
 عنوان صفحه: چهره ماه

 یک فنجان قهوه فرانسوی با سفیر فرانسه در تهران

 است فرهنگ بخشی از دیپلماسی

 رحیمی مرجان حاجی

دلیل ارتباطات تاریخی ایران با فرانسه، سفارتخانه این کشور در ب

های کشورهای خارجی در ایران است.  قدیمیترین سفارتخانه ءتهران جز

 ؛قرار دارد« نوفل لوشاتو»خیابانی به نام سفارتخانه فرانسه در 

خاطر اقامت امام خمینیخیابانی که ب
)ره( 

این  تحتدر این شهر فرانسه  

اما این خیابان پیش از انقالب به همان نام  ،، نامگذاری شدعنوان

 شد. شناخته می« فرانسه»

 «دو بلوا» فرانسهوقت توسط سفیر  1894در سال  تمان سفارت فرانسهساخ

(Monsieur de Balloy ) به دولت این کشور  «شاه ناصرالدین»در زمینی که

 «شاتو دو مرامبر»، اواقامتگاه ییالقی  از روی ساختمان ،هدیه داد

(Château de Maremberts)  سولونی» درکه» (Sologneفرانسه )  ،قرار داشت

و گرچه حاال روبروی این سفارت ساختمان بلندمرتبه  ساخته شد.

ساختمان و  مشرف به داخل آن استقد کشیده که « الدینءعال»کاره  همنی

، اما کور کرده اتانداز را به کوههای شمیران چشم ای شده که بدقواره

 ساله آجری شکوه خود را حفظ کرده است.124هنوز بنای 

گو باید از یک راهرو در داخل باغ گذشت. و برای رسیدن به سالن گفت

معماری بخشی از ای.  گویی وارد موزه شده ،شود در سالن که باز می

معماری فرانسوی و بخش دیگر وابسته به با تزئینات  آنداخلی 

و بدون  کاری و کاشیکاری به شیوه معماری دوران قاجار است آیینه

 .رسد بسیار سالم و جدید به نظر می ،آنکه تاکنون مرمت شده باشد

کند.  سالنها را پر مینور تمام روز  درها بلند و قدی است و  پنجره

از  ؛اند از قدیم و جدید پر شده ،دیوارها از هنرهای تجسمی ایران

از  ؛«رودی حسین زنده»گرفته تا نقاشی « شاه ناصرالدین»نقاشی پرتره 

فرشهای  عکسهای تاریخی یا تابلو فرش. باغ سفارت نیز سرسبز است.

حداقل  هممبلمان  سالنها را مفروش کرده،نیز دستباف و کهنه ایرانی 

 قرن عمر دارند.  نیم

سفیر فرانسه در ایران،  ،«فرانسوا سنمو»ساعته با  گوی یکو در گفت

مترجم حضور دارند و  رایزن فرهنگی سفارت، رایزن دوم، یک کارآموز و

کند که  گو را آغاز میو حوصله و تمایل به مباحث فرهنگی گفتسفیر با

 آید: در پی می

 
رسد توسعه فرهنگی در آن  نظر میکشورهایی است که بانسه از جمله فر

از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر شما آیا برگزاری 

نمایشگاه لوور در تهران نیز در راستای این هدف است و اگر پاسخ 

 آیا به آن هدف رسیده است؟ ،مثبت است

 هدفن برای فرهنگ قائل بوده و در ای  ای فرانسه همواره اهمیت ویژه

کشوری که فرهنگ در آن جایگاه محوری دارد، سهیم بوده  ؛با ایران

برای توسعه که  بیچارچوفرهنگ در فرانسه، در  رج گذاشتنا. است

گیرد.   در بطن اقدام دیپلماتیک در نظر گرفته شده، قرار می  فرهنگی

ن، مجموعه اتهر لوور در»نمایشگاه به توان  می دراین راستا

ژان ایو »توسط آقای  ۱۳۹6اسفند  ۱۴که  «فرانسه  ملیهای  گنجینه



 ۱۳۹۷خرداد  ۱۳، وزیر امور خارجه فرانسه افتتاح شد و تا «لودریان

تنها  تهران نه درای از لوور  نمایش گنجینه ادامه دارد، اشاره کرد.

شود، بلکه بیشتر   موجب به اشتراک گذاشتن فرهنگ فرانسه در ایران می

 درآمده نمایش آثار بهبیشتر . است  هنر جهانی در راستای خدمت به

. هستندبلکه متعلق به میراث مشترک بشریت  ؛لزوما فرانسوی نیستند

  های فرهنگیبرای گسترش همکاری مااین نمایشگاه گواه اراده  همچنین

زدنی  . در واقع، نمایشگاه حاصل همکاری مثالاستدوجانبه با ایران 

نامه در چارچوب تفاهمکه  استایران   میان موزه لوور و موزه ملی

در حین سفر   شده میان لوور و سازمان میراث فرهنگیهمکاری امضا

 .گیرد  قرار می ۲۰۱۶به فرانسه در ژانویه  «روحانی»جمهور  رئیس

موفقیت چشمگیر این نمایشگاه نشانه این امر است که این نوع همکاری 

 .ت ایرانیان استانتظارجوابگوی ا

 
موزه لوور در ایران به نمایش  بار است که اشیایی از این نخستین

 آیا انتظار این حجم از استقبال را داشتید؟ .آیند میدر

جهات اشاره شما به این مساله بجاست. نمایشگاه لوور از 

موزه   باری که موزه لوور، اولین اولین ؛رود شمار می به «اولین» بسیار

هایش را در  ، بخشی از مجموعهاز نظر تعداد بازدیدکنندگان دنیا

که یک موزه عظیم  است باری همچنین اولین گذاشته،ایران به نمایش 

 داده است.شکل   در این سطح با یک موزه ایرانی ای همکاری ،غربی

استثنایی دارد و امیدواریم توجه   این نمایشگاه ویژگی بنابراین

که از اشتیاقش برای فرهنگ آگاه هستیم، به خود  را  مخاطب ایرانی

 خوشحالی. با این همه، باید اعتراف کنم که صادقانه و با کند جلب

لوور در تهران متعجب شدم. از  مردم از نمایشگاه نظیربی استقبالاز 

، برای دیدن نمایشگاهی که در طول  یک ماه پیش، مخاطبان ایرانی

رئیس موزه  .در روز بود، شتافتند نفر ۷۵۰۰نوروز پذیرای بیش از 

گذاری  بابت سرمایهکه از او  «نوکنده»ایران، آقای دکتر  ملی

زدنی که با موزه لوور انجام  بدیلشان در این پروژه و همکاری مثال  بی

که به لطف این نمایشگاه  کردند، اخیرا اعالم کنم  تشکر می ،دادند

هزار نفر گذشت که رکوردی  یکصدتعداد بازدیدکنندگان از مرز 

است که از بابت آن   موفقیت بزرگی. این امر شود  محسوب می سابقه بی

و   کنم که این موفقیت مرهون اراده شرکای ایرانی  کید میاخرسندم و ت

ند. این اقدام  ا بنا کردهرا   فرانسوی است که همکاری پویا و زیبایی

نوع و بیش از پیش پرشمار را ن متبرای مخاطبابه آثار   امکان دسترسی

 کرد.با قیمت بسیار مناسب، فراهم 

 

تواند  آیا به نظر شما تقویت رابطه فرهنگی بین ایران و فرانسه می

 به تقویت رابطه دیپلماتیک بین دو کشور منجر شود؟

که به مناسبت  ، در نطقی«ایو لودریان ژان»وزیر امور خارجه فرانسه، 

، کردایراد  1396اسفند  14در تاریخ لوور   موزهافتتاحیه نمایشگاه 

 ،«آورد می هم گوی فرهنگی که ایران و فرانسه را گردو توان گفت»از 

در اقیانوس « »دیپلماسی فرهنگی»از لزوم حفظ  د و نیزکرتمجید 

محمدرضا »سخن گفت. همچنین سخنان آقای « الملل پرتالطم روابط بین گاه

های سازمان میراث فرهنگی را به یاد  موزه  ، مدیرکل اداره«کارگر

اگر »وعاتی نمایشگاه یادآوری کرد که دارم که هنگام کنفرانس مطب

کشورهای زیادی به نفت ما عالقه دارند، فرانسه تنها کشوری است که 

تعمیق تبادالت فرهنگی و انسانی  «.مند استفرهنگی ما عالقبه میراث 

تعریف   در کانون روابط دوجانبهمدت است و بلندما با ایران هدفی 



موافقم و به همین دلیل  این زاویه من با تحلیل شما کامالشود. از  می

، به های اینجانب استاری فرهنگی و علمی یکی از اولویتاست که همک

این  همان اندازه که مسائل سیاسی و اقتصادی برایم اهمیت دارد.

های فرهنگی  شتر برنامهبدان معناست که ما مایل به برگزاری هرچه بی

ها  زمینه  در همه پژوهشیهای هنری، دانشگاهی و همکاری  توسعهو 

هستیم. همچنین خرسندیم که دانشجویان ایرانی بیشتری فرانسه را 

کنند و خوشحالیم که آنها را در  تحصیالت خود انتخاب می  برای ادامه

 ،دشو یهایی که به زبان فرانسوی و نیز انگلیسی برگزار م دوره

 ءگوید که فرهنگ جز دیدگاه سنتی دیپلماسی فرانسه می پذیریم. می

بنابراین بسیار مهم است که دو  ؛ناپذیر روابط دیپلماتیک است جدایی

 داشته باشند.از یکدیگر کشور شناخت فرهنگی، علمی و هنری 

 

هایی برای توسعه صنعت گردشگری دارد و چه  کشور شما چه برنامه

 پیشنهادهایی به ایران برای ارتقای این صنعت؟ها و  توصیه
کنم که نه فرانسه و نه کشور دیگری در  در رابطه با ایران، تصور می

انگیز و  کشوری با چنین میراث شگفت ؛تواند به ایران دنیا نمی

یک از سفرهایی که  نظر شخصی، من در هر گوناگون، درس بدهد. از نقطه

شوم.  زده می  کشف دیدنیهای جدید شگفتبه نقاط مختلف ایران دارم، از 

نقاط جهان به اصفهان،  همین رمز و راز است که گردشگرانی را از اقصی

توانم داشته باشم  کشاند. تنها آرزویی که می شیراز، یزد یا تبریز می

 این است که در آینده شمارشان افزون شود.

، 2017 میلیون گردشگر خارجی در سال 89به  فرانسه با نزدیکاما 

های کلیدی نخستین مقصد گردشگری جهان است. گردشگری یکی از بخش

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور  7.3که حدود  طوریاقتصاد ماست، ب

را تشکیل داده و دو میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده 

های مهم عملکرد داخلی و  گمان یکی از جنبه بنابراین گردشگری بی ؛است

از گردشگری یکی   توسعه 2017تا جایی که از سال  ؛استمجی کشور خار

  خارجه در چارچوب کمیته های اساسی وزارت امورموریتام

برای  ای ما اهمیت ویژههمچنین  تعریف شد.گردشگری ای  وزارتخانه بین

فرهنگ  ن، اعم از طبیعی، معماری یا حتیماگذاری میراث نگهداری و ارج

همچنین میراث مادی و غیرمادی و سایتهای  آشپزی، قائل هستیم.

گرچه این  ؛کنیم خوبی حفظ می به تاریخی و حتی محیط زیست آنها را

اما همه از جمله مقامات محلی،  ،حفاظت هزینه زیادی برای دولت دارد

کنشگران اجتماعی و انجمنهای کوچک و محلی مردمی برای حفاظت آثار 

ها سعی  فستیوالهای موسیقی و جشنوارهکنند و با برگزاری  کمک می

با از طرفی  های نگهداری آثار را تامین کنند. کنند بخشی از هزینه می

شهرت فرانسه در پذیرش به های ناخوشایندی که از دیرباز داوری پیش

 چندین ،مثال عنوان ه. بکنیم مقابله می ،کردهوارد  گردشگران خدشه

های استانداردهایمان در زیرساختسطح  ایرتقبرای ااست که سال  

کنیم. گذشته از این و در رابطه با نهادهای گردشگری،  اقامتی تالش می

هدفش ایم که  سیس کردهات«  Atout France» آژانسی به نام  2009از سال 

 های گردشگری کشورمان است. ارتقای جاذبه

 

جذب گردشگر ایرانی از سوی فرانسه چقدر اهمیت دارد؟ تعداد 

هایی برای  ایرانیان گردشگر به فرانسه در سال چقدر است و چه برنامه

 تسهیل صدور ویزا برای گردشگران ایرانی دارید؟

دید گردشگری برای ایرانیان هزار روا  30درسالی که گذشت نزدیک به 

ها و میراث  ما به کشف جاذبه  این رقم گویای عالقه صادر کردیم.

( 1396)تیر  2017است. در ماه ژوئیه سوی ایرانیان  فرانسه از

منظور افزایش تعداد روادیدهای صادره و بهبود شرایط اخذ روادید  به



های درخواست  سپاری تحویل پرونده ، نظام برونایرانی توسط متقاضیان

پس ایرانیان متقاضی سفر به فرانسه در   ینا از که شدروادید اجرا 

های خیابان مقابل سفارت در صف یگر درشوند و د سالنی راحت پذیرش می

های متقاضیان همچنان در  پروندهبررسی با این حال ایستند.  طوالنی نمی

ما را در بررسی  تواناییاین نظام جدید  د.شو انجام میسفارت 

 2017و  2016های ن سالکه بی طوریهای روادید تقویت کرده، بدرخواست

 .را شاهد بودیمدرصدی 28افزایش 

 

که به نمایش آثار قاجار در ایران  «امپراطوری گلهای سرخ» نمایشگاه

در حال برگزاری است. نظرتان  «النس»پردازد، در شعبه لوور در شهر  می

برگزاری چنین و  ی بین ایران و فرانسه چیستراجع به تبادل فرهنگ

و فرهنگ  به شناخت مردم دو کشور از تاریخچقدر هایی نمایشگاه

 شود؟ یکدیگر منجر می

، این نمایشگاه «لوور در تهران» درست همانند  .چنین استطور حتم ب

آید و من اطمینان دارم که مخاطبان  شمار میادی استثنایی بروید

امپراطوری گلهای سرخ:  »زده خواهد کرد. نمایشگاه  فرانسوی را شگفت

  که طراحی دکور آن برعهده« میالدی 19شاهکارهای هنر ایرانی در قرن 

آثار  بوده است، در واقع نخستین نمایشگاه مرور «الکروان کریستی»

آید. برگزاری این نمایشگاه به  شمار میقاجار در اروپا ب  هنری دوره

ویژه کاخ گلستان و موزه های بزرگ ایرانی، ب آثار موزه مدد امانت

های شخصی در نقاط مختلف  به لطف مجموعهنیز ملی ایران، میسر شده و 

اثر به نمایش درآمده که بخش بزرگی از  400یش از جهان. در مجموع ب

آن در سراسر دنیا بینظیر است و این آثار در معرض دید مخاطب 

فرانسوی قرار گرفته است. آفرینش هنری در این دوران اصیل و 

غنا و پرباری خاصی دارد که سهم آثار درباری انگیز است و  اعجاب

اشده بین کنم که توافق امض اضافه می است.آمیز در آن برجسته  نبوغ

مدت بلندای را در  ستردهلوور و سازمان میراث فرهنگی، همکاری گ  موزه

 وپویایی کند که البته به لطف  بینی میآموزش و پژوهش پیش  در حوزه

اکنون آغاز شده  هم ،ملی ایران  لوور و موزه  های موزهتعهد عمیق تیم

 است.

 

اید و  شما خودتان به چه شهرهایی از ایران سفر کرده !آقای سفیر

 اید؟ یک را بیشتر دوست داشته کدام

من دو سال است که ایران هستم و در این مدت فرصت نشده که به همه 

ام و با هنرمندان  اما شهرهای زیادی را دیده ،شهرهای ایران سفر کنم

شهرهایی مانند اصفهان، کاشان،  ؛ام و صنعتگران آنها جلسه داشته

بندرعباس، سمنان، قشم، کیش و قم که بخشی از این  مشهد، تبریز،

سفرها برای گردشگری و بخش دیگری برای مالقات با دانشگاهیان، مراکز 

اما هنوز  ،تاجران و بازرگانان شهرها بوده است ،گالریها ،فرهنگی

استان فرصت نشده به شهرهای جنوب شرقی ایران همچون 

بلوچستان سفر کنم. درباره اینکه کدام شهر را بیشتر دوست و سیستان

باید بگویم که هر شهر ایران ویژگیهای خاص خود را دارد که  ،دارم

خودش است. برای  بهررا با دیگری مقایسه کرد و منحص توان آن نمی

با هم العاده هستند که شباهتی  نمونه کاشان و اصفهان دو شهر فوق

گرچه به نظر من اصفهان شکوهمندترین شهر هنری ایران است.  ؛ندارند

ار زیبا و قدیمی دارد و بسی یتبریز بازار ،نمونه عنوان هیا ب

که در  «سنت استپانوس»و  «سنت تادئوس»ی ارمنی کلیساهاهمچنین 

از کلیساهای اروپا  بسیاریاند و حتی از  فهرست یونسکو به ثبت رسیده

 نیز قدیمیترند.

 


