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Abstract: In modern international politics, the state’s
foreign policy is highly measured by its ability and power
to maintain its interests within a remarkably complex and
challenging international system. To maintain this
successfully, states are very much aware of the role
power plays in promoting their image and interests
around the globe. However, today’s conventional
understanding of power is no longer just a military one,
but also a diplomatic one by soft power and culture.
China, since the foundation of the People’s Republic of
China (PRC), as all rising powers, has also tended to
expand its soft power by building friendly relations with
many countries around the world, especially developing
countries. China’s foreign policy in the region has played
a key role in maintaining a good image of China in the
public opinion’s mind. China’s non-intervention and its
opposition to the use of force have already been a major
source of Chinese soft power in the region.
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خالصه
ظرفیت سیاست خارجی دولت ها برای کسب اهداف و منافعشان در محیط
بینامللل به عنوان یک عرصه پر از چالش بواسطه قدرت اندازه گیری می شود؛ به هر
اندازهای که قدرت دولت ها بیشرت باشد به هامن اندازه در کسب منافعشان موفق می
باشند .با توجه و درک دقیق از مفهوم قدرت می توان گفت که قدرت نه تنها در بُعد
نظامی؛ بلکه در ابعاد نرم مانند اقتصادی ،تجاری و فرهنگی نیز وجود دارد .در این
راستا جمهوری خلق چین به عنوان یک قدرت در حال توسعه و روبه رشد؛ در عرصه
سیاست خارجی عالقه و توجه زیادی برای گسرتش روابط با دولت های دیگر با
استفاده از قدرت نرم و به کارگیری مولفههای چون اقتصاد و فرهنگ دارد .چون
چیناییها در زمینه اجرای سیاست خارجی دنبال ارائه تصویری صلح آمیز و بدون
توسل به نیرو و اقدامات نظامی می باشند .آنها باورمند اند که استفاده قدرت نرم و
گسرتش روابط فرهنگی میان دولت ها جذابیت بیشرت داشته و در کسب منافع و اعامل
نفوذ شان مثمر واقع می گردد به این ترتیب در اجرای سیاست خارجی توجه بیشرت به
گسرتش روابط اقتصادی -فرهنگی دارند و کارکرد سیاست فرهنگی آنها در بسیاری از
نقاط جهان پررنگ می باشد.

مقدمه
جمهوری خلق چین طی سال های اخیر رشد قابل مالحظه را در عرصههای سیاسی،
اقتصادی ،اجتامعی و نظامی شاهد بوده که پیرشفتهای متذکره توان تأثیرگذاری این
کشور را در سطوح منطقه یی و بین املللی افزایش داده است .یعنی چین به عنوان یکی
از پرنفوذ ترین کشورهای جهان تجربه ارتقای ظرفیت خود را در عرصه سخت قدرت
چون بُعد نظامی و عرصه نرم قدرت چون گسرتش نفوذ اقتصادی دارد .در این میان
قدرت نرم چین رشد بیشرت داشته و این کشور با استفاده از منابع قدرت نرم چون
فرهنگ ،اقتصاد ،ارزشهای سیاسی و دیپلوماتیک به ایجاد روابط با دولت های دیگر
میپردازد .اکرثا ً روابط چینایی ها با دول دیگر باتوجه به کارکردهای اقتصادی بوده و
بنابر تجارت گسرتده آن ها استفاده زیادی از محصوالت و تولیدات چینایی در بسیاری
از نقاط جهان صورت می گیرد .با این که صادرات تولیدی چین بازارهای بسیاری از
کشورهای جهان را در اختیار دارد توجه و تاکید بیشرت سیاسیون و پژوهشگران باالی
شناخت کارکردهای اقتصادی این کشور می یابند ولی توجه کمرت در رابطه به انتقال
ارزشها و نفوذ فرهنگی چیناییها که بواسطه تجارتشان به نقاط دیگر جهان انتقال
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پیدا می کند؛ صورت گرفته است در این نوشتار جهت وضاحت همین موضوع سوال
اصل چنین مطرح شده است.
سوال اصلی :سیاست خارجی چین تا چه اندازه تحت تأثیر متغییر فرهنگ قرار
داشته و کارکرد سیاست فرهنگی این کشور در افغانستان بعد از ۹۰۰۵م چگونه است؟
فرضیه :می توان حدس زد که بنابر غنامندی فرهنگ و تاریخ چین کارکرد سیاسی
آنها تا حدی در چند دهه اخیر تحت تأثیر مالحظات فرهنگی قرار داشته و ارزشهای
فرهنگی شان در عملکرد سیاسی آنها تأثیرگذار میباشد و چیناییها با استفاده از
قدرت نرم فعالیت موسسات کنفوسیوس و به کار بردن رویکرد تجاری به ارائه صادرات
فرهنگی به دیگر کشورهای جهان میپردازند که چنین کارکردی می تواند تأثیراتی
عمیقی باالی کشورهای پذیرنده داشته باشد.
هدف :منظور از نوشتار حارض روشن ساخنت بُعد فرهنگی قدرت در سیاست چین می باشد.
الزامیت موضوع در این است که باید دانسته شود چیناییها در اجرای سیاست
خارجیشان از عامل فرهنگ به کدام هدف استفاده میمنایند.
روش تحقیق :این پژوهش به اساس روش توصیفی -تحلیلی با استفاده از داده ها و
اطالعات کتابخانهیی ،انرتنت ،فصلنامهها و مجالت نگاشته شده است.
سازماندهی :پژوهش حارض دارای موضوعاتی چون :چکیده ،مقدمه ،کلیات
موضوع ،سیر تحول فرهنگ در سیاست خارجی چین ،صادرات فرهنگی چین ،فعالیت
های فرهنگی چین در افغانستان ،نتیجهگیری و پیشنهادات می باشد.
نخست :مفاهیم کلی
نوشتار حارض دارای چند مفهوم کلی می باشد که در جهت وضاحت موضوع ابتدا
به معرفی مخترصی از این مفاهیم میپردازیم:
الف) فرهنگ
ادوارد تایلر (1871م) مردمشناس انگلیسی و بنیانگذار مکتب انسانشناسی
فرهنگی ،در تعریف فرهنگ میگوید« :فرهنگ ،کل ّیت درهم تافتهای است شامل
دانش ،دین ،هرن ،قانون ،اخالقیات و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون
عضوی از جامعه بهدست میآورد( .»)۵لین تون فرهنگ را دست آورد های مادی
اعضای یک جامعه میداند که در نتیجه تفاهم مشرتک آن جامعه بدست آمده
باشد( .)۹به باور کیستو فرهنگ از زبان ،ایدهها ،اعتقادات ،رسوم ،عادات ،تابوها،
نهادها ،وسائل تکنالوژیک ،آثار هرنی ،آئینها ،اعیاد و سمبولها تشکیل می شود .که
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به عنوان راهکاری برای عملکرد و منبع هویت شناخته شده است .نکته برجسته و
ویژگی هر فرهنگ "زبان" آن است؛ زبان یک ملت شیوه و روش است که بواسطه آن
جهان را میفهمند ،طبقه بندی منوده و بیان می کنند( .)۷مالینوسکی :فرهنگ را شامل
دست ساختهها ،محصوالت ،فرایندهای تکنیکی ،اندیشهها ،عادات و ارزشهای یک
جامعه دانسته است و به باور او این عنارص مجزا همگی با یکدیگر ارتباط متقابل
دارند( .) ۱با توجه به تعاریف ذکر شده از فرهنگ باید گفت که این مفهوم به مثابه
مجموعه از عنارصی مادی و قسامً معنوی شامل ابزار و اجناس مرصفی چون
آثارهرنی ،وسائل تکنالوژیک ،کاالهای مرصفی ،قوانین ،منشورها ،اندیشهها ،تفکر،
آداب -رسوم ،رسانه ها و ارتباطات را شامل می گردد .میان فرهنگ و افرادی که
فرهنگ خود را شکل داده اند رابطه متقابل وجود داشته و انسانها به عنوان تولید کننده
فرهنگ در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ خود دارند و در پیشربد زنده گی اجتامعی شان
متاثر از آن هستند و به عنوان موجودات اجتامعی و بدون در نظر داشنت چارچوب
فرهنگی دچار تزلزل در هویت و اعامل خود می گردند .به این ترتیب سیاست خارجی
دولت ها که بواسطه انسان ها طراحی می گردد متاثر از مولفه فرهنگ بوده و دولت ها
برای اعامل قدرت فرهنگی از دیپلامسی فرهنگی استفاده منوده به معرفی و انتقال
ارزش های شان می پردازند.
ب) قدرت نرم
براساس دیدگاه جوزف نای ،قدرت نرم توانایی به دست آوردن خواسته ها از طریق
جذابیت است ،نـه بـه واسـطۀ اجبـار یـا تطمیع؛ به بیان دیگر ،قدرت نرم توانایی یک
دولت برای واداشنت دیگران به انجام دادن خواسته های آن بدون توسل به فشارهای
اجبارآمیز نظامی ،اقتصادی و یا پیشکش کـردن مشـوق هـای مـادی است .نای کوشده
تا با مشخص ساخنت منابع متفاوتی که اساس و پایه قـدرت سـخت و نـرم را تشـکیل
مـی دهـد؛ تفاوت این دو شکل قدرت را روشن سازد( .)5به باور نای قدرت نرم با
تکیه به اقناع و جذابیت طرف مقابل استفاده می گردد( )6یعنی کسب اهداف و
خواسته های یک دولت از طریق اجرای قدرت نرم نیازی به کاربرد زور ندارد .بلکه
دولتی که قدرت مذکور را در اسرتاتیژی های سیاسی خود استفاده می مناید برای
دیگران اهداف خود را جذاب جلوه داده قناعت طرف را حاصل و با استفاده این
راهکار برای بدست آوردن خواست های خود از اجبار و تطمیع جلوگیری می منایند.
نکته مورد توجه در این جاست که قدرت نرم کشورها از فرهنگ ،آرزوها ،ایده ها و
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سیاست گذاری های یک کشور ناشی می گردد طوری که به اعتقاد برخی از
اندیشمندان عنارص اساسی و مهم در تبیین قدرت نرم یک کشور مواردی چون:
فرهنگ ،ایده ها ،مدل توسعه ،نهادهای و تصویر بین املللی آن ها می باشد( .)7با
توجه به عنارص مذکور در تبیین قدرت نرم یک کشور باید گفت که ارزش های مذکور
می تواند در جذابیت کارکرد سیاسی دولت ها نقش داشته باشند به این ترتیب فرهنگ
به عنوان عاملی که می تواند جذابیت و کارکرد یک دولت را برجسته منایند نقش
ارزنده در افزایش قدرت نرم داشته و میزان جاذبه عملکرد دولت ها را افزایش میدهد.
کشورها که ظرفیت های فرهنگی غنامند داشته باشند می توانند قدرت نرم را به راحتی
ایجاد کند در حالی که برعکس فرهنگ های که ارزش های جذاب ندارند توانایی
دست یابی به قدرت نرم نزد شان کمرنگ می باشد .چین به عنوان یک کشور رو به
رشد و پیرشفت طی سال های اخیر تحوالتی را در عرصه اقتصادی مانند تجارت،
صنعت ،تولیدات و رسمایه گذاری ها شاهد بوده است .ولی موردی که بیشرت از همه در
و راوبط این کشور جلب توجه می مناید موضوع استفاده کارگذاران سیاسی آن از
قدرت نرم می باشد .دولت چین در راستای استفاده از قدرت نرم دست به اقدامات
فرهنگی در بسیاری از نقاط جهان زده اند طوری که تحقیق انجام شده در مرکز
تحقیقات "پیو" نشان می دهد فعالیت های فرهنگی چین مورد پذیرش و احرتام در
بسیاری از کشورهای امریکایی و افریقایی قرار گرفته است .بر مبنای تحقیق متذکره
فعالیت های تکنالوژیک و علمی چین در افریقا  ۳۱فیصد و در امریکای التین ۳۹
فیصد مورد تائید و تحسین بوده است( .)۹به این اساس کارکرد چینایی ها در زمینه
استفاده از قدرت نرم توانسته است در نقاط مختلف جهان طرفدارانی داشته باشد .چون
اسرتاتیژی سیاست خارجی چین بیشرت متاثر از فعالیت های اقتصادی بوده و با تداوم
این روند انجام فعالیت های آن ها بیشرت صلحجویانه می گردد و این راهکار جایگاه،
ظرفیت های سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،تکنالوژیک و اجتامعی چین را افزایش خواهد
داد و با تداوم این روند امکان دارد چین به عنوان یک قدرت برتر مطرح گردد(.)۷
یعنی قدرت نرم به این کشور این توان را می دهد که ظرفیت یک قدرت برتر را بدون
توسل به نیروی نظامی بدست آورد.
اهداف نهایی چین دراتخاذ استاتیژی قدرت نرم و کاربرد مولفه فرهنگ
 -1ایجاد صلح و ثبات با همه کشورهای جهان به خصوص همسایگان که انعکاس
آن در ایده ظهور مساملت آمیز این کشور دیده می شود .به این دلیل است که
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چینایی ها در تالش اند تا اختالفات مرزی خود را با همسایگان کاهش داده،
راهکاری برای ترویج همکاری با آن ها را دریافته و ابزار های مهمی برای کاهش
هراس همسایگان را ایجاد منایند()۵۰؛
 -2جستجوی منابع کافی برای تغذیه منابع اقتصادی در حال رشد خود؛
 -3همکاری بیشرت با کشورهای در حال توسعه و ایجاد شبکه از متحدان؛
 -4منزوی کردن تایوان()۵۵؛
 -5استفاده از آموزه های کنفوسیوس همراه با راهکار های دیپلوماتیک در جهت فراهم
منودن رفاه برای همسایگان و ایجاد امنیت و هامهنگی با جهان می باشد(.)۵۹
دولت چین به منظور اهداف ذکر شده و در کنار آن سیاست خارجی که در عرص
حارض از آن پیروی می منایند به دنبال حفظ صلح ،تطبیق تنش زدایی ،دوری از اتحاد
با قدرت های بزرگ ،حفظ استقالل ،رعایت اصول همزیستی مساملت آمیز یعنی
احرتام متقابل به حاکمیت و متامیت ارضی کشورها ،عدم تجاوز ،عدم مداخله در امور
داخلی کشورهای دیگر و رعایت اصل برابری می باشد( .)۵۷که در این عرصه نقش
کارگذارانی چون مائو ،دنگ شیائوپنگ ،هوجین تاهو و شی برجسته می باشد .از
طرف دیگر اصول و رفتار ارزشی این کشور مانند آموزه های فلسفه کنفوسیوس که
بیشرت تاکید باالی زنده گی مساملت جویانه دارد اسرتاتیژی دولتی چینایی ها را تحت
تأثیر قرار می دهد .بر مبنای فلسفه مذکور انسان ها موجودات رشیف و نیک رسشتند
که شایستگی عطوفت و به کامل رسیدن را داشته و فرهنگ و سیاست باید برای استیفاء
حقوق و کامل آن ها به کارگرفته شوند( )۵۱به این ترتیب است که دولت چین باتوجه
به چنان مواردی به استفاده از قدرت نرم و ابزارهای فرهنگی داشته و در تالش به دنبال
نفوذ و به دست آوردن اهداف سیاسی خود می باشد.
دوم :سیر تحول فرهنگ در سیاست خارجی چین
در زمینه منابع فرهنگی چین که به گونه کلی باالی سیاست این کشور تأثیرگذار
است؛ می توان به فلسفه کنفوسیوس ،اندیشه تائو و آموزه های نظامی سان تزو اشاره
کرد( .)۵۱فلس فه کنفوسیوس شامل مواردی چون تهذیب اخالقی ،حرمت گذاری به
تربیت ،ایجاد نظم اجتامعی ،کرامت دادن به امر بزرگان ،سلسله مراتبی بودن،
هامهنگی ،همبستگی و دوری جسنت از تنش ها می باشد .مواردی چون بهره گیری از
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قوانین طبیعت شامل باورهای تائو بوده و نهایتاً تاکید فرهنگی چینایی ها به کاربرد
اسرتاتژی در جنگ مشمول آموزه های سان تزو و یاداشت های کتاب "هرن جنگ"
وی می باشد .سان تزو در این بحث به اهمیت کاربرد قوت تفکر ،زیرکی و فریب ،نفوذ
منودن در ذهن دشمن (جنگ روانی) مراعت منودن حقوق اولیه انسان (حق حیات)
در مقابله با دشمنان تاکید کرده است( .)۵۶نکات ذکر شده به عنوان محورهای کالن
فرهنگی باالی اندیشه های چینایی ها حاکم بوده و اثرات خود را در روابط چین با
جوامع دیگر دارد .اما روند مذکور باالی سیاست خارجی آنها به ترتیب شاهد
تحوالت و تغییرات بود .در تغییرات وارد شده آن ها ارزش های سنتی فرهنگ شان را
به منظور دریافت توان مواجهه با جهان مدرن با نیاز های روز تلفیق کردند .به این دلیل
بود که در تالش آشنایی و سازگاری با ارزش های جهان مدرن شده و با توجه به این
موضوع ارزش های چون ناسیونالیسم و سوسیالسیم را در دوره های مختلف به عنوان
ایدیولو ژی های کاربردی شان پذیرفتند .در زمینه انتخاب ایده های ناسیونالیستی در
سیاست گذاری های چین تجربه آن ها از استعامر ،تحقیر شدن ،ضعیف شدن و قربانی
شدن در مقابل بیگانگان تأثیرگذار بود که با توجه به آن چینایی ها به افتخارات و
هویت گذشته شان متایل پیدا منوده و نسل جدیدی از آن ها آموختند که کشورشان از
یک کشور بزرگ و مرکزی به یک کشور ضعیف و بیامر مبدل شده است ودنبال این
بودند که چگونه دوباره مسیر بازگشت به منزلت و جایگاهی بزرگ خود را
بیاموزند( .)۵۳به این ترتیب توجه باالی هویت "چینی "منودند که باعث شکل گیری
 ۹۱۰۰ -سال پیش “سان تزو” تصمیم میگیرد تعالیم جنگی اش را مکتوب کند .او کتابی می نویسد و به پادشاه
آن وقت پیشکش میکند و نام اش را «هرن جنگ» مینامد که این کتاب تبدیل به کتاب شامره یک تاریخی در
حوزه جنگ و مبارزه دنیا میشود .موضوعات کتاب متذکره به حوزه موفقیت ،کسب و کار و تجارت نیز بسط داده
میشود .سان تزو معتقد بود جنگ باعث رضر اقتصادی گردیده و حد االمکان نباید وارد جنگ شد مگر برای
پیروزی و به گفته خودش« :پادشاهی که در  ۵۰۰جنگ  ۵۰۰بار پیروز شده کاری مضحک انجام داده .هر
فرماندهی باید قبل از اینکه دشمن برایش تهدیدی به حساب بیاید نابودش کند…» کتاب هرن جنگ  ۵۷فصل
دارد در هر فصلی اسرتاتژی و تاکتیک های جنگی گنجانیده شده است که باید فرمانده نیروی زمینی از آن پیروی
کند تا بر دشمن پیروز شود .این کتاب برای اولین بار از چینی به فرانسوی ترجمه شد و سپس توجه فرماندهان
انگلیسی را جلب کرد و در سال  ۵۷۰۱به انگلیسی نیز ترجمه شد .بعدا ً به زبان های دیگر نیز ترجمه گردیده
است http://emadg.com/2016/10/24/.کتاب-هرن-جنگ-سان-تزو-دانلود-pdf/
 -چینی سازی  sanitizationیک فرایند متدنی -فرهنگی می باشد که مطابق آن جوامع غیر از جوامع "هان" ها
مردمان بربر اند و با آموخنت آموزه های چینی و این که آن ها چینی شوند از حالت بربریت بیرون می گرددند.
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ارزش های ناسیونالستی میان سیاست گذاران چین چون سوات سن گردید و بعد ها با
گسرتش ایده های سوسیالیستی در جهان؛ رهربان چین جهت رهایی از مشکالت که
گریبان گیر جامعه آن زمان چین بود به دنبال انتخاب ارزش های سوسیالیستی برآمدن و
با انقالب ۵۷۱۷م .این ایده را به عنوان راهکار ارزشی ثابتی برای چینایی ها قرارگرفت
که موسس ایده مذکور در چین مائو بوده و بعد ها این دیدگاه نظر به نیاز زمان با آموزه
های اصیل فرهنگ چین یکجا شده و به عنوان سوسیالیسم با مشخصات چینی برای
جامعه و سیاست این کشور ارائه گردید.
سوم :ابزارهای گستش و جذابیت فرهنگ چین
کشورها با به کارگرفنت اسرتاتیژی های فرهنگی در سیاستگذاری های شان می توان
در تبدیل منوده چهره خشن سیاست به منای لطیف از آن؛ اقدامی را انجام داده باشند
و فعالیت های فرهنگی باعث تنظیم منودن و فعالیت های سیاسی کشورها می گردد.
تحلیل گران چینایی به این با ور اند که فرهنگ چین در مقابل فرهنگ مادی گرای
غرب دارای ارزش های است که بر مدار هامهنگی می چرخد به این دلیل است که
بیشرت مورد توجه جهانیان قرار گرفته است( .)۵۹به این دلیل است که آن ها در راستای
گسرتش مبادالت فرهنگی و ترویج ارزش های چینایی در کشورهای دیگر جهان تالش
کرده اند که در این راستا می توان به مواردی چون مشارکت چینایی ها در سازمان
یونسکو ،برگزاری کنفرانس های فرهنگی برای توسعه ،جشنواره های چون جشنواره
چین در آسیا پاسفیک ۹۰۰۵م ،شصتمین جشنواره هرنهای آسیایی ،تورهای فرهنگی
چون تور فرهنگی چین و ایاالت متحدۀ امریکا۹۰۰۰م ،تورفرهنگی چین در افریقا،
سال چین در فرانسه از اکتوبر  ۹۰۰۷تا جوالی ۹۰۰۱م ،،سال روسیه در چین ۹۰۰۳م،
هفته فرهنگی چین و پاریس و غیره ...اشاره کرد( .)۵۷مواردی دیگری از فرهنگ
چینایی ها که برای دیگران جذابیت دارد هرنها و صنایع دستی آن ها ،ا ُپرای پیکنگ،
خوشنویسی و طب چینایی می باشد .اما برجسته ترین کارکرد چینایی ها دربیرون از
این کشور در راستای ترویج فرهنگ به بیرون فعالیت های موسسات کنفوسیوس است
که به اساس آن مراکز آموزشی زبان چینایی در کشورهای دیگر ایجاد می گردد .در
حال حارض  ۱۱۷موسسه کنفوسیوس در رسارس جهان تأسیس شده است که به حسب
مناطق  ۵۱۷موسسه در اروپا ۵۱۱ ،موسسه در امریکا ۷۱ ،موسسه در اسیا ۷۹ ،موسسه
در افریقا و  ۵۳موسسه در اقیانوسیه قرار دارد( .)۹۰چون سیاستگذاران چین دنبال
معرفی فرهنگ شان به جهان بوده و به این دلیل است که دولت آن کشور جهت
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گسرتش ارزش های فرهنگی شان ابتدا به ترویج زبان پرداخته و هزینه هنگفتی را برای
آموزش محصلین خارجی در نظر گرفته اند .از آن جا که زبان در نفس و ذات خود
ابزار یا وسیله برای ایجاد ارتباطات با دیگران می باشد به این دلیل ترویج ،آموزش و
یادگیری زبان چینایی در کشورهای دیگر می تواند به عنوان وسیله برای انتقال فرهنگ
نقش مثمر داشته باشد که موسسات کنفوسیوس در این راستا فعالیت می کنند(.)۹۵
برعالوه موارد یاد شده کانال ها و مجراهای که چینایی ها برای جذابیت کارکرد های
فرهنگی شان از آن استفاده بعمل می آورند مواردی چون اداره تبلیغات ،شبکه خربی ان
الین شین هوا ،روزنامه  ،people dailyشبکه تلویزیونی دولتی چین ،رادیوی بین املللی
چین ،رشکت در فعالیت های برشدوستانه ،کمک به قربانیان بالیای طبعی ،حفظ محیط
زیست ،دیپلامسی رفاه ،گسرتش مطالعات ،زبان چینایی و...بوده که به عنوان برخی از
اجزای دیپلامسی فرهنگی چین شمرده می شود تأثیرات قابل توجه باالی کشورهای در
حال توسعه دارد .ولی باید توجه داشت که فرهنگ مذکور برای این که جهان شمول گردد
راه درازی را پیرشو دارد .ارزش ها چینایی باید منتظر باشند تا بتوانند مانند فعالیت های
فرهنگی غرب بازتاب و مخاطبین جهانی داشته باشد.
چهارم :صادرات فرهنگی چین
طی چندین دهه گذشته پیرشفت و توانایی اقتصادی چین توجه جهان را به خود
جلب کرده و محصوالت تجارتی چینایی با قیمت های نسبتاً ارزان بازارهای بسیاری از
کشورهای منطقه و جهان را فراگرفته است .این تولیدات تجارتی می تواند برای صدور
و اعامل ارزش ها و قدرت فرهنگی چین مهم پنداشته شود چون کشورها می کوشند
جنبه های خوب فرهنگ و ارزش های خود را از طریق تجارت بواسطه فروش
محصوالت شان به بیرون انتقال داده و به منایش گذارند و با استفاده رویکرد متذکره به
شکل مساملت جویانه ،بدون توسل به زور و یا تطمیع به گسرتش نفوذ فرهنگی شان
بپردارند .از طرف دیگر کارگیری ازابزار های فرهنگی برای ایجاد و گسرتش روابط و
اعامل نفود باالی کشور دیگر در مقایسه با استفاده از قدرت نظامی کم هزینه بوده و
کارآیی آن نیز بیشرت می باشد .از طرف دیگر باور برخی از اندیشمندان فرهنگ به
عنوان منبع از قدرت نرم بوده طوری که آن ها موارد ذیل را منبع قدرت نرم می پندارد:
 -0فرهنگ یک کشور در مواضعی که برای دیگران جذاب باشد؛
 -2ارزش های سیاسی یک کشور وقتی که در داخل یا خارج کشور ملموس باشد؛
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 -3سیاست های داخلی آن کشور وقتی که مرشوع جلوه کند و مرشوعیت اخالقی
نیز داشته باشد ()۹۹؛
بنابر این دلیل است که دولت چین نیز با توجه به داشته های فرهنگی و ارزشی در
تالش ایجاد روابط و گسرتش داده های فرهنگی خود به سایر نقاط است و به موازات
رشد ظرفیت های اقتصادی می خواهند همچنان یک قدرت فرهنگی در جهان نیز
باشند( .)۹۷چون با توجه به کمپلکس برتری -کهرتی؛ چینایی ها امیدوار اند که مبدل
به یکی از جمله قدرت های برجسته فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در جهان می گردند.
در رابطه به کمپلکس متذکره باید یاد آور شد که هرچند کشور چین یک گذشته
شکوهمند و میراث فرهنگی پربار داشت ولی آن کشور با تجربه منودن پدیده استعامر،
جنگ ها ،آشوب ها ،نابرابری ،امضای پیامن های ناعادالنه و ...روزگاری سختی را نیز
سپری منوده است که رضبه جدی به روند رشد تاریخی و فرهنگی شان پنداشته می
شود .برای وضاحت دادن در زمینه کمپلکس کهرتی -برتری باید نگاه مخترصی به این
روند تاریخی داشته باشیم:

چین با داشنت گذشته درخشان دارای میراث های فرهنگی و تاریخی
پرباری بوده طوری که به دنبال کاوش های انجام شده در پیکنگ فوسیل
استخوان های انسان مربوط به دوره اول عرص حجر قدیم از آنجا کشف
گردیده و در کنار آن کتاب های قدیم چینی حکایتی از اساطیر و قهرمانان
معروفی را چون هوان دی یا امپراتور زرد که از پشم در ساخنت اسلحه استفاده
می کرد ،لوجو اولین کسیکه کرم ابریشم را تربیت و پرورش کرد ،وشون فردی
که شیوه تهیه ظروف الکی را اخرتاع منود ،ووایو از مس برای ساخنت اسلحه
استفاده کرد ،دودمان شیا اولین بار عنوان حکومت واحد را مطرح منودند،
نوشته ها و کتیبه های روی سنگ الک پشت که تا امروز وجود دارد ،دودمان
جو در زمینه زراعت و حفاظت از طبیعت پیش قدم بودند و بسیاری مواردی
دیگری که می توان از آن به عنوان آغاز یک متدن نام برد؛ را بیان می دارد.
نکته دیگر که برای متدن و فرهنگ چینایی ها مهم پنداشته می شود آموزه ها و
تعلیامت کنفوسیوس می باشد که وی در حدود پنج قرن قبل از میالد (-۱۳۷
 ۱۱۵ق.م) می زیست .تعلیامت و اندیشه های وی به عنوان اصول اخالقی و
اجتامعی در اذهان چینایی ها جا گرفته و از نسلی به نسل دیگر انتقال میابد .در
نزد حاکامن چین استفاده از هنجارهای فرهنگی برای خاموش ساخنت آشوب
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ها و نارضایتی ها یک اصل پنداشته می شد .به این دلیل آن ها اندیشه های
کنفوسیوس را برای نسل های جدید شان کاربردی تر ساخته و مفهوم نئو
کنفوسیوسیم را مطرح کردند .چینایی ها در عرص جو توانسته بودند که جایگاه
برخی ستارگان را تعیین کنند و مهندسان این عرص در برپایی ساختامن ها و
نحوه آبیاری مزارع کارهای بزرگی را انجام داده بودند .در زمینه نرش و تالیفات
می توان تفسیری از کتاب کنفوسیوس به نام «بهار و پائیز»« ،دربارۀ کشور» و
یادداشت های در رابطه به دوره های جنگی اشاره کرد که بیانگر متدن این
کشور در زمینه نرشیات و کتب می باشد .در بخش معامری دیوار بزرگ چین
که توسط  ۷۰۰هزار نفر اعامر شد بیانگر ساختامن سازی چینایی ها است.
درعرص دودمان گوان ساخت کاغذ در چین صورت گرفت که زایی لون با این
کشف خدمت بزرگی برای اجتامع برش انجام داد .چینایی ها در زمینه تاریخ
نگاری ،ادبیات ،فلسفه ،هرن حکاکی و نوشنت روی سنگ پیش قدم بودند.
اخرتاع دستگاه اسطرالب که با نیروی آب میچرخید ،دستگاه زلزله سنج،
جهت یاب بادها ،پیدامنودن خاصیت سنگ آهرنبا ،تقویم و ستاره شناسی
نشاندهنده فرهنگ پربار و شکوهمند آن ها بوده .چین با استفاده از راه ابریشم
توانسته بود با بسیاری از مناطق جهان در آسیا و اورپا ارتباط تجاری ،فرهنگی-
متدنی و سیاسی برقرار کند این معرب تاریخی در گسرتش و انتقال افکار و متدن
ها نفش بارز داشته ،ارزش ها فرهنگی و افکار جدید را به مناطق مختلف انتقال
می داد و چینایی ها بیشرتین استفاده در از این گذرگاه می منودند .این رشد
متدن و فرهنگ چینایی ها با آغاز تهاجم های استعامری متزلزل گردید و
تهدیدات نیروهای بیرونی بخصوص قدرت های که از مسیرهای آبی به چین
متوجه شده بودند توان متدنی و فرهنگی این کشور را نیز تضعیف کرده و آن
ها دوران کهرتی را با آغاز استعامر تجربه کردند؛ اولین قدرت استعامری
پرتگال و به تعقیب آن اسپانیا ،انگلستان ،فرانسه بوده که وارد چین شد و این
کشور از  ۵۷۱۷ -۵۶۷۷م دوره از کهرتی و نابسامانی را شاهد گردید که در این
دوره چین ظهور اندیشه های ناسیونالسیتی و پذیرش مارکسیسم را تجربه کرد.
 -وسیله ساخته شده از فلز برنج است که برای مشاهده ٔ وضع ستارگان و تعیین ارتفاع آنها در افق بکار
میرفتhttps://dictionary.abadis.ir/fatofa/ .اسطرالب/
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بعد از ختم دوره انزوای چین این کشور با اصالحات اقتصادی  ۵۷۳۹توانسته
است که دوره برتری را آرام آرام تجربه مناید(.)۹۱
بعد از سال  ۵۷۱۷و تأسیس جمهوری خلق چین تا سال ۵۷۳۵م که این کشور
عضویت سازمان ملل متحد را کسب کرد در انزوای سیاسی به رس می بُرد به تعقیب
خروج از انزوا دولت و سیاست مداران اصالحات اقتصادی خود را از سال  ۵۷۳۹آغاز
کردند که پس از آن اقتصاد چین شگوفا گردید؛ با رشد اقتصاد این کشور اعتامد به
نفش سیاسیون آن نیز رشد منوده اکنون فرصتی را دارند تا در عرصه های مختلف با
قدرتهای غربی برابری مناید ( .)۹۱دولت و سیاستمداران چینایی با تاکید به رشد
تولیدات اقتصادی صادرات فرهنگی خود را نیز به بیرون از این کشور انتقال میدهند.
صادرات فرهنگی چین به عنوان عنرص حیاتی در قدرت فرهنگی شان شناخته می شود
چون صادرات متذکره می تواند به ترویج فرهنگ در خارج از مرز های این کشور
کمک منوده و گسرتش قدرت نرم آن ها ترسیع بخشد .از طرف دیگر چین با صادرات
فرهنگی و ترویج آن در کشورهای دیگر می تواند امنیت فرهنگی خود را گسرتش داده
و در کنار آن نفوذ قدرتهای رقیب را تعدیل مناید .طوری که ژائو جینگ مدیر سابق
اداره اطالعات وزارت امور خارجه چین به این باور است که چین فرهنگ خود را در
جهت افزایش امنیت فرهنگی نوسازی مناید ( .)۹۶یعنی دولت و سیاسیون چین با ارائه
ارزشهای فرهنگی و ترویج آن میخواهند تا ارزشها مذکور را از تهدیدات چون از بین
رفنت و نابود شدن حفاظت منایند .صادرات فرهنگی می تواند سهم بزرگی از بازارهای
جهانی را در اختیار چیناییها قرار دهد ژاکسین وانگ در زمینه استدالل میمناید که
چین دارای منابع رسشار فرهنگی بوده و صادرات مذکور می تواند ارزشهای فرهنگی
چین را در بازارهای جهانی ترویج مناید .از طرف دیگر او به این باور است که جهانیان
تنها به شاخص های توسعه اقتصادی چین عالقه ندارند بلکه آنها به تاریخ و محیط
فرهنگی که در توسعه چین کمک کرده است نیز عالقهمند اند(.)۹۳

 -موسسات کنفوسیوس ،زبان چینایی ،تولیدات تجارتی مانند پوشاک ،کفش ،تولیدات الکرتونیک ،اسباب
بازی ،لوازم منزل ،کتاب ها ،بروشورها ،تصاویر ،نقاشی،هرنهای تجسمی ،روزنامه ها ،ارزش ها و غیره.
UNESCO, Institute for statistics Internationalflowsofselectedculturalgoodsandservices”
2005.
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چینایی ها ذهنیت محارصه چین ،حس تحقیر ملی ،اهریمنی نشان دادن چین ،نقض
حقوق برش ،نقض حقوق مالکیت فکری و قواعد تجاری را همه بازتاب دشمنیها و
سوء تفاهم غربیها میدانند( .)۹۹به این معنی که پیرشفت اقتصادی و رشد ظرفیتهای
یک کشور منوط به محیط داخلی آن بوده و چین نیز نظر به داشنت بسرت مناسب داخلی
توانسته به یک قدرت اقتصادی در جهان مبدل گردد در غیر آن صورت منی توانست
چنین روندی را شاهد باشد .به اساس این تکذیب چیناییها از موارد فوق آنها
میخواهند به جهان بفهامنند که به دلیل قدرت فرهنگی -ارزشی و توانایی اطالعاتی
آن ها باالی جهان توانسته در نظر جهانیان جایگاه برتر در یابند و برای این که چیناییها
نیز بتوانند خود را به جهانیان بشناسانند باید قدرت فرهنگی شان را توسعه دهند تا
بتوانند سهم کافی در بازارهای فرهنگی جهان داشته باشند طوری که مدیر اسبق اداره
اطالعات وزارت امور خارجه چین ژائو باورمند است که« :اگر چین تنها تجهیزات و
وسایل ساخت یک برنامه تلویزیونی را بسازد (کمره ،الیت ،آننت و )...ولی نتواند
محتوای جالب یک برنامه تلویزیونی را تولید مناید؛ در آن صورت کشور ما مبدل به
کارخانه تولیداتی سخت افرار مبدل خواهد شد و ما منی توانیم ایده های خود را
مطرح منایم( .)۹۷به این ترتیب چین به دنبال اسرتاتژی است که بتواند ایدهها و
ارزشهای آنها را به بیرون از رسزمین آن کشور انتقال دهد .در این راستا به انتقال
صادرات فرهنگی توسط تجارت پرداخته و از آن طریق خود را به بیرون معرفی مناید.
در این راستا دولت چین برنامه "اسرتاتژی توسعه فرهنگی پنج ساله" برای گسرتش
صادرات فرهنگی اعالم منوده است ( .)۷۰یعنی دولت آن کشور در جهت گسرتش راه
های داد و ستدد معامالت فرهنگی و گسرتش رسانههای چینایی در خارج دنبال
افزایش تأثیرات و نفوذ فرهنگی خود است .چنانچه لوئیو شان از حزب کمونست چین
اظهار داشته است که دو دهه اول قرن  ۹۵دوره اسرتاتژیک چین برای نفوذ فرهنگی
است( .) ۷۵ولی با توجه به این که قدرت تبلیغاتی و رسانه ای چیناییها نسبتاً ضعیف
می باشد پس باید توجه کرد که آیا این کشور واردکننده صادرات فرهنگی است و یا
وارد کننده محصوالت مذکور می باشد .پس باید دانسته شود که چین تا چه اندازه
صادرات و واردات فرهنگی دارد .بنابر معیاری سازمان یونسکو آن عده از دولت های
که صادرات محصوالت فرهنگی آن ها بیشرت از واردات آن ها است می تواند دارای
قدرت و تأثیرگذاری فرهنگی بیشرت باشند ( .)۷۹بر پایه گذارش سال  ۹۰۰۱سازمان
مذکور بین سال های  ۹۰۰۷ -۵۷۷۱چین از لحاظ درآمد حاصل از کاالها و خدمات
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فرهنگی در رده چهارم کشورهای جهان قرار داشت .این گزارش نشان دهنده است که
چین در فرآورده های فرهنگی رشد پرشتاب داشته طوریکه در سال ۵۷۷۱م  ۷/۹در
صد ولی در سال  ۹۰۰۷در صد افزایش آن ها  ۹/۷۰شده است ( .)۷۷بنابر این گزارش
می توان گفت که چین یکی از صادر کنندگان فرآورده های فرهنگی است و در این
عرصه موازنه مثبت تجاری دارد .اما نکته قابل توجه این است که این کشور در زمینه
صادرات کتاب و نرش آثار پیرشو نبوده طوریکه در سال  ۹۰۰۷چین  ۷/۷۹ملیون دالر
کتاب صادر و در مقابل  ۵۶۰ملیون دالر کتاب وارد کرده است( .)۷۱بنابر آمار متذکره
چین در عرصههای چاپ و نرش کتب دارای کرسی تجاری می باشد ولی در قسمت
صادرات فرهنگی دارای موازنه مثبت بوده و صادرکننده محصوالت فرهنگی می باشد
ولی در رابطه به صادرات علمی چون کتب این کشور موفقیت چندانی ندارد.
پنجم :نفوذ فرهنگی چین در افغانستان
چین و افغانستان به عنوان کشورهای همسایه روابط تاریخی طوالنی را سپری
منوده اند .روابط متذکره برمی گردد به زمان استفاده از راه تاریخی ابریشم؛ که کاروان
های تجارتی باعث وصل منطقه گردیده بود و این معرب ترانزیتی -تجاری چون مسیر و
پل ارتباطی میان فرهنگ ها ،متدن ها و زبان ها باعث نزدیکی و شناخت مردمان منطقه
شده و فرصتی را برای ایجاد معرفت و پیوندهای فرهنگی میان آنان ایجاد کرده بود.
بنابر برخی اسناد روابط دوجانبه میان چین و افغانستان از فرستادن زینگ جیان به عنوان
مناینده از طرف امپراتوری هان به امپراتوری کنشکا آغاز شد( .)35اما روابط مذکور
به شکل دیپلوماتیک و معارص آن پس از تأسیس دولت چین جدید در 1949م .و به
رسمیت شناخنت آن از طرف دولت افغانستان در سال  1955ایجاد گردید .این روابط
در سال 1979م .پس از حضور نیروهای نظامی شوروی در افغانستان کمرنگ و با
پیروزی ط البان در افغانستان و بنای امارات اسالمی این گروه از سال  ۵۷۷۶تا 2001م.
کامالً ختم شده و دولت چین حکومت آن ها را به رسمیت نشناخت ،با آغاز قرن  ۹۵و
پس از تشکیل حکومت مؤقت در دسمرب  ،۹۰۰۵دریچه جدیدی در مناسبات دو
طرف گشوده شد( .)36و با بازگشایی سفارت چین در افغانستان روابط سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور گسرتش یافت که در زمینه بهبود روابط فرهنگی
میان دو کشور انستیتوت مرکزی کنفوسیوس کشور چین در سال 2008م شاخه از این
انستتیوت را در پوهنتون کابل ایجاد کرد .همزمان با گشایش این انستیتیوت در کابل ،به
حامیت وزارت تحصیالت عالی افغانستان و پوهنتون مذکور ،دیپارمتنت زبان و ادبیات
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چینایی نیز در تشکیل پوهنځی زبان و ادبیات ایجاد شد که انستیتوت مذکور ساالنه
بورسیههای تحصیلی در رشته ی زبان و ادبیات چینایی را برای محصلین افغانستان مهیا
می مناید( .)37درسال 2012رسان دوکشور به همکاری بیشرت و مشارکت اسرتاتژیک
در زمینه تبادل داشته های فرهنگی ،آموزشی ،صحی و رسانهای تاکید ورزیدند( .)38به
این ترتیب عنارص فرهنگی چون زبان ،هرن ،متدن ،رسانه ها و نهادهای آموزشی که
بخشی از مولفه های قدرت نرم پنداشته می شود در روابط میان چین و افغانستان
پررنگ شد .از طرفی هم چیناییها کوشیده اند با بهره گیری از فرهنگ و میراث
تاریخی خود و از طریق گسرتش مولفههای فرهنگی جذابیت کشور خود را در میان
مردمان کشورهای دیگر بخصوص افزایش دهند .که امروزه انستیتوت کنفوسیوس
دیپارمتنت زبان چینایی پوهنتون کابل به عنوان نهاد آموزشی و تبادل فرهنگی چین در
افغانستان فعال بوده و از زمان تأسیس آن در کابل بدین سو  284نفر از محصلین را با
استفاده از بورس دفرت راهنامیی ترویج زبان چینایی؛ برای تکمیل تحصیل به کشور
چین فرستاده که  133محصل را در مقطع لسانس و  16استاد تاکنون در آنجا آموزش
دیده اند(.)39
سفیر چین در جریان امضای توافقنامه همکاری میان انستیتوت کنفوسیوس،
پوهنتون کابل و اکادمی زبانهای معرفت بیان داشته است که «:چین پوهنتونهای
خوبی دارد و ساالنه بورسیههای تحصیلی را پیشکش می کند اگر محصلین عالقمند
باشند ،می توانند درخواست بدهند و از این فرصتها استفاده منایند .سفیرچین عالوه
کرد که تالش می کند تا زمینه سفر محصالن زبان چینایی را برای گردش علمی-
تفریحی مساعد سازد( .)40به این اساس آن کشور ساالنه  500بورس تحصیلی را برای
محصلین افغان در نظر داشته که  250بورس از طریق وزارت تحصیالت عالی افغانستان
و  250بورس از طریق رقابت آزاد به دسرتس عالقمندان قرار می گیرد( .)41در زمینه
بورسیه ها و سفرهای هرنی محصلین به چین محمد یوسف رهنورد ،آمر دیپارمتنت
زبان و ادبیات چینایی باورمند است که در تبادل فرهنگ ،اندیشه و ایجاد روابط
دوستانه با کشورهای جهان ،بهویژه چین مفید می باشد( .)42باوجودیکه همین اکنون
 51تن از استادان با استفاده از بورسیهها در مقطع دوکتورا در کشور چین مرصوف
تحصیل اند؛ عبدالتواب باالکرزی معین اسبق و رسپرست فعلی وزارت تحصیالت عالی
افغانستان در دیداری با معاون سفیر جمهوری مردم چین از ایجاد برنامه ماسرتی
مشرتک در پوهنځی هرنهای زیبای پوهنتون کابل ،تهیه بورسیه ها در مقطع ماسرتی
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برای اعضای کادر علمی به کمک مالی کشور چین ،اعزام استادان در مقطع ماسرتی
در پوهنتون های معترب جمهوری مردم چین به مرصف بانک جهانی و برنامههای کوتاه
مدت آموزشی در بخش تحصیالت عالی برای سطح رهربی وزارت تحصیالت عالی و
پوهنتونها ،سخن زده و تاکید باالی همکاریهای بیشرت در زمینه ایجاد روابط علمی-
فرهنگی داشته است( .)43در دیداری که رییس جمهور محمد ارشف غنی طی سفرش
به چین با رییس جمهور شی داشت؛ رییس جمهور افغانستان سال 2015م را به
مناسبت شصتمین سالگرد روابط دیپلوماتیک دو کشور به نام " سال دوستی و همکاری
افغانستان-چین" نامگذاری کرد و رییس جمهور چین اظهار داشت که در زمینه
گسرتش روابط میان دو کشور  500بورسیه تحصیلی را در اختیار محصلین افغان قرار
داده و  300کارمند دولتی افغانستان را در زمینه های تخصصی و ارتقای ظرفیت
آموزش خواهند داد ( .)44رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی در دیداری از کشور
چین 2016م نیز باالی تداوم همکاری و تبادل فرهنگی در عرصههای آموزش و
برقراری ارتباطات دوستانه تاکید کرده است( .)45به اساس نکات یاد شده در زمینه
روابط علمی -فرهنگی میان چین و افغانستان می توان بیان کرد که این روابط از طرف
مقامات دولتی افغانستان مورد توجیه و متجید قرار گرفته است طوریکه رسور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از روابط علمی و فرهنگی بین پوهنتون بامیان و
پوهنتون شهر النژو و ایجاد مرکز تحقیقات افغانستان در پوهنتون شهر مذکور ،منایش
گنجینۀ باخرت در چهار شهر کشور چین و خواهر خواندگی والیت بامیان و ایالت
گانسوی چین متجید منوده و آن را فرصتی برای آشنایی بهرت مردم چین از تاریخ و
فرهنگ مردم افغانستان عنوان کرده است(.)۱۶
با توجه به این که بعد از سیاست و اقتصاد؛ فرهنگ تبدیل به یکی از پایههای
دیپلامسی میان کشورها شده است و دولت ها در پی صادرات محصوالت فرهنگیشان
چون فلم ،هرن ،موسیقی ،ورزش ،زبان و ...هستند تا بتوانند تصویر بهرتی از خود در
ذهن جهانیان ایجاد منایند .که در این میان فرهنگ به عنوان ابزاری در اختیار
دیپلامسی چین قرار داشته و این کشور با گسرتش مبادالت فرهنگی چون فیستیوالها،
فلم ها ،هرن ،صنایع دستی سنتی ،طب چینی ،ادبیات ،توریسم و غیره به اعامل قدرت
نرم میپردازد تا بتواند هدف کالنشان که ارائه تئوری ظهور مساملت آمیز است را
تقویت بخشند .در حالیکه ظهور چین مورد تحسین بسیاری از کشورهای جهان قرار
گرفته است و استفاده از ابزار اقتصادی در سیاست و توسعه روابط علمی -فرهنگی میان
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دولت ها مانند ارائه بورسهای تحصیلی ،فراهم منودن زمینههای آموزشی در زمینه
شناخت و معرفت میان مردمان مختلف مثمر واقع می گردد اما نکته مهم این می باشد که
این تبادل فرهنگی تا چه حدی دوجانبه است .و اعامل نفوذ فرهنگی چین باالی افغانستان
دیگر تا چه حدی تأثیر میگذارد چون جذب محصلین و تربیت آن به عنوان طبقه تحصیل
کرده و روشنفکران آینده می تواند در ترویج موضعگیریهای دولت ها و چگونگی
ساختارهای سیاسی -اقتصادی تأثیر گذار بوده و افکار این تربیت یافته ها در تبانی با دیدگاه
چیناییها قرار خواهد داشت .چون چین به مثابهی کشور تأثیرگذار سیاسی و ابر قدرت
اقتصادی در جهان و با رویکار گرفنت پروژههای بزرگ اقتصادی مانند کمربند و راه و
همچنان عضویت این کشور در سازمانهای جهانی و منطقهای اهداف خود را نیز توسعه
بخشیده و به دنبال گسرتش داده ها و ارزشهای مورد نظرشان می باشند .ولی در مقابل
افغانستان چنان جایگاهی در برابر پالیسی های فرهنگی چین را ندارد.
نتیجه
اقتصاد و جایگاه جهانی چین با رسعتی که دنیا در حال تغییر است؛ پیرشفت و رشد را
شاهد بوده است .توسعه و ارتقای جایگاه جهانی این کشور حاصل ویژگی عملکرد
کارگذارانی است که با اتخاذ راهکارها و سیاست های مفید توانسته اند یک کشوری با
بیشرتین جمعیت را به یکی از قدرت های اقتصادی جهان مبدل منایند .چین اولین کشور غیر
غربی می باشد که به مانند کشورهای غربی روند پیرشفت و توسعه را تجربه کرده است.
شاخصه رشد این کشور این است که یک رسزمین با ریشه های متدنی غیر غربی توانسته
است از بسیاری اقتصاد های غربی پیشی گیرد و در عرص حارض چینایی ها بدون این که
فرهنگ ها و متدن غربی را بپذیرند؛ روند مدرنیزه شدن را با استفاده از فرهنگ و اصول
بنیادین خود شان تجربه می منایند یعنی آن ها به نوعی توانسته اند مدرنیزاسیون را بومی
سازند .این که چینایی ها کارکرد منحرص به خود شان را دنبال می کنند نتیجه و تأثیر گذشته
تاریخی شان است چون این کشور گذشته تاریخی -متدنی پرباری داشت که در آن نقش
آموزه های فرهنگی ،به و یژه آموزه های مكتب كنفوسیوس جایگاه برجسته دارد و اندیشه
مذکور ،در هدایت سیاست خارجی حکومت های چین از دوران قدیم مهم پنداشته می
شود .عدالت طلبـی ،اجتنـاب از منازعه ،نظم و انسجام اجتامعی ،سلسله مراتب سیاسی و
گرایش به هژمونی فرهنگی از جمله عنارصی است كه فرهنگ چین با آنها تعریف می شود.
تا قبل از استعامر این فرهنگ در سیاست چین حاکم بود ولی بعد از استعامر اندیشه مذکور
دچار بحران و زوال گردید .بعد از آن چینایی ها برای تطبیق با وضع جدید و احیای جایگـاه
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جهانی خـود در کنار تصـورات فرهنگـی سنتی به ایدئولوژیهای مدرن مانند ناسیونالیسم و
سوسیالیسم روی آوردند .رهربان چین توانسته اند ایدیولوژی های بیرونی را بومی سازند که
در این راستا آن ها سوسیالیسم را با آموزه های فرهنگی خود عجین منوده و آن را به عنوان
سوسیالیسم با مشخصات چینی ارائه منودند .موردی دیگری که به چین معنی میدهد حس و
هویت چینی بودن آن ها است و این حس چیزی نیست که در طی چند صد سال اخیر
بدست آمده باشد بلکه این گرایشی است که طی دوره های طوالنی تاریخی به وجود چینایی
ها معنی بخشیده و متدن آن ها را شکل داده است.
چین اکنون متایل دارد خود را قدرتی رو به پیرشفت ،اما در عین حال ،صلح طلـب و
متعهد به هنجارهای بین املللی نشان دهد و صلحگرایـی چینایی مبدل بـه یكـی از ابزارهای
دیپلامسی عمومی و دیپلامسی اقتصادی آن ها شده است .دولت این کشور تضـمین رفاه
ملی را که توسط دولت ارائه می گردد را به عنوان ارزشی می پندارد كـه ریشـه در فرهنـگ
شان دارد .بنا ًء جهت گیری های دولتی این کشور عمدتا محصول تعامل عالیق فرهنگی و
ایدیولوژیکی آن ها بوده و آن را بـا الزامات و مقتضیات جهان معارص هامهنگ منودند.
نهایتاً می توان گفت که روند پیرشفت کشور چین برخالف بیشرت کشورهای جهان
بخصوص کشورهای غربی بر اساس مفهوم متدن شان شکل گرفته است و وجود آن کشور
به عنوان یک اقتصاد بزرگ در کنار استفاده از برنامه های کاربردی و سیستامتیک رهربان
شان؛ بر پایه فرهنگ آن ها نیز می باشد .به این دلیل است که دولت چین توانسته است
مدیریت موفق را در عرصه حل و فصل پارادوکس شکل گرفته از تنوع ،جمع گرایی و غیر
متمرکز بودن را داشته باشد.
مورد دیگری که در رابطه به سیاست فرهنگی چین برجسته می باشد موضوع
ارتباط مردم با دولت است؛ دولت در چین از جایگاه ویژه ای در میان مردمان
برخوردار است و به عنوان مناینده و نگهدارنده فرهنگ چینایی ها بوده .و این عملکرد
تقریبا یک نقش معنوی به دولت در نزد مردم می دهد به این دلیل است دولت های
چین دچار چالش و مواجهه با رقیبی داخلی نشده اند این جاست که نشان میدهد
چینایی ها دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به دولت دارند .در نهایت می توان در یافت که
سیاست و حکومت چین ساختارهای اساسی چون حکومت بر پایه متدن ،مفهوم نژاد
و ماهیت دولت و رابطه آن با جامعه را شامل می باشد .بنا ًء با توجه به این که بعد از
سیاست و اقتصاد؛ فرهنگ تبدیل به یکی از پایههای دیپلامسی میان کشورها شده است
و دولت ها در پی صادرات محصوالت فرهنگیشان چون فلم ،هرن ،موسیقی ،ورزش،
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زبان و غیره هستند تا بتوانند تصویر بهرتی از خود در ذهن جهانیان ایجاد منایند و
چنین ابزارهای به عنوان وسیله در اختیار دیپلامسی کشورها قرار داشته که چین نیز با
گسرتش مبادالت فرهنگی چون فیستیوالها ،فلم ها ،هرن ،صنایع دستی سنتی ،طب
چینی ،ادبیات ،توریسم و غیره به اعامل قدرت نرم و گسرتش داده های فرهنگی خود
میپردازد .از طرف دیگر چینایی ها با اعتامد به نفس فرهنگی که دارند به ارائه
صادرات فرهنگ ی به کشورهای دیگر جهان می پردازند و بواسطه چنین راهکار به دنبال
کسب نفوذ در جهان می باشند که در این میان می توان به رسمایه گذاری هنگفت آن
ها در پروژه کمربند وراه اشاره کرد که برعالوه منافع اقتصادی دولت چین می تواند به
ترویج زبان ،فروش کاال و انتقال داشته های ارزشی خود به رسارس جهان اقدامات
اثرگذاری را انجام بدهد.
در رابطه به افغانستان باید گفت که کارکرد موسسات کنفوسیوس در مراکز علمی
افغانستان می تواند در گسرتش داده های فرهنگی چین به افغانستان کمک مناید که در
این راستا ارائه بورس های تحصیلی و فراهم منودن زمینه های آموزشی می تواند
شناخت و معرفت را میان مردمان کشورهای مختلف مثمر واقع گردد .که چنین روابط
میان دولت های چین و افغانستان نیز وجود داشته و ساالنه تعدادی زیادی از محصلین
افغان در آن کشور مرصوف به تحصیل اند و مورد دیگر که در زمینه افغانستان و چین
باید ب ه آن توجه داشت این است که بازارهای مرصفی افغانستان پر از محصوالت
تجاری چین می باشد که این گونه هجوم تولیدات چینایی می تواند در انتقال ارزش ها
و فرهنگ آنان به افغانستان تأثیرات چشمگیر داشته باشد.
پیشنهادها
برای مطالعه و شناخت کشورها باید محیط آن کشور را در متامی ابعاد از
نزدیک مطالعه کرد تا معلومات حاصل شده مربی از خطا و اشتباهات باشد .پس به این
دلیل برای مطالعه و شناخت دقیق کشوری مانند چین که تاریخ و گذشته شکوهمند و
پرباری را سپری منوده است نیاز است تا برای محقیقن و نویسنده های این عرصه
سفرهای علمی به آن کشور مساعد گردد از طرف دیگر جهت برقراری ارتباطات دو
جانبه میان مراکز تحقیقات چین و ادارات تحقیقاتی افغانستان نشست های علمی در
نظر گرفته شود تا فرهنگ ،متدن و نوعیت کاربرد آن ها در مدیریت و توسعه توسط
دولتمداران چین توسط محققان افغانی از نزدیک مطالعه گردیده تا به شناخت دقیقرتی
دست پیدا منایند.
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 هجوم یک جانبه فرهنگ ها ،ایده ها و ارزش ها از یک کشور خارجی بهکشور دیگر باعث آسیب رساندن به فرهنگ های بومی کشور پذیرنده می گردد که در
این زمینه ترویج فرهنگی چین بواسطه مراکز کنفوسیوس به هدف گسرتش ارزش های
فرهنگی می تواند تأثیر بیش از حد باالی جامعه افغانستان داشته باشد بنا ًء دولت و نهاد
های مسول افغانستان باید پالیسی های طرح منایند تا این روند را به شکل دوجانبه
مبدل منوده تا جلو آسیب های احتاملی فرهنگ های وارداتی را بگیرند.
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