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چکیده
پژوهش حاضر ،مطالعهاي دربارة چگونگی عملکررد دیپلماسری ررهگگری رمریکرا در ل رال چرین پرا اه یراهدهب سرپتام ر اسرت
دیپلماسی ررهگگی رمریکا برا پیررررت روهارر ون وسرایل ارت اورات و علرب ررنروري و همچگرین ولرای  99سرپتام ر در سیاسرت
خارجی رمریکا اهمیت پیدا کرد دولت رمریکا براي احیاي لدرت نرم 3و ارائۀ تصویر مطلروبی اه خرود اه اب ارهراي مفتلفری در
چارچوب دیپلماسی ررهگگی بهره میبرد در پی ارول وجهۀ رمریکا در چین ،پا اه حوادث 99سپتام ر و حملره بره ارنانسرتان در
سال  2009و عراق در سال  ، 2003دولت رمریکا مترصد تررمیب وجهرۀ خرود در کررورهاي ناراضری اه الردامات هژمونیر

ایرن

کرور اهجمله چین بررمد بر همین اساس مقالۀ حاضر میکوشد تا با استفاده اه چارچوب نظرري دیپلماسری ررهگگری بره بررسری
مفهوم ،سابقه ،روشها و راهکارهاي دیپلماسی ررهگگری رمریکرا در ل رال چرین در راصرلۀ همرانی  2009-2092بپررداهد پرسرش
اصلی این است که ساختار دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ل ال چین اه چه مؤلفههایی ترکیل میشود؟ ررضیۀ نوشتار حاضر بر سره
مؤلفه تأکید دارد :صگعت رسترود ،اشاعۀ ررهگگ و ارهشها در چارچوب هبان انگلیسی و پدیردة هالیوودیسرب و اشراعۀ سر
هندگی رمریکایی رهیارت این پژوهش بر مفهوم دیپلماسی عمومی و مؤلفرۀ هیرشراخۀ رن ،دیپلماسری ررهگگری اسرتوار گردیرده
است بعد اه 99سپتام ر دیپلماسی عمومی و دیپلماسی ررهگگی در سیاست خرارجی رمریکرا اه اهمیرت بسر ایی برخروردار شرد و
رمریکا اه اب ارهاي دیپلماسی ررهگگی در جهت احیاي وجهۀ خود ن د ارکار عمومی جهان بهویژه چین بهره برد
کلید واژگان :دیپلماسی ررهگگی ،رمریکا ،چین ،رسانه ،م ادلۀ علمی
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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.
Keywords: China, Cultural diplomacy, United States, Media, Scientific exchange.
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مقدمه

رمریکا بعد اه  99سپتام ر در چارچوب م ارهه علیره تروریسرب ،در سرال  2009بره ارنانسرتان و در  2003بره
عراق حمله کرد عدمکامیابی دولت رمریکا در جگگ علیه ارنانستان و همچگین ی

جان هگرایی 9در جگگ

علیه عراق ،تصویر و اعت ار رمریکا را در اذهان و ارکار عمومی جهان خدشهدار کرد اهرنجاکه چین یکری
اه ب رگترین شرکاي التصادي رمریکا است و وابستگی متقابل التصادي 2بین این دو کرور برلرار اسرت،
لذا دولت رمریکا اه اب ار ررهگگی جهت احیاي اعت ار و وجهۀ اهدستررتۀ خود ن د ارکار عمومی چرین در
چارچوب دیپلماسی ررهگگی 3بهره برد پیر رد مگار ملی با برهکرارگیري اب ارهراي ررهگگری ممکرن اسرت
نتواند جایگ ین سایر اب ارها همانگد اب ارهاي سیاسی ،التصادي و نظامی شود ،اما میتواند مکمل رنها باشد
امروهه حتی لويترین کرورها نی ترجیح میدهگد تا رنجا که ممکن است اه شیوههاي ررهگگی براي تأمین
مگار خود استفاده کگگد ایاالت متحدة رمریکا اه سرالیان دور برراي تررویف ررهگرگ لی ررالدموکراسری 4و
تسفیر اذهان عمومی دنیا اه این شیوه براي جذب ملتها و بهخصوص لررهاي نف ره و جروان کررورهاي
دیگر استفاده کرده و در سالیان اخیر این سرمایهگذاري را برهشردت ارر ایش داده اسرت اهایرنرو پرسرش
پژوهش حاضر رن است که دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ل ال چین پا اه یراهده سرپتام ر دربردارنردة چره
ویژگیهایی میباشد؟ انگارة نویسگدگان بر رن است که دیپلماسی ررهگگی رمریکرا در برابرر چرین در ایرن
مقط همانی ،حول استفاده اه رسانهها ،رموهش هبان و برندساهي 5دور هده است
-0پیشینۀ پژوهش

مگاب رارسی در مورد دیپلماسی ررهگگی رمریکا و همچگرین اب ارهراي برهکرارگیري لردرت نررم رمریکرا و
دیپلماسی عمرومی بسریارکب اسرت تراکگون پرژوهشهرایی در مرورد دیپلماسری عمرومی رمریکرا در ل رال
خاورمیانه و همچگرین تحروالت ایرن مگطقره و شرمال ررریقرا صرورت گررتره اسرت عرووهبررایرن تراکگون
پژوهش هاي هیادي نی دربارة لدرت نرم رمریکا در ل ال دیگر کررورها انجرام شرده اسرت برا ایرنوجرود
هیچگونه پژوهری بهوور خاص دربارة دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ل ال چرین پرا اه حاد رۀ 99سرپتام ر
________________________________________________________________
1. Unilateralism
2. Economic Interdependence
3. Cultural Diplomacy
4. Liberal Democracy
5. Branding
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انجام نرده است پژوهش حاضر اولین توش در بررسی عملکرد دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ل رال چرین
پا اه حاد ه 99سپتام ر است
در پیریگۀ پژوهش ،نگارنده مطالعات انجامشده در این حوهه را اه دو مگظرر موردبررسری لررار داده
است:
-0-0دیپلماسی عمومی آمریکا

0

ای دي ( )2090در مقالۀ «نگاهی نظري به دیپلماسی عمومی رمریکا» ،چارچوب غال ی را به چرالش
می کرد که همچگان راهگمراي الردامات کگرونی دیپلماسری عمرومی رمریکرا اسرت و تأکیرد دارد کره ایرن
دیپلماسی عمومی بدون تنییرات عمدة ساختاري ،رالد مرروعیت اخولی اسرت ایر دي ( )2099در کتراب
«دیپلماسی عمومی رمریکا در ل ال ایران» ،سیاست هراي دیپلماسری عمرومی رمریکرا در ل رال ایرران پرا اه
حاد ۀ یاهده سپتام ر و بهویژه سالهاي پایانی دولت جرجواکر بوش 2و نی حلقههاي سیاستسراه مررت ط برا
رن را بهگونهاي عمیق بررسی میکگد
United States Senate, Committe on Foreign Relations, Washington, DC. (2011):

این نوشتار به بررسی اختورات و تگش بین ایگکه چین چگونه با اسرتفاده اه تراریخ کهرگش خرود را
میبیگد و ایگکه بقیۀ جهان چگونه بر تحوالت مدرن در چین ترأ یر گذاشرته مریپررداهد اهرنجاکره رمریکرا
نگران رشد لابلتوجه التصاد چین است ،لذا به دن ال درگیرکردن هرچره بیررتر چرین در مسرائل جهرانی اه
وریق دیپلماسی عمومی است ،درحالیکه چین همهکار میکگد تا رمریکا نتواند چین را اه وریق دیپلماسی
عمومی درگیر مسائل جهانی کگد یارول مانهایب )2099( 3در کتاب «دیپلماسی عمومی راه ردي و سیاست
خارجی رمریکا گسترش نفوذ» ،به دن ال بررسی چرایی و چگونگی استفاده اه رگون و رگاوريهراي کسر
مورقیت در ارت اورات راه رردي برراي مقاصرد دیپلماسری عمرومی اسرت در ایرن ا رر بره چگرونگی نفروذ
کرورهاي مفتلف در نظام تصمیبساهي رمریکا اه وریق بهکارگیري اب ارهاي دیپلماسی عمومی راه ردي
پرداخته میشود

________________________________________________________________
1.American Public Diplomacy
2. George Walker Bush
3. Jarol Manheim
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-2-0قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی آمریکا

کتاب «لدرت نرم و سیاست خارجی ایاالت متحرده :دیردگاههراي نظرري ،تراریفی و معاصرر» ا رر
پارمار 9و کاکا )2099( 2مجموعهاي گردرمده اه مقالههاي تحقیقی مگتررنردهاي است که نویسگدگانران
رنها را نفستینبار در همایش «لدرت نرم و امور خارجی ایالت متحده» در ماه مه  2002در دانرگاه مگچستر
ارائه کرده اند بدین ترتی

ابتدا مگظور اه لدرت نرم ،سفت و هوشمگد روشن میشود و سپا نارساییهاي

دولت بوش به نقد کریده شده و چالشهاي ررراروي رئریاجمهرور جدیرد رمریکرا پرا اه نروام ر 2002
بررسی میگردد رنگاه مفهوم لدرت نرم بهویژه ریرهها و تکوین رن اه نظر «نراي »3مرورد کگردوکاو لررار
گررته و به دن ال رن کاربرد تاریفی این مفهوم ت یین گردیده است در ادامه ترأ یرات دو برنامرۀ دیپلماسری
عمومی لدرت نرم که وی دهههاي  9150و  9160به اجرا دررمد-همرایش «هگرري کیسرگجر »4در دانررگاه
هاروارد و همایش «سال بورگ» در همیگۀ بررسیهاي رمریکا -ارهیابی شده است در رصلهراي پایرانی نیر
راه ردهاي اووعات پایه در جگگ دامگهدار با تروریسب ،سیاست لدرت نرم اتحادیۀ اروپا و توضریح داده
شده است .اه نقاط اشتراک این ا ر با نوشتار حاضر می تروان بره کاربسرت مفهروم لردرت نررم در سیاسرت
خارجی رمریکا اشاره کرد و اه نقاط ارتراق رن نی می توان به عدم کاربست دیپلماسی ررهگگی رمریکرا در
چین و مؤلفههاي رن اشاره کرد کیوانحسیگی و جمعههاده ( )2093در مقالۀ ت یین نظرري «لردرت نررم» برر
م گاي نگرشی ررا «ناي» به کاربست «مگاب غیرمادي لدرت» در سیاست خارجی میپرداهند ،این نوشرتار برر
م گاي ترریح بُعد نرمارر اري رویکردهراي (نظریرۀ جگرگ عادالنره ،5برداشرت صرلح دموکراتیر

 ،تفسریر

پساگرامریگی اه چیرهول ی) در کگار رراي ناي ،بر این معگا پاررراري مریکگرد کره در رونرد نظریرهپررداهي
روابط بینالملل ،دیدگاه وي تگها یکی اه نظریههایی است که بر وجه نرم لدرت پاررراري کررده و بایرد اه
الگویی رراناي ت عیت کرد .رنچه این ا ر را اه نوشتار حاضر متمای میکگد تأکید این مقاله بر مگاب غیرمادي
لدرت نرم در سیاست خارجی میباشد ،درحالیکه نوشتار حاضر برر مگراب مرادي لردرت نررم در سیاسرت
خارجی رمریکا در ل ال چین تأکید دارد متقی ( )2090در مقالۀ «جگگ نرم انقوبهاي رنگی و دیپلماسی
عمومی» ،تحوالت انقوبهاي رنگی که اه دهۀ  9110در ادبیات روابط بینالملل مورداستفاده لررار گررتره
________________________________________________________________
1.Parmar
2.Cox
3. Nye
4. Henry Kissinger
5.Just War Theory
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را در الگوهاي ررتاري رمریکا براي کگترل محیط مگطقهاي و بینالمللی مورد برسی لرار میدهرد در ادامرۀ
این نوشتار به بررسی نرانههایی اه تحرک رسانهاي و الگوهاي نرمار اري شکلگررته در انقوبهاي رنگی
در لال

نظریۀ «جگگ نرم» پرداخته میشود تجربۀ کرورهایی که در رن انقوبهاي رنگی شرکل گررتره،

نران میدهد که این الگو اه راه «دیپلماسی عمرومی» موردتوجره والر شرده و همیگرههراي تأ یرگرذاري برر
ساختار سیاسی را به وسیلۀ ت لینات ،رسانه ،جگ شهاي اجتماعی و گفتمانهاي دموکراتی

رراهب میساهد

براي ت یین این مقاله اه «نظریۀ پیوند» استفاده شده است بهع ارتی ،نقش دیپلماسی عمومی در شرکلگیرري
انقوبهاي رنگی و نقش انقوبهاي رنگی در ساهماندهی جگگ نرم موردبررسی لرار گررته است
رشگا ( )2099در مقالۀ «دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ایران» ،با تکیه بر اسگاد ،به بررسی و باهشگاسی
اهداف و سیاستهاي دراهمدت ررهگگی رمریکا در پگف محور پرداخته است میگگ جیگگ لی ( )2099در
کتاب «لدرت نرم چین :استراتژي چین درحال ظهور در سیاسرت برینالملرل» در پری رن اسرت ترا برا ارائرۀ
بررسی و تحلیل عمیق اه لدرت نرم چین ،چربانداهها و دیدگاههاي نف گان چیگری دربرارة لردرت نررم و
تأ یرات و ال امات استراتژي لدرت نرم این کرور در سیاست جهانی را بررسی نماید کتاب حاضر مرتمل
بر سه بفش است بفش اول دربارة گفتمان لدرت نرم در داخل و خارج بحث میکگرد بفرش دوم مگراب
بالقوه ،نقاط لوت و ضعف لدرت نرم چین را اه مگظرهاي متعدد اه ل یل استراتژي سیاست خارجی ،التصاد
سیاسی ،ررهگگ ،تاریخ و رموهش موردبررسی لرار میدهد بفش سروم شرامل مطالعرات مروردي خاصری
است که بر روابط چین با کرة جگوبی ،استرالیا ،رسیاي جگوب شرلی ،ررریقا و دیپلماسی پکن در مذاکرات
بینالمللی تنییرات جوّي تأکید میکگد
ر اري که در پیریگۀ پژوهش بهوور خوصه و اجمالی بررسی شد ،نران میدهد که برخی مگاب برر
م احث نظري لدرت نرم ،دیپلماسی ررهگگی و دیپلماسی عمومی تأکید داشتگد و دیگر مگاب به لردرت نررم
چین و رمریکا و همچگین دیپلماسی عمومی رمریکا در ل ال دیگر کرورها پرداختهاند رنچه این نوشرتار را
اه ر ار پیریگۀ پژوهش متمای میکگد تأکیرد برر دیپلماسری ررهگگری رمریکرا در ل رال چرین در براهة همرانی
مرفصی است مواردي که میتوان اه رن به عگوان نوروري در این نوشتار یاد کرد ،اشاره بره ترأ یر صرگعت
غذایی رمریکا در چارچوب دیپلماسی ررهگگی بر کروري همچون چین ،و رموهش رایگان هبان انگلیسری
رمریکایی در مگاوق محروم چین که اه این وریق رمریکا بره دن رال نفروذ ررهگگری در چرین اسرت چراکره
هرساله وهارت امور خارجۀ رمریکرا بودجرهاي را برراي رمروهش هبران انگلیسری در کررورهاي هردف در
چارچوب برنامۀ دیپلماسی عمومی خود تفصیص میدهد
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-2قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی

اه جمله مفاهیمی که رابطۀ ن دیکی با مفهوم دیپلماسی عمومی دارد ،لدرت نرم میباشد دیپلماسی عمومی
اه ظرریتها و مؤلفههاي لدرت نرم استفاده میکگد تا اهداف خود را پیش ب رد ،کره مهربتررین هردف رن
تأ یرگذاري بر ررتار سایر دولتها است اصطوح لدرت نرم نفستینبار توسرط جروهف ا.س نراي 9مطررح
شد به اعتقاد وي رمریکا تگها بهخاور لدرت التصادي و نظامی ،لويترین کرور جهان نیست ،بلکه این امر
بهخاور بُعد سومی است که لدرت نرم نام دارد ) (Nye, 2004, p.XIدیپلماسی عمومی پیوند گری ناپذیري
بررا لرردرت دارد لرردرت نرررم «م تگرری بررر نفوذهرراي غیرملمرروس و غیرمسررتقیب اه ل یررل ررهگررگ ،ارهشهررا و
ایدئولوژي» است ناي در رابطه با لدرت نرم عگوان میکگد که رمریکا باید در تدابیري سرمایهگذاري کگد
که به به ود علقههایی که کرورهاي دیگر را به این کرور پیوند میدهگد بیگجامد :روتمگردترین کررور در
جهان هب اه رموهشوپررورش بهترر در داخرل خرود برخروردار اسرت و هرب نفروذ برینالمللری دارد کره اه
برنامه هاي اووعرسانی و کم

رسانیاش در خارج اه مرههایش نررأت مریگیررد رنچره موردنیراه اسرت

تقویت سرمایهگذاري در «لدرت نرم» که همان ترکیوت پیچیدة وابستگی متقابل است ،میباشد نه تقویت
سرمایهگذاري در «لدرت سفت (Snow & Talor, 2015, p.21) »2ناي لدرت را «توانایی اعمال نفروذ در
ررتار دیگران براي دستیابی به برریگدهاي دلفواه خود» تعریف میکگد ،و استدالل مریکگرد کره سره شریوة
اساسی براي انجام چگین کاري وجود دارد -9 :اعمال هور با بهرهگیري اه تهدیدها  -2ترغی

به تنییرر در

ررتار با بهرهگیري اه پاداشها  -3مجذوبساهي یا جذب به سرمت خرود شریوة رخرر همران لردرت نررم
است  ،یعگی ترغی

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

دهگد ناي استدالل میکگد که این سه نوع لدرت ،ولتی بهوور مگصفانه اعمال شوند و با لدرت نررم تلفیرق
گردند ،به «لدرت هوشمگد» میانجامد )(Nye, 2004, pp.5-6

در ادبیات روابط بین الملل و سیاست خارجی تعراریف مفتلفری اه دیپلماسری ررهگگری ارائره شرده
است که تعاریف ذیل در همرة گویاترین این تعاریفاند« :رران

نیگکوویچ» دیپلماسری ررهگگری را تروش

براي ارتقاي سطح ارت اوات و تعامل میان ملل جهان با هدف وراحی و بگیاد نهادن تفاهبنامههرا و توارقراتی
براساس ارهشهاي مرترک مریدانرد ) (Ninkovich, 1996, p.3ایرن در حرالی اسرت کره بگرا بره تعریرف
________________________________________________________________
1. Joseph S. Nye
2. Hard Power
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«گیفورد مالون» ،دیپلماسی ررهگگی ،به معماري ی
معرری تصویر والعی و ارهشهاي ی

ب رگرراه دووررره برهمگظرور ایجراد کانرالهرایی برراي

ملت و درعینحال ،توش براي دریاررت درسرت تصراویر والعری اه

سایر ملتها و رهب ارهشهاي رنها تع یرگردیده است ) (Malone, 1988, p.12اه این تعریف نی مریتروان
دریارت نمود که دیپلماسی ررهگگی ی

ررایگد دوورره است و بر ارهشهاي ررهگگی و اجتماعی ملتهاي

درگیر ،استواراست با برداشتی تط یقی اه وجوه مرترک ایرن تعراریف مریتروان چگرین نتیجره گرررت کره
دیپلماسی ررهگگی روایت داستان ی

تمدن براي صاح ان سایر تمدنها برا اسرتفاده اه اب ارهرایی اه جرگا

همان تمدن است به ع ارت دیگر ،دیپلماسی ررهگگی رن ،گاه معگا و مفهوم والعی خود را پیدا میکگد که
کروري براي انتقال غگاي نهفته در ررهگگ و تمردن خرود برا اسرتفاده اه سراهوکارها و اب ارهرایی اه همران
جگا به معرری و انتقال رن به سایر ملل میپرداهد و رن را در سیاست خارجی خود لحاظ میکگد
دیپلماسی ررهگگی داراي م انی چگدي به شرح ذیل میباشد:
 -9شگاخت سیاستهاي ررهگگی کرور م دأ  -2شگاخت سیاستهاي ررهگگی کررور مقصرد -3
شگاخت ررهگگ بهعگوان لدرت نرم  -4توجه ارکار عمومی بهعگوان همیگۀ اعمال لدرت نرم  -5توجره بره
دیپلماسی نوین (باهیگران دولتی و بیندولتی و اهمیت تکگولوژي ارت اوات)
اهداف دیپلماسی ررهگگی به شرح ذیل میباشد:
-9کس

وجهۀ بینالمللی در میان الوام و ملتها و ا رگذاري بر ررتار رنها

-2ایجاد نهادهاي علمی و ررهگگی جدید بهمگظور برلراري روابط پایدارتر و صمیمیت بیررتر میران
جوام مفتلف
-3رهب دلیق اصول موجود در ررهگگ سایر ملتها و کگکاش در ریررههراي ررهگگری و اجتمراعی
دیگر جوام با هدف ارتقاء درک متقابل میان ملتها
دروال در دیپلماسی ررهگگی توش میشود تا جگ هها و ظواهر مث ت ی

ررهگگ (بهمگظور کس

نفوذ و دستیابی به اهداف سیاست خارجی و مگار ملی) به مردمان کرورهاي دیگرر در لالر
ریلب ،موسیقی ،رموهش هبان م دأ ،رسانه ،برگ اري نمایرگاههراي ررهگگری و

ر رار هگرري،

ارائره شرود ) Ninkovich,

 (1996, pp.10-12با این توصیفات ،دیپلماسی ررهگگی میتواند عرصۀ ظهرور همرۀ ظرریرتهراي برالقوه و
لابلیتهاي تاریفی ،علمی و هگري ی
هیرشاخههاي ررهگگ و هگر شود

کرور در حوهههایی اه ل یل ادبیات ،شعر ،سیگما ،موسریقی و سرایر

بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین2110- 2102

91

-9دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین پس از  00سپتامبر

حوادث پا اه  99سپتام ر ،حملۀ ی
این تهاجب س

جان ۀ رمریکا به عراق و ناکامی این کرور در توجیه ارکار عمومی اه

شد که تصویر و وجهۀ رمریکا بیشاهپیش نر د ارکرار عمرومی جهران مفردوش و دولرت

رمریکا در برهه اي اه همان ناگ یر به تنییرر اسرتراتژي خرود اه لردرت سرفت بره لردرت نررم و اسرتفاده اه
اب ارهاي دیپلماسی ررهگگی در چارچوب لدرت نرم شد شکاف بین ایدئالهاي رمریکرا و والعیرت باعرث
مفدوششدن تصویر رمریکا در سراسر جهان شده است در بررسیاي کره برهوسریلۀ شروراي شریکاگو در
امور جهانی انجام گررت 62 ،درصد اه مردم چین بر این باور بودند کره رمریکرا بایرد نقرش تسرهیلکگگرده
داشته و سهب خود را در حل مرکوت بینالمللی همراه با دیگر کرورها ایفا کگد  22درصد معتقرد بودنرد
که رمریکا در ایفاي نقش پلیا جهان هیادهروي کرده است 69 ،درصد مفالف توش رمریکا براي اجراي
لوانین بینالمللی بودند
رندره کوهات 9رئیا مؤسسۀ سگجش ارکار پیو ،2در مراسب اعوم نتایف این نظرسگجى ،درایرنبراره
اظهار داشت :وجهۀ رمریکا در جهان همچگان بهمرات

بهتر اه سالهاى حکومت جرج واکرر بروش اسرت

رمارهاي روق نراندهگدة مگفی شدن وجهه و تصویر دولرت رمریکرا نر د مرردم چرین اسرت پرا اه رنکره
رمریکا در جگگ ارنانستان و عراق وجهه و اعت ار خود را در میان ارکار عمومی جهان بهویژه چین اه دست
داد ،به دن ال احیاي وجهه و تصویري مث ت اه دولت خود بررمد یکی اه الداماتی که رمریکا جهت احیاي
وجهۀ خود ن د مردم چین انجام داد ،استفاده اه مؤلفههاي دیپلماسی ررهگگری در راسرتاي تقویرت وجهره و
تصویر دولت رمریکا است مؤلفههاي مفتلفی در دیپلماسی ررهگگی رمریکا بعد اه  99سپتام ر در چرین بره
کار گررته شد ،که اه مهبترین این مؤلفهها برندساهي در حروهة صرگای غرذایی ،اسرتفاده اه رسرانه برهویرژه
ریلبهاي هالیوود و اشاعۀ هبان انگلیسی میباشد

________________________________________________________________
1. Andrew Kohut
2. Pew Research Center
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جدول ( :)0اعتقاد مردم چین نسبت به چندجانبهگرایی آمریکا در دورۀ بوش و اوباما
چندجانبهگرایی

چندجانبهگرایی

چندجانبهگرایی در دورۀ

چندجانبهگرایی در

آمریکا در دورۀ بوش

آمریکا در دورۀ بوش

اوباما (بلی)

دورۀ اوباما (خیر)

(بلی)

(خیر)

%46

%40

%69

%39

)(Pew, 2012: November 1
-0-9مؤلفههای فرهنگی در سیاست خارجی آمریکا

مؤلفهها و ساهوکارهایی که به وسیله و در پرتوي رنها میتوان اه ررهگگ و لابلیتهاي ررهگگی در
خدمت دیپلماسی بهرهبرداري کرد ،را میتوان در چارچوب هیر دستهبگدي کرد:
 9برجستهکردن نقش و تأ یر ررهیفتگان و دانرمگدان تاریخ گذشته و معاصر رمریکرا در پیررررت
علب در سطح جهران و اسرتفاده اه شرهرت ،مح وبیرت و مولعیرت رنهرا برراي اهرداف راه رردي دیپلماسری
ررهگگی نقش بالقوهاي که چهرههاي جهانی و ماندگاري چون بگجامین ررانکلین ،جورج واشگگتن ،توماس
جفرسن ،ربراهام لیگکلن ،ارنست همیگگوي ،و غیره میتوانگد در این حوهه برراي رمریکرا ایفرا کگگرد ،مثرال
بارهي اه این مورد محسوب میشود
 2استفاده اه ظرریتهاي نهفته در هبان و ادبیات رمریکا و ترویف رن اه وریق تأسیا رشتۀ هبان و
ادبیات رمریکایی در دانرگاههاي جهان و نی اعطاي بورسهاي مگظب و مستمر تحصریلی در سرطوح عرالی
کارشگاسی ارشد و دکتري در رشتههاي مفتلف بهمگظور اشاعۀ ررهگگ و هبان در سطح جهان
 3حضررور مررؤ ر در مجررام و همررایشهرراي بررینالمللرری درکگررار شرررکت رعررال در رخرردادها و
جرگوارههاي هگري و ورهشی بینالمللری (جررگوارههراي برینالمللری رریلب (رررش لرمر ) ،داسرتان ،تئراتر و
باهيهاي المپی

) و نی برگ اري مگظب نمایرگاهها ،گردهماییها ،کارگاههرا و همرایشهراي ررهگگری در

کرور مقصد
 4تأکید ویژه بر ارائۀ رموهشهاي خاص ررهگگی به دیپلماتها و تربیت دیپلماتهایی ررهیفتره و
رشگا با نقاط لوت و ظرایف ررهگگی هردو کرور م دأ و مقصد
 5و سرانجام ،کم

به راهانداهي مراک کرورشگاسی (مطالعات رمریکا) و ایجراد ایرن کرسری در

دانرگاههاي معت ر جهران در کگرار ارائرۀ ررصرتهراي مطالعراتی کوتراهمردت بره کارشگاسران دانررگاهی و
عوله مگدان به ررهگگ و ادب کرور مت وع با هدف جذب نف گان و اصحاب رکر و اندیرره اه کررورهاي
مقصد
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بررا توجرره برره مؤلفرره هرراي ررهگگرری کرره در برراال ذکررر شررد ،نگارنرردگان ایررن نوشررتار بررر دو مؤلفررۀ
رمریکاییشدن س

هندگی و ت لینات (پروپاگانداي) ررهگگی رمریکا در چین تأکید کردند و در بفرش

بعدي بر الگوهاي اجرایی دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ل ال چین که شامل سه مؤلفۀ هبان انگلیسری ،نفروذ
هالیوود ،و برندهاي صگعت رسترود رمریکایی میشود مورد بررسی لرار خواهگد گررت
 -0-0-9آمریکاییشدن 9سبک زندگی در چین

اگرچه تنییرات التصادي در اوایل دهۀ  20تنییرات اجتماعی غیرمگتظرة دیگري را به ارمنان رورده
است که میتواند در ریگده به ضرر چین باشد ،ولی با وجود مردمی که مصرفکگگدة محصوالت ررهگگری
رمریکا هستگد ،جامعۀ چین بهتدریف تحت ترأ یر دیپلماسری ررهگگری رمریکرا لررار گررتره اسرت اه وررف
دیگر ،چین با برخورداري اه جمعیتی بیش اه ی
است براي نران دادن نحوة عملکرد س

میلیاردنفر ،باهاري بر رگ برراي محصروالت رمریکرایی

هندگی 2رمریکایی در چین ،دو موضوع در ایرن بفرش مردّنظر

لرار میگیرد ،که این دو موضوع شامل نظب اجتماعی 3و مصرف اجتماعی 4میشود )(Lau, 2004, p.31
جدول ( :)2تأثیر ارزش ها ،فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی بر جامعۀ چین از نگاه مردم چین
تأثیر گذاشتن بر جامعه چین

موافق

مخالف

ممتنع

%36

%29

%39

%92

()Pew, 2009: July 23
جدول ( :)9تصویر مثبت مردم چین از گسترش ارزشها ،فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی در چین
2113

2102

تغییر ()2113-2102

%32

%43

+5

جدول ( :)4استقبال بیشتر جوانان چینی از گسترش ارزشها ،فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی در چین
02-23

91-43

+11

فاصلۀ جوانان با قشر مسن جامعه چین

%50

%44

%34

-96

Pew, 2012: June13

________________________________________________________________
1. Americanization
2. Life Style
3. Social Order
4. Social Consumption
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در بحث نظب اجتماعی ،رشد «ررهگگ جهانی »9تحت انحصار مدل رمریکایی ،بهتدریف نظب سرگتی
جامعۀ چین را مفتل نموده و رن را تحت تأ یر لرار داده است درنتیجه ،ی

نظب ررهگگی تاهه متولد شرده

است ،و بیرتر ش یه نسفۀ رمریکایی رن شده است اگرچه روند رن گاهی اولات رهسته اسرت ،بسریاري اه
جگ ههاي ارهشهاي چیگی به ارهشهاي رمریکایی ت دیل شده است ،و شواهد بسیاري وجود دارد که نران
اه این هبگرایی دارد ) (Lau, 2004, p.31دیپلماسی ررهگگی رمریکا نی خانوادههاي چیگی را تحت ترأ یر
لرار داده است و مگجر به جدایی در میان خویراوندان شده است این شکاف و جدایی به نوبۀ خرود نتیجرۀ
ار ایش عوله و اشتیاق جوانان به کس

پول و ماديگرایی است جوانان چیگی توش میکگگرد ترا اه «مررد

خودساختۀ »2رمریکایی الگوبرداري کگگد درنتیجه ،مردان و هنان در سالهراي اولیرۀ هنردگی خرود تروش
میکگگد تا مستقل شوند درعینحال ،نقش ب رگترها در رموهش ارهشهاي چیگی به نسل جوان ،بره دلیرل
رشد عویق شفصی کبرنگتر شده است عووه براین ،وضعیت هنان رمریکا ،بیگش جدیدي به هنان چیگی
و نقش رنها در کرورشان اعطا کرده است
به گفتۀ باربارا بوش ،3در وی چگد سال گذشته ،نقش هنان چیگی بره دلیرل تقلیرد چیگریهرا اه مردل
رمریکایی و نیاههاي باهار بهوور لابلتوجهی تنییر کرده است «رمریکا اه غربگرایری 4در چرین اه وریرق
رهادي هنان اه محدودیتها حمایت کرده است» وظایف هنان برا مرردان برابرر اسرت ،و عملکررد رنهرا در
توش براي رسیدن به مدرنیته ،به دو لط

مفالف تقسیب شده است درنتیجه ،هنران خانرهدار و کرراورهان

سگتی و هنان غیرحررهاي در وضعیت ناامن و بیگابین لرار گررتهانرد ال تره ،ترأ یر رمریکراگرایی برر هنران در
ارت اط مستقیب با خانواده است که رن نی به نوبۀ خود واحد کوچکی اه جامعه است بدون ش

 ،تنییرر در

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

 (2006, p.104تحتتأ یر رسانههاي جمعی و مدرنیته ،س

هندگی رمریکرایی در جامعرۀ چرین در دهرۀ

اول لرن  29نی گسترش یارته است امروهه و به گفترۀ مراتورت 5ایرن سر

هنردگی ،بریشاهپریش مرورد

استق ال لرار میگیرد استدالل ماتورت این است که گررایش بره ررهگرگ رمریکرایی نتیجرۀ تحمیرل نظرب
ررهگگی جدید است )(Mattelart, 2004, p.331

________________________________________________________________
1. Global Culture
2. Self-made Man
3. Barbara Bush
4. Westernization
5. Mattelard
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اما در باب مصرف اجتماعی این بفش بهوور عمده به عوارض صادرات ررهگگی رمریکرا اه سرال
 2009تا  2092به الصینقاط جهان مربوط میشود ریلبهاي رمریکایی ،برنامههاي تلوی یونی ،رسرتررود و
شرکتها به دن ال انترار محصروالت ررهگگری هسرتگد کره محصروالت و ارهشهراي محلری را بره حاشریه
میرانگد بهوور خاص ،رمریکاگرایی به ی

نماد اه جریان سلطه و نفوذ غرب ت دیل شده است ایرن کرار

باعث جل توجه تجار و مقامات چیگی گردیده چراکه محصروالت ررهگگری رمریکرا باعرث نرابودي تروان
رلابتی چین میشود اهرنجاییکه تلوی یون ،روهنامه ،ایگترنرت و دیگرر اب ارهراي برلرراري ارت راط ،بفرش
لابلتوجهی اه سرگرمی هندگی روهانۀ مردم چین را ترکیل میدهگد ،رمریکاییها این وسایل را مستقیماً با
صگعت پیوند دادهاند امروهه ،بسیاري اه مگاوق جهران ،اهجملره چرین ،بره دلیرل گررایش شهروندانرران بره
ررهگگ غربی ،با تهدید ترویف ررهگگی رمریکا مواجه هستگد امروهه چیگیها ،با نگرش رمریکایی به جهان
نگاه میکگگد ،بهووريکه رنها س
ل اس و حتی غذا و س

هندگی خارجی را اتفاذ میکگگد :مثوً ،در نحوة ل راسپوشریدن ،نروع

غذاخوردن بهعگوان نمونه ،واژههرایی مانگرد «کری اف سری»« ،مر

دونالرد» ،و

«هیپهاپ »9توسط جامعۀ رمریکا معرری شدهاند ،و سرپا اه وررق مفتلرف و برا اب ارهراي گونراگون ،در
بسیاري اه جوام

دیگر اهجمله چین مگترر شدند )(Chomsky, 2004, p.16
2

-2-0-9تبلیغات (پروپاگاندای) فرهنگی آمریکا در چین

ت لینات ررهگگی مگجر به به رود ررنروري در حروهة ارت اورات اه راه دور گردیرده و در برخری اه
برنامههاي ررهگگی نی بهمثابه لدرت نرم عمل میکگد نظریهپرداهان پسااسرتعماري 3برر ایردة مدرنیتره اتکرا
میکگگد تا گسترش ررهگگ رمریکرایی درکررورهاي درحرالتوسرعه را ت یرین کگگرد بره همرین دلیرل رنهرا
معتقدند که مدرنیته براي درک تفاوتهاي بین امپراووريهاي لدیب و جدید بسیار مهرب اسرت همچگرین،
دانستن مفهوم مدرنیته براي درک ماهیت دیپلماسی ررهگگی و رمریکاییساهي ضروري اسرت مدرنیتره برا
معگاي م هب خود ،هستۀ دیپلماسی ررهگگی رمریکا را ترکیل میدهد براي روشنکردن این ایرده ،بایرد بره
نقش مدرنیته در ت لینات ررهگگی رمریکا و ا رات رن بر گسترش ررهگگ رمریکرا در خرارج اه مرههرایش
پرداخت پا اه سقوط بلوک شرق و رروپاشی اتحاد جماهیر شوروي ،چین بهتدریف رمریکرا را برهعگروان

________________________________________________________________
1. Hip Hop
2. Propaganda
3. Postcolonial
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یکی اه مگاب مدرنیته ترفیص داد درنتیجه ،جستجو براي مدرنیته باعث ایجاد وابسرتگی روانری در جامعرۀ
چین گردید )(Allal, 2010, pp.39-40

در سراسر جهان ،هژمونی ررهگگی به معگی سرکوب ررهگگری نیر مریباشرد برههرحرال ،در جهران
رمریکاییِ دارویگی ،9حقارت ررهگگی 2نی به معگاي مرگ تدریجی است این ی

م ارهه و تقروي دائمری

براي بقايِ ررهگگی است پیامدهاي روانی مدرنیترۀ رمریکرا و دیپلماسری ررهگگریاش برهورورکلی چرین را
تحتررار لرار داد تا حقارت خود را بپذیرد جاناتان وبرر ،3در نقرللرول سرفگرانی دو چیگری کره در سرال
صورت گررت ،نمونۀ خوبی براي نراندادن احساس حقارت چیگیها ذکر میکگد یکی اه رن چیگیهرا در
مورد محصوالت ررهگگی بحث میکرد و عگوان میکرد که «اگر محصول ررهگگی اه خارج اه چین بیاید،
بهتر اه رن چی ي خواهد بود که در داخل چین تولید میشود» در بارت ت لینات ررهگگی ،برنامههایی نظیرر
مدرنیته پیادهساهي میشود تا مردم چین را تحتتأ یر لرار دهگد و نظررات رنهرا را جرذب کگگرد ایرن کرار
باعث شتاب بیشاهپیش نفوذ ررهگگ مصرفگرایی 4رمریکا و ت دیل جوام سگتی چرین بره جوامر مردرن
میشود )(Allal, 2010, p.41

عووه بر این ،مدرنیته باعث جدایی مردم اه ررهگگران میشود و این باعرث برهوجودرمردن شرکل
جدیدي اه مردم ررمانبردار میشود نظریهپرداهان پسااستعماري استدالل میکگگد که این بسیار خطرناکتر
است ،هیرا این لدرت را دارد که مردم را اه تعص

نس ت بره ررهگرگ خرود متگفرر کگرد ایرن کرار باعرث

میشود که رنها احساس کم ود چی ي را کگگرد کره در جراي دیگرري وجرود دارد رهادي ،دموکراسری و
توسعۀ التصادي که مردم چین به دلیل تأخیر تاریفی اه رن محروماند ،میتوانرد ترأ یر هیرادي برر وضرعیت
ذهگی مردم داشته باشد درنتیجه ،رمریکا نهتگها اه لحاظ التصادي بلکه اه لحاظ ررهگگی نیر بره یر

الگرو

ت دیل شده است براي روشنشدن این نکتره ،باربرارا بروش اظهرار مریکگرد کره« :ررهگرگ چیگری برهورور
ر ایگدهاي بهمثابه ی

ررهگگ مگحط و مفالف توسعۀ التصادي للمداد میشد» این سفن نران میدهد که

چگونه احساس حقارت ررهگگی در چین با مدرنیته و توسعۀ التصادي مرت ط است )(Bush, 2006, p.101

مدرنیته بهعگوان ی

اب ار ت لیناتی ل ل اه دهۀ  9110توسط واشگگتن علیه کمونیستهرا و پرا اه رن دوره

________________________________________________________________
1. American Darwinian World
2. Cultural Inferiority
3. Jonathan Weber
4. Consumerist Culture
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علیه بقیۀ جهان مورداستفاده لرار گررت مدرنیته در دهۀ اول لرن  29توانست پکرن را تنییرر دهرد امرروهه
حتی بهرغب رشد التصاديِ ساالنه حدوداً 90درصديِ چین ،اه همان پیروي اه مدرنیتۀ رمریکا و سرمایهداري
جهانی ،پکن ناگ یر اه رویارویی با استحالۀ ررهگگی 9است هیررا برا توجره بره سرفگان «جران تاملیگسرون،»2
دیپلماسی ررهگگی در مرکوت مدرنیته در چین گررتار شده است گفته میشود که انسانهرا بهتررینهرا را
دوست دارند ،پا مادامی که رمریکا چین را متقاعد میکگد که ررهگرگ رمریکرایی بهتررین اسرت ،مرردم
چین ارهشهاي ررهگگی خود را رها خواهگد کرد و کربکرب ارهشهراي رمریکرایی را الگروي خرود لررار
خواهگد داد و دروال

جهان بیشاهپیش به مدل رمریکایی ش یهتر شده است )(Bush, 2006, p.276

چین نمونۀ خوبی است که نران میدهد چگونره سیاسرتگرذاران رمریکرایی ررهگرگ خرود را بره
ررهگگ معیار ت دیل میکگگد و اه وریق رن به کس

سرود مریپرداهنرد عرووه برر ایرن ،روشرن اسرت کره

محصوالت ررهگگی رمریکایی که به باهار چین معرری میشوند و توسط این رنروري ت لیغ میشوند ،نقش
مهمی در رمریکاییکردن جامعۀ چین ایفا میکگگد که با ت لینات و تصاویر احاوه شده است عووه بر این،
مدرنیته هستۀ ت لینات ررهگگی رمریکا است این کار باعث میشود رنهرا احسراس حقرارت کگگرد و سرپا
ناخودرگاه س

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

رمریکا در جهان با می ان عولهمگدي مردم به بوش و اوباما شگاخته شود اکگون بار سیاست رمریکا را بریش
اه هرچی تکگولوژي رمریکایی ،هبان انگلیسی رمریکایی ،م

دونالد رمریکایی یا ریلب هالیوودي برر دوش

میکرد ) (Allal, 2010, p.48به لول جوهف ناي« ،بدون کمترین ه یگهاي و بسیار هب بادوامترر اه همرانی
که ما رمریکاییها مج ور به استفاده اه چماق یا هویف میشویب» ،این ترأ یر ر مریدهرد «هگرر و ررهگرگ»
یکی اه ماندگارترین و تأ یرگذارترین وجوه لدرت نرم را ترکیل میدهگد در حقیقت در اب ارهاي لدرت
نرم ،شاید بتوان گفت هگر و ررهگگ ،بهگونهاي دلچس تر ،رضایتمگدانهترر و عمیرقترر برر ذهرن و جران
مفاو

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

در این لسمت به مهبترین مؤلفههایی که در اجراي برنامههاي دیپلماسی ررهگگی رمریکرا در ل رال
چین پا اه  99سپتام ر نقش مهمی ایفا کردند ،میپرداهیب این مؤلفهها اه حیث ا رگذاري بر ررهگگ چین
و ترویف ررهگگ و ارهشهاي رمریکایی مورد بررسی لرار میگیرد
________________________________________________________________
1. Cultural Uprooting
2. John Tomlinson
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-0-9-0-9زبان انگلیسی

هبان نمایانگر جگ ۀ تأ یرگذاري اه دیپلماسی ررهگگی رمریکا است امروهه ،هبان انگلیسری در حرال
ت دیلشدن به ی

هبان مرترک 9در بین ملل مفتلف شده است و در سراسر جهان ارراد بهوور ر ایگرده بره

هبان انگلیسی صح ت میکگگد درحالحاضر حدود  502میلیرون نفرر اه جمعیرت جهران بره هبران انگلیسری
صح ت میکگگد ،که در دنیا رایفترین هبان بعد اه هبران چیگری مریباشرد برر ایرن اسراس ،مریتروان گفرت
صح تکردن به هبان انگلیسی رمریکایی بهمثابه یر

هبران جدیرد ،بره معگراي پرذیررتن ررهگرگ و سر

هندگی رمریکایی است
اصوحاتی که در دهۀ  9110در چین ر داد ،ررهگگ چیگی را تحت تأ یر لرار داد حتی برخری اه
محققان میگویگد که «انقوب ررهگگی »2در چین محصول دیپلماسی ررهگگی رمریکا بود همانگرد بسریاري
اه کرورهاي جهان ،به دالیل التصادي و تکگولوژیکی ،چین نی هبان انگلیسی رمریکایی را انتفراب نمروده
است این هبان بهوور هبهمان در لل

دیپلماسی ررهگگی رمریکا نی

لرار دارد )(Clunas, 2008

اهرنجاکه رموهش هبان انگلیسی میتواند مگار راه ردي دیپلماسی ررهگگی رمریکا را ترأمین کگرد،
به همین دلیل ،برنامه هاي هبان انگلیسی در اولویرت نفسرت سیاسرت خرارجی رمریکرا لررار گررتره اسرت
هرچگد در دولت بوش به هبان انگلیسی بهعگوان اب اري جهرت تقویرت دیپلماسری ررهگگری رمریکرا توجره
چگدانی نگردید ،اما این دولت اوباما بود که در راستاي تقویت دیپلماسی ررهگگی در چین ،بودجرۀ اضراری
براي برنامه هاي هبان انگلیسی در بودجۀ مالی  2090خود درخواسرت کررد ،امرا رويهربررتره ایرن بودجرۀ
اختصاصیارته پایین است در سال  ،2090کگگرة رمریکا 46/5 ،میلیون دالر بره برنامرههراي هبران انگلیسری
بفش وهارت امور خارجه اختصاص داد و وهارت امور خارجه 22 ،مدرس هبان انگلیسری اسرتفدام کررد
همانوور بودجه اي براي نیروي هوایی که مسئول مرک هبان انگلیسی وهارت دراع است ،در نظرر گرررت
تفمین هده میشود براي توسعۀ برنامهاي جهت استفادة راه ردي اه هبان انگلیسی و گسترش برنامهها برراي
رموهش هبان به نیروهاي امگیتی خارجی ،به  4/4میلیون دالر در سال  2099نیاه بود که این رلب ،در مقایسره
با بودجۀ اختصاصیارته به هبانهاي مهب موردنیاه مانگد عربی کب محسوب مریشرد «ررانکری اسرتورم »3در
مقالهاي مینویسد« :والت دی نی »4یکی اه ب رگترین شرکتهاي رسرانهاي و سررگرمی جهران اسرت کره
________________________________________________________________
1. Lingua Franca
2. Cultural Revolution
3. Frankie Storm
4. Walt Disney
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به تدریف در حال توسعه در چرین اسرت دی نری عرووه برر نمرایش شفصریتهراي کرارتونی ،پرارکهراي
مصگوعی هندگی رمریکایی و هبان انگلیسی را نی ترویف میدهد اه سال  2090والت دی نی مردارس هبران
انگلیسی را در چین ،اه  99مدرسۀ امروهي به  942مدرسه تا سال  2095گسترش خواهد داد و گسترش این
مدارس سودي بیش اه  900میلیون دالر در پی خواهد داشت )(Clunas, 2008

چیگیها براي تجارت با کرورهاي مفتلرف و برلررارکرردن ارت راط برا سررمایهگرذاران خرارجی و
همچگین به خاور توسعۀ التصادي مج ورند اه هبان انگلیسی بهعگوان اب ار ارت اوی استفاده کگگرد عرووه برر
این ،رسانههاي انگلیسی رمریکا تأ یر مگفی بر هبان معیار چیگی داشتهاند ) (Allal, 2010, p.24در مدارس و
دانرگاهها ،جوانان چین ترجیح میدهگد که بهجاي هبان چیگی ،هبان انگلیسری بفوانگرد در اوایرل لررن 29
اغل

مردم چین هبان انگلیسی را ترجیح میدهگد ،چراکه رن را نماد مدرنیته و علب میدانگد به همین دلیل،

هرچگد انگلیسی بهعگوان ی

هبان خارجی رموهش داده میشرود ،ولری در چرین رراگیرري هبران انگلیسری

بیشاهپیش در مؤسسات رمریکایی در چین در حال گسترش است «مایکلررمسترانگ ،»9مدیرعامل یر
شرکت تجاري در رمریکا دریکی اه سفگرانیهاي خود گفت« :امروهه تعداد چیگیهایی که هبان انگلیسری
مطالعه میکگگد اه تعداد رمریکاییها بیرتر است» این سفگان ،حقیقت هبان انگلیسی و کاربرد رن در چرین
را نران میدهد

تا جایی که هبان انگلیسی در چین بیررتر اه رمریکرا موردمطالعره لررار مریگیررد ) Allal,

(2010, p.24
-2-9-0-9نفوذ هالیوود 2در چین

ایگکه ریا هالیوود در حوهة سیاست خارجی بهوور مستقیب تحت امر دولت رمریکاست یا نه سؤالی
است که پاسخهاي متفاوتی را دربرداشته است برخی معتقدند هرالیوود برهجر در مرواردي خراص ،کراموً
مستقل بوده و بیش اه هر چی بر سود مالی بهعگوان معیار و هدف اصلی خرود مرینگررد برخری دیگرر نیر
ریلبهاي هالیوودي مدار سیاست خارجی رمریکا را دسیسههاي دولت رمریکا مریدانگرد کره برراي توجیره
مفاو ان جهانی این کرور تولید و مگترر میشوند باید گفت هردوي این رویکردها مررکوتی دارنرد کره
رنان را اه والعیت دور میکگد هالیوود بیش اه هر چی بر محور سود مالی استوار است ،اما این به این معگی
نیست که ریلبهایش سفارشی ن اشگد عووهبراین رابطۀ دیگري نی بین هالیوود و دیپلماسی ررهگگی رمریکا
وجود دارد در این حالت ،دولت رمریکا اه ریلبهاي اهل لتهیهشدة هالیوودي استفاده کرده و باایگکه رنران
________________________________________________________________
1. Michael Armstrong
2. Hollywood

44

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل ،سال  ،4شماره  ،2بهار و تابستان 0931

را ل وً سفارش نداده بوده است ،الدام به انترار و پفش رنهرا در میران مفاو ران دیپلماسری ررهگگری خرود
میکگد یکی اه نمونههاي اخیر اینگونه رعالیت ،الدام وهارت امور خارجۀ رمریکا برراي پفرش رریلبهراي
هالیوودي خاص در سرفارتفانههرا و مراکر ررهگگری ایرن کررور اسرت یکری اه لرويتررین سررمایههراي
دیپلماسی عمومی رمریکا ،استفاده اه ریلب هاي سیگمایی براي بیان داستان رمریکا به سایر نقاط جهران اسرت
ریلبهایی با موضوعات تاریفی و سیاسی که به بهترین وجه ارهشهاي رمریکایی را به نمایش میگذارند
تأ یر رمریکا بر مصرفگرایی مردم چین در همیگۀ سیگما و موسریقی نیر لابرلتوجره اسرت برهرغرب
شکورایی و رونق صگعت ریلب در چین ،مردم در نهایت ریلبهاي هالیوودي را ترجیح میدهگد چرین اولرین
مصرفکگگدة سیگماي رمریکا در رسیا است ،و حتی «جیانگ همرین »9رئریاجمهرور ولرت چرین ،در یر
سفگرانی در برابر کگگرة خلق ملی چین در سال  ،9112تایتانی

 ،2یکی اه پررروشترین ریلبهراي رمریکرا

را ستود عووه بر این ،سریالهاي رمریکایی در چین و خانوادههاي کوچ

سه یا چهرارنفرة چیگری بسریار

موردتوجه لرار میگیرند ،و اه رنها تقلیرد مریشرود و حتری موردعولرۀ دولرت چرین نیر والر مریشروند.
موسیقیهاي سر

رمریکرایی برهورور مرداوم در حرال رشرد هسرتگد .دوسرتداران موسریقی چیگری نیر بره

رهگگهاي رمریکایی گوش میدهگد ،و موسیقی پاپ رمریکایی نی در چین بسیار پرورردار شرده اسرت و
حتی خوانگدگان چیگی اه این سر

موسریقی الگروبرداري مریکگگرد )(Kostanza-Chock,2005, p.115

شرکت والت دی نی ،شع هها و پارکهایی ساخته است که روهانه اررراد هیرادي اه رنهرا باهدیرد مریکگگرد
امروهه حتی چیگیها هب میتوانگد تعطیوت رخرر هفترۀ خرود را در پرارک دی نری سرپري کگگرد در عمرل،
باهگرایی دی نیلگرد ،3در چرین در سرال  2005یر

مورقیرت بر رگ برراي صرگعت رراملری رمریکرا برود

هباکگون ش کههاي تلوی یون کابلی ،ش کۀ کارتون ،و ش کۀ دی نی دایر هستگد و «ادعا میکگگد ن دی

بره

 20درصد اه بیگگدگان جوان چیگی را جذب نمودهاند» عووه بر این ،ضروري است به این نکته توجه شرود
کرره کودکرران و جوانرران چیگرری بررهوررورکلی کررگشگررران اصررلی کرراالي ررهگگرری رمریکررا هسررتگد
)(Rauschenberger, 2003

این روهها بحث مربوط به تولید محصوالت مرترک سیگمایی در چین داغ است درعینحال ،باهار
سیگما در این کرور رسیایی اه اهمیت ویژهاي براي صرگعت برینالمللری سریگما برخروردار اسرت چرین کره
________________________________________________________________
1. Jiang Zemin
2. Titanic
3. Disneyland
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بیرترین جمعیت را در بین تمام کرورهاي جهان داراست ،باهار خوبی براي نمایش ریلبهاي سیگمایی است
اهاینرو ،جدول گیرۀ نمایش سیگماهاي چین در سطح بینالمللی اه اهمیت بسیار هیرادي برخروردار اسرت
هالیوود براي حضور رعالتر در جدول گیرۀ نمایش سیگماهاي چین و کس

ی

مولعیت ویرژه ،اه وجرود

باهیگران چیگی در ریلبهاي خود بهره میگیرد در چین ،ریلبهاي پرسروصداي هرالیوودي (کره بره بروک
باستر 9معروف هستگد) با رروش خوبی در جدول گیرۀ نمایش سیگماها روبهرو میشوند و اه سروي دیگرر،
هگرمگدان چیگی عولۀ هیادي به حضور و مرارکت در پروژههاي هالیوودي را دارند در سال  2099کررور
چین توانست با رد شدن اه کرور ژاپن ،لق

دومین کرور پربیگگدة جهان را در همیگۀ تماشاي ریلب برر روي

پردة سیگماها بگیرد ،در چین در سال  2092تعداد 2/2میلیارد بلیط سیگما رروخته شد این در حالی است که
کرور چین (که اه ی

سو سانسور سفتی را علیه محصوالت داخلی اعمال میکگد و اه سوي دیگر ،ساالنه

رقط اجاهة اکران عمومی  34ریلب خارجی را بره سرالنهراي سریگماها مریدهرد) هگروه هرب درهراي خرود را
بهصورت کامل به روي محصوالت خارجی باه نکرده است و نمایش عمومی این ریلبها با محدودیتهایی
همراه است گروهی اه ریلبساهان و تهیره کگگردگان چیگری ،حتری برا نمرایش عمرومی محردود محصروالت
خارجی (که عمدتاً هالیوودي هستگد) در سالنهاي نمایش کرور خود مفالف هستگد رنها اکرران عمرومی
ریلب هاي هالیوودي را الدامی غلط توصیف میکگگد که ب رگترین لطمه را بره صرگعت سریگماي داخلری و
تولیدات بومی میهند تهیهکگگدگان خارجی امیدوار هستگد بتوانگد راه تولیرد رریلبهراي خرود را در داخرل
چین هموار کگگد و دستی در باهار این کرور پیدا کگگد تصور رنها بر این است که با این کار ،دریچۀ امیرد
به رويشان باه شده و میتوانگد سود هیادي کس

کگگد به همین دلیل است که بسیاري اه نررریات چیگری

در تیترهاي اصلی خود اه هجوم هالیوود به چین صح ت میکگگد و میگویگد این هجوم که تاهه رغاه شده،
با گذشت همان شدت بیرتري به خود میگیرد )(uscpublicdiplomacy.org, 2011

و ق بررسی رماري در سال  6 ،2092ریلب اه  90رریلب رهرسرت برتررینهرا ،ر رار پرجاذبرۀ هرالیوود
بودهاند تمام ریلبهایی که در رهرست  90ریلب برتر لرار گررتهاند ،وی چگدسرال اخیرر تولیرد شردهانرد امرا
هالیوود همواره دلت کرده است که ریلبهایش چیگریپسرگد باشرد نترایف بررسری ده رریلب پرررروش تراریخ
سیگماي چین نران میدهد که شش رریلب اه ده رریلب ایرن رهرسرت ،ر رار پرجاذبرۀ هرالیوود برودهانرد رریلب

________________________________________________________________
1. Blockbuster
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«رواتار »9با رروشی معادل  200میلیون دالر رمریکا ،بیش اه دو برابر پررروشتررین رریلبهراي چرین دررمرد
داشته است در میان رهرست  90ریلب برتر «پانداي کونگروکار »22در رت رۀ دوم ،رریلب « »2092برا رروشری
معررادل  29میلیررون دالر در رت رۀ شرررب ،و ررریلب «تکرروین»« ،تنییررر شررکلدهگرردههرراي »32و «دهدان دریرراي
کارائی  »44در رت ههاي بعدي جاي دارند در مورد دیپلماسی ررهگگی رمریکا و راه رد هالیوود میتوان به
دو نتیجۀ جال توجه دست یارت نتیجۀ اول رنکه تمام ریلبهایی که در رهرست  90ریلب برتر لرار گررتهاند،
وی چگد سال اخیر تولید شدهانرد یعگری  2رریلب در سرال  5 ،2099رریلب در سرال  ،2090و  3رریلب در سرال
2001تولید شده است بگابراین میتوان نتیجه گررت که اهرنجاکه و قۀ متوسط چین دررمرد بیررتري برراي
پرداختن به سرگرمی دارد ،باجههاي بلیترروشی سیگماها روهبهروه شلوغتر میشود نتیجۀ دوم که به نکتۀ
اول نی مرت ط می شود رن است که هالیوود همواره دلت کرده است که ریلبهایش چیگیپسگد باشرگد ،و بره
تجربه رموخته است که هرگونه انحراف اه راه ردهاي چیگیپسگد با شدت عمل مردم در باجۀ بلیترروشی
یا برخورد مقامات مربووه و جلوگیري اه پفش رن ریلب مواجه خواهد شد )(Rosen, 2012

در ادامه به بررسی روند ار ایش عولهمگدي عموم مردم چین نس ت به ارهشها و ررهگرگ رمریکرا
در چارچوب جداول ذیل خواهیب پرداخت
جدول ( :)1عالقهمندی مردم چین نسبت به فرهنگ آمریکایی (فیلم ،موسیقی ،و رسانههای گروهی)
2112

2113

2102

تغییر ()2113-2102

%55

%42

%43

+9

جدول ( :)3عالقهمندی بیشتر افراد تحصیلکرده و آکادمیک در مقایسه با افراد کمسواد جامعۀ چین نسبت
به فرهنگ آمریکایی (فیلم ،موسیقی ،و رسانههای گروهی)
کمسواد

تحصیلکرده و آکادمیک

فاصلۀ افراد تحصیلکرده و آکادمیک با قشر کمسواد جامعۀ چین

%42

%24

+32

________________________________________________________________
1. Avatar
2. Kung Fu Panda 2
3. Transformer 2
4. Piratesof the Caribbean 4
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جدول ( :)3عالقهمندی بیشتر جوانان چینی در مقایسه با دیگر سنین جامعۀ چین نسبت به فرهنگ آمریکایی
(فیلم ،موسیقی ،و رسانههای گروهی)
92-21

30-41

+50

فاصلۀجوانان با قشر مسن جامعۀ چین

%56

%43

%30

-26

)(Pew,2012: June13
 -9-9-0-9برندهای صنعت فستفود آمریکا در چین

در چین دو برند رمریکایی خیلی مورد استق ال نسل جوان چین لرار گررته است هرچگد که دیگرر
برندهاي رمریکایی در چین مح وب نسل جوان هستگد ،اما دو برنرد مر

دونالرد و کی اف سری در صرگای

غذایی مورد استق ا ل بیرتري اه سوي جوانان در چین لرار گررته است که در ادامره بره ایرن دو برنرد بیررتر
خواهیب پرداخت
صگعت رسترود بهعگوان پیرتاه رشد جهانی در بفش خدمات مرواد غرذایی مصررفکگگردگان ،اه
وریق به ود مگوها ،غذاخوريها و گسترش سری در سراسر جهان ،بهوور مداوم مرتریان جدیدي به دست
میرورد گروه رستورانهاي رسرتررود کی اف سری( 9مررغ سروخاري کگتراکی) و مر

دونالرد 2رمریکرا

بهعگوان شرکتهاي چگدملیتی باتجربه ،هنجیرة اصلی رسترود در چین و دیگر بفرشهراي جهران هسرتگد
بااینحال ،با وجود مولعیت غال م

دونالد در صگعت مواد غذایی رسترود در سراسر جهان ،این شرکت

در باهار چین شدیداً با کی اف سی رلابت میکگد یکی اه مهبترین دالیلی که کی اف سی بهعگوان اولین
برند رسترود در چین شگاخته می شود ،این است که کی اف سی در بفش انط اق ررهگگی 3و

بومیساهي4

صگعت رسترود در چین مورقتر عمل کرده است و همواره بومیساهي و انط راق ررهگگری را در سررلوحۀ
برنامههاي خود لرار داده است )(Zhang & Zhou, 2012, p.1

در سال  ،2090با توجه به می ان کلی مصرف رسترودها ،چین پا اهرمریکا دومرین براهار بر رگ
رسترود جهان است که نراندهگدة توان مصرری براال و سرودروري ایرن براهار اسرت .و رق گفترۀ «دیویرد
نواک ،»5مدیرعامل و رئیا شرکت دارندة برند تجاريِ یام« 6چین بهترین ررصت براي رستورانهاي لررن
________________________________________________________________
1. Kentucky Fried Chicken
2. McDonald
3. Cultural Adaptation
4. Localization
5. David Novak
6. Yum
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 29است» عووهبراین ،چین باهاري است که اه ررصتهاي ب رگ بالقوه و کرفنردهاي برخوردار است:
اکثر شرکتهاي چگدملیتی بهوور عمده بر شهرهاي ب رگ چین تمرکر دارنرد کره دررنجرا برنرد تجراري
جهانی رنها توجه مصرفکگگدگان داراي دررمد متوسط و باالي جامعه کره بره سر
میکگگد و شهرهاي کوچ

عولهمگد هستگد را به خود جل

هنردگی رمریکرایی

و مگاوق روستایی بهانداهة کراری موردتوجره

لرار نمیگیرند بااینحال ،در وول سرالهراي اخیرر ،رلابرت ر ایگرده در شرهرهاي بر رگ مگجرر بره توجره
گردیده است ایگکه در مواجهه با این چالشها و ررصتها ترا چره حرد و

بیشاهپیش به شهرهاي کوچ

چگونه باید اه انط اق ررهگگی بهره گررت ،تا این باهار را به دست رورد ،یکی اه مسائل بسیار مهمی اسرت
که تمامی این شرکتهاي چگدملیتی با رن مواجه هستگد )(Bian, 2009

اه سال  2004تا  ،2090م

دونالد اه مگاب موجود براي ورود بره براهار ل راس کودکران چیگری نیر

استفاده نموده است رنها گسترش برند تجاري و تگوع بفری را شروع نمودند تا بتوانگد بره عملکررد خروبی
دست بیابگد م
دهد مر

دونالد همچگین اه مدیریت چگدهاویهاي استفاده میکگرد ترا سرهب خرود را اه براهار به رود

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

چگدهاویهاي بدون ش
م

سهب رنها را اه باهار چین ارر ایش مریدهرد عرووهبرراین ،مر

دونالرد رروشرگاه

کیده 9را ارتتاح نمود تا اه رلابت مستقیب با رستورانهاي کی اف سی اجتگاب کگد هدف اه ارتتاح این

رروشگاه این بود که ی

رویکرد جدید اتفاذ شود و م

دونالد اه برند تجراري خرود نهایرت اسرتفاده را

بگماید و با مصرفکگگدگان خود ارت اط صمیمیتري برلرار کگد این بره معگراي رن اسرت کره محصروالت
م

دونالد در ی

برند تجاري یکسان ،همانگرد هرب هسرتگد و داراي ررم و مفهروم یکسرانی هسرتگد ترا بره

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

تمامی رعالیتهاي روق نهتگها بسیار مح وب کودکان است ،بلکه والردین نیر شردیداً بره ایرنگونره
رعالیتها عولهمگد هستگد م

دونالد بعد اه تنییرر اسرتراتژي باهاریرابی خرود ،هردف خرود را کودکران و

جوانان یعگی ارراد  4تا  30سال لرار داد با توجه به گرایش جوانان به نراط و سرهندگی ،م
رراهبروردن محیط غذاخوري ررامشبفش و دلپذیر براي جوانان است م
رعالیتهاي ت لیناتی در رروشگاهها ،جوانان را بهسوي خود جل
بیرتر در رستورانهاي م

دونالد در پی

دونالد با استفاده اه ی

سري

میکگد و تمایل رنها را بره صررف غرذاي

دونالد ار ایش میدهد ایرن یعگری ،جرذب مررتریان هردف اه سرطح ارهشری و

________________________________________________________________
1. Mckids
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بهرسمیتشگاختهشدن اه سوي رنها بهعگروان نمونره« ،بیرگمر

 »9توانسرت برا مورقیرت ،جمر کثیرري اه

مصرفکگگدگان خود که شامل جوانان میشود را اه وریرق پررتی انی سرتارههراي لیرگ حرررهاي بسرکت ال
رمریکا (ا.ن بی ا.ي )2یائو میگگ 3به سوي خود جل

کگد این در حالی اسرت کره کی اف سری در صرگعت

رست رود چین هدف خود را بر مصرف اعضاي خانواده متمرکر نمروده اسرت کی اف سری برراي جرذب
مرتریان اه تمام سگین ،اه جمله بسیاري اه ارراد مسن ،توش میکگد تا محیط غذاخوري گرم و صرمیمی را
به وجود بیاورد و در رن محصوالت متگوع و وعبهاي محلی را ارائه کگد )(Doc88, 2012c

م
م

دونالدی اسیون« 4ررایگدي است که اه وریق رن ،اصول و ارهشهاي رمریکایی رسرتورانهراي

دونالد هرروه بر بفشهراي بیررتري اه رمریکرا و سرایر نقراط جهران حراکب مریشروند» درحرالیکره

جامعهشگاسان اه سال 9113درحال مطالعۀ ا رات مر

دونالدی اسریون برر جامعرۀ رمریکرا هسرتگد ،مطالعرات

چگدانی در مورد نحوة تأ یر این پدیده بر جامعۀ چین صورت نگررته است «جیم واتسرون »5و تریب او ایرن
پدیده را در سال  9112موردمطالعه لرار دادند و کتاب رنها با عگروان «وراق وویری شررق :مر

دونالرد در

رسیاي شرلی» 6یکی اه مگاب عالی براي مطالعۀ این موضوع اسرت ایرن پرروژه بره بررسری تراریخ مردیریت
دونالد در چین و رمریکا و نی به بررسی مفهوم م

علمی م

اصطوح م

دونالدی

اسیون میپرداهد )(Lepore, 2009

دونالدی اسیون اولینبار در سال  9113توسط دکتر «جورج ریت ر »2به کار ررته است،

و به نفوذ ویژگیهاي غذاهاي رسترود به بفشهاي بیرتري اه هنردگی مردرن اشراره دارد دکترر ریتر ر،
م

دونالدی اسیون را بهمثابه «بهرهوري ،عقونیت و جامعرۀ بریهمران» تعریرف کررده اسرت در ایگجرا ایرن

موضوع لابلبحث است که ریا ررهگگ چیگی به ی
جمعی و م
شرکت م

دونالدی

هگجار رمریکایی متداول هبگرایی دارد که ارت اوات

اسیون و یا استانداردساهي مصرف به رن سرعت مریبفررد )(China Daily, 2008

دونالد در ابتدا تصور نمیکرد که چین پرجمعیت رنلدر روتمگد باشد کره اه هنجیررة غرذایی

رنها پرتی انی کگد مقامات م

دونالد در دومین سرفر پژوهرری خرود بره براهار چرین تصرمیب گررتگرد کره

کودکان را هدف خود لرار دهگد «سیاست ت

ررهندي» بر مح وبیت رسترود رمریکرایی ترأ یر گذاشرت

________________________________________________________________
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ررهند دارند ،ررهو دارند که ررهندانران به هر ه یگهاي هب که شرده ،سر

هنردگی

رمریکایی را بپذیرند و این رویه را یکی اه پیششرطهاي ضروري مورقیت میدانگد بسیار پیش میرید که
شهروندان چیگی ررهندان خود را به رستورانهراي مر

دونالرد ب رنرد مر

دونالرد بره مکران شرمارة یر

برگ اري جرن تولد کودکان چیگی ت دیل شده است این والعیت بسیار تعج رور است ،هیرا مرردم چرین
اصوً رسومات برگ اري جرن تولد را نداشتگد به نظر میرسد که م
چین مورق بوده است ) (Li & Yan, 2009م

دونالد در چین س

دونالد در تسفیر باهار کودکان ،در
ترویف ررهگگهایی مرنجملره سر

استفادة صحیح اه غررههاي خرید اه ماشین (خرید غذا بدون نیاه به خروج اه اتوم یل) ،اختصاص ی
در بعضی اه رستورانهاي م

میر

دونالد مفتص معاشقۀ هوج هاي جوان ،برگ اري جرن تولد براي کودکان،

و جرنگررتن تعطیوت خانوادهها شده است
نتیجهگیری

دیپلماسی ررهگگی اه دیرباه موردتوجه رمریکا بوده است اما اهمیت این موضروع پرا اه 99سرپتام ر 2009
ار ایش یارت در رویکرد دیپلماسی ررهگگی رمریکا در ل ال چین میتوان اه سره مؤلفرۀ اصرلی کره شرامل
هبان انگلیسی ،م

دونالدی اسیون چین و پدیدة هالیوودیسب 9در چین نام بررد اه همران عضرویت چرین در

ساهمان تجارت جهانی در سال  2009و رشد صادرات این کرور به الصرینقراط جهران ،شرهروندان چیگری
براي ارت اط با جهان خارج و صادرات محصوالت خرود بره دیگرر کررورها ،چرارهاي جر رراگیرري هبران
انگلیسی ندارند و به همین خاور روهبهروه بر متقاضریان هبران انگلیسری در جامعرۀ چرین ارر وده مریشرود
بهووريکه در این حوهه میتوان گفت که رمریکا مدارس و مؤسسات خصوصی متعددي در چرین ارتتراح
کرده و حتی هرساله دولت رمریکا چگدین مدرس مجرب براي تدریا رایگان هبان انگلیسی به شهروندان
چیگی به چین اع ام میکگد اوج همان رراگیري هبان انگلیسی در میان شهروندان چیگی را میتروان المپیر
 2002پکررن نررام برررد در م حررث برندسرراهي علرریالفصرروص در همیگررۀ صررگعت رسررترررود ،پدیرردة
م

دونالدی اسیون باعث شده که جوانان چیگی تحتتأ یر س

هندگی و غذایی رمریکاییها لرار گیرنرد

و سگتها و ررهگگ خود را به رراموشی بسپارند ،و در نتیجه راصلۀ رکري میران نسرل جدیرد و نسرل لردیب
چین پدید رید ،یا به ع ارتی تفاوت نگاه لرر تحصیلکرده و کبسواد جامعۀ چین رو به ار ایش است ایرن
________________________________________________________________
1. Hollywoodism
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اشاعۀ ررهگگی رمریکا در چگین لال ی در ریگدهاي نهچگدان دور میتواند براي دولت چین دردسرساه شرود
مؤلفۀ دیگر پدیدة هالیوودیسب در چین است ،راه رد سیگماي هالیوود براي جذب حداکثري مفاو ان چیگی
استفاده اه باهیگران معروف چیگی در کگار ستارههاي هالیوود و استفاده اه لوکیرنهاي مفتلرف در خراک
چین است یکی اه لويترین سرمایههاي دیپلماسی عمومی رمریکا ،استفاده اه ریلبهاي سیگمایی براي بیران
داستان رمریکا به سایر نقاط جهان است ریلبهایی برا موضروعات تراریفی و سیاسری کره بره بهتررین وجره
ارهشهاي رمریکایی را به نمایش میگذارند در وال ریلبهاي پرجاذبۀ هالیوود بیش اه رریلبهراي سراخت
چین بر پیر رد برنامۀ دیپلماسی ررهگگی رمریکا تأ یرگذار بوده اسرت رریلبهراي هرالیوود برهصرورت ر رار
نمایری تاهه مگتررشده در ديويدي هاي لاچرالی کره در دسرترس همره هسرت ،رنچره را کره مرردم چرین
خواهان رن هستگد ،ال ته نه بدون لید و شرط ،در اختیارشان میگذارد ،و بدین وریق در پیر رد برنامرههراي
دیپلماسی ررهگگی رمریکا نقش مهمی ایفا میکگگد بر اساس رمارهاي ارائهشده در سرال  ،2092رریلبهراي
هالیوودي در چین و روسیه جایگاهی خاص دارند و روهبهروه بر شرمار عولرهمگردان رن در ایرن کررورها
ار وده میشود بهعگوان نمونه ،رروش گیرۀ این ریلبها در چین سال گذشته معادل  36درصد رشرد داشرت
که رلب حیرت انگی ي است به این ترتی

براي ریلب هاي هالیوودي بعد اه رمریکا ،چین ب رگتررین براهار

محسوب میشود رئیاجمهور رمریکا با حمایت اه صگعت ریلبساهي این کررور اظهرار داشرت :هرالیوود
ماشین التصاد ،ررهگگ و دیپلماسی عمومی رمریکا به حساب میرید .در لسمت وجهه و تصویر رمریکا در
چین رمار و ارلام نران میدهد که دولت رمریکا در دورة ریاست جمهوري باراک اوباما در مقایسه با دورة
بوش تصویر مث ت و مطلوبتري ن د مردم چین داشته است یارتهها نران میدهد که تصرویر مث رت دولرت
رمریکا در سال  2002به پایینترین می ان حد خود اه سال  2009اه نگاه مردم چین لرار گررت ،بهووريکه
با رويکاررمدن اوباما تصویر مث ت دولت رمریکا ن د مردم چین ار ایش لابلتوجهی داشت تصویر مث رت
مردم چین اه گسترش ارهشها ،ررهگگ و سر

هنردگی رمریکرایی در چرین در سرال  22 ،2002درصرد

بوده ،درحالیکه این روند در سال  2092به  23درصد کاهش پیدا کرده است ال ال مرردم چرین نسر ت بره
گسترش ارهشها ،ررهگگ و س

هندگی رمریکایی در چین در دورة بوش در مقایسه با اوباما بیرتر بوده

است ار ایش مح وبیت روشهاي رمریکایی در حوهههاي التصاد ،سررمایهگرذاري و تجرارت در چرین در
دورة اوباما نس ت به بوش بیرتر بوده است
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