
زبان فرانسه 
در ايـــران

نيكخواه بهرامى، دانشجوى دكترى زبان فرانسه
هدا بارع نيا، كارشناسى ارشد زبان فرانسه

زير نظر دكتر ژاله كهنمويى پور، عضو هيئت علمى 
دانشگاه تهران و هيئت تحريريه مجلة رشد آموزش زبان خارجى

چكيده
با توجه به انتشـار صدمين شمارة مجلة «رشـد آموزش زبان»، و با در نظر گرفتن اين كه معلمان زبان فرانسه همواره در اين نشريه فعال 
بوده و به طور متوسـط در هر شـماره يك مقاله دربارة آموزش زبان فرانسه، مسائل مربوط به آن و جايگاه آن در دنيا و خاورميانه منتشر 
كرده اند، الزم دانستيم كه در اين شمارة ويژه، پيشينه اى از آموزش زبان فرانسه در ايران ارائه دهيم. زبان فرانسه كه امروز در كشور ما با 
فاصلة بسيار زيادى از زبان انگليسى، جايگاه زبان دوم خارجى را به خود اختصاص مى دهد، زمانى زبان خارجى اول كشور ايران محسوب 
مى شد. الزم به ذكر است كه اين امر خاص كشور ما نيست و در اقصا نقاط جهان شاهد كاهش جايگاه نخستين اين زبان هستيم. در عين 
حال مى بينيم كه امروزه گرچه زبان انگليسى زبان بين المللى اول است، اما در برخى مجامع بين المللى، زبان فرانسه پابه پاى زبان انگليسى 

پيش مى رود. براى مثال، در مسابقات بين المللى و در سازمان ملل اين زبان جايگاه خود را حفظ كرده است.
در اين مقاله ابتدا ضمن بيان تاريخچة زبان فرانسه و كشورهاى فرانسوى زبان كه در اصطالح به آنها كشورهاى «فرانكوفون» گفته مى شود، 
به بررسـى پيشـينة استقرار اين زبان در ايران، داليل اسـتقرارش به عنوان زبان خارجى اول و سپس دوم در زمينه هاى سياسى و علمى 
مى پردازيم و هم چنين نگاهى اجمالى به عوامل مؤثر در افول و جاى گزينى آن با زبان انگليسى خواهيم داشت. پس از آن، وضعيت آموزش 
زبان فرانسه را در ايران بعد از انقالب اسالمى، مسائل آموزش زبان فرانسه در دبيرستان هاى كشور، و مواردى را كه در زمينة زبان فرانسه 

نيازمند آسيب شناسى هستند، شرح مى دهيم. در خاتمه به راهكارهايى براى بهبود روند آموزش زبان فرانسه اشاره خواهيم كرد.

كليدواژه ها: زبان، زبان فرانسه، تدريس زبان.
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جايگاه زبان فرانسه در جهان امروز
ــه يكى از زبانهاى رومى است كه 136 ميليون نفر در  زبان فرانس
ــر جهان به آن تكلم مى كنند. حدود 190 ميليون نفر، زبان  سراس
ــد و 200 ميليون  ــان دوم صحبت مى كنن ــه را به عنوان زب فرانس
ــابى بهره مى گيرند.  ــم از آن به عنوان زبان دوم اكتس نفر ديگر ه
گويشوران زبان فرانسه در 57 كشور و قلمرو حضور دارند. اكثر آنها 
ــه اند كه مبدأ اين زبان محسوب مى شود.  بومى اين زبان در فرانس
ــايرين به طور عمده در كانادا، بلژيك، سوئيس، لوكزامبورگ و  س
ــه «لوييزيانا» حضور  ــى ايالتهاى آمريكا، ازجمل مناطقى در برخ
ــتر افرادى كه فرانسه، زبان دوم آنها محسوب مى شود،  دارند. بيش
ــه زبان زندگى مى كنند؛ آفريقاى شمالى كه به  در آفريقاى فرانس
ــتر است.  جرئت مى توان گفت تعداد آنها از گويندگان بومى بيش
ــه زبان، منطقة فرانسه زبان كاناداست كه عمدتاً از  كاناداى فرانس
كبك1 و «برانزويك»2 و هم چنين انتاريو و جنوب مانيتوبا تشكيل 

شده است.
زبان فرانسه پس از زبانهاى اسپانيايى و پرتغالى سومين زبان پرگويش 
و از خانوادة زبانهاى رومى است. زبان فرانسه، زبان رسمى 29 كشور 
ــت كه از اين تعداد 12 كشور فقط يك زبانه اند و 17 كشور عالوه  اس
ــه به ديگر زبانها نيز تكلم مى كنند. مى توان گفت زبان  بر زبان فرانس
فرانسه پيش از جنگ جهانى دوم، به خصوص در زمينه هاى ديپلماسى، 

تجارت و حمل و نقل، زبان بين المللى به حساب مى آمد.

زبان كرئول
ــى خاص اطالق  ــى به لهجه و گويش ــان كرئول3 در زبان شناس زب
ــود كه از تغييرات به وجود آمده در سيستم زبانى جامعه اى  مى ش
ــكل مى گيرد. اين گويش كه وسيلة ارتباطى آن جامعه  خاص ش
ــوب مى شود، شكل ناقص و غيركاملى از ساختار زبان مبدأ،  محس
ــه يا انگليسى يا اسپانيولى است كه از طريق استعمار  يعنى فرانس
وارد جامعة جديد شده، و با گويش محلى آن جامعه درهم آميخته 
است. به عبارت ساده تر، اساس تغييرات ساختارى را كه به گويش 
ــر زبان مادرى اعضاى آن  ــود، مى توان در تأثي كرئول منجر مى ش
جامعه روى زبان وارداتى جست وجو كرد. از نمونه هاى زبان كرئول 
ــه اى كه سياه پوستان در جزاير «آنتيل»4،  مى توان به زبان فرانس
ــى در اقيانوس هند صحبت  ــان»5 لوئيزيانا و يا حتى مناطق «گوي

مى كنند، اشاره كرد.
ــت كه بعد از شكل گيرى،  ــى محلى و منطقه اى اس كرئول گويش
ــتعمار تبديل  ــدى مناطق تحت اس ــلهاى بع ــه زبان مادرى نس ب
ــت. اين گويش ادبيات خاص خود را نيز دارد. بسيارى از  شده اس
نويسندگان و شعراى كشورهايى كه زمانى مستعمره بودند، به اين 

زبان شعر مى گويند و رمان مى نويسند.

نخستين مراحل ارتباط زبانى و فرهنگى ايران و فرانسه
ــة  ــال 1587 در مدرس ــيس گروه عربى در س ــه با تأس در فرانس
ــلطنتى6، برخى دانشمندان و اهل قلم به يادگيرى زبان فارسى  س
عالقه مند شدند. پيرويكتور كايه7 در سال 1596 در كتاب خود 
ــده اى  «Paradigmata de quatuor linguis»، قطعة ترجمه ش
ــعر كوتاه فارسى را آورد. اين نخستين بارى بود كه شعر  از يك ش

فارسى در كتابى به قلم نويسنده اى فرانسوى تبار آورده مى شد.
فرانسوا سوارى8، يكى از كنت هاى فرانسوى بود كه در سالهاى 
ــطنطنيه را داشت.  ــه در قس ــفير فرانس 1591 تا 1606 عنوان س
ــتة فارسى را كه از  ــت با خود دهها دست نوش او به هنگام بازگش
دانشمندان ترك خريدارى كرده بود، به فرانسه برد. سوارى قصد 
ــت اين دست نوشته ها را ترجمه كند، ولى در فرانسه به علت  داش
وجود مشكالت فنى متعدد اين مهم ميسر نشد. زمانى كه مجدداً 
ــت سفير به رم اعزام شد، در آن جا از فردى ترك تبار كه به  با پس
ــت، براى چاپ اين دست نوشته ها كمك  چندين زبان تسلط داش
گرفت. او مى خواست از اين مطالب در مدرسه اى كه در نظر داشت 
ــيس كند و در آن سه زبان فارسى، عربى و تركى  ــه تأس در فرانس
ــه آموختن زبان  ــتفاده كند. از همين رو خود ب ــود، اس تدريس ش
ــى مبادرت ورزيد، ولى متأسفانه با وجود اين كه امكان چاپ  فارس
ــد، بخت او را يارى نكرد و با  ــتعليق هم برايش فراهم ش خط نس
مرگ هانرى چهارم، او هم عزل شد و نتوانست به اين قصد جامة 

عمل بپوشاند. خودنيز در سال 1628 دار فانى را به درود گفت.
ــوارى را متخصص ديگر ادبيات شرق، اتين اوبر9، استاد  هدف س
ــه امر گردآورى  ــلطنتى و برادرش كه ب ــة س زبان عربى در مدرس
تعداد زيادى دست نوشته هاى فارسى مبادرت ورزيده بود و بعدها 
ــرد، پى گرفتند. آنها يك  ــلطنتى واگذار ك آنها را به كتاب خانة س
لغت نامة عربى نيز تدوين كردند كه در آن تعداد بى شمارى كلمة 

فارسى كه وارد زبان عربى شده بود، وجود داشت.
ــتقيمى بين ايران و فرانسه برقرار  تا زمانى كه هيچ گونه روابط مس

پيشينة تدريس زبان فرانسه و احداث مدارس 
فرانسوى در ايران به حدود 300 سال پيش 
مى رسد. از آن زمان در كشور ما زبان فرانسه 
آموزش داده مى شد. در دورة قاجار، اين زبان 
به عنوان زبان اول خارجى به كار مى رفت
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نشده بود، يادگيرى زبان فارسى براى فرانسويان بسيار دشوار بود 
ــى طوالنى را در تركيه، خصوصاً در  ــا براى اين كار بايد زمان و آنه
قسطنطنيه مى گذراندند. سالهاى زيادى بايد طى مى شد تا شرايط 

مطلوب پيش آيد.
در سال 1587، شاه عباس اول بر تخت پادشاهى نشست و دو سال 
بعد هانرى چهارم نيز پادشاه فرانسه شد. هر دو پادشاه وارث كشورى 
پر هرج و مرج بودند و هر دو توانستند به واسطة برقرارى نظم و صلح، 
ــتحكم را برقرار سازند. آرامش ايجاد شده در دو كشور  حكومتى مس
ــد باب ارتباط با اروپاييان، به ويژه فرانسويان، گشوده شود و  باعث ش
تعداد زيادى مسافر از اين كشورها به ايران آمدند و براى نخستين بار 

از نزديك در ارتباط مستقيم با فرهنگ و تمدن ايرانيها قرار گرفتند.

نقش جهان گردان
ــناختن ايران همواره موانع متعددى راه را بر جهان گردان  براى ش
ناهموار مى ساخت. در سال 1660، مقارن با سلطنت صفويان، توجه 
خيل عظيمى از جهان گردان به اين سوى جهان جلب شد و فصل 
ــيان در جهان مطرح گشت. همه  جديدى از مفهوم پارس و پارس
آرزوى ديدن سرزمين پارس را در سر مى پروراندند: سفرنامه هاى 
ــته شدند كه شامل مشاهدات جهان گردان از آداب و  متعدد نگاش
ــوم، جغرافيا، هنر، بازرگانى و تاريخ ايران بودند؛ تاريخى كه تا  رس
ــتار در ميان  ــالدى در زمرة پرطرف دارترين نوع نوش قرن 18 مي
فرانسويان قرار داشت. در اين ميان مى توان از اولين جهان گردان 
اين دوره از شـواليه شاردن، تاورنيه و كنت دو گوبينو نام برد 
ــور فرانسه و زبان  ــزايى در معرفى كش كه به ويژه گوبينو نقش بس
ــت. به دنبال نوشته هاى اين جهان گردان،  ــه به ايرانيان داش فرانس
ــيع تر در زمينه هاى علمى، فلسفى و  امكان برقرارى ارتباطات وس

سياسى و اجتماعى فراهم آمد.

تدريس زبان فرانسه در ايران
ــينة تدريس زبان فرانسه و احداث مدارس فرانسوى در ايران  پيش
ــال پيش مى رسد. از آن زمان در كشور ما زبان  به حدود 300 س
فرانسه آموزش داده مى شد. در دورة قاجار، اين زبان به عنوان زبان 
ــجو به  اول خارجى به كار مى رفت. در زمان رضاخان، با اعزام دانش
كشور فرانسه براى تحصيل در رشته هاى گوناگون، اعتبار و اهميت 
ــد؛ تا آن جا كه  ــيار بيشتر از گذشته ش ــه در ايران بس زبان فرانس
دانستن زبان فرانسه در خانواده هاى متمول و رجال يك ضرورت 
محسوب مى شد. اكثر فرزندان اين خانواده ها از معلمان خصوصى 
ــى،  براى آموزش اين زبان بهره مى بردند. از نظر فرهنگى و سياس
ــته از ايرانيانى كه به اين زبان سخن  ــه و آن دس نقش زبان فرانس

مى گفتند، بسيار حائز اهميت است.

ــه و  ــت به بيان تاريخ ارتباط بين ايران و فرانس بپردازيم، بهتر اس
آموزش اين زبان در ايران اشاره كنيم. در اين راستا به عنوان نمونه، 
به معرفى كوتاه مدارس فرانسه زبان قبل از انقالب، مانند مدرسة 

«سن لوئى»، «ژاندارك»، «مريم» و «رازى» اكتفا خواهيم كرد.

يكى از 
مواردى كه به 

اشاعة زبان فرانسه 
در ايران كمك كرد، 

تأسيس مدرسة دارالفنون و مطرح شدن 
ترجمه در ايران است. بى شك ترجمة 

آثار خارجى به زبان فارسى تاريخى 
ديرينه دارد. وجود فرهنگهاى متعدد 

لغات به زبانهاى گوناگون كه قدمت آنها 
حتى به زمان ساسانيان مى رسد، گواه بر 

اهميت ترجمه در كشور ماست

ــه دواند. در طول  ــه در قرن 19 ميالدى در ايران ريش زبان فرانس
ــمندان، اهل قلم و  ــه پادشاه آخر قاجار، انديش دوران حكومت س
ــط، به فراگيرى اين زبان  هم چنين صاحبان صنعت و طبقة متوس
ــود كه اولين ايرانيان براى  ــان دادند. در همين دوران ب تمايل نش
تحصالت آكادميك و شناخت بهتر تمدن غرب، به خارج از كشور 
به خصوص به كشور فرانسه عزيمت كردند. تمام اين عوامل دست 
ــه، زبانى با اثرگذارى غيرقابل  ــت هم دادند و از زبان فرانس به دس
ــى، اجتماعى، فلسفى و  انكار در زمينه هاى متفاوت علمى، سياس

غيره پديد آوردند.
ــه به عنوان زبان خارجى در  ــش از اين كه به جايگاه زبان فرانس پي
ــالمى و پس از آن  ــكوهمند اس ــران قبل از انقالب ش ــدارس اي م
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نقش دارالفنون و ترجمه در اشـاعة زبان فرانسـه در 
ايران

ــه در ايران كمك كرد،  ــاعة زبان فرانس ــى از مواردى كه به اش يك
تأسيس مدرسة دارالفنـون و مطرح شدن ترجمه در ايران است. 
ــك ترجمة آثار خارجى به زبان فارسى تاريخى ديرينه دارد.  بى ش
وجود فرهنگهاى متعدد لغات به زبانهاى گوناگون كه قدمت آنها 
حتى به زمان ساسانيان مى رسد، گواه بر اهميت ترجمه در كشور 

ماست.
ــه مطالعات  ــى، مى توان ب ــه ـ فارس ــرو ترجمه هاى فرانس در قلم
ــاره كرد كه ما را به منبع آشنايى با زبان  فرانسـيس ريشاد اش
فارسى در كشور فرانسه رهنمون مى شود. احداث مدرسة ترجمه 
در تبريز توسط عباس ميرزا را نيز مى توان دليل ديگرى بر اهميت 
ترجمه در ايران دانست. عباس ميرزا دستور ترجمة اغلب كتابهاى 
ــم آن به موضوعات  ــى ناپلئـون بناپارت را كه بخش اعظ اهداي
ــت،  داد كه در اين ميان مى توان به «تاريخ  تاريخى اختصاص داش
پطركبير»، «تاريخ اسكندر» و «تاريخ شارل دل دوازدهم»، پادشاه 

سوئد اشاره كرد.
ولى در زمينة ترجمه، دارالفنون اثربخش ترين نقش را در ترجمة 
كتابهاى اروپايى به زبان فارسى ايفا كرده است. نه تنها تمام استادان 
ــى  اروپايى ملزم به ترجمة كتابهاى موضوع تدريس خود به فارس
براى ارائه در كالس بودند كه حتى استادان ايرانى دارالفنون نيز از 
اين قاعده مستثنا نبودند و بايد كتابهايى را كه مطالعه مى كردند، 

از زبان مرجع به زبان فارسى برمى گردانند. بدين ترتيب بود كه امر 
ترجمه دامنة وسيعى در پايتخت و شهرهاى حومه پيدا كرد. الزم 
به ذكر است كه در اين جا نيز كتابهاى زبان فرانسه اولويت اول را 

در ترجمه به فارسى داشتند.
ناصرالدين شاه شخصاً به كتابهاى تاريخ و روزنامه هاى فرانسوى 
ــورت مى پذيرفت.  ــتور او ص ــود و ترجمة آنها به دس عالقه مند ب
هم چنين اعتمادالسـلطان، وزير انطباعات زمان، شخصاً موظف 
به خواندن و ترجمه كردن بود و همه روزه رأس ساعت مشخصى، 
روزنامه هاى شهرستانهاى فرانسه را مطالعه مى كرد. ناصرالدين شاه 
ــه به اندازه اى كه براى خواندن روزنامه ها كافى بود،  به زبان فرانس
آشنايى داشت. او يادگيرى زبان فرانسه را نزد مبلغين مذهبى در 
ــود، تحت نظر دكتر  ــلطنت خ تبريز آغاز كرد و در طول دورة س
كلوكه10، معتمدالملك و اعتمادالسلطنه ادامه داد. بدين سان 
ــه در زمينه هاى متعدد در  تعداد قابل مالحظه اى كتابهاى فرانس

نيمة دوم قرن نوزدهم به زبان فارسى برگردانده شدند.
ــهور اين عصر مى توان از ميرزا  ــان مترجمان پركار و مش از مي
كاظم محالتى نام برد كه از اولين شاگردان مدرسة دارالفنون 
ــه» و «جنگ بين  ــود. او كتابهاى «جنگ بين آلمان و فرانس ب
ــيمى  ــيه» و دو كتابچه در زمينه هاى ش ــه عثمانى و روس تركي
ــس از اين كه ديپلم خود را از  ــك ترجمه كرد. نام برده پ و فيزي
تهران گرفت، به قصد ادامة تحصيل عازم كشور فرانسه شد. در 
ــال 1862، به تدريس دروس شيمى و  ــت به وطن در س بازگش
ــغول شد. تدريس او آن چنان با شور و  فيزيك در دارالفنون مش
ــتياق توأم بود كه پس از مدتى به او لقب «موسيو شيمى»  اش

دادند.
ــبك و  ــت كه در ايران به س ــى اس دارالفنون يكى از اولين مدارس
سياق دانشگاه هاى اروپايى تأسيس شد. از آن جا كه از همان ابتدا 
استادان آن يا فرانسوى تبار بودند يا از ايرانيانى محسوب مى شدند 
ــاعة زبان  ــه بودند، به مركزى براى اش ــه تعليم يافت كه در فرانس
فرانسه تبديل شد. دارالفنون سرچشمة به اصطالح فرهنگ مدرن 
ــة پلى تكنيك ايران به معنى اخص كلمه تا افتتاح  و اولين مدرس

دانشگاه تهران در سال 1934 محسوب مى شود.
ــه فارغ التحصيل  ــال، 1100 ديپلمه از اين مدرس در طول 40 س
ــران و خارج نائل  ــى و علمى در اي ــدند و به مدارج عالى سياس ش
آمدند. احداث دارالفنون فصل نوينى از تاريخ ايران جديد را گشود 
ــوان به عنوان اولين نهاد تعليم و تربيت ملى نام برد.  و از آن مى ت
بسيارى از مورخان، نقش دارالفنون را در نشر زبان فرانسه و علوم 
ــى ارزيابى مى كنند. زبان  ــى پررنگ و اساس جديد در ايران، نقش
فرانسه كه به واسطة دارالفنون نشر يافت، بعدها به زبان يادگيرى 

علم و فنون جديد در كشور ما تبديل شد.

كرئول گويشى محلى و منطقه اى است كه 
بعد از شكل گيرى، به زبان مادرى نسلهاى 

بعدى مناطق تحت استعمار تبديل شده 
است. اين گويش ادبيات خاص خود را 

نيز دارد. بسيارى از نويسندگان و شعراى 
كشورهايى كه زمانى مستعمره بودند، به اين 

زبان شعر مى گويند و رمان مى نويسند
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پيشينة مدارس فرانسوى زبان در ايران
ــهم  ــويانى به ايران آمدند كه س ــل حكومت قاجار، فرانس در اواي
ــان ايفا كردند.  ــوم كشورش ــر زبان و آداب و رس ــزايى در نش بس
ــهورترين آنها ژول ريشار11 بود كه به قصد سفرى سياحتى  مش
ــه را به صورت پراكنده آموزش مى داد،  به ايران آمد. او ابتدا فرانس
ــور فرانسه كار خود را  ــيس دارالفنون، با لقب پروفس ولى با تأس
ــت را حفظ كرد. در دارالفنون  ــروع و تا آخر عمر خود اين پس ش

اغلب درسها به زبان فرانسه تدريس مى شدند.
ــابه دارالفنون با  ــة ديگرى مش ــز مدرس ــال 1858 در تبري در س
ــيس شد. بيشتر مدرسان آن  تكيه بر آموزش نظامى و علمى تأس

فرانسوى يا ديپلمة دارالفنون بودند.
ــت كه در آن زبانهاى اروپايى  ــيريا» نام مدرسة ديگرى اس «مش
ــت نيست. در  ــد، ولى اطالع چندانى از آن در دس تدريس مى ش
ــة   ــة نظامى به نام «مدرس ــان يك مدرس ــال 1882 در اصفه س
ــد كه الگوى تأسيس  ــه سلطنتى) تأسيس ش همايونيه» (مدرس
ــد. اغلب  ــال بعد از آن ش ــابه در تهران در دو س ــه اى مش مدرس

مدرسان اين مدرسه فرانسوى تبار بودند.
ــه اى به نام  ــتين بار در ايران مدرس ــراى نخس ــال 1860 ب در س
ــن لويى» با همكارى فرانسويان تأسيس شد كه فقط  «مدرسة س
ــران مى پرداخت. در سال 1865، خواهران سن ون  به تربيت پس
ــن ژوزف» را براى دختران جوان  سـان دو پل12 نيز «مدرسة س
ــلماس، تبريز و اصفهان داير كردند. ده سال بعد در  در اروميه، س
ــط خانم ژان ديولفوا13 و  ــال 1881 در تهران مدرسه اى توس س

همسرش تأسيس شد.
ــا ظرفيت 42  ــال 1896 در اروميه كالجى ب ــت ها در س الزاريس
ــاگرد، و در سال 1899 مدرسه اى براى 130 دختر جوان داير  ش
ــال هاى 1906 و 1907 مدرسه اى بزرگ  كردند. بعد از آن در س
ــيس شد كه شاگردان فرانسوى نيز  در اروميه براى دختران تأس

در آن به تحصيل اشتغال داشتند.
ــيلة  ــران به وس ــدارك» در ته ــة ژان ــال 1900، «مدرس در س
ــيس شد. چند سال بعد از آن، «مدرسة مريم»  كاتوليك ها تأس
ــتيتو مريم» كه آن را نيز راهبه ها اداره مى كردند، داير  يا «انس
ــد. در اين دو مدرسه تا سال 1357 تمام درسها در دو نوبت  ش
ــى و فرانسه به دانش آموزان  صبح و بعدازظهر، به زبانهاى فارس

ــد. تدريس مى ش
ــه به صورت  ــه، تدريس زبان فرانس ــر اين مدارس دوزبان عالوه ب
ــمى از سال 1926 در برخى دبيرستانهاى ايران متداول شد.  رس
ــة  ــه» نيز به عنوان يك مؤسس هم چنين، «انجمن ايران و فرانس
ــن زبان را  ــه اي ــه عالقه مندان يادگيرى زبان فرانس ــى ب خصوص

آموزش مى داد.

جايگاه زبان فرانسه در ايران امروز
ــى در تمام دنيا، زبان  پس از جنگ جهانى دوم و تغييرات سياس
ــى اندك اندك جاى گزين زبان فرانسه در ايران شد. از آن  انگليس
ــى  ــه حضور خود را بعد از زبان انگليس زمان تاكنون، زبان فرانس
ــطه و عالى حفظ كرده است. گرچه امروزه  در آموزش دورة متوس
ــاالنه براى تحصيل در اين رشته راهى  ــجويانى كه س تعداد دانش
دانشگاههاى سراسر كشور مى شوند، نسبتاً قابل توجه است، ولى 
ــور ما،  ــن واقعيت را كتمان كرد كه اين زبان در كش ــوان اي نمى ت
ــير نزولى داشته است. البته  ــبت به زبان انگليسى به تدريج س نس
برترى زبان انگليسى از نظر جلب زبان آموز خاص كشور ما نيست، 
ــى در رقابت با زبانهاى ديگر حرف  بلكه در همة دنيا زبان انگليس

اول را مى زند؛ چون زبان بين المللى اول است.

دارالفنون 
يكى از اولين 

مدارسى است 
كه در ايران به سبك 

و سياق دانشگاه هاى اروپايى تأسيس 
شد. از آن جا كه از همان ابتدا استادان 
آن يا فرانسوى تبار بودند يا از ايرانيانى 

محسوب مى شدند كه در فرانسه تعليم 
يافته بودند، به مركزى براى اشاعة زبان 

فرانسه تبديل شد. دارالفنون سرچشمة 
به اصطالح فرهنگ مدرن و اولين مدرسة 

پلى تكنيك ايران به معنى اخص كلمه 
تا افتتاح دانشگاه تهران در سال 1934 

محسوب مى شود
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نتيجه
در اين مجال از وراى اتفاقات تاريخى سعى شد به صورت اجمالى 
ــود. به عنوان نتيجه گيرى  ــينة زبان فرانسه در ايران بازگو ش پيش
ــخص در «تاريخ زبان فرانسه در ايران»  ــه دورة مش مى توان از س

نام برد:
ــود و تا اواسط   اولين دوره در قرن هفدهم ميالدى آغاز مى ش
ــتين برخوردهاى  ــان نخس ــه دارد. اين زم ــم ادام ــرن هجده ق
ــوى  ــافران و بازرگانان فرانس ــد و مس ــى رخ مى دهن بين فرهنگ

بيشترين نقش را در آن داشتند.
ــود؛  ــروع مى ش ــن دوره بالفاصله پس از دورة اول ش  دومي
ــى دوم ادامه  ــان كه تا جنگ جهان ــت قاجاري ــى از حكوم يعن
ــه مراتب بيش  ــه ب ــاعة زبان فرانس ــد. در اين زمان اش مى ياب
ــه زبان در ايران  ــة فرانس ــى بود و چند مدرس از زبان انگليس
ــدند. از ميان مراكز يادگيرى زبان فرانسه مى توان  تأسيس ش
ــتيتو مريم و ژاندارك را  ــن لوئى، رازى، انس مدارسى چون س

ــرد. ــام    ب ن
ــومين دوره از اواخر جنگ دوم جهانى آغاز شد و تاكنون نيز   س
ــى، اقتصادى و  ادامه دارد. اين دوره مقارن با تحوالت بزرگ سياس

اجتماعى در ايران است.
ــتم و به خصوص بعد از جنگ جهانى دوم، از  ــروع قرن بيس از ش
اهميت زبان فرانسه كه تا آن زمان، زبان خارجى ايرانيان محسوب 
مى شد، كاسته شد. از داليل كاسته شدن اقتدار زبان فرانسه كارا 
ــى اين زبان هنگام استخدام بود. به عالوه،  نبودن مدرك كارشناس
همه جا به زبان انگليسى اهميت داده مى شود، چون كارآيى وسيع 

آن در سطح جهانى مطرح است.
البته نبايد از رقابت زبان فرانسه با زبان انگليسى سخن گفت، چون 
ــى در دنيا زبان اول بين المللى است. اما با توجه به نزديك  انگليس
شدن ملتها به يكديگر، دنيا به سوى چندزبانى شدن پيش مى رود 
و در چنين موقعيتى، يادگيرى زبان فرانسه حائز اهميت است. در 
اين ميان نبايد فراموش كرد كه آموزش زبانهاى خارجى در دورة 
متوسطه نيازمند بازنگرى است تا نتايج آن كاربردى تر شود. اميد 
ــت آموزش زبان دوم به ويژه زبان فرانسه در سطح دانشگاه نيز  اس
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