
 

 

 جزوه درس آشنایی با فرهنگ و اقوام)چین(

 دوره تخصصی تربیت راهنمایان تور ایرانگردی)ویژه توریست چینی(

 علی محمد سابقیاستاد: 

 

 ی هویت ملي و فرهنگی مردم چیندهندهعناصر شكل

 تعریف هویت:

شود، از های بحرانی که نیاز به به یک پناهگاه امن بیشتر میها به ویژه در دورانها، و ملتبرای افراد، گروههویت، 

ی متقابلی است ی هویت به معنای رابطهواژه»کند: گونه تعریف میهویت را این 1اهمیت باالیی برخوردار است. اریکسون

« iاک پایداری در برخی از عوامل اساسی شخصیتی با دیگران دارد.که در آن فرد یک همانندی مداوم با خود و اشتر

ی جمعی های چندگانهتواند به وجود آید. هر فردی دارای هویتهای گروهی میبنابراین، هویت فردی تنها در میان هویت

ذهب، قومیت، نژاد، تواند از طریق جنسیت، خویشاوندی، فضا یا قلمرو، طبقه، آموزش، شغل، نهاد و مؤسسه، ماست که می

 فرهنگ و در نهایت ملیت، تابعیت و مافوق ملیت تعریف شود. 

که هویت فردی و ملی امری ایستا و پایدار نیست، بلکه مدام در حال تغییر است. هر فرد، گروه و ملتی الزم به ذکر است

شود، باز تعریف افتاده و شکسته میطر کند تا تعریف خود از هویت را وقتی به چالش کشیده شده و یا به خهمیشه تالش می

شود. جستجو و باز تعریف هویت جدید یک روند انطباق پذیری است که در آن کند. به چنین شرایطی، بحران هویت گفته می

روند. به محض یافتن یک تعادل جدید، های جدید پیش رو میبه دنبال دستیابی به یک تعادل بین عناصر سنتی و چالش

 ان هویت فورا حل خواهد شد، اگرچه این راه حل نیز خود موقتی است. مشکل بحر

 هویت فرهنگی و ملی چین

توان در یکی از ها را میشود و تمامی انسانی اجتماعی کنفوسیوس، هویت در چارچوب پنج رابطه طبقه بندی میدر فلسفه

پادشاه/رعیت؛ شوهر/همسر؛ معلم/شاگرد؛ و برادر های اجتماعی ناشی از این روابط جای داد: پدر/پسر؛ این طبقه بندی

-تر. در این فلسفه، هویت و یا خود انسانی به دو خود کوچک)فرد( و خود بزرگ)جامعه( تقسیم میتر/ برادر کوچکبزرگ

شود. خوِد کوچک و خوِد بزرگ ناشی از این فلسفه، هنوز هم در چین مدرن و معاصر، جایگاه مهمی دارد و همیشه خوِد 

شود. همین ایده است که در طول تاریخ موجب تداوم فرهنگی در این کشور شده و چینی بودن وچک فدای خوِد بزرگ میک

 .iiی تاریخ طوالنی را در خود دارد و براین اساس در جهان دو گروه وجود دارد، چینی و خارجیمفهوم یک نژاد با سابقه

هشگران خارجی از سوی دیگر، در خصوص هویت فرهنگی و ملی  سو، و پژواگرچه میان خود روشنفکران چینی از یک

که کم و ی کسانیهای هویتی در طول تاریخ  نظریات متفاوتی وجود دارد، ولی همهی آن در برابر بحرانو چگونگی مقابله

ی مردمان این ها که بخشی از فرهنگ چین و هویت ملبیش با تاریخ چین به نحوی آشنایی دارند، در مورد برخی از جنبه

سرزمین است، همگی اتفاق نظر دارند. از جمله: تاریخ طوالنی چین)حداقل چهار تا پنج هزار سال(؛ هویت نژاد َخن به 

ها؛ ها و حکومت خارجیی امپراتوری چین از طریق تغییر سلسلهای زرد؛ تداوم ایدهعنوان بازماندگان امپراتور افسانه

ی چینی(؛ ادبیات، شعر، نقاشی، سرامیک و سفال تداوم سنت دینی و فلسفی چین)یا اندیشه منحصر به فرد بودن زبان چینی؛

هایی مانند طب سنتی، های فرهنگی و هنری؛ وجود تعداد قابل توجهی از اختراعات در زمینهسازی، موسیقی و دیگر جنبه
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روپا بی نظیر بودند؛ فرهنگ مشترک اسلحه و باروت، کشتی سازی، که در بسیاری از موارد تا دوران رنسانس در ا

 ای. روزانه، شامل غذای چینی، با وجود تنوع بسیار منطقه

های پایدار کهن تاریخی، با شکوفایی فلسفی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و علمی و مرکز تولید چین یکی از تمدن

ی، و براساس فرهنگ سنتی شکل گرفته در طول رود. در این روند تاریخشمار میی فرهنگ غالب در شرق آسیا بهکننده

عنوان تمدن جهانی فرهنگ سنتی ها، یک هویت قدرتمندی در میان ساکنان این سرزمین به وجود آمده است که از آن بهقرن

ها کشور خود را نه شود. در نتیجه، در ذهن مردم این کشور به صورت سنتی تصوری شکل گرفته که آنچین نام برده می

« 2جونگوا»دانند. این مفهوم حتی در نام سرزمین چینا به عنوان مرکز جغرافیایی جهان، بلکه مرکز فرهنگی جهان میتنه

ها، فرهنگ چین یک فرهنگ که به معنای پادشاهی میانه در پادشاهی آسمانی است نیز تبلور یافته است. در تصور چینی

توانند به این فرهنگ عظیم پیوسته و از پای آن نبوده ولی میهرگز هم ها،ها و ملتها و تمدنجهانی است که سایر فرهنگ

. این تصور، در آغاز متعلق به نژاد َخن نبود، بلکه به عنوان یک فرهنگ متعلق iiiآن تغذیه نمایند و یا جذب آن شوند

های پیرامونی اقوام و ملتی طوالنی مدت چین بر ی سلطهچین بود. این فرهنگ چنان جذابیت داشت که زمینه« یمنطقه»به

های هویتی بود که طی ها، فراتر از جنبهها و ملترا فراهم کرده بود. این غلبه، و احساس برتر بودن نسبت به سایر فرهنگ

 ی قرن هجدهم ادامه داشت.ها به وجود آمده و تا نیمهقرن

 آغاز بحران هویت در چین

میالدی، آغاز یک بحران پایدار 1840نخستین جنگ تریاک در سالشکست امپراتوری چین از قوای انگلیس در 

ها در ذهن مردم این سرزمین از خود ملی( برای روشنفکران چینی و شکسته شدن تصویری بود که قرن-هویتی)فرهنگی

 شکل گرفته بود. بحرانی که هنوز هم ادامه دارد. 

-چون اشغال چین توسط مغوله دامنگیر این کشور شده بود، همهایی که در گذشتبحران ناشی از این شکست، با دیگر بحران

شد از روش گذشته که همان راه جذب و همسان کردن کرد. زیرا که برای فرونشاندن این بحران نمیها و منچوها فرق می

ه، درگدشته ها بود، سود جست. برای نمونگران و انتقال فرهنگ چینی به اقوام وحشی و در نهایت چینی کردن آناشغال

امپراتوران منچو هرگز هویت فرهنگی نخبگان و تحصیل کردگان چینی را زیر سئوال نبردند، بلکه برعکس به طرق 

مختلف آن را گسترش دادند چون برای حکومت کردن به چین بدان نیازمند بودند. اما، تهاجم غرب به چین همه جانبه بود و 

 .ivاسی و درک نخبگان چینی را به چالش کشیدی اصلی فرهنگ و تمدن و تصورات اسجوهره

چون آنام، ی استعماری کشورهای غربی و ژاپن به مناطقی همی سنتی چین در شرق آسیا، با سلطهاز دست رفتن سلطه

های غربی، ای از قدرتتوسط مجموعه« معاهدات نابرابر»سیام، برمه، الئوس، و کره و ویتنام، و تحمیل به اصطالح

های ت ملی و فرهنگی عمیقی در عموم مردم، به ویژه بخش نخبگان جامعه به وجود آمد که این عقده به نسلاحساس حقار

بعدی نیز منتقل و هنوز هم ادامه دارد. این احساس حقارت اینک به بخشی از هویت ملی چین تبدیل شده و آن را در کتب 

 گرایی در موارد الزم بشود.ب تحریک احساسات ملیاند تا موجنیز منتقل کرده« ذهن دانش آموزان»درسی حتی به

 تالش نخبگان چینی برای ترمیم هویت ملی و فرهنگی در ادوار مختلف

یارویی این کشور با فرهنگ غربی، که منجر به شکست ی حاکم در چین، پس از نخستین رونخبگان، روشنفکران و طبقه

ا گردید و تصور آنان در خصوص برتری و تفوق فرهنگ سنتی چین هی آنتحقیر آمیز تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله

های به اصطالح وحشی اشتباه از آب درآمد، زمینه را برای بازنگری اساسی و باز تعریف از هویت نسبت به سایر ملت

توان این ای در این زمینه صورت گرفت که میهای گستردههای مختلف مساعد دیده و تالشفرهنگی و ملی خود در دوره

 :vها را به پنج دوره تقسیم کردتالش
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میالدی ادامه داشت. 1858ها برای یافتن پاسخ به تهدیدهای غرب، از اواسط قرن نوزدهم تا سالنخستین دوره از تالش -الف

توان می بر این موضوع تاکید می شد که باید فرهنگ چینی به عنوان مبنا پذیرفته شود و برای رفع نواقص آن در این دوره،

-های علمی و فناز عناصر فرهنگ غربی استفاده کرد. به این معنا که از غرب به صورت گزینشی، به ویژه در زمینه

آوری، بهره برداری شود و فرهنگ سنتی چین به عنوان جوهر اصلی جامعه و دولت باقی بماند. در نتیجه، نخبگان جامعه 

پرداخته و صنعتی شدن امپراتوری را از طریق ایجاد زرادخانه، کشف  های مدرنشروع به ساختن صنایع تولید سالح

« تقویت خود»معادن، ساختن راه آهن و غیره پایه گذاری کردند. هدف از سیاست نوگرایی در این دوره که تحت شعار 

از نقش غالب  ی چین؛ حفاظتشد عبارت بود از: حفاظت از تمامیت ارضی امپراتورِی مورد تهدید واقع شدهپیگیری می

های کنفوسیوسی که به های غربی؛ حفاظت از سیستم حکومتی مبتنی بر اندیشهفرهنگ چینی در برابر نفوذ مخرب اندیشه

های تولید سالح دانند، این سیاست با شکست مواجه شد و کارخانهنفع نخبگان سیاسی و اجتماعی بود. همانگونه که همه می

 در مقابل ژاپن شود. 1894چین در جنگ دوم در سال ایجاد شده، نتوانست مانع شکست

لیانگ ، 3میالدی( الگوهای مختلفی ظهور کرد. روشنفکرانی مانند کانگ یوِوی1911تا 1895ی دوم)ازدر خالل دوره -ب

آوری غرب کافی نیست، بلکه اجرای به این نتیجه رسیدند که تنها تالش برای کسب فن ،5تونگو تان سی ،4چائوچی

های گذشته قابل تصور نبود. لذا، اصالحات سیاسی نیز الزم است. برای این روشنفکران پیشرو، گسست ناگهانی با سنت

« های قدیمیتغییر نهادها براساس آموزه»برای پاسخ به چالش غرب به کنفوسیوس کالسیک روی آوردند. کانگ تحت شعار

یاسی را از راه بازگشت به کنفوسیوس اصالح شده به دست آورد. قصد داشت مشروعیت ایدئولوژیک الزم برای تغییرات س

تغییر مهم را ایجاد کرد: الغای تصور سنتی مرکزیت چین در 3او در یاد داشتی به امپراتور، اصالحاتی را پیشنهاد کرد که 

از فرهنگ چینی جهان و اذعان به وجود کشورهای خارجی که دارای حقوق برابر هستند؛ برابری و هم وزن شدن آموزش 

گردد(؛ و انتقال از سیستم امپراتوری به سلطنت مشروطه. و غربی)بنای تأسیس دانشگاه پکن به این دوره باز می

، به دلیل شتابزدگی مجریان و مقاومت محافل محافظه کار درباری به شکست 1898در سال« اصالحات صد روزه»اگرچه

جه شدند که تنها اقتباس از تکنولوژی غربی برای نجات سیستم سیاسی اجتماعی چین متو-منجر شد، ولی نخبگان سیاسی

 های چینی توجه نمود.های غربی در کنار اندیشهموجود در چین کافی نیست، و باید به اندیشه

تا   1911ها برای بازسازی هویت ملی و فرهنگی چین از دوران جمهوری اول از سالی سوم از تالشدوره -ج

دهد که در تحول اندیشه و ورود چین به دوران مدرن از اهمیت باالیی برخوردار است. نخبگانی پوشش میمیالدی را 1949

ها و اندیشه های چینی و غربی را برای یافتن پاسخ به مشکالت چین مورد که در این دوره به صورت کامل و جامع ایده

 توان به چهار گروه تقسیم کرد:بحث قرار داده اند را می

، که طرفدار پروپا قرص 7لَی، منتقد تند و تیز غرب، و جانگ جون6مینگچون گو خونگرفداران کنفوسیوس همط-1 

-میالدی( بر می1200تا 1130)از 8های جوشیکنفوسیوس بوده و به نوعی عرفان کنفوسیوسی اعتقاد داشت که به اندیشه

گوید ترین تمدن جهان متهم کرده و میو نابود کردن قدیمیمینگ روشنفکران رادیکال را به خیانت به چین گردد. گو خونگ

ی)معنوی( چین خواهد تمدن چین را از درون فروپاشد. تمدن فوق العادههیوالیی است که مانند اسب تروجان می»تمدن غرب

 «.نجات دهد.« مادیگرای»باید به غرب کمک کند تا خود را از ایدئولوژی
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کردند ها سون یاتِسن، تالش میتانگ. این گروه و در رأس آنرای طرفدارن حزب کومینِسن و نخبگان ملی گسون یات-2 

ها هم معتقد به برتری فرهنگ چینی بودند، ولی های کنفوسیوسی و غرب سنتز جدیدی را به وجود آورند. آنکه از فرهنگ

 پیاده کنند.آمادگی داشتند تا نهادهای دموکراتیک غربی را به عنوان یک دولت ملی در چین 

که تحت تأثیر عملگرایی آمریکایی)جان دیویی( قرار گرفته بودند. این گروه، در 9روشنفکران لیبرال از جمله خوشی-3 

ی تکنولوژی، ها، نه فقط در زمینهتفکر چینی در تمامی زمینه« علمی کردن»ها اطمینان داشتند که تنهامقابل نئوکنفوسیوس

تواند بار دیگر عظمت از دست رفته و فرهنگ تمام تمدن چینی، می« غربی کردن»انی، وبلکه در علوم اجتماعی و انس

عبارت بود از: یک نواختی فرهنگ و « غربگرایان»ی چین را بر قرار سازد. استدالل اصلی گروهدار شدهسنتی خدشه

عی(؛ برتری فرهنگ غربی و مناسب های آن)سیاست، فلسفه، اقتصاد و نهادهای سیاسی و اجتماوابستگی متقابل تمامی جنبه

نبودن فرهنگ قدیمی چین برای جهان مدرن؛ غربگرایی یک فرایند جهانی است و اگر چین خواهان جایگاهی در این جهان 

هایی از فرهنگ چینی)سیستم حکومتی، ترافیک، صنعت که هم اکنون بخشاست می بایست به این روند به پیوندد؛ و این

های ، و این غربگرایی ناقص نه تنها کافی و مفید نیست، بلکه خطرناک نیز هست، چون صرفا جنبهو...( غربی شده است

 های این دستاوردهاست غفلت شده است.های معنوی آن که پایهمادی فرهنگ غربی را گرفته و از جنبه

ان، که چشمشان را به اتحاد ، مائو و دیگر11، لی داجائو10چون ِچن دوشیوها، که شامل افرادی همگروه مارکسیست -4 

ی فرهنگ سنتی فئودالی ها نابود کردن شالودهی چین دوخته بودند. هدف آنجماهیر شوروی به عنوان الگوی برای توسعه

. این گروه با آغاز جنبش ندچین، به ویژه کنفوسیوسی و ایجاد یک هویت سوسیالیستی براساس مارکسیسم و لنینیسم بود

علم و »، «فرهنگ شرق و غرب»چونهایی هم، در مناقشات مختلفی درگیر شدند. جنجال1919لچهارم ماه مه در سا

 . 1930یدر دهه« غربگرایی»و 1920یدر اوایل دهه« متافیزیک

بود که فرهنگ سنتی چین به بخش اساسی از هویت ملی تبدیل و ناسیونالیسم چینی شکل گرفت. نخبگان  viهادر این گفتمان

وجه شدند که برای حفاظت از فرهنگ چینی الزم است یک زبان ملی ایجاد شود تا آموزش و پرورش را کرده متتحصیل

توسعه دهند، و در صورت ممکن حتی اثبات کنند علمی که غرب از طریق آن به برتری دست یافته است، هم در چین ریشه 

له با فرهنگ مهاجم غربی وجود دارد. لذا، زبان دارد. فقط با یک بازبینی کامل در فرهنگ و نهادهای چینی، امکان مقاب

شناسان، مربیان، مورخان، باستان شناسان، هنرمندان، و دانشمندان، همگی به معماران هویت فرهنگی و ملی در چین تبدیل 

قابله با کردند با ابزاری که در اختیارشان بود، به تشکیل و تقویت هویت ملی و فرهنگی چین برای مشده و هرکدام تالش می

های مدرن، و ترجمه و تألیف کتاب و مقاالت ی علوم با راه اندازی رشتهچالش غرب کمک کنند. این روشنفکران، در زمینه

کردند بین علوم ، تالش می1930و  1920هایی چین و غرب در دههی نقاط اشتراک و اختالف فرهنگ و فلسفهدر زمینه

ی بعد ها در دههیک هویت واقعی ملی و فرهنگی چینی را توسعه دهند. این گفتمان غربی و سنت چینی پیوند ایجاد کرده و

 ، کاهش یافت.1945ها در جنگ داخلی پس از سالی مهم جنگ چین و ژاپن و پیروزی بزرگ کمونیستبه خاطر دو حادثه

این کشور آغاز و تا و تأسیس چین نو توسط حزب کمونیست در  1949دور چهارم نوسازی هویت در چین از سال -د

های مضاعف روشنفکران طرفدار حزب کمونیست و ، یعنی دوران آغاز اصالحات ادامه یافت. این دوره با تالش1978سال

شود. پس از استقرار دولت برای ایجاد یک هویت فرهنگی و ملی مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی مشخص می

ی حاکم مشروعیت قدرت های مائو، ایدئولوژی دولت جدید شد. طبقهرکیب با اندیشهدولت مرکزی، مارکسیسم لنینیسم در ت

یک هویت رسمی برای خود و ملت ساخت و طرفداران و « ی جدیدفلسفه»ی خود را از این ایدئولوژی کسب کرد. اینمطلقه

های گرایی، مذهب و اندیشهرمانگرایی، آهای روشنفکری مانند لیبرالیسم غربی، مثبت گرایی، عملپیروان سایر جریان

 سنتی چین را با زور وادار به عقب نشینی از مواضع خود کرده و مورد اذیت و آزار قرار داد.
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ی هر دو فرهنگ اروپایی و توان دوران از صحنه بیرون راندن گستردهرا می 1978و  1949هایلذا، دوران بین سال

های غربی، غیر از علوم طبیعی و ایدئولوژی تالش کرد نفوذ اندیشه سنتی چین نامید. حزب کمونیست در این دوره

که حزب کن سازد. اما، واقعیت این استچین را ریشه« فئودالی»مارکسیستی، را از بین ببرد، و به اصطالح فرهنگ سنتی 

 ین موفق نبود.های فرهنگ سنتی این سرزمدر تالش برای تحمیل یک هویت فرهنگی و ملی کمونیستی مستقل از ریشه

های ، که در آن اصول سیاست1978ی مرکزی حزب در سالبه دنبال برگزاری سومین پلنیوم از یازدهمین اجالس کمیته -ه

ی تالش برای یافتن هویت ملی و فرهنگی جدید اصالحی دنگ شیائوپینگ مورد تصویب قرار گرفت، پنجمین و آخرین دوره

های شود: احیای فرهنگ سنتی مبتنی بر آیین کنفوسیوسی؛ احیای اندیشهم مشخص میتحول مه3چین آغاز شد. این دوره با 

 ی مختلف در مناطق چینی زبان. گرایانههای ملیغربی؛ و ظهور جنبش

 تالش حزب کمونیست برای احیای هویت ملی با استفاده از فرهنگ سنتی

برای ملت چین، هویتی خارج از چارچوب سنتی گذشته و حزب کمونیست چین که در دوران حیات مائو تالش کرده بود تا 

های بی های مائو دست و پا کند، پس از مرگ مائو و شکست تالشبا بهره گیری از ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی و اندیشه

یت هویت ملی و ی راه خود قرار داد. در این دوره، برای تقوی گذشته، در دوران اصالحات، رویکرد به گذشته را نقشهفایده

چنین توجیه عملگرایی به جای پرداختن به ایدئولوژی دگم مارکسیستی، کسب مشروعیت برای اجرای اصالحات و هم

های فلسفی غرب و بازسازی اقداماتی از قبیل احیای کنفوسیوس، بازنویسی تاریخ، پرداختن به زبان چینی، توجه به اندیشه

 شود. که به هرکدام به اختصار پرداخته میهویت ملی و فرهنگی را در پیش گرفت 

 های کنفوسیوساحیای اندیشه

آغاز و 12با هدایت حزب کمونیست و با تأسیس انجمن کنفوسیوس به ریاست گومو 1986تجدید حیات کنفوسیوسی در سال

ایام . هم چنین در این viiمقاله تنها در خصوص نئوکنفوسیوس منتشر شد300بیش از  1989تا 1986هایبین سال

اندیشمند  300، بیش از 1989سمپوزیوم بزرگ بین المللی در خصوص آیین کنفوسیوس برگزار و تنها در کنفرانس اکتبر 3

و طرفدار کنفوسیوس شرکت داشتند. سخنرانی کادرهای باالیی مثل جیانگ ِزمین رییس جمهوری وقت و گومو عضو 

اند تا مشروعیت ی سیاسی به وضوح مفاهیم سنتی را عملیاتی کردهشورای دولتی چین در این سمپوزویم نشان داد که رهبرا

-گرایی فرهنگ ملیِمن را افزایش دهند. آیین کنفوسیوسی به بخشی از سنتی میدان تیان اَنرو به کاهش حزب پس از حادثه

لمللی در پکن، از جوشی، گرایی و ابزاری برا ی مقابله با نفوذ سیاسی غرب تبدیل شد. یک سال بعد، در یک کنفرانس بین ا

رفت، تجلیل به عمل های چین به شمار میبنیانگذار نئوکنفوسیوسی قرن دوازدهم که زمانی دشمن ایدئولوژیک کمونیست

 آمد.

، برای حزب کمونیست دو منفعت داشت: از یک سو، این آیین طرفدار نظم، 1990یتجدید حیات کنفوسیوس در دهه 

ی غربی، منافع گروهی را باالتر از اری به دولت و حمایت از خانواده بود؛ و برخالف اندیشهاطاعت از مقام مافوق، وفاد

های کرد. و از سوی دیگر، از جنبهدانست. در نتیجه، به ترویج هماهنگی و ثبات اجتماعی کمک میمنافع فردی می

آیین کنفوسیوس »مند شد. یک جتماعی بهرهو ترویج هماهنگی ا« تمدن معنوی سوسیالیستی»شد برای ساختناستبدادی آن می

توان به عنوان خاکریزی در برابر تأثیر ایدئولوژیک مدرنیزاسیون سریع متمایل به غرب به خدمت گرفت. در را می« ملی

شهر شی اَن اعالم شد، آیین کنفوسیوس عالوه بر داشتن اثرات اجتماعی و سیاسی در نوسازی،  1990کنفرانس نوامبر سال

 وان بخشی از ایدئولوژی ملی است.به عن

                                                           
12 - Gu Mu. 



 

 

 بازنویسی تاریخ

توسط روشنفکران کمونیستی 1980یبه موازات آغاز تجدید حیات کنفوسیوسی، به آرامی بازنویسی تاریخ چین نیز در دهه

 1181)13به سرعت ادامه یافت. ارزیابی مجدد و تجلیل از قهرمانان ملی سابق مانند ِزنگ گووفان 1989آغاز و پس از سال

م.( دومین شخصیت بزرگ نوگرا، لین  1901تا 1823)14جانگم.( نخستین فرماندار نوگرا، لی هونگ 1872تا

م.(  1890تا 1818) 16تائوها را از بندر کانتون اخراج کرد، گوو سونگم.( کسی که انگلیسی 1850تا 1785)15ِزشو

ی ی سونگ جنوبی، از جملهم.( قهرمان ملی سلسله 2114تا 1142)17نخستین سفیر چین در بریتانیا، و حتی ژنرال یوِو فِی

جلدی در مورد 3، یک رمان تاریخی 1993آید. در سال شمار میها بهروند جدید بازنویسی تاریخی چین توسط کمونیست

بار تجدید چاپ شد و بیش از دو میلیون نسخه به فروش رفت. این شخصیت 19ِزنگ گووفان منتشر شد که در طول دو سال 

چینی و کشور چین تالش کرده است، مورد ستایش رهبران و « نژاد»اریخی همیشه به عنوان قهرمان ملی که برای حفظت

ِسن از او به خاطر حمایت وی از منچوها انتقاد کرده شخصیت های سیاسی چین بوده است، در این میان، تنها دکتر سون یات

 است.

 پرداختن به زبان و کاراکترهای چینی 

دادن به زبان و کاراکترهای نوشتاری چینی نیز در این دوران به عنوان عنصر هویت فرهنگی و ملی چین، مورد  اهمیت

معتقدند که کاراکترهای « انجمن پژوهشی بین المللی کاراکترهای چینی»گرایان فرهنگی در کنارتوجه قرار گرفت. ملی

حتی 19جوو شیائو تیان18لونگشیائوچون ِشنان شناسانی همقدیمی بخش جدایی ناپذیری از هویت فرهنگی چین هستند. زب

ترین زبان در های خطی هم برتری دارند و زبان چینی نه تنها روشمندترین و کوتاهاند که تصویر نگاری بر نوشتهادعا کرده

نزدیک است و ممکن  ها بر این باورند که زبان چینی به ریاضیاتترین است. آنجهان است، بلکه برای یادگیری نیز ساده

ی پیشین « عقب ماندگی کاراکترها»را جایگزین تئوری« برتری زبان چینی»است بهترین زبان بین المللی باشد. لذا، تئوری

ترین شود و این دو منطقه سریعکنگ و تایوان هنوز از کاراکترهای فانتزی)قدیمی( استفاده میساختند. به هرحال، در هنگ

اند و نرخ باسوادی در این دو منطقه هنوز هم از سرزمین اصلی باالتر است. سازی را در آسیا داشتهرشد اقتصادی و مدرن 

که برای ایجاد هویت این دو منطقه قطعا در آینده نیز از استفاده از کاراکترهای قدیمی را متوقف نخواهند کرد. و نهایتا این

تاریخی و کالسیک، راهی به جز استفاده از کاراکترهای قدیمی  ملی و فرهنگی واقعی، و هنگام مراجعه به اسناد و کتب

وجود ندارد. به هرحال، ساده سازی کاراکترها توسط دولتمردان سرزمین اصلی مبتنی بر فرضیات غلط بوده و در واقع 

نگ چینی ی مردم یک نوع خسارت برای فرههای آموزشی و زندگی روزمرهناپدید شدن کاراکترهای زیبای سنتی از کتاب

 و حس زیبا شناسی مردم خواهد بود.

 های غربیو فلسفه توجه به اندیشه

ی توسعه و پیشرفت توان دومین مرحلههای غربی در پنجمین دوره از جستجو برای هویت ملی را میتجدید حیات اندیشه

ی بسیاری از چینی شروع به ترجمه، نخبگان 1979های پس ازمهم در چین دانست. به دنبال باز شدن درهای کشور در سال

ی غرب و مسایل پیرامون آن به زبان چینی و انتشار نتایج مطالعات خود در این های فلسفی و مقاالت پیرامون فلسفهکتاب

هزار عنوان کتاب و مقاله در این 10میالدی، بیش از 1997تا 1978زمینه کردند. طبق آمار موجود، در طول یازده سال از

کتاب و بیش از 450یتشر شده که امروزه قطعا این میزان بسیار افزایش یافته است. این عناوین شامل ترجمهزمینه من
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هزار مقاله از آثار تألیفی نویسندگان چینی است. از نظر موضوعی نیز 8کتاب و 650مقاله از زبان خارجی و حدود700

ی چینی و غربی، ی تطبیقی فلسفهمورد مطالعه 700دیک بههای آموزشی، نزعنوان از این آثار در معرفی کلی و کتاب350

ی علم و مورد در خصوص فلسفه450عنوان در مورد اخالقیات، و حدود 320ی زیباشناسی، بیش ازمورد مطالعه 350

، به ی اروپای قارهی شدیدی به فلسفهدهد که متفکران چینی عالقهتکنولوژی است. نگاهی مختصر به این عناوین نشان می

ی آلمان حدود یک سوم از این آثار را به خود اختصاص ی انگلیسی و آمریکایی. فلسفهی آلمانی دارند، نه فلسفهویژه فلسفه

مورد  178مورد کانت، 437مورد مربوط به هگل، 450ساله،  11ی داده است. آثار فلسفی ترجمه شده در این دوره

مورد  68مورد روسو،  79مورد از شوپنهاور،  82مورد هیوم،  84تو، مورد پال 87مورد ویتن اشتاین،  93هایدگر، 

 مورد از آثار مربوط به گادامر بوده است.  59هابرماس، و 

ی تطبیقی در خصوص مورد مطالعه 650های جذاب در این مورد، مطالعات تطبیقی است. چون حدود یکی از عرصه

های کلی میان دو فلسفه و این مطالعات تطبیقی برخی روی تفاوت است.صورت گرفته ی غرب و چین تفاوت میان فلسفه

اند. برای نمونه، تطبیق کنفوسیوس و ِمنسیوس با پروتاگوراس، فرهنگ متمرکز شده و دیگران این دو فلسفه را تطبیق کرده

زای با کلی؛ جانگسقراط، پالتو، آریستوتل، و کانت؛ تطبیق جوانگ زی با سارتر؛ شون زی با هگل؛ لوجیویوان با بر

اسپینوزا؛ وانگ فوجی و یان یو با کانت؛ یان یوان با ویلیام جیمز؛ هوشی با گادامر؛ جوانگ زی با نیچه؛ دای ِجن با 

 زی است.دکارت؛ و تعداد زیادی از تحقیقات نیز پیرامون تفاوت میان هایدگر و جوانگ

 باز سازی هویت ملی

، گفتمان هویت ملی در زبان و ادبیات، 1940و  1930هایین و ژاپن در دهههای ملی، مانند جنگ چدر دوران بحران

ها هم در ایدئولوژی ملی گنجانده شده و در ردیف آنان قرار گرفت. علوم، تاریخ، فلسفه و هنر نیز تأثیر گذاشت و این رشته

گرایی در آثار و گفتمان ز مفاهیم ملیجا به برخی اگرایی و هویت ملی بود. لذا، در اینهدف اصلی این موارد، تقویت ملی

 شود.ها در یکصد سال گذشته پرداخته میچینی

 گرایی در چینمفاهیم متنوع ملی

-ی داخلی بوده است. رهبران ملی همهای خودکامهگرایی در آسیا عمدتا به معنای رهایی از ظلم غرب، و نه از حکومتملی

وکارنو در اندونزی، مفهوم خاصی از هویت ملی را در مبارزه علیه ِسن در چین، نهرو در هند و سچون سون یات

گرایی چینی، قومی و حتی نژاد پرستانه بود. در اصل، امپریالیسم غربی و ژاپن به وجود آوردند. نخستین نوع از ملی

چون ی مینگ همگشت، زمانی که طرفداران سلسلهی منچوها بود که به قرن هفدهم برمیجنبشی برای خالص شدن از سلطه

ی خود ( به مبارزه1692تا 1619)22(، و وانگ فوجی1695تا 1610)21(، خوانگ زونگشی1682تا 1613)20ووگو یِن

گرایی ضد منچو و ( در ملی1996تا 1868)23لینهای جانگ بینگی تازه تأسیس چینگ ادامه دادند. در نوشتهعلیه سلسله

ه است و از نظر او نفوذ غرب در چین بزرگترین تهدید است. برای جلوگیری ضد امپریالیستی بودن مورد تأکید قرار گرفت

 متحد شوند.« سفید پوست»باید علیه متجاوزان« نژاد زرد»از کم رنگ شدن فرهنگ چینی، 

ملی »که معموال به معنای 24ی مینزو خوییِسن به وجود آمد. به هرحال، واژهگرایی توسط سون یاتدومین مفهوم ملی

-ِسن، عناصر متعددی وجود دارد که به ملت سازی کمک میترجمه شده است، بسیار مبهم است. به نظر سون یات« گرایی

ی ِسن، رابطهی خونی، سپس شرایط زندگی، زبان و مذهب مشترک است. طبق نظر سون یاتتر از همه رابطهکند، که مهم
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گرایی ونالیسم مورد نظر او در طبقه بندی به اصطالح ملیدهد. ناسیترین قدرت است که ملت چین را تشکیل میخونی مهم

گیرد و با ناسیونالیسم آلمانی و برخی از کشورهای اروپای شرقی قابل مقایسه است. وی براین قومی و فرهنگی قرار می

و  باور بود که فرهنگ چین نسبت به تمدن غربی برتر است، ولی در عین حال، شدیدا بر ضرورت به کارگیری علوم

گرایی خود را با مفاهیم اساسی لیبرالیسم غربی و دموکراسی های ملینهادهای سیاسی غرب تأکید داشت. او تالش کرد ایده

نهاد چینی( به طریق دموکراسی انتخاب شود. در 2نهاد غربی و  3نهاد)5مبتنی بر تفکیک قوا تلفیق کند، و پیشنهاد نمود 

 های لیبرال دموکراتیک غربی را ارایه کرد.تز میان مکتب کنفوسیوسی و ارزشنتیجه، برای نخستین بار پیشنهاد َسن

ای که از اتحاد جماهیر شوروی وام گرفته شده بود( واژه«)میهن پرستی»ی تانگ با واژهگرایی مورد نظر حزب کومینملی

ر از آن در سخنرانی مشهور ای که از سوی حزب کمونیست چین مطرح و مائو برای نخستین باخیلی تفاوت داشت. واژه

 از آن استفاده کرد.  1938جایگاه حزب کمونیست چین در جنگ ملی( در سال»خود تحت عنوان

مائوئیستی، تاریخ نگاران کمونیست به آثار فرهنگ کالسیک چین به عنوان عنصری از هویت « میهن پرستی»در دوران

نقالب فرهنگی، زمانی که بخش عظیمی از میراث فرهنگی چین ، پس از به اصطالح ا1980یچینی توجه نداشتند. در دهه

نابود شد، رویکرد حزب کمونیست به فرهنگ کمی تغییر کرد. حزب قدم به قدم شروع به بازگرداندن فرهنگ سنتی به 

س از های قومی و ایدئولوژی کنفوسیوس نمود. میهن پرستی، به ویژه پگرایی چینی، همراه با جنبهعنوان عاملی در ملی

توانند از هم جدا شوند و گرایی نمیِمن خیلی مهم شد. حزب اصرار داشت که میهن پرستی و ملیی میدان تیان اَنحادثه

چنین، در هم«. گرایی در اصل یکی هستنددر چین امروز، میهن پرستی و ملی»جیانگ ِزمین رییس جمهوری وقت گفت:

گرایی نژادی، گرایی فرهنگی، آیین کنفوسیوسی، و حتی ملیاهیمی مانند ملیارزیابی مجدد ار تاریخ چین و استفاده از مف

حزب پیشقدم شد تا ثبات اجتماعی را توسعه داده و مشروعیت خود را تقویت کند. در این دوره تالش شد در بحث پیرامون 

 ار گیرد. ی غربی مورد بررسی قرجایگزینی برای مدرنیته« نوگرایی چینی»گرایی فرهنگی، مفهومملی

گرایی نژادی بود. نگاهی کوتاه به تاریخ چین نشان ، ظهور مجدد ملی1990یهای دهههای مهم سالترین جنبهیکی از مهم

دهد که تفکر نژاد پرستانه در سیاست خارجی این کشور هرگز امری ناآشنا نبوده است. لیست استفاده از مفاهیم نژاد می

-گرفته تا چی25فودانشمندان چینی به کار برده شده، طوالنی است. اصالح طلبان از یان پرستانه که در قرن نوزدهم توسط

، داروینیسم، با 1949دانستند. پیش ازها برای بقای نژاد چینی میی چینی، هویت نژادی را عامل کلیدی در مبارزه26چائو

 اختمان هویت ملی چین تبدیل گردید. ی اصلی سنژادپرستی و اعتقاد به برتری فرهنگی چین تلفیق شده و به پایه

، بیش از پیش به عنوان عنصری برای ایجاد هویت جمعی 1989گرایی نژادی، به ویژه پس از سالرسد ملیبه نظر می

ی ها تأکید کرده و فرهنگ تاریخی اولیهتبدیل شد. اسناد رسمی بر اصل و نسب مشترک نژاد َخن و تبتی و سایر اقلیت

ها از طریق روابط خونی جزو ملت چین هستند. اینگونه ها یکسان دانسته شده و گفته شده که تبتیتبتی ی زرد ورودخانه

کند. به هرحال، حزب گرایی نژادی نقش مهمی در هویت ملی ایفا میرسد ملیدهند که به نظر میها نشان میگفتمان

گریز از مرکز را با استفاده از عناصر سنتی، فرهنگی، کند تمام این نیروهای بعضا دارای تمایل کمونیست چین تالش می

گرایی مورد نظر دولتی کنونی و یا میهن حفظ کند. عالوه بر ملی« سوسیالیسم با ویژگی چین»قومی و نژادی تحت پوشش

 های زیر را شناسایی و مشاهده کرد.« گراییملی»توان بهپرستی حزبی، می

های مختلف خودجوش)علیه آمریکا و ژاپن ظهور یافت و در تظاهرات 1990های جوش عمومی، که در دههگرایی خودملی

ها بی تفاوت است، اگرچه ممکن گراییرسد دولت نسبت به اینگونه ملی( بروز یافت. به نظر می2005و 1999هایدر سال

ملی به کدام سمت و سوی  هایگرایی در زمان بحرانتوان گفت که این نوع از ملیاست خطرناک باشد. به هرحال، نمی

 سیاسی متمایل خواهد شد، دموکراتیک و ضد دولت، یا محافظه کار و ضد خارجی، اگرچه احتمال دوم بیشتر است.
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تقویت شد. هر دو جنبش هم قومی و هم مذهبی هستند. اگرچه احتمال دارد 1990یگرایی تبتی و اویغوری، که در دههملی

و نخبگان تبتی در تبعید، دارای عناصر دموکراتیک نیز باشد، ولی دومی به روشنی  اولی به خاطر شخصیت داالی الما

 قومی و مذهبی است، که خواهان خود مختاری تضمین شده در چارچوب قانون اساسی و یا استقالل کامل است.

گرایی از خیزش ملی ی هویت خواهان فرهنگی تایوانی بوده وگرایی تایوانی، بازسازی فرهنگ تایوانی مورد عالقهملی

های قومی خیلی قوی است، َسنتز مفاهیم گرایی جنبهحمایت کرده است. اگرچه در این نوع از ملی 1990یتایوانی در دهه

گرایی مدنی و لیبرال در مناطق چینی زبان شده که قومی و دموکراتیک برای نخستین بار موجب به وجود آمدن نوعی ملی

 رای سرزمین اصلی چین هم باشد.تواند مدل و الگویی بمی

گرایی دموکراتیک، که هنوز در سرزمین اصلی توسعه نیافته است. تعدادی از پژوهشگرانی که مدافع ملی گرایی ملی

ها ، ولی هیچکدام از آن28و ِجنگ یونگنیان27دموکراتیک و معرفی یک نظام دموکراتیک در چین هستند، مانند ووگو گوانگ

 کنند.تدریس نمیدر سرزمین اصلی 

-جنبش»گرایی و هویت ملی و فرهنگی، شاید بهتر آن باشد که پیرامون های مختلف پیرامون ملیبا در نظر گرفتن این دیدگاه

و هویت ملی که هنوز شکل نهایی نگرفته و با « گرایی چینیملی»صحبت شود تا« گرایی در مناطق چینی زبانهای ملی

های فکری غرب، لزوما حاکی از ایجاد روابط حسنه و ل، تالش برای اعمال برخی از شیوهمشکل رو به رو است. به هرحا

های اساسی مانند دموکراسی، و حکومت پارلمانی غربی در چیزی تنش زدا بین چین و غرب، که در آن ارزش

ن را رد کند که ایدئولوژی تواند ایبه کار گرفته خواهد شد نیست. در عوض، کسی هم نمی« دموکراسی با ویژگی چینی»شبیه

هایی از ایدئولوژی حزبی ضد غربی، ضد غربی سنتی در چین، تبدیل به مخلوطی از عناصر کنفوسیوسی موجود با بخش

 ی غیر لیبرالی خواهد شد که مبتنی بر قومیت و یا حتی هویت نژادپرستانه خواهد بود. فلسفه

 نتی و معاصر چینهای اجتماعی در فرهنگ سروابط، هنجارها و گرایش

توان به دو روش مختلف ولی از نزدیک مرتبط به یکدیگر مورد بررسی قرار داد. های اجتماعی مردم چین را میگرایش

روانی، و به عنوان الگویی از تمایالت ویژه یا تمایالت طبیعی که -یعنی به عنوان سیستمی خاص و دارای تعامالت اجتماعی

ی نوعی از عملکرد اجتماعی و این سیستم و الگوی تعاملی، بیانگر دو جنبه از فرایند پیچیدهریشه در تجارب گذشته دارد. 

گرایی مردم، در نهایت منجر روانی است که در شرایط خاص از دو جهت مخالف با هم مرتبط هستند. تکرار تعامالت جامعه

ی خود تحت شرایط یکسان اجتماعی، تعامل نوبهشود که در نتیجه و به گرایی میهای شخصیتی جامعهبه برخی از ویژگی

 انگیزد.ها را بیشتر بر میی آنجامعه گرایانه

 وابستگی سیستم فردی و اجتماعی

در زندگی روزانه، دو سیستم مرتبط جدایی ناپذیر وجود دارد: فرد و محیط اجتماعی. فرد به عنوان عضوی از جامعه، در 

ت و کردار فیزیکی و بیولوژیکی است؛ و سیستم محیطی نیز متشکل از اتفاقات و فعالیت ی دو نوع از هویت، فعالیبردارنده

فیزیکی و بیولوژیکی است. فرد و محیط اجتماعی چنان به هم وابسته و با هم مرتبط هستند که در مجموع سیستم بزرگی به 

تفکیک ناپذیری دانست که در آن این دو ی زندگی را مفهوم دهند. ممکن است این عرصهی زندگی را تشکیل مینام عرصه

مفهوم به طور مستمر در تعامل و تأثیر گذاری بر یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، در درون این سیستم کلی، دوسیستم 

باشند. لذا، میان این دو سیستم یک جزیی وجود دارد که از نظر ساختاری از هم جدا ولی از لحاظ عملکرد جدایی ناپذیر می

، 29همیشگی برقرار است، چون فرد به یک سمت و محیط اجتماعی به سوی دیگر کشش دارد، که به تعبیر آنگیال چالش
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. روند خود مختاری تمایل به viii( نامید31( و همگرایی)جامعه گرایی30ها را خودمختاری )فردگراییتوان این جهتمی

حالی که جامعه گرایی این فرد است که خود دارد، دری فردی از طریق جذب و هدایت محیط اجتماعی به سمت امیال توسعه

های اجتماعی، ماوراء طبیعت، و یا کند تا با محیط اجتماعی هماهنگ شده و برای رسیدن به این هماهنگی در گروهتالش می

ساسات نیروی مافوق جذب شده و نیازهای اجتماعی خود را با تعلق خاطر پیدا کردن، میهن پرستی، عشق به طبیعت و اح

 مذهبی برآورده سازد.

ها، زمینه را برای ی زندگی و شدت و ضعف توان آنهمزیستی این دو روند متضاد)فردگرایی و جامعه گرایی( در عرصه

-قوی، قوی-آید: قویسازد. اگر این دو روند با هم مقایسه شوند، چهار نوع الگوی تعاملی به دست میاختالفات فراهم می

ضعیف. در الگوی نخست که هر دو روند قوی باشند، یک درگیری و چالش همیشگی -ضعیف قوی، و-ضعیف، ضعیف

کنند. چنین الگویی به هیچوجه بروز خواهد کرد، چون هر دو روند قوی بوده و برای تسخیر و سلطه بر دیگری تالش می

که رم)هر دو ضعیف( نیز به دلیل اینی مردم نیست، بنابراین امکان تحقق در جامعه را ندارد. الگوی نوع چهامورد عالقه

ی حیات داده تواند در چنین شرایطی ادامهی زندگی توأم با ناتوانی و نارسایی است، و جامعه نمیدر چنین وضعیتی عرصه

-ی مردم نخواهد بود. بنابراین، الگوهای دوم و سوم هستند که میو به توفیق و شکوفایی دست یابد، مورد پذیرش و عالقه

ی دیگری به حیات خود ادامه دهند. چون ضعف یکی مانع از به وجود آمدن چالش شده و نند در کنار هم و یکی در سایهتوا

 -ی ضعیف به تدریج تبدیل به عادت شده و به ثبات و پایداری تعامل فردی قوی و سرکوب جنبهی روند حاکمیت جنبهادامه

ی زندگی هدر نرفته و برای فردای بهتر ذخیره و تالش مردم در عرصهمحیط منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، انرژی 

تر خواهد بود. در الگوی دوم فردگرایی غالب است و اشخاص خواهد شد. لذا، یکی از این دو الگو قابل دوام و با صرفه

ی خود دارند. در الگوی هاها و جاه طلبیی بیشتری برای تسلط و کنترل بر محیط اجتماعی برای رسیدن به خواستهانگیزه

سوم، جامعه گرایی غالب است. در این روند، تمایل افراد به ایجاد و حفظ روابط هماهنگ با محیط اجتماعی از طریق تسلیم 

 . ixشدن، همکاری، و جذب شدن به محیط اجتماعی بیشتر است

-به شمار می« گراجامعه»جوامعکنگ، جزء براساس این تعریف، جوامع چینی ساکن در سرزمین اصلی، تایوان و هنگ

ها داشته و در هایی دارد که ریشه در فرهنگ سنتی آنگرایی در میان جوامع سنتی و معاصر چین ویژگیروند. جامعه

یابد. با یک بررسی جامع در ادبیات چینی ها بروز و ظهور میروانی آن-ی اجتماعیهای مختلفی از عملکرد روزانهحوزه

گرایی(؛ رابطه گرایی)نوع چینی گروهگرایی چینی را بدین شرح مشاهده کرد: خانوادهی جامعهرات عمدهتوان چهار مقرمی

ی مهم ها. این مقررات چهارگانه، ظهور پویای جامعه گرایی چینی را در چهار زمینهگرایی؛ استبداد گرایی؛ و سایر گرایش

ها روانی هستند که از سوی چینی-های تنظیم مناسبات اجتماعیاهگذارد. این مقررات، عمال رزندگی اجتماعی به نمایش می

ی فعالیت اجتماعی و فرایند ی زندگی به کار گرفته شده و هرکدام دارای حوزهبرای کنار آمدن با عوامل اجتماعی در عرصه

 ای هستند.روانی گسترده

 گرایش خانوادگی

گرایی بوده است. در این جامعه، خانواده، ی مرکزی خانوادهی هستهخانواده دوستی، همیشه به منزله در فرهنگ سنتی چین

ای مهم است که براساس آن یک گرایش و نه فرد، زیر ساخت اصلی واحد اجتماعی است. در این جامعه، خانوده به اندازه

تگی خانوادگی. تا هماهنگی و همبس-1قوی اجتماعی شکل گرفته که خدشه ناپذیر است. این گرایش دارای چهار جزء است: 

-حدی که انطباق پذیری، تحمل، خود کوچک بینی، وفاداری و وابستگی تام به خانواده را در حد اعال برای فرد به وجود می

ی ها تمایل دارند هرچه بیشتر فرزند پسر و نوادهی خانوادگی. به همین دلیل است که چینیتبارگرایی گسترده -2آورد. 

ها به جایگاه و ثروت خانوادگی و تالش برای تالش برای موفقیت خانوادگی. تأکید بیش از حد آن -3پسری داشته باشند. 

داشتن احساس قوی نسبت به خانواده. این  -4گیرد. منافع و بهبود وضعیت مادی و غیر مادی خانواده از همین ایده نشأت می

ده را جایگزین منافع فردی کند. لذا، حیات، همبستگی، شود که یک فرد چینی اهداف، منافع و رفاه خانوااحساس موجب می
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های ذاتی خود تر از اعضای خانواده است. در نتیجه، اعضای خانواده فردیت و خصیصهی خانواده خیلی مهمموفقیت و آینده

ی . لذا، در جامعهگرایی خانوادگی شودتواند جایگزین گروهدهند و هیچ سازمان ونهادی نمیرا در برابر خانواده از دست می

رود و یک فرد چینی تمام شرایط خانوادگی را در ی تمام نهادهای غیر خانواده به شمار میچینی، خانواده به عنوان پایه

های غیر خانوادگی اعمال و از طریق تعمیم روابط خانوادگی، سایر نهادهای اجتماعی از نظر ساختار و سایر گروه

 .xشوندمی ی دوم تلقیعملکرد، خانواده

 گرایش ارتباطی)گوانشی(

 (، دارای چند ویژگی مهم است: 32این نوع از گرایش اجتماعی چینی)گوانشی

. برای xiها به خاطر اتکای به روابط شخصی براساس تعریف جایگاه اجتماعی خود معروف هستندی تشریفاتی: چینیرابطه-

فالن هستم. وقتی یک چینی در روابط خود به جایگاه اجتماعیش  نمونه، من پسر فالن هستم، من پیرو فالن هستم، یا دوست

ی جفتی وجود ی سنتی چینی، پنج نوع رابطهداند. در جامعهکند، در واقع خود را مقید به مقررات اجتماعی میتأکید می

ط جفتی چنان مستحکم ی میان امپراتور و زیر دستان؛ پدر و پسر؛ همسر و زن؛ برادران؛ و دوستان. این روابدارد: رابطه

. در این پنج نوع از رابطه، سه xiiاست که هر فرد بایستی خود را با مقررات مربوط به هر یک از این ارتباطات تطبیق دهد

ی بین دوستان ی امپراتور و رعایا و رابطهی دیگر برون خانوادگی است. البته، رابطهی اول درون خانواده و دو گونهگونه

ی استاد و چنین است رابطهشود. همی بین برادران تلقی میپسر و رابطه-ی پدری رابطهزی به منزلهنیز به صورت مجا

ی کاملی از هنجارهای روابط را شکل ی اجتماعی، شبکهشاگرد، رییس و مرئوس و مافوق و مادون. این پنج نوع رابطه

 .xiiiگیردی زندگی را در بر میدهند که تمام عرصهمی

ی مقابل تعریف شده است. در فعالیت ی سنتی چینی، هر رابطه به عنوان مکمل رابطهبستگی متقابل: در جامعهی وارابطه-

های اجتماعی معمول اجتماعی،  پذیرفتن هر نقشی در ارتباط با نقش دیگر امکان پذیر است. به عبارت دیگر، تمام فعالیت

ی است. نقش جفتی نه تنها در سطح ساختاری، بلکه در سطح عملی هم ی نقش تکمیلنقش تعاملی داشته و نقش تعاملی بر پایه

ای، احساسی، منفعتی و رفتاری به هم وابسته هستند و این نوع از وابستگی مکملی است. لذا، دو طرف به صورت انگیزه

 ی چین است.درونی جفتی، آشکارترین ویژگی جامعه

ها به ویژگی تأکید زیاد بر هماهنگی و وحدت در روابط اجتماعی و های خیلی دور، چینیی هماهنگ: از گذشتهرابطه-

اند. لذا، اغلب مردم نیازمند پیروی از هماهنگی با مقررات اجتماعی در روابط اجتماعی خود درون گروهی شناخته شده

نتظارات متقابلی که بایست براساس مقررات همان نوع از روابط عمل کنند تا ا. در این نوع از روابط، دو طرف میxivهستند

مرج اجتماعی رسد از دوران باستان مردم چین از هرج واز این رابطه شکل گرفته با موفقیت برآورده شود. به نظر می

باشند. نا هماهنگی ها در برابر هرج و مرج اجتماعی بردبار ولی به شدت از آن بیزار و هراسناک میاند. آنهراس داشته

هاست. نیاز شدید به کاهش و یا از بین بردن این ضطراب وجب اضطراب غیر قابل تحمل برای آندرونی و حتی فکر آن، م

 .33کند تا به هر طریق ممکن، شرایط هماهنگ را برقرار و از هرگونه نا هماهنگی اجتناب نمایدو هراس افراد را وادار می

 براساس باور به سرنوشت رابطه

های پایدار در های کشاورز خیلی مهم است، چون تنها خانوادهر ظاهر، برای چینیی پایدار و هماهنگ، حد اقل درابطه

سازد تا روی زمین خود کار کرده و محصوالت مورد نیاز را برای امرار ی با دوام است که مردم را قادر میدرون جامعه

گرفته است. یوان یک عامل تعیین شکل 34معاش به دست بیاورند. در چنین رابطه است که یک باور اجتماعی به نام یوان

های سنتی، این افراد نیستند که کند. از نظر چینیی سرنوشت است که مقدرات حتمی الوقوع را از پیش تعیین میکننده

کنند، بلکه عامل آن عنصر منفعل یوان است. تنها کار معقول برای دو طرف رابطه پذیرفتن آرام این روابط را تعیین می
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ی پدر و پسری از سوی یوان تعیین ی خانوادگی و رابطهها، به ویژه رابطهظ آن است. سرنوشت تمام رابطهسرنوشت و حف

رود. ی جفتی و سنگ بنای سیستم پدرساالری در چین به شمار میترین نوع از رابطهشود، چون این نوع از رابطه مهممی

شود تا هرگز فراموش نشود. لذا، و سایرین تذکر داده میی جفتی مرتب از سوی خود افراد نقش مؤثر یوان در رابطه

-پذیرند و هرگز برای به هم زدن آن تالش نمیی خود را میها سرنوشت از پیش تعیین شدهکه چینیبراساس این باور است

 کنند، هرچند از آن ناراضی هم باشند.

 ی جبری   رابطه

ی چین شود. اما در جامعهها تقسیم میطه با نزدیکان و روابط با غریبهروابط اجتماعی در تمام جوامع به دو بخش کلی راب

رابطه با خانواده، رابطه با افراد شناخته شده مانند همسایگان و دوستان و همکاران و هم  رابطه سومی نیز وجود دارد.

ها بسیار مهم است. در روابط چینیها. این تقسیم بندی برای درک و پیش بینی رفتار اجتماعی ها، و رابطه با غریبهکالسی

ی یک فرد با ها، روابط جبری از پیش تعیین شده است. رابطهترین بخش در گرایش روابط چینیاجتماعی روزانه، مهم

ها، مفاهیم اجتماعی و روانی خاصی دارند ی متقابل او است. رابطه با خانواده، آشنایان و غریبهی رابطهدیگری تعیین کننده

هم تفاوت بسیاری داشته که مستلزم حالت متمایزی از تعامالت اجتماعی بین دو طرف است. برای نمونه، در روابط  که با

رود تا براساس نقشی که در مقابل دیگری برایش تعیین شده است عمل کند. در جوامع چینی، خانوادگی، از افراد انتظار می

د تا با افراد قدرتمند، ثروتمند، و یا مشهور رابطه برقرار ساخته و آن را گیرنافراد معمولی تمام سعی خود را  به کار می

مند شوند که پذیرش فرزند خواندگی برخی از افراد با نفوذ، در این راستا به شمار حفظ کنند تا از منافع و مزایای آن بهره

 آید.می

 گرایش اقتدارخواهانه

دار، تحت شرایط تاریخی خاصی، یک سیستم پدرساالری ه دهقان و یا زمینها، چی سنتی چینی، در تمامی خانوادهدر جامعه

قوی شکل گرفته است. پدر برای مدیریت خانواده از قدرت مطلقه برخوردار است. افزون براین، این نگرش رفتاری به 

انند حاکمان محلی و تر مهای بزرگرییس خانواده به عنوان قدرت غیرقابل چالش، به رهبران جامعه و نهادها و سازمان

امپراتور نیز گسترش یافته است. در نتیجه، مقامات دولتی و امپراتور به عنوان پدر دوم تلقی شده و وفاداری مطلق و تبعیت 

توان گفت که حاکمیت پدرساالر الگویی برای مقامات گیرد. بنابراین، میمحض رعایا مانند پسر از یک پدر صورت می

ری بوده است. دولت هم همیشه تمهیداتی را به مورد اجرا گذاشته تا از نظر قانونی و رسمی قدرت دولتی و قدرت امپراتو

ی ی جامعهی پدرساالری و امپراتوری، گرایش اقتدار گرایانهپدرساالرانه را تشویق و تقویت کند. اعمال حاکمیت دوگانه

ی معاصر چین مشاهده توان در جامعهودی هنوز هم میسنتی را تقویت کرده است. سه ویژگی از این نوع گرایش را تا حد

 کرد. 

اند. در هر شرایط اجتماعی، یک فرد چینی ها همیشه نسبت به قدرت حساس بودهحساسیت نسبت به قدرت: چینی -1

که مقامش از او باالتر باشد حضور دارد یانه. اغلب هرگاه کند که آیا نوعی از قدرت، به ویژه کسیهمیشه نگاه می

های مختلف اجتماعی، مدت زمانی و نفر چینی برای نخستین بار با هم مالقات کنند، از طریق به کارگیری مهارتد

کنند. اگر یکی مقامش باالتر باشد، دیگری فورا او را به عنوان را صرف شناخت و جایگاه و ارشدیت یکدیگر می

آموزند، یکی چگونگی برخورد رد با قدرت را میپذیرد. مردم چین از دوران کودکی دو نوع برخومقام مافوق می

ها در برخورد با مقام مافوق و مادون تر. در عین این که آنبا مقام باالتر و دیگری چگونگی تعامل با افراد پایین

ها معموال در مواجهه با فردی نا شوند. چینیکنند، ولی در مواجهه با مقام هم شأن دچار مشکل میخوب عمل می

کنند، و به محض آشنایی با جایگاه او خود را ابتدا از روی احتیاط با او مؤدبانه و احترام آمیز برخورد میآشنا 

دهد که باری یک فرد سنتی چینی، بهترین نمایند. این ویژگی نشان میتطبیق داده و متناسب با مقامش تعامل می

عیت طرف مقابل اطمینان حاصل شود. این نوع از سیاست در روابط اجتماعی جانب احتیاط را حفظ کند تا از موق

 ها شده است.ها در روابط اجتماعی است که جزو شخصیت آنهشیاری بیانگر عادت استراتژیک چینی

ستایند، بلکه نیاکان و ها نه تنها قدرت زنده و حاضر درون و بیرون خانواده را میتمجید و ستایش از قدرت: چینی -2

ها ستایش افراد صاحب قدرت امری کامال طبیعی و دامنه دار با کنند. به نظر آنستایش می قهرمانان تاریخی را نیز



 

 

سه ویژگی، بدون قید و شرط، محق بودن او، و نا محدود بودن است. فردی که دارای موقعیت برتری است، از 

که این ویژگی ستایشگری را  اندها آموختهشود. چینیی الگو شدن تلقی میلحاظ علمی و اخالقی هم برتر و شایسته

ترها، از پدر گرفته تا امپراتور تعمیم دهند. در این فرهنگ یک مقام مافوق برای همیشه مافوق ی بزرگبه همه

است)پدر همیشه حاکم مطلق است، معلم همیشه معلم است، و فرمانده و رییس برای همیشه نسبت به سرباز و 

 مرئوس ارشدیت دارد.( 

ها کامال ها قابل اعتماد و دارای قدرت مطلقه است، آنکه یک مقام مافوق برای چینیت: تا زمانیوابستگی به قدر -3

ی روشن این وابستگی، این است که اگر مردم با قدرت درگیر هم بشوند، به آن قدرت وابسته خواهند بود. نمونه

با قدرت مطلقه مقایسه کنند، لذا طبیعی  توانند خود راپس از مدتی در برابر او تسلیم محض خواهند بود، چون نمی

است که در برابر او تسلیم محض باشند. این نوع از احساس موجب شده که مردم در برابر قدرت به نوعی به 

احساس ناتوانی دچار شده و توان مقابله را از دست بدهند. در چنین شرایطی است که حتی پسران توانمند در برابر 

 دان صالح و شایسته در برابر مافوق خود نوعی احساس کوچکی، کمبود و ناتوانی دارند.پدران سختگیر و کارمن

 «دیگران»گرایش به

فرد یا افراد و گروه خاصی نیست، بلکه یک مخاطب واقعی یا مجازی غیر خاص است که « دیگران»در اینجا، منظور از

شود. اند هم میر روند فعل و انفعاالت دخالتی نداشتهبرخی اوقات شامل حتی اعضای خانواده و افراد آشنایی که اخیرا د

ها از نظر روانی و سطوح کند که در آن چینیی فعل و انفعاالت اجتماعی داللت میبه شرایط پیچیده« دیگران»گرایش به

یدگاه، مورد شود که نسبت به درفتاری واقعا تحت تأثیر آن قرار گرفته باشند. به شخصی گرایش کرده به دیگران گفته می

 ها رفتار کند.کند تا مطابق نظر آنقبول جامعه و انتقاد و اظهار نظر دیگران در مورد او حساس بوده و تالش می

ها باشد، دارای چهار ها، به ویژه زمانی که این نظر مربوط به آنچینی« دیگران»به صورت کلی، چگونگی گرایش به

 ویژگی است:

ی چینی، مردم نسبت به در جامعه -ها عبارتند از: الفدیگران: دالیل این نگرانینگرانی همیشگی نسبت به نظر  -1

دیدگاه خود پیرامون یک موضوع اطمینان نداشته و نیاز دارند تا نظر دیگران را در این خصوص بدانند تا از طریق 

گران را بدانند تا بر آن اساس ها دوست دارند نظر دیآن -گذاری کنند. ب ی نظر خود با جامعه برای آن ارزشمقایسه

ها، برای پیشگیری از انتقاد، تمسخر، رد شدن، و یا مجازات به آن -نظر خود را تطبیق داده و سپس عمل کنند. ج

خاطر داشتن دیدگاه مخالف، و متقابال، برای گرفتن تأیید، پذیرش، یا تقدیر از سوی دیگران، نیاز به حصول اطمینان 

برای تعریف و باز تعریف مدام نظر خود،  -تا نظر خود را تغییر و با دیگران همسان نمایند. د از نظر دیگران دارند

ها درک از خود را براساس شرایط دیگران شود که چینینیاز دارند تا نظر دیگران را بدانند. معموال مشاهده می

ها و به دست آوردن مشابهت ظر خود با آنها از اهمیت دادن به نظر دیگران، کاهش اختالف نکنند. هدف آنتعیین می

 در دیدگاه میان خود و دیگران و حفظ این مشابهت است.

ها در زندگی روزمره، مایلند از اختالفات پرهیز و از مشابهت فکری و رفتاری تعریف تطابق قوی با دیگران: چینی -2

گیرد. جامعه مدام مورد تأکید قرار میی سنتی و معاصر چین، آموختن تطبیق یافتن با و تمجید کنند. در جامعه

های کنند تا از طریق انتقاد، رد کردن و مجازات دیدگاهنهادهای مختلف اجتماعی در سطوح مختلف زندگی تالش می

مخالف، رفتارهای غیر معمول را سرکوب و از میان بردارند. احساسات ناخوشایند موجود نسبت به نظر مخالف، 

کنند، خود دچار اضطراب ها وقتی نظری مخالف دیگران مطرح میسازد. لذا، آنهم میی اضطراب را فرازمینه

های فردی، ممکن است از طریق تعامالت اجتماعی به تدریج تبدیل به اضطراب گروهی شوند. این اضطرابمی

خالف فردی است های مهای گروهی که دیدگاهکنند منبع و منشأ اضطرابکه مردم تالش میشود. به همین جهت است

شود، برای تطبیق دادن خود با را کاهش داده و یا از میان بردارند. فشار اجتماعی که از این طریق بر افراد وارد می

 جامعه کافی است.

توجه عمیق به مقررات اجتماعی: در جوامع سنتی و معاصر چینی، مقررات و استاندارهای اجتماعی، تا آنجا که  -3

شود. این مقررات تنها دیگران است، خطوط اصلی رفتاری جامعه را ترسیم و مهم تلقی می بیانگر احساس و آگاهی



 

 

شود، و گذاری و قضاوت جامعه در مورد رفتار فردی شمرده مییک مفهوم انتزاعی نبوده بلکه معیاری برای ارزش

ی جامعه نسبت به رفتار فرد، گیرند. پرهیز از نگاه منفنقض کنندگان آن مورد سرزنش، انتقاد، و مجازات قرار می

که تکرار آن به تدریج رعایت مقررات به هدف های اجتماعی کرده تا حدیشخص را وادار به رعایت شدید این نرم

 گیرد.اصلی هر فرد تبدیل شده و از سوی دیگران مورد تقدیر و تشویق قرار می

ان ناظران همه جا حاضر و گردآورندگان ها با تلقی از دیگران به عنوتوجه به شهرت و معروف شدن: چینی -4

ها در یک فرایند شناختی و ی خوب از خود، افراد هوشیاری هستند. آناطالعات اجتماعی و ارایه کنندگان چهره

ی شخصی تطبیق داده تا پیوسته خود را نظارتی، اطالعات اجتماعی گردآوری شده را با اطالعات درونگرایانه

ها نشان دادن دهند. برای چینیی تصویر بهتر و در نتیجه کسب شهرت انجام میبرای ارایه مطرح نمایند. این کار را

ی خوب از خود به منظور به دست آوردن تعریف ی چهرهخود به عنوان فردی تابع مقررات اجتماعی، با هدف ارایه

ک چینی احساس شود که یو تمجید دیگران و درنهایت کسب شهرت خیلی مهم است. شهرت خوب موجب می

آبرومندی کرده و از جایگاه اجتماعی باالتری برخوردار شود. اصوال، ارزش هر فرد در خانواده و جامعه، بستگی 

ها، اغلب بین دو تمایل تغییر به میزان رعایت قوانین و مقررات خانوادگی و شهرت اجتماعی او دارد. لذا، چینی

ها، برای حل این مشکل پایداری هویت فردی خود، گرفتار هستند. آن احساسات خود برای تطبیق با دیگران و حفظ و

ها برای ی عمومی آنکه وجههای در نزد خود. در حالیای در میان جامعه و وجههسازند، وجههاز خود دو وجهه می

ماند. باقی میی خود فردی بدون تغییر، ثابت و استوار های اجتماعی دایم در حال تغییر است، وجههتطبیق با نرم

ها خود عمومی جهت گیری بیرونی داشته که اعمال و رفتار فرد را براساس مقررات اجتماعی تعدیل و برای آن

که، خود شخصی جهت گیری درونی داشته و اندیشه و احساسات خود را از دیگران مخفی کند، درحالیتنظیم می

و خود شخصی با خود فرد همدم است. خود عمومی به شدت  کندسازد. خود عمومی با دیگران تعامل و گفتگو میمی

قابل تغییر و خود شخصی به شدت پایدار و ایستا است. البته، این دوگانگی برخورد فرد، در جامعه نیز پذیرفته شده 

که خود عمومی فرد متناسب با مقررات اجتماعی است، خود شخصی او مالک قضاوت دیگران است و تا مادامی

 د.نخواهد ش

های اجتماعی سنتی چین، در شرایط کنونی و پس از اجرای البته بایستی یادآور شد که این ثبات در روابط و گرایش

ی چینی نیز فراهم ساخته های سنتی فرهنگی و اجتماعی جامعهاصالحات اقتصادی که زمینه را برای تغییر در ارزش

الگوی شخصیتی، به شدت تحت تأثیر تغییرات اجتماعی ناشی از است، هم به عنوان یک سیستم پویا و هم به عنوان یک 

ی ی سنتی کشاورزی به جامعهی کنونی چین درحال انتقال از جامعهنوگرایی اجتماعی قرار گرفته است. از آنجا که جامعه

درحال هایش های اجتماعی آن هم مسیر اصلی گذشته را از دست داده و ویژگیمدرن تجاری و صنعتی است، گرایش

دهد که گرایش اجتماعی مردم از هر دو حیث پویایی و الگویی و از نظر تغییر و تحول است. شواهد متعددی نشان می

های فردی و اجتماعی که هم به عنوان سیستم تعاملی توان پذیرش اجتماعی درحال کاهش است. و نوع جدیدی از گرایش

روانی جامعه اثرات عمیقی برجای -ظهور است، در عملگرایی اجتماعی ی تمایلی به تدریج درحالجدید و هم الگوی تازه

تر نیز خواهد شد. در این دوران و روند تغییرات سریع اجتماعی، مفاهیم مختلف ی این روند عمیقگذاشته است که با ادامه

-)سرزمین اصلی، هنگی مختلف چینیپویا و ایستای جامعه گرایی چینی به میزان مختلف درحال تغییر است. سه جامعه

کنگ و تایوان( از نظر سطح نوگرایی با هم تفاوت دارند. در نتیجه، مردمان این جوامع نیز از نظر گرایش اجتماعی با هم 

شود که تغییر در کنگ و تایوان، پیش بینی میمتفاوت هستند. باتوجه به باال بودن میزان نوگرایی در جوامع چینی هنگ

 این دو منطقه، احتماال بیش از سرزمین اصلی باشد.  الگوی جامعه گرایی در

 

 



 

 

 های خانوادگی در چیننام

و  36، وانگ35میلیون نفر در چین به ترتیب لی270براساس تحقیقات انجام شده توسط یک پژوهشگر چینی، نام خانوادگی 

درصد از کل جمعیت در ردیف 4/7درصد از جمعیت چین بزرگترین، وانگ با9/7بوده است. نام خانوادگی لی، با 37جانگ

هزار نام 22درصد از کل جمعیت چین در جایگاه سوم قرار دارد. در سرتاسر چین بیش از 1/7دوم و نام خانوادگی جانگ با

های کنند. هرکدام از نامانوادگی مشهور استفاده مینام خ100درصد جمعیت این کشور از87خانوادگی وجود دارد و 

نام خانوادگی نیمی از جمعیت  19میلیون نفر است. این 13ی خانوادگی مشهور ردیف اول تا نوزدهم، حداقل مورد استفاده

وادگی سال طول کشیده است، در شمال چین بیشتر از نام خان10چین را پوشش می دهند. براساس این تحقیق که اجرای آن 

گردد و در درصد استفاده می6/10با 38حالی که در جنوب اغلب از نام خانوادگی ِچنشود دردرصد استفاده می9/9جانگ با

، در استان 40و لوو 39هر استان یک یا دو نام خانوادگی بیشترین طرفدار را دارند. برای نمونه، در استان گواندونگ لیانگ

، 42های خانوادگی گائوچوان به ترتیب از نامهای گانسو، مغولستان داخلی و سیانو در است41فوجیان نام خانوادگی ِجنگ

پَن
 .xvاست« 45ما»استفاده می شود و نام خانوادگی بیشتر مسلمانان  44و ِخه 43

 نظام فرهنگی چین

 مقدمه:

ای ر و اندیشه و ایدهشود. معموال، تفکي فکر انسان، شامل مباحث و موضوعات مختلفی میبه عنوان زاییده«فرهنگ»يواژه

های مختلف فرهنگی به معنای عام آن باشد. در چین شود، که بتواند زیر بنا و اساس جنبهبه عنوان فرهنگ جامع نامیده می

باستان، فرهنگ معموال مترادف با آیین کنفوسیوس؛ طریقت تائوئی؛ و آیین بودا بوده است. افزون بر آن، فرهنگ سنتی، 

 چون سفالگری، چینی سازی، برنز سازی، یشم تراشی، نقره کاری، طالاجتماعی، فرهنگی و هنری، هم شامل آثار تاریخی،

های عتیقه؛ و اشکال گوناگونی از هنر مانند خوشنویسی های برنزی، و ساخت سکه و پولسازی، الک سازی، ساخت آیینه

ایل زندگی هم جزو فرهنگ سنتی است. فرهنگ سنتی، شود. معماری باستانی، مقبره سازی، و تولید لباس و وسو نقاشی می

های اجتماعی، تولید کتاب و نشریات ادبی کالسیک، تاریخی، طب سنتی و دستیابی به و ارزش ها، سیستمافزون بر این

گیرد. با توجه به تنوع، گستردگی و فرهنگ غذایی، برداشت محصول، و علم هیئت و ستاره شناسی را نیز در بر می

های آن از توان و گنجایش این کتاب خارج و نیاز به کتاب مستقلی دارد که نگی فرهنگ چینی، پرداختن به تمامی جنبهدیری

 شود. های مشهور فرهنگ چین اشاره میجا به برخی از کلیات و جنبهبایستی بدان پرداخته شود. به ناچار، در این
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 کلیات فرهنگ چین -1بخش 

 روح حاکم بر فرهنگ چین

های دور بر فرهنگ چینی روحی حاکم بوده که توانسته با ایجاد وحدت درونی در میان مردمان این سرزمین، آن ز گذشتها

های مختلف، مانع از فروپاشی آن شود. بنابراین، در رغم هجوم و نفوذ فرهنگها دوام بخشیده و علیرا در طول هزاره

ه و استمرار داشته است و تکرار و تغییر در الگوها تنها به آن غنا و دوران دراز حیات آن گسست زیادی را تجربه نکرد

ظرافت بخشیده و شاخ و برگ بر آن افزوده است. جریان این روح در فرهنگ چینی، موجب شده تا هنر، ادبیات، حکمت و 

-ی آیینهو هر یک به منزلهی خود محدود نشده، بلکه با یکدیگر از نزدیک پیوند عمیق یافته های چینی هر یک در حوزهآیین

ی دیگری عیوبش را نشان داده و بر رشد وتکامل آن افزوده که در واقع به بهبود و تکامل خود انجامیده و زمینه را برای به 

های ی چینی، در میان جادههای آن فراهم ساخته است. و همین روح باعث شده تا فرهنگ واندیشهکمال رسیدن تمامی جنبه

های جدیدی یافته و موجب پویایی و حرکت مداوم رو به جلو ها، راهتاریخ سینه به سینه گشته و از کهنه راه پر پیچ وخمِ 

های فرهنگی چین مانند رودهای بزرگ آسیا سنت»گوید:مردم آن گشته است. یکی از نویسندگان غربی در این زمینه می

روح « کنند، ولی همواره جاری هستند.کنند و یا طغیان میکیدن میدهند، تهدید به خشهستند که گاه به گاه تغییر مسیر می

ی میان انسان و طبیعت؛ تغییر و تحول دایمی که پایدار و همیشگی فرهنگ و تمدن چینی بر سه اصل استوار است: رابطه

 .xviموجودها و انطباق با شرایط حاصل تضاد موجود در اشیاء است؛ و ظرفیت و قابلیت جذب عوامل سایر فرهنگ

 چسبندگی فرهنگ چینی

های های فکری و اندیشههای سیاسی و نظاماش، سیستمجالب است بدانیم که سرزمین چین در طول تاریخ چند هزار ساله

ی نیاپرستی و تائویی تا عقلگرایی داری تا نظام فئودالی، از اندیشهخود دیده است، از نظام بردهایدئولوژیک بسیاری را به

ی و از باورهای متنوع بودایی تا مارکسیسم لنینیسم و مائوئیسم قرن بیستم را تجربه کرده است، ولی در این کنفوسیوس

توان گفت عامل نوسانات کوتاه و بلند، ساختار اصلی و روح فرهنگ چینی خود را هرگز از دست نداده است. بنابراین، می

ین و مردم چین، روح فرهنگ چینی و چسبندگی آن است که اصلی حفظ هویت ملی و اجتماعی و وحدت جغرافیایی سرزم

ی مالت چسبنده و های دامنه دار سیاسی و حتی تسلط اقوام بیگانه، این عامل قوی فرهنگی، به مثابهرغم ِکش و قوسعلی

غییر هویت ی بزرگ جغرافیایی این سرزمین از وادادگی و تالشی و تی عظیم و متنوع چینی را در گسترهقدرتمند، جامعه

فرهنگی بازداشته و مانع از گسست آن شده است. بدون شک عدم شناخت این عامل چسبندگی، امکان شناخت چین امروز ره 

ی آن متأثر است و شکل گیری چین معاصر از ی چین قطعا از گذشتههای امروزین جامعهبه جایی نخواهد برد. چون کنش

بدون بررسی سرگذشت « امروز چین»ی تصویری درست ازده است. ارایهی آن سیراب شآبشخور غنای فرهنگی گذشته

 آن پژوهنده را به مسیر ثواب رهنمون نخواهد شد.« دیروز»

های ریز و چه از فرهنگچون اژدهایی عظیم با هر آنهای گذشته همقدرت باالی هضم فرهنگی این کشور در طول هزاره

ا آن را به رنگ و بوی خود درآورده است. این توان سترگ، حتی در قرن بیستم درشت غریبه روبه رو شده، فرو بلعیده و ی

َکن مارکسیستی را در خود هضم و به آن رنگ و بوی چینی داد و مسیر تاریخی ایدئولوژی هم ایدئولوژی به اصطالح بنیان

به ایدئولوژی مائوئیستی متکی به  مارکسیستی را که از سوی بنیانگذاران آن متکی به پرولتاریای کارگری اعالم شده بود،

میالدی در خاک اصلی چین به قدرت رسیدند، تالش 1949ها که در سال پرولتاریایی دهقانی تبدیل کرد. حتی مارکسیست

کردند به زور و اجبار میان ملت چین و روح فرهنگ سنتی آن فاصله انداخته و مسیر جدیدی را فراروی آنان قرار دهند، 

ی آن های آغازین مقهور روح فرهنگ چینی شده و هرچه قهر آمیزتر بر پیکرهها خود در همان دههآنولی در واقع، 

داری و . این اشتهای سیری ناپذیر فرهنگ چینی امروزه حتی سیستم سرمایهxviiتر پس دادندکوبیدند، تاوان آن را بیرحمانه

ود تطبیق داده و گوشت آن را فروبلعیده و به استخوانش لیبرال دمکراسی غربی را به چالش کشیده و آن را با نیازهای خ

 ی گلوگیر شدن نداده است. اجازه



 

 

های مختلف چینی نقش اساسی های حاکمیت سلسلهاین فرهنگ نهادینه شده، در طول تاریخ، از یک سو در استحکام پایه

ی آن آن همت گماشته و در حفظ و توسعه یداشته، و از سوی دیگر، امپراتوران نیز با فهم این مهم بر تقویت و توسعه

اند. نماد پایداری و نهادینه بودن فرهنگ چینی همان دیوار بزرگ چین است که ساخت آن از دوران باستان و پیش از کوشیده

ای به که شخصی، حکومتی و یا سلسلهی مینگ ادامه یافت، بدون ایناستقرار نخستین امپراتوری آغاز و تا دوران سلسله

ی آن سعی بلیغ ی زیر سئوال بردنش را بدهد. هرکس آمده آجری بر آن افزوده و در تقویت و استحکام و ادامهخود اجازه

 داشته است. 

ی پرنعمت فرهنگی خود و احساس بی نیازی داشتن از جهان خارج، و نگاه از سِر سیری همیشگی ملت چین به درون سفره

تمدنی نسبت به سایر ملل نیز یکی از دستاوردهای همین روح پایدار فرهنگی چین چنین، داشتن حس تفوق فرهنگی و هم

گرایی افراطی فرهنگی و نبود درک صحیح از آن در کنار عدم تالش برای آشنایی و شناخت سایرین است. اگرچه این درون

ریخی از نیروهای غربی در های گذشته به ویژه در یکی دو قرن اخیر، موجب شکست فاحش این امپراتوری تادر هزاره

ی نخست اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شده و تالش روشنفکران برای بیداری از این خواب غفلت کشور را در نیمه

قرن گذشته در جنگ داخلی و هرج و مرج فرو برد، ولی این اژدهای چند سر، بار دیگر سر از خاکستر برآورده و در حال 

 . xviiiگین خود بر سر جهان استی سنگستراندن سایه

 جهان بینی در فرهنگ چینی 

ها از نظام هستی براساس این فرض استوار بوده است که جهان کلیتی به هم پیوسته و از دوران باستان، تصور چینی

آید. از پس وجود آسمان و زمین، وجود همه چیز می»ها(:)کتاب دگرگونی46جینگی کتاب ایوار است، و طبق گفتهزنجیره

ی شاه ی میان زن و شوهر، از پس این رابطه، رابطهها رابطهها، از پس تمایز جنسیتاز پس وجود همه چیز، تمایز جنسیت

از دائو است » خوانیم که:در کتاب الئوتزو هم می«. ی شاه و وزیر، تمایز فرادستی و فرودستی ... و وزیر؛ از پس رابطه

-در تمامی شاخه47این جهان بینی تحت عنوان یانگ و یین« ز دو سه، و از سه همه چیز.آید، از یک دو، و اکه یک بر می

های اصلی و فرعی، فردی و اجتماعی و به عبارتی در بنیان روح فرهنگ چین نهفته است. یین و یانگ یا مثبت و منفی، 

عین حال، ضد خود را در درون خود کدام به خودی خود راه رشد و تکامل را نمی توانند بدون دیگری طی کنند و در هیچ

گیرد و با به هم خوردن این اند. با ایجاد هماهنگی و تعادل میان این دواست که همه چیز در مسیر درست قرار میجای داده

 شود.هماهنگی و تعادل، مشکالت آغاز می

کند، ت و جهت خاصی حرکت نمیکه، اعتقاد دارند جهان هستی به یک سمهای اساسی این جهان بینی این استاز ویژگی

رسد و در نهایت هرچیزی به ضد بلکه در حال چرخشی است بی آغاز و بی پایان که در این گردش هیچ چیز به کمال نمی

های متضاد تشکیل شود و در واقع، تکرار همان چیز قدیم است و جزء از کل جدا ناپذیر است. جهان از جفتخویش بدل می

عین حال با هم مرتبط و ضد خود را دربر دارد. از این رو جهان در گشت دایره وار، بی آغاز و بی  شده و این اضداد در

نیازی وجود ی انسان با آسمان یا طبیعت و یا خدا، دو سویه است و آفریدگار مطلق بیانجام است. در این جهان بینی، رابطه

رغم مطرح م چین شده است. لذا، ایده آلیسم و عرفان علیهای مانای مردندارد. براین اساس، عملگرایی یکی از خصلت

ی شدنش در این فرهنگ، نتوانسته ریشه دار شود و در میان مردم چین خیلی کمتر یأس و نومیدی رسوخ یافته است. اندیشه

، از داشت فرهنگچینی همیشه بارور است، از عرفان خالص تا مادیگرایی محض، از نفی فرهنگ و کتابسوزان تا پاس

ها، الوقتی تا رهبانیت و زهد و جادو و جنبل در آن جای دارد و به فراوانی جنگگرایی ابنشفقت تا زورمداری، از اخالق

ی بگذار صدگل بشکفد در آن ساری و جاری است. اگر برحسب چیرگی که نظریهفلسفه و نظریه و اندیشه هست، تا جایی

گیرند نه متعصبان و رؤیا پیشگان. به گرایان و واقع بینان قرار میها جزو عقلعقل یا احساس بخواهیم قضاوت کنیم، چینی

-گاه اعتقاد و مذهبی محکم و منسجم کامل که تمام ابعاد زندگی انسان را در بری چین هیچهمین جهت هم هست که در جامعه

                                                           
46  -Yi Ching. 
47  -Yang-Yin. 



 

 

ور شدن در شود. در چین کسی با غوطهگیرد، وجود نداشته و خدای آنان حسود نبوده است تا مانع پرستش دیگر خدایان 

افتد. در تاریخ بشری هیچ قومی تا این اندازه اهل دنیا نبوده سپرد، بلکه بیشتر به فکر آینده میگذشته خود را به فراموشی نمی

آیین بودایی های دنیایی را از بین ببرد. در واقع، این ها به زندگی و شادیاست. حتی بدبینی بودایی نیز نتوانست عشق چینی

ها تسلیم بدبینی بودایی. همین رواداری چینی سبب شده که هرگز با هیچ بود که تسلیم جهان بینی شاد چینی شد تا چینی

میالدی( که زندگی خود را با موسیقی و پرورش گل  427-365) 48. دائو یوانxixای بر سِر دین دشمنی کندگروهی و فرقه

نه در پی ثروتم و نه آرزومند جاه/ امید رسیدن به قصر » گوید:می« نه بسته اممن رخت سفر به خا»گذرانده، در شعر

خواهم از های شاد لذت برم و در باغ خویش در میان گلشن بگردم./ میفردوس را هم ندارم./ پس همان به که از این ساعت

ها همه را جریان ر بسرایم./ آه که اینخواهم جویبار روشن را به بینم و شعهای بهار باال روم و سرود سر کنم./ میتپه

به « خواهم از طبیعت پیروی کنم و تن به قضا دهم، دیگر چه جای غم است.کند./ من نیز میطبیعت در دل ابدیت محو می

 شود. چون روز در شب محو میها زندگی در مرگ همعبارت دیگر، در نظر چینی

ی سیاست فرهنگی چین شالوده   

 بازسازی بر قومی، تمرکز وحدت ایجاد هدایت جامعه برای از: بنیان سیاست فرهنگی چین عبارت استو  خط مشی اصلی

نفس  اعتماد به به دستیابي باز، درهاي و سیاست اصالحات بر تأكید اساسي سیاست خارجی، اصل چهار بر تأکید اقتصادی،

 ِزمین،مرفه. جیانگ و مردم ساالر سوسیالیستي، ،با فرهنگ و تمدنی مدرن به کشوری چین تبدیل براي تالش و اجتماعی،

 با فرهنگ و سیاست اقتصاد، یچین، توسعه كمونیست حزب ملی یکنگره سابق این کشور، در پانزدهمین جمهور رئیس

 داده و قرار اشاره مورد آغازین تمدن سوسیالیستی یمرحله در حزب اساسی یبرنامه عنوانبه چین را ویژگی سوسیالیستی

 با سوسیالیستي فرهنگي ساختن»کرد: بیان گونهرا این چینی ی مشخصه سوسیالیستي با فرهنگ یتوسعه اهداف و چارچوب

 هايبه آرمان هاآن دستیابی برای مردم تربیت هدف با و رهنمود، عنوان به گرفتن مارکسیسم نظر در با چینی ویژگی

 مناسب که پسند مورد و علمی ملی، سوسیالیست ایجاد فرهنگ نظم، از قوي دركي و خوب آموزش اخالقی، انسجام متعالي،

 و شیائوپنگِدنگ ینظریه درك به حزب تمام تجهیز بر باید کاری، چنین انجام باشد. برایآینده است می و جهان نوسازي

 و علمی آموزشی، سطح بردن باال و اخالقی ایدئولوژکی و استانداردهای افزایش برای تأكیدکنیم. مردم به آن آموزش

 سوسیالیسم مردم و به ادبیات، و هنر آکادمیک، هایفعالیت شکوفایی و پیشرفت بر تأکید با باید .کنیم تالش ملت تمام فرهنگی

 واقعیات داشتن نظر در با باشیم. بایستی فکری( پایبند صدها مکتب رقابت و گل صدها اصل)شکوفایی و به كرده خدمت

 را است رسیده ما گذشتگان به از که اصیلی فرهنگی هایسنت و دهیم گسترش را سوسیالیستي اخالقو  ایدئولوژي چین،

همین اهداف، در چشم انداز و سیاست « xxکنیم. جذب نیز را سایر كشورها فرهنگی هايمزیت راه این در باید دهیم. ما ادامه

 ی فرهنگی چین مد نظر قرار گرفته است.توسعه

 

 چین صنعت گردشگري در

 مقدمه:

  

کشور چین، از نظر فرهنگي و تاریخي، گستردگي جغرافیایي، تنوع آب و هواي طبیعي، و وجود آثار فراوان باستاني و 

هاي تمدني، هاي توریستي و گردشگري باالیي برخودار است. تنوع فرهنگي، جاذبهصورت طبیعي از جاذبهتاریخي، به

ریزي دقیق و مناسب، فراهم ساختن ی جهاني، برنامهفصل، تبلیغات گسترده مناظر بي بدیل طبیعي، آب و هواي چهار

ها افزوده و از آن به عنوان كشور در های مورد نیاز گردشگران خارجي نیز بر این مزیتهاي الزم و تأمین خواستهزمینه

ا توجه به گسترش سریع حال رشد صنعت گردشگري كه میزان رشد آن دو برابر رشد اقتصادي چین است ساخته است. ب
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به كشور  2015اند كه چین تا سال المللي توریستي جهان پیش بیني نمودهصنعت گردشگری در این كشور، كارشناسان بین

 اول جهان از نظر جذب توریست تبدیل خواهد شد. 

 

 نهاد رسمی دولتی مسئول امور گردشگری چین

مدیریت ملی گردشگری چین)در سطح وزیر( است که وابسته به سازمان رسمی دولتی متولی امور گردشگری در چین، 

های مختلف ها، و بخشاست. وظایف، مسئولیت  50. رییس کنونی این اداره کل آقای شائو چی ِوی49شورای دولتی چین است

 این نهاد به شرح زیر است.

تاندارد سازی، تهیه و تدوین قوانین های کلی، اسی صنعت گردشگری، تدوین سیاستبرنامه ریزی و هماهنگی برای توسعه-

 چنین، هدایت گردشگری در مناطق مختلف چین.ها. همو مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن

ی بازار چین گردی و امور گردشگران داخلی و خارجی، سازماندهی امور تبلیغات تهیه و تدوین استراتژی توسعه-

 دشگری در خارج.گردشگری چین و هدایت مؤسسات آموزشی و جذب گر

ی مناطق کلیدی سازماندهی، ساماندهی، برنامه ریزی و توسعه و حفاظت از منابع گردشگری. طراحی و توسعه-

 گردشگری، مقاصد گردشگری و هدایت صنعت تعطیالت و اقتصاد گردشگری.

افع گردشگران و عادی سازی بازار گردشگری، نظارت و مدیریت بر کیفیت خدمات و حمایت از حقوق قانونی و من-

های گردشگری. سازماندهی و استاندارد سازی و آماده سازی مناطق تورگردانان. ساماندهی عملیات و خدمات شرکت

 گردشگری.

ی بین المللی و مسئول ارتباط با سازمان جهانی گسترش ارتباطات و هماهنگ سازی امور گردشگری در عرصه-

های خارجی در خارجی مستقر در این کشور. بررسی کیفیت سرمایه گذاریهای گردشگری گردشگری. سازماندهی آژانس

 های مسافرتی خارجی.ی صنعت گردشگری و آژانسزمینه

ی کنگ، ماکائو و تایوان و هدایت توسعههای دولت مرکزی در خصوص گردشگری مناطق هنگتبیین و اجرای سیاست-

های مسافرتی متعلق به این مناطق در سرزمین های آژانسای فعالیتاین صنعت در مناطق مذکور و تأیید و صدور مجوز بر

 اصلی و سرمایه گذاران این مناطق در صنعت گردشگری چین.

ساماندهی و هدایت مؤسسات آموزشی و تربیتی بخش گردشگری و تعیین سیستم درجه بندی مشاغل کارکنان بخش صنعت -

 گردشگری.

های اداری زیر است: بخش بین الملل؛ سیاست گذاری و وظایف خود دارای بخش ها واین مدیریت برای انجام مسئولیت

-ی امور مناطق هنگامور حقوقی؛ تبلیغات خارجی؛ طرح و برنامه؛ امورمالی و بودجه؛ استاندارد سازی مدیریت؛ اداره

 کنگ، ماکائو و تایوان؛ و بخش منابع انسانی.

نهاد عبارتند از: مرکز خدمات گردشگری؛ مرکز اطالع رسانی؛ خبر گزاری  های وابسته به اینمؤسسات و مراکز و انجمن

ی مدیریت گردشگری ملی؛ انجمن گردشگری چین؛ انجمن خدمات ی انتشارات گردشگری؛ مؤسسهگردشگری؛ مؤسسه

 ای؛ و انجمن خبرنگاران گردشگری.های کرایهمسافرتی؛ انجمن هتلداران؛ انجمن اتومبیل
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کشور خارجی است که به امور جذب گردشگر و تبلیغ توریستی می  14دفتر اصلی در  18ریت دارای چنین، این مدیهم

ی پردازند. کشورهای استقرار این دفاتر عبارتند از: توکیو و اوزاکا در ژاپن؛ سنگاپور؛ کاتماندو در نپال؛ سئول در کره

نادا؛ لندین در انگلیس؛ پاریس در فرانسه؛ فرانکفورت کنگ؛ نیویورک و لوس آنجلس در آمریکا؛ تورنتو در کاجنوبی؛ هنگ

 . xxiدر آلمان؛ مادرید در اسپانیا؛ زوریخ در سوییس؛ سیدنی در استرالیا؛ دهلی نو در هند؛ و رم در ایتالیا

ی صنعت گردشگری در چینآغاز توسعه  

ولي با توجه به روابط  شكل گرفت، 1964صورت رسمي از سالصنعت گردشگري به مفهوم امروزین آن در چین، به

روز، بیشترین ارتباطات توریستي چین با بلوك شرق و به ویژه شوروي سابق بود و المللي حاكم بر جهان آنسیاسي بین

، دولت چین با 1974داري غرب را نمي داد. در سالی ایجاد روابط گردشگري با جهان سرمایهی چین اجازههاي بستهدرب

توریست خود، كم كم مرزهاي كشور را با لحاظ كردن شرایط خاص زماني به روي گردشگران بازنگري در سیاست جذب 

جهان غیر كمونیست گشود و براي نخستین بار، گردشگران غیر كمونیست به چین راه یافتند. پس از اصالحات و تغییر 

بیشتري به خود گرفت.  ی صنعت گردشگري این كشور، سرعتسیاست دولت، روند تالش براي جذب گردشگر و توسعه

ریزي درست همراه با ایجاد بستر مناسب، با ی گسترش صنعت توریسم را فراهم ساخت و برنامهدر واقع اصالحات، زمینه

گرد، روي آوري هر چه بیشتر گردشگران ی جذب جهانهاي گستردهفرهنگي و وجود زمینه -تكیه بر سوابق تاریخي

ی شصت تعداد گردشگران خارجي بازدید ی دهههاي اولیهكه در سالایش داد. در حاليخارجي به چین را سال به سال افز

آمار گردشگران  2001رسید، روند اصالحات موجب گردید كه درسالكننده از چین به سختي به سه هزار نفر در سال مي

میلیون نفر بگذرد.  93ان، از مرز كنگ، ماكائو و تایومیلیون نفر برسد که با احتساب گردشگران هنگ 12خارجي به حدود

میلیارد دالر( گردد. تالش دولت و 70میلیارد یوان) 350در آمد حاصله از صنعت گردشگري چین در این سال، بالغ بر

مجموع در آمد حاصله از طریق این صنعت را  2015دست اندركاران صنعت گردشگری چین بر این است كه تا پایان سال 

هاي درآمد این کشور برسانند. صنعت گردشگري چین بر حول محور دو بخش جذب توریستدرصد كل 8به بیش از 

خارجي وتشویق گردشگران داخلي به پرداختن به گردشگری در داخل مي چرخد. دولت این كشور با فراهم ساختن زیر 

-ها وتورهاي مسئول جابهسها، وسایل حمل و نقل، آژانها، راهچون هتلی صنعت گردشگري، همهاي اساسي توسعهساخت

جایي گردشگران، مخابرات وارتباطات، تسهیل در امر صدور ویزا براي اتباع خیلي از كشورها در مبادي ورودي چین، 

تربیت راهنماي گردشگران ومترجمان همراه تور، تبلیغات وسیع و گسترده در سطح جهان و به ویژه حضور فعال در 

هاي تاریخی و فرهنگي، تالش جهانگردي، بازسازي، مرمت و احیاي آثار باستاني و میراث المللي مربوط بهرویدادهاي بین

ی لوازم و امكانات به هم پیوسته و براي به ثبت رساندن آثار فرهنگي خود در فهرست میراث جهاني، و فراهم آوردن كلیه

این صنعت روبه رشد جهاني و اختصاص  ی این صنعت، تمام هم و غم خودرا معطوف بهره برداري ازمورد نیاز توسعه

 باشد.دادن سهم هر چه بیشتر از در آمد حاصله از توریسم به كشور خود مي

  

کنگ، ماکائو و های هنگمیلیون نفر گردشگر خارجی)شامل چینی135میالدي مجموعا2009طبق آمار منتشره، در سال

میلیون نفر اتباع  30اند كه از این رقم وارد این کشور شدهتایوان( از مبادي ورودي مرزهاي هوایي، آبي، و خاكي چین 

اند. درآمد ارزی حاصله از این تعداد میلیون نفر اتباع تایوان بوده 5کنگ و ماکائو، و میلیون اتباع هنگ100خارجی، 

شگران داخلی در چنین، میزان سفر به روز گردمیلیارد دالر بوده است. هم40گردشگر خارجی در طول سال جمعا بالغ بر 

 میلیارد نفر روز بوده است.9/1طول سال، جمعا بالغ بر

 

های چین در صنعت گردشگریاولویت  

 

جذب و تشویق هر  -1شود که عبارتند از: ی تقسیم ميی گردشگري به ترتیب اولویت به سه مرحلهاستراتژي چین در زمینه

ایجاد  -3یق مردم چین به پرداختن به گردشگري در داخل چین؛ تشو -2چه بیشتر گردشگران خارجي براي بازدید از چین؛ 

 تسهیالت الزم براي اتباع چینی جهت پرداختن به گردشگری در خارج از كشور.



 

 

  

هاي اجرایي و راهبردی را به نحو احسن عملي ساخته و افزایش تعداد ورود ی نخست این سیاستدولت چین، مرحله

ها در ی دوم كه پرداختن به امر گردشگري چینیبین این رشد است. در خصوص مرحلهجهانگردان خارجي به این كشور م

هاي ذیربط، مردم را به سفر هر چه بیشتر به مناطق کاری سایر دستگاهداخل کشور است، مسئوالن بخش این صنعت، با هم

برای سفرهاي داخلي اتباع چین در هاي اعمال شده از سوي دولت كنند. با توجه به محدودیتمختلف این کشور تشویق مي

هاي هاي گذشته و بهبود وضعیت اقتصادي و درآمد مردم پس از اجرای اصالحات و گستردگي جغرافیایي و جاذبهدهه

ی دوم از سیاست گردشگري خود را نیز با موفقیت تمام آغاز رسد دولت مرحلهگردشگري مناطق مختلف چین، به نظر مي

نظیر مردم از برنامه هاي گردشگري داخلي و رشد سرسام آور این صنعت در بخش داخلي، همگي  كرده است. استقبال بي

 ریزي واجراي درست دولت چین در این زمینه دارد.حكایت از برنامه

  

مقطع زماني تعطیالت یك هفتگي را  3ی گردشگري داخلي براي اتباع چیني، دولت در طول سال براي فراهم ساختن زمینه

ر گرفته كه عبارتند از: اول ماه مه تحت عنوان روز كارگر؛ آغاز سال نو چیني تحت عنوان جشن بهاره؛ و اول ماه در نظ

شود، اوج سفرهاي اكتبر به عنوان روز ملي چین. در این سه مقطع زماني كه از آن به سه دوران طالیي نام برده مي

صورت فردي و گروهي به امر گردشگري ون گردشگر چیني بهها میلیگردشگري داخلي محسوب شده و در این ایام، صد

در داخل چین پرداخته و از این طریق به صنعت گردشگري داخلي رونق چشمگیری مي بخشند. اگر چه در سایر ایام سال 

 نیز گردشگري داخلي از رونق خوبي برخوردار است ولي در این ایام خاص تمام امكانات گردشگري و حمل و نقل كشور،

گردند. براساس آمارهاي منتشره از سوي مطبوعات جایي مسافران و گردشگران و تأمین نیازهاي آنان بسیج ميبراي جابه

بیلیون مورد رسیده كه در تاریخ چین بي  6/1میالدي، آمار مجموع سفرهاي داخلي اتباع چین به بیش از  2009در سال 

ی شگري داخلي چین، درحال حاضر، بیش از گردشگران خارجي زمینهی گردسابقه بوده است. روند روبه گسترش توسعه

ی اولویت سوم گردشگري كه سفر اتباع ی این صنعت را فراهم ساخته است. سیاست اجرایي دولت چین در زمینهتوسعه

-فقط آژانس صورت تدریجي بوده است. بر همین اساس،چیني به خارج از كشور باشد، با حزم و احتیاط بیشتری همراه و به

هم فقط به كشورهایي كه از سوي های معتبر و مورد تأیید دولت، مجاز به اعزام گردشگران چیني به خارج از كشور آن

 گیرد.اند، صورت میدولت به عنوان مقصد توریستي اعالم شده

 

 تالش کشورهای خارجی برای جذب گردشگران چینی و سرمایه گذاری در این صنعت

  

شود، اغلب ی جهانگردان چیني كه هر روز به دلیل افزایش در آمد بر تعداد آنان افزوده ميازار بالقوه گستردهبا توجه به ب

ها پیش برای جذب هرچه بیشتر جهانگردان چیني، ی گردشگری هستند، از سالكه داراي صنعت توسعه یافتهكشورهایي

صنعت گردشگري و صدور مجوز براي سرمایه گذاران خارجي جهت ی اند. با وجود توسعهریزی الزم را انجام دادهبرنامه

هاي ریزي، هدایت، نظارت و اجراي برنامههاي خاصی از این صنعت، هنوز هم سیاستگذاري، برنامهورود در بخش

 گذاران خارجي، بدون نظارت وها، كامالً در اختیار دولت بوده و بخش خصوصي و سرمایهچون سایر بخشتوریستي، هم

هاي مختلف كنترل دولت حق ورود به این بخش را ندارند. با پیشرفت اصالحات و ورود بخش خصوصي به عرصه

ها از قبیل جذب توریست، اقتصادي، دولت از چند سال پیش، به تدریج به بخش خصوصي اجازه داد در برخي از زمینه

اي و ارتباطات و تربیت نیروهاي مورد نیاز این جاده هتلداري، سازماندهي تورها و گردشگران وارده به چین، حمل و نقل

بخش، وارد عمل شود. پس از عضویت در سازمان تجارت جهاني و الزام به رعایت و پیروی از قوانین و مقررات 

كاري و هاي خارجي نیز مجوز همبراي نخستین بار به سرمایه گذاران و شركت 2001مربوطه، دولت چین از سال

هاي خارجي ی جذب گردشگر خارجي برای سفر به چین را اعطا کرد. براساس این مقررات، شركتر زمینهمشاركت فقط د

الزامي بود. پس از آن  2005ها سرمایه گذاري نمایند که رعایت این سقف تا سال درصد، دراین زمینه 49توانند تا سقفمي

صددرصد افزایش دهند. البته این مجوز تنها براي فعالیت در توانند سهم خود را تا سقف ها ميقابل مذاكره بوده و خارجي



 

 

جذب گردشگر خارجي است و سرمایه گذاران غیر چیني به هیجوجه حق ورود به بخش صنعت گردشگري داخلي و اعزام 

 هاي دولتي است.گردشگران چیني به خارج از كشور را ندارند و این بخش منحصراً در اختیار آژانس

 

 

 
 

 (2009آمار و ارقام صنعت گردشگری در چین )جدول 

 عنوان 2005 2006 2007 2008 2009

- 20110 18943 17957 16245 
تعداد آژانسهای 

 توریستی

 آژانسهای خارجی 1556 1654 1797 1970 -

 آژانسهای داخلی 14689 16303 17146 18140 -

 هتل های ستاره دار 11828 12751 13583 14099 -

59/12647 74/13002 33/13187 21/12494 23/12029 
گردشگران وارده از 

 هزار نفر( 10خارج)

75/2193 53/2432 97/2610 03/2221 51/2025 
 گردشگران خارجی

 هزار نفر(10)

44/10005 65/10131 57/10113 84/9831 79/9592 
هنگ کنگ و ماکائو 

 هزار(10)

40/448 56/438 79/462 35/441 92/410 
تایوان های چینی

 هزار نفر(10)

52/5087 92/5304 98/5471 34/4991 90/4680 
 گردشگر نفر شب

 هزار نفر( 10)

62/4765 44/4584 40/4095 36/3452 63/3102 

سفر چینی ها به 

هزار  10خارج  )

 نفر(

 سفرهای شخصی 00/2514 91/2879 40/3492 12/4013 97/4220

02/19 12/17 10/16 94/13 12/12 

گردشگران سفر 

چینی در داخل 

 میلیون(100)



 

 

75/396 43/408 19/419 49/339 96/292 

درآمد ارزی 

گردشگران 

میلیون 100خارجی)

 دالر(

69/10183 30/8749 62/7770 74/6229 86/5285 

درآمد ارزی 

گردشگران 

میلیون 100داخلی)

 دالر(

 

 .China statistical Year Book- 2010, China statistic Pressمنبع: 

 

 سیاست حفظ میراث فرهنگي

هاي هاي گسترش صنعت توریسم و جلب گردشگر براي چین پس از اجراي اصالحات، پرداختن به میراثیكي از زمینه

فرهنگي و احیاء، بازسازي، و مرمت آثار تاریخي و فرهنگي و اطالع رساني در این زمینه به كسانیكه مایل به گردشگري 

هاي متنوع و گوناگون تاریخي، فرهنگي، هنري، سفال، كاغذ، چاي، شراب، نظامي، باشد. احداث موزهدر چین هستند مي

هاي قومي، تمبر و صدور مجوز براي تأسیس صدها موزه و مجموعه هاي اقلیتصلح، یادبود قربانیان جنگ ژاپن، لباس

ی رونق تجارت اشیاي عتیقه و زمینه اي توسط بخش خصوصي و شخصي، افزون بر كمك به جذب گردشگر،اشیای موزه

آورند، ها هر كاوشي كه به عمل ميآثار تاریخي و حفظ مواریث فرهنگي را نیز فراهم ساخته است. معروف است كه چیني

ساله و هزاران ساله برای آن اثر، دور محوطه را یك اثر تاریخي را از آنجا بیرون آورده و با ساختن تاریخ چند صد

هاي رنگي و بروشورهاي تبلیغاتي، آن محل را به یك موزه و محل بازدید گردشگران تبدیل ده و با چاپ عكسبازسازي كر

كنند. ولي باید گفت، دست اندركاران حفظ میراث فرهنگي، با جدیت تمام و و به عنوان منبع در آمد از آن بهره برداري مي

ت از میراث فرهنگي و تاریخي سرزمین كهن چین تالش نموده و ی امكانات موجود، در حفظ و حراسبهره برداي از كلیه

دارد. با تالش دولت چین و دست اندركاران حفظ میراث فرهنگي، تاكنون دولت نیز همگام با آنان در این راستا قدم بر مي

ای آتي یونسكو هشود در اجالساثر فرهنگي، تاریخي و طبیعي چین در فهرست میراث جهاني به ثبت رسیده وتالش مي 42

تعداد بیشتري از آثار چیني وارد فهرست میراث جهاني شود. از چند سال قبل، مسئوالن امر براي آماده سازي مقدمات امر 

تاریخي در فهرست میراث جهاني، به مرمت، بازسازي و  -و فراهم نمودن شرایط الزم براي ثبت چندین اثر فرهنگي

دیگر كه شرایط الزم براي ورود به این فهرست را دارند پرداخته اند. با توجه به  اثر 70رسیدگي به وضعیت ظاهري حدود 

های آینده چندین اثر دیگر از چین در رود در سالگستردگي و تنوع آثار باستاني موجود و كشف آثار مهم جدید، احتمال مي

 -مهم جهاني و حفاظت از آثار تاریخيفهرست میراث فرهنگي جهان گنجانده شده واز این طریق عالوه بر كسب جایگاه 

 فرهنگي، زمینه براي جذب و جلب هر چه بیشتر گردشگر خارجي فراهم گردد.

هاتقویم فرهنگی، تعطیالت رسمی و جشنواره  

ها و تعطیالت رسمی و گروهی خاصی با توجه به قدمت تاریخی، تنوع قومی و فرهنگی کشور چین، در این کشور جشنواره

های توان به چهار گروه تقسیم کرد: تعطیالت رسمی؛ جشنوارههای چینی را میبنابر این، تعطیالت و جشنوارهوجود دارد. 

 .xxiiهای توریستی و گردشگریهای قومی؛ و جشنوارهی اقلیتسنتی؛ جشنواره

تعطیالت رسمی سراسری: -الف  

 اول ژانویه، آغاز سال نو میالدی. یک روز تعطیل رسمی؛ -

 روز تعطیل رسمی)هفته ی طالیی(؛ 3گی دارد به ایام قمری معموال در ماه فوریه است. عید بهاره، بست -

 چهارم ماه آوریل، روز درگذشتگان. یک روز تعطیل رسمی؛ -



 

 

 اول ماه مه، روز جهانی کارگر. یک روز تعطیل رسمی؛ -

 پنجمین روز از ماه پنجم)آوریل(، روز مسابقات قایق اژدها. یک روز تعطیل رسمی؛ -

 ی پاییز. یک روز تعطیل رسمی؛ی نیمههم ماه اوت، جشنوارهپانزد -

 ی طالیی(؛ روز تعطیل رسمی)هفته 3اول اکتبر، روز ملی چین.  -

روز است، مردم معموال در تعطیالت 3الزم به دکر است که در عید بهاره و اول اکتبر روز ملی چین که تعطیالت رسمی 

ی پیش و یا پس از تعطیالت روند تا بتوانند با اضافه کردن شنبه و یک شنبهی پیش از این روزها سِر کار میآخر هفته

ای برخوردار شوند. لذا، به این دو رسمی، تعداد روزهای تعطیل خود را به یک هفته رسانده و از تعطیالت یک هفته

-روند و شلوغیا خارجی میگویند و بیشتر مردم در این روزها به سفرهای داخلی و می« ی طالییهفته»مناسبت تعطیالت

-چنین، افزون بر تعطیالت رسمی فوق، برخی از گروهروند. همها همین روزها به شمار میترین ایام مسافرت برای چینی

ی نصف روز دیگری برخوردار هستند. مانند، زنان در روز جهانی های قومی، از تعطیالت ویژههای اجتماعی و اقلیت

ماه مه(، نظامیان در روز ارتش)اول ماه اوت(، کودکان در روز جهانی  4وز جوانان)مارس(، جوانان در ر8زن)

 کودک)اول ماه ژوئن( مسلمانان در اعیاد فطر و قربان)یک روز کامل تعطیل می شوند.(

های سنتیجشنواره -ب   

ان؛ فستیوال مسابقات قایق ها؛ فستیوال مردگهای سنتی مردم چین عبارتند از: جشن عید بهاره؛ فستیوال فانوسجشنواره

-ی روز نهم از ماه نهم؛ جشنوارهی پاییز؛ جشنوارهی نیمهاژدها؛ روز هفتم از ماه هفتم)قدر دانی از مهارت افراد(؛ جشنواره

 شود( در روز هشتم از ماه دوازدهم.ی البا)نوعی خوراک که از برنج درست می

های قومیی اقلیتجشنواره -ج  

 24ی مشعل)ماه آوریل(؛ جشنواره 16تا  14های قومی چین عبارتند از: فستیوال پاشیدن آب به یکدیگر)های اقلیتجشنواره

های نژاد مغول)ماه ژوئیه(؛ ماه مارس(؛ فستیوال بازی 21ت  15)51ی نمایشگاه فرهنگی قوم بَیماه ژوئن(؛ جشنواره 26تا 

سالگی در میان نژاد  16سالگی و پسران در  15دختران در ماه مارس(؛ جشن بلوغ  25)52ی گاو بازی قوم میائوجشنواره

 ؛ جشن عید فطر و عید قربان برای مسلمانان.53جینو

های گردشگریجشنواره -د  

ی ی محصول نارگیل در جزیرهی یخی در هاربین)ماه ژانویه(؛ جشنوارههای گردشگری چین عبارتند از: جشنوارهفستیوال

ی دائو)ماه اوت(؛ جشنوارهی آبجو در چینگاسب پونی در لویانگ)ماه آوریل(؛ جشنواره )ماه آوریل(؛ نمایشگاه54هاینان

ی بزرگداشت کنفوسیوس در شهر ی کونگ فو در شائولین)ماه سپتامبر(؛ جشنوارهکیانگ)ماه اوت(؛ جشنوارهانگور در سین

ی اَن)ماه آوریل(؛ و جشنوارهشهر شیفو در استان شاندونگ)ماه سپتامبر(؛ گردهمایی بین المللی خوشنویسی در چو

 گردشگری ابریشم در سوجو)ماه سپتامبر(.

 تقویم فرهنگی چین

 اول ماه ژانویه: آغاز سال نو مسیحی؛ -

 فوریه: روز جهانی والنتاین؛ 14 -

 مارس: روز جهانی زن؛ 8 -

 مارس: روز جهانی حفاظت از حقوق مصرف کنندگان؛ 15 -

 اول آوریل: روز افراد احمق؛ -

                                                           
51 - Bai. 
52 - Miao. 
53 - Jino. 
54 - Hainan. 



 

 

 ل: روز درگذشتگان؛آوری 5 -

 اول ماه مه: روز جهانی کارگر؛ -

 ماه مه: روز جوانان چین؛ 4 -

 ی ماه مه: روز مادر؛دومین یکشنبه -

 اول ماه ژوئن: روز جهانی کودک؛ -

 پنجم ژوئن: روز جهانی محیط زیست؛ -

 ی ماه ژوئن: روز پدر؛سومین یکشنبه -

 اول ماه ژوئیه: سالروز تأسیس حزب کمونیست چین؛ -

 اوت: روز ارتش؛اول ماه  -

 سپتامبر: روز معلم؛ 10 -

 سپتامبر: روز جهانی گردشگری؛ 27 -

 اول اکتبر: روز ملی جمهوری خلق چین؛ -

 اکتبر: روز هالووین؛ 31 -

 .xxiiiدسامبر: روز کریسمس 25 -

 نمادهای فرهنگی چین

فرهنگ و تاریخ آن ملت ای است که نماد آن کشور به شمار رفته و با های فرهنگی ویژههر کشور و ملتی دارای مشخصه

ی فراوانی دارد که به عنوان نماد این های جهانی است که نمادهای شناخته شدهارتباط دارد. فرهنگ چین یکی از فرهنگ

شوند. در فرهنگ چین برای هر چیز، هر موقعیت و مناسبتی نماد خاصی وجود دارد که سرزمین و مردم آن نیز شناخته می

های تاریخی و برخی نیز از دستاوردهای تمدنی مردمان این ای، تعدادی طبیعی، بعضی شخصیتهاین نمادها برخی افسان

 سرزمین در طول تاریخ هستند.

 

توان به اژدها اشاره کرد که به همین خاطر گاهی از چین به ای چین که شهرت فراوانی هم دارد، میاز نمادهای افسانه

ها خود را ترین و فراگیرترین نمادهای چین است و برخی از چینیود. اژدها از مهمشعنوان سرزمین اژدها نیز نام برده می

ای ترکیبی از چند حیوان مختلف است و نماد قدرت)امپراتور( و خوشبختی نامند. شکل این حیوان افسانهفرزند اژدها می

 .xxivشودای مختلف از آن استفاده میهها و مناسبتای دارد که در جشناست و در فرهنگ چین رقص اژدها جایگاه ویژه

های بزرگ یانگ ِتِسه و زرد نام برد که فرهنگ و تمدن چینی در طول تاریخ توان از رودخانهاز نمادهای طبیعی چین می

های این دو رودخانه شکل گرفته است. دیوار بزرگ چین با تاریخی بیش از دو هزار ساله از دیگر نمادهای کشور بر کرانه

ی انسانی ترین سازهرود و بزرگی جهان به شمار میهزار کیلومتر طول، جزو عجایب هفتگانه 12که با بیش از  چین است

 .xxvدر طول تاریخ بشر است

رنگ قرمز که رنگ شادی و خوشبختی است نیز از دیگر نمادهای فرهنگی چین است و به همین خاطر، پرچم این کشور 

 هم از رنگ سرخ تشکیل شده است. 

توان از کنفوسیوس و تائو نام برد که هرکدام شوند، میهای تاریخی که به عنوان نماد فرهنگی چین شناخته میشخصیت از

دی و چون هوانگاند. و یا شخصیت هایی همای منحصر به فرد، به نماد فکری و فلسفی چین تبدیل شدهبا ایجاد آیین و اندیشه

م چین و دیگری نماد وحدت سرزمینی مردم و کشور چین هستند. برخی از غذاهای هوانگ که یکی نماد و نیای مردچین شی

-نیز از نمادهای فرهنگ غذایی چین به شمار می 57های چوبی چاپستیکزدر کنار قاشق 56و جیائوزی 55چینی مانند دامپلینگ

 .xxviآیند

                                                           
55 - Dumpling. 
56 - Jiaozi. 
57 - Chopsticks. 



 

 

چون ووشو و های رزمی همپکن؛ ورزشهای فرهنگی چین عبارتند از: خرس پاندای چینی؛ فانوس چینی؛ اپرای دیگر نماد

ی عنقای های ابریشمین چینی؛ پرندههای چینی؛ پزشکی سنتی و طب سوزنی؛ سفال و سرامیک چینی؛ لباسکونگ فو؛ گره

های صورت چینی؛ چهار اختراع ی سربازان سفالین؛ هنر نقاشی و خوشنویسی چینی؛ گل نیلوفر آبی؛ ماسکچینی؛ مجسمه

چون شهرممنوعه؛ خود زبان، های تاریخی همها و ساختمانذ، قطب نما، دستگاه چاپ، و باروت(؛ کاخباستانی چین)کاغ

ادبیات، و کاراکترهای چینی؛ طالع بینی چینی؛ سبک باغ سازی و معماری چینی؛ هنر کاغذ برش چینی؛ و نماد یانگ و یین 

 ای دارد.و پژوهش ویژه که توضیح در مورد هرکدام از این نمادها، نیاز به تحقیق xxviiچینی

 

 آثار فرهنگي، تاریخي و طبیعي ثبت شده در فهرست میراث جهاني در چین

میالدی به تصویب کنفرانس عمومی 1972نوامبر سال16المللی است که در تاریخای بینمیراث جهانی یونسکو، نام عهدنامه

فرهنگی بشر است که اهمیت جهانی دارند و متعلق به یونسکو رسید. موضوع این کنوانسیون حفظ آثار تاریخی، طبیعی و 

توانند آثار تاریخی، ی این کنوانسیون کشورهای عضو، میها، فارغ از نژاد، مذهب و ملیت خاص است. برپایهتمام انسان

ماندن باقیطبیعی و فرهنگی کشور خود را نامزد ثبت به عنوان میراث جهانی کنند. حفاظت از این آثار پس از ثبت، در عین 

 . xxviiiی تمام کشورهای عضو خواهد بودی حاکمیت کشور مربوطه، به عهدهدر حیطه

دار تاریخی، فرهنگی و ی دامنهمیالدی، به عضویت این کنوانسیون پذیرفته شد. با توجه به پیشینه1985کشور چین در سال

ثبت در فهرست میراث جهانی برخوردار است. ی جغرافیایی این سرزمین، از آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی قابل گستره

لذا، با تالش خستگی ناپذیر دیپلماتیک این کشور و حمایت کشورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی، این کشور توانسته در 

اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی خود را در فهرست میراث جهانی به ثبت رسانده و حدود  43سال گذشته، 35مدت کوتاه

مورد اثر  30اثر ثبت شده 43گر را برای ثبت در این فهرست آماده و به کنوانسیون مذکور پیشنهاد نماید. از اثر دی70

 .xxixآیدها در پی میاند که معرفی کوتاهی از آنطبیعی بوده-مورد اثر فرهنگی 4اثر طبیعی و  9فرهنگی، 

 اقلیت های قومی چین

 درآمد:

، ایجاد همزیستي مسالمت آمیز میان دو مفهوم  تعلقات xxxكشور جهان 190قومي درگروه  5000با توجه به وجود بیش از 

-هاي كارشناسانه و مدبرانه، ميقومي و تعلقات ملي و تعریف ارتباط منطقي بین هویت قومي و هویت ملي و اتخاذ سیاست

اگر هویت ملّي یك جامعه در و  .اشداي را به دنبال داشته بی متوازن و  پایدار هر جامعهتواند زمینه ساز رشد و توسعه

ی تعامل و تشریك هویت فردي، قومي و ملّي آن جامعه نباشد و تمایالت قوم گرایانه در طول گرایشات و تعلقات برگیرنده

هاي حاصل از هر یك نه تنها به توسعه و پایداري امنّیت ملّي و وحدت و همگرایي ملّي تعریف وپذیرفته نباشد؛ برآیند كنش

 . هاي گوناگون به دنبال خواهد داشتواهد انجامید، بلكه تنش، تضاد و تقابل این نیروها را درعرصهنخ

 تعریف مصطلح گروه قومی

هاي خاص خود است كه ممكن است با ی تعاریف موجود در علوم اجتماعي معاصر، یك گروه قومي داراي ویژگيبرپایه

ي ها شامل دین، هویت قومي، كاست اجتماعي، منطقهمتفاوت باشد. این تفاوتكند اي كه در آن زیست مياكثریت جامعه

براي  -ها هر كدام به تنهایي یا تركیبي از آن -ها باشد. این ویژگيزیستي، زبان، ملیت، تبار، نژاد، رنگ و فرهنگ می

ها را مشخص كرد. آنتوني ي ترین آنتوان مهم ترین و ضرورشود، اما به سختي ميتعریف قومیت یا گروه قومي استفاده مي

اسمیت، براي هر قومي شش ویژگي قائل است:  نام مشترک؛ اسطوره و نیاي مشترك؛ تاریخ مشترك؛ فرهنگ مشترك كه 

 .xxxiسازد؛ پیوند با یك سرزمین خاص؛ و نوع خاصی از همبستگيها متمایز ميها را از دیگر گروهآن



 

 

كه آقاي ادوارد « دیرینه گرایان» ی كلي تقسیم كرد: نخست، رهیافت توان به دو دستهها را ميهاي مربوط به قومیترهیافت

كه  توسط گلیفورد « ابزارگرایانه » . دوم، رهیافتxxxiiی مطالعاتي جامعه شناسي دین به كار برده استشیلز، در حوزه

مربوط به ایجاد دولت پویا و كارآمد  drive)گیرتز در پاسخ به دیدگاه قبلي به وجود آمده است. گیرتز معتقد است كه رانه)

هستند تعامل دارد. ابزارگرایان در تعارض شدید « پیوندهاي دیریني » هاي هویت شخصي كه مبتني برمدرن، با دیگر رانه

 .xxxiiiدانندهاي مختلف ذینفع ميبا دیرینه گرایان، قومیت را منبع اجتماعي، سیاسي و فرهنگي براي گروه

 چین ساختار قومیتی در

میلیون كیلومتر مربع مساحت، با  6/9ای كهن، آداب و سنن فرهنگي متنوع، با چین كشوري است با تمدن باستاني، پیشینه

این سرزمین  قوم و نژاد متنوع و رنگارنگ تشكیل شده است. 56ز جمعیتي بالغ بر یك میلیارد و سیصد میلیون نفر که ا

هاي مهم فرهنگ و تمدن وهنر بشري بوده است. كشور چین، از هفت ها و كانونرههاي دور یكي از گاهواپهناور، از گذشته

های مختلف کشوری با نژادی تاریخي برخوردار است كه پنج هزار سال آن مدون و مستند موجود است. هزار سال پیشینه

کرده و زمینه را برای فراگیری  ی تبادل فرهنگی بین آنان کمکهای گذشته، به توسعهکه تغییر و تحوالت و آداب و عادت

 ی اقوام ساکن در این سرزمین فراهم ساخته است.ها، و پیشرفت تمدن همهنقاط قوت یکدیگر به منظور جبران ضعف

هاي های مختلف و متنوع است، بر سایر فرهنگای از فرهنگاین ملت که آمیزه و درخشان فرهنگ غنی و تمدن كهن

ی كره، ژاپن و ویتنام تأثیر و هنر و تمدن وزبان كشورهاي همسایه خود از جمله شبه جزیرهبشري، به ویژه بر فرهنگ 

ها و اقدامات دولت ها، سیاستهاي موجود در سرزمین چین، رهیافتعمیقي برجاي نهاده است. از این رو، آشنایي با اقلیت

های تاریخی و اجتماعی مردم این سرزمین بیشتر آشنا تواند خواننده را با واقعیتها، میچین معاصر در برخورد با قومیت

 سازد.

 ی چین از نگاه آمار های به رسمیت شناخته شدهاقلیت

های نژادی موجود در این کشور، با تدوین سیاستی دولت چین، از ابتدا برای تعین هویت قومی و به رسمیت شناختن اقلیت

ی قومی تعیین شده از سوی استالین جهت رسمیت بخشیدن به اقوام، انههای چهارگویژگی -1که تلفیقی از سه نوع سیاست:

های مشترک خاص ی زندگی مشترک، سرزمین مشترک؛ و روحیات مشترکی که در ویژگییعنی زبان مشترک؛ نحوه

-3ذشته. های قومی این کشور در گتجربیات امپراتوران این کشور در برخورد با اقلیت -2یابد.فرهنگ ملی آنان ظهور می

های برای جذب و جلب حمایت اقلیت 1940و  1930های رقابت حزب کمونیست با حزب ملی کونمینگ تانگ در دهه

-«َخن»موجود در کشور چین، جمعیت نژادی به رسمیت شناخته شدهنژاد  56. بر این اساس، از xxxivقومی بود، استفاده کرد

نژاد دیگر، تنها کمی  55کشور را به خود اختصاص داده و جمعیت درصد کل جمعیت این 92تقریبا  -نژاد حاکم اکثریت

هاي قومي خوانند. این گروههای ملی ميها را اقلیتدهند. به همین دلیل، عموما آندرصد از جمعیت را تشکیل می 8بیش از 

و « َمن»جز اقوامهای قومی، بهعمدتا در شمال غرب، جنوب غرب و شمال شرق چین پراکنده هستند. از میان اقلیت

اقلیت ملی دیگر همگی زبان خاص خود را  53زبان مشترکی دارند، « قوم َخن»که از نظر زبانی با اکثریت « خویي»

 دارند. 

های قومی این کشور را تعیین و ، تصمیم گرفت تا براساس شرایطی، اقلیت1950ی هنگامی که دولت چین در اوایل دهه

قوم و نژاد از سرتاسر این کشور در خواست تعیین هویت و به رسمیت شناخته  400یش از ها را به رسمیت بشناسد، بآن

عنوان اقلیت قومی ثبت نام کردند. ولی پس از تحقیقات مفصل و مبسوطی که در مناطق مختلف این کشور شدن آنان به

صورت  1953ر سال صورت گرفت، در نخستین سرشماری عمومی که پس از روی کار آمدن جمهوری خلق چین و د

مورد  53های قومی به تعداد اقلیت 1964اقلیت قومی به رسمیت شناخه شد. در سرشماری عمومی سال  41گرفت، تنها 

که به این تعداد تا کنون افزوده نشده  xxxvمورد افزایش یافت 56این تعداد به  1982رسید و در سرشماری عمومی سال 

قومی و نژادی در این کشور، همچنان در انتظار به رسمیت شناخته شدن از سوی  اقلیت344است. بنابراین، هنوز بیش از 

 . xxxviدولت به سر می برند



 

 

 های قومیاسامی اقلیت

؛ «مغولی»، «َخن»شوند، عبارتند از : های چینی نامیده میهای کشور چین که از نظر دولت این کشور، ملیتنام اقلیت

؛ «بای»؛ «یائو»؛ «دونگ»؛ «َمن»؛ «ایکره»؛ «بو ای»؛ «جووان»؛ «ای»؛ «میائو»؛ «ایغوری»؛ «تبتی»؛ «خویي»

؛ «شیاندونگ»؛ «شویی»؛ «کوال»؛ «سانگائو»؛ «شیه« »وای»؛ «شولی»؛ «لی»؛ «دای»؛ «قزاق»؛ «َخنی»؛ «جیاتو»

؛ «مائوالئو»؛ «نانمائو»؛ «ساالر»؛ «بوالنگ»؛ «چیانگ»؛ «موالئو»؛ «داوور»؛ «تو»؛ «قرقیز»؛ «بوجین»؛ «ناشی»

-یو»؛ «آنبائو»؛ «آنده»؛ »کهشی»؛ «عونک»؛ «روس»؛ «ازبک»؛ «نو»؛ «تاجیک»؛ «پومی»؛ «آچانگ»؛ «بوشی»

 «.نئوجی»و « باگه»؛ «باَمن»؛ «ِخه ِجه»؛ «چونار لن»؛ «لوندو»؛ «تاتار»؛ «جین»؛ «گو

خویی، تاجیک، قرقیز، قزاق، تاتار، اویغور، ساالر، اقلیت مسلمان هستند که عبارتند از:  10اقلیت قومی،  55از این 

 .xxxviiآن، و ازبکشیان، بائودونگ

 های قومی چینهای دینی اقلیتگرایش

ها عبارتند از: بودایي، دائویي، اسالم، ی آندر کشور چین، ادیان مذاهب و باورهاي فكري گوناگوني رواج دارد كه عمده

هاي قومي این کشور داراي اعتقادات مذهبي و باورهاي دیني که، بیشتر اقلیتاستی قابل ذکر این مسیحي و یهودي. نکته

ی بومی اعتقاد دارند. براي نمونه، اغلب نژاد ها و باورهای کهن سنتی و عامیانهها، كیشها نیز به آیینبوده و برخي از آن

با، چون مغولي، تو، یوگور، منسایر اقوام نیز هم ها، برخي ازتبتی به آیین بودایی المایي اعتقاد دارند. افزون بر تبتی

آنگ و بخشي از قوم وا؛ پیرو آیین پریمي، و ناشي، به آیین بوداي المایي معتقدند. برخي دیگر مانند اقوام داي، بالنگ، ده

قیز، تاتار، ازبك و شیانگ، بائوآن، ساالر، قرچون هوی، اویغور، قزاق، دونگبودایی ماهایانا هستند. و ده اقلیت قومي هم

ها و سو، به مسیحیت اعتقاد دارند. روسپو، و ليتاجیك پیرو دین اسالم بوده و گروهی از اقوام یي، میائو، الهو، جینگ

-پو، گائوهاي قومي مانند دلونگ، نو، وا، جینگاي از قوم اونكي پیرو آیین ارتودوكس هستند. در میان برخی از اقلیتعده

 .xxxviiiلوبا نیز به ارواح، نیاپرستي و طبیعت پرستي و سایر باورهاي پیشینیان رواج دارد شان، اوروچن، و

 های قومی در چینپراکندگی محل سکونت اقلیت

هاي قومي چین نسبت به جمعیت نژاد َخن)اکثریت( اندك است، اما پراكندگي جغرافیاي محل هرچند شمار جمعیت اقلیت

ها، نواحي خودمختار و چهار شهر مستقل زیر نظر دولت ها، تقریبا در تمامی استاناقلیتسکونت آنان بسیار گسترده است. 

ها و مناطق مرزی و خودمختار پراكنده هستند، ولی عمدتا در استان -چینگجین، چونگپكن، شانگهاي، تیَن -مركزي چین

-نینگ، جيچوان، َگنسو، لیائوهاي، سيچینگ جو،شي، تبت، یون نن، گویيشیا، گوانگكیانگ، نینگمغولستان داخلي، سین

استان  12های قومی این کشور عمدتا در نَن و تایوان سكونت دارند. در واقع، اغلب اقلیتلین، خونَن، خوبِي، و جزایر َخي

 استان خودمختار و در مرزهای جغرافیایی این کشور با همسایگان غربی مستقر هستند. 5غربی، به ویژه، 

ها از نظر مساحت بسیار وسیع و از لحاظ منابع معدني و ذخایر زیرزمیني بسیار غني و ل سكونت این اقلیتمناطق مح

كیلومتر  6162900میالدي، بیش از  1997هاي قومي چین تا پایان سالمتنوع است. مساحت كل مناطق خودگردان اقلیت

میلیون  30ها و علفزارهاي سرسبزاحت دشتدهد. مسدرصد كل مساحت كشور چین را تشكیل مي 2/64مربع، معادل

ی مهم دامپروري و مراتع طبیعي ها و علفزارهاي سرسبز چین است. پنج منطقهدرصد مساحت كل دشت 75هكتار، معادل 

درصد  9/43هزار هكتار، معادل 480میلیون و 56ها وسیع چین، در مناطق اقلیت نشین چین واقع شده اند و مساحت جنگل

درصد كل كشور و میزان انرژي  9/55میلیون متر مكعب، معادل  249میلیارد و  5ن و حجم ذخایر چوبي كل كشور چی

 درصد كل كشور چین است. 9/65میلیون كیلو وات، معادل 446تولیدي از منابع آبي این مناطق، 

 ی مناطق اقلیت نشینسیاست دولت چین برای اداره

ی هماهنگ و متوازن و در راستاي توجه جدي به توسعه« ابزارگرایانه» رسد، دولت چین، با رویكردیبه نظر می

هاي فرهنگي در داخل و خارج از ی متوازن فعالیتاقتصادي، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي خویش؛ براي رشد و توسعه



 

 

و فرهنگي کشور اهمیت زیادي قائل است. برای رسیدن به این هدف، پكن تالش كرده است تا سیاست تنوع گرایي قومی 

ی بین متناسب با نیازهاي امروزین جامعه، توأم با استراتژي و راهبردي كارآمد و مشخص براي داخل كشور و نیز عرصه

برد که در این خصوص تا حدودي به دستاوردهاي بزرگ و مهم و گوناگونی، به المللي طراحي و تدوین كرده و به پیش مي

های قومی داخل کشور و اهم و دوستي و درك متقابل و همزیستی متقابل میان اقلیتهای فرهنگی و گسترش تفویژه در زمینه

 .xxxixی جهانی دست یافته استسایر ملل در عرصه

های تأسیس جمهوری خلق چین نیز بر همین مبنا تهیه و تنظیم و ابالغ گردید. قانون مناطق خودمختار چین در نخستین سال

درصد از جمعیت آن را افراد یک یا چند اقلیت قومی تشکیل دهند، به آن 20مناطقی که براساس این قانون، دولت چین به 

شود كه از امتیازات و اختیارات خاص برخوردار است. این سیاست، در ی خودمختار اقلیت نشین اطالق میمنطقه، منطقه

های قومی و اکثریت مت آمیز بین اقلیتبنیانی برای ایجاد تعادل میان وحدت و یکپارچگی ملی و همزیستی مسال 1950یدهه

میالدی)دوران انقالب فرهنگی(، در اثر 1970یی نخست دههو نیمه 1960ینژاد َخن شد. اگرچه این سیاست در دهه

چنین، وشروع اجرای اصالحات و هم 1980یها زیر سئوال رفت، ولی در دههپافشاری مائو بر یکپارچگی اجباری اقلیت

 های اقتصادی و فرهنگی بیشتر. ، دوباره مورد تأکید قرار گرفت، هرچند با گرایش1990یی نخست دههنیمه

این  12یمورد بازبینی قرار گرفت. طبق ماده 2001ابالغ و در سال  1984قانون جدید مناطق خودمختار، نخست در سال

صورت متمرکز زندگی چند اقلیت قومی بهها و قصباتی که یک یا ها، بخشها(، شهرها، شهرستانقانون، در مناطق)استان

میالدی، در چین 2000شود. بر این اساس، تا پایان سال های قومی به اجرا گذاشته میکنند، قانون خود مختاری اقلیتمی

وجود آمد ی خودمختار بهدهستان و قصبه1256بخش و 119ی شهری، حوزه 30استان،  5ی خودمختار، شامل منطقه 154

های موجود در این مناطق بود. در سرتاسر های اجرایی و مدیریتی این مناطق در اختیار رهبران اقیلترین پستتکه عالی

ی خودمختار متعلق به خود هستند. به عبارتی، سه چهارم کل قوم موجود، دارای منطقه55اقلیت قومی از  44این کشور، 

شود. در نتیجه، درصد کل مساحت این کشور را شامل می64د که کننهای چین در مناطق خودمختار زندگی میجمعیت اقلیت

 . xlدهدها را تشکیل مناطق خودمختار اقلیت نشین تشکیل میی اصلی سیاست چین در خصوص اقلیتتوان گفت، پایهمی

 اطالعات مربوط به پنج منطقه)استان( خودمختار چین

 درصد اقلیت جمعیت اقلیت جمعیت)میلیون( ک(1000مساحت) نام مرکز تاریخ تأسیس نام منطقه

اول  مغولستان داخلی

 1947می

 6/21 2/5 9/23 183/1 هوهوت

 4/60 1/12 1/20 650/1 ارومچی  1955اکتبر  منطقه سین کیانگ

 54/38 0/19 25/49 236 نانینگ 1958مارس  جووانگ گوانگشی

 98/35 1/2 96/5 4/66 اینچوان 1958اکتبر  نینگ شیا

 48/93 6/2 76/2 228/1 لهاسا 1965سپتامبر تبت منطقه

 .Chinese Statistical Year Book. 2006منبع: 

اي عبارتند از: شكلي از دولت فدرالي كه داراي فرهنگي در هرجامعه هاي كلي حاكم بر اجرای سیاست تنوعاصول سیاست

سطوح محلي یا ملي، تضمین حضور نمایندگان اقوام در هاي محلي در هاي خودگردان باشند، به رسمیت شناختن زباندولت

ها در هاي تنوع گرایي فرهنگي در مجلس و گنجاندن آنهاي مفسر قانون اساسي، تصویب سیاستدولت مركزي یا ارگان

ش بین هاي ارتباط جمعي و اعطاي نقها، مدارس و دستگاههاي محلي در دانشگاههاي تدریس زبانقانون اساسي، تأمین هزینه



 

 

هاي اساسي در این زمینه نیز عبارتند از: اهداف دولت در رابطه با تنوع چیست؟، آیا . و پرسشxliهاي محليالمللي به دولت

ها؟، کند یا به رسمیت شناختن حقوق آنی اكثریت چاره اندیشي میها را با یكسان سازی و هضم آنان در جامعهمسائل اقلیت

چون ها میهماناني هستند كه باید با آنان همتمام عوارض جانبی آن تحمل كرد؟ و اینكه آیا اقلیت توان باآیا تنوع قومي را مي

 .xliiعنوان غنا و ثروت جامعه پرورش داد و تقویت كرد؟ی دوم رفتار كرد، یا چندگونگي را بهشهروندان درجه

ریزي در جهت تحول، ها؛ با برنامهال اقلیتهاي پیشین این کشور در قبدولت چین، با نگاه به عملكرد و تجربیات حكومت

هاي ی اقوام و براي پاسخگویي صحیح و منطبق با نیازهاي فرهنگي و سیاسي اقلیتی پایدار و متوازن همهرشد و توسعه

 هاي قومي به شرح زیر نموده است:هاي دهگانه در مورد اقلیتقومي، به تدریج اقدام به تدوین و ابالغ منشور و سیاست

 برابري و همبستگي قومي؛ -1

 خودمختاري و خودگردانی مناطق اقلیت نشین؛   -2

 هاي قومي؛ تربیت نیروي انساني متخصص بومي براي استفاده در مناطق محل سکونت اقلیت -3

 های اقتصادي مناطق اقلیت نشین؛ی ساختار و بنیانافزایش، رشد و توسعه -4

 هاي قومي؛های اقلیتسکونتگاهی آموزشي و فرهنگي رشد و توسعه -5

 هاي قومي؛كارگیري و رشد زبان و خطوط اقلیتتضمین به -6

 هاي قومي؛احترام به آداب و رسوم و سنن اقلیت -7

 هاي قومي؛احترام به آزادي اعتقادات و باورهاي دیني اقلیت -8

 افع ملي و حزبي دولت چین؛هاي قومي براساس منها و بزرگان اقلیتاجرای سیاست ارتباط با شخصیت -9

 .xliiiو اجراي سیاست نوسازي سوسیالیستي و اصالحات مردم ساالرانه -10

هاي قومي و ترویج حس برابري قومي و حفظ ی فوق، دولت چین براي جلب اعتماد اقلیتهای اعالم شدهافزون بر سیاست

فرایندي تدریجي و كنترل شده، به نیازهاي فرهنگي و یكپارچگي و حاكمیت ملي در میان اقوام گوناگون این سرزمین؛ در 

هاي قومي درچارچوب منافع ملي چین پاسخ گفته و اقدامات قابل توجه و پرمعنایي را طراحي و اجرا كرده سیاسي اقلیت

ولت توان در شكل طراحي و چاپ و انتشار اسكناس رایج در چین مشاهده كرد. داست. یكي از این اقدامات ارزنده را مي

و واحد هر اسكناس رایج در این کشور را، « xlivبانك خلق چین» چین در راستاي وصول به اهداف پیش گفته، عبارت چیني

شي ساكن استان گوانگ« جوانگ»میلیوني17افزون بر زبان چینی، به زبان سه اقلیت مهم قومي این کشور، یعني زبان قوم 

 5/4كیانگ، زبان تبتي با جمعیت ی سینمیلیون نفر ساكن منطقه10یب بهدر جنوب چین، زبان تركي اویغوري با جمعیت قر

ی مغولستان داخلي، در صفحه پشت میلیون نفري ساكن منطقه 8/4میلیون نفري ساكن ایالت تبت، و زبان مغولي با جمعیت 

رسانده است. این اقدام  های رایج کشور به چاپ-هاي قومي را بر روي اسكناسهر اسكناس درج كرده و تصاویري از اقلیت

های قومی حاكمان سرزمین پهناور چین است كه كنفوسیوس حكیم و اندیشمند ی سیاست توجه به اقلیتتا حدی نشان دهنده

 .xlvدانستحكومت ميسال پیش جلب اعتماد ملت را رمز و راز و شرط اصلي بقاي یك  2500ی آن دربلند آوازه

 های قومی میزان رشد جمعیت اقلیت

های پنجاه و میالدی صورت گرفت، میزان جمعیت اقلیت1953های چین در سال براساس نخستین سرشماری که از اقلیت

ها میالدی صورت گرفته از اقلیت2000هزار نفر بود. براساس سرشماری سال 138میلیون و  34ی این کشور پنج گانه



 

 

هزار نفر افزایش یافته است، 500میلیون و 104دوبرابر یعنی  هاي این كشور بهطی پنجاه سال گذشته، میزان جمعیت اقلیت

 برابر شده است. 10/1این درحالی است که میزان جمعیت نژاد َخن)اکثریت(، 

جمعیتی بیش از یک میلیون نفر داشتند، در حالی که این تعداد در  اقلیت، 10، تنها 1953براساس سرشماری سال 

میلیون تنها یک مورد  10مورد رسیده است. در نخستین سرشماری اقلیت با جمعیت بیش از  18به 2000سرشماری سال 

های خوی، میائو و میلیون گذشته و اقلیت 10هم اقلیت جووانگ بود، ولی پس از پنجاه سال جمعیت اقلیت َمن هم از مرز آن

 10قوم دارای جمعیتی باالی یک میلیون تا  18میالدی، 2005اند. طبق سرشماری سالاویغور نیز به این مرز نزدیک شده

هزار تا 10اقلیت نژادی دارای جمعیتی بین  20هزار تا یک میلیون نفر، و 100اقلیت دارای جمعیتی بین  17میلیون نفر، 

 رود.نفر جمعیت به شمار می2965رین اقلیت از نظر جمعیت، قوم لهوبا با تهزار نفر هستند. کوچک100

تا کنون، به طور متوسط  1949براساس تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی دولت، نرخ افزایش جمعیت کل کشور از سال 

های قومی ش اقلیتدرصد ولی نرخ افزای57/1درصد بوده است که از میان نرخ افزایش جمعیت نژاد َخن  63/1ساالنه 

درصد بوده و میزان رشد جمعیت  91/0میالدی، نرخ رشد جمعیت چین 2000تا1990های درصد بوده است. بین سال40/2

پو هیچ رشد های نژادی وا و جینگدرصد بوده است. در همین دوره، اقلیت40/2اقلیت قومی در همین دوره ساالنه  38

-ی مجموع اقلیتاند. طبق این گزارش، نرخ رشد سالیانهو تاتار، رشد منفی داشته های روس، ازبکجمعیتی نداشته و اقلیت

به طور  1953-1964یی ده سالههزار نفر بوده که نسبت به دوره339میلیون و 1ی ده ساله، های قومی در این دوره

 هزار نفر بیشتر بوده است.805متوسط ساالنه

 در چهار مقطع به شرح زیر بوده است: 2000تا1953های ها میان سالمیزان رشد جمعیت اقلیت

 درصد بوده است(64/1درصد)رشد کلی جمعیت کشور46/1متوسط رشد  1953-1964های بین سال-

 درصد بوده است(2./1درصد بوده)رشد کلی جمعیت کشور  88/2متوسط رشد 1964-1982بین سال های -

 درصد بوده است.(50/1رشد کلی جمعیت کشوردرصد بوده) 95/3متوسط رشد 1982-1990هایبین سال -

 (xlviدرصد بوده است.91/0درصد بوده)رشد کلی جمعیت کشور38/1متوسط رشد 1990-2000های بین سال-

اقلیت  2هزار نفر است و 100تر از ها کماقلیت وجود دارد که جمعیت هرکدام از آن 22اقلیت قومی این کشور،  55از میان 

 xlviiهای نژادی زیر جمعیتها به گروههزار نفر است که اصطالحا از آن650ها حدود مجموع آندیگر هستند که جمعیت 

 . xlviiiشودنام برده می

ت      ی ل ق نا آ ري  صا ت خ ا م  الی ع و  ت  ی ع جم ن  ا ز ی م ، ن( ی الت و  ي  رس ا ف ه  ب ( ، ن چی دی  ا ژ ن ی  ا اه  xlixه

 تلفظ فارسي و التین  تعداد جمعیت
 عالیم

 اختصاري
 تلفظ فارسي و التین  تعداد جمعیت

 عالیم

 اختصاري

000/400/159/1 

 نفر
 Kirgiz KG= قرقیز نفر Han HA 823/160= هان

 Tu TU= تو نفر Mongol MG 198/241= مغولي نفر 947/813/5

 Daur DU= داور نفر Hui HU 394/132= هویي / نفر802/816/9



 

 

 Mulam ML= موالم نفر Zang ZA 352/207= تبتي نفر 021/416/5

 Qiang QI= چیانگ نفر Uygur UG 072/306= اویغوري نفر 393/399/9

 Blang BL= بالنگ نفر Miao MI 882/91= میائو نفر 116/940/8

 Salar SL= ساالر نفر Yi YI 503/104= یي نفر 286/762/7

 Maonan MN= مائونان نفر Zhuang ZH 166/107= جوانگ نفر 811/178/16

 Gelo GL= گه الئو نفر Bouyei BY 357/579بویي=  نفر 460/971/2

 Xibe XB= شي به نفر Chaoxian CX 824/188= كره اي نفر 842/923/1

 Achang AC= آچانگ نفر Man MA 936/33= من )منچو( نفر 263/682/10

 Pumi PR= پریمي نفر Dong DO 600/33= دونگ نفر 293/960/2

 Tagik TJ= تاجیك نفر Yao YA 028/41= یائو نفر 421/637/2

 Nu NU= نو نفر Bai BA 759/28= باي نفر 063/858/1

 Uzbek UZ= ازبك نفر Tujia TJ 370/12= توجیا نفر 133/028/8

 Russ RS= روس نفر Hani HN 609/15= هاني نفر 673/439/1

 Ewenki EW= اونكي نفر Kazak HZ 505/30= قزاق نفر 458/250/1

 Deang 暂缺= ده آنگ نفر Dai DA 935/17داي=  نفر 989/158/1

 Baoan BN= بائوان نفر Li LI 505/16= لي نفر 814/247/1

 Yugur YG= یوگور نفر Lisu LS 719/13= لي سو نفر 912/634

 Jing GI= جین نفر Wa WA 517/22= وا نفر 610/396

 Tatar TT= تاتار نفر She SH 890/4= شه نفر 592/709

 Derung DR= ده رونگ نفر Gaoshan GS 426/7= گائوشان نفر 000/400

 Oroqen OR= اوروچن نفر Lahu LH 196/8= الهو نفر 705/453

 Hezhen HZ= خه جن نفر Shui SU 640/4= شویي نفر 902/406

 نفر 805/513
= دونگ 

 Dongxiangشیانگ
DX 923/8 من با نفر =Moinba MB 



 

 

 Lhoba LB= لهوبا نفر Naxi NX 965/2= ناشي نفر 839/308

 Jino JN= جینو نفر Jingpo JP 899/20= جینگ پو نفر 143/132

 

 ( میالدي چین.استخراج شده از دایره المعارف چین. 2000) براساس سرشماري عمومي سال 

 

 سیاست اعطای خود مختاری به مناطق اقلیت نشین 

هاي اساسي دولت چین از ساختارهاي مهم سیاسي و از سیاستیكي « هاي قوميی مناطق اقلیتنظام خودگرداني ویژه»  

ی شرایط واقعي این کشور اتخاذ شده است. براساس این سیاست، هر منطقه از کشور)استان، شهر، است كه برپایه

های به رسمیت شناخته شده دارای بیشترین میزان جمعیت شهرستان، بخش، دهستان و روستا( که جمعیت یکی از اقلیت

ی خودمختار آن اقلیت خاص شمرده شده و مدیریت عالی منطقه به آن سپرده شده و اغلب مدیران شد، آن منطقه منطقهبا

 شوند. دولتی منطقه از اعضای آن قوم و نژاد انتخاب می

ستان ی خودمختار مغولمنطقه» نامهاي قومي چین بهی اقلیتی خودمختار ویژهمیالدي، نخستین منطقه1947در ماه مه 

در نواحي تحت سیطره و كنترل رهبران حزب كمونیست چین ایجاد گردید. پس از تأسیس جمهوري خلق چین در « داخلي

شي، ی خودمختار قوم جووانگ در گوانگكیانگ، منطقهی خودمختار اویغوري سینمیالدي، به ترتیب منطقه 1949سال 

ی خودمختار تبت در تبت تأسیس شدند. تا پایان سال نطقهشیا و می خودمختار قوم مسلمان خویي در نینگمنطقه

هاي قومي در تقسیمات سیاسي و اداري چین ایجاد شده ی اقلیتی خودمختار ویژهمنطقه و ناحیه155میالدي، تعداد 1998

شین روستاي اقلیت ن1259شهرستان خودمختار، و  120والیت خودمختار،  30ی بزرگ خودمختار، منطقه 5است كه شامل

ی خودمختار مغولستان داخلي، با وسعت یک میلیون منطقه -1ی مهم و بزرگ خودمختار چین عبارتنداز: است. پنج منطقه

های قومي میلیون آن را اقلیت4هزار نفر كه از این تعداد 494میلیون و  21هزار كیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر180و

شي با ی خودمختار جووانگ در استان گوانگمنطقه -2دهند. ن تشکیل میمغولي، خوي، َمن، داور، اونكي و اوروچ

هزار نفر را 780میلیون و 17هزار نفر كه از این تعداد، 750میلیون و  46هزار كیلومتر مربع و جمعیت 236وسعت

ودمختار مسلمان نشین ی خمنطقه -3دهند. هاي قومي جووانگ، یائو، میائو، دونگ، موالئو، مائونان و هوي تشکیل میاقلیت

هزار نفر كه از این تعداد 467میلیون و 4هزار كیلومتر مربع و جمعیت 400هزار و 66شیا با وسعت )قوم هویي( نینگ

ی منطقه -4دهند. شیانگ تشکیل میهزار نفر را اقلیت هاي قومي هویي، مغولي، َمن )منچو( و دونگ560میلیون و 1

میلیون و 19هزار كیلومتر مربع و جمعیتی بیش از 600میلیون و 1وسعتی بیش از  خودمختار اویغوري سین كیانگ با

بي، تاجیك، َمن )منچو(، ازبك، هاي قومي شامل اویغور، قزاق، هوي، قرقیز، مغولي، شيی اقلیتهزار  نفر كه از همه52

هزار 200میلیون و 1بت با وسعت ی خودمختار تمنطقه -5ی پهناور سكونت دارند. روسي، داور و تاتار در این منطقه

هاي قومي هزار نفر از اقلیت113میلیون و 2هزار نفر كه از این تعداد 181میلیون و2كیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 

 .lبا، لوبا و هویي هستندتبتي، َمن

 75. بر این اساس، ی خودمختار مربوط به خود هستنداقلیت داراي منطقه 44اقلیت قومي در سراسر چین، 55از میان  

هاي قومي چین از ساختار مدیریت خودگردان در مناطق اقلیت نشین برخوردارند و مساحت درصد از كل جمعیت اقلیت

 دهد.درصد از كل مساحت این كشور را تشكیل مي 64هاي قومي، مناطق دارای مدیریت خودمختار اقلیت

 های قومیامتیازهای در نظر گرفته شده برای اقلیت

های مختلف، برای ساکنان این دولت چین، با اجرای سیاست خودمختاری مناطق اقلیت نشین و به منظور جلب اعتماد اقلیت

ها اشاره مناطق تسهیالت و امتیازات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته است که به برخی از آن

 شود.می



 

 

استان، شهر، شهرستان، بخش و -ودمختار اقلیت نشین، باالترین مقام اجرایی)منطقهاز قانون مناطق خ 17ی براساس ماده-1

 بایست از همان اقلیت نژادی انتخاب شود.چنین، رییس یا معاون مجلس و شورای محلی میی خودمختار، همدهستان( منطقه

ق چین، در مقایسه با نژاد َخن)اکثریت( ی ملی خلتعداد نمایندگان مناطق خودمختار اقلیت نشین در مجالس محلی و کنگره-2

-های قومی در مجالس محلی و کنگرهو نسبت به جمعیت اقلیت مذکور، بیشتر خواهد بود. بر همین اساس است که سهم اقلیت

افزایش یافت و این میزان در 1993و  1988درصد در سال 14به حدود  1975درصد در سال 4/9ی خلق چین از حداقل

 ها خیلی باالتر است.درصد جمعیت اقلیت4/8درصد رسید که نسبت به8/13به  2008و 2003های سال

 ی ملی خلق چینهای قومی در ادوار مختلف کنگرهتعداد نمایندگان اقلیت

دوره کنگره 

 خلق

تعداد نمایندگان  تعدادکل نمایندگان سال

 هااقلیت

درصد نمایندگان 

 اقلیت

تعداد اقلیت 

 های حاضر

 30 5/14 178 1266 1954 نخستین

 53 2/12 372 3040 1964 سومین

 54 4/9 270 2885 1975 چهارمین

 54 9/10 381 3497 1978 پنجمین

 55 6/13 493 2978 1983 ششمین

 55 8/14 493 2977 1993 هشتمین

 55 9/13 415 2985 2003 دهمین

 55 8/13 411 2987 2008 یازدهمین

 .The name list of Deputies of The Eleventh National People’s Congressمنبع: 

http://news.sina.com.cn  

ها و مقررات ابالغی از سوی دولت ی اجرای سیاستگیری در مورد نحوهاین قانون، هرگونه تصمیم20ی براساس ماده-3

روز پس از ابالغ قانون مذکور نظر خود را در مورد  60 ها موظفند طیی مقامات محلی گذاشته شده و آنمرکزی، برعهده

 چگونگی اجرای آن اعالم نمایند.

ی منطقه، طبق نیازها و توانند مقررات خاصی برای ادارهاین قانون، مجالس محلی مناطق خودمختار می22ی طبق ماده-4

یید آن از سوی مقامات مرکز، أپس از ت شرایط و فرهنگ منطقه، از جمله مقررات امنیت اجتماعی خاص خود را تصویب و

 به مورد اجرا بگذارند.

ی نقدی ساالنه، پرداخت چون بن کاالهای مصرفی، یارانهی اقتصادی همساکنان مناطق خودمختار از امتیازات ویژه-5

لتی و... برخوردار های شغلی در ادارت دوتر، دریافت تسهیالت وام بانکی و سرمایه گذاری، و استفاده از فرصتمالیات کم

 شوند.می

ها، و مراکز فنی و ی آموزشی برای دانش آموزان مقاطع مختلف، دانشجویان دانشگاهی ویژهبرخورداری از سهمیه-6

 های ورزشی، از جمله امتیازات آموزشی این مناطق است.ای، و رشتهحرفه



 

 

چنین سن قانونی وانند دو فرزند داشته باشند. همساکنان این مناطق از اجرای سیاست تک فرزندی معاف بوده و می ت-7

تر از سن قانونی رسمی کشور است. فرزندان حاصله از ازدواج میان زن یا مرد نژاد اقلیت با ها دو سال کمازدواج برای آن

نند. البته پس از سالگی( قومیت خود را)هان باشد یا اقلیت قومی( انتخاب ک 18توانند با انتخاب والدین)پیش از نژاد هان می

 تواند آن را تغییر دهد.سالگی خود شخص می 18

افراد ساکن در این مناطق حق دارند زبان گفتگو و آموزش خود را همان زبان اقلیت خود انتخاب کنند. و دولت موظف -8

اقتصادی و شغلی  مندی از فرصت هایخاطر بهرهها حفظ و حراست نماید.)اگرچه اغلب مردم بهاست از زبان و فرهنگ آن

به استثنای مناطق تبت و سین کیانگ که  -کنندفراوان موجود در شهرهای توسعه یافته، زبان آموزشی چینی را انتخاب می

 (.-بینندبیشتر به زبان تبتی و اویغوری آموزش می

های ها و سنتاج، آیینتوانند مراسم مذهبی، آداب و رسوم اجتماعی و ازدوهای ساکن در مناطق خودمختار، میاقلیت-9

 های هنری خود را طبق فرهنگ خود اجرا کنند.ها و فستیوالفرهنگی و جشن

های چنین، حفظ و حراست از میراثبرای انجام پژوهش و تحقیق پیرامون تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات، هنر و هم-10

 دهد.ها قرار میآن ای در اختیارهای ویژههای قومی دولت بودجهتاریخی و فرهنگی اقلیت

کند. ی کالنی هزینه میها بودجهحزب کمونیست چین برای آموزش، تربیت و آماده سازی کادر حزبی از میان اقلیت-11

درصد از 9/6ها بودند که میلیون نفر از کادرهای رسمی حزب از اقلیت7/2میالدی، حدود1988طبق آمار رسمی، در سال 

برابر شده بود. سهم 54های نخست تأسیس جمهوری خلق چین داد و نسبت به سالکیل میکل کادرهای سراسر کشور را تش

درصد و 4/23درصد، در مغولستان داخلی34درصد، در گوانگشی 47کیانگ درصد، در سین9/73کادرهای اقلیت در تبت 

ها بود ت از میان اقلیتمیلیون نفر از اعضای حزب کمونیس1/4حدود  2002درصد بوده است. در سال 5/17شیا در نینگ

میلیون 8/2میلیون نفر اعضای حزب در سراسر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به 4/66درصد از کل 2/6که 

 دهد.افزایش چشمگیری را نشان می 1990نفر در سال 

تصادی و گسترش ی اقدولت چین همه ساله برای بهبود زندگی مردم مناطق خودمختار اقلیت نشین و رشد و توسعه-12

دهد. دولت مرکزی، افزون بر ای اختصاص میهای ویژههای اقتصادی این مناطق بودجهی زیر ساختآموزش و توسعه

ی مناطق ساحلی شرق کشور را موظف کرده تا هر استان پیشرفته به عنوان استان های توسعه یافتههای دولتی استانبودجه

ها را به عنوان بخشی از بدهی مالیاتی ی مورد نیاز آنها و بودجهنات و تسهیالت طرحمعین یک استان در حال توسعه، امکا

های فقیر ، دولت از بودجه های عمومی این مناطق کسر و آن را به مناطق و استان1990یخود تأمین کند. از دهه

 خودمختار اقلیت نشین اختصاص داده است.

 چین کشوری متحِد چند قومیتی 

تمركزمراكز  ها و خدمات رفاهي و آموزشي،ها و سرمایهاز جمله: توزیع نابرابر فرصتاز گذشته عوامل گوناگوني 

خیز سواحل شرقي، افزایش ویژه مناطق حاصلهاي خاص بهی اقتصادي در استانهاي عمدهصنعتي وتولیدي و زیر ساخت

هاي ی فرصتهاي برخوردار، تقسیم ناعادالنهشین با استانهاي محروم اقلیت نهاي رفاه در بین استاناختالف شاخص

هاي قومیتي در سرزمین هاي سیاسي و توزیع قدرت، باعث بروز بحرانمدیریتي و سهم نابرابر مناطق محروم در مشاركت

-ا و عدم بهرههچنین منجر به تشدید فقر و محرومیت در مناطق اقلیت نشین و افزایش مهاجرتچین بوده اند. این عوامل هم

هاي اصولي و ها و راهبردهاي موجود در مناطق مختلف شده بود. طبعا رفع این مشكالت نیازمند سیاستگیري از ظرفیت

ِسن، بنیاگذار جمهوری چین در خصوص هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و سیاسي بود. دکتر سون یاتمتنوعی در حوزه

ین متشکل از نژادهای هان، منچو، هویی، مغولی و تبتی است. این اقوام مانند مردم چ»اقوام مختلف موجود در چین گفته:

 «پنج انگشت برای چین هستند.



 

 

اعالم « سرزمینی یکپارچه متحِد چند قومیتی»دولت چین، با ابالغ قانون خودمختاری مناطق اقلیت نشین، این کشور را 

 کرد، به این معنا که:

 جدایی از کشور را ندارد. هیچ قوم و اقلیتی حق استقالل و-1

 ی تمام مناطق کشور، از جمله مناطق خودمختار در اختیار حزب است.قدرت مطلقه -2

های کادرهای حزبی تربیت شده از مناطق خودمختار موظفند منویات حزب را به مورد اجرا گذاشته و از تعقیب خواسته-3

 کنند.ها، خودداری های سیاسی آنقومی، به ویژه درخواست

های ابالغ شده از ی در نظر گرفته شده برای مناطق خودمختار، برای اجرای سیاستاستفاده از حقوق و امتیازات ویژه-4

 های کالن حزبی.های متضاد با سیاستسوی مقامات با الست، نه برای پیگیری خواسته

 های قومی چینهای پیش روی سیاست اقلیتچالش

هاي مربوط ی گذشته توانسته تا حدودي از چالشدهه 6های فوق در چین با اجرای سیاست اگرچه حزب کمونیست و دولت

ی روند برخورد تحقیر و تبعیض آمیزی که های قومیتی زیادی را پشت سر بگذارد، ولی ادامهكاهد و بحرانبه تنوع قومی به

ها صورت گرفته است از یک سو، و افزایش خود ها با اقلیتتا دوران جمهوری و حاکمیت کمونیست liاز دوران امپراتوری

ها به های بین المللی حقوق بشری و افزایش دسترسی آنی عوامل و سازمانها نسبت به حقوقشان و مداخلهآگاهی اقلیت

 هاهای این کشور، به ویژه اویغورها و تبتیاطالعات از سوی دیگر، زمینه را برای ایجاد چالش و بحران در میان اقلیت

چون فقر اقتصادی؛ فقر آموزشی؛ عقب افتادگی و محرومیت تاریخی؛ احساس اشغال فراهم ساخته است. عواملی هم

ی ساحلی و شرق ی شدید رشد اقتصادی میان مناطق محروم اقلیت نشین غرب و مناطق توسعه یافتهسرزمینی؛ فاصله

فمند نژاد هان به مناطق اقلیت نشین با هدف برهم زدن ی هدها؛ کوچ و اسکان گستردههای اجباری اقلیتکشور؛ مهاجرت

ی بومیان از سوی مهاجران و های فردی و اجتماعی و مذهبی؛ تحقیر سازمان یافتهجغرافیای جمعیتی؛ سرکوب شدید آزادی

گذشته در  هایی که درها در تعیین سرنوشت خود؛ تبدیل شدن اقلیتی َخن؛ عدم مشارکت واقعی اقلیتمیهمانان نا خوانده

توان به براي نمونه مي -ی مهاجران َخن در این مناطقمناطق خود اکثریت بودند، به اقلیت در اثر اسکان دادن سازمان یافته

های اعالم ها از رشد سریع اقتصادی چین؛ اعمال محدودیتمندی اقلیتعدم بهره -کیانگ اشاره كرداستان مسلمان نشین سین

های قومی های اعمال شده علیه اقلیتها و محرومیتی دیگر از تبعیضها نمونهو آموزشی؛ و دههای شغلی ی فرصتنشده

ها و نواقص موجود در مورد های واقعی برای رفع اشکالی دولت و تالشهای بعضا ظاهر سازانهدر این کشور، سیاست

هایش را با چالش جدی ، کشور چین و سیاستها را زیر سئوال برده و در صورت عدم رسیدگی جدی به این معضالتاقلیت

های مناسب و کند راه حلرسد دولت این کشور به این مسایل آگاهی داشته و تالش میمواجه خواهد ساخت که به نظر می

 ها بیابد.   منطقی برای آن
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