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چکیده
ارائۀ تصویری مطلوب از کشور و کسب وجهه و حیثیت بینالمللی ،از خواستههای مهم دولتها در عرصۀ بینالمللل و راهالاری
مفید در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی آنها ،بهحساب می آیلد مااملات دولتلی در کشلورهای م تللپ در پلی آنضلد تلا لمن
ارتاای ابعاد مثبت وجهۀ بینالمللیشان ،به تثبیت موقعیت جهانی خود نیز بپردازند رشد چشمگیر و خیزش ناگهانی اقتصلاد چلین
از یک طرف باعث افزایش قدرت ملی آن و از طرف دیگر باعث تاویت «چینهراسی» و ارائۀ تصلویری تهدیلدآمیز از چلین ،از
سوی قدرتهای جهانی شد درماابل چیضیها ،برای ماابله با تئوری تهدید و خضثیسلازی ملو «چلینهراسلی» ،سلعی نمودنلد بلا
بهرهگیری از «دیپلماسی عمومی» تصویری صلحآمیز و همااریطلب از کشور خود ارائه دهضد حال نویسلضدگان قصلد دارنلد بلا
روش تحلیل کیفی دادهها در چهارچوب دیپلماسی عمومی و تصویرسازی به این پرسش پاسخ گویضلد کله« :دیپلماسلی عملومی»
چگونه به تغییر تصویر مضفی چین در نزد افاار عمومی جهان کمک کرد؟؛ به نظر میرسد که این کشور بلا تمرکلز و برندسلازی
در حوزههای فرهضگی ،آموزشی و گردشگری ،توانسته یک تصویر خوب از خود را جایگزین تصویر مضفلیای کضلد کله توسل
رقبایش به افاار عمومی خارجی ارائه شده است
کلیدواژه :چین ،دیپلماسی عمومی ،برندسازی ،تصویرسازی ،افاار عمومی ،وجهۀ بینالمللی ،هویت ،فرهضگ
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Abstract
The presentation of a favorable image of national sovereignty and international prestige is
regarded as an important demand for states in the international arena and a useful way to
advance their policy goals. Government officials in various countries seek to not only
promote the positive aspects of their international prestige but also to stabilize their global
position. The dramatic growth and sudden rise of china's economy, on the one hand,
increases the national power and on the other hand, strengthens the "China phobia" and a
threatening image of China in the global powers' outlook. In contrast, in order to deal with
the threat and neutralize the wave theory of "China phobia", the Chinese tried to take
advantage of "public diplomacy" to present a peaceful and pro-cooperation image of their
country. Accordingly, this study attempted to answer the question 'how "Public diplomacy"
helped to change the negative image of China in the eyes of the world public opinion?' by
using a qualitative approach to the analysis of data in the framework of public diplomacy
and image making. It seems that this country has been able to replace the negative image
presented by its opponents to the foreign public opinion with a positive one by focusing on
branding in the areas of culture, education, and tourism.

Keywords: China, Public diplomacy, Public opinion, International prestige, Identity,
Culture, Constructivism.

مقدمه

در عصر حا ر و با توجه به افزایش تأثیر ناش مردم در روند سیاست بینالملل و مواجه شدن دوللتهلا بلا
 تصویر و وجهۀ بینالمللی در میان افاار عمومی به فاکتوری تعیینکضضده در افزایش قدرت،م اطبان جدید
کشورها تبدیل شده است در این میان چین خود را کشوری میبیضد که برای نسللهلا توسل قلدرتهلای
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غربی و ژاپن استثمار و تحایر شده است این احساس زمیضۀ بسیاری از مطالبات را در خصوص دور شدن از
موقعیت عیپ و دستیابی به جایگاه شایستۀ جهانی فراهم آورده و رشد اقتصادی نیلز فرصلتی بلود کله بله
تدریج اعتمادبهنفس ماامات چین را افزایش و برای تبدیل شدن بله یلک قلدرت بلزر

و احیلای گذشلتۀ

باشاوه چین ،کمکهای قابلمالحظهای را ارائه داد اما در سالهای اخیر تأکید بر مؤلفههای مضفی ظهلور
چین ،به مانع مهمی برای ارتااء وجهۀ بینالمللی این کشور و بله تبلع ،عاملل مضفلی در جهلت تلداوم رونلد
افزایش قدرت آن بوده است هم زمان با رشد اقتصادی و تبدیل چین به یک قدرت جهانی ،مباحث مربوط
به «تهدید چین» به این احساس تهدیدآمیز از چین دامن زد که افزایش قدرت این کشور ممان است نظلم
جهانی را مورد تهدید قرار داده و عامل بیثباتی در نظام بینالملل باشد
در ماابل چین در تالش است این تصویر مضفی را از اذهان بزداید تا در جهت دستیابی به اهلداف
بلضدمدت ،چهرهای مابول را از خود برجای بگذارد هدف قرار دادن افاار عمومی و تغییر دادن احساسات
مضفی و بازسازی هویت آن نزد مردم و دولتهای آنان ،در راستای تعمیق و نهادیضلهکلردن نفلوذ و قلدرت
چین مورد توجه قرار میگیرد بضابراین رهبران چین در پی آنضد تا بهصلورت ملؤثری از دیپلماسلی عملومی
درجهت ایجاد یک تصلویر مطللوب از خلود در جهلان بلا ویژگلیهلایی مانضلد یلک بلازیگر قابللاعتملاد،
همااریطلب ،صلحطلب ،بازیگر مسئول و همنوا با جامعۀ بینالملل بهلرهبلرداری کضضلد بضیلادیتلرین پیلام
دیپلماسی عمومی چین بهخصوص در سالهای اخیر ،بیان ارزشهای رفتاری و مدنظر خود بلهخصلوص بله
جهان غرب است امروزه چیضیها بهخوبی دریافتلهانلد کله بلا اسلتفاده از ابزارهلا و سلازوکارهای فرهضگلی
بهخوبی میتوانضد بر نگرانیها و تهدیدات محی بیرونی غلبه یابضلد بله هملین مضظلور چلین تلالش دارد بلا
استفاده از دیپلماسی عمومی ،چضین نگرانیهلایی را تلا حلد ممالن کلاهش دهلد و خضثلی نمایلد تبلاد ت
فرهضگی ،جشضوارهها ،نهادهای دیضی ،گردشگری از راهاارهلای دیپلماسلی عملومی چلین اسلت کله در
زمیضۀ فرهضگی بسیار مورد توجه قرار میگیرند ( )Emadi, 2014در این مااله ،نویسضدگان با تحلیلل کیفلی
دادهها در چهارچوب دیپلماسی عمومی و تصویرسازی در پاسخ به این سؤال که چین چگونه بهمضظور تغییر
تصویر مضفی خود در نزد افاار عمومی و دولتهای سایرکشورها ،از دیپلماسی عمومی بهره میبرد ،به این
نتیجه رسیدهاند که این کشور با تمرکز و برندسازی در حوزههای فرهضگی ،آموزشی و گردشگری ،توانسته
است یک تصویر خوب از خود را جایگزین تصویر مضفلیای کضلد کله توسل رقبلایش بله افالار عملومی
خارجی ارائه شده است
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پیشینۀ پژوهش

دیپلماسی عمومی بهعضوان یک عامل نرم افزاری و اثرگذار در سیاست خارجی کشلورها ،مو لوعی اسلت
که در رابطه با آن ،کتب و ماا ت متعدد و قابل توجهی به نگارش درآمده است در این راسلتا جمهلوری
خلق چین نیز بهعضوان کشلوری بلا ظرفیلتهلای بلا و چشلمگیلر در حلوزۀ دیپلماسلی عملومی ،از جملله
کشورهایی است که دراین زمیضه عملارد بسیار مطلوبی داشته و بدین لحاظ ،توجه اندیشلمضدان و محاالان
بسیاری را به خود معطوف کرده است حجم آثار به چاپ رسیده در رابطه با این عضوان ،در مضابع فارسلی و
به گونهای فزایضدهتر در مضابع انگلیسی ،قابل توجه اسلت در ایلن راسلتا ،مااللۀ «هویلت در سلازهانگلاری و
دیپلماسی عمومی؛ مطالعۀ موردی چین» به قلم نوذر شفیعی و رویلا نلژاد زندیله ()2292؛ مااللۀ «تبلیغلات و
عملیات نفوذ چین» به قلم نیاو س کلول ()2221؛ مااللۀ «دیپلماسلی عملومی چلین» بله قللم راملی آیوملا
()2225؛ و کتاب «قدرت نرم چین و پیامدها برای ایلا ت متحلده آمریالا» بله قللم کلارو ملک گیفلرت
()2221؛ تضها ب ش کوچای از آثار موجود در این زمیضه هستضد در این میان میتوان مدعی شد کله آنهله
نوشتار حا ر را از سایر مضابع موجود مجزا کرده و تمیز میدهد ،عالوه بر ارائۀ مبسلوطتلر از آملار و ارقلام
مربوط به حوزه های متضوع ابزارهای دیپلماسی عمومی چین ،شالدهی به سلاختاری اسلت کله بحلث را از
دریهه و چشمانداز متفاوت ،پیش روی خوانضده نهاده است این نوشتار ،تالش چین در زمیضۀ تصویرسلازی
شایسته و مطلوب با بهرهگیری از قابلیت های برندسازی را به خوبی به تصویر کشیده است
 -9دیپلماسی عمومی

با پایان یافتن جضگ سرد ،روش ها و فضون مربوط به آن ناکارآمد شدند و شروع فرایضد جهلانیشلدن باعلث
ایجاد تغییرات شگرف در سیاست بین الملل شد در این راستا ،مضاطق دور از یادیگر بله هلم متصلل شلده،
سازمانهای محلی شال گرفته و میلیونها نفر به واسطۀ رویدادهای رخداده در میلیونها مایل آنطرفتلر،
تحت تأثیر قرار میگرفتضد نهادهای غیردولتی ،سازمانهای مضطاهای بینالمللی و شرکتهای چضدملیتی در
فرآیضد سیاست های اجرایی درگیر شدند و سیستم جدید بینالمللی ،هلمزملان بلا کلاهش اهمیلت نیروهلای
نظامی و رویاردهای رئالیستی ،اهمیت ایدئالیسم ،رواب فرهضگی ،دیپلماسی و کضشهای متاابل را افزایش
داد این تحو ت باعث شد تا رواب بیندولتی به سبب پدیلدۀ «افالار عملومی» از سلطح دوللت بله سلطح
بینالمللی تغییر جهت دهد و «دیپلماسی عمومی» ناش مهمی در رساندن پیام دولتها به تودههلای ملردم و
برقراری ارتباط با آنها به عهده گیرد ()Ozkan, 2013, p.1
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دیپلماسی عمومی در سیستم جدید بینالمللی بسیار برجسته به نظر میرسد ،سیستمی که در آن کلضشهلای
متاابل در افاار عمومی ،ناشی استراتژیک و تعیینکضضده ایفا میکضضد دیپلماسلی عملومی بلرای دسلتااری
افاار عمومی به مضظور شلالدادن و اجلرای سیاسلت خلارجی ،یلک تلالش عملده محسلوب ملیشلود؛ و
برخالف دیپلماسی سلضتی ،بلا تحلتتلأثیرقراردادن بلازیگران غیلردولتلی و افالار عملومی خلارجی ،نالش
فعالتری در تأمین اهداف و مضافع یک کشور ایفا میکضد ( )Snitzer, 2008, p.2اما بازیگران غیردولتلی و
افاار عمومی خارجی چگونه تحت تأثیر قرار میگیرند؟
 -9-9برندسازی ملی ()National Branding

یای از ابزارهای دیپلماسی عمومی ،برنلدسلازی مللی اسلت کله ب شلی از فرآیضلد تجلاریسلازی
فرهضگ و جامعه است و در اصل متفاوت از برنلدکردن محصلو ت اسلت ( )De jong, 2011, P.31برنلد
ملی تصویری است که از یک کشور در افاار جامعۀ جهانی سلاخته ملیشلود ()Peterson, 2006, P.745

متااعدکردن افاار عمومی ،بهعضوان یک بازیگر مهم در نظم جدید جهانی ،دارای یک اهمیت استراتژیک
است در نظام جدید بین المللی که در آن ارتباطات اسلتراتژیک ،در ،،تصلویر ،اعتبلار و اعتملاد برجسلته
میشوند ،کشورها همهون نامهای تجاری ،نیازمضد بازسازی و تغییر موقعیت خود به سمت مطلوب ،پیش از
قضاوتکردن نادرست افاار عمومی هستضد به مضظور ایجاد یک در ،قابلل اعتملاد ،قدرتمضلد و معتبلر از
یک کشور ،استراتژی برندسازی در جهت تصویرسازی مثبت الزامی و حیاتی است
 -2-9تصویرسازی ()ImageMaking

تصویرسازی ،تغییر تصویر موجود و شالدهی به یک تصویر و ذهضیت جدید و مطللوب ،جلوهرۀ
برندسازی ملی به حساب میآید عوامل سازندۀ تصویر یک کشور ،ایجاد تصویر مثبلت مللی و چگلونگی
ارائۀ یک تصویر خوب از تمامی جوانب یک کشور ،همه به نوعی برای ماابلله و فلرار از اثلرات مضفلی بله
شمار میآیضد باورها ،ایدهها ،احساسات و برداشتهای شالدهضدۀ ذهن افلراد در ایلن حلوزه بسلیار مهلم
تلای می شوند عواملی که بر برند ملی اثر میگذارند ،طبیعت انسان ،رفتارهلا ،غضلای فرهضگلی و اجتملاعی،
سللاختار اقتصللادی ،دموکراسللی ،حاللوو بشللر ،رواب ل بللینالملللل ،تحللو ت فضللی ،کسللب و کللار ،تللاریخ،
مسئولیت پذیری ،مذهب و گردشگری را شامل میشود که هر یلک از ایلن عواملل ملیتوانلد ارائلهدهضلدۀ
تصویر مثبت و مضفی از یک کشور باشضد ( )focuscountries.comاین گسلتردگی باعلث شلده تلا همانضلد
فرهضللگ و هویللت ،تصللویر نیللز یللک مسللئلۀ جللدی در روابلل بللینالملللل باشللد ،چراکلله ادراکللات
مشارکتکضضدگان مهمتر از واقعیتهایی است که وجود دارند ،البته این ادراکات میتوانضد بسیار متفلاوت
باشضد ( )Lampton, 2004, p.8امروزه تصاویر ملی میتوانضد کارکرد دوگانهای داشته باشضد آنهلا نلهتضهلا
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حمایت سیاسی داخلی را ایجاد میکضضد ،بلاه نفوذ بلینالملللی یلک کشلور را گسلتردهتلر ملیکضضلد ایلن
کارکرد دوم ،امروزه اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داده است ،آن هم از زمانی که هلمگلرا شلدن بلا
بازارهای جهانی ،مشارکت در امور جهانی و تاویت موقعیت در عرصۀ جهانی ،به آرزوی دوللتهلا مبلدل
شده است چگونگی در ،یک کشور توس سایر کشورها ،به تغییلرات روابل دوجانبله و واکلضشهلای
استراتژیک مضجر میشود استارار یک رویارد روش شضاختی برای تجزیه و تحلیلل تصویرسلازی مللی ،بلا
توجه به سه مورد صورت میگیرد:
اول -تصویر در،شده از سایر کشورها :تصویر در،شلده از سلایر کشلورها ملیتوانلد بلهعضلوان
تصویر سایرین در ذهن مردم از چشمانداز روان شضاسلی اجتملاعی تعریلپ شلود لیملپن بیلان ملیکضلد کله
تصاویر در ابتدا تعریپ میشوند و سپس دیده میشوند درحالیکه تصاویر در ابتدا میبایست دیده شوند و
سپس تعریپ شوند این تصاویر به تدریج توس افراد و در درون ذهنشان نسبت بله جهلان خلار شلال
میگیرند کشورها از این مضظر در تالشاند تا با ارائۀ تصاویر مطلوب از خود ،آنهله را کله در ذهلن افلراد
خار از محی آنها شال میگیرد را مثبت جلوه دهضد بولدیضگ نیز تصاویر در،شده را بهعضوان ساختار
شضاختی مؤثر و کارآمد از شالگیری یک دیدگاه داخلی و جهانی در راستای تصویرسازی معرفی میکضد
()Boulding, 1956

دوم -تصویر رسانهها از سایر کشورها :رسانههای جمعی بهعضوان یک بازیگر کلیلدی در تلدوین و
انتشار تصاویر کشورها اقدام میکضضد در بررسلی و آزملودن تصلویر یلک کشلور ،مالحظلۀ ایلن بعلد هلم
روری و زم است رسانهها بهعضوان یک کانال لروری بلرای ملردم عملل ملیکضضلد کله از طریلق آن
می توانضد در مورد مسائل بینالمللی اطالعات کسب کضضد از چشمانداز رسانههای جمعی ،تصلویر مللی بله
ارائللۀ تصللویر مثبللت و مضفللی یللک کشللور از مضظللر تللاری ی ،سیاسللی ،اقتصللادی ،نظللام دیپلماتیللک و
چهارچوبهای مذهبی میپردازد عالوه بر این گزارشهای رسلانه ملیتوانلد توجله م اطبلان خلارجی بله
سمت یک کشور خاص را جلب کضد رسانه ها در سایر کشورها ،یک کشور خاص را به تصویر میکشلضد
که میتواند مولد نتایج متفلاوت در خصلوص تصلویر در،شلده از یلک کشلور باشلد ارزیلابی اعتبلار و
مطلوبیت تصلویر یلک کشلور در رسلانه هلای سلایر کشلورها ،از طریلق تجزیله و تحلیلل محتلوا ،عالئلم و
گفتمانها صورت میگیرد عالوه بر این اندیشمضدان بله کلارایی دسلتکلاری تصلویر از طریلق رسلانههلا
اشارههای فراوانی دارند ()Wang, 2008
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سوم -ناش تصاویر ملی در رواب بینالملل :ناش تصویر ملی در رواب بینالملل میتواند از مضظلر
نظریۀ قدرت ،چشمانداز روانشضاسی اجتماعی و رویههای دیپلماسی عملومی ،تو لیح داده شلود قلدرت،
توانایی نفوذ در رفتارهای دیگران برای دستیابی به نتایج مطلوب و مورد انتظار است ()Nye, 2004, p.2

مطابق با گفته های نای ،قدرت در عصر جهانی اطالعات ،ابعاد س ت و نرم را شلامل ملیشلود و سله مضبلع
برای آن وجود دارد :نظامی ،اقتصادی و قدرت نرم قدرت نرم یک کشور بر فرهضگ ،ارزشهای سیاسی و
سیاست خارجیاش مبتضی می شود تصویرسازی ملی در حایات ب شلی از قلدرت نلرم کشلور اسلت ایلن
تصویرسازی بیان میکضد که تصاویر یک ملت ،کا های عمومی هستضد که میتواند برای تولید یک محی
مطلوب و یا نامطلوب یک کشور خاص به کار گرفته شوند شهرت یک کشور میتواند از نظلر سیاسلی و
اقتصادی ،یک پشتوانه اساسی به حساب بیاید شهرت مثبت به کشورها کملک ملیکضلد تلا لمن کسلب
اهداف خارجی مدّ نظرشان ،سرمایه های خارجی را جذب و املر گردشلگری و آملوزش را تسلهیل کضضلد
اعمال قدرت نرم اساساً در حوزه دیپلماسی عمومی نهفته است و هدف آن نیز ارتالای تصلاویر مللی مثبلت
است ()Li&Chitty, 2009, p.4

 -2دیپلماسی عمومی چین

سه ناتۀ اساسی در مورد دیپلماسی عمومی چین وجود دارد :اولین آن ،نگرانی سضتی چیضی ها در خصلوص
تصویر کشورشان در افاار عمومی بینالمللی است دومین آن ،تاری هۀ تبلیغات خارجی اعمالشده توس
رژیم کمونیستی است سومین آن ،تحاق ناش محوری است کله دیپلماسلی عملومی و ارتباطلات بایلد در
دنیای جدید بر عهده بگیرد آنهه در ارتباطات بین الملل حایز اهمیت است پیامدهضلده ،پیلام ،پیلامگیرنلده،
وسایل ارتباط جمعی و واکضش است در ایضجا ،پیام مهم دیپلماسی عمومی چین این است که چلین پلس از
یک وقفۀ دویستساله ،بهعضوان یک قدرت جهانی بازگشته است و ایضاه فرهضگ چین قابل تحسین بوده و
نیت این کشور بسیار خوب و حسضه است م اطبان دیپلماسلی عملومی چلین نیلز ،افالار عملومی خلارجی
هستضد ،چراکه آرزوی دولت چین ،تحسین مردم این کشور از سوی جهانیان است ()Cull, 2009, pp.2-4

آنهه این آرزو را پروراند ،تحو ت در عرصۀ داخل و خار چین بود پس از حادثلۀ تیلانآنملن و پایلان
جضگ سرد ،چین بهعضوان یک کشور کمونیستی ،در شرایطی که جوّ بینالمللی بهطور فزایضدهای خصلمانه
بود ،شدیداً احساس انزوا میکرد چین در همین زمان برای بهبود تصویر خود در خار از کشور به اصالح
مدل تبلیغاتی خود پرداخت این تالشها شامل مجموعهای از اصالحات عمیق در حوزۀ دیپلماسی عملومی
و برنامهریزی تدریجی برای مباد ت فرهضگی بینالمللی بود تلا بلا برندسلازی ،تصلویری متفلاوت از چلین
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بهعضوان یک شهروند جهانی صلحطلب ،به م اطبلان خلارجی معرفلی نمایلد ( )Aoyama, pp.1-2چراکله
چین برای واردات مواد خام و تضمین رشد اقتصادی ،نیازمضد یک محی بلینالملللی باثبلات و صللحآمیلز
است به همین خاطر نظریۀ جهان هماهضگ ،سضگبضای سیاست خارجی چین قرار گرفته کله مطلابق بلا آن،
خیزش چین نهتضها عامل بیثباتی نیست ،بلاه کامالً صلحآمیز است و با تصویر مضفی موجود از خیزش چین
ماابله میکضد ( )D’Hooghe, 2007, pp.9-11خیزش صلحآمیز به این معضی است که علیرغم قدرتهای
نوظهور در گذشته که موجب بروز شو،هایی در جهان شدند ،چین ،حتی اگر به یک قدرت جهانی مبدل
شود؛ هیچ کشوری را تهدید نمیکضد ( )Kurlantzick, 2007, p.39اما چه کسانی تصلاویر مثبتلی از چلین
میسازند؟
 -9-2بازیگران

در اکثر کشورها ،مهمترین بازیگران دولتی در دیپلماسی عمومی ،وزرای امور خارجه هسلتضد ،املا
در کشور چین ،ناش عمده در تصمیمگیری مسائل مربلوط بله دیپلماسلی عملومی چلین ،بلا دفتلر تبلیغلات
خارجی حزب کمونیست چین و دفتر دولتی شورای اطالعات است عالوه براین دفاتر ،رهبران این کشلور
نیز بازیگران مهمی هستضد که در جذاب به نظر رسیدن چین در خلار از کشلور ،اقلدامات خطیلری انجلام
دادهاند آخرین بازیگری که در حوزۀ دیپلماسی عمومی به فعالیت میپردازد ،وزیر امور خارجه این کشور
است که اگرچه ناش پیشتازی در توسعۀ استراتژیهای مربوط را ندارد ،اما اقدامات آن در حوزۀ دیپلماسی
عمومی ،اغلب کارساز است ( )D’Hooghe, op.cit, p.21عالوه بر بلازیگران دولتلی ،شلمار فزایضلدهای از
بازیگران غیردولتی ،آگاهانه یا ناآگاهانه در دیپلماسی عمومی چین درگیر شده یا حداقل قدرت نرم آن را
تاویت میکضضد مدتهاست که فضای گفت وگو و تعامل مردم چین همزمان با سرعت رشد سلازمانهلای
غیردولتی ،به مضظور بیان ناطهنظرات در خصوص مو وعات مهم بینالمللی توسعه یافته است سازمانهای
غیردولتی در این کشور با تضوع بیش از  342هزار سازمان و با نفلوذ فزایضلده در عرصلۀ سیاسلتگلذاری در
حوزههای م تلپ ،به رسمیت شضاخته شدهاند نهادهای دیضی ،جوامع دانشگاهی فرامللی ،جواملع چیضلی در
آن سوی دریاها ،انجمنهای دوستی ،سازمانهای مباد ت دانشجویی و صضعت گردشگری ،تضهلا برخلی از
سازمانهای غیردولتیاند که به دیپلماسی عمومی چین در خار

از کشور یاری میرسانضد ()Ibid, p.24

 -3تصاویر ملی

بازیگران دولتی و غیردولتی ،با تمرکز در حوزههای نرمافزاری مانضد آیین کضفوسیوس ،آملوزش ،مبلاد ت
فرهضگی ،صضعت گردشگری و که چین در آنها مزیت بیشتری دارد و حساسیتزا نیسلت؛ برنلدهای مللی
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را خلق میکضضد و این برندهای نرم ،تصویری نیاو از کشور چین در ذهن م اطلب خلارجی ملیسلازندکه
یایضاً تهدیدزا نیست
 -9-3نهادهای کنفوسیوسی

از ابتاارات دولت چین به مضظلور بهبلود تصلویرش در خلار از کشلور ،سیاسلت تلرویج زبلان و
فرهضگ چیضی در خار از چین است که توس مؤسسات کضفوسیوسی انجام میشود دسلتور کلار سیاسلی
حاومت در مورد آیین کضفوسیوس ،شرکت کردن ماامات در جشن سالگرد تولد کضفوسلیوس و تصلدیق
آن بهعضوان ب

ش اعظم سضت چیضی است که انگیزههای سیاسلی و ژئوپلیتیلک را بله هملراه دارد ( Adler,

 )2014, p.11همزمان با خار شدن تاریبی بحث سوسیالیسم و مارکسیسم از دیپلماسی عمومی خلارجی
چین (نه در گفتمان داخلی) ،آیین کضفوسیوس بهطور فزایضدهای بهعضلوان نملاد فرهضلگ سلضتی چلین بلرای
م اطبان خارجی موردتوجه قرارگرفته است که مشهورترین نماد آن ،گسترش مؤسسلات کضفوسیوسلی در
سرتاسر جهان بهعضوان مراکزی برای آموزش زبان مانلدارین و دورههلای فرهضلگ چیضلی اسلت ( Datson,

 ،)2011, p.16که هدف آنها آموزش زبان چیضی ،معرفی فرهضگ چیضلی ،افلزایش آگلاهی و در ،متاابلل
میان چین و سایر نااط جهان است آنها همهضین برای شالدهی به تصویر چلین در سلطح جهلانی در نظلر
گرفته شدهاند از زمانیکه اولین مؤسسه در اواخر سال  2224در سئول گشایش یافت ،رشلد قابلل تلوجهی
در شمار آنها مشاهده شده است بر اساس آمارهای مضتشره ،تا ملاه مله  442 ،2294مؤسسله کضفوسیوسلی و
 225کالس درس کضفوسیوسی در سراسر جهان وجود داشته است ( Zaharna, Hubbert& Hartig, 2014,

.)p.47
طی سالهای اخیر ،توسعۀ مؤسسات کضفوسیوسی بسیار هشیارانه بوده است و آنها حوزهای را برای
مردم سراسر جهان فراهم آوردهاند تا زبان و فرهضلگ چیضلی را بلهخلوبی فلرا بگیرنلد علالوه بلر ایلن ،ایلن
مؤسسات برای مباد ت فرهضگی میان چین و جهان ،عرصهای مطلوب محسوب میشوند و یک پل تاویت
دوستی و همااری را با سایر نااط جهان اماانپذیر کردهاند که با استابال مردم مواجه شده است همزملان
با رشد سریع اقتصاد و مباد ت چین ،تاا ای جهانی برای یادگیری زبان چیضی افزایش غیرمضتظرهای یافلت
( )englishhanban, 2014تصویری که نهادهای کضفوسیوسی از چین در ذهن م اطبان خارجی میسلازند
مبتضی بر فرهضگ ،پیشیضه و تاریخ این کشور است که «صلح طلبی» در آن نمود بیشتری دارد
 -2-3مبادالت آموزشی و علمی

وزارت آموزش و پرورش چین اعالم کرده است که از  9191تا پایان سال  ،2299چین 2میلیلون و
252هزار دانشجو را به خار از کشور فرستاده که  12درصد آنها بعد از سلال  2222اعلزام شلدهانلد آملار
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دانشجویان چیضی که در خار از کشور تحصیل کلردهانلد ،در پایلان سلال  2222از ملرز یلک میلیلون نفلر
گذشت و سپس بهسرعت افزایش یافت تحصیل حدود  342هزار چیضی در خار از کشور در سال ،2299
یک رکورد بیساباه بود تعداد دانشجویان چیضی که در آمریاا مشغول بله تحصلیل بودنلد نیلز بلهسلرعت
افزایش یافت ،بهگونهای که چین برای تبدیلشدن به بزرگترین مضبع دانشجویان خارجی در آمریاا در سال
 ،2292گللوی سللبات را از کشللور هضللد ربللود بللیش از  959هللزار دانشللجوی چیضللی در سللال  2299در
ایللا تمتحللده آمریاللا یللا  22درصللد شللمار کلللی دانشللجویان خللارجی در ایللن کشللور تحصللیل کردنللد
( )quingfeng, 2012عالوه بر اعزام دانشجو به خار  ،در سالهای اخیلر ،چلین بلا پلذیرش دانشلجویان و
محااان بینالمللی ،بهطور پیوسته در دهۀ گذشته به یای از مااصد برتر گذراندن دورههای تحصیلی بلرای
دانشجویان بینالمللی تبدیل شده است
جدول ( :)9پراکندگی مؤسسات کنفوسیوسی چین و کالسهای درس مربوط به آن در قاره آسیا
کشور

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

کشور

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

کشور

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

ایران

9

2

افغانستان

9

2

ارمضستان

9

2

ازباستان

2

2

آذربایجان

9

2

اندونزی

2

2

امارات متحده

2

2

اسرائیل

2

2

اردن

2

2

بضگالدش

9

9

بحرین

9

2

پاکستان

2

9

تایلضد

92

99

ترکیه

3

9

تاجیاستان

9

2

ژاپن

94

2

سریالناا

9

9

سضگاپور

9

2

فیلیپین

3

2

قزاقستان

4

2

قرقیزستان

3

4

کامبو

9

2
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4

گرجستان

9

2

لبضان

9

2

هضدوستان

2

2

مالزی

9

2

مغولستان

9

2

میانمار

2

2

نپال

9

2

99

کارویژۀ دیپلماسی عمومی در تغییر وجهۀ بینالمللی چین

جدول ( :)2پراکندگی مؤسسات کنفوسیوسی چین و کالسهای درس مربوط به آن در قاره آفریقا
کشور

کشور

کشور

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

9

2

2

2

اریتره

آفریاای جضوبی

4

9

اتیوپی

2

2

بضین

9

بروندی

9

2

بوتسوانا

9

تانزانیا

2

9

توگو

9

2

تونس

2

9

9

2

رواندا

9

2

زامبیا

9

2

زیمباوه

2

سضگال

9

2

سیرالئون

9

2

سودان

9

غضا

9

2

کومور

2

9

کضگو

9

2

کامرون

9

2

کضیا

3

9

لیبریا

9

2

ما وی

9

2

موزامبیک

9

2

مراکش

2

2

مصر

2

2

ماداگاساار

9

2

مالی

9

2

جدول ( :)3پراکندگی مؤسسات کنفوسیوسی چین و کالسهای درس مربوط به آن در قاره آمریکا
کشور

کشور

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

ایا ت متحده

19

359

آرژانتین

برزیل

1

2

بولیوی

9

پرو

4

2

تریضیداد و

9

کشور

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

2

2

اکوادور

2

باهاماس

2

جامائیاا

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

9

9

9

2

9

2

توباگو
شیلی

2

2

کانادا

93

91

کلمبیا

3

9

کوبا

9

2

گویان

9

2

مازیک

5

2
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جدول ( :)4پراکندگی مؤسسات کنفوسیوسی چین و کالسهای درس مربوط به آن در قاره اروپا
کشور

کشور

کشور

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

مؤسسات

کالس

مؤسسات

کالس

مؤسسات

کالس

2

1

94

3

ایرلضد

آلبانی

9

2

آلمان

9

2

اکراین

5

اتریش

2

9

ایسلضد

9

استونی

9

2

ایتالیا

99

22

اسلوونی

9

2

3

4

اسپانیا

2

2

بریتانیا

25

12

بالروس

2

بلغارستان

2

2

بلژیک

4

2

پرتغال

2

جمهوری چک

2

3

روسیه

91

4

رومانی

4

9

سوئیس

2

2

سوئد

4

2

صربستان

2

2

فرانسه

92

3

فضالند

9

9

کرواسی

9

2

مادونیه

9

2

مجارستان

3

2

مالت

9

2

ملداوی

9

2

لهستان

4

9

لیتوانی

9

2

نروژ

9

2

هلضد

2

3

یونان

9

2

جدول ( :)5پراکندگی مؤسسات کنفوسیوسی چین و کالسهای درس مربوط به آن در اقیانوسیه
کشور

تعداد مؤسسات

تعداد کالس

استرالیا

93

35

نیوزلضد

3

94

فیجی

9

2

*Source: http://english.hanban.org/node_10971.htm

از سال  ،2222شمار دانشجویان خارجی که در چین مشغول به تحصلیل بلودهانلد ،بله بلیش از 422
درصد افزایش یافته است جمعیت دانشجویان خارجی در سال  9226212 ، 2222نفر از  914کشلور بودنلد
که تا سال  2221به  2336411نفر و در سال  2299به  292هزار و  529نفر افزایش یافت ،که نسبت بله سلال
 92631 ،2292درصد و در ماایسه با سال  2221تا  4639درصد خیزش یافت تعداد دانشلجویان بلینالملللی
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که تأمین مالی به عهدۀ خودشان بود تا 1611درصد افزایش یافلت کله بله  222هلزار و  124نفلر رسلید در
همین سال بیش از  42مؤسسه و نهاد آموزشی شروع به پلذیرش دانشلجویان بلینالملللی کردنلد در سلطح
مضطاه ،دانشجویان آسیایی با مجموع  9196199نفر و  24629درصد در صلدر جلدول دانشلجویان خلارجی
قرار گرفتضد شمار دانشجویان اروپایی نیز به  496299و  92695درصد رسید  326323دانشجوی خارجی بلا
مجموع  99625درصد هم از آمریاا بودند شمار دانشجویان از آفریاا به  226944نفر و  9621درصد رسید
شمار دانشجویان خارجی از اقیانوسیه  46412نفر و بیش از  9652درصد بود جالب توجله اسلت کله شلمار
دانشجویان آفریاا و آمریاا شاهدی بر افزایش با ی آنها به ترتیب به  22642درصلد و  91695درصلد بلود
( )CSC News, 2012انتظار میرود که تا سال  522 ،2222هزار دانشجوی خارجی برای تحصیل در چین،
حضور داشته باشلضد ( )International student statistics, 2008در مجملوع در سلال  321 ،2292هلزار و
 332دانشجوی خارجی از حلدود  222کشلور در  212کلالج و سلایر مؤسسلات در سرتاسلر چلین (بله جلز
تایوان ،مضطاۀ اداری ویژۀ هضکگضگ مضطاۀ اداری ویژۀ ماکائو) تحصیل کردند این آمار بلرخالف سلال
 ،2299با افزایش  35991نفر 92629 ،درصد رشد داشته است ()Cn news, 2012
جدول ( :)6تعداد دانشجویان خارجی در چین به تفکیک قارهها
قاره

مجموع کلی

درصد

آسیا

2296555

23622

اروپا

546453

92651

آمریاا

346112

92622

آفریاا

296252

1624

اقیانوسیه

46311

9634

*Source: Cn news, Statistical report for foreign students in china, 2012

هر یک از دانشجویان چیضی درخار از کشور ،یک تصلویر از چلین را بله هملراه دارد کله اغللب
مثبت است همهضین آنها بهعضوان سفیران فرهضگی زمیضه آشضایی بیشتر خارجی را بلا فرهضلگ چیضلی فلراهم
میکضضد از طرف دیگر دانشجویان خارجی محصل در چین نیز همهون یک دوربین ،لحظهبهلحظه در حال
ثبت تصاویری از چین و ارسال آن به خار هستضد افزایش دانشجویان خارجی در طی سالهلای  2222تلا
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 2292نشان میدهد که بازیگران دیپلماسی عمومی چین در ساخت تصلویری خلوب از ایلن کشلور موفلق
بودهاند
 -3-3صنعت گردشگری

گردشگری با بیش از  9میلیارد و  422میلیون گردشگر در سلال  ،2294ملؤثرترین پدیلدهای اسلت
که میتواند به عضوان یک فرصت ،ناش بسلیار مهملی در توسلعۀ دیپلماسلی عملومی ایفلا کضلد ،چراکله بله
ادرا ،دیگران شال میدهد و بهعضوان برنلد مللی باعلث جلذب گردشلگر خلارجی ملیشلود و در ابعلاد
سیاسی ،بهترین راه تبلیغ مؤثر و صحیح در مورد کشور و ماابلله بلا تبلیغلات مضفلی خواهلد بلود ( Rezaei,
)2014, p.163

مطابق با گزارشهای مضتشرشده از سوی ماامات گردشگری پان ،این شهر در سال  ،2293بیش از
 252میلیون نفر بازدیدکضضده داشته است که افزایش سالبهسال آن 1درصد اعالم شلده اسلت بضلا بله گفتلۀ
کمیسیون گردشگری پان ،درآمد حاصل شده از صضعت گردشگری در پالن در سلال  ،2293بلا بلیش از
 31263میلیارد یوان یا معادل  23644میلیارد د

ر ،یک افزایش  163درصدی را نشان میدهد ()Xin, 2014

در سال  ،2293صضعت گردشگری چین بهطور مداومی توسعۀ خود را حفظ نمود درآمدهای کلی
نسبت به سال 94 ،2292درصد رشد داشت و به  2614965میلیارد یوان رسید که بیش از  522هلزار فرصلت
شغلی را فراهم آورد صلضعت گردشلگری چلین در سلال  2293چضلدان عملالرد مطللوبی نداشلت و یلک
کاهش اند ،در ماایسه با سال گذشته را تجربه کلرد املا هملین گردشلگری هضلوز هلم  921میلیلون نفلر
بازدیدکضضده و درآمدی معادل  5969میلیارد د ر آمریاا را بله ارمغلان آورد چلین ،غلول باسلتانی شلرو و
دارای تاریخ 5222ساله و فرهضگی خاص است که برای جذب گردشگران از سرتاسر جهان همهلون یلک
آهنربا عمل میکضد محی گردشلگری چلین در سلال  2293بله نحلو چشلمگیلری بهبلود یافلت و شلمار
گردشگران خارجی در ماایسه با سال  2292بیش از 91درصد رشد داشت و به 11691میلیون رسید املا در
سال  2292گردشگری داخلی (گردشگران هضگکضگ ،تایوان و ماکلائو) خلوب نبلوده اسلت ورود کللی
گردشگران کاهش و کسری تجاری افزایش یافت شمار ورود گردشگران این سال 93264253میلیلوننفلر
با درآمدهای بالغ بر  526221میلیارد د

ر بود ()China National Tourism Administration, 2014
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جدول ( :)7تعداد گردشگران خارجی
2117

2118

2111

2191

2199

2192

گردشگران

(میلیون)

(میلیون)

(میلیون)

(میلیون)

(میلیون)

(میلیون)

گردشگران خارجی

293111

243253

291395

229221

299922

299192

گردشگرانهضگ کضگی

253194

913529

993322

913291

913599

919932

گردشگران ماکائویی

239121

221223

229914

239921

232121

299222

گردشگران تایوانی

42292

43152

42142

59422

52232

53422

مجموع گردشگران

549911

9322294

9224951

9339222

93564235

93264253

درآمد

496191

426143

316295

456194

416424

526221

میلیللللللارد

میلیللللللارد

میلیللللللارد

میلیللللللارد

میلیللللللارد

میلیللللللارد

د ر

د ر

د ر

د ر

د ر

د ر

*Source: http://www.travelchinaguide.com

اولین پیام صضعت گردشگری ،امضیت و صللح جلویی در سیاسلت خلارجی اسلت یایضل ًا افغانسلتان،
پاکستان و یا کشورهایی از این دست نمیتوانضد چضین حجمی از گردشگر و این میزان از درآملد را داشلته
باشضد گردشگران خارجی همیشه در ارتباطات بینالمللی عضصلر جاللبتلوجهی بلودهانلد آنهلا بله د یلل
روانشضاختی اغلب تصاویر خوب را مضتال میکضضلد تلا سفرشلان را للذتب لش جللوه دهضلد گردشلگران
خارجی تصاویری از پیشیضۀ باشاوه ،معماریهای خاروالعاده ،آدابورسوم ،فرهضگ کلار و نظلم زنلدگی
چیضیها را در سطح بینالمللی توزیع میکضضد که با مو چینهراسی ماابله خواهد کرد
 -4-3مبادالت فرهنگی با سایر کشورها

با شروع قرن بیستویک و بهویژه پس از شانزدهمین ،هفدهمین و هجلدهمین کضگلرۀ مللی حلزب
کمونیست چین ،حاومت این کشور بر ارزش فرهضگ بهعضوان یای از ستونهای اصللی روابل خلارجی،
اقتصادی و توسعۀ اجتماعی تمرکز کرده و استراتژیِ «پیش رفتن به سوی:
 بهبود تصویر چین در خار از کشور ارائه و انتشار فرهضگ چین در سرتاسر جهان ترویج در ،متاابل به عضوان پایه و اساس بهبود همالاری سیاسلی و اقتصلادی میلان کشلورهایم تلپ
 -گشایش بازارهای بینالمللی برای صضعت فرهضگ» را توسعه داده است ()Smits, 2014, p.11
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مباد ت فرهضگی میلان ملردم کشلورها بلهمضظلور تلرویج فرهضلگهلای مللی صلورت ملیگیلرد و
سیاستگذاران فرهضگی ملزم هستضد تا برای این تبادل فرهضگی یک چهارچوب استراتژیک ارائه دهضد تا به
توسعۀ هویت فرهضگی آنان در تطابق با ماتضیات متغیر جهان املروز ،یلاری برسلاند (Kim, 2011, pp.15-

 )16حاومت چین نیز در پی خیزش اقتصلادی ایلن کشلور و تحلت تللأثیر قلرار دادن سلایر نالاط جهلان،
بهمضظور شالدادن به در ،و تصویر چین در خار و گسترش نفوذ بینالمللی ،از فرهضلگ در مبلاد ت و
رواب خارجیاش بهره میبرد شایان ذکر است که برای برقراری مباد ت فرهضگی در وهلۀ اول ،آمریاا و
سپس کشورهای اروپایی ،آسیایی و آفریاایی در اولویت هستضد ()Smits, op.cit, pp.4-5
 -9-4-3مبادالت فرهنگی چین و آمریکا

از زمان شروع مجدد رواب رسمی دوجانبه میان دو کشور در سال  ،9191مباد ت فرهضگی ،ناش
مهمی درتعامالت دو مللت داشلته اسلت در ژانویلۀ  ،9191چلین و آمریالا یلک توافلقنامله در خصلوص
همااریهای فرهضگی را به امضا رساندند پس از ایلن توافلقنامله 2 ،طلرح اجرایلی دیگلر بلرای مبلاد ت
فرهضگی ،بهطور متوالی مورد تأیید قرار گرفت و به امضا رسید این طرح ها عبارتضد از:
 برگزاری فستیوال چین در واشضگتن دیسی با همااری مشتر ،وزارت فرهضلگ چلین و مرکلزهضرهای نمایشی جان اف کضدی دراکتبر.2225
 تاویت مباد ت فرهضگی دو کشور در سال 2292 برگزاری انجمن رواب فرهضگی دراکتبر  2292دردانشگاه برکلی کالیفرنیا برگزاری رویدادهای فرهضگی با حضور هضرمضدان چیضی در نیویور ،،بوستون ،لوسآنجللس وسانفرانسیساو درسال 2292
 حضور آمریاا در نمایشگاههای  2ماهۀ شانگهای 2292بلا یلک غرفلۀ  2222مترمربعلی و جلذببیش از  962میلیون نفر بازدیدکضضدۀ چیضی ()Xinhua, 2010
 آغاز فعالیت انجمن فرهضگ و هضر چین -آمریاا در سال 2292 برقرای انجمن موزۀ چین -آمریاا در شانگهای و هانگژو در سال 2294 -2-4-3مبادالت فرهنگی چین و اروپا

طی سال های اخیر ،نیاز به تاویت و گسترش ارتباطات در سطح مردم و دیپلماسلی ملردم بلا ملردم،
گفتگوهای بین فرهضگی ،در ،متاابل و همااری های بلضدمدت فرهضگی ،در رواب چین -اروپلا ،جایگلاه
برجستهای یافته است این پیشرفت ها توس هردو طرف و در بلا ترین سلطح ترغیلب شلده اسلت تملامی
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دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا در حال حا ر از رواب

فرهضگلی دوجانبله بلا چلین برخوردارنلد ( Staines,

 )2012, p.7در ادامه ،مباد ت فرهضگی چین با کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ذکر میشود
 میزبانی فرانسه در سال فرهضگی چین در سال 2223 برگزاری دورههای زبان چیضی در مراکز فرهضگی چین در پاریس در سال 2223 فستیوال فرهضگی چین در آلمان پروژۀ مباد ت فرهضگی با اتریش انعااد توافقنامههای بیندولتی با ایتالیا درخصوص استارار مراکلز فرهضگلی در هلر دو کشلور درسال 2223
 -استارار انجمن چین-

اسلپانیا در کشلور اسلپانیا و در همالاری بلا حاوملت اسلپانیا ( Aoyama,

)op.cit, pp.14-16

 افتتاح انجمن بینالمللی فرهضگی پان با همااری انجمن بینالمللی فرهضگی چین و بضیاد اروپلاییبرتلزمن درسال  ،2224با

هلدف تلرویج و ارتالاء گفتگلوی فرهضگلی میلان چلین و اروپلا ( Xinhua news

)agency, 2004

 -تأسیس دفتر کمیسیون اقتصاد و فرهضگ اتحادیۀ اروپا -چلین در پالن درسلال 2221

(Europe-

)China culture & economy commission, 2008

 حضور چین در جشضوارۀ یوروپالیا بهعضوان مهمان افت اری درسال 2221 شللرکت در جشللضواره هللای تئللاتر آویگضللون در فرانسلله ،موسللیای هلشللتاین در آلمللان و فسللتیوالبینالمللی ادیضبر

در بریتانیا در سال  ،2221با هدف ارتااء رواب فرهضگی

 ایجاد رواب فرهضگی میان کاخ ممضوعۀ چین و موزۀ لوور پلاریس ،میلان ملوزۀ مللی چلین و سلهموزۀ بزر

آلمان و موزۀ کاخ ملی ونیز ،میان کتاب انۀ ملی چین و کتاب انۀ مللی بریتانیلا و همهضلین میلان

تئاتر ملی چین و تئاتر ملی بریتانیا ()Wei, 2014

 تأسیس جامعۀ متحد چین -اروپا و مورد حمایت سفارتخانهها ،کضسلولگریهلا و دفلاتر تلرویجفرهضگی در سرتاسر اروپا ،با هدف ترویج و ارتااء مضافع و در ،فرهضگ چیضی در آن کشورها
 برگزاری انجمن فرهضگ و رسانه چین -جمهوری مالت در پایت ت ایلن کشلور (والتلا) در سلال)Orong, 2014( 2294
 -3-4-3مبادالت فرهنگی چین با کشورهای آسیا (ایران و هند)

 -تأسیس انجمن دوستی ایران و چین در دیماه 9319
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 درخشش ده فیلم از کشور چین در جشضوارۀ بینالمللی فیلم فجر ایران در سال 2292 برگزاری سمیضار بینالمللی «چین و ایران ،مباد ت فرهضگی در جادۀ ابریشم» در مرکز کضفرانسدانشگاه زبانهای خارجی شانگهای درسال 2294
 مالقات دبیر کل مجمع جهانی اهلالبیت (ع) با رئیس کتاب انۀ ملی چین درسال 2294 برگزاری همایش سالیانۀ انجمنهای دوستی ایران و چین درسال 2294-پ

ش فیلم طال و مس در دانشگاه تاضولوژی پان درسال Iranian cultural attache in ( 2294

)Beijing, 2014

 اسللتارار مرکللز مطالعللات هضللد در دانشللگاه پایضللگ چللین و تأسللیس کرسللی مطالعللات هضللد دردانشگاههای فودان ،شضژن و جیضان در سال 2223
 انتشار تمبر مشتر،؛ یک طرف تمبر با تصویر معبد ماهلابودی در بوداگایلا هضلد و طلرف دیگلرتمبر با تصویر معبد اسب سفید در لئویانگ چین در سال 2221
 بازدید  922عضو هیئت جوانان چیضی از کشور هضدوستان در سال 2292 آغاز آموزش زبان ماندارین در سطح مدارس متوسطه برای  22مدرسه در هضد در سال 2293 تصویب طرح مباد ت فرهضگی در سال 2293 تأسیس دو کرسی مربوط به آموزش زبان هضدی در دو شهر گوانگجو و شانگهای چین در سلال)Indianembassy, 2014( 2294
 -4-4-3مبادالت فرهنگی چین و کشورهای آفریقایی

مباد ت فرهضگی میان چین و آفریاا در اواس دهۀ  9152آغاز شد ،زمانیکه در مه  ،9155چین و
مصر بر سر همااریهای فرهضگی میان دو طرف ،گفتگوهایی را انجام دادند بعد از آن تملامی کشلورهای
آفریاایی که روابطی دیپلماتیک با چین برقلرار نمودنلد ،توافلقناملههلای حالومتی دوجانبله در خصلوص
همااریهای فرهضگی و طرحهای اجرایی سا نه را به امضا رساندند ( )China.org, 2003که برخی از آنها
عبارتضد از:
 توافق رهبران چین و آفریاا بر سر ساخت یک شلراکت جدیلد اسلتراتژیک بلا هلدف مبلاد تفرهضگی در نشست انجمن همااری چین و آفریاا در پان در سال 2222
 اعطای  5میلیون یوآن برای بورسیه تحصیلی به دانشلجویان خلارجی کلامرونی در چلین از سلال2221
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 ورود حدود  32تا  42دانشجوی کامرونی به چین برای تحصیل در این کشلور از  2229تلا 2299(همزمان با استارار نهادهای کضفوسیوسی و افزایش نفوذ چین در آفریاا)
 برگزاری اولین کضفرانس انجمن اتاو فار چین و آفریاا به میزبانی دانشگاه زجیانگ در هانگژودر استان زجیانگ با حضور نمایضدگان چین و  29کشور آفریاایی در اکتبر 2299
 مراسم راهاندازی انجمن تحایاات آفریاایی از جامعۀ چین برای ب ش مطالعلات آفریالا در سلال.2299
 اعطای بورسیه های متفاوت از طرف حاومت چین برای آموزش در حوزههای متفلاوت در ایلنکشور برای  922نفر از مردم رواندا در سال )forum on China-Africa cooperation, 2013( 2293

زمانی که تراز مباد ت فرهضگی در ماایسه با رواب امضیتی -نظامی یا اقتصلادی افلزایش ملییابلد،
تصویری صلحطلب و قابل در ،از چین ،جایگزین تصویر مضفی تهدیدزا میشود
 -5-3انتشارات بینالمللی

از زمان ادغام صضعت چاپ و نشر در چین در سال  ،2222در مجموع  55گلروه انتشلاراتی اسلتارار
یافتضد که عالوه بر صضعت داخلی ،بعد بینالمللی آن را نیز پوشش ملیدهضلد مرکلز ارتباطلات بلینقلارهای
چین ،بهعضوان یک سازمان ارتباطات بین المللی غیردولتی ،در تولید محصو ت چاپی و صوتی و تصلویری
به اکثر زبانهای م تلپ بینالمللی ت صص دارد سازمان های دیگری نیلز وجلود دارنلد کله در خلار از
سرزمین اصلی چین و مستار در کشورهای گوناگون ،در عرصۀ انتشارات بینالمللی به فعالیت میپردازنلد
از مهمترین انتشارات بینالمللی چین« ،روزنامه»هایی هستضد که در خار از چین چاپ و توزیع می شلوند
ب ش عمدۀ این روزنامهها در آمریاا مضتشر میشوند که عبارتضد از:
 ورد ژورنال ( ،)World Journalروزنامهای با انتشار روزانلۀ  352هلزار و بله زبلان چیضلی کله درآمریاای شمالی مضتشر میشود
 سیاتل چایضیز پست ( ،)Seattle Chinese Postروزنامهای به زبان چیضی که با تیراژ  92هزار نس هبهصورت هفتگی در سیاتل واشضگتن مضتشر میشود
 سللمپن ( ،)Sampanروزنامللهای دوزبانلله چیضللی -انگلیسللی کلله در محل لۀ چیضللیهللا در بوسللتونماساچوست مضتشر میشود
 سیاتل چایضیز تایمز ( ،)Seattle Chinese Timesروزنامهای دوزبانه که به صلورت هفتگلی و بلاتیراژ  522هزار نس ه ،در سیاتل واشضگتن چاپ و مضتشر میشود
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 سیضگ تائو دیلی ( ،)Sing Tao Dailyدومین روزنامۀ چیضیزبان هضگکضلگ کله دارای حلداقل 92ویرایش در خار از کشور است این روزنامه با  1دفتر خبری در  922شهر در سرتاسر جهان در خلار
از کشور مضتشر میشود
 اخبار روزانۀ بینالمللی ( ،)International Daily Newsیالی از عملدهتلرین روزناملههلای زبلانچیضی در آمریاای شمالی و اندونزی است که در سال  9119در شهر مانتری پار ،کالیفرنیا راهاندازی شد
 اخبار روزانلۀ سوگلاس ( ،)Wj Los Vegas Daily Newsروزناملهای چیضلی کله بله صلورتروزانه و با زبان چیضی مضتشر میشود این روزنامه بزر ترین روزنامۀ چیضیزبان برای ساکضان محلی چیضی-
آمریاایی در سوگاس است
 -چایضا پرس ( ،)China Pressسومین روزنامۀ بزر

چیضی که با تمرکز بر اخبار سرزمین چین ،در

 5ژانویه 9112در آمریاا راهاندازی شد
عالوه بر آمریاا ،روزنامههای چیضی در کشورهای زیر نیز مضتشر میشوند:
روزنام لۀ چایضللا دیلللینیللوز ( )China Daily Newsو سللیضگ تللائودیلللی ( )Sing Tao Dailyاز
پرتیراژترین روزنامههای چیضی موجود در کانادا هستضد
روزنامۀ استرالیا چایضا تلایمز ( )Australian China Timesو روزناملۀ دیللی چلایضیز هراللد ( Daily

 )Chinese Heraldنیز از روزنامههای چیضی هستضد که در استرلیا مضتشر میشوند
عالوه بر این ،روزنامههای سین چو دیلی ( )Sin Chew Dailyدر مالزی ،ژاپن نیوز چایضیز ( Japan
 )News Chineseدر ژاپللن ،زائللو بللائو ( )ZaoBaoدر سللضگاپور و چللایضیز کامرشللال نیللوز ( Chinese

 )Commercial Newsدر فیلیپین مضتشر میشوند همهضلین سلیضک تلائو دیللی در فرانسله ،چلایضیز یلوروپن
پست ( )Chinese European Postدر آلمان ،ایضدونژین شانگ بائو ( )Indonesian Shangbaoدر اندونزی
و چایضیز کامرشال ( )Chinese Commercialدر آفریاای جضوبی مضتشر میشوند ()Wikipedia, 2014

روزنامهها یای از بهترین ابزارهای ارتباطات بینالمللی هستضد که تأثیر مهمی در افاار عمومی بین
المللی دارند انتشار روزنامههای چیضی یا دوزبانه ،بهخصوص در کشورهایی که رقیب جدی چلین هسلتضد؛
به آگاهی افاار عمومی این کشورها از وجوه م تلپ چین ،و مالیمتر شدن سیاست خارجی آنها در قبلال
چین کمک میکضد
 -6-3رادیو و تلویزیون

خیزش فووالعادۀ چین ،هم جهان را وادار کرد تا به این کشور در حال ظهور توجه کضد و هم ایلن
فرصللت را در اختیللار ماامللات چللین قللرار داد تللا بللهتصللویر خللود ،بللهویللژه در خللار از کشللور ،توجلله
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قابلمالحظه ای داشته باشضد نمایش وقایع و رویدادها در رسانهها ،ناش مهمی در ارائلۀ تصلویر چلین ،ایفلا
میکضضد برای مثال در مراسم افتتاحیۀ بازیهای المپیک پان ،آنهه نشان داده شد ،به و وح نمایانکلردن
جایگاه تصویر بینالمللی چین بود بهطور مشابه در ژانویۀ  ،2299دو فیلم تبلیغاتی چین در میلدان تلایمز در
نیویور ،مضتشر شد مش ص است که انجام مدیریت تصویر از طریق رسانههای خبری تولیلد چلین ،یلک
رویارد سیستماتیک حاومت چین است که به توسعۀ مضظم کانالهای ارتباطات بینالملللی کملک کلرده
است برای مثال ،شباۀ خبری بینالمللی چین به زبان انگلیسی ،تلویزیون بینالمللی مرکزی چین اسلت کله
رئیس جمهور سابق ،هو جیضتائو ،این شباه را یای از رسانههای بلین الملللی طلراز اول دانسلت ایلن شلباه
دارای فضاوری های ارتباطلات پیشلرفته ،حجلم عظیملی از اطالعلات ،پوشلش گسلترده و دارای یلک نفلوذ
رسانهای قوی است همهضین کانال بینالمللی  ،cctv9با هدف گسترش صدای چین به م اطبان در داخلل
و خار  ،به چضدین زبان ،راهاندازی شد عالوه بر ایضها ،تلویزیون مرکزی چین ،به واسطۀ انتشار به زبانهای
انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیولی ،عربی و روسی و همهضین چیضی ،م اطبان بینالمللی زیادی دارد پیام آن نیز
روشن است :بهبود تصویر بینالمللی چین ( )Seungeun, 2013, pp. 2-4کانال  1این تلویزیلون ،انگلیسلی
است که در سپتامبر  2222راهاندازی شد این کانال در سطح بینالمللی بلا ملاهواره روپلرت ملردا ،بلرای
بریتانیا ،فاکس بلرای ایلا تمتحلدۀ آمریالا و وانوآتلو در اقیلانوس آرام ،پوشلش داده شلد تلا جلایی کله
تلویزیون مرکزی چین در چضدین بازار رسانۀ آفریالایی از جملله کضیلا ،بلهعضلوان یلک مضبلع خبلری عملدۀ
خارجی ،جایگزین خوبی برای سیانان بهحساب آمد
عالوه بر شباههای تلویزیونی ،رادیو پان نیز بهسرعت در حال جمعآوری وابستههای محلی بلرای
پ ش مجدد رادیو پان در باند مو ( )FMاست و توانسته به یای از تأثیرگذارترین رادیوهای شلرو دور
تبدیل شود شاید بتوان علت سرمایهگذاری گسلتردۀ چیضلیهلا در حلوزۀ رسلانه را در مااللۀ ونجیابلائو در
روزنامۀ پیپلز که در فوریه  2229مضتشر شد در ،کرد آنجا که اذعان داشت« :ما باید دیپلماسی عمومی را
در مؤثرترین راه هدایت کضیم ما باید جهان خار را از دستاوردهایمان در اصالحات و آزادسازی سیاسی
و نوسازی به شیوهای جامع ،دقیق و بهموقع آگاه سازیم و در همین زمان باید در مشلاالت پلیش رویملان
صادقانه رفتار کضیم» ()Cull, op. Cit, pp.7-8

 -4وجهۀ بینالمللی چین

چین در حال حا ر به این نتیجه رسیده است که در تمایل خود برای رسیدن به یک قدرت برجستۀ جهانی،
باید با عموم مردم بهعضوان ب شی از سیاست خارجی و اقتصادیاش درگیر شود از این مضظر ،ظهور قدرت

22

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل ،سال  ،4شماره  ،2بهار و تابستان 9315

جدید ،عالوه بر عوامل س تافزاری نیازمضد عوامل نرمافزاری نیز هست چراکه بدون قلدرت نلرم ،حفلظ
و عیت بینالمللی مساعد ممان نیست و بسیاری از قدرتها در جهان از توسعۀ چلین جللوگیری خواهضلد
کرد بضابراین ،دولت چین به دیپلماسی عمومی در جهت ارائۀ جذابیتها و ویژگیهای مضحصربه فرد خود،
بهویژه فرهضگ ،توجله زیلادی ملیکضلد ( )Shafiee & Nezhad zandieh, 2012, p.179ایلن املر کملک
می کضد تا چین مضافع ملی خود را از طریلق اعملال قلدرت نلرم و قلدرت اقتصلادی ،تحلت پوشلش روابل
دوستانه با دولتهای در حال توسعه ،دنبال کضد این رویارد ،یک تحول ژرف در طول نیم قرن گذشته ،از
جضگ و اناالب تحت حاکمیت مائو تا عصر صلح و توسعه بوده است در دو دهۀ گذشته ،چلین بلهعضلوان
یک کشور کمونیستی و بسته شضاخته میشد که توسعۀ دموکراسی در آسیا و هرجای دیگلری در جهلان را
به خطر میانداخت اما امروزه این کشور بهطور فزایضدهای یک کشور سرمایهداری ،مدرن و جهلانی اسلت
که با اصالحات اقتصادی توانسته است خود را بهعضوان یای از بزر ترین مااصد سرمایهگلذاری مسلتایم
خارجی معرفی کضد این تغییر و تحو ت ،عالوه بر آناه موجب بروز نگرانیهایی شده است ،ظرفیت ایلن
کشور برای جذاب بودن و استفاده از قدرت نرم فزایضده را بهخوبی به نمایش میگذارد چین با آگلاهی از
نمایه های ابزار نرم ،با هدف تعمیق رواب با سایر مضاطق و جهان ،بهویلژه بلا کشلورهای در حلال توسلعه در
آفریاا ،آمریاا ،خاورمیانه و جضوب شرو آسیا ،طرحهای خود را عمللی ملیکضلد ()Bean, 2009, pp.1-2

ساخت رواب با کشورهای فوو با یک سبک متمایز صورت میگیلرد و آن تأکیلد بلر سیاسلت دوسلتی و
تمرکز بر اهمیت حاکمیت دولت و سیاست عدم مداخله در املور سلایر کشلورها بلا شلیوهای از دیپلماسلی
نوین بهمضظور تاویت کردن نفوذ است به همین دلیل ،دیدگاه هلای جهلانی نسلبت بله چلین ،مثبلت اسلت؛
اگرچه این رتبهبضدی برای این قدرت آسیایی ،بهطور قابلتوجهی در کشلورها و مضلاطق م تللپ ،متفلاوت
است به طور مشابه ،قدرت اقتصادی در حال رشد چین ،بهطور معمول بهعضوان یک مسلئلۀ خلوب در اکثلر
کشورها مورد بررسی قرار گرفت با این حال در برخی کشورها ،رفاه فزایضدۀ چلین بلهعضلوان یلک تهدیلد
لحاظ میشود در همین حال ،ساباۀ حاوو بشری چین به عضوان یک ناطه عپ برای تصلویر جهلانی آن،
همهضان پابرجاست بهویژه دولت های آمریاا ،ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی بهشدت بلر ایلن باورنلد
که دولت چین به حاوو مردم خود احترام نمیگذارد در میان  43کشور که ملورد بررسلی قلرار گرفتضلد،
بهطور متوس 41 ،درصد نظر مطلوبی نسلبت بله چلین ابلراز داشلتهانلد ،درحلالیکله  32درصلد ،امتیلازات
نامطلوبی را ارائه دادهاند با این حال ،تصویر کلی چین در ایا تمتحدۀ آمریاا و اروپا عمدتاً مضفی اسلت،
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بهگونهای که در ایا تمتحدۀ آمریاا ،دیدگاه های مضفی نسبت به چین در ماابلل دیلدگاههلای مثبلت55 ،
درصد نسبت به  35درصد است
نگرشها در قارۀ آسیا در قبال چین بهطور قابلتوجهی در سرتاسر مضطاه متفاوت است 92درصد یا
درصد بیشتری از افالار عملومی مثبلت در کشلورهای آسلیایی مسللمان در پاکسلتان ،بلضگالدش ،ملالزی،
اندونزی و همهضین اکثریت بودائیهای تایلضد وجود دارد  52درصد مردم کرۀ جضوبی نیز نظرات مثبتی در
قبال چین اعمال کردهاند که در ماایسه با سال  42 ،2293درصد افزایش یافته است چین ،نظلرات مثبلت را
در نظرسضجی های کشورهای جضوب صحرای آفریاا به خود اختصاص داده است اگرچه این نظلرات ،چله
مثبت و چه مضفی ،تاریباً بهطور مسلاوی تاسلیم شلدهانلد ( 45درصلد مطللوب و  45درصلد نلامطلوب) در
آمریاای تین نیز دیدگاه ها نسبت به چین ،بیش از آناه مضفی باشلد ،مثبلت اسلت ،اگرچله در دو کشلور
برزیل و آرژانتین ،در سال  ،2293دیدگاههای مثبت به ترتیب  29و  94درصد ،کاهش یافت گفتضلی اسلت
که در سرتاسر جهان ،افراد جوان تمایل بیشتری دارند تا در قبال عملارد چین ،نگرش مثبتلی داشلته باشلضد
()Pew Research Center, 2013

بهطور کلی ،آمارها نشان میدهد کله کشلور چلین در عرصلۀ جهلانی ،هلم در سلطح ملردم و هلم
درسطح دولت ها توانسته است بیش از افاار مضفی ،دیدگاه های مثبتی را از خلود برجلای بگلذارد کله ایلن
روند نیز تاکضون ادامه دارد روند رو به افزایش نهادهای کضفوسیوسی و کلالس هلای درس مربلوط بله آن،
افزایش متداوم مباد ت فرهضگی در سطوح گوناگون با عمده مضاطق و کشورهای جهان ،گسترش انتشارات
بینالمللی آن و بهویژه شباههای رادیویی و ماهوارهای و آمار با ی گردشگری ،نشاندهضدۀ نفلوذ فزایضلدۀ
این کشور در عرصۀ بینالمللی است
نتیجهگیری

عملیات نظامی چین در دهۀ  9112و اقتصاد آن ،باعث طرح تئوری تهدید چین از سوی بسیاری از محااان
غربی و کشورهای درحال توسعه شد ایده ای که خیزش چین را همانضد خیزش ژاپن و آلمان در اوایل قرن
 22دانست که جهان را تهدید میکردند بضابراین ،تغییر تصویر چین و تضعیپ سضاریوی تهدید چین بلرای
پان روری ،و برای آیضدۀ سیاست خارجی آن حیاتی محسوب میشد چین بلا مطلرح کلردن اسلتراتژی
خیزش صلح آمیز و استفاده از اشاال نوین دیپلماسلی تحلت عضلوان دیپلماسلی عملومی تلالش کلرد تلا بلا
برندسازی هویت فرهضگی چین و ایجاد جذابیت در میان م اطبان خلارجی و بلاور بله توانمضلدیهلای ایلن
کشور ،وجهه ای مطلوب برجای بگذارد ،مضافع خود را پیش برده و ارزشهلایش را نمایضلدگی کضلد چلین
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 بایلد بلا،درحال حا ر به این نتیجه رسیده است که در تمایل خود برای رسیدن به قلدرت برجسلتۀ جهلانی
عموم مردم جهان بهعضوان ب شی از سیاست خارجی و اقتصلادیاش درگیلر شلود درواقلع چلین از طریلق
 و چهرۀ مثبت، آن تصویر بدخیم و مضفی خود را تضعیپ،ایجاد ذهضیت مطلوب در افاار عمومی بینالمللی
را تاویت کرده است اقداماتی که این کشور از طریق ابزارهای فرهضگی دیپلماسی عمومی خلود بله انجلام
 در، الاای یک چین خوب و صلح دوست به جهانیان است البته روری است که ماامات پالن،می رساند
، به مباحث حاوو بشری توجه ویژهای داشته باشلضد،راستای مطلوبتر جلوهدادن تصویر جهانی کشورشان
 بهطور قابل مالحظهای نمایش داده میشود،مسئلهای که توس برخی از کشورهای غربی
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