ويژگيهاي فرهنگی جمهوري خلق چين
جغرافيايي:
جمهوري خلق چين با دارا بودن  9/6ميليون كيلومتر مربع پس از روسيه و كانادا سومين كشور پهناور جهان است.همسايگان چين
عبارتند از :مغولستان ،روسيه ،قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان ،كره شمالي ،ويتنام ،الئوس ،برمه ،يونان ،نپال ،هند ،پاكستان و
افغانستان .چين داراي سواحل طوالني در مراكز غربي اقيانوس آرام است و به همين دليل آب و هواي نواحي ساحلي آن تحت تاثير
تغييرات جوي اقيانوس آرام قرار دارد .در جنوب اين كشور هوا گرم و مرطوب ،در شمال غربي خنك و در نواحي نزديك به سيبري
سرد است .در چين متجاوز از  5000رودخانه وجود دارد كه بزرگترين آنها رودخانه « يانگ تسه« (دومين روخانه بزرگ جهان)و
داراي  6300كيلو متر طول است و بيش از يك ميليون و هشتصد كيلومتر مربع را زير پوشش آبياري قرار مي دهد و قريب 50
ميليون نفر در اطرف آن زندگي مي كنند .دومين روخانه بزرگ چين « روز زرد » نام دارد كه خاستگاه تمدن اين كشور نيز مي
باشد.
تقسيمات كشوري :
جمهوري خلق چين به  22استان ( بدون تايوان) و  5منطقه خود مختار (تبت ،مغولستان داخلي،گوانشي ،چوانگ ،سين كيانگ ،نين
شياخويي)و چهارمنطقه داراي شهرداري مستقل (پكن ،شانگهاي ،تيان جين ،چونگ چن» تقسيم مي شود .دو منطقه خود مختار سين
كيانگ و نين شياخويي مسلمان نشين مي باشند.
بيش از دو هزار شهرستان در چين وجود دارد .شهـــر پكن داراي  16800كيلومتر مربــع وسعت و  11ميليون نفر جمعيت مي باشد
به جز يك دوره كوتاه مدت پيش از پيروزي انقالب كمونيستي كه شهر «نانجينگ» پايتخت چين شد شهر پكن بمدت  800سال پايتخت
امپراطوريهاي مختلف چين بوده است.
ويژگيهاي فرهنگي جمهوري خلق چين
ساختارهاي سازماني و اداري فرهنگي
الف  -دولتي وزارت فرهنگ چين مسئول اجراي سياستها و تعهدات فرهنگي كشور ميباشد .وزارتخانه مذكور تحت نظارت دولت و
از طريق شعبـــات و ادارات خود در زمينه هاي مختلف فرهنگي به فعاليت مي پردازد ،ادارات تابع اين وزارتخانه عبارتند از :اداره
هنرهاي كشور ،اداره آموزش هنرها ،اداره كتابخانه ها ،اداره روابط فرهنگي خارجي ،اداره بازار فرهنگي ،اداره فرهنگ جمعي،
اداره فرهنگ كودكان ،اداره فرهنگ قومي.عالوه بر وزارت فرهنگ سازمانهاي مسئول كه در اجراي برنامه هاي فرهنگي تحت
نظارت شوراي دولتي قرار دارند عبارتند از  :سازمان راديو تلويزيون كميسيون آموزشي دولت سازمان انتشارات دولتي
كميسيون ورزشي دولتفرهنگ علوم اجتماعي دايره اشياء عتيقه دولتي
ب -غير دولتي كليه فدراسيونهاي هنر و ادبيات كشور ,سازمانهاي فرهنگي و مردمي غير دولتي مي باشند كه از  12انجمن به شرح
ذيل تشكيل يافته اندانجمن نويسندگان -انجمن فيلم سازان -انجمن نمايشنامه نويسان -انجمن رقصندگان -انجمن عكاسان -نجمن
خطاطان -انجمن آكروبات بازان.عالوه بر انجمن هاي فوق دو انجمن « فرهنگي و ملي چين» مسئول برقراري روابط خارجي
فرهنگي با كشورهاي خارجي و
« انجمن مردمي  -ملي چين» مسئول برقراري روابط حسنه فرهنگي با كشورهاي خارجي مي باشند.
پيشرفت هاي فرهنگي
صنايع فرهنگي چين و مجموعه هاي وابسته در حال حاضر چهارمين صنعت از نظر اشتغال و جذب نيروي انساني در چين مي
باشند.در سال  2002در مجموع  64500مقاله و تحقيق علمي چيني در مجالت معتبر و علمي دنيا به چاپ رسيده است در همين
دوره زماني تعداد مقاالت و يافته هاي پژوهشي و علمي چاپ شده و مجالت و نشريات داخلي چين بالغ بر  203هزار بوده است.در
سال  2001چين از نظر تهيه و چاپ مقاالت علمي در رديف هشتم جهان قرار گرفته است كه اين مقام در سال  2002به جايگاه ششم

ارتقاء يافته است.درحال حاضر بيش از  200روزنامه و تقريبا ً در حدود  80000مجله كثير االنتشار با بيش از  500مركز انتشاراتي
و بيش از  200مركز توليدات صوتي و تصويري در چين مشغول فعاليت مي باشند.
هر ساله بيش از يكصد هزار نوع كتاب و  200ميليون نوع مختلف از محصوالت صوتي و تصويري در چين توليد مي شود .سياست
اين كشور در قبال صنعت نشر و مطبوعات كشور به جستجوي حقايق امور و جهت دهي صحيح افكار عمومي تاكيد دارد.چين تاكنون
با  143كشور جهان موافقتنامه فرهنگي به امضاء رسانده و تعداد قراردادهاي فرهنگي آن تا سال جاري ( )2003ميالدي به 684
مورد رسيده است .وزارت فرهنگ چين ساالنه حدود دو هزار برنامه مبادالت فرهنگي با كشورهاي ديگر اجرا مي كند كه اين برنامه
ها سي هزار نفر از 870كشور جهان را در بر مي گيرد.چين با  116كشور جهان مراودات كامل فرهنگي دارد.
اهداف و سياست هاي فرهنگي جمهوري خلق چين
الف  -داخلي هدف اساسي سياست فرهنگي چين برطرف كردن نيازهاي مردمــــي داخلي مي باشد.
تمامي گروههاي قومي ساكن چين قادر به استفاده از زبان بومي و حفظ و نگهداري آداب و رسوم محلي خود مي باشند .سياست
فرهنگي خارجي چين مبتني بر نگهداري فرهنگ بومي و ملي بعنوان فرهنگ پايه كشور و استفاده از فرهنگ و تمدن كشورهاي
جهان از طريق انجام مبادالت گوناگون جهت استفاده از نقاط قوت آنها مي باشد.ارائه خدمات ادبي و هنري با خصوصيات چيني بر
مردم.بهره گيري از آثار ادبي و هنري كشور و معرفي آنها به مردم در عصر حاضر.حفظ و نگهداري آداب و رسوم و سنــت هـــاي
قديمي و حركت به سمت پديده هاي مدرن تشويق و ترغيب آن دسته از آثار فرهنگي  -هنري و ادبي كه به غناي صنعتي و
كشاورزي ،ادبي و هنري كشور منجر مي شود.تشويق نويسندگان و هنرمندان كشور جهت برگزاري مسابقات آزاد در زمينه هاي
گوناگون هنري و برگزاري جلسات مناظره درخصوص موضوع آكادمي.
ارائه خدمات ارزنده براي خالقان آثار مثبت و برجسته اي كه جذابيت عمومي داشته و داراي مشخصات ،ويژگيها و رنگ و بوي ملي
باشند-10.اعطاي جوايز ويژه به آثار برجسته فرهنگي و هنري و ارائه پيشنهادات و رهنمودها به آثار هنري ناپخته و ناقص و رد
آثاري كه براي مردم مضر باشد-11.تقويت سرمايه گذاري اقتصادي در حوزه فعاليت هاي هنري و فرهنگي-12 .تقويت زير ساخت
هاي فرهنگي-13.اتخاذ سياستهايي جهت معافيت مالياتي حوزه فرهنگ.

پيشينه روابط فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چين
سابقه روابط دو كشور به بيش از  2500سال پيش بر مي گردد در طي اين دوران دو كشور بعنوان دو قدرت بزرگ آسيايي همواره
با يكديگر در ارتباط بوده اند .جاده ابريشم كه از شهر شيان (واقع در جنوب غربي پكن) آغاز و با عبور از ايران به دريا مديترانه
متصل مي شده است بعنوان نماد ارتباط نزديك ايران و چين شهرت دارد .روابط رسمي دو كشور مطابق با عرف كنوني از سال
 1299هجري شمسي با امضاء يك معاهده دوستي و كنسولي بين طرفين امضاء گرديد و ايران در سال  1312اقدام به افتتاح
سركنسولگري در شانگهاي نمود.در سال  1344ايران از ادامه همكاري با امريكا در تحريم اقتصادي چين خودداري نمود كه اين امر
موجب نزديكي بيشتر دو كشور گرديد.پس از وقفه طوالني و تعليق روابط دوجانبه بعلت جنگ جهاني دوم روابط سياسي دو كشور در
سال  1350بطور رسمي برقرار شد .قبل از انقالب اسالمي يك موافقتنامه فرهنگي و پس از پيروزي انقالب اسالمي تاكنون سه
موافقتنامه فرهنگي بين ايران و چين منعقد گرديده است كه اكثر فعاليت هاي فرهنگي دوجانبه در چهارچوب همين موافقتنامه هــــا
صورت مي گيرد .از مهمترين اقدامات فرهنگي دوجانبه كه تاكنون بين دو كشور انجام شده مي توان به ايجاد مركز پژوهشهاي
فرهنگي ايران در دانشگاه پكن ،ايجاد انجمن هاي دوستي و امضاء دو ساالنه برنامه مبادالت فرهنگي بطور مداوم ،برگزاري همه
ساله هفته هاي فرهنگي دو كشور  -ايجاد كرسي هاي زبان دو كشور در دانشگاههاي يكديگر و انعقاد قرارداد خواهر خواندگي بين
شهرهاي دو كشور از جمله « اصفهان با شي آن» و « يونن با رشت» و « فوجن با يزد» اشاره نمود .روند روابط دو كشور پس از
پيروزي انقالب اسالمي همواره مسير صعودي داشته و مقامات دو كشور در سطوح عالي سفرهاي متقابل متعددي نموده اند.
ديدگاه هاي اعالم شده پكن در خصوص سياست مذهبي

استفاده از مذهب براي مداخله در امور داخلي كشورها برخالف آرمان صلح خواهي و پاك سرشتي اديان است.پيروان مذهب در راه
رسيدن به صلح گام بر مي دارند.برخي از كشورها از آرمان آزاد مذهبي سوء استفاده كرده و آنرا وسيله اي براي دامن زدن به
حركت هاي جدايي طلبانه كرده اند كه اين برخالف فلسفه اديان است.چين در حمايت از آزادي مذهب ثابت قدم است و قانون اساسي
كشور آزادي كامل مذهبي را براي تمام مردم تجويز مي كند فعاليت هاي مذهبي قانوني بدون هيچ محدوديتي مورد حمايت قرار مي
گيرد.فعاليت هاي مذهبي بايد در چهارچوب قانون انجام شود.امور مربوط به مذهب يك بخش مهم وظايف دولت و حزب است.نفوذ و
انديشه هاي مذهبي بر شئون سياسي و اجتماعي جهان امروز را هيچگاه نبايد دست كم گرفت.همه آزادند كه به مذهبي اعتقاد داشته
باشند يا نداشته باشند .در عين حال فعاليت هاي مذهبي بايد در محدوده قانون اساسي و مقررات كشور باشد و نبايد مانع فعاليت و امور
اجتماعي بوده و نظم عموم را مختل كند.دخالت دادن هرگوته انديشه مذهبي در اداره امور كشور ،مسائل قضايي و آموزش و پرورش
جايز نيست-10.چين داراي حدود يكصد ميليون نفر پيرو مذاهب مختلف و  200هزار روحاني ميباشد-11.شمار پيروان مذهب
پروتستان در چين به ده ميليون نفر رسيده است كه اين تعداد  20برابر تعداد پيروان همين مذهب در پنجاه سال گذشته است-12.
بزرگترين دين رسمي كشور از نظر تعداد پيرو تاتوتيسم و سپس بوديسم و در مرحله بعد پيروان آيين و انديشه كنفوسيوس هستند.

جــاده ابريشــم
جاده ابريشم راه قديمي تجارتي جهان بوده كه آسياي شرقي و غربي و درياي مديترانه را به هم وصل ميكرده است اين جاده شامل دو
جاده زميني و دريايي بوده كه جاده اول معموالً جاده ابريشم يا جاده علفزار يا جاده صحرائي خوانده مي شد و از جاده دوم بيشتر
بعنوان جاده ادويه يا جاده ظروف چين نام برده مي شد .رفت و آمد تجار به چين و كشورهاي مبداء حدوداً يك يا دو سال طول مي
كشيد و داراي خطرات بسيار از جمله دزدان و طوفانهاي دريايي بود ليكن بعلت تبادل بسيار زياد كاالها و سودهاي سرشار تجارت
رونق داشت و كاالها و موادي مانند ادويه جات ،دارو ،منسوجات ،ظروف فلزي ،عطريات و ابريشم داد و ستد مي شد .جاده ابريشم
راههاي اصلي ميان آسياي غربي ،آسياي ميانه و آسياي جنوبي را به هم وصل ميكرد و تجارت دراين مسير عالوه بر نقل و انتقال
كاالها موجب انتقال تكنولوژي ابريشم ،كاغذ سازي ،ساخت باروت و قطب نما به ساير كشورها مسير و از آنجا به اروپا و غرب
گرديد.
تاريخ حيات فرهنگي جاده ابريشم نشان مي دهد كه سفر تجار ،سفرا ،مذهبيون ،نظاميان و مهاجرين از اين مسير نقش خاصي در
شناساندن فرهنگها و پيوند كشورهاي مسير اين جاده داشته اند آنها موجب برقراري تماس و ايجاد دوستي مردم آن كشورها و معرفي
و اتصال تمدنهاي قديم چين ،مصر ،هندوستان و ايران شده و فرهنگ و اقتصادي اين كشورها را توسعه و رونق بخشيدند.

اسالم و ساير اديان در چين
سابقه ورود اسالم به اين كشور به قرن اول هجري بر مي گردد .ترويج و گسترش اسالم توسط بازرگانان ايراني و عمدتا ً « از طريق
جاده ابريشم صورت گرفته است.مسلمانان چين در محاورات روزمره خود كلمات و واژه هاي اصيل فارسي بكار مي بردند .آنها
نمازهاي پنجگانه را نماز بامداد ،پيشن ،ديگر ،شــــام ،خفتن مي نامند و تمام نيت هاي خود در نماز ،غسل ،عقد و ازدواج و ديگر
آداب شرعي به زبان فارسي ادا مي كنند.نقش ايرانيان در گسترش اسالم آنچنان وسيع بوده كه در زمان سلسله تانگ تنها در شهر «
شي آن» ( مبداء جاده ابريشم)  5هزار ايراني زندگي مي كرده اند .هم اكنون روستاهايي در استان « يون نن»،
« گانسو»وجود دارد كه روستاي فارس ها مشهور است.در چين  34هزار مسجد وجود دارد كه قدمت برخي از آنها به  1200سال
بر مي گردد.
زمينه ها و حوزه هاي همكاري هاي فرهنگي دوجانبه
ضرورت فعال نمودن همكاري دوجانبه سازمانهاي مربوط به امور زنان و جوانان دو كشور.

ضرورت همكاري نزديك دو كشور در مقابله با تهاجمات فرهنگي غرب در قالب تشكيل مجامع فرهنگي و هنري دوجانبه يا منطقه
اي.ضرورت فعال نمودن آژانس هاي جهانگردي دو كشور در اجراي تفاهم نامه همكاريهاي جهانگردي منعقده در سفر رياست
جمهوري إسالمي به ايران به چين در سال .1379
ضرورت و تقويت كرسي هــــــا زبــــــان دو كشور و حل مسئله اشتغال فارغ التحصيالن اين رشته ها.
اعالم آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي توليد فيلم هاي سينمايي و توليدات تلويزيوني و تئاتري بطور مشترك با چين.اشاره به
موافقت و استقبال بنياد سينمايي فارابي از پيشنهاد رئيس انجمن سينماي چين براي تشكيل مجمع سينمايي آسيا.ترجمه متون ،برجسته
ادبي به زبانهاي دو كشور.
برگزاري هفته هاي جهانگردي دو كشور عالوه بر هفته هاي فرهنگي.اجراي داستانهاي تاريخي و اجتماعي دو كشور بصورت
نمايشنامه هاي تثاتري ،فيلم هاي سينمايي داستانهاي راديويي.دعوت و پذيرش طرفين براي شركت در مسابقات و جشنواره هاي
فرهنگي و هنري.تداوم و گسترش همكاري و تبادل تجارت در زمينه راديو و تلويزيون و انعقاد قراردادهاي مربوطه.برگزاري نشست
هاي متعدد در موضوعات گفتگوهاي تمدني و ديني بين دو كشور گسترش همكاري فرهنگي بين استانها و شهرهاي دو كشور در قالب
خواهر خواندگي .برقراري همكاري گسترده و متقابل بين سازمان صنايع دستي ايران و سازمانها و مراكز مشابه در چين و انعقاد
قراردادهاي مربوطه ازجمله تربيت كارآموز.گسترش و تداوم همكاريهاي ورزشي.
فعال نمودن مراكز و سازمانهاي دولتي و غير دولتي دو كشور جهت اجراي مفيد برنامه مبادالت فرهنگي .
دعوت از ايران براي شركت در فستيوال هاي هنري سنتي چين.گسترش همكاري و فعال نمودن انجمنهاي دوستي دو كشور
.همكاري و تبادل تجارب در زمينه آموزش كارآموزان در رشته هاي مختلف فرهنگي و هنري.ترغيب دولت چين به منظور درج نام
ايران در فهرست كشورهاي مقصد جهانگردي (دولـــــت چين به برخي كشورها عنوان مقصد توريستي اطالق مي نمايد و جهانگردان
چين براي سفر به اين كشورها تسهيالت دولتي ويژه دريافت مي كنند).تقويت و گسترش تورهاي جهانگردي در اجراي تفاهمنامه
منعقده بين دو كشور در سال  1379در خالل سفر رياست جمهوري اسالمي ايران به چين.
تشكيل مجمع زنان هنرمند و فرهيخته دو كشور به منظور برقراري تعامل بين آنها از جمله برگزاري كنفرانس ها و سمينارهاي
دوجانبه مرتبط با امور زنان.تبادل هنرمندان دو كشور در موضوعات هنري از قبيل نقاشي ،مجمسه سازي و معماري ،هنرهاي
تجسمي.
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