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Abstract 

However, what is considered in these explanations are the beginning of Chinese 

developmentalism, in fact, the end of a long-term process in the evolution of the 

Chinese mentality. In other words, the emergence of a developmentalist attitude 

in China should not be separated from the historical context and the process of 

its development, and it should be attributed only to the 1970s and some 

institutional reforms or Deng Xiaoping personal traits. Inspired by Thomas 

Kuhn's scientific revolutions and the introduction of the concept of " attitude 

paradigm", and by process exploration, this article examines the characteristics 

and developments of the Chinese collective attitude and mentality, especially 

Chinese leaders, over the past two centuries and shows that developmentalist 

leaders' approach of China in the late 1970s actually originated from a change in 

the attitude paradigm that has its roots in the developments of the nineteenth 

century. This shift in the mental and attitude paradigm, first manifested among 

intellectuals and then among Chinese nationalist leaders in the first half of the 

twentieth century, created a kind of developmental mentality among the leaders 

of the Chinese Communist Party, although in Mao and Under the influence of 

the prevailing ideological atmosphere, there was no way to succeed, but in the 

late 1970s, following the emergence of domestic and external opportunities and 

the displacement of elites, it became possible to succeed. 
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 چكيده
اسا.. صدا ی    های متفااتت  ا  خیاا اصتداادیی  این اراداه  ا          های اخیر تبیین در دهه

های صراتان، این اس. که خیا اصتدادی  ین ا  اتاخر  رغم تفاتت ها، به مشترک این تبیین
  ایان  رصم خورد  اس.. با «دنگ  یادوپینگ»ت مشخداً پس ا  رتی کار آم ن  ۱۹۷۰دهۀ 
تاصا  پایاان صراینا ی     گرای ی  ین تلق   ا  ، در  ها آغا  توسعه ، آنچه در این تبیینحال

گارا در   ، ظهور ذهنی. توساعه عبارت دیگر اس.. به  بلن م ت در تحول ذهنی.ِ  ین  بود 
 ۱۹۷۰ ین را نبای  ا  بستر تاریخ  ت صراین  تکوین آن منتاع کرد ت آن را صرصاً به دهاۀ  

های  خدیت  دنگ  یادوپینگ نسب. داد. این مقالاه   ت برخ  اصالحات نهادی یا تیژگ 
رتش  ت باا « پاارادایم ذهنا   »ت تضا ی مفهاومی    «تامس کون»های علم   با الهام ا  انقالب

تیژ  رهبران  این،   ، بهها ها ت تحوالت ذهنی.ِ جمع ی  ین  صراین کاتی، به بررس  تیژگ 
گرایاناۀ رهباران  این در اتاخار      که رتیکرد توسعه داد ت نشان  پرداختهدت س ۀ اخیر  در

هاای آن باه    گیرد کاه ریشاه   ای سر شمه م  تاص  ا  تغییر پارادایم ذهن  در ۱۹۷۰دهۀ 
گردد. این تغییر پارادایمی ذهن  که ابت ا در میان رت نفکران ت  هم برم تحوالت س ۀ نو د

گرای  ین در نیمۀ نخس. س ۀ بیستم نمودار  ا  ا  خااللی    سپس در میان رهبران مل 
گرا در میان رهباران حااب    به مسیری ذهن ، برسا ن ۀ نوع  ذهنی. توسعه  نوع  تابستگ 

ت تح. تاثییر صااای ایا دولو یا حااکم      «وماد»کمونیس.  ین    که هر ن  در دترۀ 
هاای داخلا  ت    آم ن صرصا.  دنبال پ ی  ت به ۱۹۷۰در اتاخر دهۀ ، راه  به توصیق نگشود
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 مقدمه

ان زیادی را به خود پژوهشگرچند دهۀ اخیر توجه  درتوسعۀ اقتصادیِ سریع چین 
هاای وواااوواا از ایان وو اوج وندار ساده اسات          جلب کرده است و به تبیین
چه اهادورایااه و ها، چه از اوج ساختاری چه اولیبرالا،  وحتوای غالب در این تبیین

، پا  از  1۹۷۰آسای چین از اواخر دهۀ  ورایااه چنین است: توسعۀ وعدزه چه اخبه
سود  ایان   ورگ وائو و اادکا بعد از آن با روی کار آودن داگ سیائوپینگ آغاز وا

، «پا  از وایالد  »و « پیش از ویالد»روایت چنان غالب است که از فرطِ تکرار، وثل 
باا   «هوااگ » برای وثالبه خود ورفته است   1«پساداگ» صورتِ عالوت اختصاریِ

اگاها ساختارورایااه، خیز چین را به سه دورووااِ وهم در سطح اظاا  جهاااا در   
المللا جدید، افول چیرواا ایاا ت وتحاد و     یعنا ظهور تقسیم کار بین 1۹۷۰دهۀ 

رهباران  رفته فرصاتا را در اختیاار    هم دهد که روی زوال اظم جنگ سرد اسبت وا
ساناختا، آن را باا    باا ارائاۀ تبییناا جاوعاه     «وایات »  (Hung, 2009) چین قارار داد 

کند و دوروواا در خاااواد  چیناا را    الگوهای خااوادوا و خویشاوادی تبیین وا
  ساماری  (Whyte, 1995, 1996) داااد  واا  1۹۷۸ونشأ پویایاِ اقتصادیِ چینِ پ  از 

دار و ایروی وحرکۀ وعدز  چین  ستایا را ویدانکارآفرینان رو ،انپژوهشگردیگر از 
و  «اوغلاو   عدام »  اهادورایااا وثل (Huang, 2008; Nee and Opper, 2012)دااند  وا
قادرت    ایز چند دهه رسد ستابان اقتصادی چین را به ورگ واائو و باه   «رابینسون»

 ,Acemoglu and Robinson) دهند او اسبت وا« درهای باز»رسیدن داگ و سیاست 

2012)  

                                                                                                                                 

1  . AD (After Deng)  
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ااد ولا باه یام وعناا     ها حرکت کرده ها در همۀ جهت همه، این تبیین  این با
و تمرکز بار اخبگاان حااکم     1۹۷۰ااد، چراکه با تمرکز بر دهۀ  همه از یم راه رفته

ااد  به عبارت دیگار،   جای آغازِ آن ورفته  در آن وقطع زوااا، پایان یم فرایند را به
دهند، وویا  از توسعۀ چین به دست وا 2و غیرتاریخا 1زدوده هایا زوان ها تبیین آن

تنهایا لحاا    ها به خیز اقتصادی چین در خأل و دفعتاً رخ داده است  اور این تبیین
اااد، زیارا او ً های      کنناده  سواد، در بهترین حالت اارسا و در بدترین حالت ومراه

کنناد، احتماال    سارعت باروز واا    دلیلا وجود ادارد در تبیین رخادادهایا کاه باه   
 ، آنعلیّات   ثاایااً،  (Pierson, 2004: 84)وؤثربودن وتغیرهای کندرو را اادیده بگیریم 

کنناده   ، را با وداورت زوااا و وکااا وفارو  وارفتن وماراه   «تاریخا علیّت»هم  
 است   

این وقاله بر این وفرو  استوار است که توسعه، در وهلۀ اول، حاصالِ یام   
ینا تاریخا دارد  به عباارت دیگار، توساعه    ورا است که تکو ذهنیتِ جمعاِ توسعه

هم در طاا یام دور  زواااا     در ورو تغییر پارادایم ذهناِ حاکم بر یم جاوعه آن 
ورا است  چنین زیرسااخت   بیش طو اا و پدیدآودن زیرساخت ذهنا توسعهو کم

زااد  خیاز    ذهنا اوعا رفتار وابسته به وسیر را در بین رهبران یم کشور رقم واا 
دهد که توسعۀ این کشاور در وهلاۀ اول از تغییار پاارادایم      چین اشان وا اقتصادی
ورا در بین رهباران آن، بار    و پدیدآودن ذهنیت جمعاِ توسعه« بلندودت»ذهنا در 

سان، آغااز ساد  باه عباارت دیگار، تداارب تااریخا         اثر تدارب تاریخاِ وشترک
باعث پدیدآودن وشترکِ رهبران حزب کموایست چین در ایمۀ اخست سد  بیستم 

سد و با ایداد ااوعا رفتاار وابساته باه وسایر       آاهاورا در بین  اوعا ذهنیت توسعه
زوینۀ خیز اقتصادی چین را در ایمۀ دو  این سده فراهم کرد  در اداواۀ ایان وقالاه،    

کنایم    اخست وفهو  ذهنیت، پارادایم ذهنا و تغییر پارادایم ذهناا را بررساا واا   
پردازیم و ساراادا  ااقاالب    سد  اوزدهم وا حاکم بر چینِسپ  به پارادایم ذهنا 

فراهم کنند  زویناۀ خیاز اقتصاادی     ورا را که ذهنا و وذار به پارادایم ذهنا توسعه

                                                                                                                                 

1  . detemporalized 

2  . ahistorical 
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 کنیم  ، واکاوی واچین بود

 . چهارچوب مفهومی1

 ذهنيت و پارادایم ذهنی .1-1

 اااد  باا   دهوادت وتمرکاز سا    های علو  اجتماعا بر افق زوااا کوتااه  اغلب پژوهش
حال، در برخا از فرایندهای علّاِ افزایشا یا ااباساتا تغییارات وتغیاری پیوساته      این

ولا بسیار تدریدا و دیروذر است  در این فرایندها تغییرات وتغیار در هار لحظاۀ    
تواااد ونشاأ    رساد، ولاا در درازوادت واا     اظار واا   اهمیت به وشخص از زوان با

ورانِ وتمرکاز بار دور     ست که تحلیلایندا  (Pierson, 2004)تحو ت عمیقا سود 
ودت ومکن است وتغیرهایا را که در دور  زوااا بلندوادت دورواون    زواااِ کوتاه

 جای آغاز بیااگاراد    سواد اادیده بگیراد و بنابراین پایان را به وا
اااد،   که اور درازودت را وو وج وطالعۀ خود قرار داده 1«وکتب آاال»وورخان 

وری وثل تغییر وروه حاکم )در اثر ااتخابات یا دیگر رویدادها( که ساریع و  برای او
دااناد    را چاون حباابا بار آب واا     آاهاا ااد اهمیت چندااا قائل ایساتند و   وقطعا

اااد   تر اهادیناه ساده   هایا که پیش توااد بر آرایش هرحال، وثالً یم ااتخابات اما به
ورزاد   تحو ت دور  بلندودت تأکید وا درعو ، بر آاهاتأثیر بزروا داسته باسد  

و  هساتند  ساختارهای ژرف کاه غالبااً ااپیادا    «فراان برودل»هایا اظیر  از دید آاالا
زواان زیاادی ایااز دارد، ساتون فقارات تااریش را تشاکیل          به وادت  آاهاتغییر در 

ساود کاه ایان سااختارهای ااپیادا       دهند، و دوروواا واقعا زوااا ومکان واا   وا
  (Braudel, 1973)دوروون سواد 

است « ذهنیت»یکا از ساختارهای ژرف و فرایندهای کندروِ حیات اجتماعا 
 2افتاد  ساناخت   ودت اتفاق واا های زوااا بلند که دوروون سدن آن عمدتاً در بازه

 ,Béland and Cox)فقط فرایندِ کشف جهان بلکه فرایندِ تفسیر جهان ایاز هسات    اه

تنها اواری   کنیم  ذهن اه   وا جهان پیراوون را از طریق ذهن درک و تفسیر وا(2011

                                                                                                                                 

1  . Annales 

2  . cognition 
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ارواایگ و بیوسیمیم است بلکه اوری اجتمااعا ایاز هسات  درواقاع، واا جهاان       
صاورت   واان و هام باه    صورت فردی، یعنا با حواس سخصا هم بهوان را  پیراوون

خاا  دریافات   « اجتماعاات فکاری  »در « عضویت ذهناا »خالل  جمعا، یعنا از
صاورت فاردی یعناا       به عبارت دیگر، واا هام باه   (Zerubavel, 1997: 7)کنیم  وا
عناوان   صاورت جمعاا یعناا باه     اادیشیم و هم به وا« ووجوداتا ااسااا»عنوان  به
واذرد در پیوااد باا اجتماعاات      در ذهن واا واا  آاچه یعنا «  جوداتا اجتماعاوو»

اظار اسات،   در آاچاه اینداا  هرحاال،   تعلق داریم  به آاهافکری خاصا است که به 
وبیش وشاترک   است که در بین یم وروه، اجتماج، قو  یا ولت کم« ذهنیت جمعا»

 است   
 بارای وثاال  نیات دارااد    ای بار ذه  وورخان وکتب آاال ایز تأکید بسیار ویاژه 

 1ایمااا در سد  ساازدهم: وذهب رابلاه  وسئلۀ بادر اثر خود با عنوان  «لوسین فور»
(Febvre, 1982 )  پاردازد،   که در آن به وطالعۀ جهان ذهناِ ااسان سده سااازدهم واا

ین ساباهتا باه ارتاداد در    کمتار اسم ارتداد که  دهد در این سده چیزی به اشان وا
چراکه ذهنیت ااساان   ؛توااسته است وجود داسته باسد ته باسد، اماسد  بیستم داس

هاای وحیطاا،    های واذهبا باود، و صاورت    سد  ساازدهم سخت در چنبر  ااگاره
هاایا وفهاووا بار جهاان ذهناا ااساان ساد          ساناختا، وحادودیت   اهادی و زبان

( Bloch, 2015) 2لم  ساهااهایز در کتاب  «وارک بلوخ»کرد   ساازدهما تحمیل وا
پردازد، اینکه سااهان   ها و ذهنیت قرون وسطایا وا از همین ونظر به وسئلۀ ذهنیت

دهند و ورد  هم  کردن سفا وا کرداد که بیماران خنازیری را با لم  چگواه ادعا وا
کردااد  از دیاد بلاوخ بااور باه       آسااا باور وا را به آاهاآسای  چگواه ادعای وعدزه

سد که ااسان قرون وسطایا در جهاان   ن اور ااسا واقدرتِ سفابخشا ساهان از ای
هاا برحساب علال     کرد، جهااا که در آن اغلابِ پدیاده   ذهنا وعدزات زادوا وا

 که وقتضای افق ذهنا آن عصر بود  سداد طبیعا توجیه وا واوراء
کناد    توان استد ل کرد که ذهنیات همچاون پاارادایم عمال واا      بنابراین، وا

                                                                                                                                 

1  . The problem of unbelief in the sixteenth century: The religion of Rabelais 

2  . The Royal Touch 
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 آاهاا را دارااد کاه از خاالل    « لنزهاای ذهناا  »برای وا حُکام  « های ذهنا پارادایم»
هاای وختلاف    ترتیاب، ذهنیات   ایان  کنیم  به های پیراوواا را غربال و تفسیر وا داده

دهند  وثالً واو در یم پارادایم  های وتفاوتا برای تفسیر جهان به دست وا پارادایم
واوباازی اسات    ذهنا ووجودی وقدس و در پارادایما دیگر اساباب ساروروا و   

افت وثالا دیگر است که در یم پارادایم ذهنا غنیمتا است برای تقسیم رااات و  
ای برای خلاق ثاروت    ستیز و در پارادایم دیگر سروایه های توسعه ترویج ایدئولوژی

های ذهنا الگوهاای ذهناا وشاترکا     و در خدوتِ توسعۀ ولا  بنابراین، از پارادایم
چراکه فقط در ذهن یم افار   ؛ااد در وهلۀ اول، وشترکسود  این الگوها،  وشتق وا

تغذیاه   آاهاا اااد و از   وجود اداراد و درواقع، به آرسیوهای ذهنیت جمعاا وصال  
کنند  وثاًل در آلماان ااازی، داروهاای جدیاد را روی یهودیاان یاا افاراِد دارای         وا

عاا   « پاذیر  ذهنااِ  »کردااد و ایان اواری باود کاه از       اختالل ذهنا آزوایش وا
قدر   چراکه اعترا  به آن همان ؛سد برخوردار بود، کسا هم وعتر ِ این کار اما

 داروها روی وو  و ویمون اعترا  کنیم  ها به آزوایشِ عدیب بود که وا اوروزی
چراکه فقط در ذهن اجتمااجِ فکاریِ    ؛ااد ا ذهااا در وهلۀ دو ، این الگوها بین

 1«جان سرل»وقید به آن پارادایمِ ذهنا وجود داراد  به عبارت دیگر، اور از واژوان 
ساناختا   فتلحا  وعر  اوا به ،ااد سناختا ذهنا لحا  هستا  وا  بگیریم، این اوور به

ااد  وثالً پارادایم ذهنا غالب تا زوان کشف قار  آوریکاا ایان باود کاه جهاان       عینا
به قار  جدیاد   «کریستف کلمب»رو، زوااا که پای  این وتشکل از سه قاره است  از

باز سد، تصور بر این بود که این قاره بخشاا از سارزوین آسیاسات چراکاه قاار       
کردااد    ای تدسام و تفسایر واا    قااره  جهاانِ ساه   جدید را در پرتو پارادایم ذهنااِ 

واان   ساویم، ذهان   رو واا  بار با چیازی روباه   که برای اولین آاداترتیب، حتا  بدین
ی واا در وهلاۀ   هاا  ناکند  دراتیده، حیطۀ اوک ادرت وثل یم لوح سفید عمل وا به

بلکاه   ؛اول ونوط به و ع ذهنا واست  و ع ذهنا هم اواری فراتااریخا ایسات   
 به زوااه و زوینه است  وابسته
هاای   باید روسن سده باسد که ونظور از ذهنیت یم ودموعه ویژواا  اینداتا 

                                                                                                                                 

1  . John Searle 
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ذهناِ وشترک است که بر اثر تدارب و بستر تااریخا وشاترک در زواان و وکاانِ     
آیاد و بار ااوج واکانش باه       خا  در بین اعضای یم وروه، قو  یا ولت پدید وا

  باه عباارت دیگار،    (Little, 2010: 196)ارد واذ  های آاان اثار واا   رخدادها و کنش
سناختا، یام اظاا  ارزساا و     چهارچوبذهنیت، یا پارادایم ذهنا ورکب از یم 

  باه ایان ترتیاب، ذهنیات جمعاا      (ibid, 197)ای ااتظارات رفتاری است  ودموعه
دادن یام    دسات  واجد سه بُعد سناختا، رفتاری و روایا است  بُعد سناختا با باه 

واذارد  بُعاد    بیناا او اثار واا    ناختا بر تفسیر فرد از جهان یا جهاان س چهارچوب
ترتیاب کاه افارادی باا ذهنیات       وذارد  بدین رفتاری یا ااگیزسا بر رفتار فرد اثر وا

اااد، دارای ساطحا از آواادوا بارای      وبیش وشاترکا  های کم وشترک دارای ااگیزه
ااد که رفتار وشاابها را   بسته و ایز دارای وفرو ات وشترکا دربار  جهان کنش هم

یا که افراد دربار  وروه، قو  یاا  ها ناکند  بُعد روایا هم بر ساخت داست تشویق وا
 وذارد  کنند اثر وا سان روایت وا ولت

 های ذهنی دگرگونی پارادیم .1-2

تاوان وفات کاه     با تعریفا که از ذهنیت جمعاا و پاارادایم ذهناا ارائاه ساد واا      
 وبیش سبیه فرایندی است که تاو  کاون آن را در  هنا کمهای ذ دوروواا پارادایم
بسط داده است  کون این فرایند را یم تاوالاِ   و  های علما سرح خصو ِ ااقالب

دااد ورکب از تسالط علاِم وتعاارف، بحاران در علام وتعاارف، وقاوج         تاریخا وا
 ,Kuhn)ااقالب و ظهور علم ااوتعارف و سراادا  تبدیل سدن آن به علم وتعاارف  

های ذهنا ایاز چناین روااد و تاوالا      رسد دوروواا در پارادایم به اظر وا  (2012
با وا  ورفتن از واژوان تاو  کون این اکته را روسن  اینداتاریخا را طا کند  در 

 کنیم  وا
ای از باورهاا    بار اینکاه سااول ودموعاه      ذهنیت وتعارف در هر دوره، عاالوه 

کند که جهان وتشکل از چه چیزهاایا   تلویحاً تعیین وادربار  چیستا جهان است 
وردِ وذسته وبتنا است و اجتمااج  اایست  ذهنیت وتعارف عمیقاً بر یم یا چند دست

صورت تلاویحا، پایاۀ اگااه     ها را، هرچند بهدستاوردذهنا در هر دور  زوااا این 
پاارادایم   دهاد  بناابراین، افارادی کاه عضاو ذهنااِ       خود به جهان پیراوون قرار وا
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هاایا کاه در ایان     ااد و وعماو ً پدیاده   ندِ وعیارها و قواعد وشترکابااد پای وتعارف
سواد  باه عباارت دیگار، پاارادایم ذهناا،       جعبۀ پارادایما اگندند، اصالً دیده اما

کند به این علات کاه آن    اعضای خود را اسبت به برخا وسائلِ وهم افوذااپذیر وا
هووا و ابزاریِ پرداختۀ پارادایمِ ذهنااِ ووجاود قابال    های وف چهارچوبوسائل در 

 قائالن به آن قرار داراد « های ذهنا پرچین»طرح سدن ایستند و بیرون از 
دهاد، اواا    وشاست به حیاات خاود اداواه واا     ذهنیت وتعارف تا زوااا که راه

کناد  افازایش    رو واا  ههای ووجود، ذهنیت را با اخاتالل روبا   واها اارسایا قاعده
رفته در  وارد وغایرت بین ذهنیت وتعارف و واقعیت، پارادایم ذهنا ووجود را رفتهو

های بنیادین پارادایم ذهناِ ووجاود   بَرد  بحران زوااا است که فر  بحران فرو وا
وااناد و هماین ااکااوا     ای در اطاالق بار وساائل جدیاد ااکاا  واا       طورفزایناده  به

وجاو   دِ پااردایم ذهناا ووجاود و جسات    سود؛ یعنا ر درآودِ ااقالب ذهنا وا پیش
ساود ویاان    وکشا واا  برای یافتنِ پارادایما دیگر  در این برهه، جاوعه عرصۀ کش
هاای بنیاادین خودااد و     قائالن به پارادایم ذهنا ووجود که خواهان دفاج از فار  

کسااا که در پا ردِ پارادایم ووجود و جایگزیناِ آن با پارادایما دیگراد  تغییار در  
هاای ذاتااِ    سود و ایان ااساا از ویژواا    رو وا ارادایم ذهنا غالباً با وقاووت روبهپ

خودِ فرایند ادراک است  اصو ً این طبیعت ذهن است که در آن اواور ااو و بادیع    
سود، وقاووتا کاه برخاساته از ااتظاارات     سختا و توأ  با بروز وقاووت ظاهر وا به

  (Kuhn, 2012: 62-64)پیشین است 
ااداود، ااقالبا که طاا آن   ویرد و به ااقالب ذهنا وا دا ، بحران با  واسراا

ویارد  در پاا ااقاالب،     سنج با پاارادایم قبلاا، جاای آن را واا     پارادایم ذهناِ ااهم
کنند  ااقالب ذهناا ااوعا تغییار ساکل      ان با جهان دیگری سروکار پیدا واکنشگر

قبال از ااقاالب اردک تصاور    چاه  آاوبیش سبیه تحول وشتالتا:  ادراکا است و کم
اماید، وویا جاوعه به سایار  جدیادی پرتااب     سد، بعد از ااقالب خروو  وا وا

در باورهای ااظر بر واقعیت بیروااا   ویرااگرسده است  پارادایم جدید با تغییرات 
آورد  هرچند با تغییر پارادایم، جهان خارج ومکن است تغییر اکرده باسد،  بروا سر

تاوان وفات    طور خالصه واا  بهبیند   جاوعه خود را در جهان دیگری وادر پا آن 
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ااقالب ذهنا و وذار از یم پارادایم ذهنا به پارادایما دیگر وستلز  تحول در کل 
با واقعیت بیرواا و جهاان خاارج    آاهاای و وفهووا و وطابقتِ وددد  سبکۀ ااگاره

ها هستۀ ورکزی تاأثیر ااقالباا    گارهاست  بنابراین، تغییرِ وعنای جاافتاده و آسنای اا
آورد باا   بروا ترتیب، ذهنیتا که از پ ِ ااقالب ذهنا سر پارادایم جدید است  بدین

سود  البته باید افزود که تغییر پارادایم ذهنا واقعاۀ   سنج وا تر بوده، ااهم پیشآاچه 
پارادایم    تغییربیفتدساد  واحدی از جن  وثالً دیدن ایست که در یم لحظه اتفاق 

هاای کیفاا حااکا از ایان اسات کاه        های کیفا است  وسسات  از جن  وسست
اااد کاه در    بلکه اتیدۀ فرایندی طاو اا  ؛دهند وقدوه رخ اما تغییرات ااوهااا و با

خاو ِ تغییاری کناد و     سان دست آن اجزای وختلفِ کُل )پارادایم( و روابط درواا
  (Egholm, 2009: 19)ااداواد   ساود کاه دراهایات باه تغییار کُال واا        تدریدا وا

های ذهنا واها چندین اسال زواان    جایا پارادایم هرروی، ااقالب ذهنا و جابه به
برد، چراکه حاوالن پارادایم ذهنا ووجود ذهنشان طا سالیان وتمادی با ااباوها   وا

کماا از یام    توان وفت تغییر ذهنیات دسات   ها ااباسته سده است  لذا وا از ااگاره
 د ادارد دیاات جدی

 روش پژوهش .2

  استفاده سده است 1«وابستگا به وسیر»تکنیم این پژوهش از رو  تاریخا و در 
رد وعماول وجاود دارد: اخسات، تحلیال     هبهای تاریخا سه را در تحلیل دوروواا

ای وعاین از   بلکه در لحظه ؛که در آن پدید  وورد اظر اه در طول زوان 2«زوااا هم»
که در آن، صاورت و سااختار    3«سندا ایستایا»سود  دو ، تحلیل  زوان بررسا وا

 راهبردسود  این  پدید  وورد بررسا در وقاطع ووااوونِ تحولِ آن با هم وقایسه وا
وندی آن چیاز چنادااا    ایز دربار  خودِ فرایند دوروواا، و واهیت و آهنگ و زوان

فرایناد  »قبلا، بر  راهبردکه، برخالف دو  4«درزوااا»هد  سو ، تحلیل د دست اما به

                                                                                                                                 

1  . Path Dependency 

2  . synchronic 

3  . Comparative statics 

4  . Diachronic 
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 راهبارد   در ایان پاژوهش،   (Hay, 2002)کناد   تأکیاد واا  « دوروواا در بستر زوان
ویریم  در این رو ، با توجاه   کار وا درزوااا را با استفاده از رو  فرایندکاوی به

کانش پیچیاد  فراینادهای     به توالا و تاراکم رویادادها، چگاواگا ظهاور و بارهم     
دوروواا در ذهنیت چینیان و تأثیر آن بر اگر  اخبگان چینا به وو وج توساعه  

 د سو در طول زوان واکاوی وا

 های پژوهش یافته .3

 جامعه سنتی چين و پارادایم ذهنی بقا )حفظ نظام( .3-1

توان سرآغاز تاریش ودرن چین دااست  در جریان این  وبیش، جنگ تریاک را وا کم
 ,Platt)زور به درون جهان اوپریالیسم اروپاایا کشاااده ساد     جنگ بود که چین به

توجه اروپایا بود که درصدد برآواد     بریتاایای صنعتا اولین قدرتِ درخور(2018
بگذارد  اخستین اقادا  بریتاایاا در ایان راه     تا با چینِ وابسته به زوین بنای رابطه را

به چاین باود  ایان     ۹۴-1۷۹۳ سال در 1«لُرد جرج وکارتنا»اعزا  هیئتا به ریاست 
واری، بارای    ین اشاان اظااوا  کمترویرترین تال  اروپاییان بود، با  وأووریت چشم

هاای   تغییر سیو  روابط چین و غرب و ایل باه تداارت آزاد و اساتقرار اماینادوا    
 :Kissinger, 2011)یپلماتیم بر پایۀ سرایط برابر و دسترسا به بازارهای یکدیگر د

چراکاه از یام طارف وکاارتنا از     ؛ سره سکست خورد   اوا این وأووریت یم(67
در برابر اوپراتور چین سر بااز زد و از   (تعظیمِ وخصو )2جا آوردن رسمِ کاوتاو به

چارا   ؛های دوردست اداسات  سرزوین طرف دیگر اوپراتور چین رغبتا به تعاول با
ها از وأووریات دو  و ساو       بریتاایایاپنداست که آاها را دونِ سأنِ تمدنِ چین وا

در جناگ   1۸۳۹طریفا ابستند، تاا اینکاه در ساال    ، هم 1۸۳۴و  1۸1۶های  در سال
سااز تااریش    زور اسلحه باز کرداد  این جنگ به اقطاۀ سراوسات    تریاک درها را به

 م ذهنا را در برابر هم قرار داد چراکه دو پارادای؛ سدچین بدل 
 اصلا بود: وؤلفۀذهنیت حاکم بر چین تا سد  اوزدهم ساول سه 

                                                                                                                                 

1  . Lord George Macartney  

2  . kowtow 
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 1«همه چیاز زیارِ آسامان   »ها جهان را با عنوان  ورکز بودن چین: چینا جهان  1
بینند و چون اوپراتورِ چین فرزاد آسمان است، بنابراین داراد  ونشور آسمااا و  وا
عاالوه، چاون چاینی     ست  بهآاهاو حاکمِ حقیقاِ  آاهااسطۀ ویان آسمان و همۀ ااسو
است، آداب و رسو ِ فرهنگاِ اخبگاانِ چیناا هندارهاای جهااااِ     « پادساها ویااه»

کنناد،   سواد و همۀ وردوا که در پیراوونِ پادساهاِ ویااه زادوا وا تمدن قلمداد وا
از اینکه در وعر  افوذِ تمدن چیناا قارار    رواد  همۀ بربرها، پ  سمار وا بربر به

وازاری   ورسمِ چینا وتمدن سواد و تحت اظا  خاراج   توااند با اتخاذ راه ورفتند، وا
  بنا بر این ااگاره، روابط چین باا  (Fairbank, 1968; Wang, 2017)چین قرار بگیراد 

ربرها( بودااد  ها )ب بود؛ این خارجا« اابرابری»های پیراوواا وبتنا بر اصل  حکووت
 کرداد  ها ونطبق وا که باید خود را با چینا

بینااِ چیناا، زواان از یام الگاوی ثابات و        دَوری بودن زواان: در جهاان    2
کند، یعنا اوسانِ ابدی بین دو قطب یا حرکت دوراااا در   پذیر پیروی وا بینا پیش

ه درون یم ودار بسته؛ حرکت از یم قطب به قطب دیگار و دوبااره بازوشات با    
ترتیاب، از دیاد    یندهمان قطب  بنابراین، اه آغازی در کار است و ااه اادااوا  با   

وندی در کار ایست  ها اظم جاوعه ثابت است و تغییر و تحولِ بنیادی و جهت چینا
(Lauer, 1973)  

زوان یاا فرازواااا    وحور بودن اادیشه: در اادیشۀ چینا، حقیقت با  وذسته  ۳
)حقیقتا( کاه  آاچه است، و  ز  ایست پیش برویم تا بیاووزیم؛ بلکه، فقط باید به 

از وذسته به وا رسیده است وحکم بچسبیم  قرار ایست حقیقاتِ جدیادی اماودار    
ل دیگر فقاط بایاد   بار کشف سده و حا سود  حقیقت چیزی است ازلا که قبالً یم

ها زوال را ااه ااساا از ساایۀ       دراتیده، چینا(Baggini, 2018)در حفظ آن کوسید 
ورسام وذساته    بلکاه ااساا از ااحاراف از راه    ؛سنگین وذساته بار حاال و آیناده    

 دااستند  وا
ها باعث وابستگا چینیان باه وسایر ذهنااِ     ها در طول سده ترکیب این ویژوا
ویاژه   یا حفظ اظا  وذاسات؛ باه  « ذهنیت بقا»توان  ن را واخاصا سده بود که اا  آ

                                                                                                                                 

1  . All under Heaven 
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« حفظ اظا  بود و اه افزایش کارآوادی »اینکه، هدف اصلا دستگاه اوپراتوریِ چین 
(Strauss, 1998: 14)  یعنا بقا و اه ارتقا  اوا وابستگا به وسیر همواره این خطار را ،

کناد کاه    زوااا باروز واا   دربیاورد  این پدیده« سدوا سناختا قفل»دارد که سر از 
سواد و آاداا هام    سده به آن وابسته وا  های وسیرِ پیموده دلیل ووفقیت ان بهکنشگر

هاوای وذساته باه آن      که این وسیر دیگر وقتضاای بساتر جدیاد ایسات، بااز باه      
 کنند  چسبند و رهایش اما وا

یاان  کم، به دو وجاه ابتکاار عمال را از چین    هرحال، پارادایم ذهنا بقا دست به
آروان ترقا را که بر جواوع غربا » آاهاباعث سده بود که  اینکهورفته بود  اخست 

هاا را   وقتا خودسان بهترین آاهاچراکه از دیدِ  ؛حاکم سده بود در سر اداسته باسند
  حتاا  (Russel, 1922: 196)« در چنته دارااد چاه دلیلاا دارد داباال ترقاا باساند      

های غربا را تهدیدی برای جوهر فرهنگا  فناوریبسیاری از چینیان ورود وتون و 
کرداد  بنابراین از دید جنااح غالابِ درباار اوپراتاورِ      و اظم اجتماعا چین تلقا وا

چیااز  وعنااای پشاات کااردن بااه هویاات چینااا بااود و هاای  چااین ودرایزاساایون بااه
  (Kissinger, 2011)وااند را توجیه کناد   توااست دست سستن از این ویراث با اما
وخادو  کارده باود      آاهاا بیناا را در   پارادایم ذهناِ ووجود ح  واقع اینکه  دو

ودت صدها سال ایان    بودنِ دیگران به وزار خراجها و  تصور ورکز عالم بودنِ چینا
حم کرده بود که وویا اظم طبیعاا و وطلاوب عاالم     آاهاااگاره را چنان در ذهن 

 همین است 

 ی بقابحران در پارادایم ذهن ين وچ .3-2

ها پیش پارادایم ذهنا وتفاوتا در غرب سر بلند کرده باود   برخالف چین، از ودت
  ایان پاارادایم   (De Benoist, 2008)بدل سده بود « دیااتِ واقعاِ تمدن غرب»که به 
کل  به« ی سناختاِها نابنی»اا  اهاد، استوار بر « پارادایم ذهنا ارتقا»توان آن را  که وا

وتفاوتا بود: یعنا برداست خطا از زوان، باور به ترقا و باور به توااایاِ ااسان در 
دوروون ساختن طبیعت و جهان و دراتیده، سکست یا ووفقیت ااسان اتیدۀ عمال  

  ایاان (Jacob, 2019, 2)خااودِ ااسااان یااا ایروهااای اقتصااادی و اجتماااعا اساات 
شت جاودااه و استنباط دَوری از تاریش و زوان را ایز وندیِ خطا هروواه بازو زوان
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از اعتبار ااداخته بود  دراتیده، در پرتو این پاارادایم ذهناا تاازه در اروپاا، سایاق      
ساازی،   بندی ودراا پیدا کارد ورکاب از صانعتا    قدرت ایز دوروون سد و صورت

  سازی عقالاا و اید  ترقا دولت
 ،تفاوت و وتضاد در برابر هم قرار ورفتناد با جنگ تریاک، دو پارادایم ذهنا و

در  آاهاا ترتیب،  اوا جنگ دو  تریاک چینیان را ااوزبر از تبیین این وسئله کرد  بدین
پارادایم ذهنا ووجودسان، راها را که برای رفع این وعضل پیدا کرداد  چهارچوب

دراتیداه،   های سنتا بود، یعنا استفاده از بربرهاا علیاۀ بربرهاا     یکا از همان سیوه
هاای رقیاب جلاوی تعار ِ      چینیان کوسیداد با اعطای اوتیازهای وشابه به قادرت 

این کار را وصداق همان  آاهاسان وهارسان کنند   را بگیراد و بدین آاهاهرچه بیشترِ 
کردااد   ذره از پا درآوردن بربرها تلقا وا رو  سنتا ودذوب ساختن و سپ  ذره

(Kissinger, 2011)،   جاواب ااداد و چینیاان هرچاه بیشاتر اوتیااز        هبارد رااوا ایان
 کرداد  وطالبه وا بیشترداداد، غربیان  وا

 1«جنبش خودتواامندساازی »حرکتا پدید آود ووسو  به  1۸۶۰بنابراین، در دهۀ 
ها را در تفاوت، و درواقاع برتاری،    یا اتکا به درون که علت سکست چین از اروپایا

فراویری دااش چینا بارای  »سبب، اصلِ  همین بهااگاست   تدهیزات اظاوا حریف وا
را سعار خاود کردااد    « اصول اساسا و فراویری دااش غربا برای کاربردهای عملا

اواا   ،ونظور این بود که چین همچنان به اظم اجتماعاِ قدیما و سنتا خاود بچسابد  
هرحاال، ایان    های تمدن غرب اظیر توپ و تفنگ ودهاز کناد  باه    وردهاخود را به فر

(؛ یعنا احیای اظم سانتا  Cohen, 2010: 22اصالحات احیاورااه بوداد و اه اوآورااه )
که در حال زوال بود و اه درااداختن اظما او که حیاتا بود  این رویکارد اشاان داد   

واقاع، چینیاان    چرخیاد  در  که درِ ذهنیتِ هیئتِ حاکمۀ چین هنوز بر همان پاسنه وا
پارادایم ذهناا غارب باود    « فراورد »های تکنیکا که  برداری صرفاً به یم رسته ورته

های تکنیکا کاری از پیش ابارد و پاارادایم    برداری همه، این ورته این بسنده کرداد  با
رو سد  به عبارت دیگر،  روبه 2های کاهنده طور روزافزواا با بروشت ذهناِ ووجود به

                                                                                                                                 

1  . self-strengthening movement  

2  . decreasing returns  
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سد جاذب   دفع کرد و اه واسد  این بربرهای ودرن را با پارادایم ذهنا ووجود اه وا
کرد، زیرا ]عالوه بر سالح ور ، که خود وزیتا بزرگ بود[ به سالح ذهنا ]وتفااوتا[  

 ( Tyau, 1922: 33ودهز بوداد )
ساازی  تواامندجنابش خود « وارِ سایزیف »های  هرحال، اتیده سه دهه تال  به

سکسات    (Scwartz, 1964 ) 1«هاای سارقا   کوتولاه »باار از   سکستا دیگر بود، این
پوسالا بودن قدرت اوپراتوری چاین   1۸۹۴-۹5های  بار چین از ژاپن در سال خفت
 1۹۰۰های خارجا در ساال   ای سد تا قدرت ازپیش عیان کرد و حتا ااگیزه را بیش

همه، ایان   وتاز خود قرار دهند  با این آواج تاخت بیشترو پ  از آن چین را هرچه 
 آاهاا اسا از آن چینیان را به تأول واداست  های پیاپاِ ا های اظاوا و هدو  سکست
بساا چیاز    ها به این اتیده رسیداد که سالود  برتری غارب چاه   این سکست پ  از

 بلکه صنعت و اقتصاد و اهادها ؛ های پیشرفته دیگری است، یعنا اه سالح
ترتیب، ورحلۀ دو  وسست از پاارادایم ذهنااِ سانتا آغااز ساد و تاا         این  به

ۀ دو  سد  بیستم اداوه یافت  چینیان در این ورحله دست به یام  حدود اواسط ده
سان کنار وذاستنِ اظاا  آووزساا کهان در     ترین رسته تغییرات اهادی زداد که وهم

 1۹12، وارد کردن پارلمان و اظا  وشروطه و اعالن جمهاوری در ساال   1۹۰5سال 
 ؛ت هم راه به جایا ابارد هرحال، این اقداوا دابال فروپاسا اظا  اوپراتوری بود  به به

پارلمان ونحل و اظا  وشروطه ولغا سد  درواقع، در فاردای   1۹1۴چراکه در سال 
باه   همچناان دربناد سانت باود و     همچناان فکر و ذکر چینیان  1۹11ااقالبِ سال 

  اشاااۀ  (Tse-Tsung, 1960: 10)های اخالقا و سیاساِ سنتا چسابیده بودااد    جز 
دو باار بارای    1۹1۷و  1۹15ووجود این بود که در سال  دیگرِ پابرجا بودنِ ذهنیت

احیای اظا  سلطنتا تقال کرداد  دراتیده، از آادا که برخورد دو پاارادایم ذهناا را   
های تکنیکا و اهادی چاره کرد، پارادایم ذهنا ووجاود   برداری سد با این ورته اما

« ااوتعاارف »پدیاد   چراکه قادر به تبیین و حال ایان   ؛ سراادا  در بحران فرو رفت
 یعنا چالشِ غرب ابود 

 

                                                                                                                                 

1  . eastern dwarfs 
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 ها چينیذهنی  در پارادایمِانقالب  .3-3

زدایا دسوارتر  آووخته اینکهویژه  پذیر ایست، به وسست ذهنیت با یم  ربه اوکان
  کاافا اباودنِ   (Hostede & Hofstede, 1991: 5)بار اسات   از آووختن برای اخستین
سازی و ایز وارد کردن اهادهای غربا اظیر پارلماان  تواامنداصالحاتِ اهضتِ خود

، چینیان را به این فهم رسااد آاهاو اظا  وشروطه و جمهوری، و بالفاصله برافتادنِ 
چراکه پیواد زدنِ صرفِ قاوااین و   ؛ااد که صرفاً صورتکا او بر ساختاری کهنه زده

با تغییرات دیگر همراه اشود کاری از پیش اخواهاد  اچه ااهادهای سیاساِ غربا چن
واقع تغییر پاارادایم ذهناا    در« تغییراتِ دیگر»  وراد از (Tse-Tsung, 1960: 13)برد 
توااستند با قدرت پارادایمِ ذهناِ جدید به  داستند اما اور این وا  را براما آاهابود  

، چینیاان پاا   1۸۹5ل هرحال، پا  از سکسات از ژاپان در ساا     چالش برخیزاد  به
بیناا   کل وتفاوتا با جهاان  بیناِ به ااد وبتنا بر جهان برداد اهادهایا را که وارد کرده

های حیاات واداا، سیاساا و     علل واقعا برتری غرب در عرصه اینکهااد و  چینا
به عصر روسنگری و حتا دوران راساا  و  آاهااقتصادی تغییراتا است که ریشۀ 

 ,Campagnolo)واردد   توسعۀ علو  اجتماعا و ااساااا برواا  ظهور علو  طبیعا و 

2013)   
هاای   به تدریج واروه  ورچه افرادی که این ذهنیت را داستند در حاسیه بوداد،

هاای   بارداری  باه ایان اتیداه رسایداد کاه ااه ورتاه         ای از اخبگاان چیناا   فزاینده
تغییار تاا  و   بلکه  ؛تکنولوژیکا اظیر تسلیحات اظاوا و اه حتا اصالحات اهادی

 بارای وثاال  (  Huters, 2005: 9)تواااد چاین را اداات دهاد      تما  ذهنیت سنتا وا
یکا از روسنفکرااا بود که با آوااها از قابال حال اباودن چاالش       «کااگ یووی»

وفهووا و ابزاریِ پارادایم ذهناِ ووجود،  رورت ساه اقادا     چهارچوبغرب در 
تراز چین قلمداد کاردن؛ باا تأسای      ا همهای اروپایا ر اساسا را پیش اهاد: قدرت

تار   ودرسه و دااشگاه به ووازات الگوی اروپایا )سبیه کاری که ژاپن سه دهاه قبال  
اادا  داده بود( خود را به پای کااردااا و داااشِ غارب رسااادن؛ وحادود کاردن       
کنفوسیوسیسم به سأایت دینا آن، و بنابراین جدا کردن اور وعنوی از اور سیاساا،  

کنفسیوسا و ساپردن  « حکیمان»این طریق رهاایدنِ حکمرااا سیاسا از قبضۀ  و از
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 ( Campagnolo, 2013)ای  آن به دولتمردان حرفه
و واذار از یام پاارادایم باه     « ااقاالب ذهناا  »وعناا   این اقداوات، درواقع، به

پرست حتاا تااب سانیدن ایان      کارانِ کهنه پارادایم ذهنا دیگر بود  هرچند وحافظه
وعناای حقیار سامردن چاین در وقابال       ادها را هم اداستند و این کاار را باه  پیشنه

داباال    ورور در دهۀ دو  سد  بیستم و باه   کرداد، اوا به های اجنبا قلمداد وا«بربر»
این اقداوات در عمل به بار اشسات و   2«جنبش فرهنگ او»و  1«جنبش چهار  وا»

 ار سد رفته، پارادایم ذهناِ جدیدی در چین امود رفته

 گرا( به پارادایم ذهنی ارتقا )توسعه چينگذارِ . 3-4

توان آن را پارادایم ارتقا اا  اهاد، وحصاول یام رساته     پارادایم ذهنا جدید که وا
پوساان  درواقاع،    هاای هام   کنناده و زویناه   اقاط وماس بود، هرکدا  با تأثیر سااطع 

آویزیِ تأثیرات ووّاجِ این اقاط وندر به ااقالب ذهنا و ظهور ذهنیت جدید ساد   هم
ونداد    آن از یکدیگر در این وقاله اماا  که جدا کردن دقیق خطوط علت و وعلولِ

 ترین این اقاط وماس به سرح زیر بوداد:  وهم

های او: ترجمۀ آثاار وتفکاران غرباا اظیار هاکسالا،       ورود علم و اادیشه  1
اسمیت، ونتسکیو، ویل، داروین و اسپنسار باعاث ساد در دهاۀ دو  و ساو  ساد        

از راه آاچاه  یادی آسانا ساواد     جد کااوال هاای   بیستم، چینیان با وفاهیم و اادیشاه 
ترجمه به سواحل چین رسید وعدواا بود از دو سده اادیشاۀ روسانفکری غارب    

(Campagnolo, 2013)   در این ویان، داروینیسم بیشترین تأثیر را بر ذهان وتفکاران  
فقط برای توصیف جهاان بلکاه بارای      به ابزاری اه آاهاچینا وذاست و در دست 

   (Schwartz, 1964, 43)تغییر آن بدل سد 
و ااتشاار  « صانعت اشار  »ورود دستگاه چاپ: ورود دستگاه چاپ، ظهاور    2

ان را به ساالح قدرتمنادی بارای پراکنادن باذر      روسنفکرها و اشریات،  اابوه کتاب
  (Culp, 2019)های او و دوروواا ذهنیت و فرهنگ وارد  چاین ودهاز کارد      ایده

ها ونشأ هروواه دااش وشاروج و   صنعت اشر باعث سد آووز  کالسیم که ودت
                                                                                                                                 

1  . May Fourth Movement  

2  . New Culture Movement  
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عناوان ویاراث ولاا خاا ِ چاین       سد راگ ببازد و صرفاً به حقیقت ازلا تلقا وا
   (ibid, 3)داد سود  قلم

های پایااا سد  بیستم و ایاز   بازوشت دااشدویان اعزاوا به خارج: از دهه  ۳
واۀ  ، هازاران چیناا در قالاب براا   1۹2۰و  1۹1۰هاای   های بعد، خصوصاً دهاه  دهه

کاروطالعه به اروپا، آوریکا و ژاپن اعزا  سداد  فلسافۀ ایان حرکات ایان باود کاه       
را در وهاد آن  « های فکریِ فرهنگ ودرن اگر  ذهنا و وهارت»دااشدویان چینا 

 :van den Ven, 1992)بتوااند به دوروواا فرهنگ چین کمم کنناد   کهکسب کنند 

هاای ااو اظیار ترقاا،      ط جدید و ایدهیان که بر اثر آسنایا با وحیدااشدواین (  75
ولت، ااسیواالیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم، ذهنیت و  هویت، سازوان، حزب، دولت

وتفاوتا پیدا کرده بوداد، پ  از بازوشت با پراکندن بذر دوروواا  کاوالًبینا  جهان
 ;Harrell, 1992)در جاوعۀ چین زوینۀ وسست تاریخا و ذهناِ آن را فراهم کرداد 

Itoh, 2016; Leibovitz, & Miller, 2011; Ye, 2002 ) 
 (Kaufman, 2010)، 1۹۴۹تاا   1۸۳۹تدربۀ ساد  حقاارت: ساد  حقاارت،       ۴
هاای   های سنگینا بر پیکر ذهنیت و باور تاریخا چینیان فرود آورد  سکست  ربه

های تریااک در ویاااۀ ساد  ااوزدهم،      ازجمله سکست از بریتاایا در جنگ، وختلف
و  1۹۰۰زاان در ساال   از ژاپن در اواخر سد  اوزدهم، سرکوب قیا  وشتسکست 

ورود هشت قدرت اروپایا به خاک چین، سکستِ دوباره از ژاپن در اواسط ساد   
ها که بر چین تحمیل سد،  اربۀ   های اابرابرِ ااسا از این سکست بیستم و عهدااوه

تدریج باعاث جاایگزینا    چین وارد کرد و به« ورکز بودنِ جهان»وحکما بر ذهنیت 
هاا   ولت المللِ جدیدِ وبتنا بر اظا  دولت ی کشورها در اظا ِ بین«برابر»آن با ذهنیت 

 سد 
ویری و توسعۀ ااگار  ترقا ایازوند خودآواها جمعا  تددد روزوره: سکل  5

هاای آن دارد    است که این اور رابطاۀ تنگااتنگا باا زاادوا روزواره و دورواواا      
وتنوعا از اوور وادی و فرهنگا است کاه وارد  عاادی هار      زادوا روزوره طیف

روزه با آن سار و کاار دارااد و سااول فعالیات هاای اقتصاادی )تولیاد، وبادلاه و          
هایا  ورود پدیده(  Marcus, 1961)سود  واقل و ارتباطات و غیره وا وصرف(، حمل
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کاار، خطاوط   آهن، تلگراف، وراوافون، فیلم، وسایل اقلیۀ خود اظیر کشتا بخار، راه
تنهاا افاق ذهناا و تدرباۀ      جات باه چاین ااه    ااداز، کارخااه آب و برق، باام، پ 

بلکاه باعاث    ؛ساخت صورتِ ولموسا دوروون   روزور  ورد  از زوان و فضا را به
  (Yeh, 2000)سد  آاهادر ویان  ویری یم ااگار  جمعا  سکل

سواد، لیکن وقتا  آاکه اثری آاا داسته باسند وارد وا  واها فشارها ودتا با
 ,Pierson)ساواد   فشارها به حد وشخصا برسند سبب تغییارات اسابتاً ساریع واا    

های وورد اسااره هماراه باا اقااط ومااس و تاأثیرات          تحو ت و پدیده(85 :2004
و سراادا  آاکه اثر بالفصلا داسته باسند، در جریان بوداد   ها با سان دهه پوسان هم

 1۹2۰سان در قالب جنبش چهاار واا و جنابش فرهناگ جدیاد در دهاۀ        تأثیرات
امودار سد  این دو جنبش، تدسم ااقالب ذهنا و اقاط اافصالا بودااد کاه باعاث    
تغییر پارادایم ذهنا و پدید آودنِ رفتارهای غیرخطا در ویان چینیان سداد  اجزای 

تدریج از ویان رفتند و جاای آن   آهسته و بهوختلف پارادایم قبلا، یعنا ذهنیت بقا، 
هاا باه    جایاِ پاارادایم  ، ورفت  این جابهءرا پارادایم ذهنا جدید، یعنا ذهنیت ارتقا

 سه وجه امود پیدا کرد:  
 1«لیااگ کیشاائو »و  «یان فو»های  درک خطا از زوان: چینیان از راه ترجمه  1

  در (Lee, 2000)تاریش اایل سداد  رفته به درکا خطا از زوان و از داروینیسم رفته
این الگوی زواااِ جدید، زوانی دیگر اه حالت دَوری و چرخنده، یعنا اوساان باین   

بلکه حالتِ خطا و بالنده پیادا کارد  ایان برداساتِ تاازه درسات        ؛دو قطبِ ثابت
هاا آیناده را    ترتیب، چیناا  این ها به تاریش و زوان بود  به وارواۀ اگر ِ سنتا چینا

ساان  »توساط   1۹12ختنا یافتند و اه وُقادر  اقتبااس تقاویم سمساا در ساال      سا
اشااۀ این اگر  او به زوان و واوا در وسیر بیارون آوادن از زیار باار      2«سن یات

  (Kwong, 2001)بودسنت و همگا  سدن با ولل وترقاِ صنعتا 
ها به این فهام رسایداد کاه رسایدن      پیدایش وفهو  تکاولاِ حقیقت: چینا  2

ااسان به حقیقت در اسبت با واقبل است و اه با حقیقتا ازلاا  حقیقاتِ قادیم بار     

                                                                                                                                 

1  . Liang Qichao 

2  . Sun Yat-Sen 
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هاای   اوا حقیقت جدید برخاساته از ااگااره   ،پایۀ اصول اخالقاِ حکیمان استوار بود
  (Lam, 2011: 43)باوری، داروینیسم اجتماعا و اگااه وترقاا باه تااریش باود       علم

ا جدید سراادا  به این اتیداه رسایداد کاه    ها در پرتو پارادایم ذهن بنابراین، چینا
ورسام وذساته )حقیقات ازلاا(، بلکاه       وشکالت چین اه ااساا از ااحاراف از راه  

 ,Lauer)درست برعک ، ااسا از سایۀ سانگین وذساته بار حاال و آیناده اسات       

1973 ) 
هاای تریااک و    ها بعد از سکسات در جناگ   ورکز ابودنِ چین: چینا جهان  ۳

، وتوجاه  «چااگ لا هااگ»تعبیر  ، به1۸۹5خصوصاً پ  از سکست از ژاپن در سال 
تنهاا ورکاز عاالم     سداد که در آن چین دیگر اه (Kwong, 2001)ای «سابقه تغییر با»

ایز بدل سده  (Scott, 2008: 2-3)« وطرودِ کشورها»و « ورد بیمار آسیا»بلکه به  ؛ابود
هاای   هاای خاارجا در خااک چاین و تحمیال عهدااواه       وتااز قادرت   بود  تاخات 

ساابقه باود، از    غیرونصفااه به آن، یعنا و عیتا که در چند هزار سال وذساته باا  
 کرد « ورکززدایا»سد  چین که تا پیش از این ورکز عالم تصور وا

 ,Lam)جدید، اظم قدیم از اعتباار افتااد   سناختاِ  در پرتو اظم وعرفت نابراینب

داباال ایان    ورفات  باه   ءو جای پارادایم ذهنا بقا را پارادایم ذهنا ارتقا (43 :2011
 1«ااادیناگ »ی چین در دهۀ ووساو  باه   «ورا دولتِ توسعه»تحول پارادایما، اولین 

   برای دولت جدیاد تدادد اقتصاادی ااه    (Kirby, 2000)سر بلند کرد  (1۹2۸-۳۷)
های حکووت باورونادان و   بلکه وحاِ وُنزل بود، و همۀ ساخه ،وذاری قط سیاستف 

-۴5ودریان این ذهنیت جدید بوداد  این رویکرد حتا در دوره جناگ باا ژاپان )   
های اقتصاادی و صانعتا و    وبیش تداو  یافت  بسیاری از زیرساخت ( ایز کم1۹۳۷

هاای   تار از زیرسااخت   اوا وهم  (Zanasi, 2006)اظاواِ چین در این دوره پدید آود 
های قبل  بود که این دوره را از دوره« ورا زیرساخت ذهناِ توسعه»وادی، پدیدآودن 

کارد تاا    کرد؛ این درست هماان اقطاۀ اهرواا باود کاه بایاد تغییار واا         وتمایز وا
 های اساسا پدید آید  دوروواا

 

                                                                                                                                 

1  . Nanjing  



 65     ذهنیت و توسعه: تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین

 ذهنيت توسعه و وابستگی به مسير در ميان نخبگان چينی .3-5

درساتا خاطراشاان کارده اکتاۀ وهام درباار         باه  1«کاارل وااهاایم  »طور کاه   انهم
 اااد  ویری آواها این است که تداارب  ساازاد  اولاین تاأثیرات ذهناا وهام       سکل

(Mannheim, 1970)صورت دیدواها طبیعا دربار  جهاان     اولین تأثیرات ذهنا به
وکمال چاه ااافا و    آیند و همۀ تدارب بعدی وعنای خاود را، چاه وؤیاد و     دروا

ویراد  اسل اول رهباران ارساد حازب کموایسات      وتضاد، از این ودموعۀ اولیه وا
ای پای باه عرصاه وذاساتند کاه ذهنیات       چین در ویان دو جنگ جهااا و در برهه

وارای   توسعه به پارادایم وسلط در چین تبادیل ساده باود  ظهاور دولات توساعه      
اولیۀ این اسل را ساکل داد  ایان اسال    در آن برهه، تداربِ وشترکِ   ااسیواالیست

وستقیم و غیروستقیم تمدن و فرهنگ غرب را تدربه کرده بوداد، با وهمات فکاریِ  
اوپریالیسامِ ژاپان    ههاا علیا   آن دست و پنده ار  کرده بوداد، در کنار ااسیواالیست

به این ذهنیت وشترک رسیده بوداد کاه از راه توساعۀ    آاهاجنگیده بوداد و همااند 
 توااند کشورسان را ادات دهند   قتصادی واا

رهباری واائو ایاد  ترقاا و توساعۀ       ها، باه  دابال ااسیواالیست ها، به کموایست
  دااگ سایائوپینگ   (Lauer, 1973)کرداد  ورحله به ورحله را به جاوعۀ چین وعرفا 

اقاوت کرده باود، ایان    آاداکه از ساازده سالگا به فرااسه وهاجرت و پنج سال در 
فرصت را داست تا صنعت و تدارت در یم کشور وادرن را از ازدیام وشااهده    
کند، و یم سال اقاوت در سوروی ایز این فرصت را به او داد تاا از ازدیام ببیناد    

کناد    که اولین کشور کموایست چگواه باا ودرایزاسایون دسات و پنداه اار  واا      
و رویکرد « توسعه»اید  بنابراین، ایدئولوژیِ حزب کموایست چین از همان آغاز با 

که رسد اقتصادی برای این حازب وسائلۀ وارگ و     وره خورد چنان« ورایا توسعه»
 ,Zhang)ساد   بخش تلقاا واا   ترین ونبع وشروعیت و البته وهم (Xu, 2011)زادوا 

ای و الگوهای ذهنا رهباران حازب    توان وفت اظا  ااگاره وا نابراین،  ب(45 :2018
از پیروزی ااقالبشان سکل ورفته باود و زواااا کاه در     های قبل کموایست در دهه

وبیش به وسایر ذهنااِ پیماوده ساده وابساته       قدرت را قبضه کرداد، کم 1۹۴۹سال 

                                                                                                                                 

1  . Karl Mannheim 
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این اسات کاه رهباران حازب کموایسات پا  از        ایندابوداد  اکتۀ بسیار وهم در 
را  اهاآها را ورفتند و جریان توسعۀ اقتصادی  دابالۀ کار ااسیواالیست 1۹۴۹ااقالب 

  (Bian, 2007)قطع یا وارواه اکرداد 
باا اساتفاده از اظام و     1۹5۰ ۀورا بود  او در دها  وائو در عمل هم یم توسعه

مناد  تااضباطِ سازوااا و تبلیغاتاِ حزب کموایست، یم ساختار حکمرااا ولاِ قدر
ریازی ورکازی کاه از     برپا کرد و با تکیاه بار سیساتِم اقتصاادِی وبتناا بار برااواه       

ها به ارث برده بود، توسعۀ اقتصادی چین را در دساتورکار قارار داد     یواالیستااس
هااا  ابایااد فراوااو  کاارد کااه قباال از جنااگ جهااااا دو  هاام تهدیااد ژاپنااا     

سمت صنایع سنگین و وداخلۀ بیشترِ دولت در اقتصاد  های چینا را به ااسیواالیست
ها باود،   ه وارث ااسیواالیستکردن ایروهای بازار کشااده بود  وائو ایز ک  راگ و کم

کاه   کار قرار داد، چنان ها را حتا با سدت و حدت بیشتری در دستور همین سیاست
از ویدان باه در کارد و ویادان را باه ااحصاار       کاوالچند سال بعد ایروهای بازار را 

هاای اقتصاادی او باه     را خوب سروج کرد و سیاسات  1۹5۰دولت درآورد  او دهۀ 
هاای اولیاه    پشتوااۀ همین ووفقیات   ت ورد  کمم کرد  آاگاه بهارتقای سطح وعیش

را با هدف ستاب بخشایدن باه   « جهش بزرگ»برااوۀ  1۹5۸وسوسه سد و در سال 
پردازاااه   اوا برااوۀ جهش بزرگ چون خیاال  ،توسعۀ اقتصادی چین به اجرا وذاست

آورد در« قحطاا بازرگ  »و غیروعقول و صرفاً وبتنا بر حکم حکووتا باود سار از   
(Dikötter, 2010)  

کااوالً باا هادف توساعۀ     ، برااوۀ جهش بزرگ ورچه با سکسات وواجاه ساد   
 ،ورا باود  اقتصادی صورت ورفته بود  یعنا ذهنیت وائو تداو ِ همان ذهنیت توسعه

وذاری راه را استباه رفت  سراادا ، جنگ سرد و تیاره سادن رابطاۀ     اوا در سیاست
عاالو    رفتن در ویاان دو قادرت اوپریالیساتا، باه    وائو با رهبران سوروی و قرار وا 

های سخصیتا وائو، و تبعات ااسا از سکست جهش و بیمِ دچار سادن باه    ویژوا
ای در  ، وائو را به بیراهۀ ااقالب فرهنگاا کشاااد کاه وقفاه    «خروسچف»سراوست 

 ان توسعۀ اقتصادی چین ایداد کرد جری
بود که فرصت را برای خیز اقتصاادی   1۹۷۰سراادا ، این بزاگاه تاریخاِ دهۀ 
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یعناا وارگ واائو و روی کاار      1«کنشگروسست »ترتیب که  این چین فراهم کرد  به
یعناا سارخوردوا و    2«وسسات بساتر  »زواان ساد باا     آودن داگ سیائوپینگ، هم

سطح داخلاا، و رااگ   های اجتماعاِ فزایند  ااسا از ااقالب فرهنگا در  اار ایتا
سادنِ ااولیبرال و کاون صانعتا اقتصاادهای        باختن جناگ سارد، ظهاور جهاااا    

المللا  اور جنگ سارد باعاث    سده به اقتصادهای پیراوواا در سطح بین صنعتا تازه
خروج اجباری چین از اقتصاد جهااا ساده باود، رااگ بااختن آن از اواخار دهاۀ       

  (So and Chu, 2016)اد جهااا سد بار باعث بازوشت چین به اقتص این 1۹۷۰
که زوینه را برای خیز چین فراهم کارد ساه وؤلفاۀ     1۹۷۰بزاگاه تاریخاِ دهۀ 

المللاا و دورواواا سارایط داخلاا وؤلفاۀ       وهم داست  اور وقتضیات جدیاد باین  
وشاِ وتفاوتِ رهبران چین وؤلفاۀ دو    های سخصیتا و خط اخستِ آن بود، ویژوا
ها کاه بار    ا از ااسیواالیستیر فضای جنگ سرد و ایز به تأسّآن بود  وائو تحت تأث

اثر تهدید و تداوز ژاپن بیشترین اهمیت را به صنایع سنگین و اقش دولات دادااد   
از همان ابتدا ایروهای بازار را از بیش از ویان برداست و همه چیاز را ذیال اقتصاادِ    

گ سایائوپینگ کاه وعتقاد باه     ریزی ورکزی قرار داد  اوا دا دستوریِ وبتنا بر برااوه
هدف )توسعۀ اقتصادی( »بود، رویکردِ  (Aglietta, & Bai, 2013: 99) 3«تئوری وربه»

در پیش ورفت  او در فضاای پا  از واائو، باه ایروهاای      « کند وسیله را توجیه وا
بازار ویدان داد و با اصالحات اهادی در داخال و اتخااذ سیاسات درهاای بااز در      

 رو کرده بود اهایت بهره را برد  جهااا که به چین« فرصت ساختار»خارج، از 
وجاود   1۹۷۰ترین وؤلفاۀ بزاگااه تااریخاِ دهاۀ      وهم درواقعاوا وؤلفۀ سو  و 

طور  در ویان رهبران حزب کموایست چین بود  همان« ورا زیرساخت ذهناِ توسعه»
ان حُکام  ها که توسعۀ اقتصاادی برایشا   که در با  اساره سد، همچون ااسیواالیست

وحا وُنزَل پیدا کرده بود برای رهبران حزب کموایستِ چین ایز توساعۀ اقتصاادی   
کاه حتاا    آادابخشِ آن بدل سده بود تا  ترین عاول وشروعیت به ایدئولوژی و وهم

( Perry, 2008)« حق تأوین وعیشات »حزب کموایست بر پایۀ  حکمراااوشروعیتِ 
                                                                                                                                 

1  . actor discontinuity  

2  . context discontinuity  

3  . cat theory  
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« اماای ذهناا   قطاب »از همان آغااز، باه   « اورای توسعه»استوار سده است  بنابراین 
رهبران حزب کموایست بدل سده بود  حتا کساا وثال واائو کاه سیاسات را بار       

کرد  وقت فکرِ بهبود اقتصاد کشور را از سر بیرون اما دااست، هی  اقتصاد وقد  وا
(Vogel, 2011: 64) ااادوزی، و ااه    تدرباه « قرن ایم»  داگ سیائوپینگ ایز که پ  از

مانِ هماین وابساتگا باه     یُ  وا، سکان هدایت کشور را در دست ورفت، باه در خا
سده ووفق سد کشور را به ریل توسعه بروردااد  احیای ثاروت    وسیر ذهناِ پیموده

اوا اور دقات کنایم    بود، و قدرت چین: این اهداف ورچه دوراگاه داگ برای چین
صالحگران اواخر سد  اوزدهم به ا آاهاااد که ریشۀ  «تداو  پیوستاری تاریخا»اینها 
و البته رهبران جمهوری اوپای  2«کااگ یووی»و  1«چنگ  لا هااگ»وردد یعنا  بروا

و ایاز   3«سام  چیااگ کای»و  «سن سان یات»چین در ایمۀ اخست سد  بیستم اظیر 
رهبران ارسد حزب کموایست در ایمۀ دو  سد  بیستم، هرچناد دااگ در ایان راه    

  (Shambaugh, 1993)تر از همه بود  ووفق
وارا در طاول ساده بیساتم، اقاش       ویری و تداو  ذهنیت توساعه  ، سکلبنابراین

های پایاااا آن ساده باازی کارد  دااگ       کننده را در فرایند توسعۀ چین در دهه تعیین
زد کرد: ایروبخشیدن به اقتصاادوان و وشاودن    چنین وو  1۹۸۴سیائوپینگ در سال 

کام   بلندودت است که دست  بلکه سیاستا ؛ودت کوتاه روی جهان اه سیاستا  درها به
سال آینده تغییر اخواهد کرد  اور هم اتفاقا ایفتد، با قدرت بیشتری ایان   ۷۰یا  5۰تا 

 2۰1۸(  ساا جاین پیناگ ایاز در ساال      Xiaoping, 1984وسیر را اداوه خواهیم داد )
بخاشِ   هاا  خاطراشان کرد که چهار دهه اصاالحات و سیاسات درهاای بااز ونباع ال     

خواهاد خاود  را    ارزسمندی برایمان بوده است  اکتۀ وهم برای هر کشوری که وا
احیا کند این است که در راه ترقا و توسعۀ کشور  از ونطق تااریش و روااد زواااه    

وسایر  »خوبا وویای وابستگا رهبران چین به  (  این ووارد بهMen, 2020پیروی کند )
وماان دارای   باا ، که اور ااه دارای یگاااگاِ عمال    سده است؛ رهبرااا پیموده« ذهنا

 هم در جهت هدفا وشترک یعنا توسعۀ اقتصادی چین  ااد، آن بوده  «یگااگا جهت»
                                                                                                                                 

1  . Li Hongzhang 

2  . Kang Youwei 

3  . Chiang Kai-Shek 
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 گيری تيجهن

پارادایم ذهنا به وعنای باورهای حاکم بر یم جاوعه درباره ایروها و قوااین حاکم 
هاسات    ت این جهانبر جهانِ طبیعا، ااسااا و اجتماعا و عواول دخیل در تحو 

پاارادایم   ؛توان دو اوج ذهنیت یا پارادایم ذهنا را از هم بازساناخت  از این ویان وا
ذهنا بقا که به ثبات اوور جهان و زادوا اجتماعا اظر دارد و تداو  و ع ووجود 

بیند و  که جهان و زادوا اجتماعا را وتحول وا ءطلبد و پارادایم ذهنا ارتقا را وا
هاای   ها یا ذهنیت  ررت بهسازیِ و ع ووجود باور دارد  البته، پارادایم بر اوکان و

هاای   هماه، پاارادایم    ایان  وااند  باا  ها پابرجا وا بسا قرن ااد و چه جان جمعا سخت
اااد و تاداو     وشاا باساند ووجاه    های علما تا زوااا کاه راه  ذهنا همچون پارادایم

تدریج آواج تردید و ااکاار   وواجه سواد بهبست  که با بحران و بن یابند اوا همین وا
 رواد    وا ویراد و سراادا  در بحران فرو قرار وا

یاا   ءساود درواقاع باه ذهنیات ارتقاا      ورایاا خواااده واا    آاچه اوروزه توسعه
پذیری جهان  ورا در وهلۀ اول به باور به تحول ورا اساره دارد  ذهنیت توسعه توسعه

هاای ااساااا و    ها و اراده آفرینا ایده  ت و اقشاجتماعا و رواد تکاولا این تحو
و وادیریت در بهساازی اواور سیاساا، اجتمااعا و        ریازی  همچنین اهمیت برااوه

اقتصادیِ جواوع اساره دارد، و در وهلۀ دو  ااظر بار ایان اوار اسات کاه توساعه،       
کم توسعۀ اقتصادی، به اولویتِ اصلا و ذهنیتِ غالبِ یم دولت بادل ساده    دست
ای فنّا یا اهادی باسد که دولتاا بخواهاد    وسئله اینکهد  بنابراین، توسعه قبل از باس

ای ذهنا اسات  باه عباارت دیگار،      ها یا اهادها به آن برسد، وسئله با تغییر سیاست
اسات  « ورا زیرساخت ذهنا توسعه»اوکان توسعه در وهلۀ اخست، ونوط به وجودِ 

باه یام  ارورت و خواساتۀ جمعااِ      که در آن توسعه در بین رهبران یم کشور 
 بدل سده باسد    آاهازورآور و به اولویت اصلاِ 

وقاله اشان داد که پارادایم وسلط در چین تا پیش از قرن بیستم از اوج ذهنیت 
وحور بودنِ اادیشاه و   بقا بود که ساول باورهایا چون چرخنده بودن زوان، وذسته

که در دیگر ونااطق جهاان،   آاچه اساً به ورکز بودنِ جهان بود  چنین ذهنیتا اس چین
اعتنا باود و لاذا  ارورتا بارای تغییار وسایر هام         وذست، با ویژه در غرب وا به
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هاای اظااوا    کرد  با وجود این، تازیااۀ  رورتِ بیرواا یعنا سکست احساس اما
و ایز فروپاسا اقتصاادی و اجتمااعا چاین در طاول ساد  ااوزدهم، کاه آثاار و         

ۀ اخست سد  بیستم ایز اداوه یافات، ذهنیات بقاا را در چاین باا      پیاودهایش تا ایم
هاا و   ترتیاب، تداارب تااریخا و بحاران     ایان  رو ساخت  به بست روبه بحران و بن

های ووجود، باعث سد تاا از آغااز ساد  بیساتم، وقولاۀ توساعه باه درون         بست بن
ساوی    باه  را ذهنیت اخبگان فکری و سیاسا چین افوذ کند و تغییر وسایر کشاور  

 توسعۀ اقتصادی به یم  رورت بدل سازد  
 ،سد تا اوکان توسعۀ چین فراهم ساود  این همان واوا بود که باید برداسته وا

ورا صرفاً سرطِ  ز ِ توسعه است  به عبارت دیگر، صارفِ   اوا وجودِ ذهنیت توسعه
در سن  کند  سان یات ذهنیت توسعه یا تعهد به توسعه رسیدن به آن را تضمین اما

هاای   سم در ویاان دو جناگ جهاااا، واائو در دهاه      آغاز سد  بیستم، چیااگ کای
هاا در ایادئولوژی و رویکردهاای سیاساا و      تفااوت  ۀرغم هما  ، به1۹۶۰و  1۹5۰
تر چین بوداد و  دابال توسعۀ اقتصادی هرچه سریع های سخصیتا، همگا به ویژوا

اواا های  یام     ،را اداوه دادادهای یکدیگر  وبیش راه و برااوه حتا در این زوینه کم
ها، پا    توان استد ل کرد که چینا توفیقِ داگ سیائوپینگ را اداستند  بنابراین، وا

همه، ایان   رسیداد، بااین ورا، دیر یا زود به توسعه وا از ظهور پارادایم ذهنا توسعه
 1۹۷۰سناسا در بزاگاه تاریخاِ دهاۀ   هنر رهبریِ داگ سیائوپینگ بود که با فرصت

وارا را سارط    ووفق به تحقق این ذهنیت و هدف سد  دراتیده، اور ذهنیت توساعه 
  ز ِ توسعه قلمداد کنیم، هنر رهبری سرط کافاِ توسعه است   

در اهایاات، ایاان پااژوهش اشااان داد کااه ذهنیاات جمعااا، ازجملااه ذهنیااتِ  
رهبران  آورد  بنابراین، واداوا که ورا، اوعا وابستگا به وسیرِ ذهنا پدید وا توسعه

واذاری   توسعه ودهز باسند، حتا اور در سیاسات « امای ذهناِ قطب»یم کشور به 
های جهش بزرگ و ااقالب فرهنگا( بااز ایان اویاد     راه را استباه برواد )وااند برهه

که کشور را دوباره به ریل توسعه بروردااند  دااگ سایائوپینگ ومکان     وجود دارد 
اعتناا   باا  1۹۷۰به ساختار فرصتِ جهاااِ دهاۀ   بود وااند بسیاری از رهبران جهان،

کاه ذهنیات او تاداو  پیوساتاری      آاداباسد و کشور  را از آن وحرو  کند، اوا از 
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سده بود و در عاین حاال رهباری     تاریخا و وابسته به وسیرِ ذهنیتِ جمعاِ پیموده
 سناس بود، با درک درستا که از زوینه و زوااه داست توااسات  هوسمند و ووقعیت

با بسیج درستِ ایروها و ونابع ووجود و اصالحات در داخال و وشاودنِ درهاا در    
هاای پیشاین    واادوا سهمِ خود عقب به؛ خارج، کشور  را به ریل توسعه بروردااد

را جبران کند و سکانِ توسعۀ چین را به رهبران بعدی واوذار کناد  درواقاع، هنار    
سامنا باا ابرقادرتِ آوریکاا، وسائلۀ      وهمِ داگ این بود که با درکِ عمیقِ تبعاات د 

وتوان کشور را تحلیال بارده باود،     جاوعۀ چین را از آوریکاستیزی، که بیهوده تو 
کاه اواروز چاین بار سافر        بردن از آوریکا تغییر داد چناان   دوباره به توسعه و بهره

 اگریِ داگ اشسته است و اه آوریکاستیزیِ وائو  آینده
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