  ،پژوهش ،معرفي و مهمتر از همه برنامه ريختن و کوشيدن برای ايجاد نوعي
ارتباط ميان بشر امروز و ديروز و رابطة ديالوژيک بين احساس  ،انديشه و خيال و خرد
انساني که درمحيط و فضای موزه با آثار يا شواهد گذشته و اصوالً هر ماده و شيء ای
مواجه ميشود را ميتوان از مهمترين آنها برشمرد( .مالصالحي ) 122 :1384 ،
نخستين مجموعهها  ،انجمنها  ،نهادها  ،سازمان ها  ،مؤسسات و محفل های فکری عالقه-
مند به مواريث فرهنگي گذشته و آثار تاريخي و باستان شناختي در سدههای آغازين
صبحگاه رنسانس باختر زميني  -به ويژه تحوالت فکری  ،فرهنگي و اجتماعي سدههای
هفده و هيجده -در پ يدايش نخستين مجموعه ها و ظهور صور ابتدايي تر موزه های مدرن
و تشکيالت موزه ای در ميان جوامع وملتهای اروپای غربي نقش مؤثر و تعيين کننده
داشته است .تصادفي نيست که از سدههای نوزده به بعد با تشکيالت عظيم و نظام پيچيده
پديده موزه ها دراروپا و به ويژه در فرانسه به عنوان گهواره و مهد فرهنگ و تمدن اروپا
مواجه مي شويم( .همان (121:
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يکي از موزههای بسيار معروف فرانسه  ،موزه لوور 16است که در شهر پاريس واقع شده
است .بيش از  35هزار اثر هنری در هشت بخش مختلف موزة لوور نگهداری ميشود.اين
موزه ،يکي از بزرگترين موزههای جهان است .اين بنا توسط پادشاهان فرانسه دائماً
گسترش مييافت .ريشة کلمة لوور به معنای « روشنائي آسمان» است .دولت فرانسه آثار
هنری با ارزش لوور را در بين دو جنگ جهاني اول و دوم مخفي و به شدت مراقبت کرده
است  .اين مکان -برای آنکه در مواقع ضروری دوباره قابل استفاده باشد -به صورت اسرار
آميز و نهان باقي مانده است .قسمتهای زيادی از اين بنا به سبک رنسانس فرانسه ساخته
شده در واقع در سال  1546معماری با نام پيرسکات 17به دستور پادشاه فرانسيس اول
مجموعه غربي لوور را ساخت.
در قرن  ،17بخش اساتيد و هنرمندان هلند و فنالند به آن اضافه شده و در سال 1725
آکادمي نقاشي و مجسمهسازی فرانسه در يکي از سالنهای لوور بر پا شد  .اين آکادمي آن
سالن را مکاني برای برگزاری نمايشگاههای ساليانه کرد  .بازديد از بخشي از کاخ سلطنتي
لوور در نوامبر  1793د ر زمان انقالب کبير فرانسه برای عموم مجاز شناخته شد .در سال
 ،1848مردم فرانسه آثار هنری با ارزشي را به موزه هديه کردند و در سال ، 1981در زمان
رياست جمهوری فرانسيس ميتران ،پروژة اضافه کردن بنايي جديد به ساختمان موزه به نام
Le Grand Lovereمطرح گرديد  .امروز بنای مجلل هرمي شکل شيشهای مشخصه
ورودی موزه است  .بازديدکنندگان ميتوانند در آن آثار قديمي و مجسمههای مربوط به
دوران رنسانس تا نقاشيهای مدرن را ببينند.
موزه لوور ،از سال  1793ميالدی تا امروز ،به عنوان «موزه عمومي» فعال بوده است .تمرکز
موزة لوور روی هنر ،تاريخ بشر و فرهنگ ( ازجمله هنر و فرهنگ اسالمي ) است و آثار
بسياری در اين زمينهها در اين موزه جای گرفتهاند که از آن جمله ميتوان به لوح حمورابي،
تابلوی بانوی صخره ها و تابلوی موناليزا اثر لئوناردو داوينچي اشاره کرد .در مجموعههای
- The Louvre Museum
- Architecture Pyrskat
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مختلف اين موزه آثاری از دوران پيش از تاريخ تاکنون نگهداری ميشود ،ميتوان گفت
معروف ترين آثار هنری و تاريخي جهان را در اين موزه نگهداری ميکنند.اين محل قبل از
تبديل به موزه يکي از کاخهای سلطنتي فرانسه بود .در پشت اين کاخ ،باغ زيبايي به نام باغ
تويلری 18وجود دارد و روبهروی باغ نيز ميدان کنکورد قرار گرفته است.اين مکان نزديک
خيابان معروف شانزه اليزه است.
زبان فرانسه
فرانسه زبان محاورة مردم فرانسه و برخي از کشورهايي است که گروه فرانکفوني را تشکيل
ميدهند  « .محيط فرانسه زبان» به محيطي گفته ميشود که در آن به زبان فرانسه صحبت
مي شود .فرانسه زباني نشانگر کشورهايي است که فرانسه ،زبان رسمي (واحد يا غيرواحد)،
زبان مادری بخش بزرگي از جمعيت موجود  ،زبان فرهنگ يا زباني است که از سوی برخي
طبقات اجتماعي مورد استفاده قرار ميگيرد و غيره  .با اين همه اين دستهها اينجا پايان
نمييابد .در برخي کشورهای فرانسوی زبان ،با وجود اينکه فرانسه زبان رسمي است ،نه
زبان مادری است و نه زباني که اغلب مردم از آن استفاده ميکنند.
معيار زبانشناختي همواره بر مليت منطبق نميشود .بنابراين ،تمامي نويسندگان به زبان
فرانسه ،لزوماً فرانسوی نيستند .امروز شمار گويشو ران واقعي زبان فرانسه در تمام
کشورهای عضو سازمان بينالمللي کشورهای فرانسه زبان نزديک به  200ميليون نفر برآورد
مي شود .در بعضي از اين کشورها فرانسه ،زبان مادری بخش اعظم مردم است (فرانسه و
استانهای متعلق به آن در آنسوی آبها :کبک ،بخش کانادايي برنزويک  ،بخش فرانسه زبان
اونتاريو از اياالت کانادا ،ناحيه والون و بخش اعظم بروکسل در بلژيک ،سوييس رومان
(دارای زبان مشتق از التين) ،اقليت ژرسي ،موناکو و)....
در برخي کشورها فرانسه ،زبان اداری يا زبان دوم و سوم آنهاست مانند :آفريقا در بخش
جنوبي صحرای آفريقا که جمهوری دموکراتيک کنگو ،نخستين کشور فرانسه زبان آن-
- Palais des Tuileries
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هاست؛ دوک نشين بزرگ لوگزامبورگ ،مراکش و به خصوص الجزاير ،که مردم آن پس از
فرانسویها ،بهترين زبان فرانسه را صحبت ميکنند -با اين همه اين کشور جزو سازمان
کشورهای فرانسه زبان نيست .آفريقا ناحيهای مهم در دوران استعمار بوده و ردپای زبان
کشورهای استعمارگر هنوز در آن باقي است .باالخره ،در ديگر کشورهای عضو جامعه
فرانسه زباني مانند روماني که يک چهارم مردم آن فرانسه زبان هستند ،زبان فرانسه جايگاه
رسمي ندارد ،بلکه اقليتهای فرانسه زبان قابل توجهي در آنها وجود دارد و دانش آموزان
زيادی اين زبان را به عنوان نخستين زبان خارجي در مدرسه ميآموزند .کشورهای ديگری
نيز وجود دارد که در آنها زبان فرانسه  ،زبان رسمي و دولتي است مانند لبنان.
در برخي موارد ،پديدة فرانسه زباني به جغرافيا بستگي دارد .سوييس ،لوگزامبورگ و موناکو
از اين موارد هستند .سرانجام شمار نوجوانان و بزرگساالن کشورهای غيرعضو سازمان
کشورهای فرانسه زبان که اين زبان را در طول تحصيل و آموزش های حرفهای خود به
خصوص در مؤسسات ائتالفي فرانسوی و مدارس و دبيرستانهای فرانسوی موجود در پنج
قاره دنيا ميآموزند ،حدود  100ميليون نفر برآورد ميشود.
وجود زبان فرانسه در کبک ،ردپايي از استعمار قديمي رژيم پيشين فرانسه است .کبک
ادعای فرانسه زباني دارد بيآنکه پيوند خود را با فرهنگي متفاوت – فرهنگ کبک -قطع
کند .اين پديده ،بر پيدايش بازتابي از همين دست در جنبش والون با بيانية مربوط به
فرهنگ والون ،بيتأثير نبوده است .به موازات آن حرکتي نيز در سوييس رومان صورت
گرفت و شارل فردينان راموز ،19معنای ژرفي از آن ترسيم کرد .اين گوناگوني فرانسهزباني
شايد برگ برندة آن نيز باشد ،زيرا اين پديده از طريق شکلهای زندگي گويشوران زبان
فرانسه ،تنها مجموعة زبان شناختي دنياست که ميتواند از نظر عموميت يا گوناگوني با
دنيای انگليسي زبان مقايسه شود .سنگور در متن فرانسه زباني از سياهان نيز سخن گفته
است .در لوييزيانای آمريکا نيز شهرونداني هستند که به زبان فرانسه صحبت ميکنند.

- Charles Ferdinand Ramuz
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بنابراين ،مجموعه کشورهای فرانسه زبان ،اجتماعي از جمعيتهای بسيار گوناگون است که
در پنج قاره دنيا پراکندهاند و زبان فرانسه آنها را به هم پيوند مي دهد.
جایگاه زبان فرانسه در حال حاضر
زبان فرانسه در انگلستان و بعضي از اياالت آمريکا به عنوان زبان اول خارجي درمدارس
آموخته مي شود .در اکثر کشورهای جهان  ،فرانسه پس از انگليسي مقام دوم را داراست  .در
حال حاضر ،زبان اول خارجي در کشورهای آلباني  ،بلغارستان  ،اسپانيا  ،ايتاليا  ،هلند ،
پرتغال  ،روماني  ،يوگسالوی  ،زبان فرانسه است .همچنين زبان فرانسه همتراز با زبان
انگليسي د ر کشورهای آمريکای التين  ،بعد از انگليسي يا آلماني در کشورهای چک و
اسلواکي  ،لهستان و کشورهای اسکانديناوی قرار دارد.
در آلمان  ،ايتاليا  ،دانمارک و آفريقا نيز فراگيری زبان فرانسه رو به گسترش است  .در سال
 2000زبان فرانسه  ،زبان اصلي  300ميليون نفر بوده است (  %3از کل مردم جهان ) و اين
رقم تا سال  2025به  500ميليون نفر و در سال  2050به  650ميليون نفر (  %7کل مردم
جهان ) خواهد رسيد  .همچنين تعداد فرانسه زبانان بيشتر در کشورهای جنوب به ويژه در
آفريقا رو به افزايش است  .آيندة رشد فرانسه زبانان به اصالح سيستم آموزش در
کشورهای جنوب بستگي دارد  .در بهار  ،2006وزير امورخارجه فرانسه طرحي جهت
گسترش زبان فرانسه در جهان ارائه داد که شامل ايجاد قطب های آموزشي در مغرب  ،تعليم
ده هزار معلم جديد زبان فرانسه در سطح جهان و روی آوردن به فناوری جديد برای
تقويت سياست حمايت از زبان فرانسه در بطن اتحاديه اروپاست .
اين طرح که هزينهای معادل  50ميليون يورو دارد ،پنج هدف اصلي را شامل ميشود :
• استفاده از زبان فرانسه در مؤسسات اتحادية اروپا
• مشارکت در گوناگوني فرهنگي و زباني که هميشه درسطح بين المللي از سوی فرانسه
مورد حمايت بوده است.
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• حمايت از زبان فرانسه  ،به عنوان زبان توسعه در کشورهايي که زبان فرانسه زبان اصلي
آموزش  ،ارتباطات ملي و همگرايي منطقهای است تا راهي برای دستيابي به حيطة بين
الملل باشد.
• جبران کمبود معلم زبان فرانسه در خارج به ويژه در کشورهای مغرب
• همراهي کردن با مؤسسات فرانسوی در بازارهای خارجي به منظور ايجاد فضای مناسب
برای صادرکنندگان و سرمايه گذاران فرانسوی
جامعة فرانسه از نظر فرهنگي غني است و اين امر ،حاصل بيش از هشت قرن سنت در اين
کشور است .فرانسه دارای کتابخانههای متعدد و بسيار بزرگ  ،موزههای متنوع و گسترده و
انجمن های مختلف ادبي و هنری است که ثروت های هنری ،تاريخي و ملي فرانسه را
درخود جای داده اند.
اینترنت
اينترنت بيش از هر تکنولوژی ديگری به بازيگران غيرحکومتي ابزار مؤثر برای رساندن
صدايشان به طرفهای مورد نظر شامل طيف وسيعي از مخاطبين داخلي  ،منطقهای و بين
المللي و بدون اتکا به رسانههای سنتي و بدون نياز به چاپ و انتشار جزوه و نشريه  ،دربارة
تمامي موضوعات پيراموني خود هديه کرده است  ( .بيات)104 : 1385 ،
اينترنت شيئي مادی و قابل لمس نيست  ،يک سازمان ارگانيک و اشتراکي است  .موجودی
ديجيتالي که به موازات تجربة انسان حرکت ميکند و ميتواند انواع اطالعات و دانستنيها
را در دسترس قرار دهد  ،از ساختار اتم کربن گرفته تا نتايج مسابقات اسب دواني  .اينترنت
چيزهايي مانند نرم افزار  ،موسيقي  ،تصاوير چند رسانهای  ،فيلم و متن را در شکل
ابزارهای الکترونيکي در اختيار ما مي گذارد  .اينترنت امکان ارتباط پويا و باز برای مکالمه
تعداد زيادی از مردم در يک زمان را فراهم مي کند .
ويژگي فرهنگي اينترنت  ،بازبودن فضای آن و نبود موانع معمول و ضرورتهای تجاری
است  .اينترنت ساختاری بيپايان  ،عملي آزاد و غير قابل محدود کردن است  .اينترنت
آخرين سيستم ارتباطي ديجيتال است  ( .فضلي )26 ، 1390 ،
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در نهايت ،علم برای کشورهای پيشرفته يک قدرت نرم محسوب ميگرددکه به واسطة آن،
احترام و حمايت جهاني را توسط ايدهها و موفقيتشان به خود معطوف ميکنند  .وقتي
کشوری واکسنهای جديد توليد ميکند؛ راه های جديدی برای تصفيه رودخانهها مي يابد
يا عکس هايي اعجاب آور از فضا به جهان ارائه ميدهد ؛ جذبه آن کشور نزد جهانيان
افزايش مييابد  .فرانسة مدرن نيز با تکيه بر غنای فرهنگي و تمدني خود ميتواند به کمک
اين وسيلة پرقدرت انتقال داده های اطالعاتي به ترويج و نشر آثار تمدني و فرهنگي خود
در گسترة جهاني بپردازد .
نمادهای کشور فرانسه
از نظر گيرتز 20فرهنگ الگوهای تاريخي انتقال يافته و نهادينه شده معانيايي است که در
نمادها تجسم مييابد .انسان ميتواند از اين طريق  ،يعني به وسيلة فرهنگ و نظام مفاهيم و
معاني مور وثي که در نمادها متجلي شده ،دانش و نگرش خود دربارة خود و زندگياش را
به ديگران انتقال دهد و از اين راه به آنها تداوم بخشد و آنها را نگهداری کند يا توسعه
دهد .نظام فرهنگي حاصل و حافظ معاني کنشهای اعضای جامعه است .به کمک نظام
فرهنگي و فرهنگ حاکم بر جامعه  ،ميتوان به فهم و شناخت معاني آن کنشها نايل شد و
در پرتو آن ميتوان به تفسير معاني پي برد .بدون پي بردن به معاني کنشها چگونه ميتوان
انتظار تعامل انسانها با يکديگر را داشت .انسانهای درگير در کنشهای اجتماعي همواره
کنشهای خود را بر اساس معاني حاکم بر کنشهای ديگران تنظيم ميکنند و بدون آنکه
اين معاني شناخته شود اين جهتگيریها غيرممکن خواهد بود و گيرتز مفهوم فرهنگ را
در کليه زوايای جامعة انساني و حيات بشری تسری داده و ابعاد گوناگون زندگي انسان را
تحتتأثير فرهنگ آن جامعه ميداند ( .بختياری و حسامي  )219 : 1382 ،در اينجا به
تعدادی از نمادهای کشور فرانسه اشاره ميکنيم:
پرچم مليdrapeau tricolore le
- Giertz
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پرچم رسمي کشور فرانسه به سه رنگ آبي  ،سفيد و قرمز است  .قرمز رنگ انقالب فرانسه
و همچنين رنگ جمهوری در فرانسه است .سفيد که نماد خلوص و سادگي است  ،رنگ
شخصيت های بزرگ تاريخي فرانسه يعني پادشاهان و آبي و قرمز رنگ های پايتخت
فرانسه يعني پاريس محسوب مي شوند.
سرود ملي فرانسهHymne national
22
سرود مارسي يز 21سرود ملي فرانسه يا سرود انقالبي است که توسط روژه دو ليل  ،افسر
ارتش  ،و يکي از انقالبيون و آهنگساز فرانسوی سروده شده است.
شعار جمهوری فرانسهla devise de la République française
شعار معروف آزادی  ،برابری و برادری ) (Liberté - Egalité – Fraternitéبرگرفته از
انقالب کبير فرانسه به سال  1789و مبنای بيانيه حقوق بشر در جهان است  .همچنين اين
شعار را مي توان برروی سکهها نيز مشاهده نمود .
ماريانMarianne
ماريان  ،تصوير يک زن است که نماد جمهوری و آزادی است  .مجسمة باالتنه ماريان در
شهرداری های فرانسه وجود دارد و تصويرش بر روی تمبرهای پستي طراحي شده است .
تصوير ماريان بر روی اسکناسهای  100فرانکي قديم نيز نقش بسته بود و نيز ميتوان آن
را بر روی سکه ها مالحظه نمود.
کاله فری ژی يَنLe bonnet phrygien
کاله فری ژين  ،نماد بردگاني است که زنجير اسارت را گسسته و شهروند آزاد شدهاند .
اين نام برگرفته از نام کالهي است که بردگان رومي هنگامي که آزاد ميشدند ،بر سر مي
نهادند و انقالبيون فرانسه نيز در سال  1789آن را پذيرفتند.
گل سوسنLa fleur de lys
گل سوسن نماد پادشاهان فرانسه است و نيزبر روی پرچم کبک کانادا نقش بسته است.
- Marseillaise
- Rouget de Lisle
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شش ضلعيL'Hexagone

اين اصطالح در مورد کشور فرانسه به کار مي رود و نماد شکل جغرافيايي فرانسه است
زيرا نقشه جغرافيايي فرانسه به صورت شش ضلعي است.
خروسLe coq gaulois
نماد خروس از سوی ورزشکاران فرانسوی به عنوان نقش خوش شانس پذيرفته شده است.
زن بذرپاشLa Semeuse
زن بذر پاش نمايندة زاد و ولد و غنای کشاورزی در فرانسه به شمار ميآيد  .اين نماد بر
روی برخي از سکهها نيز مشاهده ميگردد.
برج ايفلLa Tour Eiffel
عموم مردم در جهان برج ايفل را مترادف با فرانسه قلمداد ميکنند  .ايفل نام مهندس
فرانسوی است که اين برج را به مناسبت نمايشگاه جهاني  1889در اين محل ساخت .برج
ايفل امروزه يکي از جاذبههای مهم گردشگری قاره اروپاست وگردشگری نيست که به
فرانسه برود و از اين برج ديدن نکند .
لوگوی رسمي دولت فرانسهLe logotype
دولت ژوسپن 23در سال  ، 1999اين نماد را که ترکيبي از پرچم فرانسه ،ماريان و شعار سه
گانه فرانسه است  ،به تصويب رساند و در حال حاضر در سر برگهای رسمي دولتي از اين
نماد استفاده ميشود.
نتیجهگیری
در اين مقاله ،به بررسي مهمترين عناصر ديپلماسي فرهنگي فرانسه پرداختيم ؛ عناصری
چون ارزشهای فرانسوی  ،سينما  ،تئاتر  ،رسانهها  ،موزه ها  ،اينترنت و به ويژه يک

Zhvspyn
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عنصر بسيار مهم يعني زبان فرانسه  ،فناوری های نوين و بحث انتقال تکنولوژی و در آخر
هم به نماد های کشور فرانسه اشاره کرديم.
در ديپلماسي فرهنگي فرانسه فرهنگ عامل تفاوت مليتها نيست.بلکه ميتواند به عنوان
برگ برندة رشد اقتصادی و سياسي به شمار آيد .عاملي که کشور فرانسه به لحاظ تمدن و
فرهنگ بسيار غني ميتواند از آن بهره زيادی ببرد .در ساية تغيير و تحوالت بنيادين نظام
بينالملل و ظهور قدرتهای جديد،کشورهای مهمي مثل فرانسه برای بهرهگيری از اوضاع
جديد مجبورند با اين قدرتهای کليدی نوظهور وارد گفتگو شوند.
در چنين فضای رقابتي ،فرهنگ ميتواند در اين فرآيند نقش مهمي بازی کند .پيچيدگيهای
روابط را کاهش دهد و لينک های تازهای به حوزههای ديگر باز کند .نيز به اين نکته بايد
توجه داشت که مزايای فرهنگ فقط زماني کامالً شناخته ميشوند که ساختارهای قوی و
منسجمي برای فعاليتهای ديپلماسي فرهنگي وجود داشته باشد.
فرانسه به پشتوانة فرهنگ غني خود توانسته نفوذ خود را بر کشورهايي که در گذشته
مستعمره آن بودهاند حفظ و استقالل آنها را گسترش دهد که اين موضوع ميتواند در
ارتقای جايگاه فرانسه و ديدگاه کشورهای ديگر نسبت به آن تأثير مهمي داشته باشد.در
خصوص اهميت ديپلماسي فرهنگي بايد گفت از آنجايي که جهانيان نسبت به اين مسئله
بياعتنا نخواهند بود  ،الزم است هرکشوری خود را برای نسل آيندة ديپلماسي فرهنگي
آماده کند .استدالل ميشود که با توجه به رشد تکنولوژیهای جديد ،اينترنت ،رشد
اجتماعات جهاني ،افزايش مسافرت های جهاني و ...کم کم افراد اين توانايي را دارند که به
صورت فردی بر ديدگاه های ديگران اثرگذاری کنند و کشورهايي در اين بازی پيروز مي-
شوند که بستر الزم برای استفاده از اين تريبونها را فراهم کنند.
در اينجا ،ميتوان سری راهکارهايي را برای موفقيت ديپلماسي فرهنگي فرانسه ارائه کرد:
 ايجاد سيستم کارآمد حکومتگری برای موفقيت بهتر فرهنگ و ارزشهای فرهنگيکشور،
 توسعه رهبری سياسي -استفاده از مسابقات المپيک به عنوان يک نقطه ثقل برای کار دسته جمعي،
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 ايجاد سواد فرهنگي با استفاده از تکنولوژیها و امکانات دنيای مدرن، پاسخگويي به چالشها و فرصت های ايجاد شده به وسيله تکنولوژی جديد.بايد اشاره کنيم تنوع فرهنگي و مقابله با فرهنگ آمريکايي بيترديد يکي از سياستگذاری
فرهنگي و سياست خارجي فرهنگي در فرانسه است .از وقتي که فرانسویها تاب مقاومت
در برابر سينمای هاليوود را از دست دادند ،تصميم گرفتند تا از ورود فيلم های سينمايي و
توليدات آمريکايي جلوگيری کرده و از سوی ديگر  ،با حمايت از سينمای ملي و سختگيری
بر پخش فيلمهای آمريکايي به کمک سينمای ملي بشتابند؛ که ميتوان گفت بحث استثنای
فرهنگي فرانسه بيشتر به همين دليل است .فرانسه همچنان به دنبال برتری در سطح اروپا و
همين طور سطح جهاني است و در اين راه سعي کرده تا بيشتر از مؤلفههای قدرت نرم که
در دنيای کنوني نفوذ بيشتری دارند ،بهره جويد.
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