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 دیپلماسی نوین فرهنگی چین 

                                                                                                                        

 *عادل خانی

                                                                                                                              

 **ابراهیم پرویز

 چکیده

کشور پهناور چین از معدود کشورهای جهان است که از دهه هشتاد 

ت در ررهه قرن بیستم میالی تاکنون شاهد بیشترین تغییرات و تحوال

های مختلف بوده است. پایان سیستم حکومت امپراطوری و شروع 

میالدی و متعاقبا انقالب کمونیستی  1911انقالب جمهوری در سال 

میالی از آن جمله می باشد. پس از پیروزی انقالب کمونیستی  1949

میالدی، دیپلماسی فرهنگی چین سیر تکاملی متفاوتی را در  1949

 نفوذ و المللیبین ارتبار و وجهه کسب است.ی کرده طول هفت دهه ط

 جمله از نرم، قدرت به دسترسی ربارتی، به و رمومی افکار در

 حوزه در کشورها دیپلماسی نشده تصریح حال، رین در و مهم اهداف

 جایگاه، موقعیت، تناسب به مهم، این که است المللبین سیاست

 و هاشیوه به کشور هر فرهنگی هایظرفیت و هافرهت امکانات،

 دوران وارد چین رو؛ این از .گرددمی تعقیب مختلف هایمکانیسم

 تقابل و کمونیستی ارزشهای تبلیغ از که است شده توسعه از جدیدی

 اتخاذ و آن به ابزارگرایانه نگاه تا چینی سنتی فرهنگ با

 فرهنگ برندسازی و نرم قدرت افزایش برای فرهنگی نوین استراتژی

 اخیر های سال در چینی فرهنگ کردن المللی بین دنبال به چینی

 و ویکردهار بررسی و مطالعه به است آن بر نوشته این است. بوده

 بپردازد گذشته سال هفتاد طول در چین فرهنگی دیپلماسی های شیوه

 به «کمربند یک راه یک» طرح از موثر استفاده چگونگی سپس و

    شد. خواهد تحلیل و تجزیه فرهنگی نوین دیپلماسی رنوان

چین، قدرت نرم، دیپلماسی فرهنگی، برندسازی  واژگان کلیدی:

 فرهنگی

                                                             
 کارشناس ارشد توسعه روابط فرهنگی دکتری مردم شناسی از دانشگاه پکن، مدرس دانشگاه و *

 فرهنگی ارشد توسعه کارشناش و ارشد روابط بین الملل یکارشناس **
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 مقدمه

 اهمیت از حاکی الملل،بین روابط حوزه در اخیر هایدهه تتحوال

 در جدید های ررهه گشودن و اهداف به یابیدست در فرهنگ مقوله

بدیع  ابتکارات و ها شیوه به رویکرد و ها ملت بین فرهنگی روابط

 روامل تأثیر تحت شدت، به الملل،بین روابط ررهه اخیرا. است

 ارتبار و وجهه کسب رو، این از. دارد قرار هویتی و فرهنگی

 قدرت به دسترسی ربارتی، به و رمومی افکار در نفوذ و المللیبین

 این که است المللبین سیاست حوزه در مهم اهداف جمله از نرم،

 هایظرفیت و هافرهت امکانات، جایگاه، موقعیت، تناسب به مهم،

. گرددمی تعقیب مختلف هایمکانیسم و هاشیوه به کشور هر فرهنگی

 و دارد قرار جریان این تداوم در فرهنگی دیپلماسی گیری شکل

 در آفرین قدرت و کارآمد ابزاری رنوان به آن از تا شده سبب

 توسعه و ارتقاء موجبات و شود گرفته بهره جهانی معادالت هحنه

 پیوندهای تقویت و ها ملت تفاهم رشد و ها دولت بین روابط سطح

 امروزه فرهنگی دیپلماسی که چنان. گردد فراهم جهانی و ای منطقه

 کشور هر ملی امنیت و مدت بلند منافع تأمین در بسزایی اهمیت

 و رمومی افکار در نفوذ و تأثیر ملی، وجهه بهبود سبب و داشته

 سویی، از .است شده کشورها در فرهنگی ارتباطات و مبادالت گسترش

 با مقایسه در جدید دنیای در قدرت تولید و کسب و یابی قدرت

 متغیرهای نوری، به و کندمی پیروی متفاوتی الگوهای از گذشته

 مسائل تحلیل نیز و قدرت ارمال و تولید، جهت را جدیدی

 که تأثیری .است نموده المللبین روابط حوزه وارد المللی،بین

 فراگیرتر، دیگری زمان هر از اکنون گذارد می دنیا روی بر چین

 این به بیشتری و بیشتر توجه دنیا و است پایدارتر و تر، رمیق

 حزب رهبری تحت چین گذشته، سال هفتاد طی. دارد می مبذول کشور

 یک از آسایی معجزه طرز به و بوده رمیقی تغییرات شاهد کمونیست
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 به تبدیل روستانشین و نیمه مستعمره اکثریت با فقیر بزرگ کشور

 تاریخ در که امری است، کرده پیدا توسعه جهان اقتصادی دوم قدرت

 که پیموده را مسیری دهه چند ظرف چین. است بوده سابقه بی بشری

تا پایان  چین. نمودند طی سال چند هد ظرف یافته توسعه کشورهای

 دومین به 1جهان اقتصاد سهم از % 15.86 بودن دارا با 2019سال 

 جمعیت مادی نیازهای است و گردیده تبدیل دنیا بزرگ اقتصاد

 شکوفایی و رونق از و کند، می تأمین را نفری میلیارد 1.5 حدودا

 بینی . بر اساس پیشاست گردیده برخوردار ها ررهه همه در نسبی

ف نسبتًا چین با اختال 2022المللی پول، تا سال  های هندوق بین

قابل توجهی از سایر کشورها، همچنان پیشتاز اقتصادهای جهان 

 .خواهد بود

 

 چین

 طول در کشور این. است تمدنی چند هزار ساله با بزرگ کشوری چین

 می قلمداد دنیا کشورهای ترین پیشرفته جزو طوالنی مدت به تاریخ

 معرض در و شد ضعف و فقر گرفتار چین معاهر، دوران در. شد

 مرز تا حتی کشور این. گرفت قرار خارجی تجاوز و داخلی اختالفات

 وقفه بی تقالی و تالش قالب در چینی ها. رفت پیش کامل نابودی

 سعادت و خود کشور برای مجدد شادابی و طراوت و شکوفایی رؤیای

 تحت آنها. پرورانند می سر در خود مردم برای را خوشبختی و

 و تأسیس 1949 سال در را چین خلق جمهوری کمونیست، حزب رهبری

 جدید جامعه یک به را خود فئودال نیمه و مستعمره نیمه جامعه

 چین. ساختند محقق را مردم آزادی و ملی استقالل و کردند تبدیل

 رلیرغم گذشته ساله 70ی ط کشور این. شد توسعه دوران وارد سپس

 توسعه سمت به را خود مسیر و کرده حرکت جلو سمت به مشکالت همه

فرهنگ چند هزار ساله  بر تکیه با چین مردم. است کرده جستجو

 و افول سوسیالیسم، پیدایش از برگرفته درس های و تجارب چین،

 اهالحات، و بازسازی، انقالب، پیشینه و سال، 170 ررض در چین طلوع

                                                             
1 https://www.isna.ir/news/98061808958  

 

https://www.isna.ir/news/98061808958/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 نموده ترسیم چینی ویژگی های و ها مشخصه با را سوسیالیسم مسیر

 در جهان و چین) اند آورده دست به را توجهی قابل نتایج و اند

 توان که دارد وقوف موضوع این به چین .(5 ،1398 جدید، دوران

 بین امور و جهانی رفتار شکل و تغییر ساختن دگرگون برای واقعی

. داراست باشد خود اهداف با متناسب که ای گونه به را الملل

 بردن باال با جهانی اول و موثر قدرت یک به شدن تبدیل برای چین

 خود برای موثری نقش الملل بین هحنه در اکنون خود ملی توانایی

 جدید «کمربند یک راه یک» طرح ساختن رملی با و است کرده ایجاد

 استراتژی این. دهد می افزایش ای مالحظه قابل بطور توانایی این

 اطرافش در واقعی آمیز مسالمت محیط یک سازد می قادر را چین

 .برسد بزرگ چین رویای تحقق و هدف به تا کند ایجاد

 

 

 

 قدرت نرم چین 

 قدرت کاربرد» کتاب در نرم، قدرت طرح پیشگامان از نای جوزف

 ذهنی اشتغال به ویژه توجهنرم،  قدرت که است رقیده این بر «نرم

 کشور یک زمانی واقع در. است جاذبه ایجاد طریق از دیگر جوامع

 و راتاطال بتواند که یابد می دست نرم قدرت به جامعه یک یا

 به فاختال مورد موضورات به بخشیدن پایان منظور به را دانایی

 حاهل که نماید برداری بهره ای گونه به فاتاختال از و بندد کار

ارمال قدرت نرم را  یو .(10 :1382نای، ) باشد امتیاز گرفتن آن

از روش هایی همچون بسط و گسترش روابط با متحدان و تعامالت 

فرهنگی میسر می داند. از دیدگاه وی، چنین سیاستی نهایتا منجر 

به محبوبیت دولت ها نزد افکار رمومی کشور مقصد می شود و کسب 

حیثیت و ارتبار و وجهه بین المللی برای دولت ها را نیز 

  .(15 مان،ه) دربردارد

 زمینه در خاص كشورى را آمریكا كشورها، دیگر با مقایسه در ناى

 در وى. داندمی  نرم قدرت از گیـرى بهـره و برخوردارى امكان

 بـین اقتصـاد بـر حاكم نهادهاى به توجه كنار در مورد این
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 مطلوب لیبرالیستى اهول با اى پیوسته ارتباط در كـه) الملـل

 هـاي شـركت و( دارد قـرار آمریكـا ي جامعه و ایدئولوژى

 نرم( قدرت) منبع رنوان به «آمریكایى فرهنگ» از چندجانبه،

 تولید فضاى در آن تزریق كـه گویـد مـى سـخن مفیـدى و مناسب

 و حسینی کیوان) بود خواهد آفرین نقش ارتباطات، و( اقتصادى)

 در نای جوزفهمانگونه که اشاره رفت . (1392:153 ،زاده جمعه

 آمریکا معاهر پسند مردم فرهنگ نقش بررسی بیشتر به خود آثار

 چینی دانشمندان می پردازد ولی متحده ایاالت نرم قدرت تقویت در

 دکترین برآیند آن، بر افزون است و تاریخ نگاه و نظرشان به

 می تاکید چینی فرهنگ قدرت تاریخی بعد بر چین کمونیست حزب

 انسان میان متوازن روابط اندیشه دربرگیرندهفرهنگ چینی  کنند.

 میان متعادل روابط و طبیعت و انسان جامعه، و انسان انسان، و

 رمدتا که جنوبی کره اگر که کنند می استدالل بسیاری است. ملت ها

 خود نرم قدرت انعکاس در بتواند است چینی سنتی فرهنگ از متاثر

 ترویج ندارد. موفقیت ردم برای دلیلی هیچ چین باشد، موفق

 ایده انتقال برای کارآمد رسانه یک رنوان به چینی زبان یادگیری

 فرهنگ توسعه و ترویج برای گام نخستین ها، ارزش باورها، ها،

موسسات  برای نهایی هدف بنابراین شود؛ می محسوب خارج در چینی

 در چین .است دنیا در چینی فرهنگ ترویج و پیشبرد کنفوسیوسی،

 دارای خارجی سیاست ررهه در خود نرم قدرت جدید استراتژی طراحی

 است: جهانی هدف پنج

 رادی و همسایگان ویژه به کشورها همه با هلح و ثباتایجاد -1

 تا ویتنام از مرزی اختالفات رفع و کشور چهارده با روابط سازی

 شمالی؛ کره و روسیه الئوس،

 خود؛ رشد حال در اقتصاد تغذیه برای کافی منابعجستجوی -2

 از ای شبکه ایجاد و توسعه حال در کشورهای بیشتر باهمکاری -3

 متحدان؛

 تایوان؛ کردنمنزوی -4

 تمد بلند در بزرگ های قدرت میان در نرم قدرت برایرقابت -5

  (.16 :2017رسگرخانی، و )الوند
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مبدع نظریه )در یک بررسی دیگر نگاه نخبگان جهانی مثل جوزف نای 

به فرهنگ چینی و استراتژی فرهنگی چین، دقیقا همان  (قدرت نرم

کارکرد و رفتاری است که این نظریه پرداز مطرح کرده و رینا در 

چین اجرا می شود و رالوه بر آن هم مولفه هایی اضافه کرده که 

قدرت های پیشین مثل آمریکا نداشته اند و اتفاقا از آن به 

ستفاده می کند و در روابط خود با رنوان ابزار برتری و فرهت ا

کشورهای مختلف جهان مثل مصر، یونان، ایران، هند، جهان ررب و 

قاره آفریقا که از پیشینه و تعامل تمدنی برخوردار هستند، به 

رنوان یک سازوکار فراگیر طراحی و در تحکیم روابط فرهنگی خود 

  .با کشورهای دارای فرهنگ و تمدن کهن بهره می جوید

ـــت فرهنگی خارجی خود را با ن ـــیاس اگفته نماند چین همواره س

ــی  ــتراتژی فرهنگی بررس ــورهای غربی آجایگاه اس در مریکا و کش

ـــت؛  ـــتراتژی فرهنگی  همثال امروزجهان پایه ریزی نموده اس اس

هالی بهره گیری از ابزارهای  ،مریکا به رنوان یک قدرت بزرگآ

می باشــد بر همین  در دنیا و غیره کی اف ســی ،مک دونالد ،وود

مبنا این کشور بر اتخاذ استراتژی نوین برای افزایش قدرت نرم 

که به این نتیجه می رســد  وو برندســازی فرهنگ چینی دامن زده 

یک تجربه فرهنگی داشتند  ءهمه قدرتهای بزرگ جهان بدون استثنا

اســتراتژی آن  یک فرایند توســعه را طی کردند که یک بخش مهمو 

و در نهایت نها در جهان آتثبیت قدرت  به که منجر فرهنگی بوده

چابک آنان شــده و بر همین اســاس مقوله بارث افزایش قدرت نرم 

ست یعنی فسازی فرهنگی  ستور کار خو قرار داده ا رهنگ را در د

ـــعه ای و تولید و  ـــرفی به حالت تعاملی و توس را از حالت مص

ــر از فرهنگ به و د تجاری درمی آورد هارمونی فرهنگی ر حال حاض

یعنی فرهنگ چینی را به یک ابزار چینی به شــــکل  ؛می رســــد

و هارمونی تولید می کند که به یک ســـیســـتم شـــبکه ای تبدیل 

ــکل بگیردمتعاقب آن  برای تحقق این  ؛یک هارمونی در کل دنیا ش

ــازی  ــعار جهانی ، فرهنگ چینیامر و و برندس ــر می چند ش در س

  .است« 2سرنوشت مشترک بشریت»، آنمشخصه بارزترین که پروراند 

                                                             
 یکی از شعارهای رئیس جمهور چین آقای شی جین پینگ در سالهای اخیر بوده است.   2
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 چینی تمدن روی فرهنگی پیش های چالش

 فرایند در جهانی، فرهنگ قدرت دارای کشورهای سایر همانند چین

 می مواجه ای رمده های چالش با خود فرهنگی نرم قدرت افزایش

 تمدنی سابقه با و ساله هزار پنج تاریخی قدمت با چین باشد.

 دارد. وسعت المللی بین و ملی سطح در ای رمده های چالش تاریخی،

 تکثر زمینه مختلف تمدنی های حوزه با آن همسایگی و چین سرزمینی

 91 حدود اگرچه است کرده فراهم سرزمین این در را مذهبی و قومی

 ولی دهد می تشکیل چین( اهلی)قوم « هان» قوم را آن جمعیت درهد

 و اند شده شناخته رسمیت به کشور این در دیگر قومی اقلیت 55

 منطقه در تبت قوم که دارند سکونت چین پیرامونی مناطق در رمدتا

 مغول قوم جیانگ، شین منطقه در اویغور ترک قوم تبت، خودمختار

 و دارای پراکندگی جمعیتی هستند چین داخلی مغولستان منطقه در

 اقلیت مناطق را چین وسعت درهد پنجاه از بیش جغرافیایی لحاظ به

 شش مدت در ایدئولوژیک رویکرد به توجه با دهند می تشکیل نشین

 می مذهبی و قومی رمدتا؛ هویتی، آن ملی های چالش گذشته، دهه

 باشد.

 غربی مدرنیته فرهنگ با سنتی فرهنگ تقابل

 طرز با و است کشاورزی قدیمی تمدن از محصولی چین سنتی فرهنگ

 تفاوت کامال گرفته منشا هنعتی تمدن از که غربی جدید فرهنگ فکر

 فرهنگ و چین فرهنگ به گرایش بین ها کشمکش و تناقضات دارد.

 بیستم قرن هشتاد دهه اواخر ویژه به چین معاهر تاریخ در غرب

 فرهنگ مطلق حاکمیت طرفی از است. کرده پیدا زیادی شدت میالدی

 همین به است؛ شده چینی فرهنگ در هایی دگرگونی بارث کمونیستی

 سبک و جوان نسل ویژه به چین فرهنگ و جامعه در غربی فرهنگ رلت

 های چالش از یکی و است گذاشته زیادی خیلی تاثیر آنان زندگی

 ررهه در آن تاثیرگذاری و چینی تمدن و فرهنگ احیای در چین بزرگ

 در غربی فرهنگ به هر چند گرایش قلمداد می شود. المللی بین

 شده شروع دیرتر آسیایی جوامع دیگر با مقایسه در چین جامعه

 است. بوده بیشتر آن تاثیرگذاری میزان ولی
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 غربی فرهنگ هژمونی

 سنتی کشورهای در ویژه به غرب جهان فرهنگی سلطه آغاز بیستم قرن

 مختلف، های شیوه از استفاده با همواره که زمین مشرق قدیمی

 در چین دهقانی و سنتی جامعه درنوردید. را زمین مشرق جوامع

 پذیرفته را غربی مدرن فرهنگ آسیایی، کشورهای دیگر با مقایسه

 سنتی فرهنگ رو پیش های چالش بزرگترین از یکی امروزه و است

به ویژه نسل جوان جامعه  زندگی سطوح همه در که غربی فرهنگ چین،

است. امروزه یکی از برنامه های اهلی  گذاشته بزرگ چین تاثیر

رای جلوگیری از نفوذ و تاثیرگذاری سبک دولت مرکزی چین، تالش ب

زندگی غربی در بین قشرهای مختلف جامعه به ویژه نسل جوان می 

 باشد.

 

 دیپلماسي فرهنگي چین 

 دولت سوی از خارج جهان با تعامل مدیریت فن واقع در دیپلماسی

 ارمال برای متعددی های مکانیسم و ابزارها قطعا باشد، می ها

 و اقتصادی سیاسی، مالحظات. گرفت بکار توان می مدیریت این

 می تشکیل را خارجی سیاست در بنیادین حوزه سه معموالً  امنیتی

 روابط رلم نظران هاحب و دانشمندان از بسیاری باور به ولی دهند

 سیاست چهارم رکن باید را فرهنگی های مولفه و فرهنگ الملل، بین

 منبعث آن از شده یاد حوزه سه مسائل از بسیاری که دانست خارجی

 موفقیت و فعال دیپلماسی یک طراحی گفت می توان حتی و شود می

 نشانگر موضوع این و دارد بستگی آن فرهنگی خاستگاه به آمیز

 سطوح در دیپلماسی بر فرهنگی فاکتورهای و روامل تاثیرگذاری

  .(109، 1389)امیری و محمدی،  باشد می اجرا و طراحی مختلف

گفت گفتمان حاکم بر سیاست بین الملل دردوران در واقع باید 

جنگ سرد امنیت محور بوده و قدرت فرهنگی در حاشیه قرار می 

گرفته است. لکن پس از جنگ سرد، گفتمان فرهنگی از جایگاه خاهی 

برخوردار و موجب شد ادبیات جدیدی در سیاست جهانی شکل بگیرد. 

د رمده به همراه حاکمیت این گفتمان در سیاست جهانی، دو پیام
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داشته است؛ یکی شکل گیری فرهنگ مقاومت در سیاست جهانی و دیگری 

دیپلماسی فرهنگی و رسانه ها به رنوان مهم ترین ابزار ارمال 

قدرت نرم  در سیاست جهانی، تاثیر شگرفی بر پیشبرد اهداف و 

 .(71: 1387)خراسانی،  منابع ملی کشورها دارد

. شد ابداع فرانسه دولت سوي از نوزدهم قرن در فرهنگي دیپلماسي

 سیاست زمینه در دولت یك هاي كوشش دیپلماتیك، مجموره شیوه این

 براي جمعي ارتباط سایر وسایل از استفاده كنار در كه است خارجي

از  و مستقیم طور به دیگر، كشورهاي مخاطبان رالقه و توجه جلب

 تأثیر ها آن در مختلف جوامع داخل در سیاسي غیر امكانات طریق

 زبان، آموزش شامل دیپلماسي نوع اهلي این ابزارهاي. گذارد مي

 هدف. اند مستقیم فرهنگي هاي تماس دیگر انواع و آموزشي مبادالت

 جوانان ساختن آماده دیگر، كشورهاي در كشور یك فرهنگي دیپلماسي

 شناخت و كشور آن زبان به تكلم براي كشورها این آینده و نخبگان

 به و آن فرهنگ و ادبیات

 بیشتر گذاري ارج و درك براي الزم هاي زمینه ایجاد دیگر ربارت

 جمعي ارتباط وسایل سوي از یافته تصویرهاي انعكاس و ها گزارش

 است پیشرفته فرهنگ و ادبیات و زبان دهنده انتقال كشورهاي

 (.109  :1388  محمدوندي، خرازي)

های داخلی و هم در ررهه ررههبرداشت و رفتار چین هم در 

المللی همواره نقش و تاثیر به سزایی بر سیاست خارجی این بین

الملل نسبت به کشور و همچنین تلقی سایر بازیگران سیاست بین

قدرت یابی چین در سیاست  این کشور خواهد داشت. هم زمان با

ی الملل و لزوم استفاده موثر این کشور از ابزارهای نرم برابین

تعمیق و نهادینه کردن نفوذ و قدرت خود در این ررهه، رهبران 

این کشور تالش دارند تا به هورت موثری از دیپلماسی رمومی در 

هایی مانند یک بازیگر جهت ایجاد یک تصویر مطلوب با ویژگی

طلب، بازیگر مسئول و هم نوا با ارتماد، همکاری طلب، هلحقابل

 هایسیاست تمامی اساساً  هاد. چینیمایالملل استفاده نجامعه بین

 رفتاری کالن استراتژی از الهام با مختلف هایحوزه در را خود
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 .گیرندمی آمیز تهدید غیر آمیز هلح توسعه استراتژی یعنی خود

 چین ربارتند از: رمومی دیپلماسی در یک بررسی کلی اهداف

 دیگران اوالً  اینکه یعنی متقابل درک و شناخت ازدیاد و افزایش -

 نگاه این باید چگونه دوما و کنند می فکر چین مورد در چگونه

 کرد؛ ترنزدیک واقعیت به و اهالح را

 منظور به سازی زمینه و کشور از مثبت تصویر یک ارائه و ایجاد -

 بنگرند؛ چین اندازچشم از را مسائل دیگران اینکه

 جذب مردم، با مردم رابطه گسترش منظور به الزم بسترهای بهبود -

 فرهنگی دستاوردهای و محصوالت تبادل و فروش و خارجی گردشگران

 (.8-7 :1395 ثانی،پوردست، برازجانی،اهغری)

با اینكه كشور چین داراي ملتي با تمدن باستاني و فرهنگ غني 

باشد اّما بدون برقراري روابط مشترك با سایر تمدنهاي  ملي مي

ارتقاء هنر و رشته هاي فرهنگي و هنري بشري قادر به توسعه و 

دولت چین نه تنها به حفظ و نگهداري فرهنگ  باشد. موجود خود نمي

ملي خود پرداخته بلكه اهمیت زیادي براي فرهنگ سایر كشورهاي 

سیاست فرهنگي خارجي كشور چین مبني بر  باشد. جهان قائل مي

ر، و استفاده رنوان فرهنگ پایة كشوه نگهداري فرهنگ بومي و ملي ب

از فرهنگ و تمدن سایر كشورهاي جهان از طریق انجام مبادالت 

گوناگون و در جهت استفاده از نقاط قوت آنها در درجة دوم 

 گیرد. بنابراین مي توان گفت كه سیاست فرهنگي  اولویت قرار مي

هاي مختلف جهان،  به الگوبرداري از نقاط قوت فرهنگ   خارجي چین

دستاوردهاي فرهنگي خود به جهان و مبارزة قطعي  همگام با معرفي

 پردازد هاي نادرست مي با فساد تدریجي رقاید منحط و فرهنگ

  .(135: 1397)دوان سی جینگ، 

 

 رویکردها و ویژگی های دیپلماسی فرهنگی چین

کشور پهناور چین )سومین کشور پهناور جهان( از معدود کشورهای 

میالدی تاکنون  1911یعنی از سال  شرق آسیاست که در تاریخ معاهر

تغییرات و تحوالت گسترده ای را به همراه داشته است. از سال 

میالدی یعنی از زمان پیروزی انقالب کمونسیتی چین که به  1949
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رنوان چین جدید مطرح می شود، سه دوره متفاوت را در طول هفتاد 

ویژگیها  سال دیپلماسی فرهنگی تجربه کرده است که هر کدام حاوی

 و رویکردهای خاص خود می باشد که در پی می آید:

 دوره اول: رویکرد ایدئولوژیک محور با تبلیغ ارزش های کمونیستی

میالدی(، جامعه بزرگ چین سیر 1840از زمان شروع جنگ تریاک )

میالدی پس از طی جنگ های  1949نزولی را شروع کرد و تا سال 

مداخله بیگانگان، تبدیل به یک  طوالنی داخلی و خارجی همزمان با

کشور نیمه مستعمره کشاورزی شد که با پیروزی انقالبیون کمونیستی 

میالدی، تغییرات اساسی و چشمگیری در همه زمینه  1949در سال 

های چین شکل گرفت که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات در ساختار 

فرهنگ سنتی  فرهنگ و سیاست فرهنگی بود که به ارتقاد انقالبیون،

و کنفوسیوسی از روامل رقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور چین 

میالدی، سیاست های فرهنگی با رویکرد  1950است. از سال 

ایدئولوژی کمونیستی ارمال گردید و در رین حال که فرهنگ سنتی 

چین در حال گذر از فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن با گرایش های 

رهنگی حزب کمونیست نیز در تقابل با غربی بود، سیاست های ف

فرهنگ سنتی و کنفوسیوسی چین و فرهنگ غربی بود. این تقابل در 

دوران انقالب فرهنگی چین )ده سال دوران اقالب فرهنگی چین از 

میالدی( به اوج خود رسید و امروزه این مقطع  1976تا  1966سال 

فرهنگی می  را یکی از سیاه ترین و زیان بارترین دوره از منظر

دانند که دولت چین در سیاست های فرهنگی داخلی و خارجی خود 

هرفا به تبلیغ ارزشهای کمونیستی و ایدئولوژی می پرداخت. در 

این دوره که به مدت سی سال طول کشید، سیاست فرهنگی بر مبنای 

ستیز و مبارزه با فرهنگ سنتی، کنفوسیوسی و فئودالی بود و 

د برای دستیابی به اهداف و برنامه های فرهنگ در خدمت اقتصا

توسعه اقتصادی چین بود و رمده فعالیت های فرهنگی در خارج از 

کشور در کشورهای بلوک شرقی که هم گرایی ایدئولوژیکی داشتند، 

میالدی ادامه  1978هورت می گرفت و این سیاست فرهنگی تا سال 

 داشت.

 قتصاددوره دوم: فرهنگ و سیاست فرهنگی در خدمت ا
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میالدی، وارد  1949کشور چین پس از طی سی سال از انقالب کمونیستی 

مرحله جدیدی در تاریخ معاهر خود شد و از این زمان به بعد، 

موقعیت و شرایط چین در داخل و جهان دگرگون شد و یکی از مهمترین 

دلیل این دگرگونی تغییر در راس حزب کمونیست بود که با وفات 

گ شیائوپینگ شروع شد و این بارث گردید تا شرایط مائو، دوران دن

کلی و رمومی جامعه از رویکرد تقابلی با جهان به سوی تعامل و 

گرایش به غرب گرفت و سیاست های فرهنگی متاثر از شرایط کلی 

جامعه تغییر کرد. در این دوره از رویکرد تقابل با فرهنگ سنتی 

رگرایانه و نگاه توسعه چین و ایدئولوژیک محوری به رویکرد ابزا

روابط فرهنگی با جهان تغییر یافت. در مجموع سیاست کلی چین در 

این دوره با اتخاذ سیاست های درهای باز اقتصادی با اندیشه 

، توسعه اقتصادی بود و فرهنگ هم در گستره 3های دنگ شیائو پینگ

فعالیت های فرهنگی خارجی در خدمت اقتصاد بود. در این دوره با 

نگاه ابزارگرایانه و به هورت نرم، فرهنگ و ارزش های سنتی چینی 

جایگزین ارزشهای کمونیستی در فعالیت های فرهنگی خارجی چین 

رهنگی موسسات گردیدف پس از این دوره بود که فعالیت های ف

کنفوسیوس در سطح جهان شروع شد. در این دوره تقدم فعالیت های 

اقتصادی بر فعالیت های فرهنگی را شاهد هستیم در این رویکرد 

هدف اقتصاد است و فعالیت های فرهنگی مبنایی است برای 

درآمدزایی و رونق اقتصادی به ربارت دیگر فرهنگ هدف نیست و از 

ی باشد بلکه ابزاری برای کسب درآمد اقتصادی اولویت برخوردار نم

 بیشتر بود. 

 دوره سوم: فرهنگ ابزاری برای گسترش قدرت نرم چین در جهان

کشور چین پس از اتخاذ سیاست های درهای باز اقتصادی از سال 

میالدی و به تبع آن رشد سریع اقتصادی پیوسته برای مدت  1978

تصادی جامعه چین شد و پس بیش از دو دهه، بارث تثبیت وضعیت اق

از آن سیاست ها و برنامه های کلی دولت چین به ویژه در ررهه 

میالدی  2010بین الملل دچار تغییرات رمده ای شده است. از سال 

در ررهه سیاسی شاهد به روی کارآمدن نسل جدیدی از رهبران حزب 

                                                             
 Deng Xiao Ping邓小平)معمار اصالحات و سیاست های درهای باز اقتصادی چین(دنگ شیائو پینگ، 3
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نه کمونیست هستیم که برخالف اسالف گذشته شان از رویکرد محتاط گو

و محافظه کارانه خارج می شوند و با استراتژی جدیدی سعی در 

پیشبرد اهداف جهانی چین با استفاده از قدرت نرم فرهنگی با 

توسط شی جین پینگ که سند  «کمربند یک راه یک»اتخاذ ابتکار 

چشم انداز چین در ررهه داخلی و خارجی محسوب می شود که مهم 

هنگی خارجی چین، تقدم فعالیت ترین نکته آن در فعالیت های فر

های فرهنگی بر فعالیت های اقتصادی و بهم پیوستگی آنها که در 

این وضعیت، فرهنگ دارای اولویت می شود و دیگری ابتکار که 

مستلزم پرداختن در یک سرفصل جدا است ولی به طور کلی از اهداف 

رمده آن را می توان تعمیق همگرایی، افزایش تعامالت، ارائه 

الگوی جدید چینی از جهانی سازی و تثبیت الگوی چینی، بین 

المللی کردن یوان و جهانی کردن برندهای چینی همراه با فرهنگ 

(. در حال حاضر در دنیا  فعالیت 28: 1397چینی نام برد )چن شین، 

...در همین راستا انجام  هایی همچون ووشو، تای چی، رید بهار و 

 می پذیرد.

میالدی  2013ور چین در بازدیدهای ماه اکتبر سال رئیس جمهور کش

از کشورهای آسیای میانه و جنوب شرق آسیا، پیشنهاد بزرگ و مهم 

جاده »و « کمربند اقتصادی جاده ابریشم»همکاری برای ساخت مشترک 

 یک راه یک»)در ادامه به اختصار « 21ابریشم دریایی قرن 

ه جهانی قرار گرفت. ( را مطرح کرد که مورد توجه جامع«کمربند

برآمده از هم نیاز چین جهت افزایش و  «کمربند یک راه یک»طرح 

تعمیق آزادسازی است و همچنین از نیاز آن کشور به تقویت همکاری 

با کشورهای آسیایی، افریقایی و اروپا و دیگر کشورهای دنیا 

حكایت دارد. این طرح و ابتکار اگرچه رنوان اقتصادی دارد ولی 

ت فرهنگی سند جامع فرهنگی است که مبنای سیاست ها و ارتباطا

 یک راه یک»چین و جهان می باشد و طرح توسعه فرهنگی استراتژی 

چند الیه ای و چند بعدی است و در راستای بین المللی  «کمربند

 کردن فرهنگ چین می باشد. 
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 «کمربند یک راه یک»اتخاذ دیپلماسی نوین فرهنگی با طرح و ابتکار 

به زمان انقالب چین  «کمربند یک راه یک»پیشینه ابتکار و طرح 

شروع شده است، برمی گردد. به ربارتی حزب  1949که از زمان 

کمونیست چین، رصاره تجربه هفتاد سال تجربه حکومت در سرزمین 

پهناور چین را پس از انجام طرح های کالن که در سی سال اول 

انقالب شان الگوی شوروی سابق بود و در واقع چین در این بازه 

ای خود را در اکثر ررهه ها از قبیل تکنولوژی، زمانی رگه ه

هنعت، تربیت نیروی انسانی یا از شوروی گرفته یا با کمک شوروی 

میالدی این روند با  2010تا  1978انجام داده است. از سال 

میالدی به  2013استفاده از الگوی آمریکایی می شود و از سال 

ه مستقل و متفاوتی چین را «کمربند یک راه یک»بعد با استراتژی 

را شروع می کند. یکی از دالیل جنگ تجاری آمریکا با چین همین 

مسئله است. تفاوت تراز تجاری چین و آمریکا بهانه ای شده است 

که آمریکا از چینی که بخواهد به هورت مستقل یک قدرت بزرگ 

 دو رالوه برآن كه روابط رمل چین باشد، جلوگیری کند. ابتکار

 کرد؛ موجب خواهد تقویت از کشورها را زیادی تعداد با چین جانبه

قدرت برتر  تبدیل شدن به آن و متعاقب افزایش نفوذ این کشور 

 جاده طرح غیرچینی تحلیلگران شد. برخی خواهد پکن المللی بین

را طرحی مبهم و هدفدار دانسته و با طرح مارشال  ابریشم جدید

وابستگی کشورهای اروپایی و آمریکا پس از جنگ دوم جهانی برای 

ژاپن به آمریکا مقایسه می کنند و معتقدند این طرح منجر به 

احیاء امپراطوری و سلطه چین خواهد شد و نظام بین المللی را 

به یک نظام سلسله مراتبی تبدیل می کند. چین در این نظام سلسله 

مراتبی به مرجعیت و اقتدار جهانی دست خواهد یافت. در مقدمه 

 با روح ابریشم جاده سال، هزاران طرح یادآوري شده است كه طي

حفظ  و متقابل یادگیری همگاني بودن، و باز همکاری، و هلح»

 و این فلسفه و اندیشه از است استمرار داشته «متقابل منافع

، به 21شده و اینك جهان معاهر در قرن  منتقل دیگر نسل به نسلی

 شته است. این فرهنگ سخت نیازمندتر از گذ
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 ،«قطبی چند جهان»مفاهیمي همچون  این طرح با پذیرش و تعهد به

افزون تر  کاربرد» و «فرهنگی تنوع» ،«اقتصادی شدن جهانی»

 از حمایت و برای است شده طراحی ،(«ITفناوری اطالرات )

 روح»پذیرش  با باز جهانی اقتصاد و آزاد تجارت ساختارجهانی

این طرح در پي آنست كه  .مي كندتالش  «ای منطقه باز همکاری

الگوي جدیدي از همكاري هاي بین المللي و مدیریت جهاني ارایه 

داده و توان و انرژي مثبتي به توسعه و هلح جهاني تزریق نماید 

و « سازمان ملل محور»به تعبیری چین می خواهد از نظم جهانی 

« حورآمریکا م»مبتنی بر حاکمیت کشورها در مقابل نظم لیبرالی 

مبتنی بر حقوق بشری و ساختار ائتالفی آمریکایی استفاده نماید. 

از اهداف این پروژه ارتقاي ارتباطات قاره هاي آسیا و اروپا و 

آفریقا و آبهاي همجوار آنها، و افزایش تعامالت فرهنگي و بین 

مردمي و یادگیري متقابل مردمان این كشورهاست تا بتوانند 

به یكدیگر احترام گذاشته و به هم ارتماد یكدیگر را درك كرده، 

داشته باشند تا با همزیستي مسالمت آمیز و در هلح و خوشبختي 

 زندگي كنند.

این طرح همه كشورهایي كه در مسیر جاده ابریشم باستاني قرار 

دهد ولي لزوما به معناي محدود ماندن به گرفته اند را پوشش مي

المللي اي و بینهاي منطقهسازمانباشد و همه كشورها و آنها نمي

مي توانند در آن مشاركت داشته باشند. این طرح مدافع مدارا 

بین تمدن هاست و براي یافتن زمینه هاي مشترك، از گفتگوي بین 

همکاری نیز  هایتمدن ها حمایت مي كند. در بخشي از بحث اولویت

ده بسیار هاي میان مردمي كشورهاي یادششود كه همكاريتصریح مي

 مهم است و بر موضورات مهم تعامالت فرهنگي ارم از مبادالت

 هايهمکاری هاي گردشگری،همکاری رلمی، و فرهنگی گسترده

 ورزشی، الملليبین و مهم حمایت از رویدادهاي اي،رسانه

 و پارلماني، جوانان و میان احزاب سیاسی دوستانه هايهمکاری

 براي فكر اتاق شهرها، ایجاد میان خواهرخواندگي كشورها، زنان

تاكید مي شود و  داوطلبانه و... خدمات مشترک، تحقیقات انجام

در تعامالت فرهنگی  «کمربند یک راه یک»برای رملیاتی کردن طرح 
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به شرح زیر بهره برداری ( 97: 1394)جو لو مینگ، از پنج شیوه 

 می کند:

 برنامه جامع مبادالت فرهنگی-1

 روابط برقراری برای دولتها بین معمول و رایج های شیوه از یکی

 کشورها همه که هست دول بین فرهنگی مبادالت جامع برنامه فرهنگی،

 چین، میالدی 1949 کمونیستی انقالب پیروزی از پس دهند. می انجام

گردید.  آغاز کشورهای دیگر با فرهنگی مبادالت همکاری برنامه

 لهستان با فرهنگی  همکاریهای قرارداد چین کشور 1951 سال در

 توسط شده امضاء فرهنگی همکاری قرارداد نخستین که کرد امضا را

 مبادالت بر آغازی و محسوب خارجی دولت یک با جدید چین دولت

. آید می حساب به خارجی های کشور  و جدید چین بین فرهنگی رسمی

 چین فرهنگی های برنامه رمده کمونیستی، انقالب اول سال 30 در

 دارای که کشورهایی و شرق بلوک حوزه در که بود کشورهایی با

 فرهنگی انقالب دوران در بودند. کمونیستی ایدئولوژی مشترکات

 با فرهنگی مبادالت برنامه میالدی، 1976 تا 1966 سال از چین

 کمونیستی انقالب زمان گردید. از قطع کامل طور به خارجی کشورهای

 جامعه برنامه خارجی کشور 46 با چین کشور میالدی، 1978 تا 1949

 های برنامه سال 30 مدت در. بود کرده امضاء فرهنگی مبادالت

 را زیادی پیچیدۀ روند خارجی های کشور با چین فرهنگی مبادالت

 کرد. طی

 اقتصادی باز درهای هیای سیاست اجرای از پس میالدی، 1978 سال از

 در جدیدی دوران کمونیستی، ایدئولوژی رویکرد تاثیر شدن وکمرنگ

 سپتامبر در گردید. شروع جهان و چین المللی بین فرهنگی روابط

 های کشور با فرهنگی مبادالت که گرفت تصمیم دولتی شورای 1978

 میالدی، 1981 سال در و شود مدیریت فرهنگ وزارت توسط خارجی

 تاسیس را خارجی کشورهای با فرهنگی ارتباطات کمیته دولتی شورای

 خارجی کشورهای با فرهنگی مبادالت فرهنگ، وزارت زیر نظر کرد که

 کشور 145 با چین دولت میالدی، 2008 سال تا .کند مدیریت را

 تحول که کرد امضاء فرهنگی فرهنگی مبادالت جامع برنامه خارجی

 برگزاری از بعد بود. المللی بین فرهنگی روابط توسعه در بزرگی
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 تجارت فرهنگی، دیپلماسی پکن، میالدی 2008 المپیک آمیز، موفقیت

گردید.  طرح جهان در چین فرهنگی نرم قدرت افزایش برای فرهنگی

 یک راهیک » استراتژی اتخاذ زمان از یعنی میالدی 2013 سال از

 در گرفت. بیشتری شتاب چین خارجی فرهنگی روابط توسعه ،«کمربند

 فرهنگی مبادالت جامع برنامه خارجی کشور 160 از بیش با حاضر حال

 بیش سال در آنها تعداد که فرهنگی متنوع های برنامه که دارند

 دوستی مردمی انجمن رسد. می فرهنگی برنامه رنوان هزار هشت از

 آموزشی، و رلمی نهادهای و هادانشگاه خارجی، کشورهای با

 ها،جشنواره فرهنگی، تبادالت جوانان، و زنان به مربوط هایسازمان

 واقع در توریسم و ورزش دینی، نهادهای موسیقی، ها،فیلم

 این هایشاخص و نیروها همچنین و چین رمومی دیپلماسی ابزارهای

 امروزه هست. خود از مطلوب تصویر یک ارائه و گسترش برای کشور

 و ابزارها از استفاده با که انددریافته خوبی به هاچینی

 تهدیدات و هانگرانی بر توانندمی خوبی به فرهنگی سازوکارهای

 چین، همسایه کشورهای اخیر سالیان در یابند. غلبه بیرونی محیط

 هستی امنیت برای تهدیدی یک رنوان به را کشور این یابیقدرت

 با تا دارد تالش چین منظور همین به اند.کرده تصور خود شناختی

 ممکن حد تا را هایینگرانی چنین رمومی دیپلماسی از استفاده

 .نماید خنثی دهد و کاهش

 تجارت فرهنگی خارجی-2

تغییرات اساسی جامعه از زمان اتخاذ سیاست های درهای باز 

آغاز گردید. « دنگ شیائو پینگ»میالدی توسط  1978اقتصادی سال 

مجموع واردات و هادرات کاال توسط چین  2018تا 1978بین سالهای 

واردات وهادرات خدمات توسط این برابر افزایش یافت و مجموع  223

 ، چین2018برابر افزایش پیدا کرد. در ماه نوامبر 147کشور نیز 

کشور و منطقه بود. این کشور  230 دارای روابط تجاری با بیش از

کشور و منطقه امضا کرده بود و  25قرارداد تجارت آزاد با  17

معتبر و المللی  اقتصادی و مالی بین تقریبًا به همه سازمانهای

های اقتصادی چندجانبه پیوسته بود. طبق آمارهای سازمان  مکانیسم

سهم چین از مجموع واردات و هادرات کاال 2017تجارت جهانی، درسال 
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در  درهد بود؛ این ارقام12/8درهد و 10/2در سطح دنیا به ترتیب 

 2001درهد بودند. بین سالهای 12/8درهد و 10/8به ترتیب  2018سال 

درهد افزایش 13/8ساالنه  طور میانگین به یاد شدهارقام  2018تا 

 رنوان بزرگه یافتند. ارقام فوق مؤید آن هستند که جایگاه چین ب

 .از پیش تقویت گردیده است گر کاال در دنیا بیش ترین معامله

تجارت فرهنگی در چین زودتر از سایر کشورها شروع گردید و از 

جان « یک راه یک کمربند»ستراتژی میالدی پس از اتخاذ ا 2013سال 

تازه ای گرفت. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین، تا پایان 

( ، واردات و هادرات 72: 1397میالدی )چن مینگ های،  2018سال 

میلیارد دالر رسید که  137.01محصوالت فرهنگی و خدمات فرهنگی 

فرهنگی درهد رشد داشته است. سهم محصوالت  8.3نسبت به سال قبل 

مربوط به خدمات  34.63میلیارد دالر بوده است و میزان  102.38

درهد افزایش  17.8میالدی،  2017فرهنگی بوده است که نسبت به سال 

 4.داشته است

 سرمایه گذاری فرهنگی خارجی

میالدی، موسسات وشرکت های بزرگ چینی در خارج از  2013از سال 

را شروع « ه یک کمربندیک را»چین به ویژه در کشورهای مسیر 

کردند. براساس گزارش وزارت بازرگانی چین، میزان سرمایه گذاری 

 19.86میالدی به  2017فرهنگی چین در خارج از کشور در سال 

میلیارد دالر آن سرمایه گذاری  13.775میلیارد دالر رسید که 

کشور جهان 87مستقیم بوده است. این حجم سرمایه گذاری فرهنگی در 

طرف خارجی  22شرکت یا موسسه فرهنگی چینی وبا مشارکت  985 توسط

 (. 72: 1397بوده است )چن مینگ های، 

هنایع خالق و تجارت فرهنگی شامل هنایع دستی، فیلم، کتاب، 

انیمیشن، گروههای هنری و موسیقی می باشد. اکسپوهای هنایع خالق 

مللی فرهنگی، نمایشگاهها، فستیوال ها و جشنواره های بین ال

فیلم و موسیقی چین ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف شان می 

از: پکن،  باشد. مهمترین اکسپوهای هنایع خالق فرهنگی ربارتند

شانگهای، گوانجو، شن جن. مهمترین جشنواره های بین المللی فیلم 

                                                             
4 http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/lingyu/whmaoyi/201906/84007.html 

http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/lingyu/whmaoyi/201906/84007.html
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 ربارتنداز : جشنواره بین المللی فیلم شانگهای، پکن، شیان و

 اری شانگهای(.چینگ دائو)سازمان همک

 

 

 تحصیل و آموزش دانشجویان خارجی در چین و چینیان در جهان-3

با توجه به تعداد زیاد جمعیت دانشجویی چین در جهان و افزایش 

دانشجویان خارجی در چین، یکی از ابزارهای مهم چین در پیشرفت 

اهداف فرهنگی و افزایش قدرت نرم در جهان، دانشجویان خارجی در 

 چینیان در خارج از کشور شده است.چین و 

تعداد دانشجویان خارجی در چین براساس گزارش سالیانه وزارت 

میالدی  2000، تعداد دانشجویان خارجی در چین از سال 5آموزش چین

میالدی  2016نفر در پایان سال  442773نفر به تعداد  52150از 

ی 6رسیده است. تعداد دانشجویان خارج
به ترتیب کشورها   

 23838نفر، ایاالت متحده آمریکا  70540ربارتنداز: کره جنوبی 

نفر،  18717نفر، هند  18626نفر، پاکستان  23044نفر، تایلند 

نفر،  13996نفر، قزاقستان  14714نفر، اندونزی  17971روسیه 

نفر، الئوس  10414نفر، فرانسه  10639نفر، ویتنام  13595ژاپن 

 6880نفر و مالزی  8145، آلمان نفر 8508نفر، مغولستان  9907

میالدی تا سال  2015باشد. تعداد دانشجویان خارجی از سال نفر می

 است. نفر افزایش داشته  45138میالدی به میزان  2016

میالدی انجمن تبادالت بین المللی آموزشی  2016براساس گزارش سال

ور  ، تعداد دانشجویان چینی شاغل به تحصیل در خارج از کش7چین

 25900نفر شده است. تعداد  523700میالدی،  2015تا پایان سال 

نفر بورسیه  16000نفر بورسیه شورای بورس دولتی هستند، تعداد 

نفر با  481800سازمانها، مراکز و نهادها می باشند و تعداد 

.هزینه شخصی تحصیل می کنند
بورسیه تحصیلی به  همچنین چین  8

                                                             
5  http://www.moe.edu.cn/ 
6 http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_170301/170301_sjtj/201703/t20170301_297677.html  
7  http://www.eol.cn/ 
8 http://www.eol.cn/html/lx/report2016/yi.shtml 

http://www.moe.edu.cn/
http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_170301/170301_sjtj/201703/t20170301_297677.html
http://www.eol.cn/
http://www.eol.cn/html/lx/report2016/yi.shtml
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یک راه یک » امتداد ه به کشورهای درکشورهای مختلف جهان به ویژ

  . می کند ارطا «کمربند

 

 

 

 

 

 نمودار افزایش دانشجویان چینی در جهان

 

 

 موسسات کنفوسیوس -4

 2004اولین موسسه کنفوسیوس در جهان برای اولین بار در سال  

میالدی در خارج از کشور تاسیس گردید و در حال حاضر تعداد 

شعبه ربور کرده است. یکی از  500موسسات کنفوسیوس در جهان از 

مهمترین ابزار فرهنگی چین برای پیشبرد اهداف فرهنگی و افزایش 

می رود. موسسه کنفوسیوس )فیلسوف  قدرت نرم چین در جهان به شمار

ربارت  Han Banقبل از میالد(، دفتر  551-479چینی در فاهله زمانی 

است از: دفتر ملی شورای رهبری ترویج جهانی زبان چینی، و 

میالدی تاسیس و مستقیمًا زیر نظر وزارت  1987نهادیست که در سال 

زی ترویج و آموزش چین مسئولیت تدوین سیاست گذاری و برنامه ری

گسترش بین المللی آموزش زبان چینی می باشد. این نهاد از ایجاد 

هر نوع کالس آموزش زبان چینی در هر سطح در دانشگاه ها و مدارس 
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متوسطه کشورهای خارجی حمایت کرده و استانداردهای زبان چینی 

را با ترویج مواد آموزشی، ارزیابی هالحیت اساتید و برگزاری 

چینی را توسعه می دهد. این نهاد با ایجاد کالس و آزمون زبان 

را در دنیا معرفی  HSkارزام اساتید در خارج از کشور استاندارد 

و توسعه داده است. موسسات کنفوسیوس زیر نظر این دفتر تاسیس و 

تحت این رنوان فعالیت آموزش زبان چینی را بررهده دارد و هزینه 

دفتر پرداخت می شود. اکثر  های موسسات کنفوسیوس از سوی این

دانشگاههای چین دارای دفتر کنفوسیوس بوده و اساتید موسسات 

کنفوسیوس در جهان با هماهنگی دفتر مرکزی از سوی دانشگاههای 

 چین ارزام می شوند.

تعدادی از موسسات کنفوسیوس در دانشگاه های آمریکا بیش از ده 

 81یوس تنها در سال قدمت دارند و در حال حاضر موسسه کنفوس

کالس  300ایالت این کشور با دایرکردن  48دانشگاه آمریکا از 

استاد چینی جهت این امر  200آموزش چینی ماندارین و حضور 

بر اساس آمار رسمی منتشر  بیشترین فعالیت را در دنیا دارد.

دانشکده و کالس کنفوسیوس  1086میالدی،  2013تا پایان سال شده 

نماینده  ،تاسیس شده است و دانشکده کنفوسیوسکشور  120در 

 فرهنگی چین در پیشبرد و ترویج زبان چینی بحساب می آید.

موسسه کنفوسیوس در مدت چهارده سال کارهای مهمی را انجام داده  

است و آقای شی جین پینگ این موسسه را به رنوان دروازه و پل 

آن را متعلق به ارتباط فرهنگی و زبانی چین و جهان می دانند و 

جهان و چین می دانند. موسسه کنفوسیوس در پنج سال اخیر در 

اهمیت و جایگاه ویژه ای داشته « یک راه یک کمربند»استراتژی 

 2019اند که بارث دوستی چین و جهان شده اند. تا پایان فوریه 

کشور  162اطاق در  1172موسسه کنفوسیوس و  525میالدی، تعداد 

داد فراگیران زبان چینی آنها در سطح جهان از وجود دارد و تع

ر شتنده میلیون نفر گذشته است. و از طرفی بر اساس آمارهای م

سررت تاسیس موسسه های کنفوسیوس در مقایسه با دیگر موسسه  شده،

های مشابه آموزشی زبان کشورهای دیگر جهان بیشتر بوده و در 

اسیس دانشکده سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است، با ت
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کنفوسیوس، یاد گرفتن زبان چینی نیز در سراسر جهان به هورت 

نترنتی رسانه های یفعال تری در آمده است. طبق آمار شبکه ا

میلیون خارجی  100، حدود میالدی 2010گروهی فرهنگ چین، در سال 

این تعداد به میالدی  2013سال  در یاد گرفتند ورا زبان چینی 

رسید، این آمار رالقه قشر زیادی از مردم خارجی میلیون نفر  150

به زبان چینی را نشان می دهد که مایل به یادگیری این زبان 

 هستند. 

شایان ذکر است بودجه ایجاد موسسات کنفوسیوس در سایر کشورها و 

بخشی از هزینه های فعالیت و اجرایی آن که به غیر از تدریس 

هنگی و فعالیت های هنری، زبان چینی، کار تدریس طب سنتی، فر

طراحی و تبلیغی را انجام می دهند توسط دولت چین پرداخت می 

شود و می توان از آن بعنوان نوری از دیپلماسی رمومی ولی هدایت 

شده از سوی دولت چین تلقی نمود. هرسال همایش بین المللی 

کنفوسیوس با حضور نمایندگان موسسات کنفوسیوس سراسر جهان در 

رگزار می شود که سیزده دوره آن برگزار شده است و این چین ب

 همایش با حضور مقامات رالی دولت مرکزی چین افتتاح می شود.

 

 مراکز فرهنگی چین در جهان-5

 1978 سال در اقتصادی باز درهای های سیاست اتخاذ از پس مراکز

 کشور دو در چین فرهنگی مرکز دو جهان در بار اولین برای میالدی،

 میالدی 1988 سپتامبر در وبنین موریس در آفریقا توسعه حال در

 در چین فرهنگی مراکز تاسیس میالدی 2000 سال از .گردید تاسیس

 سال پایان تا نهایت در و گرفت قرار توجه مورد کشورهای سایر

 قاهره، سئول، در ترتیب به چین فرهنگی مرکز پنج میالدی، 2005

  .شدند تاسیس برلین و( مالت) والتا پاریس،

 در و یافته گسترش چین فرهنگی مراکز تعداد اخیر سال ده در

 اسپانیا، مسکو، - روسیه تایلند، مغولستان، ژاپن،: کشورهای

 سنگاپور، استرالیا، الئوس، سریالنکا، دانمارک، نیجریه، مکزیک،

 یونان، کامبوج، سوئد، فیجی، سریالنکا، بالروس، نپال، پاکستان،

 بلغارستان، ،(ههیونیستی رژیم) اسرائیل مینیسک، – روسیه هلند،
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 و اند شده فرهنگی مرکز 36 مجمورا و مراکش که ویتنام میانمار،

 نظر زیر مراکز این 9.رسید خواهد مرکز 50 به نزدیک آینده در

 از شان فرهنگی متنوع های فعالیت چین گردشگری و فرهنگ وزارت

 برگزاری چین، موسیقی و هنر چین، فرهنگی های هفته برگزاری جمله

مهم  و دهند می انجام را چینی اندیشمندان و مشاهیر های نشست

 چینی فرهنگ کردن المللی بین جهت در مراکز این های فعالیت ترین

 تای شو، وو چین، بهار رید: مثل چین برای فرهنگی سازی برند و

 .دهند می انجام غیره و چی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

کشور چین در مدت هفتاد سال گذشته تغییرات زیادی را شاهد بوده 

است؛ به گونه ای که از مرحله تقابل تا  تعامل جهانی و از 

هفت دهه در طول این تبلیغ فرهنگی تا توسعه روابط فرهنگی را 

 و «کمربند یک راه یک»استراتژی  کردن تجربه کرده است. با مطرح

 فرهنگی درهدد است هویت دیپلماسی نوین اشکال از بهره گیری

خارجی جذابیت ایجاد  مخاطبان میان و در را برندسازی چین فرهنگی

بگذارد. کما اینکه در  از کشور برجای مطلوب وجهه ای کند و

آینده نزدیک شاهد فعالیت های فرهنگی بیشتر چین در جهان خواهیم 

 بود. 

م دیوان ساالری سیستبه از طرفی برای ارتباط گیری با چین باید 

رنگ بر  های همیپیچیده آن که همانند ورودمولفه های تاریخی و 

                                                             
9 http://cn.cccweb.org/portal/pubinfo/001002011/20150210/0c793f933c364d4c90f8fffb54771d00.html 

http://cn.cccweb.org/portal/pubinfo/001002011/20150210/0c793f933c364d4c90f8fffb54771d00.html
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تا بتوان با تعامالت  د، آگاهی پیدا کردمی باشن روی دیوار چین

 فاقد که آنهایی گسترده در جهت اهداف و منافع ملی حرکت کرد.

به همین رلت است که  ؛تند پشت دیوار چین می مانندهس شناخت این

را ربور آتش از  میلی که از طریق یاهو به چین رفت، آناولین ای

کشورهای میان کشورهای جهان، از  دیوار چین تعبیر کردند.

جامعه چین و دیوار چین راه های  چونژاپن و کره جنوبی  آمریکا،

جامعه چین  درستی هم توانسته اند دربه  ه انداختنرا به خوبی ش

تا زمانی ببرند. به خوبی پیش  اورود پیدا کرده و منافع خود ر

نمی  باشد،چین ندروازه های مرئی و نامرئی که شناخت کافی از 

که گفته می شود چین اقیانوسی است  رد.پیش باز توان کاری را 

  .بهره می برد آنهر کشور به اندازه دانش چین شناسی اش از 
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 و خارجی سیاست در فرهنگی قدرت نقش و جایگاه (.1387) رضا خراسانی، -
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 .یک
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 .ققنوس انتشارات
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 .قومس انتشارات
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