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چکیده
بررسی دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین گواا ن اسوک وه وای ا یو در نوویط ر ابو
دیپلما یک با چین به دنبال حقق منافع اقتصادی خاد سرمایه گذاری یوه در چوین در ب هوای
م تلف اقتصاد چین از را قایک قدرت نرم فرهنگی باد اسک .به رغط ننکه ر اب فرهنگوی د ووار
فرانسه چین متأثر از مناسبات جاری فی ما بین اسک ،د ک فرانسه برای جبرا سری راز جواری
در ر اب د جانبه با چین در صدد ن اسک ه با کیه بور قودرت نورم خواد اختصواج بادجوه قابو
بوه جبورا ماازنوه منتوی جواری بوا اکون مبوادرت نمایود .لوا بورای جوذ
ملاحوه به این ب
اریسکهای بیوتر از چی ن ،اهتمام به استتاد از م یک نسبی در سرمایه گوذاری بور ا اهوای وا ،
قایک خلاقیک در طراحوی داخلوی ،ور ر فرانکافوانی در زمور برناموههای متکوی بوه قودرت نورم در
دیپلماسی فرهنگی فرانسه محسا میشاد.
کلید واژهها
دیپلماسی فرهنگی ،قدرت نرم ،فرانسه ،چین ،ماازنه منتی جاری.
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** دان نماخته ارشناسی ارشد زبا ادبیات فرانسه دانوگا فرد سی موهد ،موهد ،ایرا (نایسند مسئال)
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مقدمه
دیپلماسی فرهنگی در فرانسه ا از جنگ جهانی د م بی از ای مارد اجه اهتمام
د تمرد این وار قرار گرفک .به بیا بهتر ،دیپلماسی فرهنگی یکی از سه ضلع سیاسک
خارجی فرانسه به حسا می نید .در ادبیات دیپلماسی فرهنگی ،غا با از اژگانی چا نور نثار
هنری ،درخو فرهنگی حتی بادل همکاری استتاد میشاد ،با این جاد ،هدف اصلی
دیپلماسی فرهنگی أثیر گذاری اسک .دیپلماسی فرهنگی مستل م برخارداری از بادجه ازم
نیر ی انسانی اانمند نی سازماندهی مؤثر اسک (Haize, 2013) .فرانسه اهمیک بسیاری
برای این حاز قائ اسک؛ اختصاج د سام بادجه زارت امار خارجه فرانسه به حاز دیپلماسی
فرهنگی مؤیدی بر این مدعاسک (Johansson, 2014, 4).د ک فرانسه در راستای حقق
سیاسک های فرهنگی خاد اب ارهای متناعی همچا فرانکافانی ،نوام نماز عا ی فرانسه،
رسانههای بین ا مللی چند زبانه ،دیپلماسی رزشی ،هنر نشپ ی فرانسای ،صنعک مد ا اهای
فرانسای ،انستیتاهای بین ا مللی فرانسای صنعک اریسط را به ار میگیرد .این
ا
اب ارهای فرهنگی متناع در خدمک حقق اهداف اقتصادی فرانسه به ار گرفته میشاند :جذ
سرمایه گذاری خارجی اف ای صادرات ا اهای فرانسای(ibid, 5).
دیپلماسی فرانسه در قبال چین از سالها قب با ر یکردی املاً جاری با هدف دستیابی
بیوتر به بازار این وار ب رگ نسیایی شک گرفته اسک .با این جاد ،اف ای قدرت جاری
چین در حال حاضر ماازنه جاری بین د وار را بر هط زد اسک .ا اهای چینی جایگا د م
را در بازار فرانسه از ن خاد رد اند حال ننکه ا اهای فرانسای جایگا هوتط را در بازار چین
به خاد اختصاج داد اند .د ک فرانسه در راستای جبرا ماازنه منتی جاری  2.03میلیارد
ا ا به چین بر قدرت
یار یی ،جذ سرمایه گذاری خارجی بیوتر طرف چینی نی اف ای
دیپلماسی فرهنگی خاد اب ار گاناگا ن کیه نماد اسک.
نگارندگا مقا ه حاضر سعی دارند با ا کا به نمارهای رسمی سایکهای د ک فرانسه،
معتبر رین ،دقیق رین جدید رین نمارهای اقتصادی را به عناا اد ه فرضیه خاد مبنی بر
اس د ک فرا نسه به قدرت نرم با هدف جبرا سری جاری به ار گیرند .ر یکرد این مقا ه
اصیتی -حلیلی با استناد به نمار
بر مبنای نوریه قدرت نرم جازف نای با استتاد از ر
داد های سایکهای رسمی د ک فرانسه میباشد.
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 .1مبانی نظری
متهام قدرت نرم از متاهیط بنیادین ر اب بینا مل محسا میشد عماماً از متهام
قدرت باهدف ارزیابی اانایی ن بین د کها همچنین ر بهبندی ن ها استتاد میشد
اسک .مکتب رئا یسک بهعناا مکتبی لاسیک در ر اب بینا مل  ،قدرت را بهمثابه اانایی یک
نوگر در حمی اراد خاد به دیگرا معرفی می ند .در فضای ر اب بینا مل  ،د کها
نوگرا اصلی بهحسا مینیند عاملات بین د ل ،ادید های ساختاری .در این فضا متهام
قدرت ،متهامی نسبی اسک چرا ه معطاف به ر اب بین د کها باد صرف ًا مبتنی بر داد های
نی متهام قدرت،
ساد خام نیسک .این خاان نسبت ًا غیر منعطف از ر اب بینا مل
ماضاع باز عریف عمیق متهامی قرارگرفته ا عریتی درخار به مواهد گر یا نوگر ر اب
بینا مل ارائه نماید .بهطار مثال ،جازف نای در نغاز دهه  099.بین متهام قدرت س ک
قدرت نرم مای قائ شد بر یهگی متناع متهام قدرت أ ید می ند .از منور نای نمی اا
قدرت را به اانایی سیاسی -نوامی صرف محد د رد(Courmont et autres, 2004, 4) .
قدرت نرم به ناع جدیدی از قدرت بدی شد عرصه از ای از رقابک بین قدرتهای ب رگ
را فراهط نماد اسک .به همین جهک فهط ساز ار ن ضر ری به نور میرسد .نای فهرستی از
غییرات در عرصه بین ا مللی را فراهط نماد ه منجر به ظهار قدرت نرم گردید اسک .عمام ًا
این غییرات حاص از نوام بینا مل منجر به ایچیدگی باد ات بینا مللی میگردد :اب ارهای
جدید ار باطی ،نوگرا جدید ،فنا ریهای نا غیر  .غییرات مذ ار ،عاریف لاسیک از
متهام قدرت نی منابع سنتی قدرت را منسای نماد اسک :اسعه اایگا های جدید قدرت
(مانند اقتصاد) ،دستیابی به فنا ریهای ایورفته ،یتیک نوام نمازشی ،انسجام ملی ،برخارداری
غیر
مؤسسات حکامتی از ااناییهای ازم ،اانایی بهر مندی از شرای ن متقاب
).(Pozzar, 2012, 6

از سای دیگر ،نای برخی از ضعفهایی ه در منسای شد عریف لاسیک قدرت دخی
هستند را برمی شمرد .ن سک ننکه ا معتقد اسک دسترسی به برخی منابع قدرت را نمی اا
بهعناا قدر ی مؤثر برشمرد .در نار دسترسی به منابع قدرت ،باید اانایی بدی ن به قدرت
مؤثر را نی دارا باد( .شاخص دستیابی به قدرت مؤثر دستیابی به اهداف یا غییر در رفتار
سایر نوگرا میباشد) .از سای دیگر ،نای معتقد اسک قدرت را میبایسک در بافک زمینه
ارزیابی رد :منابع قدرت (به معنای لاسیک) ناسبی با ضعیک نانی جها معاصر ندارد:
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قدرت ازاینا نسبی غیرمادی اسک .ایدای اب ارهای جدید ار باطی فنا ریهای نا،
نوگرا جدید در عرصه بینا مل  ،ظهار عصری مبتنی بر اطلاعات ،غییر سطح
ایدای
ماهیک موکلات بینا مللی اایا عصر سیطر قدرت نوامی برخی از م تصات نوام بینا مللی
اسک (ibid, 7) .نای معتقد اسک نس جدید اب ارهای ار باطی ه در نغاز دهه  099.ظهار
یافتهاند ،سریع ر ند ابستگی متقاب اقتصادی ما ی د کها را در ای داشته اسک .از منور
نای ،این ابستگی متقاب مانعی جدی در به ارگیری قدرت همچنین عیین منافع ملی
بهحسا مینید (ibid, 7).نای بر این با ر اسک ه قدرت به متهامی نسبی بدل شد عدم
ااز در قسیط قدرت بین نوگرا سیاسی دارای ابستگیهای متقاب زمینهای را فراهط
نماد اسک ا هر یک از ماقعیک اایین ر یا بر ر خاد بهر برداری نماید؛ هر یک از نوگرا
در عرصه ر اب بینا مل بهخابی نگا اند ه نسبک به سایر نوگرا در برخی حاز ها ،از
جایگاهی شکنند برخاردارند )...( .قدرت نرم دستیابی به د هدف را ممکن میسازد :هدایک
رجیحات سایر نوگرا (به شیا غیرمستقیط) همچنین ایجاد فضایی مطلا برای اذیر
برخی صمیمات سیاسی.
أثیر ف ایند رسانهها سهط عمد د کهای دما را یک در جها معاصر نانی مستل م
خصاص ًا ملکها نسبک به بنیا صحیح سیاسکهای
متقاعد نماد رهبرا سیاسی جها
ا اذشد اس د کها اسک .نای معتقد اسک ه اصلاح بهباد صایر بینا مللی یکی از
اب ارهای بر ر در راستای دستیابی به این هدف میباشد چرا ه ملکها در حال حاضر قادرند بر
برخی از نهادهای صمیطگیری (اار ما  ،انت ابات غیر ) أثیرگذار باشند (ibid, 7).از منور
نای ،منابع قدرت نرم را می اا در سه حاز قسیط رد :فرهنگ ،ارز های سیاسک داخلی
سیاسک خارجی .ا بته برخی از جنبههای قدرت اقتصادی نوامی را نی می اا به این سه
حاز اف د .این عناصر بایستی مور ع ،با راذیر مارد ثاق باد به حدی برای سایر
نوگرا سیاسی جذا باشد ه منجر به منای قلید از سای ننا گردد .فرهنگ به
مجماعهای از ارز ها رفتارهایی اطلاق میگردد ه منجر به خلق معنا در یک جامعه میگردد.
)(ibid, 10شایا ذ ر اسک چند ناع فرهنگ جاد دارد هر یک بایستی با اجه به
یهگیهای خاد رسانهای گردد :فرهنگ اقوار حصی رد (ماسیقی لاسیک ،ادبیات ،باد ات
دانوگاهی ،اریخ غیر ) فرهنگ عمامی (سینما ،ماسیقی عامه اسند ،سریالها برنامههای
لای یانی غیر ) .بااین جاد ،دارا باد منابع فرهنگی افی نیسک :همچنین باید اب اری برای
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بدی این منابع فرهنگی به نتایج ماردنور (قدرت نرم مؤثر) در اختیار داشک به انتوار
محصا ات فرهنگی جذا برای ملکهای خارجی ( جارت ،سازما های فرهنگی ،باد ات
دانوگاهی غیر ) مبادرت رزید(ibid, 12).
متهام أثیرگذاری 0در رشتههای علمی متعددی چا علام سیاسی ،ر ا شناسی
جامعهشناسی به ار میر د مراد از ن  ،اانایی نوگرا اعط از د تی غیرد تی بر استیلای
ا بته از طرق غیرمستقیط غیر ا امن راسک.
دیدگا یا منافع خاد بر سایر نوگرا
)(Jaubert et autres 2018, 1

 .2پیشینه پژوهش
در مقا ات علمی -اه هوی داخلی مر ب
چین» به د دسته نثار ر بر هستیط:

با ماضاع «دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال

 .1.2آثار مرتبط با موضوع تبیین دیپلماسی فرهنگی فرانسه
در منابع ماجاد مر ب با این ماضاع به معرفی ابعاد ،ماهیک اب ار فرهنگی فرانسه به
عناا یکی از ار ا دیپلماسی فرهنگی ارداخته شد اسک .به طار مثال ،در سال  ،0293ناهید
شاهاردیانی سمیرا سعیدیا در مقا های با عناا «نوری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه،
جایگا ا ای فرهنگ در دیپلماسی» ه در مجله مطا عات جها به چاپ رسید اسک ،با ا اذ
جایگا فرهنگ در سیاسک داخلی خارجی وار فرانسه
ر یکردی اری ی به بررسی نق
ارداختهاند در ای رسیط صایری ر شن از دیپلماسی فرهنگی این وار باد اند .ار اضح
ی متهام
اسک ه نگارندگا مقا ه یاد شد از سه یعد فرهنگ ،سیاسک داخلی سیاسک خارج ِ
قدرت نرم جازف نای ،ا ا ی فرهنگ به عناا یکی از ابعاد قدرت نرم فرانسه را جهه همک
خاد قرار داد اند.
در ابستا  0291نی شاهد چاپ مقا ه «دیپلماسی فرهنگی فرانسه ،ماهیک اب ارها»
اس سید دا د نقایی صدیقه سادات نقایی در مجله مطا عات ر اب فرهنگی بین ا مللی
باد ایط .نگارندگا مقا ه مذ ار نی در بررسی دیپلماسیفرهنگی ،اهط اجه خاد را به مسئله
هنر ،رسانه ،زبا فرانسه نمادهای فرانسای معطاف نماد اند .ا بته در نتیجه گیری ،به أثیر

influence

1
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دیپلماسی فرهنگی در رشد اقتصادی سیاسی اشار شد اسک همین نکته را می اا نقطه
ع یمک این مقا ه به حسا ن رد.
 .2.2آثار مرتبط با موضوع اهداف دولت ها در دیپلماسی فرهنگی
در بین مطا عات انجام شد داخلی در حاز دیپلماسی فرهنگی ،مقا ه محمدرضا دهویری
جایگا نماز عا ی در دیپلماسی فرهنگی ایا ات متحد
مهدی طاهری در با عناا « نق
امریکا :با أ ید بر عملکرد ن در قبال ایرا » ه در اایی  0291در فصلنامه صصی علام
سیاسی نور یافته اسک ،تا ی قاب ملاحوه با د مقا ه مارد اشار در فاق دارد .نگارندگا با
ا اذ ر یکردی اصیتی – حلیلی ،بر لا ایا ات متحد نمریکا از طریق دیپلماسی فرهنگی
برای جذ دانوجا از سراسر دنیا صحه می گذارند این اقدامات را در چارچا متهام قدرت
نرم مارد نور جازف نای بیین مینمایند .از منور نگارندگا  ،د ک ایا ات متحد نمریکا به
دنبال ن اسک ا با گستر برنامه های فرهنگی دیپلماسی ن ادمیک خاد با م اطبین جاا
ار باط برقرار رد الی با رهبرا نیند وارها بایه ایرا ایجاد نماید .از نکات قاب اجه
در این مقا ه ،طابق داد های این مقا ه با نوریه قدرت نرم جازف نای ا اذ ر یکرد اصیتی-
حلی اسک.
در ادامه به مقا ه دیگری با عناا « أثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی وارها» ه
اس زهرا خرازی محمد ند نذر در زمستا  0211در مجله مدیریک فرهنگی انتوار یافته
ر یکردی اصیتی از حاظ هدف ،ر یکرد
اسک ،اشار می گردد .این مقا ه از حاظ ر
اربردی دارد نگارند اشید اسک با بررسی برنامهها طرحهای دیپلماسی فرهنگی
وارهای م تلف از جمله نمریکا ،بریتانیا ،ن ما  ،فرانسه ،انادا ،ژاان ،ایرا  ،ر سیه ایتا یا به
شناسایی انااع راهکارهای بهر گیری از دیپلماسی فرهنگی در راستای أمین منافع ملی در این
وارها بپردازد.
امیر فاطمی صدر ناصر حکمک نهاد در مقا های با عناا «چوط انداز فرهنگی ا حادیه
ار اا؛ اهداف چوط اندازها» ،به بیین أثیر دیپلماسی فرهنگی در سیاسک همگرایی ا حادیه
ار اا مبادرت رزید اند .نگارندگا این اثر نتیجه میگیرند دیپلماسی فرهنگی نه نها ماجب
قایک سیاسک همگرایی ار اایی شد اسک ،بلکه به هنجارسازی جهانی سازی ارز های
ار اایی نی مک رد اسک.
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تا «دیپلماسی فرهنگی جمهاری اسلامی» ،ناشته محمدرضا دهویری ،لا دارد ضمن
متهام شناسی ابعاد جنبههای دیپلماسی فرهنگی به بیین اهداف ،اصال ،ارگ ارا ،
ساخنارها فرایندها نی ا ا ی اب ارها ،شیا ها عاام دیپلماسی فرهنگی جمهاری اسلامی
ایرا بپردازد با انجام داد مطا عات ماردی در حاز مناسبات فرهنگی ایرا با دیگر وارها
حاز های م تلف جغرافیایی ،به ج یه حلی فرصکها ،چا ها ا امات فرار ی دیپلماسی
فرهنگی جمهاری اسلامی ایرا بپردازد.
 .3نوآوری پژوهش:
ننچه در این مقا ه حائ اهمیک اسک در منابع یاد شد به ن ارداخته نود اسک ارداختن
به دیپلماسی فرهنگی فرانسه نسبک به چین اسک ه در نثار ماجاد فارسی بی سابقه اسک.
بررسی نیات نوگرا فرانسای در عاملات فرهنگی با طرف چینی با اهداف مقاصد اقتصادی
جبرا سری جاری  2.میلیارد یار یی از دیگر نان ریهای این اثر محسا میشاد.
 .4بررسی قدرت نرم فرانسه
عملیا ی سازی راهبرد أثیرگذاری فرهنگی مستل م نقوهنگاری نوگرا مرباطه همکاری
ننا در زار انه های امار خارجه ،فرهنگ ،نماز ملی ،نماز عا ی نی نژان ها ،مؤسسات
عمامی ساختارهای حقاق خصاصی اسک .عملیا ی سازی راهبرد أثیرگذاری در عرصه
عمامی متکی بر شبکه دیپلما یک نسا ی اسک .بهعبارتدیگر اجرای راهبرد اقدام فرهنگی
خارجی مبتنی بر ر اب قدرت بین نوگرا سیاسی ،اقتصادی اجتماعی حاز فرهنگ
میباشد (ibid, 3) .در ذی به معرفی اب ار م تلف قدرت نرم فرانسه میاردازیط.
 .1.4فرانکوفونی :نمارها حا ی از ن اسک ه فرانسه زبا ها در سال  3.02نها  2درصد از
جمعیک جها ( 2..میلیا فرانسه زبا در  1قار ) را وکی میدهند ،بااین جاد وارهای
فرانسه زبا  %01از ا ید ناخا ص جهانی نی  %02منابع انرژی معدنی جها را در
اختیاردارند .زارت امار خارجه فرانسه در راستای سیاسک أثیرگذاری بهر برداری از
فرانکافانی ،اقدام به اسعه سیاسک همکاریهای د جانبه با وارهای غیرار اایی باهدف ر یج
نماز زبا فرانسه همچنین سیاسک چندجانبه گرایی نماد اسک .نژان بینا مللی
فرانکافانی در سال  091.در همین راستا ایجادشد اسک (ibid, 17) .در طی چند دهه اخیر،
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فرهنگ اقتصاد بهشدت به هط گر خارد اند .فرهنگ در حال حاضر به یکی از ب های مهط
اقتصاد در مامی اقتصادهای ایورفته بدل شد اسک .حجط معاملات می ا ایجاد سب ار
از قِبَ فرهنگ شاهدی بر این مدعاسک .باد ات بینا مللی ا اهای فرهنگی یکی از ب های
بسیار فعال اقتصاد جهانی بهحسا مینیند فرانکافانی ،مبارز در راستای حقق ناع
فرهنگی را با ر یکردی اقتصادی دنبال می ند(Martinez, 2012, 18).

نمودار شماره ،1

منبعLa répartition mondiale des francophones en 2018, :

Organisation International de la Francophonie,
http://observatoire.francophonie.org/viewgraph/?idg=pie-repartition-mondiale-2018

 .2.4نظام آموزش عالی فرانسه :یکی دیگر از عرصههای قدرت نرم فرانسه در عرصه بین
ا مللی ،جایگا مناسب فرانسه در حاز نماز عا ی اسک .شایا ذ ر اسک عداد دانوجایا
خارجی در این وار در انج سال گذشته  %0303اف ای یافته اسک .بر اساس نمار ارائه شد
اس امپاس فران  ،0فرانسه جایگا چهارم در بین وارهای اذیرای دانوجایا خارجی در
دنیا را از ن خاد رد اسک .در اقع ،فرانسه ا از ایا ات متحد نمریکا ،انگلستا استرا یا
 Campus France1امپاس فران ماسسهای د تی اسک ه مسئا یک ر یج نماز عا ی فرانسه در خارر از این وار
دعات از دانوجایا اه هوگرا خارجی در فرانسه را بر عهد دارد .این ماسسه ،برنامههای مر ب با بارسیههای علمی
فرانسه را مدیریک می ند.
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بیوترین عداد دانوجای خارجی را بارسیه نماد اسک؛ بنابراین فرانسه ر به ا ل را در بین
وارهای غیر انگلیسیزبا داراسک .ن دیک به نیمی از دانوجایا خارجی موغال به حصی
در فرانسه نفریقایی بار هستند .دانوجایا ار اایی ( )%09در ر به بعد قرار دارند .دانوجایا
منطقه نسیا -اقیاناسیه بارسیه شد در فرانسه با  ،%01دانوجایا بارسیه از قار نمریکا با %9
دانوجایا بارسیه از خا رمیانه با  %2در ر به بندیهای بعدی قرار میگیرند .در سال
حصیلی  231 ،3.01ه ار دانوجای خارجی در دانوگا های فرانسه موغال به حصی باد اند
امپاس فران نوا میدهد
ه  %1302ننا را دانوجایا دختر وکی میدهند .گ ار
د ک این وار می اشد از ظرفیک فرانکافانی بهعناا م یتی در جذ دانوجایا خارجی
قایک جایگا زبا فرانسه در
عداد فرانسه زبا ها در جها
بهر برد علا بر اف ای
عرصه بین ا مللی ،عداد رسیهای نمازشی به زبا انگلیسی را نی با ا ببرد ا دانوجایا
بیوتری را خصاص ًا از قار نسیا جذ نماید (Campus France, 2018, 3).ناگتته نماند ر ند
رشد دانوجایا خارجی در فرانسه ،علی رغط رشد  03درصدی در انج سا ه گذشته ،نسبک به
می ا رشد جهانی عداد دانوجایا موغال به حصی در خارر از مرزهای خاد (،)%3309
رشد چوط گیری نداشته اسک :نمارهای امپاس فران نوا میدهد ه سهط فرانسه در این
بازار جهانی ر به اه باد چرا ه این وار در سال  %902 ،3..1از رغط جهانی
دانوجایا موغال به حصی در خارر از مرزهای خاد را اذیرا باد حالننکه ،این رغط در
سال  3.0.به  %101در سال  3.01به  %101درصد اه یافته اسک (ibid, 30).بنا بر
امپاس فران ( )3.02دانوجایا خارجی برای د ک فرانسه  2میلیارد یار ه ینه
گ ار
در بردارند .با این جاد ،نور سنجی انجام شد در همین سال اس ماسسه افکارسنجی
بی .ی.اِی 0نوا میدهد این دانوجایا  2011میلیارد یار برای اقتصاد فرانسه درنمدزایی
داشته اند 2031. :میلیا یار در حاز م ارر جاری استتاد از خدمات عمامی112 ،
میلیا یار صرف م ارر ثبک نام 211 ،میلیا یار ه ینه حم نق هاایی همچنین 211
میلیا یار ه ینه ستر ا دین دانوجایا به فرانسه با هدف دیدار ننا  .غا ب این دانوجایا
( 11ا  ، )%11ا از ا مام د را اقامک خاد در فرانسه ،مصرف نند ا اها خدمات
فرانسای می شاند ،فرانسه را برای سترهای اریستی خاد انت ا می نند ،خااها رابطه با

Institut BVA
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شر ک های فرانسای هستند ،دیگرا را به ادامه حصی در فرانسه دعات می نند خاد
برای ادامه حصی فرانسه را بر میگ ینند(Campus France, 2014, 3).

جدول  ، 1منبع:

Au-delà de l’influence : l’apport économique des étudiants Campus France

étrangers en France,
_https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Apport_Economique_des_Etudiants_etrangers_Campus_France_Version_Finale_cle0fd785.pdf

فرانسه در راستای حقق سیاسک أثیرگذاری اقدام به احداث مؤسسات نماز عا ی در
خارر از این وار نماد اسک .أسی دانوگا فرانکا-ن ما  ،0احداث دانوگا گا ا اسارای 3در
ر یه ،أسی دانوگا های فرانسای مصر ارمنستا  ،ا ج عا ی امار ما ی جاری در
بیر ت 2ا ج ایر ،دانوگا علام فنا ری هانای 2همچنین ا ج مر ی اکن 1باهدف حا ات
زمینهسازی برای حضار شر کهای فرانسای در وارهای
اقتصادی در وارهای می با
مذ ار انجامگرفته اسک .ا جهای عا ی امار ما ی جاری ،شبکههای همکاری بین ستارت
نی شر کها ایمانکارا
های سیاسی ،بانکی ما ی وارهای می با
فرانسه ،ب
فرانسای را ایجاد نماد زمینه سرمایهگذاری شر کهای فرانسای در وارهای یادشد
با عک را فراهط می نند(Courmont et autres, 2004, 18).

1

Université franco-allemande
université galatasaray
)3 L’École supérieure des Affaires (ESA
)4 Université des sciences et technologies de Hanoi (USTH
5 École Centrale de Pékin
2
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 .3.4رسانههای بین المللی و چند زبانه :گر

رسانهای «فران

مدیا ماند »0مسئا یک

بینا مل فرانسه را دارا باد موتم بر شبکه خبری «فران  »32به  2زبا فرانسه،
ا
3
انگلیسی ،عربی اسپانیایی؛ ایستگا رادیای بینا مل «ار.اف.ای» به زبا فرانسه  02زبا
دیگر؛ نی ایستگا رادیایی عر زبا مانک ار ا د ن یا 2میباشد .ار.اف.ای ،فران 32
مانک ار ا هر هتته  0..میلیا شناند بینند را جذ می نند .رسانههای مذ ار در
فی باک اییتر ( ا ژ ئیه  1. )3.01میلیا عضا دارد؛ شایا ذ ر اسک فران مدیا ماند
سهامدار شبکه لای یانی فرانسه زبا « ی ی سنک ماند» میباشد(francemediamonde, .
)n.d

 .4.4دیپلماسی ورزشی :شکسکهای متاا ی فرانسه در سب می بانی برخی ر یدادهای
رزشی جهانی همچا ا مپیک  3.03سبب شد د ک این وار مهیدا ی را برای رفع این
نا امی بیاندیود .ا ا مپیک  3.32فرانسه هر سا ه می با یک ر یداد رزشی جهانی خااهد
باد .أ ید د ک فرانسه برای سب می بانی ر یدادهای رزشی جهانی با هدف دید شد
فرانسه همچنین شهر می با رقابک رزشی اس چندین میلیا بینند اسک .از سای دیگر
این ر یدادهای رزشی فرصتی اسک ا اانمندیهای فرانسه در عرصه جهانی خا درخوید
صادرات مهارتهای فرانسه در حاز هایی چا سازماندهی ،جستیک أمین امنیک اما ن
رزشی را در ای داشته باشد .سازما دهی بازیهای ا مپیک  3.32ااری در راستای حقق
هدف مذ ار انجام میگیرد(Kato et autres, 2018).
 .4.4هنر آشپزی فرانسوی :جایگا برجسته فرانسه در عرصه هنر نشپ ی یکی دیگر از
م ایای أثیرگذاری فرهنگی فرانسه در سطح بین ا مللی باد این وار جایگا ط نویری در
این حاز در سطح جهانی داراسک؛ رقبای فرانسه در این عرصه د وار ایتا یا ژاان هستند
ه از ماقعیتی موابه فرانسه برخاردارند(Courmont et autres, 2004, 26) .
هنر نشپ ی در حال حاضر بی از هر زمانی یکی از جاذبههای اریستی فرانسه بهحسا
مینید .در همین راستا ،زرات امار خارجه فرانسه با همکاری ن ن د اس ،2سرنشپ ب رگ
فرانسای صاحب رستارا های زنجیر ای ب رگ در فرانسه انگلستا (شهر ند ) اقدام به
1

France Médias Monde
RFI
3 Monte Carlo Doualiya
4 Alain Ducasse
2
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در  2...رستارا در 1
برگ اری ر یدادهای جهانی غذای فرانسای در  01.وار جها
قار جها در اریخ  30مارس  3.01نماد اسک .این ر یداد برای چهارمین سال متاا ی انجام
شد اسک .در این ر یداد جهانی 01.. ،ناع غذای فرانسای عرضه میگردد ا خلاقیک
سرنشپ های فرانسای ذت غذای فرانسای در ذهن مدعاین ماندگار گردد(France .
)diplomatie, 2018

 .4.4صنعت مد و کالاهای لوکس فرانسوی :فرانسه همچنین ن ستین نوگر جهانی در
هماار رشد ر زاف نی
بهحسا مینید این وار در این ب
عرصه مُد ا ای ا
جهانی این قبی محصا ات در جها اس شر کهای
داشته اسک :یک چهارم فر
فرانسای انجام میگیرد .گرد ما ی مستقیط این صنعک  01.میلیارد یار باد  21میلیارد
یار ارز اف د ایجاد رد اسک .این رقط برابر با  %001ا ید ناخا ص داخلی فرانسه باد با
در نور گرفتن أثیرات ناشی از این حجط معاملات بر اقتصاد فرانسه ،این رقط حتی به  %301از
ا ید ناخا ص داخلی هط میرسد .بهعبارت دیگر ارز اف د این صنعک بی از مجماع ارز
اف د د صنعک هاافضا صنعک خادر در فرانسه اسک .ناگتته نماند از هر  02شر ک
موغال به فعا یک میباشد(Direction générale .
فرانسای ،یک شر ک در حاز مد ا
)des entreprises, 2018

 .4.4انستیتوهای بین المللی فرانسه :دیپلماسی فرهنگی فرانسه متکی به شبکه فرهنگی
ب رگی متوک از  91انستیتای فرانسه 11. 0ا حاد فرانسای 3میباشد .انستیتاهای فرانسه
اف ای جاذبه أثیرگذاری این وار را با کیه بر فرهنگ زبا این وار را در دستار ار
خاد دارند .شبکه یادشد به عناا یک اب ار قدرت ،ضمن ر یج محصا ات فرهنگی فرانسه،
اسعه ر اب درازمدت اقتصادی سیاسی را نی در دنبال می ند(Lasvignes, 2017, 1).
 .4.4صنعت توریسم :صنعک اریسط از جایگا

یه ای در اقتصاد فرانسه برخاردار اسک.

گتتنی اسک  11میلیا اریسک در سال  3.01به فرانسه ستر رد اند ،بهعبارتدیگر %100
بی از سال  (Magnien, 2018, 4) .3.01گ ار ماسسه مانتنی 2نوا میدهد هرچند
فرانسه جای گا ن سک را در جذ اریسط خارجی داراسک ،با این جاد ،از حاظ درنمد حاص
از صنعک اریسط ،فرانسه در ر به چهارم جها ا از ایا ات متحد نمریکا ،چین اسپانیا
1

Institut français
Alliance française
3 Institute Montaigne
2
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قرار میگیرد (Institut Montaigne, 2017) .نمارهای رسمی د ک فرانسه نی نوا میدهد
در سال  ،3.01درنمد فرانسه از صنعک اریسط  2101میلیارد یار باد اسک ،بهعبارتدیگر
قریب به  %1ا ید ناخا ص داخلی(Centre de documentation économie-finances, 2018).
تعداد
توریست
در

ردیف نام کشور

سال تحول

2114

2114/2114

(به
میلیون)
0

فرانسه

1109

100

3

اسپانیا

1001

101

2

ایا ات متحد نمریکا

120.

-201

2

چین

1.01

301

1

ایتا یا

1101

901

1

مک یک

2902

03

1

ر یه

2101

3200

1

ن ما

2101

103

9

انگلستا

21

202

0.

ایلند

2102

101

جدول  ،1منبعClassement des destinations touristiques internationales par nombre :
)،Le Portrait de statistiques de visiteurs en 2017 (en millions
https://fr.statista.com/statistiques/471942/les-dix-pays-les-plus-visites-au-monde/

 .4دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین
سر ی همکاری های فرهنگی فرانسه چین با هدف قایک جذ ن بگا چینی
همچنین اف ای دانوجایا خااها ادامه حصی در فرانسه ،قایک أثیرگذاری فکری فرانسه
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در چین همچنین گستر صایر فرهنگی فرانسه در این وار ب رگ نسیایی انجام میگیرد.
سر ی یادشد اهداف مد نی را در چین دنبال می نند ه در ذی به ننها اشار میگردد:
ا ف) اجرای سیاسک جذابیک فرانسه در چین در حاز های زبانی ،نمازشی ،علمی دانوگاهی
در رابطه ای نگا نگ با سر ی علام فنا ری ،سیاسک أثیرگذاری فرانسه (نثار هنری
صا ی -صایری همچنین در حاز تا ) ،همکاریهای کنیکی در حاز اسعه اایدار
همچنین همکاری در حاز حا میک را در دستار ار خاد قرار داد اسک.
) مدیریک انستیتای فرانسه
ر) هدایک شبکه مدارس فرانسای در چین
د) اجرای سیاسک ار اایی در چین در حاز هایی چا محی زیسک فرهنگ
) اایایی ب وی به شبکه همکاری اقدام فرهنگی فرانسه در سرزمین چین.
شبکه همکاری اقدام فرهنگی فرانسه از ارگا های م تلتی وکی شد اسک ه در ذی به
معرفی ننها میاردازیط:
یک)  1نسا گری در شهرهای انتا  ،0چنگد  ،3ها  ،شانگهای شن یانگ،2
د )  02ا حاد فرانسای،
سه)  1مر امپاس فران در اکن نی در  1نسا گری ،به اضافه  9احد دیگر در شهرهای
چانگ ینگ ،2هانگه  ،1هاربین ،1جینا  ،1انمینگ ،1نانکینگ ،9چینگ دائا ،0.یانجین ،00شی
ن ،03
چهار) انا فارغ ا تحصیلا دانوگا های فرانسه :شبکه دانوجایا چینی فارغ ا تحصی از
دانوگا های فرانسه ه به چین بازگوتهاند(Le Service de coopération et d’action .
)culturelle, 2015
1

Canton
Chengdu
3 Shenyang
4 Chongqing
5 Hangzhou
6 Harbin
7 Jinan
8 Kunming
9 Nankin
10 Qingdao
11 Tianjin
12 Xi’an
2
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 .1.4همکاریهای فرهنگی -هنری
سر ی همکاریهای فرهنگی  -هنری فرانسه چین برنامههای بسیار متعددی را ر یب
ایوینه
می دهند ،با این جاد ،به د ی جاد اطلاعات مکتی در مقا ات یاد شد در ب
اه ه  ،در ذی نها به جوناار لاقی به عناا برن ردی از مجماعه برنامههای مذ ار
ارداخته میشاد.
 .1.1.4جشنواره

تلاقی0

جوناار لاقی ،جوناار ای فرانسای -چینی اسک ه در چین برگ ار میگردد ،این
جوناار مردمی اسک در چندین رشته هنری برگ ار میگردد .جوناار مذ ار نمایانگر
اایایی خلاقیک فعا یکهای فرهنگی هنری فرانسه در چین باد با هدف ن دیکی فرهنگی
د وار صارت می گردد .جوناار لاقی ر یدادی فرهنگی سا انه اسک با حضار مردم
چین ،رهبرا فکری صمیطگیرا سیاسی انجام میشاد .این جوناار در سال  3.02به
مدت سه ما در  2.شهر چین برگ ار گردید ب رگترین جوناار خارجی فرانسه محسا
میگردد 00. .برنامه فرهنگی ارائه شد در این جوناار  003میلیا نتر م اطب چینی داشته
اسک .نثار هنری حاضر در این ر یداد هنری در رشتههایی چا هنرهای صایری ،رسانههای
بادل اندیوه عرضه
ناظهار ،ئا ر خیابانی ،ماسیقی لاسیک ،ماسیقی معاصر ،جاز ،تا
شد اند .همچنین ،درگا اینترنتی  Faguowenhua.comبه ااش فعا یکهای فرهنگی
فرانسه در حاز های گاناگانی چا سینما ،زبا فرانسه ،محی زیسک ،نماز  ،معرفی تا ،
این جوناار  2031میلیا یار برای سال
اریسط غیر مبادرت می رزد (ibid) .بادجه
 3.01برن رد شد اسک :بی از نیمی از این مقدار اس حامیا ما ی چینی أمین میشاد؛
یک چهارم م ارر را  01شر ک ب رگ فرانسای مستقر در چین نی چند شر ک چینی
متقب میشاند .یک چهارم نخر هط اس د ک فرانسه أمین میگردد(Puel, 2018, 7).
 .2.4همکاریهای علمی -دانشگاهی
همکاری های علمی دانوگاهی از نقوی محاری در ر اب د وار برخاردار اسک .ر اب
علمی -دانوگاهی د وار ناع قاب ملاحوه ای را داراسک ه در ذی به برخی از این ر اب
میاردازیط:
Le festival Croisements
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از  2.ه ار دانوجای چینی اسک ه در ناع خاد

نمودار شماره  ،2منبعLa mobilité des étudiants chinois vers la campusfrance :
France,
https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/dossiers/fr/dossier_41
_fr.pdf

) نماز زبا فرانسه در چین ر ند ر به رشدی داشته بی از  02ه ار چینی در
مؤسسات گاناگا به فراگیری زبا چینی مبادرت می رزند .فارغ ا تحصیلا این د ر های
نمازشی ا از ا مام د را حصی خاد ،علا بر سل افی به زبا فرانسه ،شناخک مناسبی
از فرهنگ فرانسه سب می نند .سیاسک بس نماز زبا فرانسه در چین یکی دیگر از
اهداف فرهنگی فرانسه در چین اسک چرا ه نماز زبا فرانسه در چین از سای نوام
نمازشی این وار از ا ایک یه ای برخاردار نیسک زبا های اصلی نمازشی در چین ،سه
زبا انگلیسی ،ر سی ژاانی هستند (Campus France: Chine, 21).لا های دستگا
دیپلماسی این وار ار اایی در راستای بس زبا فرانسه در چین سبب شد اسک ،درسال
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یا حداق د ر های

 13 ،3.01دانوگا چینی اقدام به أسی داار ما زبا فرانسه نماد
نمازشی زبا فرانسه را در دانوگا های چین دنبال نمایند(ibid, 22).
ر) د دبیرستا فرانسه – چینی در این وار نسیایی به ربیک عداد بسیاری دان
علام به زبا فرانسه
نمازا د زبانه می اردازند؛ در این د دبیرستا در س هنر ،رز
دری میشاد.
د) در حاز نماز عا ی 03 ،مؤسسه نمازشی فرانسای -چینی به همکاریهای علمی از
علام مهندسی ا علام انسانی -اجتماعی مبادرت می رزند .ماسسات نمازشی یادشد نقوی
اساسی در نوام نمازشی چین ایتا می نند.
) اعطای بارسیه د تری به بهترین دانوجایا چینی یکی دیگر از محارهای همکاری
دانوگاهی بین د وار بهحسا مینید .هدف فرانسه از این همکاریهای گسترد علمی-
دانوگاهی این اسک ه صمیط گیرا ا ین قدرت اقتصادی نیند جها  ،نگاهی د ستانه به
فرانسه داشته باشد (ibid, 3).شایا ذ ر اسک ،در سال  ،3.01بی از  2.ه ار دانوجای
چینی مومال بارسیه حصی در خارر از وار شد اند ه بی از  %2.ننها دانوجایا
مقطع د ترا باد اند 00121 .نتر از این دانوجایا فرانسه را برای ادامه حصی برگ ید اند ه
 291نتر از ننها در د مقطع حصیلی د ترا اسک د ترا موغال به حصی شد اند(ibid, .
) 14ناگتته نماند  %22دانوجایا چینی در فرانسه در رشتههای مدیریک بازرگانی %33 ،در
رشتههای علام علام مهندسی %03 ،نی در رشته زبا ادبیات فرانسه  1درصد در رشته
هنر موغال به حصی هستند؛  03درصد دیگر دانوجایا نی سایر رشتهها را برای حصی
برگ ید اند (ibid, 16).اذیر دانوجایا چینی نی قایک ساختارهای همکاری د وار
در حاز نماز عا ی در راستای أثیرگذاری اقتصادی فرهنگی بسیار حائ اهمیک اسک.
فرانسه در راستای جذ دانوجایا چینی د هدف یتی می را دنبال می نند .اذیر
 1.ه ار دانوجای چینی ا سال  3.3.نی أ ید بر اذیر دانوجایا چینی در د مقطع
ارشناسی ارشد د ترا در این راستا انجام میگردد .ناگتته نماند ا سال  %29 ،3.01درصد
دانوجایا چینی در فرانسه در د مقطع ارشناسی ارشد د تری موغال به حصی به
حصی باد اند(ibid, 17).
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نمودار شماره  ،3منبعRépartition par niveau, Campus France Chine, :
https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/dossiers/fr/dossier_41
_fr.pdf

نمودار شماره  ،4منبعRépartition des étudiants chinois en France par filière en :
2017, Campus France
Chine,https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/dossiers/fr/dossi
er_41_fr.pdf

) انا فارغ ا تحصیلا دانوگا های فرانسه ،شبکهای متوک از  0.ه ار ن از فارغ
مت صصا فارغ
ا تحصیلا چینی دانوگا ها مؤسسات نمازشی فرانسه یا دانوجایا
ا تحصی مؤسسات نمازشی فرانسه -چینی مستقر در چین هستند .این شبکه در حال حاضر
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ارشناسا
در  01شهر چین فعال اسک .شبکه یادشد در راستای سهی ملاقات مت صصا
اقدام به وکی  1زیر گر نماد اسک :زیر گر هاافضا حم نق هاایی ،زیر گر اسعه
ا ایدار انرژی ،معماری شهرنوینی ،زیر گر امار ما ی ،زیر گر حقاقی ،زیر گر علام ،زیر
گر سلامک نهایت ًا زیر گر هنر(Ambassade de France à Pékin, 2017).
 .3.4همکاریهای علمی و فناوری
وار حاز های متناعی را شام میشاد ه در ذی به

همکاریهای علمی فنا ری د
ننها اشار میگردد.
ا ف) همکاریهای علمی فنا ری بین د وار در حاز هایی چا مبارز با بیماریهای
اگیردار ناظهار (ایجاد شعبه ای از انستیتا ااستار در شانگهای نی نزمایوگاهی در شهر
ها چین)
) همکاریها در حاز فضایی (ار ژ های ماهاار ای .)SVOM CFOS
ر) بی از  20...اه هوگر از هر د وار از  1..احد اه هوی برگ ید شد اند حد داً
 1.ار ژ اه هوی را در نار یکدیگر دنبال می نند(France Diplomatie/ Chine, 2018).
د) همکاریهای علمی د وا ر چین فرانسه در خصاج محی زیسک اسعه اایدار در سه
محار غییرات ن هاایی ،اسعه شهری اایدار مسئله ن
) موار ک نژان فرانسای اسعه ماسام به  AFDاز سال  3..2در  32ار ژ در وار
چین(ibid) .
 .4روابط اقتصادی فرانسه و چین
یکی از ا ایکهای د ک فرانسه در قبال چین ،ایجاد عادل در باد ات اقتصادی فیمابین
می باشد .چین شومین شریک اقتصادی فرانسه هوتمین موتری ا اهای فرانسای بهحسا
مینید :سهط فرانسه از بازار چین  %001میباشد حالننکه چین در بازار فرانسه جایگا د م را از
ن خاد رد اسک  %9بازار فرانسه را در دسک دارد (France diplomatie, 2018) .گ ار
بی ین فران  0در سال  3.01نوا میدهد چین جایگا نهط را در میا وارهای

Buisiness France
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سرمایهگذار خارجی در فرانسه داراسک طرف چینی در  11ار ژ فرانسه سرمایهگذاری نماد
اسک(Buisiness France, 2017) .

جدول  ،2منبع:
 https://www.businessfrance.fr/Media/Production/PROCOM/M%C3%A9diath%C3%A8que/Rapport2017-sur-l-internationalisation-de-l-%C3%A9conomie-fran%C3%A7aise.pdf
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 FLUX D’IDE ENTRANTS: TOP 10 DES PAYS D’ACCUEIL (2017):جدول  ،3منبع
Rapport sur l’internationalisation de l’économie française
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/PROCOM/M%C3%A9diath%C3%A8que/Rapport -2017-sur-linternationalisation-de-l-%C3%A9conomie-fran%C3%A7aise.pdf

ارقام یاد شد رجما سری جاری  2.03میلیارد یار یی فرانسه در بازار چین هستند.
فرانسه از سا یا گذشته در مامی حاز های چین از قبی اسعه شهری ،صنایع غذایی
وا رزی ،صنعک ،حم نق خدمات ما ی سرمایهگذاری نماد اسک .بی از  00..شر ک
فرانسای در چین فعا یک دارند  11.0...فرصک شغلی ایجاد رد اند .هرچند سرمایهگذاری
چین در فرانسه طی چند سال اخیر رشد بسیاری داشته ا  1میلیارد یار سهام رسید هط
اسک نی  1..شر ک ابعه چینی هنگ نگی در فرانسه مستقرشد  210...فرصک
سب ار ایجاد رد اند ،با این جاد ،فرانسه به این حجط سرمایه گذاری خارجی چین راضی
نیسک بر سرمایهگذاری بیوتر طرف چینی اشتغالزایی حاص از ن در فرانسه اصرار دارد؛
خلاصه ننکه فرانسه خااها شرا ک جاری متااز اسک (France diplomatie, 2018).در
راستای حقق این مهط ،فرانسه قایک همکاریهای صنعتی خصاصاً در حاز صنایع هستهای
غیرنوامی هاافضا از قبی نیر گا هستهای هینکلی ااینک سی ،0بازیافک زبا ههای هستهای،
Hinkley Point C
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اسعه اایدار ،حاز سلامک دار  ،نان ری به یه خدمات ما ی را دنبال می ند(France .
)diplomatie, 2018

فیلیپ ا ار 0ارشناس مسائ نسیا موا ر زیر دفاع فرانسه در مقا های در سایک
مؤسسه مانتنی ،ضمن اشار به عدم اذیر فرانسه از سای چین بهعناا قدر ی اقتصادی
همتای ن ما  ،معتقد اسک برای جبرا راز منتی جاری یادشد  ،علا بر ار ژ های هستهای
هاافضا (با اا ناچی ی در جبرا راز منتی جاری) ،د ک فرانسه بایستی به اا قدرت نرم
خاد در حاز هایی چا ا ید ا اهای ا  ،طراحی داخلی ،فرهنگ ،فرانکافانی نماز
ا کا نماید .صنعک اریسط نوام نماز عا ی ،اب ارهای فرانسه در راستای حقق این مهط
ارزیابی میشاند (Le Corre, 2018) .دیدگا های ا ار به ر شنی بیانگر اهداف اقتصادی
فرانسه در راهبردهای دیپلماسی فرهنگی این وار اسک .با اجه به اهمیک صنعک اریسط
در مک به ایجاد ااز جاری بین د وار ،به نور میرسد مر ری بر برخی از نمارهای
مرباط به ستر اریسک های چینی به فرانسه در سال  ،3.01مایدی بر اظهارات این ارشناس
مسائ شرق نسیا باشد.
ا ف) در سال  300 ،3.01میلیا اریسک چینی به فرانسه ستر رد اند.
) فرانسه مقصد ا ل اریسکهای چینی در ار اا باد این عداد اریسک در این سال 2
میلیارد یار برای د ک فرانسه درنمد زایی داشته اند.
ر) اریسکهای چینی جایگا ا ل را در بین اریسکهای غیر ار اایی فرانسه دارا هستند.
)(Atout France, n.d

از  %1.از اریسکهای چینی بین  3.ا  21سال

د) نمارهای رسمی فرانسه نوا میدهد بی
سن دارند.
)  %10اریسکهای مذ ار دارای مدرک یسان هستند.
) د سام اریسکها سا ن شهرهای شانگهای ( ،)%31اکن ( )%3203انتن ( )%00هستند.
ز) میانگین د ر اقامک اریسکهای چینی در فرانسه  101ر ز اسک.
ح) میانگین ه ینههای اریسک های مذ ار  0121یار برن رد شد اسک :ناگتته نماند یک
سام ( )%22ه ینهها مرباط به خرید %21 ،مرباط به ه ینههای اسکا  %01 ،غذیه%1 ،
سرگرمی  %1ه ینههای مرباط به حم نق باد اسک.
Philippe Le Corre
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نمودار،4منبعRépartition du budget du séjour, Marché chinois Présentation 2018,:
http://pro.visitparisregion.com/content/download/30525/693806/version/1/file/PRE
.SENTATION+MARCHE+CHINE+2018.pdf

ط)  %10اریسکهای چینی انگی خاد از ستر به فرانسه را علقههای عاطتی عناا
رد اند؛  %1.نسبک به هنر نشپ ی فرانسای نور مثبتی داشتهاند؛  %11علاقهمند به گوک
محصا ات مد فرانسای ذت میبرند
گذار در ااری باد اند؛  %13از خرید ا اهای ا
 %31انگی خاد از ستر به ااری را ر یدادهای فرهنگی – رزشی فرانسه عناا رد اند.
)(Marché chinois 2018

نتیجه گیری
د ک فرانسه از ایوینه ای طا انی در بهر گیری از قدرت نرم برخاردار اسک دیپلماسی
فرهنگی یکی از ار ا اصلی سیاسک خارجی این وار را وکی میدهد .دیپلماسی فرهنگی
فرانسه در قبال چین هماار با اهداف اقتصادی همرا باد اسک بازار میلیاردی چین ماجبات
سرمایه گذاری فرهنگی گسترد د ک فرانسه با هدف برخارداری بیوتر از این بازار را در ای
داشته اسک .علیرغط این لا گسترد  ،نتاذ بسیار با ای ا اهای چینی در بازار فرانسه ماازنه
منتی  2.03میلیارد یار یی برای طرف فرانسای در ای داشته اسک .به همین سبب ،فرانسه
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خااها سهط بیوتری از بازار چین با ا کا به اب ار دیپلماسی فرهنگی باد می اشد با ا کا به
فرانسای به چین ،جذ
دیپلماسی فرهنگی ،علی ا صاج با صادرات بیوتر ا اهای ا
دانوجایا چینی بیوتر خصاصاً در د ر ارشناسی ارشد د تری نی جذ اریسک
چینی بیوتر به سب درنمد بیوتری از بازار چین اهتمام رزید حداق ب وی از راز منتی
جاری فرانسه در بازارچین را جبرا نماید .اندیوکد های فرانسای در راستای أثیرگذاری
فرهنگی بیوتر این وار در راستای هدف یاد شد  ،راهبردهایی را ایونهاد رد اند ه در ذی
به اهط ننها اشار میشاد.
فرانسای در قیاس با نماز زبا فرانسه در چین حتی ظرفیک
ا ف) ا اهای ا
ماز های این وار ،به مرا ب از قدرت بیوتری در انتقال فرهنگ برخاردار اسک .از ظرفیک
برندهای فرانسای مانند شان  ،هِ رم  ،ارِنل غیر در انتقال فرهنگ فرانسه نبایستی غاف
باد(Jaubert, 2018, 28).
) فضای دیجیتال دستیابی به محتاای فرهنگی ،رسانهای ،علمی ،نمازشی را به شدت سهی
نماد اسک .با این جاد ،ظرفیک اهمیک فضای سایبری در زمینه قدرت نرم از سای د ک
فرانسه مارد غتلک قرار گرفته اسک .فرانسه برای سب جایگاهی مناسب در عرصه قدرت نرم
در این د را  ،راهی ج بسیج عمامی مامی امکانات با هدف انتوار محتاای فرهنگی،
شبکههای اجتماعی ندارد.
رسانهای ،علمی نمازشی در فضای
ر) سهی مدیریک حقاق مؤ تین نثار هنری،
د) رجمه نثار هنری فرهنگی فرانسایزبا به زبا انگلیسی(Babinet, 2018) ،
) استتاد حدا ثری از ظرفیک فضای مجازی در گستر صنعک اریسط در بین م اطبا
چینی،
ز) اف ای د ر های نمازشی عا ی به زبا انگلیسی برای جذ دانوجایا د تری چینی از
دیگر راهبردهایی اسک ه د ک فرانسه به مدد ن قادر خااهد باد قدرت أثیرگذاری خاد را
در چین ف نی ب ود.
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