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چكيده

مناسـبت  . ي از انقالب فرانسه تا به امروز موضـوع روز فرانـسه اسـت     ي و محل  هاي مل رابطة قدرت 

بـا روي كـار آمـدن       .  رقم زده اسـت    2 و تمركززدايي  1زداييهاي محلي و ملي را دو فرايند تراكم       قدرت

 و قـوانين متعـددي كـه بعـد از آن بـه              1982يي شتاب بيشتري گرفت و قانون       زداها تراكم سوسياليست

تقسيم قدرت بين دولت مركزي و     . هاي مختلف توزيع كرد   تصويب رسيدند به تدريج قدرت را در اليه       

گذاري اختيارات دولتي به نهادهاي منتخب مـردم، ماننـد شـوراهاي    او و ) زداييتراكم(نمايندگان دولت   

تا حدي از شدت نظام متمركـز فرانـسه   ) تمركززدايي(هاويژه شهرداريه فرادستي و بشهر و شوراهاي

ي هـاي محلـ   از امور فرهنگي به قدرتدر جريان همين واگذاري اختيارات بود كه بخش زيادي  . كاست

 و  ههاي محلي در امور فرهنگي تأثير شگرفي بر همبستگي اجتمـاعي و توسـع             ورود قدرت . واگذار شد 

هـا كـه   ي، بيشترين اختيارات امور فرهنگي بـه شـهرداري        هاي محل بين قدرت . هرها گذاشت ت ش پيشرف

تدريج در شهرها از جايگاه وااليـي برخـوردار گـشت و مـديران             فرهنگ به . منتخب مردمند واگذار شد   

سامان شهري، با دريافتن نقش فرهنگ در ايجاد همبستگي اجتماعي، شتابان بـه سـوي فرهنگـي كـردن            

تـوان نـام    قدري در هم تنيده كـه مـي       فرهنگ و زندگي روزمرة مردم اين كشور به       . وي آوردند شهرها ر 

.شهرهاي آتن براي شهرهاي فرانسه پيشنهاد كردرا به جاي دولت» فرهنگ شهر«
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زدايي در عرصة فرهنگي و تراكمراه پر فراز و نشيب تمركززداي

هـا بـه نـام      اي از اقـدام   از زمان آندره مالرو، نخستين وزير فرهنگ فرانسه، مجموعـه         

زدايي و يا هر     را تمركززدايي، تراكم   هااقداماين  . تمركززدايي در عرصة فرهنگ آغاز شد     

بـا  . مـوار كـرد  هـا در شـهرها ه    دپارتمان ايفاي نقش بيشتر   برايچيز ديگر بناميم، راه را      

مـديريت   (1ويـژه دراك  ههاي استاني، مركز آرشيو و ب     هاي فرهنگ، كتابخانه  تشكيل خانه 

، مقولة فرهنگ و هنر در بيرون پايتخـت جـاني دوبـاره گرفـت؛ و                )فرهنگي امور مناطق  

هاي هنـري،   توسعة برنامه . نهادهاي محلي توجه روزافزوني به مقولة فرهنگ ابراز كردند        

ها و ماننـد آن، ادارة امـور        ، كتابخانه هاموزه مراكز فرهنگي و هنري اعم از        افزايش تعداد 

اي جـز واگـذاري   ها را از پايتخت دشوارتر كرد و شايد چاره فرهنگي شهرها و دپارتمان   

.(Poirrier, 2000)اختيارات بيشتر به نهادهاي محلّي باقي نگذاشت 

، از اواخـر قـرن نـوزدهم در     فرهنـگ حـوزة برخي معتقدند انديشة تمركززدايـي در      

در آن روزگار، اهالي فرهنـگ فكـر توسـعة هنرهـاي نمايـشي را               . عرصة تئاتر آغاز شد   

انديـشيد، بلكـه    اين رويكرد تنها به گسترش تئـاتر نمـي        . بيرون از پاريس پيگيري كردند    

هـاي مردمـي بـود؛ چـرا كـه در پـاريس و              گيري نوع جديدي از نمـايش     خواهان شكل 

تئاترهاي باشكوه و اپراها تنها مختص طبقـات بـورژوا بـود و             بزرگ آمفي هاي  شهرستان

در اين زمـان ايـن تفكـر شـكل        . شدقيمت و اشرافي تلقي مي     نمايش، هنري گران   اساساً

هاي توليد شود كه نسبتي با عموم مردم         و نمايش   شود ميگرفت كه هنر نمايش بايد مرد     

.داشته باشد

، 2 نام تئاتر مردمي، در شهر بوسـانژ در منطقـه ووزژ            تأسيس تئاتري به   1895در سال   

اقدام مهـم  . هاي مردمي كردن تئاتر و تمركززدايي در عرصة فرهنگ بود      از نخستين اقدام  

گيـري  ديگري كه در تاريخ تئاتر فرانسه از اهميت قابل توجهي برخوردار اسـت، شـكل              
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.  اسـت  2وسـط فيـرمن ژميـه      ت 1920 در   1و تئاتر ملي مردمـي    1911تئاتر ملّي خياباني در     

مجموعة . ها رخ داد  هاي مردمي و ساده توسط ژاك كوپو نيز در همين سال          توليد نمايش 

 اقشار مختلف باز كنـد و    براياين رخدادها موجب شد هنرهاي نمايشي آغوش خود را          

به بياني ديگر .(Saez, 2005: 6)پاي هنرمندان تئاتر به شهرها و حتي روستاها نيز برسد

بـدين ترتيـب   . تر توليـد شـد  و موضوعاتي مردميهايي ساده، با دكورهايي سبكيشنما

در سـال   .  هنرهاي نمايشي شـوند    ياربسياري از مناطق دور از پايتخت نيز توانستند پذي        

بـراي هاي انجـام شـده    گزارشي به دولت فرانسه ارسال شد و ضمن بررسي اقدام   1938

هـاي سـاده و مردمـي جهـت اجـرا در      ايشمردمي كردن تئاتر، بـر ضـرورت توليـد نمـ        

در دوران حكومت ويشي، به رغم شـعارهاي تمركززدايـي          . شهرهاي مختلف تأكيد شد   

مهـري دولـت قـرار      دولت، عرصه بر هنرهاي نمايشي تنگ شد واهالي تئـاتر مـورد بـي             

.(Poirrier, 2001)گرفتند 

ديگـري رخ داد    ، در عرصة نمايش اتفاق      )1952 تا   1946(هاي پس از جنگ   در سال 

هـا، نخـستين مراكـز دراماتيـك ملّـي در      طي سـال . كه تمركززدايي را در آن نهادينه كرد  

ها، تئاتر دراماتيك در شهرهاي رن، تولـوز،        به يمن اين سياست   . ها تأسيس شد  شهرستان

بـدين سـان،    . گـذاري شـد   آن پـروانس اجـرا و پايـه       استراسبورگ، سنت اتـين و اكـس      

.(Perret & Saez, 2004: 7)تئاتر نهادينه شد تمركززدايي در عرصة 

. هاي فرهنـگ آغـاز شـد       با تأسيس خانه   1961موج دوم تمركززدايي هنري، از سال       

هاي فرهنگ، درصـدد بـود آثـار ارزشـمند هنـري را بـدون               آندره مالرو، با تأسيس خانه    

هـا زهموهاي فرهنگ،   تشكيل خانه . واسطه و به سادگي در معرض ديد همگان قرار دهد         

ـ              و كتابخانه  هـاي هنـري و   دهها كمك شاياني به دسترسـي هرچـه بيـشتر مـردم بـه آفري

هـاي  در اين دوران ژنرال دوگل، با اعالم سياست آمـايش سـرزميني، گـام          . فرهنگي كرد 

.(Ory, 1989: 15-20) توزيع بهينة امكانات در شهرهاي مختلف برداشت برايمؤثري 
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مي كه به سياست منشور فرهنگي شهرت يافت آغـاز   سومين موج تمركززدايي با اقدا    

تواننـد  ، وزير فرهنگ وقت، اعالم كرد كه شهرهاي مختلف مي   1 ميشل گي  1974در  . شد

هـا و  در صورت تمايل، منشور فرهنگـي پيـشنهادي دولـت را امـضا كـرده و در هزينـه                

سـعة  هدف از اتخاذ ايـن سياسـت، تو      . مديريت امور فرهنگي خود با دولت سهيم شوند       

هاي مختلف فرهنگي، هنري و دخالت دادن هرچه بيـشتر شـهرها            تمركززدايي به عرصه  

هـاي  بدين ترتيـب شـهرها و منـاطقي كـه مايـل بـه گـسترش فعاليـت                 . در اين امر بود   

اين سياست بعـدها توسـط   . هاي ملّي دولت برخوردار شدندشان بودند از كمكفرهنگي

وي سياسـت خـود را   . يتـران ادامـه يافـت   ، وزير فرهنـگ دولـت فرانـسوا م      2ژاك النگ 

.3(Urfalino, 1996)ناميد »  توسعة فرهنگيبرايداد رقرا«

ن آن چه در ايـن دوران بـه نـام تمركززدايـي انجـام شـد، چيـزي جـز مـوج                       برايبنا

 تمركززدايـي، بـه معنـاي       براي راه را    گرفتهاقدامات صورت   . دموكراتيزه كردن هنر نبود   

گري دولت، هموار نمود؛ چرا كه در اثـر ايـن اقـدامات             ديواقعي كلمه يعني كاهش تص    

از سـوي  اي شدند كـه ديگـر ادارة آنهـا           نهادهاي فرهنگي تازه   رايشهرهاي مختلف پذي  

كم ايـن انديـشه   اهميت روزافزون امور فرهنگي در شهرها كم  . دولت مركزي عملي نبود   

 فرهنـگ جايگـاهي   بـراي ي ايجـاد كـرد كـه بايـد       هاي محل  متوليان امور در اليه    برايرا  

.بيني كردمتناسب و واال در ساختار مديريتي پيش

تواننـد   باقي ماندن بر مناصب خود، نمي      براينمايندگان مردم نيز دريافتند كه حداقل       

به بياني ديگر، فرهنگ آرام آرام، چون آبـي         . گيري از ابزار فرهنگي را ناديده بگيرند      بهره

نهرهـا و رودهـايي آفريـد و جـاي خـود را در زنـدگي                زالل در دل شهرها و روستاها،       

ها اعترافي به اين واقعيـت      هاي فرهنگي شهرداري  تشكيل معاونت . روزمرة مردم باز كرد   

.(Moulinier, 1995) نهادينه كردن تمركززدايي فرهنگي بود برايو راهي 
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تمركزگراييمراحل نهادينه شدن 

تأسيس وزارت فرهنـگ فرانـسه دارد،   هاي نخست اگرچه تمركززدايي ريشه در سال    

 يعنـي دوران وزارت ژاك  1982ولي متخصصان اين رشته آغاز آن را به معناي واقعي از   

.كنندوجو ميالنگ جست

ها و مناطق را به رسـميت       ها، دپارتمان ، آزادي كمون  1982قانون مصوب دوم مارس     

 ژانويـه و    7اس قـانون    براسـ . شناخت و چگونگي عملكرد نهادهاي محلّي را تعيين كرد        

هاي خود را به نهادهاي محلّي واگـذار        اي از صالحيت   دولت رسماً پاره   1983 ژوئيه   22

.(Ibid)و قراردادهايي را با مناطق به امضا رساند 

ن برايبا اين وجود ژاك النگ نسبت به تفويض اختيارات زياد به شهرها مردد بود و                

هـا از اختيـارات كـافي    هـا و دپارتمـان  رداريباور بود كه بر اساس قـانون اساسـي، شـه      

مـا در  «: اين گفتة ژاك النگ كه. برخوردارند و افزايش اختيارات ضرورت چنداني ندارد 

ولي ژاك النگ در خـصوص واگـذاري   . زبانزد است»  وزير فرهنگ داريم36000كشور  

ر دوران وزارت ها و مراكز اسناد به آنها ترديدي نداشـت و د هاي مركز دپارتمانكتابخانه

.(Rizzardo, 2005: 145)خود به اين امر مبادرت ورزيد

ن عقيده است كه ژاك النـگ رويكـردي سـنتي بـه تمركززدايـي داشـت و         برايسائز  

به بيـاني ديگـر، او هـم چـون مـالرو بيـشتر در           . انديشيدبيشتر به تمركززدايي هنري مي    

 روي، صـندوق منـاطق هنرهـاي      بـه همـين   . انديشه دموكراتيزه كردن فرهنگ و هنر بود      

. را تأسيس كرد2 يا فرامهاموزه و صندوق مناطق امور 1مدرن يا فراك

ن اعتقاد بود كه در جريان تمركززدايي نقش دولت مركـزي و وزارت          برايژاك النگ   

 وزيـر   36000فرهنگ بسيار كاهش يافته است، و جملـة معـروف او كـه مـا در كـشور                   

النگ كوشيد نقش دولت را دوباره تعريـف        .  نگراني است  دهندة اين فرهنگ داريم نشان  
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كند و وزارت فرهنگ با انعقاد قراردادهايي با مناطق مختلف اين نقـش را در همـاهنگي              

نه كردن نقـش وزارت  ي نهاد برايژاك النگ   .  فرهنگي مناطق دوباره تعريف نمايد     توسعة

ــگ در  ــعةفرهن ــاطق   توس ــور من ــي ام ــديرت فرهنگ ــاطق، م ــي من ــه  فرهنگ ــشهور ب م

دراك، به عنوان نماينـدة دولـت نقـش         .  را تأسيس كرد   1)مديريت فرهنگي امور مناطق   (دراك

ها به سرعت به يكي از نهادهـاي       دراك. اساسي را در هماهنگي امور فرهنگي بر عهده گرفت        

 فرهنـگ و    توسـعة هـا تبـديل شـدند و همـاهنگي امـور            مهم فرهنگـي در منـاطق و اسـتان        

 و تـصميمات  1992براساس منشور تمركززدايـي اول ژوئيـه   . هده گرفتندتمركززدايي را بر ع  

 وزارت فرهنگ، بـه اسـتقالل       اجراييعنوان بازوي فكري و      به ،هادراك،1998 شده در    گرفته

.(Perret & Saez, 2004)در مديريت بودجة فرهنگي مناطق نيز دست يافتند 

نيـز تمركززدايـي نـه تنهـا،        تر گفته شد، در دوران ژاك النگ        گونه كه پيش  همان

بـا  . چنان در دستور كار دولت باقي ماند، بلكه شتاب بيشتري نيز به خود گرفـت  هم

اين تفاوت كه النگ با ابتكارهاي بسيار، نقش دولت را دوباره تعريف كرد و ضـمن    

رفت به حاشيه رانده شـود، بـه        گري دولت، وزارت فرهنگ را كه مي      كاهش تصدي 

مشغولي اصلي النـگ همـان دغدغـة        دل. هنگي كشور باز گرداند   هاي فر متن فعاليت 

او نيـز چـون همتـاي خـود بـر           . گذار وزارت فرهنگ، يعني آنـدره مـالرو بـود         پايه

فشرد و كوشيد تا آنجا كه ممكن اسـت فرهنـگ و            دموكراتيزه كردن فرهنگ پاي مي    

ـ    . هنر را در دسترس تعداد بيشتري از مردم قرار دهد          د مـالرو بـه     ژاك النگ نيز مانن

مردمي كردن هنر و آفرينش هنرهاي مردمي و ساده مي انديشيد و در تالش بود هنر 

توان زدايي، ميي و تراكم  رأيبا درنگ در مفهوم تمركزگ    . را از اشرافيت رهايي بخشد    

برايي است فراينددريافت آنچه را كه ژاك النگ تمركززدايي نام نهاده، در حقيقت 

يهـاي محلـ   فتة وزارت فرهنـگ در اليـه      ردن نقش از دست ر    زدايي و زنده ك   تراكم

(Rizzardo, 2005: 147).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.DRAC
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بدين ترتيب، دولت فرهنگي به معناي واقعي شكل گرفت و رابطه دولـت، منـاطق و    

بازسـازي هـا بـه      به منـاطق و دپارتمـان      هبودجدولت با تزريق    . دپارتمانها به سامان شد   

در . هـاي فرهنگـي كمـك كـرد      ا و برگـزاري برنامـه     هاي سينم ، سالن هاكتابخانه،  هاموزه

هاي كلـي دولـت در توسـعة    مقابل، مسئوالن محلّي هم با هماهنگي با دراك، به سياست      

با توجه به اهميت روزافزون نقش فرهنگي و رويكرد         .  نشان دادند  فرهنگي مناطق توجه  

ميم متخـذه   نمايندگان شهرها، امور فرهنگي رونق قابل تـوجهي يافـت و براسـاس تـص              

. فرهنگـي شـدند  هاي فعاليت توسعة  برايدادهاي جديد با اتحاديه اروپا      رمناطق وارد قرا  

 توسعة امور فرهنگي مناطق به نام اروپا وارد عرصـه شـد و              براين عامل جديدي    برايبنا

.هاي اروپايي در توسعة امور فرهنگي ياري گيرندبودجهمناطق توانستند از

ر در مناطق، به تدريج بازيگر دومي به نام وزارت خارجه را            رونق بازار فرهنگ و هن    

هـاي  برنامـه ، كه وابـسته بـه وزارت خارجـه اسـت و             1سازمان آفا . وارد اين عرصه كرد   

هـا، وارد   دهـد بـا منـاطق و دپارتمـان        فرهنگي فرانسه را در خارج از مرزها سـامان مـي          

. در خارج از مرزها است ارتباطات فرهنگي مناطقدهيسامانهدف آفا، . همكاري شد

رويكردهاي نوين به تمركزگرايي

 تمركززدايي و آمـايش     براي دولت ليونل ژوسپن، سياست جديدي را        2001در سال   

 داوطلبانـه  تواننـد مـي بر اساس سياست جديـد اعـالم شـد منـاطق          . سرزميني اعالم كرد  

داد، دولت  رس اين قرا  براسا.  انجام امور فرهنگي به امضا رسانند      برايقراردادي با دولت    

اي به منـاطق بخـشيد و اعـالم         در زمينة ميراث فرهنگي و آموزش هنري اختيارات ويژه        

.  به كلي واگذار نمايـد هاعرصهخود را در اين هاي صالحيتكرد حاضر است بخشي از  

تعدادي از مناطق اين قرادادها را امضا كردند و از اختيارات بيـشتري در امـور فرهنگـي                  

. شدنددمنبهره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. AFFA, Association française d’action culturelle.
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 واگذاري هر چه بيشتر قدرت به نهادهـاي محلـي،           برايي مختلف   هابررسيپس از   

عنوان نمونه انتخاب شدند، كه شش مورد به ميراث فرهنگـي اختـصاص       هشت پايگاه به  

ادارة مناطق به امـضا رسـيد،   شورايدر قراردادي كه بين وزارت فرهنگ و رئيس      . يافت

در ايـن منـاطق نماينـدة     .  فرهنگي به مناطق واگذار شد      ميراث هايپايگاهامور و رياست    

 دفـاع از آن را    وظيفـة اعزامي از سوي دولت در حقيقـت نماينـدة منـافع ملـي اسـت و                 

 اختيارات مناطق قرار گرفته و از صالحيت دولت      حوزة است؛ ولي اين امور در       دارعهده

 بناهـاي ميـراث     دارينگـه  رو به ازدياد     هايهزينهطبيعي است كه    . مركزي خارج گرديد  

 برون رفت   براي نبود و دولت شايد به دنبال راهي         تأثيربيفرهنگي در اتخاذ اين تصميم      

. تمركززدايي در امر آموزش انتخاب شدندبرايدو منطقه نيز . از اين مشكالت نيز بود

در همين راستا دولت ژان پير رفرن در دورة نخست وزيري آقاي شيراك، نيز دسـت     

وزير فرهنگ رفرن يعني ژان ژاك اگيـون،        .  به نام تمركززدايي زد    هااقدام از   ايسلسلهبه  

 ژرژپميدوي دومي وابسته به مركز اصـلي در پـاريس           موزةتصميم گرفت در شهر متس      

هدف اصلي از اين اقدام رفع محروميـت شـهر مـتس در امـور فرهنگـي                 . تأسيس نمايد 

 از ايشـعبه در شـمال فرانـسه؛ تأسـيس       2ر شـمارة    و لو موزةبررسي تأسيس   . اعالم شد 

يي از اين دست در اين دوران به نام تمركززدايـي      هااقدام تاريخ تمدن در مارسي و       موزة

 تمركززدايـي  تـوان نمـي گونه كه سائز نيز معتقد است، ايـن ابتكارهـا را      همان. دشاعالم  

همـة بـوده و  هـايي از مراكـز فرهنگـي در پـاريس     ناميد؛ چراكه تمامي اين مراكز شـعبه      

زدايـي و   توان چنين كارهايي را تـراكم     پس به خوبي مي   . يابدميامورشان از مركز سامان     

ها همچنـان ادامـه دارد و وزيـر     اين اقدام . نه تمركززدايي مورد ادعاي دولتمردان دانست     

 دولـت نـيكال   هـاي سياسـت فرهنگ كنوني فرانسه، خانم كريستيان آلبانـه، نيـز يكـي از     

هـاي قـدرت پرداختن هرچه به بيشتر به امور فرهنگي و آزادي عمل بـشتر    ساركوزي را   

.محلّي در اين عرصه اعالم كرده است

ي اينك   محل هاياليهپس از بررسي اجمالي نگاه دولت به مديريت امور فرهنگي در            

. مختلف قدرت در اين كشور مي پردازيمهاياليهبه حدود اختيارات 
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ازيگران عرصه فرهنگب: ي و فرهنگ محلهايقدرت

 جغرافيـايي و اداري توزيـع       بنـدي تقـسيم ي درفرانسه بر اساس     نهادهاي قدرت محل  

اين كشور در حال حاضر به چهار بخش اداري تقـسيم شـده و هريـك از ايـن                   . اندشده

، )شـهر (كمـون   . انـد ي قدرت ملي و يا محل     اجرايبرايهايي  حوزه در حقيقت    هابخش

، چهـار بخـش   1هـاي آن سـوي دريـا   و سـرزمين ) اسـتان (طقـه  ، من)شهرستان(دپارتمان  

بـر اسـاس   . دهنـد مـي تقسيمات جغرافيايي سرزمين گلها در روزگار كنـوني را تـشكيل          

ي واگـذار شـده و       به نهادهاي محلـ    هابخش امور اين    ادارةآخرين قانون اساسي فرانسه،     

72 مـاده    2بنـد   (دارنـد   اين نهادها از قدرت و اقتدار فرواني در مقايسه با گذشته برخور           

ي طوالني و پر فراز و فـرود حاصـل شـده           فرايند رخدادي كه در نتيجة      2.)قانون اساسي 

ي را در امـور   محلـ هـاي يكانات هريك از اين اختيارميزان . (Peiser, 1998: 98)است 

.كندمي ملي و محلي را به خوبي ترسيم هايقدرتفرهنگي مناسبات 

هاي هنريي و ترغيب آفرينشهاي كلگذاري سياست:)هااستان(مناطق 

بـاالترين مقـام   .  كـشورمان سـنجيد  هـاي استان با توانميمناطق را از نظر جغرافيايي     

14اند و ريشه در قانون      مناطق يكانِ اداري نوپايي   .  منطقه پرفه نام دارد    اجراييسياسي و   

هـا دپارتمـان بنـدي تقـسيم ترين يكـان    پيش ازاين، بزرگ  .  اين كشور دارند   1964مارس  

تري به نام منطقـه جـاي        گسترده حوزةبر اساس قانون ياد شده چند دپارتمان در         . بودند

 خـود بـه     حـوزة وزير و هيئت وزيران در       نخست ختياراالپرفة منطقه نمايندة تام   . گرفتند

اداري، هشت كـارگروه گونـاگون و نهادهـاي مختلـف           شوراي و رياست    رودميشمار  

 قـدرت در    اجـراي ي بر   يِ محل وي به عنوان باالترين مقام سياس     .  است داردهعهمنطقه را   

هحـوز  سطوح نظارت داشته و به جز پليس انتظامي و پليس قضايي ديگرِ نهادها در        همة

.(Peiser, 1998: 99)گيرنداقتدار او جاي مي
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1. Art 72, al. 1 de la constitution
2. Art 72, al 2 de la constitution
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استه ازايـن   ؛ به همين دليل نهادهاي برخ     آيندميگفته شد كه مناطق يكاني نوپا به شمار         

امـا گـذر زمـان از ايـن     . رو بودنـد ي فراوان روبـه هاسختي و يكان در آغاز كار با مقاومت   

ها كاست و به تدريج مناطق به جايگاهي درخـور در تقـسيمات كـشوري دسـت                 دشواري

 مناطق همچون يك نهاد مـديريتي و عمـومي بـه رسـميت شـناخته                1972در سال   . يافتند

) 1 عمـومي  شوراي( منطقه   شوراي با انتخابي شدن اعضاي      1986شدند و سرانجام در سال      

.(Toulard, 2005: 60)مناطق جايگاه باالتري را در تقسيمات كشوري به دست آوردند

اعـضاي  .  اسـت  هحوز در اين    ندهگيرترين نهاد انتخابي تصميم    منطقه برجسته  شوراي

 در  اجرايـي ي هرم قـدرت     باال مستقيم مردم انتخاب و رئيس شورا در       راياين شورا با آ   

انـد   منطقـه شورايكميتة اقتصادي و اجتماعي، دو نهاد ديگر برخاسته از     . منطقه قراردارد 

.نددارعهده عرصه در ايني را  امور محلهاداركه 

 مستقيم مردم و به مدت شش سـال برگزيـده           رأي منطقه با    شوراي اعضاي   1986از  

 و هـا بخشخص از نمايندگانِ منطقه، سناتورها، تر، اين شورا با نسبتي مش  پيش. شوندمي

.شدميشهرداران تشكيل 

سـت و تعـداد     هادپارتمـان  عمـومي    شـوراي هاي گوناگون شبيه     منطقه از جنبه   شوراي

شـود كـه هـر      يادآوري مي . اعضاي اين شورا بستگي به تعداد نمايندگانِ هر دپارتمان دارد         

شـود و هـر كـانتون يـك         هـا تقـسيم مـي     ونتري به نام كانت   دپارتمان به واحدهاي كوچك   

 منطقـه در  شـوراي . فرسـتد مـي  منطقـه  شـوراي  دپارتمان ودر نتيجه بـه  شوراينمايندة به   

.ران قابل مقايسه استر اي عالي استانها دشوراي فرادستي است كه با شورايحقيقت يك 

 منطقـه،  ايياجر منطقه از ميان منتخبين، رئيس شورا را به عنوان باالترين مقام    شوراي

2براسـاس قـانون     . گزينـد است، بر مـي   دار  عهده مصوبات شورا را     اجرايكه مسئوليت   

 منطقـه واگـذار و در نتيجـه         شـوراي  پرفه به رئـيس      اجرايي تمام اختيارات    1982مارس

رئـيس شـورا بودجـة    .  منطقه تبديل شـد اجراييرئيس شورا در عمل به باالترين قدرت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Conseillers Généraux
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از جملـه  . كنـد هـا را تعيـين مـي   و اوسـت كـه صـورت هزينـه         دارد   اختيارمنطقه را در    

دهـي سـامان  ميراث فرهنگي مناطق، تشكيل جلسات شورا و      ادارةاختيارات رئيس شورا    

ترين مقام سياسي انتصابي در مقابل رئـيس       نشيني پرفه از عالي   عقب. اي است منطقهامور  

بـراي هـا   ش فرانـسوي  شورا كه برخاسته از نهادي انتخـابي و مردمـي اسـت گـواهِ تـال               

.ي است محلهايقدرتتمركززدايي و واگذاري امور به 

گونه كه گفته شد، پرفه نمايندة رسمي دولـت در منطقـه اسـت و بـه نماينـدگي از          اما همان 

پرفـه و   . كنـد مـي ادارهانـد   هايي را كـه وابـسته بـه دولـت         دولت مركزي تمام نهادها و سازمان     

ـ   . كنندر در منطقه نظارت مي امواجرايهمكارانش بر درستي     ويـژه در  هآنها اختيـارات مهمـي، ب

هـاي مختلـف    و دستگاههادپارتمانهاي امور آمايش سرزميني، دارند و نقش هماهنگي بين پرفه   

.از جمله وظايف مهم پرفه هماهنگي امور فرهنگي در سطح منطقه است. نددارعهده را بر

هـاي پرفـه اين شورا مركب از . ددارعهدهبر  اداري را نيز  شورايپرفة منطقه رياست    

هـاي  خانـه  عمومي و برخي از نمايندگان وزارت      شورايهاي يك منطقه، رئيس     دپارتمان

 اسـت و  دارعهـده  در سـطح منطقـه را    هااقدام هماهنگي   وظيفةاين شورا   . مختلف است 

.كندمي دولت را در امور مختلف تعيين وظيفةنقش و 

. شـد ميختيارات مناطق تنها در امور اجتماعي و اقتصادي خالصه          ، ا 1982 تا قبل از    

 اختيارات مناطق قرار گرفت و بـر        حوزةاما از اين تاريخ، بخشي از امور فرهنگي نيز در           

 منطقه و رئيس شورا نيز جايگاه باالتري نسبت بـه      شورايات مناطق افزوده شد و      اختيار

هـا شركت به ابتكار خود از      توانندميمنطقه  به موجب اين قانون مسئولين      . گذشته يافتند 

 آمــايش ســرزميني منطقــة خــود بــرايهــاي مختلــف حمايــت مــالي نمــوده و و طــرح

ها  اختيارات مناطق نبود و تنها دپارتمان      حوزةتر امور فرهنگي در     پيش. ريزي كنند برنامه

.(Djian, 2005)ويژه شهرها در اين عرصه فعال بودند هو ب

تـر در ايـن      جغرافيـايي نوظهورنـد و پـيش       هـاي يكانگفته شد مناطق    گونه كه   همان

يكـي از نخـستين     . هـا جريـان داشـت     ي در شـهرها و دپارتمـان      محلـ هايقدرتكشور  
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 و شـد مـي مشكالت پيش روي مناطق اين بود كه هويت جديدشان به رسميت شناخته ن  

هـاي قدرتعنوان  هرداران به  دپارتمان و ش   هايپرفهبنا بر سنّت ديرپاي اين ديار مردم به         

ي و مردم يك سرزمين هويت محلـ      اين مشكل هم چنان وجود دارد       . اندكردهمحلّي خو   

ــي   ــان خــود م ــهر و دپارتم ــشتر در ش ــاطق خــود را بي ــه در من ــد ن ــان . جوين كارشناس

ترين داليل توجه مديران محلـي      ن باورند كه يكي از مهم     برايگذاري فرهنگي فرانسه    سياست

منـاطق از راه برگـزاري جـشنواره و     . وجـو كـرد   را بايد در همين ناكـامي جـست       به فرهنگ   

اند و فرهنـگ يكـي       خويش برايپرداختن به امور فرهنگي در تكاپوي يافتن هويتّي در خور           

.(Poirrier, 2000)از بهترين راههاي اين ابراز وجود و اعالم هويت است 

ايحرفـه هاي  كالن، آموزش هايگذاريسياستآمايش سرزميني در عرصة فرهنگي،      

ي اقتـدار فرهنگـي   هـا عرصـه هنري و امور به مربوط به اقتصاد فرهنـگ تنهـا برخـي از         

اجـراي كوشـند بـا   بـه بـاور رنـه ريـزاردو، منـاطق مـي      . (Mouliner, 2002)انـد مناطق

تواننـد مي توزيع منابع نيستند و خود برايفرهنگي نشان دهند كه تنها ستادي      هاي  برنامه

.(Binet, 2000)در امور فرهنگي بيش از اين اثرگذار باشند 

با چنين رويكردي قوانين مربوط به آمايش سرزميني اختيارات بيشتري را بـه منـاطق     

، منـاطق اجـازه يافتنـد در شـهرها          1 شونمان 1999 ژوئيه   12براساس قانون   . واگذار كرد 

 محلـي بـه     هايقدرتوي آوردن   ريزاردو يكي از داليل ر    . فرهنگي اجرا كنند  هاي  برنامه

 مختلـف مـردم خواهـان       اقـشار  هشتاد   دهةاز  . داندمي» فشار افكار عمومي  « فرهنگ را   

 جـز   ايچـاره ي در برابـر ايـن مـوج         نمانيدگان محل . اندفرهنگيهاي  برنامهمشاركت در   

ي بـه امـور   هـاي محلـ   اهتمام قدرتبراياي همگاني تسليم ندارند و به اين ترتيب اراده      

تـرين يكـان   در نتيجه مناطق كه بزرگ. (Rizzardo, 2005: 144)گيردميرهنگي شكل ف

 تمركززدايي اختياراتي در امور فرهنگـي       فرايند مديريتي در اين كشورند، در       بنديتقسيم

اما همـان گونـه كـه نـشان     . اند از اختيارات دولت مركزي را بر دوش گرفته   ايپارهيافته  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jean Pierre Chevènement
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 چنداني نيستند   اجرايي قدرت   داراي نهادهاي برخاسته از مناطق،      اساساًداده خواهد شد،    

 تقيـسمات كـشوري يعنـي       تـر پـايين هـاي اليـه  و اداري بيشتر در      اجراييهايقدرتو  

ويژه در امـور فرهنگـي بـه كمتـرين          هاين قدرت ب  .  و شهرها در جريان است     هادپارتمان

رصد از بودجـة خـود را صـرف          د 3/2، مناطق تنها    1996در  . يابدميمقدار خود كاهش    

بودجة ناچيز مناطق در امور فرهنگي، بهترين گواه بر ايـن اسـت             . اندكردهامور فرهنگي   

 هنوز فرهنگ جايگـاه در خـور تـوجهي در منـاطق     فتهگر صورتهايتالشكه به رغم    

.ندارد

. هـاي عمـل و اختيـارات منـاطق اسـت          حـوزه  فرهنگ همچنان يكـي از       همهبا اين   

 هنـري، توليـد و      هايخالقيتفرهنگي مناطق حمايت از     هاي  فعاليتگيري  مهمترين سو 

 گوناگون هنـري، توجـه      هايرشتهدر بين   . هاي هنري و توزيع و پخش آنهاست      آفرينش

 و  ايحرفـه  مهم مناطق را نهادهاي      وظيفةاين  . اصلي و عمده معطوف هنر نمايشي است      

ن خــصوص از ر ايــو معمــوالً دنــد داربــر عهــده هــاجــشنوارههــاي دائمــي دبيرخانــه

هـا و   مـوزه نگهـداري   . شـوند  دولت مركزي از طريق دراك برخـوردار مـي         هايحمايت

كمي بعـد   . هاي هنري در درجة دوم اهميت قرار دارد       ميراث فرهنگي، نسبت به آفرينش    

، امـور   فتـه گري صـورت   محلـ  هـاي قـدرت خواهد آمد كه در تقسيم مسئوليتي كه بـين          

.گذار شده است واهادپارتمانرهنگي به  و ميراث فهاموزه

مختلـف  هـاي   برنامـه انـد ابتكـار عمـل را در          مناطق همچنـان در تـالش      ههمبا اين   

اي كـه داشـتند در      هـاي سـنتي   برخـي منـاطق در كنـار نقـش        . فرهنگي به دست گيرنـد    

ي هـا جـشنواره شناسـي، توليـدات و      هاي نو مانند فرهنگ علمي و فنّاوري، مـردم        حوزه

هاي قـومي و نـژادي   در مناطقي كه هويت   . اندي نيز نقش مهمي را بر عهده گرفته       سينماي

فرهنگـي  هاي  برنامهاز اهميت فراواني برخوردار است، همچون مناطق آلزاس و برتاني،           

قومي و زباني در اولويت قرار گرفت و مناطق در تالشند از راه فرهنـگ هويـت قـومي                   

ه در بـسياري از كـشورهاي اروپـايي، منـاطق نقـش             با توجه به اينك   . خود را پاس دارند   
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مهمي در امور فرهنگي دارند در فرانسه هم به تدريج رويكرد مناطق بـه امـور فرهنگـي                 

هايي كه در اختيار دارنـد و برنامـة         برخي ازمناطق از طريق دبيرستان    . افزايش يافته است  

كننـد در   زار مـي   مختلـف فرهنگـي وهنـري برگـ        هايرشته كه در    هاييدورهآموزشي و   

.خود جاي دهندهاي برنامهاند فرهنگ را در متن تالش

هاپاسداران از ميراث فرهنگي و موزه: هادپارتمان

 بـه دپارتمـان     هـا گـل برخالف مناطق كه نـو ظهورانـد، تقـسيم اداري سـرزمين             

 ايـن يكـان اداري را بـه خـوبي           1871اي ديرينه دارد و مردمان ايـن ديـار از           سابقه

بـاالترين  . ها تـشكيل شـد     اوت همان سال، دپارتمان    10بر اساس قانون    . ناسندشمي

 پرفه نام دارد و تا قبل از قانون تمركززدايي، پرفه به عنـوان      هادپارتمانمقام سياسي   

1982 مارس   2براساس قانون   . اي برخوردار بود  نمايندة دولت از اختيارات گسترده    

ايـن اقـدام    .  دپارتمـان واگـذار شـد      شورايرئيس  بيشتر اختيارات پرفه دپارتمان به      

اي از طرفداران    گسترده قشر اساسي   هايخواسته تحقّق يكي از     برايفرانسوا متيران   

رت بـين   جناح چپ بود كه خواهان قدرت گرفتن نهادهـاي انتخـابي و تقـسيم قـد               

.دولت مركزي و مردم بودند

ادارةب از هر كانتون كه       دپارتمان مجلسي است مركب از نمايندگان منتخ       شوراي

اند ها واحدهاي وابسته به دپارتمان    كانتون. ند دار برعهده دپارتمان فرانسه را     100امور  

 دپارتمـان   شـوراي و هر كانتون، صرف نظر از تعداد جمعيت خود، يـك نماينـده بـه                

 و نظام انتخابـاتي بـه   شوندمياعضاي اين شورا به مدت شش سال انتخاب   . فرستدمي

اي است كه هرسه سال، نيمي از اعضاي آن به پايان دوره خـود رسـيده و تغييـر                   گونه

.يابندمي

 نهادهـاي عمـومي،     ادارة دپارتمان از اختيارات فراوانـي برخـوردار اسـت و            شوراي

د به دولت پيـشنهاداتي  توانميشورا  .  است دارعهده دپارتمان را    بودجةميراث فرهنگي و    
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هم چنين قانون   1)1970 ژوئيه   13بخشنامه  .(تي ملّي ارائه كند    ادارة امور محلي و ح     براي

ويژه در عرصة امور فرهنگي، بـه نهادهـاي انتخـابي در           هتمركززدايي اختيارت فراواني، ب   

. واگذار كرده استهادپارتمان

2هاي آن سوي درياهـا    دپارتمان است كه چهارتاي آن به دپارتمان       100دارايفرانسه  

هاي نابرابر   از نظر قانون اساسي فرانسه به رغم جمعيت        هادپارتمانةهم. شودميمربوط  

 تمركززدايــي، فراينـد  در 3از اهميتـي يكـسان برخوردارنـد و بـه گفتـة ژان مـاري بـسه       

.(Becet, 2005: 68)اند  پيروز واقعي ميدانهادپارتمان

مـسئولين  اند؛ امـا بـه تـدريج        از نظر تاريخي، شهرها پيشگام روي آوردن به فرهنگ        

وش نـشان   هم خود را با اين موج نو همنـوا كردنـد و بـه فرهنـگ روي خـ                   هادپارتمان

 در گرو فرهنگ    هادپارتماني به اين نتيجه رسيدند كه توسعة        رهبران سياسي محل  . دادند

.اختن به امور فرهنگي گريزي نيستاست و از پرد

:مور زير مي دانند در حوزة فرهنگ را بيشتر در اهادپارتمانريزاردو دخالت 

توسـعة ويژه در زمينة موسيقي، پاسداري از ميـراث فرهنگـي،           هاي هنري به   آموزش

بـراي تـر، ايجـاد امكانـاتي    امكانات فرهنگي در روستاها و شهرهاي كوچـك و محـروم       

در. (Rizzardo, 2005: 144) فرهنگـي  هـاي برنامه مختلف اجتماعي در اقشاردسترسي 

 از بودجه، امكانات و اختيارات بيشتري در امور فرهنگـي           هاارتماندپ و مقايسه با مناطق  

فرهنگي در اين كشور در شهرها در جريـان         هاي  برنامهبرخوردارند؛ اما درصد بااليي از      

 از نهادهاي فرهنگي و هنري، بر اساس قـانون تمركززدايـي، بـه دپارتمـان              ايپاره. است

.شود ميادارهي دولتي هاواگذار شده كه بخشي از آنها با يارانه

 در  هـا دپارتمان در سراسر كشور، نقش      هاي فرهنگي فعاليترغم افزايش    گفت به  توانمي

يكي از دالئل مهم اين كاهش نقش، درگيـر شـدن بـيش    . مقايسه با گذشته روبه كاستي است  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Décret du 13 juillet 1970
ماوراء بحار. 2

3. Jean Marie Bcéet



چهارمةسال نهم، شمار فرهنگي،   نامة پژوهش����54

به همين دليـل، امـور فرهنگـي   . ويژه شهرهاي بزرگ در امور فرهنگي استاز بيش شهرها به 

انـد، بـه دليـل نبـود شـهرهاي بـزرگ و مهـم،              يييي كه بيشتر ساكنانش روستا    هادپارتماندر  

تـر، ايـن امـور بيـشتر        ي شـهري  هادپارتماندر مقابل در    . هاست؛چنان در اختيار دپارتمان   هم

. بازيگر اصلي امور فرهنگي نيستندهادپارتمان شهرهاست و اختياردر

 در امـور  هـا دپارتمـان  بيشترين اقـدامات فرهنگـي      ،1982طور كه گفته شد، از      همان

 صرف نگهداري و    هادپارتمانبيشترين بودجة فرهنگي    . شودميميراث فرهنگي خالصه    

آنهـا بازسازي بناهاي ميراث فرهنگي و تاريخي است كه بر اساس قانون تمركززدايي به              

اي امـور  هزينـه تـدريج در سـبد      نمايشي هم به   هايفعاليتآموزش هنري و    . واگذار شد 

فت و چندي است كه در دستوركار شوراهاي دپارتمان قرار          ر قرار گ  هادپارتمانفرهنگي  

 و هنرهاي نمايشي موجب     هاموزهادارة در موسيقي،    هادپارتمانفعال شدن   .  است گرفته

اي برخـوردار  شد امور فرهنگي در ساختار سياسـي و اداري دپارتمـان از اهميـت ويـژه              

 شـدند  دارعهـده  اين امور را   ادارةدپارتمان، با تشكيل مديريت امور فرهنگي،       شوراهاي  . شود

 كه وابـسته بـه شـوراهاي دپارتمـان هـستند افـزوده              هامديريتو روز به روز بر اهميت اين        

و) آرشـيو  (هـا دپارتمـان  امور مراكز اسـناد      ادارةباز هم بر اساس قانون تمركززدايي       . شودمي

 اين دو نهاد مهم موجـب       ادارةواگذاري  . ارتمان به شوراها واگذار شد    ي مركزي دپ  هاكتابخانه

1. بيش از گذشته افزوده شودهادپارتمانشد بر اهميت مديريت امور فرهنگي در 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نماينده پرفه در حكـم     . س آن نماينده پرفه قرار دارد     أشوند كه درر  تقسيم مي بخشها به چند    برخي از دپارتمان  . 1

 و دادن مشورت به آنها و كمك بـه پرفـه جهـت     مجلس اش همكاري با نمايندگان   معاون اوست و مهمترين وظيفه    

. يـستند ن و بـرخالف دو حـوزه ديگـر جغرافيـايي           انـد اداريتنهـا   ها  اين حوزه . استانجام وظيفه نمايندگي دولت     

در . كيـد قـرار گرفتنـد   أييد و تأزدايي مورد ت   و در قوانين متعدد تراكم     ندوجود آمد هبعد از انقالب فرانسه ب    ها  بخش

انـد و حـوزه تقـسيم    هاي انتخابـاتي ها حوزهكانتون. است سته به دپارتمان  ببخش وا 340ي  احال حاضر فرانسه دار   

در هـر كـانتون يـك نفـر بـه عنـوان نمانيـده             .  تقسيم شده است   تون كان 4200فرانسه به   . آيندشمار نمي كشوري به 

منتخبـين  . دهنـد را تـشكيل مـي  هاي يك شهر اعضاي شوراهاي شـهر     شود و مجموع نمايندگان كانتون    انتخاب مي 

هـا بـرخالف دپارتمـان و منـاطق حـوزه           كـانتون . دهنـد ها شوراهاي دپارتمان و مناطق را نيـز تـشكيل مـي           كانتون

.اي ندارندآيند و سازمان مديريت ويژهتقسيم قدرت دولتي به حساب نميي وزدايتراكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرهنگ شهرهاي جديد به جاي دولت شهرهاي كهن: كمون يا شهرها

ايـي   تمركززدفراينـد  مهم تقسيمات كـشوري اسـت كـه در           حوزةكمون يا شهر تنها     

ي مهمي از قدرت دولت مركزي بدان واگذار شـده ولـي رياسـت آن از طـرف                  هابخش

شهردار به عنوان   .  و در رأس آن نمايندة منتخب مردم قرار دارد         شودميدولت منصوب ن  

 تا پليس قضايي و امـور مربـوط   گرفتهنمايندة پرفه، بسياري از امور مدني از ثبت احوال   

ها را به شهرداران     امور كمون  ادارة1884قانون آوريل   .  است دارعهدهبه اتباع خارجي را     

 اسـتقالل هرچـه بيـشتر       براي را   ها شهر واگذاركرده و آرزوي ديرين فرانسوي      شورايو  

.ي در شهرهايشان برآورده كرد محلهايقدرت

 مردم فرانسه است و مهمترين يكان تقسيمات كـشوري          برايكمون مفهومي ديرآشنا    

1.آيدميها به شمار    مهم كمون  همچنان منشور  1884 آوريل   5ست قانون   در اين كشور ا   

شـوراي ييد قرار داد، شـهردار و     أديگر مورد ت   كه اين منشور را بار     1982براساس قانون   

 كمون اساس زندگي    36778 كننده شهرها قلمداد شده و       ادارةشهر از مهمترين نهادهاي     

.دهندمياداري و مدني را در اين ديار تشكيل 

 نفر است و اعـضاي      69 تا   9 شهر، متناسب با جمعيت آن، بين        شورايتعداد اعضاي   

بـه  . شـوند مـي آن از راه مراجعة مستقيم به آراي عمومي به مدت شـش سـال برگزيـده               

البته پرفـه،   . اندهاي شهر هر سه ماه يك بار موظف به تشكيل جلسه          شوراموجب قانون،   

اي را بنـا بـه ضـرورت    العـاده  جلـسات فـوق  تواننـد ميشهردار و نيمي از اعضاي شورا       

تـصميمات  . ددارعهـده  جلسات شورا را بـر       ادارةشهردار رياست و    . درخواست نمايند 

.االجراست شهردار نيز الزمبراي شده در شوراها گرفته

گيرندة شـهر    شهر، به عنوان باالترين مقام تصميم      شورايشهردار، در نخستين جلسة     

 و  آيـد مي دولت نيز به شمار      نمايندةگي كمون،   نمايندشهردار عالوه بر    . شودميانتخاب  

 پرفـه  تـوان ميبدين ترتيب، شهردار را     . داندميي نيز   خود را مجري دستورات قدرت مل     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gustave PEISER
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شـهردار معـاونين خـود را از ميـان اعـضاي شـورا و بـا موافقـت آنهـا          . شهرش دانست 

.گزيندبرمي

اين سـه   . اي برخوردارند  و مارسي از موقعيت ويژه     البته سه شهر بزرگ پاريس، ليون     

گانـة ليـون،    گانة پاريس و شانزده   مناطق بيست . اندشهر هريك به چند منطقه تقسيم شده      

اما در شـهر مارسـي      . آيندميشمار   انتخابيه نيز به   حوزةهركدام درست مانند كانتون يك      

مجموعـه  . انـد  انتخـابي ةحـوز ، هر دو منطقـه يـك    دهدمي منطقه را در خود جاي       9كه  

شـوراي ،  163شـهر پـاريس     . دهندميمنتخبين مناطق، شوراهاي اين سه شهر را تشكيل         

شـوراهاي شـهرهاي يـاد شـده     .  عـضو دارد 73 شـهر مارسـي     شوراي و   101شهر ليون   

بـه همـين    . گزينند مدت شش سال برمي    برايشهردار و معاونين را از بين منتخبين خود         

.گزينندداران منطقة خود را برميق، شهرترتيب شوراهاي مناط

ي در فرانسه را بايـد       دريافت كه پايه و اساس قدرت محل       توانميبا آن چه گفته شد      

 شهرهاست كه بسياري از اختيارات دولت به        در اين چرا كه تنها    . در شهرهاي آن جست   

وكويـل  بدين ترتيب، يكي از آرزوهـاي آلكـسي دو ت  . نمايندگان مردم واگذار شده است 

كه واگذاري سامان زندگي شهري به شهرداران و شوراهاي شـهر بـود، بـه خـود جامـه                   

اجرايبا  .  كه فرانسه با تحقّق اين رويا فاصلة چنداني ندارد         رسدميبه نظر   . عمل پوشيد 

ات اختيـار ، روز بـه روز بـر قـدرت و           1982ويـژه از سـال       تمركززدايي، به  هايسياست

ات واگـذار   اختياراز جمله   . رهاي فرانسه شهردارمحور شدند   شهرداران افزوده شد و شه    

ويـژه از زمـان فرانـسوا ميتـران رقابـت           به.  ادارة امور فرهنگي است    هاشهرداريشده به   

يكي از محورهاي مهـم ايـن   . شديد و البته مثبتي بين شهرهاي مختلف فرانسه ايجاد شد      

 يكـي   هـا شهردارينت فرهنگي   مديريت يا معاو  . فرهنگي است هاي  برنامهاجرايرقابت  

 بـا تخـصيص     هـا شـهرداري رپرستيژ در اين كشور است و       هاي مهم و حتي پ    از معاونت 

هاي علمـي بـا هـم        و وهمايش  هاجشنوارههاي كافي و درخورتوجه در برگزاري       بودجه

.سخت دررقابتند
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ل  شـك  آيـد ميتش به شمار    هويامروز شهر در فرانسه بر محور بناي تاريخي كه نماد         

ي قـديمي و تـاريخي شـهرها نگهـداري          هـا بخـش وان  ا فـر  هايهزينه و با صرف     گرفته

ويژه كتابخانه مركزي وابسته به معاونت فرهنگي، آمفي        بهي متعدد و    هاكتابخانه. شودمي

هايي هستند كه زندگي شهري بر گرد آنها سامان يافته          سينما از مكان  هاي  سالنتئاترها و   

ي فرهنگي سرآمد ديگران شوند     هاعرصهكوشند در يكي از     ميشهرداران هر شهر    . است

. وجـو كننـد   ي سـاالنه و دوسـاالنة فرهنگـي جـست         هاجشنواره خود هويتي در     برايو  

هـاي مـستند كلـرمن فـران، جـشنوارة سـينماي           جشنوارة سينماي كـن، جـشنوارة فـيلم       

بستاني در بـسياري   ي موسيقي تا  ها جشنواره تراولينگ شهر رن، جشنوارة تئاتر آوينيون و      

نقطـة  . هاي فراوان فرهنگي بـر محـور شـهرها دارد         وجوش نشان از جنب   همةشهرهااز  

 نخست سـال هـشتاد، يعنـي دورة اول وزارت ژاك            دهةها  آغاز بسياري از اين جشنواره    

هـاي هفتـه اجـراي فرهنگي حتـي در  هاي برنامهدهيسامان در  هاشهرداري. النگ بوده است  

.(Donnat, 2003)اند ي خارجي نيز از استقالل كافي برخوردار شدهفرهنگي كشورها

فرهنگـي در ايجـاد همبـستگي اجتمـاعي و ملّـي،            هـاي   برنامـه فشار افكار عمومي و نقش      

دهـي سـامان موجب شد رهبران سياسي هـم بـا مردمـان شـهرهاي خـود همـراه شـوند و در                     

.(Jamet, Fosseyeux, Pattyn, 2004) با حريفان سياسي خود رقابت كنندهاي فرهنگيبرنامه

 در شـهرها بـه يـك خواسـتة عمـومي تبـديل شـده و         هـاي فرهنگـي   برنامـه توسعة  

تـرين دليـل    مهـم . هـا هماهنـگ كننـد     سياستمداران نيز مي كوشند خود را با آن خواسته        

بـراي  در شهرها اين است كه فرهنگ راهـي اسـت            هاي فرهنگي برنامهطرفدران توسعة   

.مفهوم مهم يعني دموكراسي فرهنگي و دموكراتيزه شده فرهنگآشتي بين دو 

كردن فرهنگتوسعة فرهنگي در شهرها پلي بين دموكراسي فرهنگي و دموكراتيزه

ايـن دو مفهـوم     .  اسـت  گرفتـه سياست فرهنگي در فرانسه از دو مفهوم اساسي الهام          

مفهوم نخست بيشتر به    . »1كردن فرهنگ دموكراتيزه«و  » دموكراسي فرهنگي «اند از   عبارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Démocratie culturelle et démocratisation de la culture
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. ن و مفهـوم برابـري     شـد مـي آزادي در عرصة فرهنگ تكيـه دارد و مفهـوم دوم بـر مرد             

هـاي درونـي خـود و ايجـاد     دموكراسي فرهنگي بر حقّ هنرمندان در بيان آزادانة دغدغه        

كردن فرهنگ تالشي اسـت  فشارد در صورتي كه دموكراتيزه فضاي آزاد و رقابتي پاي مي     

گرفتهنگاه نخست بيشتر الهام     . هاي فرهنگي و هنري   همة مردم به آفريده    دسترسي   براي

سـائز  . هاي سوسياليستي دارد هاي ليبراليستي است و نگاه دوم ريشه در انديشه        از انديشه 

 فرهنگـي تحميـل    گـذاري سياسـت ن باور است كه در فرانسه بيشتر نگاه دوم خود را در             براي

ن ابن دو مفهوم تنها خـود را در شـهرها در چـارچوب              ولي سازگاري و آشتي بي    . كرده است 

,Perret)دهدمينشان » 1توسعة فرهنگي«مفهوم جديدي به نام  Saez, 2004: 44).

شهرهاي فرانسه، در برخورد با توسـعة فرهنگـي، سـه دورة مختلـف را پـشت سـر                   

يـن  در ا. دورة نخست دورة هنرهاي زيبا و رويكرد سنتي بـه فرهنـگ اسـت       . اندگذاشته

شـمار  هاي فرهنگي بـه   تئاترهاي شهر تنها كانون فعاليت     و آمفي  هاكتابخانه،  هاموزهزمان  

در جمهوري سوم و چهارم فرانـسه، زنـدگي   . اند ومختص طبقة بورژوا و اشراف    آيندمي

مشغولي مـديران  ترين دل روزگار مهمدر اين. گذشتميفرهنگي در اين كشور بدينسان      

.هاي هنر معماري و نقاشي بود اين مراكز فرهنگي به زيباييشهري آن زمان آراستن

 دوران نهادهـاي مردمـي و مـدني    در ايـن .  سي آغاز شـد دهةدورة دوم از نيمة دوم     

 مختلـف بـر محـور ايـن         هايانجمن. خواهان توجه بيشتر و روزافزون به فرهنگ بودند       

ن خواهـان ورود     دورا در ايـن  ها و احزاب سياسي چپ      گروه. درخواست تشكيل شدند  

جدي دولت و مديران شهري به عرصة بودند، اما نمايندگان و مديران شهري هم چنـان                

هـواداران  «ايـن عـدة جديـد كـه        . نگريـستند با اين خواسته و جريان به ديدة ترديد مـي         

.آفريني در اين عرصه بودند خواهان نقشگرفتندنام » فرهنگ

دولت بـا اعـزام مـديران       . ة دولت است   و يا مداخل   گذاريسياستدورة سوم، دوران    

داد بين عوامل گوناگون    رزنده در تالش است با بستن قرا      اي به نام هنرِ   فرهنگي با انگيزه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Développement culturel



59■هاي محلي و فرهنگ در فرانسهقدرت

 به بعد، در شهرهاي     1946ويژه از   به. فرهنگي، زندگي فرهنگي را در شهرها سامان دهد       

ط و همكـاري    ترتيـب، ارتبـا   بـدين . شـد مـي بزرگ فرانسه مراكز دراماتيك ملي سـاخته        

جديدي با محوريت دولت بين مديران مراكز هنرهاي زيبا، هـوادران فرهنـگ و مـديران      

.(Rizzarda, 2005: 145)گرفتشهري شكل 

.  به نام فرهنگ، نهادينـه شـد  ايخانهورود دولت به عرصة فرهنگ، با تشكيل وزارت    

ن شـهرها بـه   كـرد يكي از نخستين اقدامات آندره مـالرو، وزيـر فرهنـگ دوگـل، مجهـز         

 فرهنـگ در  هايخانه زمينه، تشكيل در ايننخستين گام . تجهيزات و امكانات جديد بود   

كـردن فرهنـگ و   هـا، دمـوكراتيزه  هدف اصلي از تشكيل اين خانه    . شهرهاي مختلف بود  

هـاي تـازه   زمان در محلـه هم. هاي فرهنگي و هنري استدسترسي عموم مردم به آفريده    

ايـن مراكـز    .  سـاخته شـد    1نگي به نام مراكز اجتماعي فرهنگي     ساخت، مراكز جديد فره   

هـاي اجتمـاعي بـا اسـتفاده از          كه از نامش پيداست، با هدف مقابله با آسيب         همان گونه 

 مختلـف،  هـاي رشـته با فعال شدن اين مراكز فرهنگ و هنر در          . ابزار فرهنگ ساخته شد   

هاي جديدي بين    مراكز درگيري   اين ادارةالبته چگونگي   .  يافت توسعةبرايفرصتي تازه   

اين كشمكش بر سر اين بود كه چه كسي و        )همان(. ي ايجاد كرد   ملي و محل   هايقدرت

.با چه اختياراتي بايد كارگزار امور فرهنگي باشد

فرهنگ در شهرهاكارگزاران امور

نخـستين  . دهـد مـي هاي گوناگون مـديريتي سـامان       امور فرهنگي در شهرها را گروه     

در همة  . اند در امور فرهنگي در شهرها مديران و كاركنان وابسته به شهرداري           ؤثرمگروه  

بيني شـده كـه زيـر        مديريت و يا معاونتي به نام معاونت امور فرهنگي پيش          هاشهرداري

با توجه بـه    .  در شهر است   هاي فرهنگي برنامه شهر، مجري اصلي     شوراينظر شهردار و    

هاي مهـم بـين    دارد و از آنجا كه يكي از رقابت        ختيارابودجة خوبي كه اين مديريت در       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Animation socioculturelle



چهارمةسال نهم، شمار فرهنگي،   نامة پژوهش����60

.  است، اين مديريت از اهميت بسزايي برخوردار است        هاي فرهنگي برنامهاجرايشهرها  

ـ كوشد از ردهمديريت ياد شده مي    و منـاطق،  هـا دپارتمـان ن ويـژه مـسئوال  ههاي باالتر، ب

. امور فرهنگي جذب كندبراياعتبارات بيشتري 

انـد كـه مهمتـرين آن       ه از مديران فرهنگي شهرها نمايندگان دولـت ملـي         دومين گرو 

اجـراي  است؛ از يـك سـو موظـف بـه            دارعهده مهم را    وظيفةدراك دو   . باشددراك مي 

ي كـشوراست   كلـ  هايسياست ملي در شهر و نظارت بر وفاداري شهرها به           هايسياست

ي معرفـي و آنهـا       سطح مل   موفق محلي را در    هايتجربهو از سوي ديگر در تالش است        

. كشور عموميت بخشدكلرا به 

، اساتيد و مربيان، سومين دسته از كارگزاران امـور فرهنگـي در شـهرها را      ايحرفههنرمندان  

 كه بـه تناسـب شـهرت و توانـشان از جايگـاه بـااليي بـين مـردم و مجريـان                       دهندميتشكيل  

هـا  وسيله انجمنهان قرار دارند كه آنها هم بدر كنار اين گروه، طرفداران و هنردوست    . برخوردارند

.گذاري فرهنگي در شهرها تأثيرگذراند بر سياستدهندمياي كه تشكيل و نهادهاي مدني

هـاي  برنامـه اي از    و مناطق كه طرف قـرارداد شـهرها در پـاره           هادپارتماننمايندگان  

 در  هـاي فرهنگـي   مهبرنااجراي و   گذاريسياست گروه ديگري هستند كه در       اندفرهنگي

ــي  ــش م ــاي نق ــدشــهرها ايف ــالي از   . كنن ــديران شــهري خ ــا م ــا ب ــاري آنه ــه همك البت

.چشمي و رقابت نيستهموچشم

 در اقتـصاد فرهنـگ و   مؤثرهاي ويژه با توسعة فرهنگ مجازي گروه هشتاد و بهدهةاما از   

اين گروه به دليـل  . ند در امور فرهنگي شهرها افزوده شد     تأثيرگذارهنر نيز به جمع كارگزاران      

هـاي هنـري دارنـد و     توليـد آفـرينش  بـراي گـذاري سـرمايه ويژه نقشي كه در هتخصص و ب 

همچنين نقش مهمي كه در توزيع دارند يكي از اركان مـديريت امـور فرهنگـي را در دوران                   

 در بـسياري از شـهرهاي       1ي بزرگ سينمايي، مانند ام كادو     هاشركت. دهندميمعاصر تشكيل   

. شـود سه حضور دارند و بدون همكاري آنها صنعت سينما دچـار مـشكلي اساسـي مـي                فران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. MK2
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شـبكة توزيـع فنـاك در      . اسـت  1هاي مهم توزيع فعال در سراسر فرانسه فنـاك        يكي از شبكه  

ويژه توليدات شنيداري و ديداري بسيار فعال اسـت و بـدليل سـرماية كـالن و                 عرصة نشر به  

.استتأثيرگذاري شهرها بسيار مشترياني كه دارد در امور فرهنگ

 كـه بـا     انـد فرهنگـي ديگر گروه فعال در عرصة فرهنگي در شهرها، مـشاوران امـور             

 بـه مؤسـسات     هاي فرهنگـي  برنامهاجرايريزي و   ي مشاوره در برنامه   هاشركتتشكيل  

.رساننددولتي و خصوصي ياري مي

به سوي فرهنگ شهرهاي جديد

هـاي روم   گرفت و فـروم   اكز سياسي و اداري شكل مي     دولت شهرهاي يونان بر محور مر     

 نمايندگان مردم بود، مركـز شـهرهاي يونـان و روم        گيريتصميمو يونان، كه محل نشست و       

زندگي شهري در اروپا بعد از قرون وسطي نيز بر محور بناهاي باشـكوهي             . رفتبه شمار مي  

 ساختن بنـايي    برايختلف  رقابت شديدي بين شهرهاي م    . به نام كاخ شهرداري شكل گرفت     

هاي زيبايي است كـه در      وجود آمد؛ نتيجة اين رقابت ساختمان     مجلل به نام كاخ شهرداري به     

.نقطة صفر هر شهر بنا شدند و زندگي شهري را بر گرد خود سامان دادند

تدريج فرهنگ جايگـاه بلنـدي در زنـدگي شـهري پيـدا كـرد و            در روزگار كنوني به   

ترين بناهاي امروز بر محور فرهنگ است نه قدرت سياسـيِ            شكوه ساخت زيباترين و با   

 شـهري جديـد بـر گـرد آن شـكل            شوند بـه تـدريج    اين بناها هر جا كه ساخته       . محلّي

هـاي بـزرگ دور تـا دور ايـن بناهـاي            مراكز اجتماعي، اقتـصادي و فروشـگاه      . گيردمي

هاي شهرداري بنـا    رد كاخ اگر شهرهاي ديروز بر گ    . گيرندپرجاذبه را چون نگيني فرا مي     

 و ايـن    شـود مـي ، شايد بتوان گفت كه شهر امروزي بـر محـور فرهنـگ سـاخته                شدمي

.2شهر ناميدي گذشته فرهنگشهرها به جاي دولتتوانميشهرهاي تازه را 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. FNAC
هـاي  رسد كه واقعيت بسياري از شهرها و محلـه ر نبرده ولي به نظر مياي اين اصطالح را به كااگر چه نويسنده.2

.تابدجديد فرانسه اين مفهوم را برمي
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 كمـك بـه     بـراي هاي شهرهاي مختلف، متقاعد كردن دولت ملي        يكي از درخواست  

چـشمي  وهـم رقابـت و چـشم  . هاي ويژه است  ريساخت بناهاي بزرگ فرهنگي با معما     

ن باورنـد   برايتر مديران محلي    و بيش . وجود آمده است  باره به در اين فراواني بين شهرها    

فرد و مراكـز بـزرگ فرهنگـي، عـالوه بـر آثـار فرهنگـي و                 بهكه ساخت بناهاي منحصر   

امـروز بـه    شـهر پـاريس     .  اقتصادي شهر را نيز به همراه خواهد داشـت         توسعةاجتماعي  

شـهر ورسـاي بـر    . نـازد  لوور، ژرژپمپيدو و مركز بزرگ فرهنگي الدفانس خود مي       موزة

 هنرهـاي زيبـاي خـود       موزةمردمان كلرمن فران به     . گذراندگرد كاخ ورساي زندگي مي    

تقريباً هر شهري كوشيده با ساخت بنـايي بـه كمـك معمـاران بـزرگ،              . فروشندفخر مي 

ـ . و حتي اروپايي دست و پـا كنـد        ي   خود شهرتي در سطح مل     براي  جديـد ليـون،     راياپ

هنري اجـرا شـده توسـط       - فرهنگ شهرهاي مختلف و مراكز مختلف فرهنگي       هايخانه

رقابـت در   . معماران برجستة شهرهاي مختلف هويتي جديد به ايـن شـهرها داده اسـت             

د از   كه رؤساي جمهور اين كشور نيز در تالشن        رفتهساخت بناهاي بزرگ تا بدانجا پيش       

گويي مردمان اين ديار و مردان بـزرگش        . خود بنايي فرهنگي و ماندگار بر جاي گذارند       

ادامة زندگي و حيات خويش را در ماندگاري بناهاي بزرگ فرهنگي كه از خود برجـاي              

كتابخانة ملي پاريس به كتابخانـة متيـران شـهره اسـت؛            . كنندوجو مي گذارنند جست مي

؛ ژاك شـيراك نيـز بـا        آيدمي مشهور و مدرن پاريس به شمار         ژرژپمپيدو از بناهاي   موزة

. بينـد  هنرهاي ابتدايي خود در نزديكي برج ايفل نام خـود را جاوادنـه مـي               موزةساخت  

تجهيزات بسيار  «هاي بزرگ فرهنگي محلي به      همان گونه كه سائز متذكر شده، اين طرح       

الـسير   قطارهـاي سـريع   معروف شـده و شـباهت اسـمي آن بـا       1»اي. ژ. ت« ، يا   »بزرگ

گونه كه قطار پرسرعت از هـر شـهري كـه بگـذرد             همان. در خور درنگ است   » و.ژ.ت«

از آورد، تجهيزات فرهنگي هم قطـاري پـر        آن شهر به ارمغان مي     برايرونق اقتصادي را    

. هستندشهرها توسعة برايهزاران اميد و آرزو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. TGE
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ر مراكز پر زرق و بـرق هنرهـاي     تر گفته شد، امور فرهنگي در گذشته د       چنانكه پيش 

ي مختلـف در مراكـز شـهرها    هـا عرصـه تدريج مراكز جديـدي در      به. زيبا جريان داشت  

اما امروز رويكرد جديـدي    . تر جريان يافت  اي گسترده ايجاد شد و امور فرهنگي در پهنه      

 فرهنگي شهرها حاكم شده و كم و بيش در سراسر ايـن كـشور ديـده             گذاريسياستبر  

 در اين روزگار همة شهرها با استفاده از ابزارهاي مختلف در تالشند تـصويري               .شودمي

 ايجاد همبـستگي  برايزيباسازي چهرة شهر، راهي است . زيبا از شهرشان به دست دهند   

ويژه رقابـت بـا شـهرهاي       هاجتماعي، هويت محلي و رقابت با ديگر شهرهاي كشور و ب          

وزگـار كنـوني بهتـرين وسـيلة توسـعة          گردشـگري در ر   .  جلب گردشـگر   براياروپايي  

 جز استفاده از فرهنگ و      ايچاره افزايش گردشگر    براي. ستشهرهااقتصادي و فرهنگي    

برخالف گذشته كـه فرهنـگ تنهـا در مراكـز هنرهـاي زيبـا و مراكـز ويـژة                    . هنر نيست 

 و همـة مراكـز پـر        شـهرها فرهنگي جريان داشت، امروز پاي فرهنـگ و هنـر بـه تمـام               

بـراي  خود جايي    هايطراحيامروزه مراكز بزرگ اقتصادي در      . باز شده است  آمد  ورفت

هاي جذب مشتري بيـشتر اسـتفاده از         و بر اين باورند كه يكي از راه        انديشندميفرهنگ  

ساخت مراكز چند منظورة فرهنگـي در كنـار مراكـز تجـاري،             . ابزار فرهنگ و هنر است    

 خـون فرهنـگ را در رگ        ،ز فضاي مجـازي   ويژه استفاده ا  هدفاتر مختلف گردشگري و ب    

ـ   هتمام شهرها جاري ساخته و دوران جديدي ب        وجـود  هويژه با استفاده از دنياي مجازي ب

.آمده كه قلبش فرهنگ است

ات اختيـار دولت فرانـسه    . شودميتر  رقابت فرهنگي و اقتصادي، روز به روز پيچيده       

 كـالن فرهنگـي     هايهزينهمل از    محلي واگذار كرده و در ع      هايقدرتاين عرصه را به     

با برچيده شدن مرزهـاي اروپـا، رقابـت فرهنگـي           . نيز تا اندازة زيادي رهايي يافته است      

 شهرهاي اروپايي با هم سـخت       همةبين شهرها ديگر تنها بين شهرهاي فرانسه نيست و          

 در   رو به فزوني اين رقابت و ناتواني شـهرها         هايهزينهمعناي اين سخن،    . انددر رقابت 

حـوزة همين امر موجب شد رويكـرد بخـشي و محلـي در             .  الزم است  هايهزينهتأمين
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 جغرافيايي داده و شهرهاي مختلف      حوزة در   ترگستردهيك شهر جاي خود را به نگاهي        

نتيجـة ايـن   .  ايجاد متروپل فرهنگـي مـشترك آغـاز كننـد     برايي جديدي را    هاهمكاري

. رگ و ايجاد يك قطب فرهنگي مشترك است       همكاري، گرد آمدن بر محور يك شهر بز       

 و بـا اسـتفاده از   دهنـد مـي  دست بـه دسـت هـم    منطقه شهرهاي اين    همةبدين ترتيب،   

كوشند متروپل فرهنگي خود را      از امكانات اروپايي مي    گيريبهرهامكانات ملي، محلي و     

. تعريـف كننـد    بـاز  تـر گـسترده حـوزة در ايـن  رونق بخشند و هويـت محلـي خـود را           

هاي جديد، فرهنـگ شـهرهاي بزرگـي هـستند كـه امـور سياسـي، اقتـصادي و                   روپلمت

.انددادهاجتماعي را بر گرد فرهنگ سامان 

گيرينتيجه

.  فرهنگـي دارد   گذاريسياستبراساس سنت ديرينة فرانسوي، دولت نقش مهمي در         

 بـود  ي مختلف فرهنگي بود و اين سنتيهاعرصه كلي در  هايسياستكنندة  دولت تعيين 

اما با واگذاري مديريت امور فرهنگـي بـه         . كه ساليان درازي در اين كشور وجود داشت       

ي به تدريج از قدرت پاريس و دولت مركزي در اين عرصه نيـز كاسـته                 محل هايقدرت

 پاريس را مرجع امور فرهنگي      تواننميامروز ديگر   «: 1گويدكه رنهريزاردو مي  شد؛ چنان 

.(Rizzardo, 2005: 144)» در فرانسه دانست

ايـن  . هـاي پنجـاه آغـاز شـد        محلـي از سـال     هـاي قدرتواگذاري امور فرهنگي به     

واگذاري يا به بياني ديگر تمركززدايي در امور فرهنگي، نخست با تمركززدايي در امـور               

 به نام فرهنگ توسط آندره مالرو مردمي كـردن  ايخانهبا تشكيل وزازت  . نمايشي آغاز شد  

. دايي شتاب بيشتري يافتفرهنگ و تمركزز

 محلي و سپس با بستن قراردادهـاي        هايقدرت نخست با پرداخت يارانه به       هادولت

براسـاس قـانون    . هـاي محلـي داده شـد      تدريج اختيارات فراواني بـه قـدرت      مختلف، به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. René Rizzardo
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 محلـي  هـاي قدرت امور فرهنگي در سطح وسيعي به  ادارة،  1983 ژوئيه   22تمركززدايي  

 كـه پيـشتر بـه دولـت         هـا دپارتماني مركزي   هاكتابخانهاساس اين قانون،    بر. واگذار شد 

به موجب همين قانون، مراكز اسناد منـاطق        . مركزي تعلق داشت به دپارتمان واگذار شد      

.هم به شوراي مناطق تعلق يافت و از مديريت و مالكيت دولت مركزي خارج شد

مرة ميـراث فرهنگـي فرانـسه     بناهاي تاريخي كه در ز2003 اوت   13به موجب قانون  

 محلـي   هـاي قدرتشد و مديريت آن در اختيار نمايندة دولت مركزي بود؛           محسوب مي 

اين امكان را يافتند در صورت اعالم آماگي مديريت و مالكيت ايـن بناهـا را در اختيـار                   

ناگفته نماند كه يكـي از مـشكالت دولـت فرانـسه نگهـداري و مرمـت بناهـاي                   . گيرند

؛ به همين دليل دولت مركزي در       اندشدهواني است كه كه در اين كشور ثبت         تاريخي فرا 

 محلي از انگيزه كافي برخـوردار اسـت و ايـن تـصميم      هايقدرتواگذاري اين بناها به     

. افزايش قدرت محلي نيست، اگرچه طبعاً اين نتيجه را به دنبال داردبرايتنها 

تيـك بـين   ا و هنرهـاي درام  موسـيقي، رقـص  هـاي آمـوزش ،  1983بر اساس قـانون     

 مقـدماتي بـه شـهرها      هايآموزش.  محلي تقسيم شده است    هايقدرت مختلف   هاياليه

. دارنـد شود عهده ميهايي را كه به توسعة دپارتمان مربوط      آموزش. واگذار شد ) كمون(

 اين موارد دولت    همةدر  .  نيز برعهدة مناطق گذاشته شد     ايحرفه و   پيشرفتههايآموزش

 الزم را بر اساس اين قراردادهـا در اختيـار           بودجة و   بنددميي قرارداد    محل هايرتقدبا  

.دهدمي محلي قرار هايقدرت

الملـل خـود را در       محلي اجازه يافتند روابـط بـين       هايقدرت،  1992براساس قانون   

در  دولـت    نمايندة.  خود بگيرند  اختياري مختلف، از جمله در امور فرهنگي در         هاعرصه

هـاي قـدرت  مختلـف    هـاي اليه؛ اما بين    استزدايي  خصوص بر اساس قانون تراكم    اين

يكي از آرزوهاي ديـرين آلكـسي        واگذارشد و  هاشهرداريمحلي، بيشترين اختيارات به     

بـا توجـه بـه      .  محورشدن شهرها در امور فرهنگي جامة عمـل پوشـيد          برايدو توكويل   

 اقتـصادي و اجتمـاعي شـهرها        وسعةتنقشي كه فرهنگ در ايجاد همبستگي اجتماعي و         
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دهي شـهرها يافـت تـا آنجـا كـه امـروز ردپـاي        دارد، به تدريج جايگاه بلندي در سامان    

اهتمام به فرهنـگ  .  دنبال كردتوانميي مختلف زندگي مردم هابخشفرهنگ را در تمام    

هاي امـروز  شهرتوانمياي است كه    در شهرها و سامان شهري بر محور فرهنگ به گونه         

.ناميد» فرهنگ شهر«را 
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