
 

 

المللی در های تکثر گفتمان هویت بینریشه

 سیاست خارجی چین

 62/51/5131 تاریخ پذیرش:  51/4/5131 تاریخ دریافت:

 1*فریبرز ارغوانی پیرسالمی

 چکیده
ی رفتاری چین در موضوعات مختلف هاکردن اهمیت تنوع الگواین نوشتار با برجسته

المللری در ایرن   متکثرر هویرت برین    هایالمللی و توجه به این مفروض که گفتمانبین

به دنبال ارائه پاسخ بره ایرن پرسرس اسرت کره چررا        ،نقشی اساسی دارند اتموضوع

المللی مواجره  های هویت بینسیاست خارجی چین با روندی متکثر در عرصه گفتمان

به عواملی چون اصالحات اقتصرادی، تمرایالت رهبرران،     ،بوده است؟ به همین منظور

در سرح  داخلری و    و هنجارهرای سیاسرت خرارجی    ، ناسیونالیسر  عیتغییرات اجتما

های ژئوپلتیک در سح  خارجی به عنوان و چالس المللیدگردیسی در هنجارهای بین

در  شرود  المللی چین اشاره میهای بینهای هویتثیرگذار بر تکثر گفتمانأهای تلفهؤم

خرارجی، برشرمردن   این رابحه، بررسری نظرری نسربت هویرت و منرافس در سیاسرت       

ن و تبیین دالیر  داخلری و خرارجی    های هویتی متکثر در سیاست خارجی چیگفتمان

 محورهای اصلی مورد بحث در این مقاله است  ،ثیرگذار بر این تکثر هویتیتأ
 

 گرایی جهان ،گراییبومی ،المللیهویت بین ،سیاست خارجی ،: چینهاواژهکلید

                                                                                                                                        

 المل  و عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازاستادیار روابط بین *
 

 26شماره مسلس    5134بهار  شماره اول  سال هجده   فصلنامه محالعات راهبردی 
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 مقدمه
هرای داخلری و خرارجی    هرا و محردودیت  منردی حوزه تالقری تروان  سیاست خارجی به عنوان 

ابی یر شود  در ریشره وناگونی مواجه میها و راهبردهای گگیریکشورها در روند زمانی با جهت

بره   کنرد  جریان غالب علمی به اص  تغییرناپرذیر منرافس ملری اسرتناد مری      ،این تغییرات پیوسته

های ی تابعی از منافس و اقتضائات یک کشور در بازهای که تغییر رویکرد در سیاست خارجگونه

شرود ایرن اسرت کره منرافس      اما پرسشی که به آن پاسخ داده نمی ،شودزمانی گوناگون تعبیر می

؟ شدمتصور  برای آنتوان میهایی شده برای یک کشور چگونه شک  گرفته و چه نقستعریف

 چگونه منرافس  ،المللی استعرصه بیندر شرایحی که سیاست خارجی بیانگر رویکرد کشور در 

 تروان هرا، مری  در پاسخ بره ایرن پرسرس   د؟ نشوبندی میالمللی اولویتهای متکثر بیندر حوزه

کره برا تعریرف نقرس بررای       ای در نظرر گرفرت  به مثابه گزاره را المللیهای هویت بینگفتمان

 د نکنبندی میاولویتشک  داده و المللی منافس ملی را ملت در عرصه بین -دولت

ای گذاریهای سیاستسیاست خارجی جمهوری خلق چین در جهان امروز از جمله حوزه

المللری در آن ههرور و برروز بسریاری یافتره      های هویت برین شود که تکثر گفتمانمحسوب می

المللری چرین بره    هویت بین ،محابق انتظارات ،5343کمونیستی در سال با رخداد انقالب است  

هایی ه  که این کشور برای خود تعریف کرد ولت کمونیستی تثبیت شد  در نتیجه، نقسمثابه د

های کمونیستی، رسالت مقابله با امپریالیسر   در همین راستا قرار گرفت  حمایت از سایر دولت

ها از جمله این نقس ،های ضد امپریالیستی در سایر کشورهاداری و حمایت از جنبسو سرمایه

المللری سرمت و سروی    ثر از این گفتمان هویرت برین  منافس ملی چین متأ ،ن ترتیببه همیبود  

ناسیونالیسرتی در چرین    اتکه احساس دادرخ میخاصی به خود گرفت  این مسئله در شرایحی 

گیرری  جریان داشته و گفتمانی دیگر با اتکا بر تجربه یک قرن تحقیر تاریخی بر ضرورت کناره

 ،مریالدی  5361با آغاز اصالحات اقتصادی از آغاز دهه  کرد کید میتأالمللی از ایفای نقس بین

رونرد   ،چین کمونیست ناگزیر از گشایس اقتصادی و استقبال از جهان بیررون برود  بره تردری     

هرای  المللی این کشور با قدرتزدایی در سیاست خارجی چین حاک  شده و تعامالت بینتنس

تکمی  فرایند اصالحات و لزوم تحقق ایرده    شتزونی گذاالمللی رو به فبزرگ و نهادهای بین

المللری  های موجرود برین  نخبگان سیاسی چین را به این درک رساند که هرفیت ،توسعه فزاینده
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زدایی با آمریکا و تنس برداری قرار گیرد در پرتو رابحه سازنده و به دور از تنس مورد بهره باید

را با دگردیسی المللی چین های بزرگ هویت بینقدرت کشورهای اروپایی و گسترش روابط با

جهان سوم و بلوک کمونیسرتی محر  رجروع     5361که اگر تا دهه  به طوری ،کردعظی  مواجه 

هرای برزرگ در   اینک کشورهای همسایه و قدرت ،شدسیاست خارجی این کشور محسوب می

نهادهرای   ،افزایس توان اقتصرادی  گرفتند  به موازات این تحول وتعام  فزاینده با چین قرار می

ات از این کشرور  از دیپلماسی چین تبدی  شده و انتظارالمللی به تدری  به عرصه تاخت و تبین

 افزایس یافت   « قدرت مسئول»برای عملکرد به مثابه 

المللری و  هرای برین  نکره برا وجرود رونرد دگردیسری و تغییرر در هویرت       نکته جالب توجه آ

زواگرایری  ناز ا -المللری ایرن کشرور    های هویرت برین  گفتمان ،برای چین گیری منافس جدیدشک 

ای نشده و در مقاطس زمرانی گونراگون   هیچ کدام کامالً حاشیه -گراییناسیونالیستی گرفته تا جهان

از  برخری ای کره  بره گونره   انرد  گیری این کشور بر جای گرذارده تصمی  هایآثار خود را بر حوزه

ای ن و شرق آسیا امروزه تنوع الگوهای رفتاری این کشور در محریط منحقره  یگران مسائ  چتحلی 

  در (Shambaugh, 2011, 2013 Wang, 2012 )داننرد  و جهانی را ناشی از این تکثر هرویتی مری  

ی رفتراری چرین در موضروعات    هرا کرردن اهمیرت تنروع الگو   این نوشتار با برجسته ،همین راستا

ای ایران( و توجه به این مفرروض  ره شمالی گرفته تا موضوع هستهالمللی )از بحران کمختلف بین

به دنبال ارائه پاسخ بره   ،دنالمللی در این موضوع نقشی اساسی دارهای متکثر هویت بینکه گفتمان

این پرسس است که چرا سیاست خارجی چین در دوران بعد از انقالب کمونیستی ترا بره امرروز    

المللی مواجره بروده اسرت؟ بره     های هویت بینیس در عرصه گفتمانبا روندی متکثر و رو به افزا

تمررایالت رهبررران، اولویررت نهادهررای  برره عررواملی چررون اصررالحات اقتصررادی، ،همررین منظررور

دگردیسری  و  در سح  داخلیهای سیاست خارجی و هنجارها و مناهرهگیری، ناسیونالیس  تصمی 

ثیرگرذار  هرای تأ لفهؤدر سح  خارجی به عنوان مهای ژئوپلتیک و چالس المللیدر هنجارهای بین

 شود المللی چین اشاره میهای بینهویت هایبر تکثر گفتمان

در بخس نخسرت بره بررسری تئوریرک رابحره       این نوشتار ،هدف واکاوی فرضیه حاضر با

سیاست خارجی کشورها پرداخته و در منافس و الگوهای رفتاری در  باالمللی هویت بینهویت، 

ین تبیر  ،المللری چرین  های هویت بینضمن تشری  روندهای مرتبط با گفتمان ،ب بخس دومقال

  د دهمورد توجه قرار میرا ها های اثرگذار بر تکثر این گفتمانهفلمؤ
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 هویت و سیاست خارجی: رویکردی نظری الف.
مبرینن   های سح  داخلی و محیط خارجیلفهؤم ای سیاست خارجی در هر کشور متأثر ازهگفتمان

المل  و روابط با سرایر کشورهاسرت  مفهروم منرافس یرا      نگرش به جایگاه کشور در روابط بین نوع

کشرور بره    هرثیر نگرش گذاری خارجی نیز تحت تأحرکه سیاستمنافس ملی به عنوان جوهره و م

موضوع هویت بره مثابره    ،از این رومحیط خارجی است   درهای خویس جایگاه خود و خواست

الملر   های روابط بینیکی از محورهای اصلی مورد توجه در نظریه ،کشور از جایگاه خودتعریف 

عنروان متغیرر مسرتق  و در     هرا بره  و سیاست خارجی است  این مفهوم که بعضاً در برخی نظریره 

از چنان اهمیتی برخروردار   ،گیردبرخی دیگر به عنوان متغیر وابسته مورد تحلی  و بررسی قرار می

ها از جمله خلس سالح، نهرادگرایی، صرل  دموکراتیرک و جنر  و     بسیاری از این نظریهاست که 

 ( 116: 5131 دانند )واعظی،خود را وامدار آن می ،صل 

نقشی ثرانوی و   ،المللیهای بینگرا یا جریان اصلی در تحلی  خود از پدیدههای اثباتنظریه

های گرایی در شاخه  واقسکنندثابت فرض می بوده و آن را یکپارچه و وابسته برای هویت قائ 

موضروع هویرت را یرا     ،المللیبخشیدن به منافس ملی و ساختار نظام بینبا اولویت ،گوناگون آن

ثیرات سراختاری در نظرر   أمفروض و یکپارچه در ذی  دولت فرض کرده و یا آن را تابعی از تر 

هایی در همین نظریه پذیرش گزاره ،ن حالبا ای  ( Waltz, 1979 662 : 5164 )مورگنتا، گیردمی

گیرری  هرا، شرک   های کیفی جمعیرت دولرت  ها، ویژگیها و دولتهمانند سرشت هویتی انسان

و ( 662: 5164)مورگنترا، گرایری کالسریک(   ای فرایند خود/دیگری )قرائت واقرس اتحادها بر مبن

: 5124 )مشریرزاده، تردافعی(   گراییها )واقسکید بر نقس متغیرهای ذهنی، ادراکات و برداشتتأ

 حاکی از توجه ضمنی به جایگاه این متغیر در توضی  الگوهای رفتاری کشورهاست ( 11-514

گران فروملی و فراملی، وجود هایی مانند توجه به کنسلفهؤگرایی، لیبرالیس  نیز با مهمانند واقس

های نوین در قالب ی هویتگیردیگری در تکوین نظریه صل  دموکراتیک و شک  های ما/بنیان

پردازی برخوردار نشان داده که هویت از جایگاهی مه  در فرایند نظریه ،گرایی و نهادگراییه 

 ( 156-51: 5131است )واعظی،

جذب متغیر هویت بره   درهای بازتابی و هرفیت نظریه اندازچش گرا، در مقاب  جریان اثبات

 هویرت گیرری  شک  برمدرنیس  در حالی که پستر است  تبه مراتب موسس ،لفه تحلیلیمثابه مؤ
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ای اجتماعی برای کنتررل دیگرران   ن به عنوان برساختهو نقس آ از طریق ترسی  فضاهای دوگانه

گررای علمری   پردازان مکتب انتقادی با نفی نگرش عامنظریه ،دکید داریگربودگی تأو سرکوب د

شردن  جهرانی  درنظرگیریفرهنگی و تمدنی و و اشاره به سوژه اجتماعی، توجه به نقس عوام  

هرای  ها که نیازمند وجرود انگیرزه  به عنوان عرصه بازنمایی هویت ،گیری اجتماع جهانیو شک 

برره جایگرراه هویررت و نقررس تحلیلرری آن اذعرران دارنررد    ،اخالقرری و هررویتی مشررترک اسررت 

نظریره   ادعرا کررد  شراید بتروان    ها،در ورای این دو دسته از نظریه(  154-152: 5131)واعظی،

الملر  از آن نرام   های روابط برین آن که به عنوان راه میانه نظریه انگاری در قرائت متعارفسازه

را به جایگاه و توان تبیینری هویرت در عرصره روابرط     و مساهمت بیشترین توجه  ،شودبرده می

مهر  در تبیرین   بره عنروان متغیرری     ،انگاران به مسئله هویرت المللی داشته است  توجه سازهبین

الگوهای رفتاری کشورها و توضی  روندهای سیاست خارجی از دو جهت قاب  بررسی اسرت:  

 ساخت هویت و نسبت هویت و منافس 

انگاران بر این محور اسرت کره   کید عمده سازهتأ ،از حیث ساخت هویت: ساخت هویت -

یابند و چگونره بره مسریر    شوند  چگونه ههور و بروز میها چگونه ساخته میها و هویتانگاره

 ( Walt, 1998: 41)دهنرد  هرای مختلرف شرک  مری    ها به وضعیتهای آنها و پاسخفه  دولت

را برر اسرا     های آنها داللرت دارد  یرک کشرور دیگرران    هویت کشورها بر ترجیحات و کنس

 هویرت خرود را از   ،زمران این در حالی است که هر    فهمددهد مینها نسبت میهویتی که به آ

انگاران با هویرت بره مثابره مسرئله     در حالی که سازهکند  های اجتماعی بازتولید میطریق رویه

هرا فررض   نورئالیسرت  ،کنند که بایستی در درون زمینه تاریخی شناخته شودتجربی برخورد می

کنند که تمامی واحدها در سیاست جهانی تنهرا دارای یرک هویرت معنرادار بروده و آن هر        می

انگراران برر ایرن گرزاره تکیره دارنرد کره        سرازه  ،گراست  در برابر این نگاهمنفعت -خود دولتِ

هرای اجتمراعی، تراریخی و سیاسری     های کشورها متغیری است که به زمینره ها و هویت«خود»

دادن بره  انگاران نقس هویت در شک برای سازه ،  بنابراین(Hopf, 1998: 175-76وابسته است )

است خارجی تابعی از عملکرد ساختار نبوده و یرا اینکره مفرروض در نظرر     رفتارها و الگوهای سی

ثر در سراخت  ؤانگاران نیرز در مرورد سرح  تحلیلری مر     در میان سازه ،شود  با این حالگرفته نمی

انگراری بره عنروان نظریره     سرازه از با تلقی  (1994هویت تفاوت نظر وجود دارد  الکساندر ونت )
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هرا واحردهای   دولرت   5کنرد:  عای اصلی را در رابحه با آن محررح مری  سه اد ،المللیساختاری بین

ها بینراذهنی هسرتند   ساختارهای اصلی در نظام دولت  6  المللی هستنداصلی تحلی  در نظریه بین

قررار  ثیر این سراختارهای اجتمراعی   ها تا حد بسیاری تحت تأها و منافس دولتهویت  1  تا مادی

معانی جمعری بره سراختارها    » ،ت انسانی و سیاست داخلی  از دید ویتا عواملی چون ماهی دارند

بخشند و با مشارکت در این معرانی جمعری هویرت    به کنس سازمان میدهند، ساختارها شک  می

دادن بره یرک   ن و اهمیرت تعهرد بره آ   ،ای اسرت گیرد و چون هویت امری نسبی و رابحهشک  می

ثیر کره ترأ  (  در برابر ایرن نگراه سیسرتمی    515: 5121)مشیرزاده،« هویت خاص ثابت نخواهد بود

دادن، تثبیرت و تغییرر   هرا را در شرک   المللری و تعرامالت میران دولرت    ساختارها و فرایندهای بین

 ،گیرنرد نیسرتند  ها چگونه شرک  مری  ها برجسته کرده و اساساً به دنبال بررسی اینکه هویتهویت

گیری هویرت نره   گیرند که معتقدند شک تاین قرار میانگارانی همانند کتزنشهای دیگر از سازدسته

ثر از سح  داخلی و ساختارهای بینراذهنی موجرود   أالمللی بلکه متثیر ساختار و فرایند بینتحت تأ

هایی کره در محریط   به عبارت دیگر قواعد، هنجارها و انگاره  (Katezenstein, 1996) در آن است

دهد  با وجرود نگراه دوگانره موجرود بره      را جهت میگر هویت کنس ،سیاست داخلی وجود دارد

اعی ماقب  تعامر   هویت جمعی مدنظر ونت یا هویت اجتمباید اذعان داشت که  ،خاستگاه هویت

توان میان هویرت جمعری و هویرت    نمی ،روها ناشی از تعام  با جامعه داخلی است  از این دولت

ها را در هر دو سرح  داخلری و   یت دولتاجتماعی داخلی قائ  به تفکیک شد و بایستی منشأ هو

 ( 562-62: 5121ر گرفت )مشیرزاده،سیستمی در نظ

منافس محور  ،گرایانهقسالمل  با قرائت وادر قالب جریان اصلی روابط بین :هویت و منافع -

الگوهرای   المللری المللی است  ساختار مادی برین اصلی و مفروض رفتار کشورها در عرصه بین

کند که هر یک از آنها عملکررد خرود را برر مبنرای     ای ساماندهی میها را به گونهرفتاری کشور

انگاران در این مفروض اتفاق نظر گرایان به همراه سازهس خویس توجیه کنند  اگرچه نوواقسمناف

اما دسته نخست منکر وجود منافس پیشینی برای کشور و  ند که منافس بر انتخاب داللت دارد،دار

قوام بخس به کارگزار و سراختار هسرتند     یِهای اجتماعن به عنوان محصول رویهآگیری شک 

برر  « قردرت برزرگ  »انگاران معتقدند منافس نتیجه هویت بوده و داشرتن هویرت   سازه ،در مقاب 

 ( Hopf, 1998: 176داللت دارد ) «ایقدرت منحقه»مجموعه رفتارها و منافس متفاوتی از هویت 
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هایی است بیان انگیزه رو،خواهند اشاره دارد و از این میگران به آنچه کنسمنافس  ،از دید ونت

گرر ترا زمرانی کره     منافس مستلزم وجود هویت است زیرا کنسکنند  که به تبیین رفتار کمک می

 ،تواند به دنبال نفرس باشرد  اگرچره بنرا برر نظرر خردگرایران       نمی ،خواهدنداند کیست و چه می

هرای  م وجرود هویرت  شوند اما خرود ایرن منرافس مسرتلز    منافس برگزیده میها با توجه به هویت

منافس ناشی از روابط اجتماعی اسرت   ،انگاران(  از دید سازه112: 5124تری هستند )ونت،عمیق

المللری در  گرران برین  توان به صورت ماقب  اجتماعی متصور شد  کنسگیری آن را نمیو شک 

از  گراناین کنسهستند و کنند که تجس  هنجارهای خاصی درون ساختارهای معنایی عم  می

: 5121ی )منافس( داشته باشند )مشیرزاده،یهاآموزند که چه اولویتپذیری میطریق فرایند جامعه

پرذیر بروده   که تحت تأثیر عوام  داخلی یا سیستمی تغییرها عالوه بر آنهویت دولت(  26-521

هرای مسرلط هسرتند     بازتاب گفتمان ،ها و منافس باز استو از این جهت راه برای تغییر اولویت

دهنرده و مقروم باورهرا و منرافس بروده و      گفتمان بازتاب چونانگاران از دید سازهبه بیان دیگر، 

هرای غالرب در جامعره    بایستی به گفتمان یا گفتمان ،کنندرا ایجاد می یهای مقبول رفتاررهنجا

انگارانی سازه ،د اهمیت هویت و نقس آن در تعیین منافسبا وجو ( Walt, 1998: 40توجه کرد )

توانرد  زیررا برودن نمری    ،کندمانند ونت معتقدند هویت به تنهایی منافس و کنس را را تبیین نمی

ها بدون منافس فاقد هرر  نباید یکی را به دیگری فروکاست  هویت ،همان خواستن باشد  بنابراین

 ،(  در نتیجره 112: 5124 ویت منافس جهت ندارد )ونرت، نوع نیروی انگیزشی هستند و بدون ه

 هستند  مکم هویت و منافس دارای نوعی رابحه 

هرا کره   المللی چین باید در نظر داشت این دسته از هویرت های هویت بیندر رابحه با گفتمان

ثیر اول اینکره تحرت ترأ    ،هسرتند المللری  های خود در عرصه برین ها از نقسبازتاب تعریف چینی

هویرت مقروم    چونگیرند  دوم، از المللی شک  میوام  و متغیرهای درونی و نیز فرایندهای بینع

بندی منرافس  ساز اولویتالمللی چین زمینههای هویت بینتعدد گفتمان ،بخس منافس استو تکوین

در شرایط چیرگی یک گفتمان خاص بر سیاست خارجی این کشرور اسرت  سروم، برا توجره بره       

المللی و عدم چیرگی کام  یک گفتمان هویتی در سیاسرت خرارجی   های بینر هویتماهیت متکث

  چهرارم، برا   در یک مقحس خاص از این منظر قابر  توجره اسرت    الگوی رفتار نوسانی ،این کشور

امرا نبایرد از    ،وجود اینکه نقس هویت در تکوین منافس جمهوری خلق چین دارای اهمیرت اسرت  

  المللی چین غاف  شد و تقویت یک گفتمان هویت بین نقس منافس در ایجاد انگیزش
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 المللی و سیاست خارجی چینهای بینهویت .ب
به ویژه در ابعاد اقتصادی و نوسرازی   ،های قدرت جمهوری خلق چینافزایس روزافزون شاخص

از اهمیرت واالیری برخروردار    را نظامی بررسی الگوهای رفتاری در سیاست خارجی ایرن کشرور   

وجهه این کشور در دو دهه اخیر در کنار تغییر مشی مقامات حزب کمونیسرت   ءت  ارتقااس کرده

المللی خواهان ایفای نقس بیشتر این کشرور  بین  های بزرگ و محافباعث شده بسیاری از قدرت

ای و جهانی شوند  در عرین  های منحقهالمللی و کمک به ثبات و امنیت در حوزهدر تدبیر امور بین

المللری از ایرن کشرور    ازهای برآمده از تحوالت داخلی نیز به مانند انتظرارات جامعره برین   نی ،حال

 ،روهمرین   ازگرذاری خرارجی ایرن کشرور دارای اهمیرت شرود        های سیاسرت باعث شده حوزه

با حساسیت خاصی دنبال شرده و از  های تغییر و استمرار در سیاست خارجی و دالی  آن شاخص

وجه تغییر و اسرتمرار الگوهرای رفتراری     ،در این میانشود  ن نگریسته میمنظرهای گوناگونی به آ

های این کشور در قبال موضوعات مهمری همچرون   گیریدر پی موضس ،چین از آغاز هزاره جدید

چگرونگی ایفرای نقرس    هرای مررتبط برا آن،    ای ایران و تحری هسته جزیره کره، مسئلهشبه بحران

گیرری در قبرال تنظری  مناسربات برا      المللری، جهرت  های بینحرانسازمان مل  متحد در مدیریت ب

مندی را ایجراد  این عالقه ،همسایگان در آسیای شمال و جنوب شرقی و نیز ایاالت متحده آمریکا

های سیاست خارجی این کشور و تغییرات هرویتی آن رخ  کرده که چه تحوالتی در عرصه گفتمان

توضری    ،این کشور چگونه قاب  تبیین است  به همرین دلیر    داده و ارتباط آن با الگوهای رفتاری

سیاست خارجی در مورد نقس خرود   گوناگونهای ها در قالب گفتمانجایگاه و تعریفی که چینی

 شود واجد اهمیت می ،اندالمللی ارائه دادهدر عرصه بین

 

 چین المللیهای هویت بین.گفتمان1
هرای  یچیدگیپها و جمهوری خلق چین با فراز و نشیبالمللی های بینمنحنی تحول در هویت

ن لمللی این کشور مترأثر از جایگراه آ  اهویت بین ،ای همراه است  اگر پیس از سده نوزده ویژه

تحروالت سیاسری    ،برود  به مثابه امپراتوری قدرتمند شرقی تثبیت شرده معادالت شرق آسیا در 

و اولین مواجهه رسمی با غررب   های تریاکمصادف با جن  5241مرتبط با این کشور از سال 

هرای  المصالحه رقابرت قردرت  چین به عنوان کشوری مستعمره و وجه باعث شد 5343تا سال 
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برا   5343امرا انقرالب کمونیسرتی سرال      ،(Pletcher, 2011: 231-265) استعماری شناخته شود

اولین بار بعد از یرک   المللی چین را برایهویت بین ،بخشیدن به حوزه عمومی این کشورثبات

 ءارتقرا  ،قرن تثبیت کرده و این کشور را به عنوان دولتی کمونیستی معرفی کرد  پیرو این تحول

سرابقاً مسرتعمره   پنداری آن با سرایر کشرورهای   ذاتهای قدرت این کشور در کنار ه شاخص

هرای  هویرت شک  گیرد  در ذی  ایرن  المللی متکثری برای این کشور های بینهویت باعث شد

یفرای نقرس فعرال در    از توجه صرف به درون ترا ضررورت ا  متکثر، طیفی از الگوهای رفتاری 

 پذیرفته و به اجرا درآمد های عمومی جهانی حوزه

هرای کمونیسر  از طریرق    باعث شد چین تحقق آرمران  5343انقالب کمونیستی در سال 

در  را داری و امپریالیسر  رمایهطبقه در محیط داخلی و مقابلره برا مظراهر سر    ایجاد جامعه بی

 المللری منجرر بره تعریرف نروع     د  اگرچه این هویت برین دهعرصه خارجی مورد توجه قرار 

)همکراری گسرترده برا     ها برای این کشور در عرصه جهرانی شرد  از اتحاد و ائتالف یجدید

تراریخی ناشری از یرک قررن تجربره      امرا تحقیرر    ،(5311شوروی در مقابله با غرب در دهه 

مائو خود را به مثابره  « سه جهان»تا چین در پرتو دکترین بود استعمار این زمینه را مهیا کرده 

ها و نقس ،پیشاهن  جهان سوم و کشورهای درگیر در روند استعمارزدایی دیده و از این رو

ای خصرمانه  ها در رابحهدر پرتو این دو هویت، چینیمنافس نوینی را برای خود تعریف کند  

جویانه اولیه با شروروی در  غ  روابط همکاریبه ررب به خصوص آمریکا قرار گرفته و با غ

های روابط تعارضری خرود را   شاخص ،ادامه با گنجانیدن مسکو در قالب سوسیال امپریالیس 

  این تحوالت در شررایحی  (23: 5161)شاهنده، ندبا این همسایه شمالی و قدرتمند نشان داد

برا یرادآوری محریط     ،های تندرو در عرصره داخلری  ها و گروهاز جناحداد که بسیاری رخ می

خواهان تمرکز صرف دولت  ،ن برای چینهای ناشی از مشارکت در آالمللی و زیانناآرام بین

امرا انجرام    ،توجهی بره محریط خرارجی بودنرد )انزواگرایران(     این کشور بر امور داخلی و بی

هویرت   ،برا چررخس نخبگران در ایرن کشرور      زمران هر   ،5361اصالحات اقتصادی در دهه 

اجه کرد  در شرایط نوین که رشد و توسعه اقتصادی للی چین را با دگردیسی عظی  موالمبین

ضرورت جذب  ،شداولویت یافته و تحقق ایدئولوژی در گرو ایجاد چین قدرتمند دانسته می

منابس انررژی بره عنروان    نیازهای مرتبط با  المللی و رفسسرمایه خارجی، کسب بازارهای بین
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بره   رو ،به ویژه غرب ،های اصلی قدرت اقتصادی سبب شد تعام  چین با جهان خارجلفهؤم

المللری و  انتظارات از این کشور برای هنجارپذیری در جامعه برین  ،زمانو ه فزونی گذارده 

 افزایس یابد  6«دارسهام»یا  5«قدرت مسئول»عملکرد به مثابه 

به تدری  روابرط چرین برا سرایر کشرورها       ،بهبودی در روابط پکن و واشنگتنبا  ،5362از سال 

پرذیر  قاعرده  یگرر عادی شده و عضویت مجدد در سازمان مل  این کشور را بار دیگر به عنوان کنس

تا پایان اولرین دهره از    5331کننده از اواخر دهه المللی معرفی کرد  رشد اقتصادی خیرهبه عرصه بین

باعث شد پکرن حضرور فعرال و    درصد( در کنار احیای جایگاه نهادین  2توسط نرخ هزاره جدید )م

 ،ایرن تحروالت    (Fullilove, 2011: 63-64) المللری داشرته باشرد   برین مسرائ   بیشتری در مردیریت  

المللری  همانند قدرت بزرگ، قدرت آسیایی و همکاری با نهادهای بین را المللی نوینیهای بینهویت

برا  نتیجه طبیعی آن برود    ،ود آورد که تغییر در الگوهای رفتاری و ایجاد منافس جدیدبرای پکن به وج

المللری چرینِ   وان  سه هویرت برین   ،المللی چینهای هویت بینهدف ایجاد تمایز و معرفی گفتمان

ی اشراره  ، هویت نخست بره کشرور  کند  از دید ویرا شناسایی می 1و چین جهان 4، چین آسیا1چین

های چینی برومی شرده اسرت  در ایرن     با شاخصهاساً سوسیالیست بوده و این سوسیالیس  دارد که اس

در محریط داخر  و خرارج اسرت  هویرت      های سوسیالیسر   منافس چین در گرو تحقق آرمان ،حالت

کنرد کره حروزه قردرت و اولویرت      چرین را بره مثابره تمردنی شررقی معرفری مری        ،المللری دوم بین

ا باشد  چین از دیرباز امپراتوری بزرگ آسریا بروده و بایرد ایرن نقرس      سیگذاری آن بایستی آسیاست

المللری چرین را جهرانی معرفری کررده و      ای دیگر هویت برین عده ،در نهایت هدایتی خود را بازیابد 

ای در سح  جهران دیرده   های این کشور بایستی فراتر از مرزهای ملی و منحقهمعتقدند منافس و نقس

قردرت در   در حال توسعه واجد جایگاه بزرگی است و ه  به مثابهجهان در  که چین ه چنان  شود

برخری دیگرر از نراهران     ( Wang, 2012: 7)گیرد های بزرگ قرار میحال ههور در کنار سایر قدرت

 ،المللی از جمله بحرران کرره شرمالی   المللی با اشاره به جایگاه پکن در مدیریت مسائ  امنیت بینبین

                                                                                                                                        
1. Responsible Power 

2. Stakeholder 

3. China s China 

4. Asia s china 

5. World s china 
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سرازنده  دولرت  یرا   5گرر محتراط  لمللی چین از دو حالت دولت تسرهی  اد که هویت بینبر این نظران

المللی یا با اتخراذ رویکررد اول )در دهره    خارج نیست  این کشور در قبال مسائ  گوناگون بین 6فعال

هویرت دوم بره    شرد یرا برا اتخراذ    ( صرفاً در مقام ناهر و بدون تمای  به تأثیر عملری وارد مری  5331

 (   Lee, 2013: 312-331)پردازد می المللیح  با اولویت صل  و ثبات بینه راهبحران و ارائمدیریت 

گرران مسرائ  چرین در    تررین تحلیر   دیوید شامبا از جمله مه  ،هابندیبا وجود این تقسی 

ت سیاست خارجی ایرن کشرور   تکثر هویتی چین را بازنمایانده و معتقد اس ،تربندی دقیقتقسی 

هر  نرواحی    دانرد  هرای برزرگ را کلیردی مری    زمان ه  قدرته  ،یر این تکثر هویتیثتحت تأ

ورزد و کیرد مری  س بنیادی کشورهای در حال توسعه تأبخشد  ه  بر نقاولویت میپیرامونی را 

ایرن تعردد    ،ویکنرد  از دیرد   المللری چندجانبره اشراره مری    ه  به اهمیت فراوان نهادهای برین 

ها در مورد سرایر  مللی چین با شاخصه پراکندگی فراوان به تفکر چینیالهای هویت بینگفتمان

  عبارتند از: 1هاترین این هویتالمللی شک  داده است  مه کشورها، مناطق و موضوعات بین

نیرز نرام   « انزواگرایران »که بعضاً از آنها با عنوان  4گرایی: طرفداران گفتمان بومیگراییبومی -

هرای  و مارکسیسرت  1ترر  گرایران بیگانره  هرای پوپولیسرت، ملری   شام  گرروه  غالباً ،شودبرده می

سسرات پژوهشری کمیتره مرکرزی حرزب و      ؤها که عمدتاً در ذیر  م شود  این گروهارتدوکس می

اعتماد بروده و بره دنبرال    به جهان خارج بی ،گیرندقرار می 2(CASSآکادمی علوم اجتماعی چین )

مریکرا معتقدنرد   آین دسته ضمن انتقاد شدید از غرب بره ویرژه   تحقق استقالل کام  ملی هستند  ا

المللی به تمامیت سوسیالیستی این کشرور و فرهنر  آن ضرربه وارد    مشارکت چین در عرصه بین

کرده و استقالل و حاکمیت چین را مورد مصالحه قرار داده است  از این رو، آنهرا معتقدنرد چرین    

المللری( و بسرتن   اعتمادی به نهادهرای برین  ی )به خاطر بیالمللکردن حضور بینبایستی با متوقف

المللی کنونی بگرذارد  از دیرد آنهرا نظر      تأکید عمده را بر انتقاد از نظ  ناعادالنه بین ،درهای خود

                                                                                                                                        
1. Cautious Accommodator 

2. Active Constructor 

 (Shambaugh, 2011, 2013محالب این بخس تلخیصی است از: )  1
4. Nativism 

5. Xenophobic Nationalists 

6. China Academy of Social Sciences 
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داری بروده و تغییرر در وضرس کشرورهای در     های ثروتمند سرمایهموجود ناعادالنه و به نفس دولت

 ن نظ  و بازتوزیس درآمد میان شمال و جنوب است   در گرو تغییر ای ،حال توسعه

گرایان در عرصه داخلی با انجام اصالحات به سبک غربی مخالف کرده و معتقدنرد ایرن   بومی

داری شده و سیاست خارجی متناسب برا آن کره برر تکامر      نوع از اصالحات باعث ههور سرمایه

بردن حاکمیت حزب کمونیست است   ماحص  تالش غرب برای به تحلی  ،کید داردأت 5آمیزصل 

آمیز برای چین معادل آن چیزی است که در سرایر کشرورها   آنها با بیان اینکه سیاست تکام  صل 

حر    گیرری از آن بهتررین راه  بر این باورند که بررای پریس   ،های رنگی رخ نمودهبا عنوان انقالب

رج بره همرین نکرات خرت      گرایران بره محریط خرا    بستن درهای کشور است  رویکرد منفی بومی

شدن نیز تاخته و آن را صررفاً فراینرد   لنینیستی به جهانی –شود  آنها متأثر از عقاید مارکسیستنمی

مریکا در فاصرله  آهای مالی غرب به خصوص دانند و با اشاره به بحرانشدن سرمایه میالمللیبین

داری کننرد کره طری آن سررمایه    آن را نماد بارز ایرن مسریر معرفری مری     ،6113تا  6112های سال

نظران ایرن مکترب   انحصاری دولت منجر به آسیب رساندن به تمامی کشورها شد  از دید صاحب

تحوالتی از این دسرت  ، -CASSسسه ؤمدیر بخس علوم سیاسی م - 6هویتی از جمله فان  نین 

وران تئروری  مریکرا علیره عرراق در عمر  نشران داد د     آدر کنار رویکردهای امپریالیستی در جن  

دن  شیائوپن  به پایان رسیده است  به همین دلیر  آنهرا برا انتقراد از سیاسرت       1«صل  و توسعه»

صحبت از همکاری اسرتراتژیک   ،خارجی نرم چین در برابر آمریکا به عنوان سردمدار نظ  موجود

هرویتی دارای   توان گفت این رویکررد می رو،دانند  از این میان پکن با واشنگتن را صرفاً توه  می

 مریکایی قدرتمندی است آگرایی افراطی و ضد های ملیلفهؤم

های عمرومی و دانشرگاهی چرین برا انتشرار      این وجه فکری در حوزه ،های گذشتهدر سال

چه کسی در چرین ناراضری     1چین ناراضی است  4تواند بگوید نهچینی که میهایی مانند کتاب

برا بررسری دقیرق     (2013ر شرده اسرت  دیویرد شرامبا )    متبلو 6چرا چین ناراضی استو  2است

                                                                                                                                        
1. Peaceful Evolution 
2. Fang Ning 
3. Peace and Development 
4. China Can Say No (Zhongguo Keyi Shuo Bu) 
5. China is Unhappy (Zhongguo bu Gaoxing) 
6. Who is in China Unhappy (Shei Zai Zhongguo bu Gaoxing?) 
7. Why is China Unhappy (Zhongguo Weishenma bu Gaoxing?) 



 118 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ... ـــالمللی درمان هویت بینهای تکثر گفتیشهر

های هر یک از نویسندگان این آثار معتقرد اسرت ایرن کترب حراوی سربکی       خاستگاه و ویژگی

ای محتوایی گذارانه دقیق  تمامی این آثار دارجویانه و لفاهی است تا یک تحلی  سیاستمجادله

مریکا به صرراحت در تمرامی   آوپا و مریکایی بوده و خصومت علیه ارشدیداً ضد غربی و ضد آ

شود  از دید شرامبا ایرن   کید میأاز غرب ت 5«گسست کیفی»آنها ابراز شده است  در این آثار بر 

پرستی داللت دارد که هدف از آن مقابله با نفوذ و های ضد بیگانهمفهوم به نوعی از ابزار رقابت

حمله به آن بخس از نخبگران   ،آثار افکار خارجی به درون چین است  هدف دیگر این دسته از

اند  لرزوم تنبیره غررب،    چینی است که از دید نویسندگان این کتب مفتون و مرعوب غرب شده

 ،پیوند در خرارج از کشرور  های ه دادن به گروههدایت تجارت خارجی با نیروی نظامی، شک 

  شودهاست که برای چین تجویز میهای عجیب دیگری از این کتابملغمه

امرا   ،با وجود اینکه افکار و رویکردهای این مکتب در برخی ادوار توانسته تأثیرگذار باشرد 

برا تمجیرد از رشرد صرنعتی چرین در       5331های رسد تحرکات دن  در حدود سالبه نظر می

هرای  گرایی، تعیین جانشینان بعدی دولرت و سرخنرانی  کردن چپنواحی جنوبی کشور، محکوم

شدن این رویکرد داری تا حدی مانس از تبدی حات و سوسیالیس  سرمایهمتعدد در ستایس اصال

گذاری داخلی و خارجی شرده اسرت  برا ایرن حرال، ترداوم       به گفتمان غالب در حوزه سیاست

ریزی برا اقتصراد آزاد، مالکیرت جمعری برا      ها میان اقتصاد متمرکز مبتنی بر برنامهمعض  تناقض

داری غربری بره   المللی، بحران مالی در سرمایهز نظ  بینآمیمالکیت خصوصی و ماهیت تبعیض

هرای اخیرر تبردی  شرده و بره      شواهدی برای این مکتب در جهت تأیید ادعاهای خود در سال

گرایری همچنران برا فرراز و     های انزواگرایی در سایر مکاتب به جز جهران لفهؤهمین دلی  نیز م

 فرودهایی ادامه داشته است 

المللری چرین   های بینتب به عنوان گفتمان غالب در ارتباط با هویت: این مک6رئالیسم -

بینی روشنفکران چرین در چنرد سرده اخیرر ریشره دارد       شناخته شده و در تفکرات و جهان

گرایری  وجوه اصلی این رویکرد در مقایسره برا برومی    ،ترسی کمترگرایی بیشتر و بیگانهعم 

عنوان واحد اصلی تحلی  پذیرفته شرده، محریط   ملت به  -است  در قالب این گفتمان، دولت

                                                                                                                                        
1. Qualified Break 
2. Realism 
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شرود و برا ایرن ادعرا کره مسرائ  و       بینری تصرور مری   المللی، آنارشیک و غیر قاب  پریس بین

شرود  در نتیجره، خودیراری    مخالفت می ،کنندالمللی به درون مرزها نفوذ میموضوعات بین

رفداران این گفتمان که ناپذیر است  با پذیرش این مفروضات، طبرای کشورها اصلی اجتناب

معتقدنرد چرین    ،هرای فکرری فعرال هسرتند    ها و گروهعمدتاً در ذی  ارتس و برخی دانشگاه

بایستی از قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی خود برای افزایس نفوذ استفاده کرده و در عرین  

ی های چینی در قالب خوانس تهراجم محدودبودن آن را نیز داشته باشد  رئالیست ، حسحال

آن بر این نظراند که چین بایستی به قدرت ملی جامس با محوریت قدرت نظامی و اقتصرادی  

توجه داشته باشد تا بتواند نفوذ خود را گسترش دهد  حضور قدرتمنرد نظرامی در اقیرانو     

هرایی از پیشرنهادهای ایرن    نمونره  ،مریکا به ترایوان م یا ممانعت از فروش اسلحه توسط آآرا

گیرند که با وجرود  های تدافعی قرار میهاست  در برابر این دسته، رئالیستدسته از رئالیست

کنند  آنها با وجرود  کید می، بر دیپلماسی و قدرت فرهنگی تأنظر در مفروضات بنیادی اتفاق

موافقت با گسترش توان نظامی چین معتقدند این توان بایسرتی در مسریر بازدارنردگی قررار     

اولویت اصلی برای چین حفظ دستاوردها و مقابله با تهدیردات از  گیرد زیرا در جهان امروز 

گیرری از  گیری از اقدام سایر کشورهاست  استفاده از قدرت اقتصادی مانند بهرره طریق پیس

گیری از قدرت نظامی برای افزایس توان بازدارندگی در این های آمریکا و یا بهرهاهرم بدهی

المللی و گسترش روابط با ترایوان  با بدبینی به محیط بینها شود  رئالیستگفتمان توصیه می

شردن،  تعریف محدودی از منافس ملی چین ارائه کرده و مسرائلی همچرون جهرانی    ،مریکاآو 

هرا  رئالیسرت  ،گرایران نوا برا برومی  پذیرند  ه را نمی 5های فراملی و تدبیر امور جهانیچالس

دامری   ،قالب مدیریت و تدبیر امرور جهرانی   معتقدند تالش غرب برای قراردادن نام چین در

 خحرناک با هدف ایجاد محدودیت برای چین است  

گذشته توأم با ضرعف و فتررت چرین ایرن الرزام       ،های چینیاز منظر برخی دیگر از رئالیست

تاریخی را برای این کشور ایجاد کرده تا با افزایس قدرت خود بر علیه کشورهایی کره در گذشرته   

اسرتاد   6شرن دینگلری   ،اند وارد عم  شروند  در همرین راسرتا   و استثمار چین بودهخواهان ضعف 

                                                                                                                                        
1. Global Governance 

2. Shen Dingli 
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در ده یا بیست سال آینده چرین  »المل  در دانشگاه فودان شانگهای معتقد است برجسته روابط بین

هرای  برود و ممکرن اسرت تحرری      ترین صادرکنندگان فناورهرای پیشررفته خواهرد   یکی از بزرگ

همرین نویسرنده در   «  انرد نی اعمال کند که این کار را با چین انجرام داده ای علیه کساکنندهمحدود

توانی  یک یک کشرورها را هردایت کنری      چین قدرت بزرگ است، ما می»گوید جای دیگری می

هیچ کس نباید تالش کند ما را رهبری و هدایت کند، هیچ کس نباید به مرا بگویرد چره کراری را     

 (  Wellington Conference on Contemporary China Report, 2010)« انجام دهی 

دو ترن دیگرر از    4،از دانشگاه نانکای 1و ژان رویژوان  6از دانشگاه سین  هوا 5یان ژتون 

های کنت والتز به تقویت نگراه  پردازان رئالیست چینی هستند که که با عقبه تجربه کال نظریه

آمیرز، نظریره   ههرور مسرالمت   ،از دیرد یران  انرد   رئالیستی در سیاست خارجی چین کمک کرده

زیرا حاوی این پیام بررای دشرمنان اسرت کره      ،گذاری چین استخحرناک برای حوزه سیاست

چین برای محافظت از حاکمیت و منافس خود هیچگاه قدرتمند عم  نخواهد کرد  انتشار کتاب 

ار قهرری در  نشانگر نگررش سرخت وی بررای اسرتفاده از ابرز      5336وی در سال  1ههور چین

رود  بره  المللی و به خصوص جهت اعاده تایوان و تجهیز نظامی چین به شرمار مری  عرصه بین

هرای  ایرده  ،«جهران چنردقحبی  »یرا  « آمیرز توسعه مسرالمت »های مانند وی، برای ژان نیز نگرش

توانرد منجرر بره    المللری مری  اشتباهی هستند که که با قضاوت و ارزیابی نادرست از شرایط بین

هرا بره چرین ضرربه وارد کررده و      مریکا سالآ ،گذاری چین شوند  از دید یانجعه در سیاستفا

، حال چین حق دارد و باید ناراضی باشد  اگر چین از وضرعیت گذشرته رضرایت داشرته باشرد     

چرین بره    ،مریکا باز ه  تمای  خواهد داشت از منرافس چرین سروء اسرتفاده کنرد و در نتیجره      آ

 (  Cited in Shambaugh, 2011: 13ی  خواهد شد )نشانده امریکا تبددست

گرذاری چرین در   با وجود اینکه نگاه مکتب رئالیستی گفتمران تقریبراً غالرب حروزه سیاسرت     

امرا مجموعره ایرن     ،المللی بره جرای نهراده   های گذشته بوده و تأثیرات خود در رفتارهای بینسال

شناختی کررده اسرت  شرامبا بره     تناقض هستیها را درگیر نوعی رئالیست ،رویکردها در بیان شامبا

                                                                                                                                        
1. Yan Xuetong 
2. Tsinghua University 
3. Zhan Ruizhuang 
4. Nankai University 
5. China Rise 
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رسرد کره   بنردی مری  بره ایرن جمرس    ،ک  کمیسیون اصالحات چرین  دبیر 5نق  از دین  کویسون 

ها از یک سو معتقدند که به موازات افزایس قدرت چین منافس این کشور در محیط خارجی چینی

کنس به مثابه کشرور امپریالیسرتی   بخشیدن به آنها های حفاهت یا تداومافزایس یافته و یکی از راه

یعنی کشوری که توان و تمای  آن را دارد تا در هر زمان ممکن و مرورد نیراز    ،طلب استو جن 

گیری از تمامی ابزارها بره ویرژه ابرزار نظرامی وارد عمر  شرود  از       برای دفاع از منافس خود با بهره

برا محریط خرارجی در عمر  ایرن       سوی دیگر، تجربه و گذشته تاریخی چین در تعام  و مواجهه

رغر  تجربره چنردین قررن     بره  زیرا چرین   ،(Shambaugh, 2013: 27گزینه را غیر ممکن ساخته )

هرای  هیچگراه آغرازگر جنر     ،روایی در مناطق شرقی آسیا و عملکرد به عنوان قدرت برترر فرمان

 ی خود شده است هایی از تاریخ نیز قربانی این نگاه فرهنگدر برهه وطلبانه بزرگ و توسعه

تأکید اصلی بر ضررورت گسرترش روابرط برا      ،: در ذی  این مکتب6های بزرگمکتب قدرت -

گیرد  طرفرداران  مریکا، روسیه، اروپا و ژاپن قرار میآالمللی از جمله های بزرگ در عرصه بینقدرت

هرا و وزارت  شرگاه این دیدگاه که عمدتاً شام  متخصصان مسائ  آمریکا، روسیه، ژاپن و اروپا در دان

ترروجهی برره روابررط بررا کشررورهای در حررال توسررعه و الزامررات ضررمن کرر  ،خارجرره چررین هسررتند

های بزرگ مغایر با منرافس ملری بروده و سرایر     ابحه باثبات با قدرترگرایی معتقدند نداشتن چندجانبه

قردر  ران چرین آن کند  از دید آنها، رهبر به ویژه در مناطق را متأثر می ،های روابط خارجی چینحوزه

برر  زیرا عدم رابحه برا آنهرا هزینره    ،های بزرگ حفظ کنندپراگمات هستند که روابط خود را با قدرت

گرذاری و  محررک نوسرازی چرین و الزامرات آن از جملره سررمایه       ،خواهد بود  در قالب این مکتب

 هاست   ترین دلی  برای گسترش روابط با قدرتفناوری مه 

معرفی شرده و ایرن اعتقراد وجرود دارد کره       1«کلید کلیدها»مریکا آحه با راب ،در این دیدگاه

های سیاست خارجی چین باشد  افرادی حفظ رابحه هماهن  با واشنگتن باید در صدر اولویت

از  6، چروی لیررو  2از دانشرگاه رنمرین   1از دانشگاه بیجین ، جین کانرونر   4مانند وان  جیسی
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 ،مریکرا نیرز هسرتند   که همگی عضرو جامعره محالعرات آ    5المل  معاصر چینسسه روابط بینؤم

در دوره ریاست  ،مریکایی در سیاست خارجی چینآمعرف این رویکرداند  این طرفداران نگاه 

زدایی با غرب به خصوص برا  در تنسبه خاطر سیاست کلی این کشور  ،جمهوری جیان  زمین

زمان با آغاز ریاست و ه  6111ا از سال ام ،مریکا در آن دوره از نفوذ فراوانی برخوردار بودندآ

جمهوری هو جینتائو و تأکید وی بر لزوم نگاه هماهن  در سیاست خرارجی، توجره بره بسرط     

مریکرایی  نگاه آ ،ایروابط با کشورهای جهان سوم و استفاده از دیپلماسی همسایگان و فرامنحقه

تا  6112های وع در فاصله سالتا حدی دامنه تأثیرگذاری خود را از دست داده است  این موض

ای چین با همسایگان و مخالفت با حضرور نیروهرای   های منحقهزمان با افزایس تنسه  ،6151

 خارجی در منحقه تشدید شد 

های بزرگ شام  طرفداران گسترش روابط برا روسریه   دومین رویکرد در ذی  مکتب قدرت

مریکا دارای مزایای مهمی مانند آانند اروپا و است  از دید هواداران این نگاه، اگرچه روسیه به م

کننردگان منرابس   تررین عرضره  اما این کشور یکی از برزرگ  ،سرمایه یا فناوری برای چین نیست

شرود  از ایرن   گذاری محسروب مری  هانرژی و تجهیزات نظامی بوده و مکان مناسبی برای سرمای

ی امنیت ملری چرین حیراتی اسرت      حفظ و گسترش روابط با روسیه برا ،در موارد مخاطره رو،

مریکرا بررای چرین    آاز دانشگاه پکرن معتقدنرد    6وی طرفداران رویکرد روسیه محور مانند پان

شود و تصور روابط استراتژیک با این کشور تفکری مبتنی بر بیران  بست و مانس محسوب میبن

از دیرد آنهرا،    های آن برای منافس چرین بریس از مزایرای آن اسرت     آمال و آرزوهاست که زیان

سیاست خارجی چین بایستی تعدی  شده و به روابط با مسکو بهای بیشرتری دهرد  بره همرین     

های اخیر طرفداران گسترش روابط با روسیه به یکی از منتقدان جردی نگراه   جهت نیز در سال

 اند  های توسعه یافته غربی تبدی  شدهدن  در بازکردن درهای کشور به سوی قدرت

هرای  به عنوان یکی از سرتون  6116تا  6112های روپایی نیز اگرچه قب  از سالکشورهای ا

اما رویکرد متفرق این اتحادیره در تعامر     ،شدندگرایی مد نظر چین در نظر گرفته میچندجانبه

کره مرانس از    6112با سوی دیگر آتالنتیک و اهمیت سیاست خارجی و امنیتری اروپرا در سرال    

                                                                                                                                        
1. China Institute of Contemporary International Relations 
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باعرث شرد طرفرداران گسرترش      ،ه مثابه قدرت نوین در حال ههور بودتداعی آنها برای چین ب

 گیری نداشته باشند های تصمی روابط با اروپا مجال زیادی برای تأثیرگذاری بر حوزه

ای سامان یافتره برود کره بره     های اخیر رویکرد مقامات چین به گونهجود اینکه در سالو با

اما به موازات تغییر در نس  رهبرران و   ،شدداده میها اهمیت زیادی روابط با هر یک از قدرت

انتظارات آنها و افزایس الزامرات گونراگون توسرعه از انررژی و فنراوری و سررمایه گرفتره ترا         

ویژه در دوره هوجینتائو توجه چین به روابط خارجی از جامعیت بیشرتری   بازارهای مصرفی به

سیاست خارجی به توسعه روابط با سایر  گیریبرخوردار شده و با هدف ایجاد توازن در جهت

 مناطق و کشورها نیز توجه شده است   

بره عنروان راه میرانی     5های بزرگ، مکتب هویت آسیایی: در برابر مکتب قدرتهویت آسیایی -

های سیاسرت  گرایی معتقد است چین کشور آسیایی بوده و در نتیجه اولویتگرایی و بومیبین جهان

در این ناحیه و کشورهای همسایه متمرکز شرود  از دیرد آنهرا، اگرر چرین را بره       خارجی آن نیز باید 

گیررد و تروان   عنوان کشوری در نظر بگیری  که به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک در مرکز آسریا قررار مری   

های تابعه گوناگون از جنوب شررقی آسریا و حروزه اقیرانو  هنرد گرفتره ترا        ایجاد ارتباط با سیست 

ای مرکزی را داراست و همین موضوع باعث شده در بسیاری از مسائ  آسیا درگیرر  خاورمیانه و آسی

توان از اهمیت همسایگان و تعام  با کشورهای آسیایی غاف  شرد  حلقره فکرری    نمی ،بنابراین  باشد

های اخیر در وزارت خارجه متمرکز بوده بر این نظراند کره اگرچره همسرایگان    این گروه که در سال

تروجهی بره آنهرا مرانس اصرلی در      اما در صورت بی ،کشورهایی پیشرفته و باثباتی نیستند چین عمدتاً

برابر توسعه کشور و تحقق امنیت ملی خواهند بود  در نتیجه، ایجاد روابرط باثبرات و زدودن تصرور    

 منفی آنها از نینات چین بایستی در مرکز توجه قرار گیرد   

کیرد  های آسیایی و به ویژه همسرایگان تأ بط با کشورمکتب هویت آسیایی اگرچه بر گسترش روا

بلکره   ،اما این موضوع هرگز به معنای منحصرکردن روابرط بره ایرن منحقره و کشرورها نیسرت       ،دارد

طرفداران آن بر این اعتقاد هستند که اهمیت آسیا و همسایگان در سیاست خارجی جمهروری خلرق   

بلکه بایستی به طرور   ،ایای ناشی از آن مصادره شودهای بزرگ و مزچین نباید به نفس روابط با قدرت

نسبی توجه چین به توسرعه روابرط برا محریط پیرامرونی خرود اولویرت داشرته باشرد  نمرود عینری            

                                                                                                                                        
1. Asia First 
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برا دیپلماسری پیرامرونی یرا همسرایه       ،5331تأثیرگذاری این هویت بر سیاست خارجی چین در دهه 

در آسریا خرود    5332به ح  بحران مالی تحقق یافت  به طوری که چین تالش کرد با کمک  5خوب

 را به عنوان قدرت عالقمند به شکوفایی، صل  و توسعه در منحقه نشان دهد 

هرای  شراخص  ء: با وجود اینکه در نتیجره رشرد اقتصرادی و ارتقرا    6مکتب جهان جنوب -

المللری جهران   طرفداران هویت بین ،شودقدرت ملی از چین به عنوان قدرت بزرگ نام برده می

گرا یا جهان جنوب معتقد به ضرورت همراهی چین با کشورهای در حال توسعه هسرتند   سوم

طرفداران این رویکرد با ابتنای هویت چین بر مجموعره کشرورهای در حرال توسرعه برر ایرن       

ساز حمایت جمعی دیپلماتیک مه  برای چرین در  نظراند که تأکید بر نگرش جهان سومی زمینه

چین باید از منافس جهان سروم برا تأکیرد برر موضروعاتی چرون اصرالح         شود ها میسایر حوزه

 61هرای گرروه   المللی، برنامه توسعه هزاره، مشرارکت بیشرتر و فعنرال در اجرال     نهادهای بین

(G20) ( و تقویت گروه بریکسBRICS)1 زیرا این امرر عرالوه برر ترأمین منرافس       ،حمایت کند

 ی خواهد داشت   چین افزایس قدرت نرم این کشور را در پ

دست به کشورهای جهان سوم معتقدند کشورهای جهران سروم را در سره    اینان با ردن نگاه یک

شده مانند برزی ، شریلی،  بندی کرد: دسته نخست شام  اقتصادهای تازه صنعتیتوان طبقهدسته می

آمد متوسط فریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه هستند  دسته دوم کشورهای در حال توسعه با درآ

هستند که نمونه آنها مکزیک و تایلند و سایر کشورهایی است که تولیرد ناخرالص داخلری سررانه     

یافتره عمردتاً   دالر در نوسان است  گروه سوم شام  کشورهای کمتر توسعه 6111تا  211آنها بین 

توان نگاهی یکسان به ماهیت فریقا و جنوب آسیا هستند  در شرایحی که نمیدر جنوب صحرای آ

وهیفه چین نیز اتخاذ رویکردی اسرت کره طری آن     ،روابط به هر یک از این دسته کشورها داشت

ها تعام  کند  عرالوه برر ایرن، هرفیرت     با هر یک از این گروه از کشورها متناسب با مقتضیات آن

تواند به توانرایی  المللی و افکار عمومی جهانی میدر حوزه نهادهای بین کمی و کیفی این کشورها

زنی با غرب در موضوعاتی مانند تبت، تایوان، حقروق بشرر و تغییررات    هرچه بیشتر چین در چانه

در قالب این مکتب، چین به مثابره قردرت تجدیرد نظرر طلرب       ،آب و هوایی کمک کند  بنابراین
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  84بهار  76فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 117

المللی ناعادالنره بروده   زیرا برای آنها نظ  موجود بین ،وضس موجود شود تا قدرت حافظتصور می

 یافته است   های توسعهبه نفس قدرت و وزن و جهت آن

اخرتالف   ،: در مورد ایفای نقس چرین در تردبیر امرور جهرانی    5گرایی گزینشیچندجانبه -

رد  برخی از آنهرا  گذاران و محاف  علمی این کشور وجود داهای زیادی در میان سیاستدیدگاه

معتقدند چین نه آمادگی مشارکت جهانی کام  را داراست و نه توانرایی آن را  چنانکره دیوبرد    

چینی کره حتری   »آورد که المللی چین میبه نق  از یکی از متخصصان مسائ  بین (2013شامبا )

خی دیگر نیز بر«  تواند به مدیریت جهانی بپردازدچگونه می ،تواند خودش را مدیریت کندنمی

تدبیر امور جهانی را صرفاً دامی از جانب غرب برای استحاله توان و ایجراد هزینره بررای ایرن     

المللری و چندجانبره در   دانند  با این حال، با افزایس اهمیت و جایگراه نهادهرای برین   کشور می

گرذاران  توجره برخری از سیاسرت    ،المللی چرین ههور بین ،زمانیند تدبیر امور جهانی و ه آفر

چینی به این سو معحوف شد که پکن باید از هرفیت این نهادهرا در راسرتای اهرداف و منرافس     

خود استفاده کند  از دید آنها، چین با افزایس تدریجی و گزینشی مشرارکت جهرانی خرود )در    

ی از المللر ارتباط با منافس و امنیت ملی( باید نقس جهانی بیشتری ایفا کند تا بتواند انتظارات بین

 گرایانه پاسخ گوید دار و منفعتخود را به صورت جهت

در حالی که در مورد مصادیق مشارکت جهانی از سرازمان   ،المللیقائالن به این هویت بین 

برا   ،هرا اخرتالف نظرر دارنرد    مل  گرفته تا امور پیرامونی و مشارکت چندملیتی با سرایر قردرت  

بیر امور جهانی صرفاً دامری از جانرب غررب بررای     گرایی و تدتقویت این فرضیه که چندجانبه

معتقدنرد اوالً چرین    ،ایجاد خدشه در حاکمیت چین و درگیرسازی آن در امور غیرمرتبط است

ها جدا کرده و تمرام مسرئولیت را یکجرا    ها خود را از سایر قدرتنباید در این دسته از فعالیت

رت ملی چرین  رت گرفته و با مبانی قدبپذیرد  دوم اینکه مشارکت باید به صورت گزینشی صو

خوانایی داشته باشد و در نهایت باید در نظرر   6که با استراتژی ابهام دن متناسب باشد  سوم این

 تاکتیک است نه فلسفه    ،داشت تدبیر امور جهانی

                                                                                                                                        
1.Selective Multilateralism 

کرردن  منتظرمانردن، پنهران  »اشاره به این گفته دن  در مورد راهبرد چین در روابرط خرارجی کره وهیفره چرین        6

 است « شفافیت، عدم تعقیب رهبری اما انجام برخی اقدامات
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گرایی با استناد به استراتژی ابهام دن  طی نشست ساالنه انجمن روابط طرفداران چندجانبه

تواند بره انحبراق   به این نتیجه رسیدند که رعایت ده اص  می 6151در سال  5ل  در النژوالمبین

المللی کمک کرده و به کارآمردی آن بینجامرد    این استراتژی با وضعیت کنونی چین و نظام بین

 این ده اص  عبارتند از:

 با ایاالت متحده درگیر نشوید   5

 چالس نکشید  المللی را در تمامیت آن بهنظام بین  6

 دادن یه سیاست خارجی استفاده نکنید از ایدئولوژی برای هدایت و جهت  1

 المللی قرار نگیرید محور و مرکز ثق  جناح ضد غربی در عرصه بین  4

 با اکثریت کشورها حتی در شرایحی که حق با ماست معارضه نکنید   1

 مصالحه و بده بستان را فرا بگیرید   2

 س بر مبنای منافس متقاب  را بیاموزید بازی و کن  6

 در مورد منافس اصلی چین به ویژه انسجام و اتحاد کشور مصالحه نکنید   2

 های مورد نیاز اقدام کنید المللی در حوزهبه ایجاد کاالهای عمومی بین  3

دهیرد   دادن به وقایس جهانی تغییرکردن و حساسیت نشانالمللی چین را با توجهتصویر بین  51

(Shambaugh, 2011: 19 ) 

ای باشرد کره هر  بره عنروان      اهتمام چین در تدبیر امور جهانی باید به گونه ،به همین دلی  

تصور نشود   6گیرنده مجانیدیده شود و ه  اینکه صرفاً از دید دیگران سواری« قدرت مسئول»

 ،المللری چرین  رکت برین طرفدارن این نوع از مشا ( معتقد است2013به همین جهت نیز شامبا )

هستند  به این معنا که چین تمای   4«گرایان گزینشیچندملی» ،باشند 1گرابیس از آنکه چندجانبه

های کوچکی از کشورها فعالیت کند تا نهادهای رسرمی و  المللی درون گروهدارد در مسائ  بین

ای موضروع هسرته   ای کرره شرمالی و  المللی  مشارکت گزینشی چین در بحران هسرته ثابت بین

 شود هایی از این عملکرد تلقی میایران نمونه

                                                                                                                                        
1. Lanzhou 

2. Free Rider 

3. Multilateral 

4. Selective Multinationalists 
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المللی چین و درست در نقحه مقاب  هویت های بین: در انتهای طیف هویت5گراییجهان -

گیرند که بر ضررورت حضرور چرین در حر  و     گرایانه قرار میمعتقدان به نگاه جهان ،گرابومی

اسب با جایگاه این کشور تأکیرد دارنرد  اگرچره ایرن     المللی متنفص  بسیاری از موضوعات بین

انگاران  تا طرفرداران مکترب   هایی از سازهمکتب دارای خاستگاهی التقاطی بوده و افراد و گروه

ها عمدتاً مشابه نهادگرایران لیبررال در   اما از حیث مفاهی  و گزاره ،انگلیسی در آن حضور دارند

کننرد  اینران برا تأکیرد برر      شدن تکیه مری گرایی و جهانیغرب بوده و به لحاظ فلسفی به انسان

هرای فراملری را در گررو همکراری فراملری      چالس شدن حاکمیت دولت، ح ضرورت محدود

دانند  تمرکز تحلیلی بر امنیت غیر سنتی مانند امنیرت انسرانی، امنیرت اقتصرادی، مقابلره برا       می

، مواد مخدر، امنیرت سرایبری و دزدی   یافتهتروریس ، بهداشت عمومی، توجه به جرائ  سازمان

 دریایی از دیگر محورهای مورد توجه این مکتب هویتی است   

ای و قدرت نرم و اعتقاد به دیپلماسی و همکراری منحقره   ءگرایان با اشاره به ضرورت ارتقاجهان

 هرای دیپلماتیرک  بنردی ناپرذیری مشرارکت چرین در گرروه    اعتماد به نهادهای چندجانبره از اجتنراب  

گیرری  گوینرد  شرک   ای در سراسر جهان و فعالیت در شورای امنیت سازمان ملر  سرخن مری   منحقه

دادن برره سررنتی و شرک   مرکرزی در ارترس چررین بررای رصررد موضروعات مرررتبط برا امنیررت غیرر      

و  1اعرراب  –، اجال  همکاری چرین 6فریقاآ –ای مانند اجال  همکاری چینهای منحقهبندیگروه

ثیرگرذاری ایرن مکترب برر سیاسرت و روابرط       ای از تأنمونره  4،ریکای التینمآ –نشست شرق آسیا 

هرا بره افرزایس وزن و    توانرد بریس از سرایر هزینره    خارجی چین است  از دید آنها، این رویکرد مری 

المللی چین و در نتیجه قدرت آن کمک کند و آن چیزی که در این میان اهمیت بیشرتری  جایگاه بین

کید برر  با تأست خارجی چین به بهره گیری از فرهن  سنتی و فلسفه چینی )توجه مقامات سیا ،دارد

بره دسرت    محورهایی همانند صل  و همکاری، اخالق، سنت و آداب و رسوم و خیرخواهی( بررای 

هرای  المللی است  اهمیت این رویکررد در سرال  دادن به هنجارهای بینآوردن سهمی بیشتر در شک 

گرایری از منظرر   ه که طرفداران برخی از مکاتب هویتی دیگر نیز به جهانگذشته تا آن جا افزایس یافت

                                                                                                                                        
1. Globalism 

2. Forum on China-Africa Cooperation 

3. The China-Arab Cooperation Forum 

4. The East Asian-Latin America Forum 
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پردازان رئالیستی چین معتقرد اسرت ایرن    اند  چنانکه یان ژتون  از جمله نظریهمکاتب خود نگریسته

المللی مشارکت بیشتری داشته باشد و با تحمیر  وزن و قردرت خرود    کشور بایستی در نهادهای بین

 ( Shambaugh, 2011: 21المللی خود را افزایس دهد )نبر آنها جایگاه بی

غر   بره ر هرا  دهرد ایرن گفتمران   المللی چین نشان میهای هویت بینبررسی محتوایی گفتمان

گیرری قرابرت میران    باشند  بره طروری کره امکران در نظر    هایی نیز میپوشانیدارای ه  ،هاتفاوت

گرایان از سوی دیگر وجرود دارد   یان و چندجانبهگراها از یک سو و جهانگرایان و رئالیستبومی

المللی به مثابه معررف نقرس چرین در عرصره     های بیننکته مه  آن است که هویت در عین حال،

الگوهای رفتاری این کشور را در چند دهه اخیر متأثر کرده و از این جهت رفترار نوسرانی    ،جهانی

نچه هدف تبیینی این نوشرتار  ، آالاست  با این حدر دوران گذار قاب  توضی  ساخته  را شوراین ک

الی المللی چین است  سرؤ های بینبررسی دالی  و چرایی این تکثر گفتمانی در هویت ،قرار گرفته

 ،یلوامعر ثیر چره  خارجی چین در ابعاد هویتی تحت تأ تواند نشان دهد سیاستکه پاسخ به آن می

   پیشه کرده است  جویانه یا تعارضی راالگوهای رفتاری همکاری

 

 المللی چینهای هویت بین.تبیین گفتمان1
بره عنروان   -ها دولت دادن به منافسها در شک نی بر تأثیر هویتتانگارانه مببا پذیرش نگاه سازه

ها از متغیرهای سیستمی و سح  ثربودن این هویتأو مت -جوهر و هدف غایی سیاست خارجی

کره   چین المللیهای موجود هویت بینین چرایی تکثر گفتمانتوان در تالش برای تبیمی ،واحد

بره دو دسرته از    ،منجر به الگوهای رفتاری مختلف در سیاست خارجی این کشور شرده اسرت  

دهنرده بره   تررین عوامر  داخلری شرک     مهر   ،خارجی اشاره کرد  در این راستاعوام  داخلی و 

 المللی چین عبارتند از:های بینهویت

های اصلی تغییر در تعریف چین از جایگاه خود در نظرام  یکی از پایه :جتماعیتغییرات ا -

اگرچه های اخیر بوده است  تغییرات اجتماعی گسترده در این کشور در سال ،المللی موجودبین

قشربندی اجتماعی در جامعه چین با اولویت طبقات دهقانی و کراگری   5311و  5341در دهه 

هایی کره در  گذاریو سیاست اقتصادی جامعه چین در نتیجه اصالحات ،در حال حاضراما  ،بود

درصرد   11نزدیک به شاهد قشر عظیمی از طبقات شهرنشین ) ،به انجام رسانده بخس فرهنگی
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هرای  فنراوری   5اسرت  میانگین سنی پایینو  جوانانتعداد زیاد  ،( و در عین حال5161در سال 

های کشرور خرود را از   این اجازه را داده تا اولویتعی های جدید اجتمابندیمدرن نیز به گروه

در حالی کره نرزد نسر  اول انقرالب مجاهردت و        (Zhu, 2010: 58) ای دیگر نگاه کنندزاویه

جهان  ،چین بر ساخت درونی تمرکز کند شدمیهای سوسیالیس  باعث تالش برای حفظ آرمان

هرا و دریچره تعامر  نگریسرته     ه واقعیرت نزد نس  اجتماعی نوین و طبقات نوپا از زاویر امروز 

هرای  میلیون نفر با گوشی 421میلیون کاربر اینترنتی با کامپیوتر شخصی و  135وجود  شود می

ثیرپرذیری از جهران بیررون را بررای نسر  نروین در عصرر        تأ، (Millward, 2013)تلفن همراه 

اعرث شرده سری  انتظرارات     های اخیرر ب این تحول در سال  ناپذیر کرده استارتباطات اجتناب

امری که  ،ها اثرگذار باشدگیریبر نحوه تصمی  ،افکار عمومی از رویکرد سیاست خارجی چین

نظرارت برر رونرد اجررای سیاسرت       ،زمان سبب شده با افزایس آگاهی سیاسی و اجتمراعی ه 

یرد  کجهانی تأنقس چین در عرصه خارجی و چینس راهبردها بیشتر شده و بر تعام  و افزایس 

برودن سرنت آن در کنرار    تداوم زندگی روستانشینی و قروی  ،بیشتری صورت گیرد  با این حال

ی عمرومی باعرث شرده جریران تغییررات      هاتقاضرا  در برابرر نفوذپذیری سخت سیست  سیاسی 

 المللی چین باشد بین هایگیری هویتثیرگذار بر شک وزه تأاجتماعی نتوانند تنها ح

کارگزاری در روند اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی به ویرژه در   ری: تأثتمایالت رهبران -

قاب  انکار است  با وجود اینکه حرزب کمونیسرت چرین     متمرکز غیرکشورهای اقتدارگرا و شبه

حزب مسلط این کشور از زمان انقالب تا به امروز بوده و تمامی تصمیمات داخلی و خرارجی  

ن بنردی در درون آ امرا اخرتالف سرلیقه و جنراح     ،های رهبران آن گرفته شرده بر اسا  اولویت

های درون حرزب کمونیسرت چرین بره دو     جریان ،بندی کالناست  در تقسی بوده گریزناپذیر 

نخسرت کره عمردتاً     ائرتالف شوند  تقسی  می 1گرایانتودهو  6دسته ائتالف نخبگان یا اشرافیون

انقالبی اصی  و مقامات سح  باال و های به رهبران اولیه حزب، خانوادههای وابسته شام  گروه

قررار   -رئیس جمهرور سرابق  –زمین  تحت رهبری جیان  ،باشندبا پایگاه طبقاتی بازرگانان می

                                                                                                                                        

ن سرنی در  سال بوده و میرانگی  41درصد جامعه چین زیر  11نزدیک به  6151ها در سال بر اسا  آخرین آمار  5

 ( China Demographics profile, 2013سال است ) 12این کشور 
2. Elitists  or Princelings Coalition 

3. Populists Coalition 
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برا شرعار    ،حکومت را در دست داشرت  5331یست که در دهه نواین جناح از حزب کم دارند 

های بزرگ و نهادهای به ویژه قدرتبر لزوم تعام  فزاینده با جهان خارج  5«رشد به هر قیمت»

 ،از دیرد جیانر  زمرین     (Li, 2010: 136  Liu & Chen, 2012: 55)کننرد  کید مری المللی تأبین

ها و ها، فه  فرصتآمیز با موقعیتسیاست خارجی باید دربرگیرنده درک صحی ، تعام  صل »

ا و تضمین رشد خروج از انزو ،در نتیجه ( Dreyer, 2008: 18) «بهترین استفاده از شرایط باشد

در نگراه   ،بنرابراین الملر  اسرت    اصلی نظرام برین   گرانکنساز دید این جناح در گرو تعام  با 

گرایری و انزواگرایری خوانرایی نداشرته و تحقرق      المللی چین با بومیائتالف نخبگان هویت بین

 شرود  ترالش بررای بهبرود    از طریق مشارکت جهانی محقرق مری  منافس ملی و رشد و شکوفایی 

روابط با امریکا، ح  بحران تنگه تایوان، تحقق آرمان پیوستن بره سرازمان جهرانی تجرارت در     

نمودهای  1،«مفهوم امنیت جدید»و طرح  6«های بزرگدیپلماسی قدرت»، طرح ایده 6115سال 

 عینی تحقق این تفکر در سیاست خارجی چین بوده است 

گیرند که از حیث تأکید برر  گرایان قرار میتودهح جنا ،در مقاب  ائتالف نخبگان یا اشرافیون

اما در  ،با گروه نخست اشتراک نظر دارند نقس ایدئولوژی در سیاست خارجیضرورت کاهس 

  باشرند مری مهمی با دیدگاه جناح رقیب  هایالمللی چین دارای تفاوتهویت بین مورد چیستی

هرای بردون امتیراز حرزب و     انوادهشود که از خای میاین ائتالف که عمدتاً شام  مقامات چینی

ها غالباً کشاورزان، کارگران مهاجر و طبقرات  ایگاه طبقاتی آنپهای درونی چین برآمده و استان

های اخیر با رهبری هو جینتائو در عرصه سیاسی حزب و دولت در سال ،باشندپایین شهری می

رویکرد رهبران، این جناح سیاست ثیر پایگاه طبقاتی و تحت تأ ( Li, 2012: 136اند )فعال بوده

المللری  هویرت برین   ،دانند  در نتیجره میکشور ای برای تحول در درون خارجی چین را عرصه

ای تردوین شرود کره مسرائ  جهرانی      گذاری باید به گونره های سیاستچین و پیرو آن اولویت

لره برا فقرر و    هو جینتائو ضمن توجه بره مقاب های بزرگ محدود نشود  صرفاً به غرب و قدرت

افزایس برابری اقتصادی در عرصه سیاست خرارجی غالبراً متوجره حمایرت از ایرده انصراف و       

های جهرانی، همکراری و مشرارکت در    المللی و توجه به کمکعدالت در عرصه نظام مالی بین

                                                                                                                                        
1. Growth at all Costs 

2. Great Powers Diplomacy 

3. New Security Concept 
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رهبران این جنراح اگرچره بره     ( Lanteigne, 2009: 19-28باشد )های پاسدار صل  میعملیات

 را مردنظر المللری  ئتالف نخبگان حمایت از تجارت خارجی و تعام  با نظ  موجود برین مانند ا

هرای  المللری برا غررب معتقدنرد بایرد از هرفیرت      های برین اما با اعتراض به نوع ائتالف ،دارند

دیپلماسری  »مریکرای الترین اسرتفاده کررد  تردوین      آ وفریقرا  آ بره ویرژه   ،کشورهای جهان سوم

هرای دولرت هرو در دهره     ای از ترالش نمونره  ،کز بر کشورهای جهان سومبا تمر 5«ایفرامنحقه

هویرت   ،در نتیجه  (Lanteigne, 2009: 127-136) در عرصه سیاست خارجی بوده است 6111

المللری محصرور نشرده و بره     نهادهرای برین   وهای بزرگ المللی چین از این منظر به قدرتبین

تغییرر نخبگران در    ،از این روالمللی نیز توجه دارد  های بینجهان سوم و نگاه گزینشی به رژی 

   ثیری ژرف داشته است چین تأالمللی های بینمقاطس زمانی گوناگون بر تکثر هویت

سریا سرال   از محققان حوزه مسائ  چرین و شررق آ  هرچند بسیاری : اصالحات اقتصادی -

اما تغییر قرانون   ،دانندمی را به عنوان آغاز فرایند گشایس و اصالحات اقتصادی در چین 5362

کید بر گسترش دموکراسری سوسیالیسرتی و تغییرر کرانون     أبا ت 5326اساسی این کشور در سال 

تررین  بنیرادی  ،(5122 عملکرد دولت از مبارزه طبقاتی به نوسازی اقتصادی )شراهنده و طیرب،  

متی   اقتصراد مقراو  های داخلی خویس بوددادن عزم و اراده چین در تغییر بنیانرویکرد در نشان

برا هردف    عمردتاً  5321و  5311های تنی بر تولیدات کشاورزی و صنایس سنگینی که در دههمب

نیاز چین را به تعامر  و تغییرر ایسرتار برا      ،شدتقویت نیروی نظامی این کشور به کار گرفته می

البی در دهه کردن هیجان انقاما رکودهای اقتصادی ناشی از فروکس ،بردجهان خارج از بین می

سرتانه فروپاشری   ، چین را تا آهای نادرست اقتصادی و انقالب فرهنگیبه همراه سیاست 5321

نوسازی اقتصادی این کشور با چند محور عمده از آغراز دهره    ،همین رو ازاقتصادی پیس برد  

 کلید خورد  این محورها عبارتند از: 5321

هرای متناسرب برا نوسرازی برا هردف جرذب        تافزایس تعام  با جهان خارج با اتخاذ سیاس  5

 سرمایه خارجی 

تبدی  نواحی ساحلی به ویژه در مناطق شرقی بره منراطق آزاد تجراری و صرنعتی برا هردف         6

 تسهی  تجارت و تولید صنعتی در همکاری با بخس خارجی 

                                                                                                                                        
1. Cross-Regional Diplomacy 
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حرکت از سمت اقتصاد صرف کشراورزی و خردمات محرور بره سروی اقتصراد مبتنری برر           1

  و دانس محور ایس سبکتولیدات صن

های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و کاسرتن از حمایرت دولتری از صرنایس     تسهی  تعرفه  4

 تر داخلی با هدف ایجاد بازار رقابتی

 مشارکت در ایجاد مناطق آزاد تجاری با کشورهای همسایه به ویژه اتحادیه آ سه آن   1

المللی و نیز سازمان جهرانی  پولی و مالی بین تالش مستمر برای کسب عضویت در نهادهای  2

 المللی تجارت با هدف افزایس حضور اقتصادی در عرصه بین

هرای  با هدف ترغیب شرکت 6«بیرون رفتن»و  5«دعوت به درون»اتخاذ راهبردهای اقتصادی   6

 گیری از تجارب صنعتی گذاری و بهرههای سرمایهداخلی و خارجی برای افزایس فرصت

 ،المللی با استفاده از مزیت نیروی کار فرراوان و در نتیجره  کسب سه  بیشتر از بازارهای بین  2

  (Li & Fumin, 2010: 81-102) کاالها شدهکاهس هزینه تمام

برا  سرال اقتصراد چرین را     11مجموعه راهبردهای فوق در طول فاصله زمرانی نزدیرک بره    

المللی های بینهایی در حوزهه اتخاذ سیاستمنجر ب ،دگردیسی عظیمی مواجه کرده و در نتیجه

بایستی با این روند خوانایی داشته باشد  عضویت در سرازمان   از جانب این کشور شد که الزاماً

 6114  افزایس چهار برابری تولید ناخالص داخلی چین در سرال  6115جهانی تجارت در سال 

تریلیون دالر  1/3و  6114در سال  دالرتریلیون  4/5و رسیدن به رق   5321نسبت به آغاز دهه 

درصرد   61تولید نزدیک بره    6151و کسب عنوان دومین اقتصاد بزرگ در سال  6151در سال 

شدن در برابر بحران اقتصادی با اختصراص بیشرترین سره       بیمه6155کاالهای جهان در سال 

 6112ر ارزی در سرال  تریلیون دالر ذخرای  3/5به خود و رسیدن به رق   گذاری خارجیسرمایه

(Yan, 2010: 256  http://en.wikipedia.org)، ًبخشی از پیامردهای نوسرازی اقتصرادی     صرفا

هرای هرویتی قروی    این تحوالت باعث شد جریانچین و سیاست بازگشایی آن است  مجموعه 

را « برودن جهرانی »انرد کره   قشی برای چین بروده در چین شک  گیرند که عمدتاً منادی تعریف ن

بره   5336دانند  تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از سال برای این کشور ناگزیر می

                                                                                                                                        
1. Invited in 

2. Going out 

http://en.wikipedia.org/
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هرایی دیگرر از   بخرس  ،جهران سروم  اری و صنعتی با کشورهای های تجبعد و توسعه همکاری

جریران   ،از ایرن جهرت  ت  پیامدهای اصالحات اقتصادی این کشور در سه دهه اخیر بروده اسر  

بره   آنکرردن مزایرای   هرایی بررای معحروف   اصالحات اقتصادی باعث شده در کنار تالش گروه

المللری از منحقره آسریا ترا     هویت متکثری برای ایرن کشرور در سرح  برین     چینقدرت درونی 

 گرا شک  گیرد همکاری با نهادهای جهان

 المللری دهنده به هویت برین شک  یکی دیگر از عوام  مه  :هنجارهای سیاست خارجی -

سیس جمهوری خلق چین بر سیاست خارجی ایرن کشرور   چین هنجارهایی است که از زمان تأ

آمیرز، عردم   زیسرتی مسرالمت  حاک  بوده است  عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، هر  

ای هسرتند  نره گااصول پن  ،های ملیها و برابری دولتتجاوز، احترام متقاب  به حاکمیت دولت

 ،ثیر تجربره تراریخی  انرد  تحرت ترأ   که راهنمای سیاست خارجی چین در چند دهه اخیرر بروده  

ها حساسیت خاصی نسبت به رعایت این اصول داشته و به همین جهت در تعام  خود با چینی

اند که این هنجارهرا  ای سامان بخشیدهالگوهای رفتاری خود را به گونه ،کشورها و مناطق سایر

دقت رعایت شود  درست در نقحه مقاب  غرب که تعام  با سایر کشور به ویرژه جهران غیرر     به

هرا در  چینری  ،کنرد غربی را منوط به محورهایی چون دموکراسی، حقوق بشر و مانند آنهرا مری  

اند که تعام  با دیگرر کشرور و نهادهرا صررف نظرر از      واره یادآور شدهمابط خارجی خود هرو

نوع نظام سیاسی حاک  صورت خواهد پذیرفت  بره همرین سربب نیرز در      شرایط درونی آنها و

هایی با محدودیتها گرا با استلزامات خاص آن برای چینیهای اخیر پذیرش هویت جهانسال

 همراه بوده است 

 ،از سرده نروزده  بره بعرد     چرین گرایی چینی یا ناسیونالیس  سررزمین  ملیناسیونالیسم:  -

المللری و نیرز رویکردهرای مرردم و مقامرات      ه  در تعیین مناسبات بینهمواره یکی از عوام  م

صرفنظر از هر گونه تفسیر و تبیرین در مرورد دالیر  احیرای       چینی به عرصه بیرونی بوده است

جایگاه ناسیونالیس  در چین، بازتاب این موضوع امروزه به خوبی در عرصه سیاسرت خرارجی   

میالدی در مخالفت  6111مردم چین در نظرسنجی سال میلیونی  61نمود یافته است  مشارکت 

یرا گسرترش ایرن درک کره فشرارهای آمریکرا در مسرائلی        با عضویت ژاپن در شورای امنیرت  

هرا، تعرفره تجراری و مسرئله ترایوان      چون حقوق بشر، حق مالکیت معنوی، گسترش سالحهم
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ترین شواهد ههور ستهعمدتاً با هدف ممانعت از رشد و ههور چین به عنوان قدرت بزرگ برج

 ،یسر  چینری و اهرداف آن   نبود قرائت واحد از ناسیونال ،حال با اینباشد  ناسیونالیس  چینی می

 المللی است   از دالی  اصلی نگاه متفاوت به جایگاه چین در عرصه بین ییک

هرا برا   این دسته از ناسیونالیستهستند   5گرایانبومیهای ناسیونالیستی نخستین دسته از گروه

تأکید بر احیا و کاربست اصول کنفسیوسی، خوداتکایی و سنت چینی پافشاری زیادی برر بازیرابی   

ناشری از رویکردهرای امپریالیسرتی غررب     را ضرعف چرین    ،های چینی داشته و از ایرن رو ارزش

دانند  تبلور افکار این گروه در عرصه سیاست خارجی خود را در اشکالی نظیر روحیرات ضرد   می

، توه  و بدبینی به بازیگران بیرونی نمایان سراخته اسرت  در طیرف    6جویانهگرایی مواجههخارجی

مراترب  قرار دارند که معتقدند افکار بسیار سنتی نظیر سلسله 1گرایانیضد سنت ،گرایانمقاب  بومی

با رد کام  آنها برر   ،منبس ضعف چین بوده و از این جهت 4گراشدید کنفوسیوسی و فرهن  درون

اقتصرادی بررای احیرای چرین تأکیرد       و های غربی توسعه سیاسیپذیرش فرهن  خارجی و مدل

نگرش آنها مبتنری برر مصرالحه و حرکرت در چرارچوب نظرام        ،دارند  در حوزه سیاست خارجی

تأکید بر پذیرش مدل شوروی منافس چین  5311المللی است  چنانچه در دهه رو و مدرن بینپیس

توانرد بررای   به بعد این همگونی با فرهن  غربی است که می 5361از دهه  ،ساخترا برآورده می

گرایان که به نروعی تجلری   طیف سوم ملی ( Zhao, 2005: 132تأمین منافس چین مؤثر واقس شود )

هستند کره   1گرایان لیبرالباشد، ملیگرایان در یک قالب مشترک میگرایان و ضد سنتافکار بومی

گرایی تبدی  شده است  این طیف به خاطر آنکه گفتمران  به طیف غالب ملیبه بعد  5323از سال 

 5331شدن روابط با کشورهای غربی در دهره  روشنفکری جریان میانه )اصلی( چین را بعد از تیره

هرا  سرت ایرن دسرته از ناسیونالی   ،5331گرایان واقس شرد  در دهره   غالباً مورد توجه بومی ،تغییر داد

بسریاری تظراهرت ضرد     ،مریکا به شدت بردبین بروده و از ایرن رو   به ویژه آنسبت به نیات غرب 

یرافتن محورهرای فکرری ایرن     را نتیجه اولویرت  6111و نیز ضد ژاپنی سال  5333امریکایی سال 

توان از تکثر و تنوع رویکردهای ناسیونالیسرتی و  می ،از این رو اند ها دانستهدسته از ناسیونالیست

                                                                                                                                        
1. Nativism 
2. Confrontational anti-foreignism  
3. Anti-Traditionalism  
4. Inward- looking Culture  
5. Liberal Nationalism  
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بره  المللی چرین  بندی رسید که هویت بینبه محیط خارجی چین به این جمس نگاه هر یک از آنها

 شدت از این عام  بسیار مه  متأثر است 

: تغییر و تحوالت داخلی چین در کنار ساختارهای موجرود  های سیاست خارجیمناظره -

زه سیاسی ایرن کشرور شرده    در حوگیری محورهایی های گذشته باعث شک المللی در سالبین

« عدم رهبرری »پارادی   ،ن گسترش مناهرات سیاست خارجی بوده است  اولین محورکه پیامد آ

معتقد بود بهترین راهبرد برای چین در جهران   -رهبر پیشین چین–دن  شیائوپن  است  دن  

اسرت  ایرن   « کردن شفافیت، عدم تعقیب رهبری و انجام برخی کارها، پنهانمنتظرماندن»معاصر 

های اخیر از جانب برخی در سال ،شودبرده مینام « ابهام دن » اً از آن به عنوان که بعضراهبرد 

در  المللری اسرت   که راه بهتر برای چین عدم مشارکت بین شدهاز محاف  چین این گونه تفسیر 

شرایط فعلری و برا   بوده و در  5321گروهی دیگر معتقدند این بیان دن  منحصر به دهه  ،مقاب 

توان بره آن  نمیالمللی های خرد و کالن داخلی و بینی  در بسیاری از حوزهعظ رخداد تغییرات

المللی بررای ترداوم بخشریدن بره رشرد و      چین ناگزیر از ایفای نقس بین ،در نتیجه استناد کرد 

 ( Shambaugh, 2013: 15-16توسعه خویس است )

هرا و محافر  سیاسرت    دومین محور منراهره در میران گرروه    5«آمیزههور مسالمت»دکترین 

- 6به لحاظ نظرری بررای اولرین برار توسرط ژنر  بیجیران        که خارجی چین است  این تئوری

در  ،بیان شرد چین « تصور تهدید»با هدف مقابله با تئوری  -مشهور حزب کمونیست تئوریسین

توسط هو جینتائو در دیدار از کشورهای جنوب شررق اسریا    6116شک  سیاستگذارانه در سال 

ارتس و  عمدتاً–چین برخی از محاف   ،در عرصه داخلی ( Lam, 2006: 166گرفته شد ) به کار

کیرد  در ایرن دکتررین تأ   «ههور»گیری واژه بر لزوم تداوم به کار -راستی حزبهای دست گروه

معتقدنرد لفرظ   رو هرای معتردل و میانره   جریان ،در مقاب دانند  و آن را برای چین مه  میکرده 

منظور هو  ،گرا برای چین است  در نتیجهالمل بوده و بیانگر نگاه تهاجمی و بینزا تنس« ههور»

اه در ارت امرور خارجره چرین مرروج ایرن دیردگ      بوده اسرت  وز « آمیزتوسعه مسالمت»جینتائو 

 ( Shambaugh, 2013: 17)بوده است  گذشتههای سال

                                                                                                                                        
1. Peaceful  Rise 

2. Zheng Bijian 
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المللری و  ر نظرام برین  حول محور ماهیت ساختا ،سومین مناهره مه  در سیاست خارجی چین

محرور سراختار   کید بر ویژگی قحرب های چینی با تأرئالیستتدبیر امور جهانی شک  گرفته است  

در ایرن   ،در نتیجره  کید دارنرد  أالمللی بر تداوم اهمیت مفاهیمی چون دولت، قدرت و ناامنی تبین

للری و نهادهرای آن   المهای برین توان به طور مقحعی از ضرورت حضور چین در رژی شرایط نمی

شروند کره   فاقد اثرگذاری بوده و یا به مثابره دامری محسروب مری    یا ها زیرا این رژی  ،سخن گفت

ها معتقدند در شررایحی  رئالیستکردن رشد این کشور است  قفنها مهار چین و متوهدف اصلی آ

المللری  بینگران المللی ویژگی قحبی خود را به صراحت مشخص نکرده و نقس کنسکه نظام بین

تروان بره   شرود نمری  حبی تعریف مری قحبی و چندقهای بزرگ در حالت بینابین تکبه ویژه قدرت

ای دیگرر  عده ،در برابر این نگاه بدبینانهماهیت و روندهای این نظ  با قحعیت و اعتماد نگریست  

وسرعه در ایرن   المللی بر این نظراند که ترداوم رشرد و ت  بیننظام ضمن اشاره به ساختار چندقحبی 

هرای  المللی است و حضور در این تردابیر باعرث کسرب موقعیرت    منوط به ایفای نقس بینکشور 

سرمت و سروی    ،المللری ها نظ  کنونی برین از دید آنشود  ای برای چین میجدید جهانی و منحقه

آن و کسب منافس در ذی  آن نیازمند مشارکت در روندهای حراک  برر   گرا به خود گرفته چندجانبه

 ایررن منرراهرات سیاسررت خررارجی چررین حررول مجموعرره ( Shambugh, 2013: 17-20اسررت )

المللی و در نتیجره نقرس و منرافس چرین در     های بینمحورهای اساسی باعث شده در مورد هویت

     های محسو  و متکثری دیده شود تفاوت دیدگاه ،المللیعرصه بین

ای از عوامر   مجموعره  ،المللری چرین  نگیرری هویرت بری   ثیرگذار بر شک أدر کنار عوام  ت

المللی این کشور و تکثر و د که بر فرایند تکوین هویت بیننالمللی نیز وجود دارخارجی یا بین

  ترین این عوام  عبارتند از:ثر است  مه ؤتعدد آن م

 ،از دوران بعرد از جنر  جهرانی دوم ترا بره امرروز      : المللیدگردیسی در هنجارهای بین-

دگردیسری در هنجارهرا    ،رو بروده و در ایرن میران   هالمللی با هنجارهای مختلفی روبجامعه بین

ثیر عد از دوران جن  دوم جهرانی تحرت ترأ   المللی بفضای جامعه بینامری محتوم بوده است  

تروان نظرامی، فرهنر     های استراتژیک هنجارهایی را عرضه کرده که در پرترو آنهرا   بندیقحب

برا تکیره برر ایرن     عدم تعهد به قواعد مسلط تبدی  شرده و کشرورها    و بندیاستراتژیک، بلوک

ها قررار گرفتره و تروان    بندیدر درون قحبیا کشورها  ،پذیر شدند  در این فضاهنجارها جامعه



  84بهار  76فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119

برر  های استراتژیک دادند یا با ایجاد چترهای امنیتی و اتحاد و ائتالفنظامی خود را افزایس می

چرین نیرز    ،در این شرایط ( Mansbach & Rafferty, 2008شدند )امور داخلی خود متمرکز می

هرویتی  متعهردها   از طریق رهبری غیر کردگرفت و یا تالش مییا در قحب برابر غرب قرار می

فضرای  شردن  و گسرترده  یان جن  سردابا پ در عین حال، گرایانه از خود بروز دهد جهان سوم

یرافتن توسرعه   ارتباطراتی و اطالعراتی، اهمیرت   هرایی چرون گسرتردگی    شدن با شاخصهجهانی

یرافتن امنیرت انسرانی بره     اهمیرت نیز اقتصادی و رشد قدرت ملی مبتنی بر بازاریابی و تولید و 

 ،هرا و تعامر  حرداکثری معحروف شرد  در ایرن وضرعیت       به آن سوی قراره تدری  نگاه جوامس 

المللری  ق اهمیت یافته  اقتصاد برین المللی در مقایسه با گذشته اثرگذارتر شده  مناطنهادهای بین

جوامس را نسربت بره رخرداد و تحروالت یکردیگر       ،افزایی به خود گرفته و در نهایتبعد دانس

گیرنرده از  ترین کشرورهای بهرره  چین نیز به عنوان یکی از بزرگ ،به همین ترتیب حسا  کرد 

گرایی بره تعامر  برا    ان سومگرایی و جهشدن ناگزیر بوده در کنار توجه به الزامات بومیجهانی

 ،المللی تن دردهد  در ایرن شررایط  پذیری در قبال هنجارهای بینهای بزرگ و مسئولیتقدرت

 المللی متکثر و متحول شد تعریف این کشور از جایگاه خود در نظام بین

رامرون چرین   پیای کره  ای که در تمامی کتب تاریخیاجماع نظر کلی: های ژئوپلتیکچالش -

که این کشور همواره امپراتوری شرقی یا آسریایی   استکید بر این نکته نگارش درآمده حول تأبه 

هویرت   ،آن چیزی که وجه ممیرزه هویرت چرین در طرول تراریخ بروده       ،به بیان دیگربوده است  

الی که ذهرن بسریاری را بره خرود     ، سؤ(  با تکیه بر این نظر55-4 :5164 شسنو،) استآسیایی آن 

هرای مشرابه فرهنگری و تروان برالقوه و بالفعر        آن است که چرا با وجرود هرفیرت  مشغول کرده 

ای توجهی خاص داشرته اسرت    های اخیر به روابط فرامنحقهچین در سال ،اقتصادی در شرق آسیا

هرای ژئوپلتیرک را عامر  اصرلی قلمرداد      گران چالسبسیاری از پژوهس ،در پاسخ به این پرسس

جمهرور   به عنوان رئریس  ،آمدن هو جینتائو از زمان روی کار  (Ryosei & Wang, 2004)اند کرده

ای جیانر  زمرین را پوشرس دهرد  در     های سیاست منحقهچین تالش کرد ناکامی 6116در سال 

برود   هرایی تالشاز جمله « دیپلماسی پیرامونی» و« آمیزههور مسالمت»اتخاذ دکترین  ،همین راستا

  برا  صورت گرفتدر منحقه « تصور تهدید»سایگان و مقابله با زدایی با همتحقق تنس با هدف که

سرزمینی چین برا   هایذهنیت تاریخی تهدیدمحور به مانند یک انباشته تاریخی  اختالف ،این حال
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آن )در دریرای چرین جنروبی( و ژاپرن )دریرای      همسایگان از هند گرفته تا تایوان، کشورهای آسه

برا  باعث شد سیاست آسیایی دولت چرین  ای وهای فرامنحقهمداخله نیر ،چین شرقی( و در نهایت

برا   هرا عردم توانرایی دیپلماتیرک در حر  اخرتالف      ،  متعاقرب آن موفقیت چنردانی همرراه نباشرد   

ئو برا اتخراذ سیاسرت    دولت چین باعرث شرد هرو جینترا    های گسترده با وجود تالش ،همسایگان

 ماسی چین را متوجره سرایر منراطق کنرد    ه دیپلگیری دستگامحور و جهت ،ایمنحقهدیپلماسی بینا

(Lanteigne, 2009: 127-146)   زمان با ترالش بررای بهبرود محریط     ه اگرچه اتخاذ این سیاست

به تاریخی چین از یک سو و رسد تجراما به نظر می ،گرفتای شرق آسیا صورت میامنیت منحقه

توانرد حروزه   ده کره چرین نمری   را نزد مقامات پکن به وجرود آور  باور این ها،فق اختالدرک عم

 بره همرین  المللی خود را در جهان رقابتی کنونی بره آسریا منحصرر کنرد      دیپلماسی و و نقس بین

المللری فراترر از   گیری هویت بینهای تئوریک و عملی شک زمینه ،با اتخاذ رویکرد جدید جهت،

 پیامد آن بوده است  ،آسیا فراه  شده و تکثر هویتی هرچه بیشتر

 

 گیریجهنتی
یکری از   ،جهرانی ای و های قدرت ملی چین در سحوح منحقره از زمان ههور و بروز شاخص

تحلیر  رونردها و    ،المللری برین مسرائ   گران و نراهران  محورهای اساسی مورد توجه تحلی 

رفتاری سیاست خرارجی چرین در   های سیاست خارجی بوده است  بررسی الگوهای ویژگی

 پیرروی مشخصری  از الگروی  هرای ایرن کشرور    گیریاضس و جهتدو دهه اخیر نشان داده مو

گیرری ایرن کشرور    ای کره در برخری مسرائ  مبتالبره خرارجی موضرس      نکرده است  به گونره 

اقتضای چنین بسیاری بر نکته است که منافس ملی چین برانگیز بوده است  اگرچه اعتقاد بحث

المللی این کشرور نشران   بین های هویتاما بررسی گفتمان ،روندی در سیاست خارجی بوده

های متعدد از جانب محاف  داخلی این کشور از جایگاه چرین  دهد تکثر هویتی و تعریفمی

هرای هویرت   نیز با فراز و فرود مواجه شود  ایرن تکثرر گفتمران    منافس مقولهدامنه سبب شده 

هویرت آسریایی،    گرایی، رئالیس  چینی،شامبا شام  بومیدیوید بندی المللی که در تقسی بین

در  ،شرود گرایی میگرایی گزینشی و جهانهای بزرگ، چندجانبهمکتب جهان جنوب، قدرت

های مختلفی را برای سیاست خارجی در نظر گیریها و جهتمقاطس زمانی گوناگون اولویت
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پرذیری کامر    هرایی از انزواگرایری ترا مسرئولیت    اند  در این طیف هرویتی کره نگررش   گرفته

خرورد   ختلفی رق  میهای مالمللی چین به گونهسح  تعام  بین ،گیردرا در بر میی المللبین

هرای  تکثرر هویرت  توان گفت اوالً انگارانه در تحلی  این تکثر هویتی میبا پذیرش نگاه سازه

 ،منرافس مختلفری را تکروین بخشریده و ثانیراً     المللی چین الگوهرای رفتراری و در نتیجره    بین

به طوری  ،ستای از عوام  داخلی و خارجی اثر هویتی محصول مجموعهگیری این تکشک 

گیرری  که نقس متغیرهایی همانند تغییرات اجتماعی، اصالحات اقتصادی، ناسیونالیس ، جهت

هنجارهرای   دگردیسری و داخلری  های سیاست خارجی در سح  و هنجارها و مناهره رهبران

موجرد ایرن تکثرر     ،المللی در کنرار یکردیگر  های ژئوپلتیک در سح  بینالمللی و چالسبین

 المللی برای چین بوده است  هویتی در سح  بین

شواهد عمده در رابحه  ،المللی چینبا وجود این متغیرهای اثرگذار بر روند تکثر هویت بین

دهد ایرن تکثرر شاخصره دوران گرذار     های اخیر نشان میهای چین در سالگیریبا نوع موضس

زمان با ارتقرای  رسد ه به نظر می از این رو،درجه دوم به قدرت جهانی است  چین از قدرت 

ای و مسرئولیت منحقره   ،شردن بره مظراهر جهرانی   قدرت ملی این کشور و وابستگی گسترده آن 

های برزرگ در  گرا و متمای  به مکتب قدرتهای جهانجهانی این کشور افزایس یافته و هویت

خود اهمیرت   ای و آسیاییحالی است که چین برای نقس منحقه این در این کشور تقویت شود 

 ای قائ  است ویژه
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