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 چکیده

دیپلماسری ررهگگری رمریکرا در ل رال چرین پرا اه یراهدهب سرپتام ر اسرت            اي دربارة چگونگی عملکررد پژوهش حاضر، مطالعه

در سیاسرت   سرپتام ر  99و همچگرین ولرای     روريدیپلماسی ررهگگی رمریکا برا پیررررت روهارر ون وسرایل ارت اورات و علرب ررن       

و ارائۀ تصویر مطلروبی اه خرود اه اب ارهراي مفتلفری در      3خارجی رمریکا اهمیت پیدا کرد  دولت رمریکا براي احیاي لدرت نرم

در  سپتام ر و حملره بره ارنانسرتان   99برد  در پی ارول وجهۀ رمریکا در چین، پا اه حوادث چارچوب دیپلماسی ررهگگی بهره می

، دولت رمریکا مترصد تررمیب وجهرۀ خرود در کررورهاي ناراضری اه الردامات هژمونیر  ایرن         2003و عراق در سال  2009سال 

کوشد تا با استفاده اه چارچوب نظرري دیپلماسری ررهگگری بره بررسری      بر همین اساس مقالۀ حاضر میچین بررمد   اهجملهکرور 

بپررداهد  پرسرش    2009-2092رمریکرا در ل رال چرین در راصرلۀ همرانی       ی ررهگگری ها و راهکارهاي دیپلماسمفهوم، سابقه، روش

شود؟ ررضیۀ نوشتار حاضر بر سره  هایی ترکیل میرمریکا در ل ال چین اه چه مؤلفه ساختار دیپلماسی ررهگگیاصلی این است که 

اشراعۀ سر     پدیردة هالیوودیسرب و   و سی ها در چارچوب هبان انگلیرود، اشاعۀ ررهگگ و ارهشصگعت رست :تأکید دارد مؤلفه

  رهیارت این پژوهش بر مفهوم دیپلماسی عمومی و مؤلفرۀ هیرشراخۀ رن، دیپلماسری ررهگگری اسرتوار گردیرده       هندگی رمریکایی

 و برخروردار شرد   ییبسر ا سپتام ر دیپلماسی عمومی و دیپلماسی ررهگگی در سیاست خرارجی رمریکرا اه اهمیرت    99است  بعد اه 

 ویژه چین بهره برد ه اب ارهاي دیپلماسی ررهگگی در جهت احیاي وجهۀ خود ن د ارکار عمومی جهان بهرمریکا ا
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Abstract 
This article investigates the cultural diplomacy of the United States towards china post 

9/11. The cultural diplomacy has been growing in importance in the US foreign policy due 

to the increasing development of communicational tools and technology as well as the 

September 11 attacks. The US government used a variety of tools in the context of its 

cultural diplomacy to restore its soft power and deliver an ideal picture of itself. As the 

United States' soft power and reputation in china, its greatest trade partner, had declined 

after the September 11 attacks and Afghanistan and Iraq invasions in 2001 and 2003, 

respectively, it tried to compensate its own reputation in that country. Accordingly, the 

present study tries to examine the concept, background, methods and approaches of United 

States' cultural diplomacy during 2001-2012. In this regard, we are to answer this main 

question that "what components do constitute the United States' cultural diplomacy 

structure?" The hypothesis of this paper focuses on three components. These three 

components are: Fast food industry in terms of two McDonald and KFC brands; promoting 

culture and values through English Language learning; Hollywoodism which is referred to 

as the Hollywood's strategy to secure the United States' national interests and disseminate 

the American way of life; The descriptive-analytic method has been applied in this paper. 

This research approach is based on the concept of public diplomacy and its subcomponents 

namely the cultural diplomacy, because the cultural diplomacy is one of the main 

components of public diplomacy. Results show that the public diplomacy and, in particular, 

cultural diplomacy had grown in importance after the September 11 attacks, so that US 

used cultural diplomacy tools to restore its reputation in global public opinion especially 

Chinese people. The above mentioned three components had a linchpin role in 

implementing cultural diplomacy in the United States' foreign policy towards china, 

because they didn't have an importance place in the US foreign policy before the September 

11 attacks. September 11 events are among the main requirements of the international 

system the turned the way of using soft power by the United States upside down. 
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 مقدمه

بره   2003و در بره ارنانسرتان    2009سپتام ر در چارچوب م ارهه علیره تروریسرب، در سرال     99رمریکا بعد اه 

در جگگ  9گراییجان هکامیابی دولت رمریکا در جگگ علیه ارنانستان و همچگین ی عراق حمله کرد  عدم

چین یکری   اهرنجاکهدار کرد  خدشه علیه عراق، تصویر و اعت ار رمریکا را در اذهان و ارکار عمومی جهان

بین این دو کرور برلرار اسرت،   2ست و وابستگی متقابل التصاديا ترین شرکاي التصادي رمریکااه ب رگ

خود ن د ارکار عمومی چرین در   ررتۀر ررهگگی جهت احیاي اعت ار و وجهۀ اهدستلذا دولت رمریکا اه اب ا

کرارگیري اب ارهراي ررهگگری ممکرن اسرت      مگار  ملی با بره  ردر یپ بهره برد  3چارچوب دیپلماسی ررهگگی

مکمل رنها باشد   تواندنظامی شود، اما می و همانگد اب ارهاي سیاسی، التصادي نتواند جایگ ین سایر اب ارها

مین أهاي ررهگگی براي ترنجا که ممکن است اه شیوه دهگد تاترین کرورها نی  ترجیح میامروهه حتی لوي

و  4دموکراسری یان دور برراي تررویف ررهگرگ لی ررال    رمریکا اه سرال  ةایاالت متحد  د استفاده کگگدمگار  خو

خصوص لررهاي نف ره و جروان کررورهاي    ها و بهتسفیر اذهان عمومی دنیا اه این شیوه براي جذب ملت

رو پرسرش  یرن ا  اهارر ایش داده اسرت   شردت بره گذاري را دیگر استفاده کرده و در سالیان اخیر این سرمایه

ن پا اه یراهده سرپتام ر دربردارنردة چره     پژوهش حاضر رن است که دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ل ال چی

چرین در ایرن    در برابرر ست که دیپلماسی ررهگگی رمریکرا  نویسگدگان بر رن ا باشد؟ انگارةهایی میویژگی

 ر هده است دو 5رموهش هبان و برندساهي ها،انی، حول استفاده اه رسانهمقط  هم

 پیشینۀ پژوهش-0

کرارگیري لردرت نررم رمریکرا و     دیپلماسی ررهگگی رمریکا و همچگرین اب ارهراي بره    در موردرارسی  مگاب 

دیپلماسری عمرومی رمریکرا در ل رال      در مرورد  هرایی اسرت  تراکگون پرژوهش    بسریارکب دیپلماسی عمرومی  

کگون ایرن ترا  برر عرووه  ررتره اسرت   خاورمیانه و همچگرین تحروالت ایرن مگطقره و شرمال ررریقرا صرورت گ       

وجرود  ایرن  برا  لدرت نرم رمریکا در ل ال دیگر کررورها انجرام شرده اسرت     هاي هیادي نی  دربارة پژوهش

سرپتام ر  99در ل ال چرین پرا اه حاد رۀ     دیپلماسی ررهگگی رمریکا دربارة خاص ووربه پژوهری گونههیچ

________________________________________________________________ 

1. Unilateralism 

2. Economic Interdependence 

3. Cultural Diplomacy 

4. Liberal Democracy 

5. Branding 
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در ل رال چرین    دیپلماسی ررهگگی رمریکاعملکرد  ررسیب در اولین توش حاضر پژوهشانجام نرده است  

 سپتام ر است 99پا اه حاد ه 

لررار داده   یموردبررسر و مگظرر  شده در این حوهه را اه د، نگارنده مطالعات انجامپژوهش در پیریگۀ

 است:

 0دیپلماسی عمومی آمریکا-0-0

چارچوب غال ی را به چرالش   ،«نگاهی نظري به دیپلماسی عمومی رمریکا» ( در مقالۀ2090) ای دي

کرد که همچگان راهگمراي الردامات کگرونی دیپلماسری عمرومی رمریکرا اسرت و تأکیرد دارد کره ایرن           می

اب در کتر  (2099) ایر دي دیپلماسی عمومی بدون تنییرات عمدة ساختاري، رالد مرروعیت اخولی اسرت   

هراي دیپلماسری عمرومی رمریکرا در ل رال ایرران پرا اه        سیاست، «دیپلماسی عمومی رمریکا در ل ال ایران»

سراه مررت ط برا    هاي سیاستو نی  حلقه 2واکر بوشهاي پایانی دولت جرجسال ژهیوبهحاد ۀ یاهده سپتام ر و 

 کگد عمیق بررسی می ياگونهبهرن را 
United States Senate, Committe on Foreign Relations, Washington, DC. (2011): 

ش خرود را  کهرگ  خیاه ترار  اسرتفاده  با تگش بین ایگکه چین چگونه و اختوراتاین نوشتار به بررسی 

رمریکرا   اهرنجاکره پررداهد   ترأ یر گذاشرته مری    در چین مدرن بر تحوالت چگونه جهان بقیۀایگکه  وبیگد می

بیررتر چرین در مسرائل جهرانی اه      چین است، لذا به دن ال درگیرکردن هرچره  توجه التصادنگران رشد لابل

کگد تا رمریکا نتواند چین را اه وریق دیپلماسی کار میکه چین همهوریق دیپلماسی عمومی است، درحالی

دیپلماسی عمومی راه ردي و سیاست »در کتاب  (2099) 3  یارول مانهایبعمومی درگیر مسائل جهانی کگد

هراي کسر    بررسی چرایی و چگونگی استفاده اه رگون و رگاوري دن ال به ،«گسترش نفوذ جی رمریکا خار

فروذ  مورقیت در ارت اورات راه رردي برراي مقاصرد دیپلماسری عمرومی اسرت  در ایرن ا رر بره چگرونگی ن           

ه ردي کارگیري اب ارهاي دیپلماسی عمومی راهساهي رمریکا اه وریق بکرورهاي مفتلف در نظام تصمیب

 شود پرداخته می

________________________________________________________________ 

1.American Public Diplomacy 

2. George Walker Bush 

3. Jarol Manheim 
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 و دیپلماسی فرهنگی آمریکانرم قدرت -0-2

ا رر  « تراریفی و معاصرر  ، نظرري  هراي ایاالت متحرده: دیردگاه   لدرت نرم و سیاست خارجی»کتاب 

 سگدگانرانینواست که  يامگتررنردههاي تحقیقی اي گردرمده اه مقالهمجموعه( 2099) 2و کاکا 9پارمار

در دانرگاه مگچستر  2002در ماه مه « لدرت نرم و امور خارجی ایالت متحده»ر همایش بار درنها را نفستین

هاي شود و سپا نارساییاند  بدین ترتی  ابتدا مگظور اه لدرت نرم، سفت و هوشمگد روشن میارائه کرده

 2002جمهرور جدیرد رمریکرا پرا اه نروام ر      هاي ررراروي رئریا  دولت بوش به نقد کریده شده و چالش

مرورد کگردوکاو لررار    « 3نراي »ها و تکوین رن اه نظر ریره ژهیوبهمفهوم لدرت نرم  رنگاهگردد  بررسی می

دیپلماسری   ۀگررته و به دن ال رن کاربرد تاریفی این مفهوم ت یین گردیده است  در ادامه ترأ یرات دو برنامر  

 در دانررگاه « 4هگرري کیسرگجر  »همرایش  -به اجرا دررمد 9160و  9150هاي عمومی لدرت نرم که وی دهه

هراي پایرانی نیر     ارهیابی شده است  در رصل -هاي رمریکابررسی ۀدر همیگ« سال بورگ»هاروارد و همایش 

اروپا و    توضریح داده   ۀدار با تروریسب، سیاست لدرت نرم اتحادیراه ردهاي اووعات پایه در جگگ دامگه

تروان بره کاربسرت مفهروم لردرت نررم در سیاسرت        ر حاضر میاه نقاط اشتراک این ا ر با نوشتا .شده است

توان به عدم کاربست دیپلماسی ررهگگی رمریکرا در  خارجی رمریکا اشاره کرد و اه نقاط ارتراق رن نی  می

برر  « لردرت نررم  »ت یین نظرري  ( در مقالۀ 2093)هاده حسیگی و جمعهره کرد  کیوانهاي رن اشاچین و مؤلفه

برر  پرداهند، این نوشرتار  می در سیاست خارجی« لدرت يرمادیغمگاب  »به کاربست « ناي»ررا م گاي نگرشی 

، برداشرت صرلح دموکراتیر ، تفسریر     5عادالنره  نظریرۀ جگرگ  )رویکردهراي   ارر اري عد نرمم گاي ترریح بُ

 هيپرردا کگرد کره در رونرد نظریره    مری ناي، بر این معگا پاررراري   يدر کگار ررا (ول یپساگرامریگی اه چیره

پاررراري کررده و بایرد اه     هایی است که بر وجه نرم لدرتالملل، دیدگاه وي تگها یکی اه نظریهروابط بین

کگد تأکید این مقاله بر مگاب  غیرمادي رنچه این ا ر را اه نوشتار حاضر متمای  می .الگویی رراناي ت عیت کرد

برر مگراب  مرادي لردرت نررم در سیاسرت        نوشتار حاضرکه باشد، درحالیلدرت نرم در سیاست خارجی می

رنگی و دیپلماسی  يهاانقوبجگگ نرم  » ۀمقال( در 2090) خارجی رمریکا در ل ال چین تأکید دارد  متقی

تره  لررار گرر  مورداستفاده المللنیروابط بدر ادبیات  9110که اه دهۀ  هاي رنگیانقوبتحوالت  ،«عمومی
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دهرد  در ادامرۀ   مورد برسی لرار می المللیاي و بینکگترل محیط مگطقهالگوهاي ررتاري رمریکا براي در  را

 هاي رنگیانقوب درگررته ار اري شکلاي و الگوهاي نرمهایی اه تحرک رسانهنرانهبررسی این نوشتار به 

 ،هاي رنگی شرکل گررتره  کرورهایی که در رن انقوب ۀتجرب شود پرداخته می« جگگ نرم» ۀدر لال  نظری

 یرگرذاري برر   أهراي ت والر  شرده و همیگره    موردتوجره « دیپلماسی عمرومی »دهد که این الگو اه راه ان مینر

  ساهدهاي دموکراتی  رراهب میهاي اجتماعی و گفتمانت لینات، رسانه، جگ ش ۀساختار سیاسی را به وسیل

گیرري  دیپلماسی عمومی در شرکل ع ارتی، نقش   بهشده است استفاده« پیوند ۀنظری»براي ت یین این مقاله اه 

 لرار گررته است  یموردبررسدهی جگگ نرم هاي رنگی در ساهمانهاي رنگی و نقش انقوبانقوب

به بررسی و باهشگاسی ، با تکیه بر اسگاد، «پلماسی ررهگگی رمریکا در ایراندی» ( در مقالۀ2099) رشگا

( در 2099) ور پرداخته است  میگگ جیگگ لیدراهمدت ررهگگی رمریکا در پگف مح هاياهداف و سیاست

 ۀدر پری رن اسرت ترا برا ارائر      «الملرل ظهور در سیاسرت برین   لدرت نرم چین: استراتژي چین درحال» کتاب

لردرت نررم و    ةهاي نف گان چیگری دربرار  انداهها و دیدگاهبررسی و تحلیل عمیق اه لدرت نرم چین، چرب

کتاب حاضر مرتمل ین کرور در سیاست جهانی را بررسی نماید  تأ یرات و ال امات استراتژي لدرت نرم ا

کگرد  بفرش دوم مگراب     بر سه بفش است  بفش اول دربارة گفتمان لدرت نرم در داخل و خارج بحث می

 بالقوه، نقاط لوت و ضعف لدرت نرم چین را اه مگظرهاي متعدد اه ل یل استراتژي سیاست خارجی، التصاد

خاصری   دهد  بفش سروم شرامل مطالعرات مروردي    لرار می یموردبررسرموهش  سیاسی، ررهگگ، تاریخ و

جگوبی، استرالیا، رسیاي جگوب شرلی، ررریقا و دیپلماسی پکن در مذاکرات  است که بر روابط چین با کرة

  کگدي تأکید میالمللی تنییرات جوّبین

دهد که برخی مگاب  برر  میوور خوصه و اجمالی بررسی شد، نران هپژوهش ب ر اري که در پیریگۀ

 به لردرت نررم   مگاب  گریدلماسی عمومی تأکید داشتگد و لدرت نرم، دیپلماسی ررهگگی و دیپ م احث نظري

نچه این نوشرتار را    راندل ال دیگر کرورها پرداختهچین و رمریکا و همچگین دیپلماسی عمومی رمریکا در 

همرانی   ل رال چرین در براهة    دیپلماسری ررهگگری رمریکرا در   کگد تأکیرد برر   پژوهش متمای  می اه ر ار پیریگۀ

عگوان نوروري در این نوشتار یاد کرد، اشاره بره ترأ یر صرگعت    توان اه رن بهاست  مواردي که میمرفصی 

هبان انگلیسری   رموهش رایگانبر کروري همچون چین، و  غذایی رمریکا در چارچوب دیپلماسی ررهگگی

 رال نفروذ ررهگگری در چرین اسرت  چراکره       دن هن که اه این وریق رمریکا بر رمریکایی در مگاوق محروم چی

در اي را برراي رمروهش هبران انگلیسری در کررورهاي هردف       رمریکرا بودجره   ۀامور خارجه وهارت سالهر

  دهددیپلماسی عمومی خود تفصیص می چارچوب برنامۀ
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 قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی-2

باشد  دیپلماسی عمومی لدرت نرم میلماسی عمومی دارد، ی با مفهوم دیپن دیک ه جمله مفاهیمی که رابطۀا

تررین هردف رن   کره مهرب   ، ردبکگد تا اهداف خود را پیش هاي لدرت نرم استفاده میها و مؤلفهاه ظرریت

مطررح   9بار توسرط جروهف ا.س  نراي   تینها است  اصطوح لدرت نرم نفستأ یرگذاري بر ررتار سایر دولت

، بلکه این امر ترین کرور جهان نیستخاور لدرت التصادي و نظامی، لويعتقاد وي رمریکا تگها بهشد  به ا

دیپلماسی عمومی پیوند گری ناپذیري  (Nye, 2004, p.XI) خاور بُعد سومی است که لدرت نرم نام داردبه

هررا و هگررگ، ارهشم تگرری بررر نفوذهرراي غیرملمرروس و غیرمسررتقیب اه ل یررل رر»نرررم بررا لرردرت دارد  لرردرت 

گذاري کگد کگد که رمریکا باید در تدابیري سرمایهاست  ناي در رابطه با لدرت نرم عگوان می« ایدئولوژي

ر  روتمگردترین کررور د  دهگد بیگجامد: کرور پیوند می هایی که کرورهاي دیگر را به اینکه به به ود علقه

للری دارد کره اه   المر اسرت و هرب نفروذ برین    پررورش بهترر در داخرل خرود برخروردا     وجهان هب اه رموهش

اسرت   اهیر موردنگیررد  رنچره   اش در خارج اه مرههایش نررأت مری  رسانیرسانی و کم هاي اووعبرنامه

باشد نه تقویت که همان ترکیوت پیچیدة وابستگی متقابل است، می« لدرت نرم»گذاري در تقویت سرمایه

توانایی اعمال نفروذ در  »ناي لدرت را   ( & Talor, 2015, p.21Snow) «2لدرت سفت»در گذاري سرمایه

سره شریوة   کره  کگرد  کگد، و استدالل مری تعریف می« ررتار دیگران براي دستیابی به برریگدهاي دلفواه خود

ترغی  به تنییرر در   -2اه تهدیدها  گیري اعمال هور با بهره -9اساسی براي انجام چگین کاري وجود دارد: 

خرود  شریوة رخرر همران لردرت نررم       ساهي یا جذب به سرمت  مجذوب -3 ها گیري اه پاداشرهررتار با به

، یعگی ترغی  دیگران به ارج نهادن به شما به حدي که رنها ررترار خرود را مطرابق برا میرل شرما تنییرر        است

نررم تلفیرق    مگصفانه اعمال شوند و با لدرت ووربهکگد که این سه نوع لدرت، ولتی دهگد  ناي استدالل می

  (Nye, 2004, pp.5-6) انجامدمی« لدرت هوشمگد»گردند، به 

الملل و سیاست خارجی تعراریف مفتلفری اه دیپلماسری ررهگگری ارائره شرده       در ادبیات روابط بین

دیپلماسری ررهگگری را تروش     «رران  نیگکوویچ» اند:است که تعاریف ذیل در همرة گویاترین این تعاریف

هرا و توارقراتی   نامهادن تفاهبنه ن ملل جهان با هدف وراحی و بگیادارت اوات و تعامل میا براي ارتقاي سطح

ایرن در حرالی اسرت کره بگرا بره تعریرف          (Ninkovich, 1996, p.3) دانرد هاي مرترک مری اساس ارهشبر
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برراي   هرایی مگظرور ایجراد کانرال   معماري ی  ب رگرراه دووررره بره   ، به گگی، دیپلماسی رره«گیفورد مالون»

حال، توش براي دریاررت درسرت تصراویر والعری اه     هاي ی  ملت و درعینمعرری تصویر والعی و ارهش

تروان  اه این تعریف نی  مری   (Malone, 1988, p.12) تع یرگردیده است هاي رنهاها و رهب ارهشسایر ملت

هاي هگگی و اجتماعی ملتهاي ررارهش دریارت نمود که دیپلماسی ررهگگی ی  ررایگد دوورره است و بر

تروان چگرین نتیجره گرررت کره      با برداشتی تط یقی اه وجوه مرترک ایرن تعراریف مری     درگیر، استواراست

ها برا اسرتفاده اه اب ارهرایی اه جرگا     دیپلماسی ررهگگی روایت داستان ی  تمدن براي صاح ان سایر تمدن

کگد که ه معگا و مفهوم والعی خود را پیدا میگا ،همان تمدن است  به ع ارت دیگر، دیپلماسی ررهگگی رن

کروري براي انتقال غگاي نهفته در ررهگگ و تمردن خرود برا اسرتفاده اه سراهوکارها و اب ارهرایی اه همران        

 کگد میسیاست خارجی خود لحاظ در پرداهد و رن را جگا به معرری و انتقال رن به سایر ملل می

 باشد:به شرح ذیل میدیپلماسی ررهگگی داراي م انی چگدي 

 -3  هاي ررهگگی کررور مقصرد  شگاخت سیاست -2  هاي ررهگگی کرور م دأشگاخت سیاست -9

توجره بره    -5  عگوان همیگۀ اعمال لدرت نرمتوجه ارکار عمومی به -4  عگوان لدرت نرمشگاخت ررهگگ به

 ت( دولتی و اهمیت تکگولوژي ارت اواباهیگران دولتی و بین) نینودیپلماسی 

 باشد:اهداف دیپلماسی ررهگگی به شرح ذیل می

  ها و ا رگذاري بر ررتار رنهاالمللی در میان الوام و ملتبین ۀکس  وجه-9

مگظور برلراري روابط پایدارتر و صمیمیت بیررتر میران   ررهگگی جدید به و ایجاد نهادهاي علمی-2

  جوام  مفتلف

هراي ررهگگری و اجتمراعی    ها و کگکاش در ریرره رهب دلیق اصول موجود در ررهگگ سایر ملت-3

  هادیگر جوام  با هدف ارتقاء درک متقابل میان ملت

 مگظور کس بهمث ت ی  ررهگگ ) و ظواهرها تا جگ ه شودیمدر دیپلماسی ررهگگی توش  دروال 

، ي رار هگرر  رلالر    در به مردمان کرورهاي دیگرر  ملی( و مگار نفوذ و دستیابی به اهداف سیاست خارجی 

 ,Ninkovich) و    ارائره شرود   یررهگگر  يهرا رگاهینما يریلب، موسیقی، رموهش هبان م دأ، رسانه، برگ ار

1996, pp.10-12)  برالقوه و   يهرا تیر عرصۀ ظهرور همرۀ ظرر   تواندیم یررهگگ یپلماسید فات،یتوص نیبا ا

 ریو سرا  یقیموسر  گما،یشعر، س ات،یباد لیاه ل  ییهاکرور در حوهه  ی يو هگر یعلم ،یفیتار يهاتیلابل

 ررهگگ و هگر شود  يهارشاخهیه
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 سپتامبر 00پس از  چین در قبالدیپلماسی فرهنگی آمریکا -9

جان ۀ رمریکا به عراق و ناکامی این کرور در توجیه ارکار عمومی اه حملۀ ی سپتام ر،  99حوادث پا اه 

نر د ارکرار عمرومی جهران مفردوش و دولرت        شیپاهشیباین تهاجب س   شد که تصویر و وجهۀ رمریکا 

اي اه همان ناگ یر به تنییرر اسرتراتژي خرود اه لردرت سرفت بره لردرت نررم و اسرتفاده اه          رمریکا در برهه

باعرث   تیر و والع کرا یرمر هايایدئال نیب شکافاب ارهاي دیپلماسی ررهگگی در چارچوب لدرت نرم شد  

در  کاگویشر  يشرورا  ۀلیوسر بره کره   ايیاست  در بررسشده در سراسر جهان  کایرمر ریتصوشدن مفدوش

کگگرده  تسرهیل نقرش   دیر با کرا یرمر بر این باور بودند کره  نیدرصد اه مردم چ 62 ،ی انجام گررتامور جهان

معتقرد بودنرد   درصد  22ایفا کگد   کرورها گریهمراه با د یالمللنیحل مرکوت ب درسهب خود را داشته و 

 مفالف توش رمریکا براي اجراي درصد 69 ،روي کرده استهیادهجهان  ایش پلنقدر ایفاي  کایرمر که

 ی بودند المللنیب نیلوان

 براره نیر دراسگجى، ، در مراسب اعوم نتایف این نظر2سگجش ارکار پیو رئیا مؤسسۀ 9رندره کوهات

کرر بروش اسرت     هاى حکومت جرج وابهتر اه سال مرات بهرمریکا در جهان همچگان  وجهۀداشت:  اظهار

شدن وجهه و تصویر دولرت رمریکرا نر د مرردم چرین اسرت  پرا اه رنکره         دهگدة مگفیرمارهاي روق نران

چین اه دست  ژهیوبهرمریکا در جگگ ارنانستان و عراق وجهه و اعت ار خود را در میان ارکار عمومی جهان 

که رمریکا جهت احیاي اه الداماتی داد، به دن ال احیاي وجهه و تصویري مث ت اه دولت خود بررمد  یکی 

وجهره و   هاي دیپلماسی ررهگگری در راسرتاي تقویرت   خود ن د مردم چین انجام داد، استفاده اه مؤلفه وجهۀ

سپتام ر در چرین بره    99هاي مفتلفی در دیپلماسی ررهگگی رمریکا بعد اه مؤلفهتصویر دولت رمریکا است  

ویرژه  هغرذایی، اسرتفاده اه رسرانه بر    در حروهة صرگای    ها برندساهيهترین این مؤلفاه مهب که کار گررته شد،

 باشد هاي هالیوود و اشاعۀ هبان انگلیسی میریلب
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 بوش و اوباما گرایی آمریکا در دورۀبه چندجانبه: اعتقاد مردم چین نسبت (0) جدول

گرایی چندجانبه

آمریکا در دورۀ بوش 

 )بلی(

گرایی چندجانبه

ورۀ بوش آمریکا در د

 )خیر(

گرایی در دورۀ چندجانبه

 اوباما )بلی(

گرایی در چندجانبه

 دورۀ اوباما )خیر(

46% 40% 69% 39% 

(Pew, 2012: November 1) 

 های فرهنگی در سیاست خارجی آمریکامؤلفه-9-0

گی در هاي ررهگتوان اه ررهگگ و لابلیترنها می يکه به وسیله و در پرتو و ساهوکارهایی هامؤلفه

 بگدي کرد:توان در چارچوب هیر دستهمیرا برداري کرد، خدمت دیپلماسی بهره

در پیررررت   رمریکرا کردن نقش و تأ یر ررهیفتگان و دانرمگدان تاریخ گذشته و معاصر برجسته  9

علب در سطح جهران و اسرتفاده اه شرهرت، مح وبیرت و مولعیرت رنهرا برراي اهرداف راه رردي دیپلماسری           

توماس  ،جورج واشگگتن ،بگجامین ررانکلینهاي جهانی و ماندگاري چون اي که چهرهنقش بالقوهررهگگی  

ایفرا کگگرد، مثرال     رمریکرا توانگد در این حوهه برراي  غیره می ، وارنست همیگگوي ،ربراهام لیگکلن ،جفرسن

 شود بارهي اه این مورد محسوب می

و ترویف رن اه وریق تأسیا رشتۀ هبان و  رمریکا اتادبی هاي نهفته در هبان و  استفاده اه ظرریت2

هاي مگظب و مستمر تحصریلی در سرطوح عرالی    هاي جهان و نی  اعطاي بورسدر دانرگاه رمریکاییادبیات 

  اشاعۀ ررهگگ و هبان در سطح جهان مگظوربه هاي مفتلفدر رشته کارشگاسی ارشد و دکتري

المللرری درکگررار شرررکت رعررال در رخرردادها و   هرراي بررین  حضررور مررؤ ر در مجررام  و همررایش 3

، داسرتان، تئراتر و   )رررش لرمر (   المللری رریلب  هراي برین  المللری )جررگواره  هاي هگري و ورهشی بینجرگواره

هراي ررهگگری در   هرا و همرایش  ها، کارگاهها، گردهماییهاي المپی ( و نی  برگ اري مگظب نمایرگاهباهي

 کرور مقصد 

هایی ررهیفتره و  ها و تربیت دیپلماتهاي خاص ررهگگی به دیپلماتۀ رموهش  تأکید ویژه بر ارائ4

 ف ررهگگی هردو کرور م دأ و مقصد یرشگا با نقاط لوت و ظرا

( و ایجراد ایرن کرسری در    مطالعات رمریکاانداهي مراک  کرورشگاسی )  و سرانجام، کم  به راه5

مردت بره کارشگاسران دانررگاهی و     العراتی کوتراه  هراي مط هاي معت ر جهران در کگرار ارائرۀ ررصرت    دانرگاه

مگدان به ررهگگ و ادب کرور مت وع با هدف جذب نف گان و اصحاب رکر و اندیرره اه کررورهاي   عوله

 مقصد 
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هرراي ررهگگرری کرره در برراال ذکررر شررد، نگارنرردگان ایررن نوشررتار بررر دو مؤلفررۀ   بررا توجرره برره مؤلفرره

تأکید کردند و در بفرش   ررهگگی رمریکا در چین نداي()پروپاگا ت لیناتشدن س   هندگی و رمریکایی

بعدي بر الگوهاي اجرایی دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ل ال چین که شامل سه مؤلفۀ هبان انگلیسری، نفروذ   

 شود مورد بررسی لرار خواهگد گررت رود رمریکایی میهالیوود، و برندهاي صگعت رست
 سبک زندگی در چین 9شدنآمریکایی -9-0-0

به ارمنان رورده  ي رادیگر ةتنییرات اجتماعی غیرمگتظر 20ات التصادي در اوایل دهۀ تنییر اگرچه

محصوالت ررهگگری   کگگدةمصرف ی کهمردم وجود باولی  ،باشد به ضرر چیندر ریگده  توانداست که می

اسرت  اه وررف   لررار گررتره    رمریکرا تدریف تحت ترأ یر دیپلماسری ررهگگری    ۀ چین بهجامعهستگد،  رمریکا

محصروالت رمریکرایی    بر رگ برراي   ي، باهارمیلیاردنفر ی بیش اه ی جمعیت برخورداري اه بادیگر، چین 

موضوع در ایرن بفرش مردّنظر     رمریکایی در چین، دو 2هندگی است  براي نران دادن نحوة عملکرد س  

  (,p.31 Lau ,2004) شودمی 4مصرف اجتماعیو  3گیرد، که این دو موضوع شامل نظب اجتماعیلرار می

 ها، فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی بر جامعۀ چین از نگاه مردم چین(: تأثیر ارزش2)جدول 

 ممتنع مخالف موافق تأثیر گذاشتن بر جامعه چین

36% 29% 39% 92% 

(Pew, 2009: July 23) 

 
 آمریکایی در چینها، فرهنگ و سبک زندگی (: تصویر مثبت مردم چین از گسترش ارزش9جدول )

 (2113-2102تغییر ) 2102 2113

32% 43% 5+ 

 
 ها، فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی در چین(: استقبال بیشتر جوانان چینی از گسترش ارزش4جدول )

 فاصلۀ جوانان با قشر مسن جامعه چین +11 43-91 23-02
50% 44% 34% 96- 

Pew, 2012: June13
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نظب سرگتی   فیتدربه، تحت انحصار مدل رمریکایی «9ررهگگ جهانی»د رش در بحث نظب اجتماعی،

نظب ررهگگی تاهه متولد شرده  ی  ، جهیدرنت  را مفتل نموده و رن را تحت تأ یر لرار داده استچین  ۀجامع

گاهی اولات رهسته اسرت، بسریاري اه    رن اگرچه روند است  رن شدهرمریکایی ش یه نسفۀ بیرتر و است، 

نران  که ت دیل شده است، و شواهد بسیاري وجود دارد ییرمریکا هايارهشهاي چیگی به هشهاي ارجگ ه

  یرأتحت تر  را هاي چیگیدیپلماسی ررهگگی رمریکا نی  خانواده  (Lau, 2004, p.31) دارد گراییاین هباه 

 ۀنتیجر نوبۀ خرود  ان شده است  این شکاف و جدایی به خویراوندمیان  در جدایی و مگجر به لرار داده است

مررد  »ترا اه   دگر کگتوش می گرایی است  جوانان چیگیمادي پول و به کس اشتیاق جوانان  ار ایش عوله و

تروش   ۀ هنردگی خرود  هراي اولیر  در سال   درنتیجه، مردان و هنانالگوبرداري کگگد رمریکایی «2ۀخودساخت

بره دلیرل   ، نسل جوان به هاي چیگیارهش در رموهش ترهاب رگنقش حال، شوند  درعین مستقلکگگد تا می

هنان چیگی  ، بیگش جدیدي بهبراین، وضعیت هنان رمریکا عووه  است تر شدهرنگکبشفصی عویق  رشد

 و نقش رنها در کرورشان اعطا کرده است 

مردل  هرا اه  تقلیرد چیگری   چیگی بره دلیرل  نقش هنان  ،سال گذشته در وی چگد ،3باربارا بوشبه گفتۀ 

اه وریرق  چرین  در  4گرایری رمریکا اه غرب»کرده است   توجهی تنییروور لابلهب نیاههاي باهاریی و رمریکا

در رنهرا  ، و عملکررد  اسرت  وظایف هنان برا مرردان برابرر     «حمایت کرده است هااه محدودیت رهادي هنان

دار و کرراورهان  ه، هنران خانر  جهیدرنت شده است  ، به دو لط  مفالف تقسیبمدرنیته رسیدن به توش براي

هنران در   انرد  ال تره، ترأ یر رمریکراگرایی برر     بیگابین لرار گررته اي در وضعیت ناامن وسگتی و هنان غیرحرره

بدون ش ، تنییرر در   اه جامعه است  یخود واحد کوچک ۀبه نوبرن نی   ارت اط مستقیب با خانواده است که

 ,Bush) داده اسرت   یر لررار أتر اجتماعی چین را تحرت  نظب ،وضعیت هنان با توجه به نفوذ ررهگگی رمریکا

2006, p.104)  در دهرۀ   چرین  ۀهندگی رمریکرایی در جامعر   س  هاي جمعی و مدرنیته،  یر رسانهأتتحت

اهپریش مرورد   هنردگی، بریش   ایرن سر     5مراتورت  به گفترۀ امروهه و   نی  گسترش یارته است 29اول لرن 

تحمیرل نظرب    ۀنتیجر  این است که گررایش بره ررهگرگ رمریکرایی     تورتاستدالل ما گیرد لرار می استق ال

  (Mattelart, 2004, p.331) ررهگگی جدید است
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4. Westernization 

5. Mattelard 



 93                                                                    2110- 2102بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین 

اه سرال   وور عمده به عوارض صادرات ررهگگی رمریکرا به این بفشاما در باب مصرف اجتماعی 

و ررود  لوی یونی، رسرت هاي ت، برنامهییرمریکاهاي شود  ریلببوط میمرنقاط جهان الصیبه  2092تا  2009

حاشریه  را بره  محلری   يهرا ارهش و محصروالت هسرتگد کره    انترار محصروالت ررهگگری   به دن ال هاشرکت

شده است  ایرن کرار    غرب ت دیلسلطه و نفوذ به ی  نماد اه جریان  گراییوور خاص، رمریکابه  دگرانمی

ی رمریکرا باعرث نرابودي تروان     گردیده چراکه محصروالت ررهگگر   مقامات چیگی و تجار توجهباعث جل 

بفرش   ،روهنامه، ایگترنرت و دیگرر اب ارهراي برلرراري ارت راط     تلوی یون،  کهییاهرنجاشود  رلابتی چین می

با  اًمستقیمرا  یلاها این وس، رمریکاییدهگدچین را ترکیل می مردم ۀسرگرمی هندگی روهانتوجهی اه لابل

بره   شهروندانرران گررایش   چرین، بره دلیرل    اهجملره مگاوق جهران،   امروهه، بسیاري اه  انددادهصگعت پیوند 

 جهانبه رمریکایی با نگرش ، هاچیگیامروهه   مواجه هستگدررهگگی رمریکا  ترویف با تهدید ،ررهگگ غربی

پوشریدن، نروع   ل راس  ةمثوً، در نحو: کگگدمی اتفاذرا که رنها س   هندگی خارجی ووري، بهکگگدنگاه می

و ، «دونالرد مر  »، «کری  اف  سری  »مانگرد   ییهرا ، واژهنمونهعگوان بهس   غذاخوردن  غذا و  یو حتل اس 

در  و برا اب ارهراي گونراگون،    پا اه وررق مفتلرف  سر ، و اندهرمریکا معرری شد ۀتوسط جامع «9هاپهیپ»

  (Chomsky, 2004, p.16)چین مگترر شدند  اهجمله بسیاري اه جوام  دیگر

 فرهنگی آمریکا در چین پاگاندای()پرو 2تبلیغات-9-0-2

برخری اه  در و  گردیرده  اه راه دور اتارت اور  حروهة روري در ت لینات ررهگگی مگجر به به رود ررن  

اتکرا   مدرنیتره  ایردة  برر  3اسرتعماري پرداهان پسانظریه  کگدمی لدرت نرم عمل مثابهبههاي ررهگگی نی  برنامه

بره همرین دلیرل رنهرا       را ت یرین کگگرد   توسرعه اي درحرال گسترش ررهگگ رمریکرایی درکرروره   کگگد تامی

همچگرین،   هاي لدیب و جدید بسیار مهرب اسرت   وريوهاي بین امپرادرک تفاوت برايکه مدرنیته معتقدند 

برا  مدرنیتره    ساهي ضروري اسرت درک ماهیت دیپلماسی ررهگگی و رمریکایی دانستن مفهوم مدرنیته براي

کردن این ایرده، بایرد بره    براي روشن  دهدرا ترکیل می سی ررهگگی رمریکادیپلما ۀ، هستخودم هب  معگاي

ش رمریکرا در خرارج اه مرههرای    گسترش ررهگگو ا رات رن بر  رمریکا نقش مدرنیته در ت لینات ررهگگی

عگروان  را بره رمریکرا   فیتدربهچین  ،پا اه سقوط بلوک شرق و رروپاشی اتحاد جماهیر شوروي  پرداخت
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 ۀوابسرتگی روانری در جامعر    باعث ایجاد مدرنیته ، جستجو برايجهیدرنت  ترفیص داد ب  مدرنیتهامگیکی اه 

  (Allal, 2010, pp.39-40) گردیدچین 

حرال، در جهران   هربره   باشرد مری  جهان، هژمونی ررهگگی به معگی سرکوب ررهگگری نیر    سراسردر 

دائمری  و تقروي  این ی  م ارهه   ی استتدریجبه معگاي مرگ  نی  2، حقارت ررهگگی9دارویگیییِ رمریکا

 را چرین  یورورکل بره  اشررهگگری  رمریکرا و دیپلماسری   ۀپیامدهاي روانی مدرنیتر  است ی ررهگگ يِبراي بقا

سرفگرانی دو چیگری کره در سرال      لرول نقرل ، در 3وبرر  جاناتان  دپذیرخود را ب حقارت تا لرار داد ررارتحت

هرا در  چیگی یکی اه رن  کگدذکر میها دادن احساس حقارت چیگیننرا براي یخوب نمونۀصورت گررت، 

، بیایداه خارج اه چین ررهگگی  محصول اگر» که کردیمکرد و عگوان می مورد محصوالت ررهگگی بحث

 هایی نظیرر برنامهت لینات ررهگگی، بارت در   «شودبود که در داخل چین تولید میخواهد  ي یرن چبهتر اه 

کرار   ایرن   کگگرد  جرذب رنهرا را  نظررات    یر لرار دهگد وتأچین را تحت مردمشود تا ساهي میادهپیمدرنیته 

 بره جوامر  مردرن    چرین  ت دیل جوام  سگتیو  رمریکا 4گراییررهگگ مصرفنفوذ  شیاهپشیب شتابباعث 

  (Allal, 2010, p.41)شود می

شرکل  رمردن  وجودو این باعرث بره   شودمی ررهگگرانمردم اه  ییجداباعث عووه بر این، مدرنیته 

تر خطرناکبسیار  کگگد که اینپرداهان پسااستعماري استدالل مینظریه  شودبردار میررمان جدیدي اه مردم

باعرث   کرار  ایرن   خرود متگفرر کگرد    ررهگرگ نس ت بره  تعص  اه که مردم را ، هیرا این لدرت را دارد است

و  رهادي، دموکراسری  وجرود دارد   يه در جراي دیگرر  کر  را کگگرد  کم ود چی ي شود که رنها احساسمی

وضرعیت   یر هیرادي برر   ترأ  توانرد می ،اندمحروماه رن خیر تاریفی أدلیل تبه التصادي که مردم چین  ۀتوسع

نیر  بره یر  الگرو      تگها اه لحاظ التصادي بلکه اه لحاظ ررهگگیدرنتیجه، رمریکا نه مردم داشته باشد ذهگی 

ورور  بره  ررهگرگ چیگری  » :کره  کگرد اظهرار مری   باربرارا بروش  شدن این نکتره،  وشنبراي ر  ت دیل شده است

دهد که این سفن نران می  «شدللمداد می التصادي ۀسعتو مفالفمگحط و ی  ررهگگ  مثابهبهاي ر ایگده

 (Bush, 2006, p.101) التصادي مرت ط است ۀررهگگی در چین با مدرنیته و توسعچگونه احساس حقارت 

هرا و پرا اه رن دوره   کمونیست علیهتوسط واشگگتن  9110 دهۀ عگوان ی  اب ار ت لیناتی ل ل اهته بهمدرنی
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 امرروهه   را تنییرر دهرد   پکرن توانست  29مدرنیته در دهۀ اول لرن   لرار گررت مورداستفادهجهان  ۀبقی علیه

داري رمریکا و سرمایه ۀمدرنیتاه همان پیروي  اه ،چین يِدرصد90 اًساالنه حدود التصاديِ رغب رشدبهحتی 

 ،«2جران تاملیگسرون  »سرفگان  بره   برا توجره   هیررا   است 9ررهگگی ناگ یر اه رویارویی با استحالۀ پکن جهانی،

هرا را  هرا بهتررین  که انسان شوده میگفت چین گررتار شده است در مدرنیته  مرکوتدیپلماسی ررهگگی در 

 ، مرردم اسرت  بهتررین رمریکرایی   کگد که ررهگرگ متقاعد میرا  چینکه رمریکا  مادامی، پا دوست دارند

لررار  را الگروي خرود   رمریکرایی  هراي  ارهشکرب  و کرب  خواهگد کرد هاي ررهگگی خود را رهاارهش چین

  (Bush, 2006, p.276)شده استتر ش یه مدل رمریکاییبه  شیاهپشیب جهان دروال و داد  خواهگد

را بره   گرذاران رمریکرایی ررهگرگ خرود    د چگونره سیاسرت  دهنران میکه  است یخوب نمونۀچین 

عرووه برر ایرن، روشرن اسرت کره         پرداهنرد مری  کس  سرود  اه وریق رن به و کگگدررهگگ معیار ت دیل می

نقش شوند،  لیغ میروري تو توسط این رنشوند میباهار چین معرری  که به محصوالت ررهگگی رمریکایی

عووه بر این،   تصاویر احاوه شده استت لینات و  د که باگکگایفا می نچی ۀکردن جامعمهمی در رمریکایی

پا سر و کگگرد   شود رنهرا احسراس حقرارت   میکار باعث  این  است رمریکا ت لینات ررهگگی ۀمدرنیته هست

لررار نیسرت مح وبیرت ررهگرگ      29دهرۀ اول لررن   در   را اتفراذ کگگرد  هندگی رمریکایی  س  ناخودرگاه 

اوباما شگاخته شود  اکگون بار سیاست رمریکا را بریش   بوش و مگدي مردم بهبا می ان عولهرمریکا در جهان 

دونالد رمریکایی یا ریلب هالیوودي برر دوش  م  هبان انگلیسی رمریکایی، اه هرچی  تکگولوژي رمریکایی،

ترر اه همرانی   دوامااي و بسیار هب بن کمترین ه یگهبدو»به لول جوهف ناي،   (Allal, 2010, p.48) کردمی

 «هگرر و ررهگرگ    »دهرد این ترأ یر ر  مری   ،«شویبها مج ور به استفاده اه چماق یا هویف میکه ما رمریکایی

د  در حقیقت در اب ارهاي لدرت گدهیکی اه ماندگارترین و تأ یرگذارترین وجوه لدرت نرم را ترکیل می

ترر برر ذهرن و جران     ترر و عمیرق  مگدانه، رضایتتر چسدلاي گونهنرم، شاید بتوان گفت هگر و ررهگگ، به

  (Nye, 2007, p.275) کگگدمفاو  ا ر می
 سپتامبر 00الگوهای اجرایی دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین پس از -9-0-9

هاي دیپلماسی ررهگگی رمریکرا در ل رال   هایی که در اجراي برنامهترین مؤلفهدر این لسمت به مهب

ها اه حیث ا رگذاري بر ررهگگ چین پرداهیب  این مؤلفهسپتام ر نقش مهمی ایفا کردند، می 99چین پا اه 

 گیرد هاي رمریکایی مورد بررسی لرار میو ترویف ررهگگ و ارهش
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 زبان انگلیسی-9-0-9-0

 در حرال  امروهه، هبان انگلیسری است   ري اه دیپلماسی ررهگگی رمریکا یرگذاۀ تأجگ  نمایانگرهبان 

یگرده بره   وور ر اارراد به جهان در سراسردر بین ملل مفتلف شده است و  9ی  هبان مرترک شدن بهدیلت 

 انگلیسری بره هبران    اه جمعیرت جهران   نفرر  ونیر لیم 502حاضر حدود درحال  کگگدهبان انگلیسی صح ت می

 تروان گفرت  ، مری باشرد  برر ایرن اسراس    ترین هبان بعد اه هبران چیگری مری   که در دنیا رایف ،کگگدصح ت می

ررهگرگ و سر     پرذیررتن  ي ابره معگر   ،یر  هبران جدیرد    مثابهبهانگلیسی رمریکایی  کردن به هبانصح ت

  است هندگی رمریکایی

حتی برخری اه  داد    یر لرارأتحت ترا ررهگگ چیگی  ،در چین ر  داد 9110 دهۀ اصوحاتی که در

بسریاري    همانگرد  بود یپلماسی ررهگگی رمریکاد در چین محصول «2انقوب ررهگگی»گویگد که محققان می

را انتفراب نمروده   ، چین نی  هبان انگلیسی رمریکایی یکیو تکگولوژدالیل التصادي به اه کرورهاي جهان، 

  (Clunas, 2008)دارد نی  لرار  دیپلماسی ررهگگی رمریکا لل همان در وور هباین هبان به است 

ترأمین کگرد،    را کایرمرواند مگار  راه ردي دیپلماسی ررهگگی ترموهش هبان انگلیسی می اهرنجاکه

هاي هبان انگلیسی در اولویرت نفسرت سیاسرت خرارجی رمریکرا لررار گررتره اسرت          به همین دلیل، برنامه

عگوان اب اري جهرت تقویرت دیپلماسری ررهگگری رمریکرا توجره       در دولت بوش به هبان انگلیسی به هرچگد

اضراری   ۀبودجر بود که در راستاي تقویت دیپلماسی ررهگگی در چین،  اوباما ولتداما این  ،چگدانی نگردید

 ۀبودجر  ایرن  ررتره هرب خود درخواسرت کررد، امرا روي    2090مالی  ۀهاي هبان انگلیسی در بودجبرنامهبراي 

انگلیسری   هراي هبران  میلیون دالر بره برنامره   5/46، رمریکا ة، کگگر2090در سال   یارته پایین استاختصاص

مدرس هبان انگلیسری اسرتفدام کررد      22بفش وهارت امور خارجه اختصاص داد و وهارت امور خارجه، 

رررت   اي براي نیروي هوایی که مسئول مرک  هبان انگلیسی وهارت دراع است، در نظرر گ وور بودجههمان

ها برراي  یسی و گسترش برنامهراه ردي اه هبان انگل ةاي جهت استفادبرنامه ۀشود براي توسعتفمین هده می

د که این رلب، در مقایسره  نیاه بو 2099میلیون دالر در سال  4/4رموهش هبان به نیروهاي امگیتی خارجی، به 

در  «3ررانکری اسرتورم    »شرد نیاه مانگد عربی کب محسوب مری هاي مهب موردیارته به هبانتصاصاخ ۀبا بودج

اي و سررگرمی جهران اسرت کره     سرانه هاي رترین شرکتاه ب رگیکی « 4دی نیوالت »نویسد: اي میمقاله

________________________________________________________________ 

1. Lingua Franca 

2. Cultural Revolution 

3. Frankie Storm 

4. Walt Disney 
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هراي  هراي کرارتونی، پرارک   تدریف در حال توسعه در چرین اسرت  دی نری عرووه برر نمرایش شفصریت       به

ن دی نی مردارس هبرا  والت  2090اه سال دهد  مصگوعی هندگی رمریکایی و هبان انگلیسی را نی  ترویف می

گسترش خواهد داد و گسترش این  2095مدرسه تا سال  942امروهي به  ۀمدرس 99انگلیسی را در چین، اه 

  ((Clunas, 2008 میلیون دالر در پی خواهد داشت 900مدارس سودي بیش اه 

گرذاران خرارجی و   برا سررمایه  ارت راط  کرردن  کرورهاي مفتلرف و برلررار  با  تجارت ها برايچیگی

 برر  عرووه   کگگرد  اب ار ارت اوی استفاده عگوانبه انگلیسیمج ورند اه هبان  التصادي ۀبه خاور توسع همچگین

در مدارس و   ((Allal, 2010, p.24 اندچیگی داشته معیارمگفی بر هبان   یررمریکا تأهاي انگلیسی این، رسانه

 29در اوایرل لررن     بفوانگرد  هبان انگلیسری  ،چیگیهبان  يجابه گد کهدهترجیح می چین انجوان ها،دانرگاه

به همین دلیل،   دانگدمیمدرنیته و علب که رن را نماد ، چرادهگدرا ترجیح میانگلیسی   مردم چین هبان اغل

 انگلیسری ولری در چرین رراگیرري هبران      شرود، ی  هبان خارجی رموهش داده می عگوانبه انگلیسی چگدهر

عامل یر   مدیر، «9ررمسترانگمایکل» سسات رمریکایی در چین در حال گسترش است در مؤ شیاهپشیب

هبان انگلیسری   هایی کهچیگیه تعداد امروه» هاي خود گفت:رمریکا دریکی اه سفگرانی شرکت تجاري در

 حقیقت هبان انگلیسی و کاربرد رن در چرین  سفگان،این  « بیرتر استها رمریکایی کگگد اه تعدادمیمطالعه 

 ,Allal) گیررد لررار مری   موردمطالعره اه رمریکرا   بیررتر  در چین هبان انگلیسیکه  ییتا جا  دهدنران میرا 

2010, p.24)  

 در چین 2نفوذ هالیوود-9-0-9-2

الی ؤتحت امر دولت رمریکاست یا نه س وور مستقیبهسیاست خارجی ب ةایگکه ریا هالیوود در حوه

موً کرا در مرواردي خراص،    جر  بره است  برخی معتقدند هرالیوود   هاي متفاوتی را دربرداشتهپاسخاست که 

نگررد  برخری دیگرر نیر      یعگوان معیار و هدف اصلی خرود مر  و بیش اه هر چی  بر سود مالی به بوده مستقل

دانگرد کره برراي توجیره     هاي دولت رمریکا مری هاي هالیوودي مدار  سیاست خارجی رمریکا را دسیسهریلب

کردها مررکوتی دارنرد کره    این روی يهردوباید گفت   شوندجهانی این کرور تولید و مگترر میمفاو ان 

مالی استوار است، اما این به این معگی  هالیوود بیش اه هر چی  بر محور سود  کگدرا اه والعیت دور می رنان

رمریکا  ررهگگیدیگري نی  بین هالیوود و دیپلماسی  ۀبراین رابطهایش سفارشی ن اشگد  عووهنیست که ریلب

رنران   گکهیبااهالیوودي استفاده کرده و  ةشدتهیههاي اهل لا اه ریلبوجود دارد  در این حالت، دولت رمریک

________________________________________________________________ 

1. Michael Armstrong 

2. Hollywood 
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خرود   ررهگگری سفارش نداده بوده است، الدام به انترار و پفش رنهرا در میران مفاو ران دیپلماسری      را ل وً

هراي  رمریکا برراي پفرش رریلب    ۀامور خارجالدام وهارت  گونه رعالیت،هاي اخیر اینکگد  یکی اه نمونهمی

هراي  تررین سررمایه  اه لروي  یکری   هرا و مراکر  ررهگگری ایرن کررور اسرت      الیوودي خاص در سرفارتفانه ه

هاي سیگمایی براي بیان داستان رمریکا به سایر نقاط جهران اسرت    عمومی رمریکا، استفاده اه ریلب دیپلماسی

 گذارند به نمایش میهاي رمریکایی را هایی با موضوعات تاریفی و سیاسی که به بهترین وجه ارهشریلب

رغرب  توجره اسرت  بره   نیر  لابرل   سیگما و موسریقی  ۀچین در همیگگرایی مردم رمریکا بر مصرف یر تأ

اولرین    چرین  دهگدترجیح میهاي هالیوودي را مردم در نهایت ریلب ،چین در صگعت ریلبشکورایی و رونق 

ین، در یر   چر  ولرت  جمهرور رئریا  «9همرین جیانگ » یحتاست، و  ایدر رسرمریکا  سیگماي ةکگگدمصرف

رمریکرا   هراي ترین ریلبپررروشیکی اه  ،2تایتانی ، 9112خلق ملی چین در سال  ةسفگرانی در برابر کگگر

چیگری بسریار    ةچهرارنفر هاي کوچ  سه یا رمریکایی در چین و خانواده هايالعووه بر این، سری  ستود را

 .شروند دولرت چرین نیر  والر  مری      ۀعولر و حتری مورد  شرود یمر  تقلیرد  رنهااه گیرند، و توجه لرار میمورد

موسریقی چیگری نیر  بره      دوسرتداران  .در حرال رشرد هسرتگد    ورور مرداوم  بره  رمریکرایی  هاي سر   موسیقی

و ورردار شرده اسرت   یی نی  در چین بسیار پررمریکاپاپ ، و موسیقی دهگدمیرمریکایی گوش هاي رهگگ

  (Kostanza-Chock,2005, p.115)کگگرد الگروبرداري مری   قیموسری سر    این  اهخوانگدگان چیگی  یحت

کگگرد   مری  باهدیرد رنهرا   هیرادي اه روهانه اررراد   کهیی ساخته است هاپارک ها وشع ه ،شرکت والت دی نی

، سرپري کگگرد  در عمرل    دی نری پرارک   خرود را در  ۀد تعطیوت رخرر هفتر  گتوانمیهب ها حتی چیگی امروهه

 برود   رمریکرا  یرراملر  صرگعت  یر  مورقیرت بر رگ برراي     2005در چرین در سرال    ،3لگرد دی نی گراییباه

کگگد ن دی  بره  ادعا می»و دایر هستگد  دی نی ش کۀ کارتون، و ۀ، ش کیکابل هاي تلوی یوناکگون ش کههب

این نکته توجه شرود  عووه بر این، ضروري است به   «اندچیگی را جذب نمودهجوان  بیگگدگاندرصد اه  20

 رمریکررا هسررتگد  ررهگگرری ی کرراالياصررل گرررانکررگشکلی ورروربرره چیگرری کودکرران و جوانرران  کرره
(Rauschenberger, 2003)  

، باهار حالنیدرعاین روهها بحث مربوط به تولید محصوالت مرترک سیگمایی در چین داغ است  

اسرت  چرین کره     المللری سریگما برخروردار   اي براي صرگعت برین  سیگما در این کرور رسیایی اه اهمیت ویژه

________________________________________________________________ 

1. Jiang Zemin 

2. Titanic 

3. Disneyland 
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  هاي سیگمایی استببیرترین جمعیت را در بین تمام کرورهاي جهان داراست، باهار خوبی براي نمایش ریل

 المللی اه اهمیت بسیار هیرادي برخروردار اسرت    نمایش سیگماهاي چین در سطح بین ۀ، جدول گیررونیاها

و کس  ی  مولعیت ویرژه، اه وجرود    نمایش سیگماهاي چین ۀتر در جدول گیرد براي حضور رعالهالیوو

صداي هرالیوودي )کره بره بروک     هاي پرسرودر چین، ریلب  گیردهاي خود بهره میباهیگران چیگی در ریلب

اه سروي دیگرر،   شوند و رو مینمایش سیگماها روبه ۀهستگد( با رروش خوبی در جدول گیرمعروف  9باستر

کررور   2099 سالدر   هاي هالیوودي را دارنددر پروژه هیادي به حضور و مرارکت ۀهگرمگدان چیگی عول

تماشاي ریلب برر روي   ۀجهان را در همیگ ةلق  دومین کرور پربیگگد چین توانست با رد شدن اه کرور ژاپن،

میلیارد بلیط سیگما رروخته شد  این در حالی است که 2/2تعداد  2092سیگماها بگیرد، در چین در سال  ةپرد

کگد و اه سوي دیگر، ساالنه سانسور سفتی را علیه محصوالت داخلی اعمال می سو یاه کرور چین )که 

دهرد( هگروه هرب درهراي خرود را      هراي سریگماها مری   ریلب خارجی را بره سرالن   34اکران عمومی  ةجاهرقط ا

هایی ها با محدودیتکامل به روي محصوالت خارجی باه نکرده است و نمایش عمومی این ریلب صورتبه

کگگردگان چیگری، حتری برا نمرایش عمرومی محردود محصروالت         ساهان و تهیره گروهی اه ریلب  همراه است

عمرومی   رنها اکرران نمایش کرور خود مفالف هستگد   هايهالیوودي هستگد( در سالن خارجی )که عمدتاً

داخلری و   ترین لطمه را بره صرگعت سریگماي   کگگد که ب رگهاي هالیوودي را الدامی غلط توصیف میریلب

هراي خرود را در داخرل    کگگدگان خارجی امیدوار هستگد بتوانگد راه تولیرد رریلب  هند  تهیهتولیدات بومی می

امیرد   ۀبر این است که با این کار، دریچ هاهار این کرور پیدا کگگد  تصور رنچین هموار کگگد و دستی در با

همین دلیل است که بسیاري اه نررریات چیگری    توانگد سود هیادي کس  کگگد  بهشان باه شده و میبه روي

گویگد این هجوم که تاهه رغاه شده، کگگد و میدر تیترهاي اصلی خود اه هجوم هالیوود به چین صح ت می

  (uscpublicdiplomacy.org, 2011) گیردبا گذشت همان شدت بیرتري به خود می

هرالیوود   ۀهرا، ر رار پرجاذبر   ت برتررین لب رهرسر رری  90ریلب اه  6، 2092و ق بررسی رماري در سال 

امرا    انرد اند، وی چگدسرال اخیرر تولیرد شرده    ریلب برتر لرار گررته 90هایی که در رهرست تمام ریلب  اندبوده

نترایف بررسری ده رریلب پرررروش تراریخ        پسرگد باشرد  هایش چیگری هالیوود همواره دلت کرده است که ریلب

انرد  رریلب   هرالیوود بروده   ۀده رریلب ایرن رهرسرت، ر رار پرجاذبر      ب اهدهد که شش رریل سیگماي چین نران می

________________________________________________________________ 

1. Blockbuster 
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هراي چرین دررمرد    تررین رریلب  برابر پررروش میلیون دالر رمریکا، بیش اه دو 002با رروشی معادل  «9رواتار»

برا رروشری    «2092»رریلب   دوم، ۀدر رت ر  «22کارروپانداي کونگ»ریلب برتر  90داشته است  در میان رهرست 

دهدان دریرراي »و  «23هررايدهگرردهتنییررر شررکل»، «تکرروین»شرررب، و ررریلب  ۀمیلیررون دالر در رت رر 29معررادل 

توان به و راه رد هالیوود می ررهگگی رمریکاهاي بعدي جاي دارند  در مورد دیپلماسی در رت ه «44کارائی 

اند، یلب برتر لرار گررتهر 90هایی که در رهرست اول رنکه تمام ریلب ۀتوجه دست یارت  نتیججال  ۀنتیج دو

رریلب در سرال    3 ، و2090لب در سرال  رری  5، 2099رریلب در سرال    2انرد  یعگری   سال اخیر تولید شده وی چگد

متوسط چین دررمرد بیررتري برراي     ۀکه و قتوان نتیجه گررت که اهرنجان میتولید شده است  بگابرای2001

 ۀدوم که به نکت ۀشود  نتیجتر میروه شلوغماها روهبهرروشی سیگهاي بلیتهپرداختن به سرگرمی دارد، باج

د، و بره  گپسگد باشر هایش چیگیشود رن است که هالیوود همواره دلت کرده است که ریلباول نی  مرت ط می

رروشی بلیت ۀپسگد با شدت عمل مردم در باجیگیتجربه رموخته است که هرگونه انحراف اه راه ردهاي چ

  (Rosen, 2012) ربووه و جلوگیري اه پفش رن ریلب مواجه خواهد شدیا برخورد مقامات م

ها و ررهگرگ رمریکرا   عموم مردم چین نس ت به ارهش يمگدعولهدر ادامه به بررسی روند ار ایش 

 در چارچوب جداول ذیل خواهیب پرداخت 
 

 های گروهی(انه)فیلم، موسیقی، و رس مندی مردم چین نسبت به فرهنگ آمریکاییه: عالق(1) جدول 

 (2113-2102تغییر ) 2102 2113 2112

55% 42% 43% 9+ 
 

 

 

چین نسبت  سواد جامعۀدر مقایسه با افراد کمکرده و آکادمیک فراد تحصیلمندی بیشتر اه: عالق(3) جدول

 های گروهی()فیلم، موسیقی، و رسانه به فرهنگ آمریکایی

 سواد جامعۀ چینکرده و آکادمیک با قشر کمتحصیل فاصلۀ افراد کرده و آکادمیکتحصیل سوادکم

42% 24% 32+ 

 

________________________________________________________________ 

1. Avatar 

2. Kung Fu Panda 2 

3. Transformer 2 

4. Piratesof the Caribbean 4 
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 چین نسبت به فرهنگ آمریکایی مقایسه با دیگر سنین جامعۀ مندی بیشتر جوانان چینی دره: عالق(3) جدول

 های گروهی()فیلم، موسیقی، و رسانه

 فاصلۀجوانان با قشر مسن جامعۀ چین +50 41-30 21-92
56% 43% 30% 26- 

(Pew,2012: June13) 

 

 فود آمریکا در چینبرندهای صنعت فست -9-0-9-9

 که دیگرر  هرچگد ال نسل جوان چین لرار گررته است  در چین دو برند رمریکایی خیلی مورد استق

در صرگای    سری اف دونالرد و کی  ، اما دو برنرد مر   برندهاي رمریکایی در چین مح وب نسل جوان هستگد

ل بیرتري اه سوي جوانان در چین لرار گررته است که در ادامره بره ایرن دو برنرد بیررتر      غذایی مورد استق ا

 خواهیب پرداخت 

، اه گانکگگرد مصررف  ییمرواد غرذا  ت اخدمبفش جهانی در  پیرتاه رشد عگوانبهرود صگعت رست

دست ه ب مرتریان جدیدي وور مداومبه ،و گسترش سری  در سراسر جهان هاخوري، غذابه ود مگوها وریق

رمریکرا   2دونالرد کگتراکی( و مر    سروخاري )مررغ   9سری اف کی  ررود رسرت  هايگروه رستورانرورد  می

  جهران هسرتگد   هراي دیگر بفرش رود در چین و رست اصلی ة، هنجیرباتجربههاي چگدملیتی شرکت عگوانبه

این شرکت  سر جهان،در سرا رودرستدونالد در صگعت مواد غذایی م  غال حال، با وجود مولعیت بااین

عگوان اولین سی بهترین دالیلی که کی اف کگد  یکی اه مهبشدیداً با کی اف سی رلابت میدر باهار چین 

 4ساهيو بومی 3شود، این است که کی اف سی در بفش انط اق ررهگگیرود در چین شگاخته میبرند رست

ساهي و انط راق ررهگگری را در سررلوحۀ    میتر عمل کرده است و همواره بوقرود در چین مورصگعت رست

  (Zhang & Zhou, 2012, p.1) هاي خود لرار داده استبرنامه

دومرین براهار بر رگ     رمریکارودها، چین پا اهمصرف رستمی ان کلی ، با توجه به 2090در سال 

دیویرد  » و رق گفترۀ   .براهار اسرت   و سرودروري ایرن   ی براال مصرردهگدة توان که نران استجهان  رودرست

 لررن هاي رستورانچین بهترین ررصت براي » 6برند تجاريِ یام شرکت دارندة رئیا عامل و، مدیر«5نواک
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: اي برخوردار استنردهکرفهاي ب رگ بالقوه و اه ررصت ي است کهباهارچین این، برعووه  «است 29

 جرا برنرد تجراري   کره دررن  دارنرد  ب رگ چین تمرکر   يشهرها بروور عمده هاي چگدملیتی بهاکثر شرکت

رمریکرایی  هنردگی   ي جامعه کره بره سر     سط و باالمتودررمد داراي کگگدگان مصرف رنها توجه جهانی

 موردتوجره کراری   ةانداهبه کوچ  و مگاوق روستایی يو شهرها کگگدمیبه خود جل   هستگد را مگدعوله

مگجرر بره توجره     بر رگ شرهرهاي  در  ایگرده ر هراي اخیرر، رلابرت    ، در وول سرال حالنیبااگیرند  لرار نمی

ها ترا چره حرد و    ها و ررصتچالشاین  با هدر مواجهایگکه است   گردیده کوچ  هايشهر پیش بهاهبیش

ی اسرت  بسیار مهم ی اه مسائلیکدست رورد، ه را بباهار  بهره گررت، تا اینررهگگی اه انط اق چگونه باید 

  (Bian, 2009) مواجه هستگدبا رن ملیتی هاي چگداین شرکت یتمام که

 چیگری نیر    دونالد اه مگاب  موجود براي ورود بره براهار ل راس کودکران    ، م 2090تا  2004اه سال 

بفری را شروع نمودند تا بتوانگد بره عملکررد خروبی    تجاري و تگوع برندگسترش  رنها  نموده استاستفاده 

به رود   براهار  خرود را اه  سرهب  کگرد ترا  استفاده می ايهاویهمدیریت چگد همچگین اه دونالدم دست بیابگد  

مردیریت   داده و شریوة کودکران توسرعه   بره پوشراک   اه مرواد غرذایی    کارهراي خرود را   دونالرد   مر  دهد

رروشرگاه   دونالرد این، مر  برر عرووه  دهرد  ارر ایش مری   چین ش  سهب رنها را اه باهار بدون ايهاویهچگد

سی اجتگاب کگد  هدف اه ارتتاح این اف هاي کی مستقیب با رستوراناه رلابت را ارتتاح نمود تا  9کیدهم 

را اسرتفاده  نهایرت  تجراري خرود    برند اه دونالدم  وشود  اتفاذ رروشگاه این بود که ی  رویکرد جدید

 اسرت کره محصروالت   ي برلرار کگد  این بره معگراي رن   ترارت اط صمیمیکگگدگان خود با مصرفبگماید و 

یکسرانی هسرتگد ترا بره      ررم و مفهروم  یکسان، همانگرد هرب هسرتگد و داراي    تجاري برند دونالد در ی م 

  (Bahaudin & Bina, 2007) اهداف تجاري باالتر دست یابگد

گونره  والردین نیر  شردیداً بره ایرن     ، بلکه است کودکان مح وبتگها بسیار هاي روق نهرعالیت یتمام

و  را کودکران خرود   ، هردف خرود  اسرتراتژي باهاریرابی  اه تنییرر   بعددونالد م هستگد   مگدعولهها رعالیت

در پی دونالد ، م و سرهندگی نراط به گرایش جوانان به با توجهلرار داد   سال 30 تا 4 یعگی ارراد جوانان

 يسر یبا استفاده اه دونالد م  ان است بفش و دلپذیر براي جوانخوري ررامشغذا محیط روردنرراهب

غرذاي   صررف رنها را بره  و تمایل کگد خود جل  می يسوبهها، جوانان را رروشگاهت لیناتی در هاي رعالیت

 و یجرذب مررتریان هردف اه سرطح ارهشر     یعگری،  ایرن   دهد ار ایش می دونالدم  هايبیرتر در رستوران

________________________________________________________________ 
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ي اه جمر  کثیرر   ،توانسرت برا مورقیرت    «9مر  بیرگ » نمونره، عگروان  بهشدن اه سوي رنها  شگاختهرسمیتبه

اي بسرکت ال  هراي لیرگ حررره   وریرق پررتی انی سرتاره   اه شود را خود که شامل جوانان می کگگدگانمصرف

به سوي خود جل  کگد  این در حالی اسرت کره کی اف سری در صرگعت      3یائو میگگ (2رمریکا )ا.ن بی ا.ي

جرذب  اي متمرکر  نمروده اسرت  کی اف سری برر      مصرف اعضاي خانوادهرود چین هدف خود را بر رست

گرم و صرمیمی را  خوري محیط غذا کگد تاتوش میتمام سگین، اه جمله بسیاري اه ارراد مسن،  اهمرتریان 

  (Doc88, 2012c) گدک ارائه رامحلی  هايمحصوالت متگوع و وعبدر رن و به وجود بیاورد 

هراي  ورانرسرت  هاي رمریکاییو ارهش اصول ،رناه وریق  که ي استررایگد» 4دونالدی اسیونم 

کره  حرالی در  «شروند و سرایر نقراط جهران حراکب مری      رمریکرا  ي اهبیررتر هراي  بر بفش هرروهدونالد م 

ات ، مطالعر هسرتگد  رمریکرا  ۀجامعر  برر دونالدی اسریون  ا رات مر   ۀدرحال مطالع9113شگاسان اه سال جامعه

او ایرن   بیو تر  «5  واتسرون جیم»  صورت نگررته است چین ۀجامع یر این پدیده بر چگدانی در مورد نحوة تأ

دونالرد در  وراق وویری شررق: مر     » رنها با عگروان و کتاب  لرار دادند موردمطالعه 9112در سال را پدیده 

ایرن پرروژه بره بررسری تراریخ مردیریت        این موضوع اسرت   ۀب  عالی براي مطالعامگ ی اهیک 6«یشرل يرسیا

  (Lepore, 2009) پرداهدمی دونالدی اسیونم  وممفه و نی  به بررسی کایو رمردر چین  دونالدم  علمی

 به کار ررته است، «2جورج ریت ر»دکتر توسط  9113در سال بار اولیندونالدی اسیون م اصطوح 

دکترر ریتر ر،     اشراره دارد  بیرتري اه هنردگی مردرن   هايرود به بفشغذاهاي رستهاي ویژگینفوذ  و به

 در ایگجرا ایرن   تعریرف کررده اسرت    « همران بری ۀ جامعر ت و ، عقونیوريرهبه» مثابهبهرا دونالدی اسیون م 

ارت اوات  یی دارد کهگراهب یی متداولررهگگ چیگی به ی  هگجار رمریکا بحث است که ریاموضوع لابل

  (China Daily, 2008) دبفرر به رن سرعت مری و یا استانداردساهي مصرف دونالدی اسیون م جمعی و 

غرذایی   ةنجیرر هباشد کره اه    روتمگدلدر رنچین پرجمعیت  کرد کهنمی تصور در ابتدادونالد شرکت م 

تصرمیب گررتگرد کره     چرین براهار   بره در دومین سرفر پژوهرری خرود    دونالد مقامات م   پرتی انی کگدرنها 

   یر گذاشرت رمریکرایی ترأ  رود مح وبیت رست بر «يررهندت سیاست »  لرار دهگدهدف خود  را کودکان
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اي هب که شرده، سر   هنردگی    دارند، ررهو دارند که ررهندانران به هر ه یگهکه تگها ی  ررهند  دیگیوال

رید که بسیار پیش می  دانگدمیمورقیت  هاي ضروريشرطپذیرند و این رویه را یکی اه پیشرمریکایی را ب

 یر   ةشرمار بره مکران    دونالرد مر    ب رنرد  دونالرد مر   هراي رستوران شهروندان چیگی ررهندان خود را به

 مرردم چرین   هیرا ،است رورتعج بسیار این والعیت  جرن تولد کودکان چیگی ت دیل شده است برگ اري 

در  ،دونالد در تسفیر باهار کودکانرسد که م به نظر می  تولد را نداشتگد جرناصوً رسومات برگ اري 

جملره سر     هایی مرن    ترویف ررهگگچین س دونالد درم   (Li & Yan, 2009) چین مورق بوده است

میر    ی خرید غذا بدون نیاه به خروج اه اتوم یل(، اختصاص ) هاي خرید اه ماشینصحیح اه غرره استفادة

 کودکان،براي جرن تولد هاي جوان، برگ اري مفتص معاشقۀ هوجدونالد م هاي رستورانبعضی اه در 

 ها شده است خانواده تعطیوتگررتن جرنو 

 گیریتیجهن

 2009 سرپتام ر 99این موضروع پرا اه    رمریکا بوده است اما اهمیت موردتوجهدیپلماسی ررهگگی اه دیرباه 

لفرۀ اصرلی کره شرامل     توان اه سره مؤ یکا در ل ال چین میدر رویکرد دیپلماسی ررهگگی رمر ار ایش یارت 

ام بررد  اه همران عضرویت چرین در     در چین ن 9هالیوودیسب دونالدی اسیون چین و پدیدةهبان انگلیسی، م 

نقراط جهران، شرهروندان چیگری     این کرور به الصری  و رشد صادرات 2009ساهمان تجارت جهانی در سال 

اي جر  رراگیرري هبران    براي ارت اط با جهان خارج و صادرات محصوالت خرود بره دیگرر کررورها، چراره     

شرود   چرین ارر وده مری    ن انگلیسری در جامعرۀ  ر متقاضریان هبرا  روه بگلیسی ندارند و به همین خاور روهبهان

سسات خصوصی متعددي در چرین ارتتراح   ه رمریکا مدارس و مؤتوان گفت ککه در این حوهه میووريهب

کرده و حتی هرساله دولت رمریکا چگدین مدرس مجرب براي تدریا رایگان هبان انگلیسی به شهروندان 

تروان المپیر    هبان انگلیسی در میان شهروندان چیگی را می کگد  اوج همان رراگیريچیگی به چین اع ام می

 رررود، پدیرردة الفصرروص در همیگررۀ صررگعت رسررت    حررث برندسرراهي علرری  پکررن نررام برررد  در م   2002

ها لرار گیرنرد  هندگی و غذایی رمریکایی تأ یر س  یون باعث شده که جوانان چیگی تحتدونالدی اسم 

رکري میران نسرل جدیرد و نسرل لردیب       بسپارند، و در نتیجه راصلۀ هگگ خود را به رراموشیها و ررو سگت

سواد جامعۀ چین رو به ار ایش است  ایرن  کرده و کبتفاوت نگاه لرر تحصیل چین پدید رید، یا به ع ارتی
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تواند براي دولت چین دردسرساه شرود   ور مید چگداناي نهکا در چگین لال ی در ریگدهررهگگی رمری اشاعۀ

هالیوودیسب در چین است، راه رد سیگماي هالیوود براي جذب حداکثري مفاو ان چیگی  یگر پدیدةمؤلفۀ د

هاي مفتلرف در خراک   هاي هالیوود و استفاده اه لوکیرناستفاده اه باهیگران معروف چیگی در کگار ستاره

ي سیگمایی براي بیران  هاعمومی رمریکا، استفاده اه ریلب هاي دیپلماسیترین سرمایهیکی اه لويچین است  

وجره   تراریفی و سیاسری کره بره بهتررین      هایی برا موضروعات  داستان رمریکا به سایر نقاط جهان است  ریلب

هراي سراخت   هالیوود بیش اه رریلب  ۀهاي پرجاذبریلب وال  در گذارند هاي رمریکایی را به نمایش میارهش

ر رار   صرورت بره الیوود هراي هر  رریلب   ذار بوده اسرت  یرگأت ررهگگی رمریکادیپلماسی  ۀچین بر پیر رد برنام

 چرین  هاي لاچرالی کره در دسرترس همره هسرت، رنچره را کره مرردم        ديويشده در ديمگترر نمایری تاهه

 هراي گذارد، و بدین وریق در پیر رد برنامره خواهان رن هستگد، ال ته نه بدون لید و شرط، در اختیارشان می

هراي  رریلب  ،2092سرال  در  شدهارائهبر اساس رمارهاي  د گکگمی همی ایفام نقش ررهگگی رمریکادیپلماسی 

مگردان رن در ایرن کررورها    روه بر شرمار عولره  وسیه جایگاهی خاص دارند و روهبههالیوودي در چین و ر

درصد رشرد داشرت    36ها در چین سال گذشته معادل لباین ری ۀرروش گیر ،عگوان نمونهبهشود  ار وده می

ار براه  نیترر ب رگهاي هالیوودي بعد اه رمریکا، چین انگی ي است  به این ترتی  براي ریلبحیرت که رلب

هرالیوود   ساهي این کررور اظهرار داشرت:   جمهور رمریکا با حمایت اه صگعت ریلبشود  رئیامحسوب می

ر رمریکا در در لسمت وجهه و تصوی .ریدرمریکا به حساب می عمومی ررهگگ و دیپلماسی ماشین التصاد،

 در مقایسه با دورة ریاست جمهوري باراک اوباما دهد که دولت رمریکا در دورةان میچین رمار و ارلام نر

دهد که تصرویر مث رت دولرت    ها نران میتري ن د مردم چین داشته است  یارتهبوش تصویر مث ت و مطلوب

که ووريهباه نگاه مردم چین لرار گررت،  2009ترین می ان حد خود اه سال به پایین 2002رمریکا در سال 

تصویر مث رت   توجهی داشت م چین ار ایش لابلرمدن اوباما تصویر مث ت دولت رمریکا ن د مردکاربا روي

درصرد   22، 2002در سرال   ها، ررهگگ و سر   هنردگی رمریکرایی در چرین    مردم چین اه گسترش ارهش

ال ال مرردم چرین نسر ت بره      درصد کاهش پیدا کرده است  23به  2092این روند در سال  کهیدرحال ،بوده

بوش در مقایسه با اوباما بیرتر بوده  در دورة ها، ررهگگ و س   هندگی رمریکایی در چینگسترش ارهش

گرذاري و تجرارت در چرین در    ایههاي التصاد، سررم هاي رمریکایی در حوههار ایش مح وبیت روشاست  

 رتر بوده است به بوش بی تاوباما نس  دورة
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