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  ۶ فصل - ستی حزب کمونی ر دربارهیُنه شرح و تفس

 نیست چی به دست حزب کمونی فرهنگ سنتی نابودیچگونگ

  

  مقدمه
 یکـ یزی معـادل عوامـل ف     یکسانیت  ی از اهم  یک عامل معنو  یعنوان    فرهنگ به . ک ملت است  یفرهنگ، روح   

. ک ملـت هـستند  یـ  تمدن  ی خچهی معرف تار  ی فرهنگ یها  شرفتیپ. ن در نزد بشر برخوردار است     یمثل نژاد و سرزم   
 کـه   یاسـت کـه اضـمحالل ملـل کهنـ           نیـ ده بر ا  یعق. انجامد  ی آن ملت م   یک ملت به نابود   یب کامل فرهنگ    یتخر

شـان   ن رفت گرچه نسل و نژاد و مـردم      یشان از ب    د که تمدن  ی فرا رس  یدند زمان ی پر جالل و جبروت را آفر      یها  تمدن
.  هـزار سـال بقـا داشـته اسـت     ۵ است که تمدن کهن آن بدون وقفه      یورن تنها کش  یچ.  خود ادامه دادند   یبه زندگ 

  . استی نابخشودنی گناهیهنکن فرهنگ یک چنینابود کردن 

 مثـل  یریش اسـاط  یدایـ زمان با پ    عه گذاشته شده، هم   ی از جانب خداوند به ود     ین که به قول   ی چ فرهنگآغاز  
اه یـ ، اکتـشاف صـدها گ     ]Nüwa] (۲(نـووا   وسط  ت ت ی، خلقت بشر  ]۱) [Pangu(پانگو  ن توسط   یخلقت آسمان و زم   

. بـوده اسـت   ] Cangjie] (۴ (یجـ   کنگ توسط   ینی چ یو اختراع حروف الفبا   ) Shennong (شنونگ توسط   ییدارو
 اسـت   یعـ یچـه کـه طب       هر آن  یسو  ، و تائو به   )Tao(تائودنبال     آسمان، آسمان به   ین در پ  ین، زم ی زم یانسان در پ  ”

ها است کـه ماننـد      انسان و ملکوت، قرن    یپارچگ  کی و   ی بر وحدت، سازگار   یو مبن مات مکتب تائ  یتعل] ۵ [.“هستند
ـ یکنفس] ۶[“.آورد ی تقوا را به ارمغان می هیم بزرگ، تزکیتعال”. دود  ین م ی فرهنگ چ  یها  خون در رگ   ش یوس در ب

مـات او در    ی تعل .پرداخـت   یان م یت دانشجو یم و ترب  یه گذاشت که در آن به تعل      ی را پا  یا  ش مدرسه ی سال پ  ۲۰۰۰از  
، نزاکـت، ِخـرد و   یکـار  لت عمـده اعـم از احـسان، درسـت    یانگر پنج فـض  ی او بود که ب    یها  آل  دهین مدرسه شامل ا   یا

ن منتـشر شـد کـه       ین و چـ   یبه مشرق زم  ) Shakyamuni( یامونیشاکسِم  یدر قرن اول، مکتب بود    .  بودند یوفادار
 یشتریـ ن از گسترش و عمـق ب      ین زمان فرهنگ چ   یدر ا .  موجودات بود  ی تمام ی و رستگار  یخواه  کید آن بر ن   یتأک

 ی  جامعـه ی اعتقادی هیگر شده و پا یکدیسم مکمل   یسم و تائوئ  یسم، بود یونی بعد، مکاتب کنفس   یچند. برخوردار شد 
الد ی بعـد از مـ  ۹۰۷ تـا  ۶۱۸از سـال   ) Tang (تانـگ  ی  آن، سلسله  ی واسطه  ل دادند که بدون شک به     ین را تشک  یچ

 .دیرت و جالل خود رسح به اوج قدیمس

ن تجربـه شـده اسـت، فرهنـگ     یخ توسط ملت چـ ی که بارها در طول تاری و غارت و چپاول    تعرضاترغم  ی عل
راث گذاشته شـده  ی بعد به م  یها   نسل یت آن همواره برا   ی از خود نشان داده و ماه      یرین مقاومت و توان چشمگ    یچ

د یده در همگان مشترک است که محبت با       ین عق یا. تاکان ماس ی ن یشناس  هانیوحدت بشر و آسمان نشانگر ک     . است
ن اصـل   یـ  بـر ا   یلت، همگـ  ی فـض  یا  هیـ  از اصـوِل پا    یکـ یبـه عنـوان     .  داشته باشد و خباثت، مجـازات      ی در پ  یپاداش
چـه را کـه بـر خـود         ز نپـسند و هـر آن      یـ گران ن ی د ی برا یپسند  یچه را که بر خود نم       القول هستند که هر آن      متفق

ل ی را تـشک ی اجتماعیارهای و تقوا، متانت و وقار و عدالت، مع       یدار  نی، د   یوفادار. ز بخواه ین ن گرای د ی برا یپسند  یم
 اخـالق در    یهـا   هیـ ز پا یـ  ن ی، نزاکت، ِخرد و وفادار    یکار  وس مشتمل بر احسان، درست    ی کنفس یارهایدهند و مع    یم

. دیـ  گرد ی و بردبـار   یازگارن مظهر صداقت، لطافـت، سـ      ی فرهنگ چ  ین اصول یبا چن .  بودند ی و اجتماع  یسطح فرد 
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. همـراه اسـت   “ن و معلمـان ین، تاج و تخت، والدیآسمان، زم”ِم ین همواره با تکریِم درگذشتگان در چ   یمراسم ترح 
، )تاج و تخـت (هن ی به می، وفادار)نیآسمان و زم(ش خداوند ین است که ستایدار چ شهین نمود فرهنگ کهن و ر   یا

ن یفرهنـگ کهـن چـ     .  از آنها را در بر دارد      یگزار  ام نسبت به معلمان و سپاس     و احتر ) نیوالد (ی خانوادگ یها  ارزش
 اشـخاص  یدامنـ   از اصـول اخـالق و پـاک   یرویـ  بـر پ یادید زین انسان و عاَلم بود و تأک ی ب یافتن هماهنگ یدنبال    به

سم یـ تائوئ و   سمیسم، بود یونیمات مکتب کنفس  ی از تعل  ی ناش یختگی اعتقاد به فره   ی هین فرهنگ کهن بر پا    یا. داشت
 را بـه ارمغـان   یارک و اعتقاد بـه درسـت  ی، حفاظت از اصول اخالقیشرفت اجتماعی، پ ین بردبار ی مردم چ  یبود و برا  

 . آورد

م عمـل  یـ د و بنـد مال یـ ک قیـ کند، فرهنگ به عنـوان       ی را وضع م   یبرخالف قانون که همواره مقررات سخت     
کـه فرهنـگ بـا پـرورش      کند حال آن ی را وضع میه سختیب آن تنیکه ُجرم حادث شد برا قانون پس از آن   . کند  یم

 یک جامعـه معمـواًل در فرهنـگ آن جامعـه متجلـ            یـ اصـول اخـالق     . کند  ی م یریاصول اخالق از انجام جرم جلوگ     
 . گردد یم

د یبـه اوج خـود رسـ      ) Tang (تانگ ی ن کشور، در دوران سلسله    ین، فرهنگ کهن ا   یخ کشور چ  یدر طول تار  
ـ ین زمان علم ن  یدر ا . ن ملت بود  ی ا ی نظام ین و اوج قدرتمند   یلت چ شرفت م یکه مقارِن پ   ن ملـل مختلـف از   یز در ب

انـه و ژاپـن   ی از اروپـا، خاورم یادیـ محققان و دانشمندان ز   . دی منحصر به فرد خود برخوردار گرد      یاعتبار و ارزشمند  
ن یر حکومت آمدند کـه بـه چـ        ها هزا   ده”. کردند  یمت م ی تانگ عز  ی تخت حکومت سلسله  ی علم به پا   یری فراگ یبرا

 یشـان را پـ   ن شوند و رسوم و آدابیگزیها ممکن بود مجبور باشند بارها جا       که آن   نیباج و خراج بپردازند، با وجود ا      
  ]۷ [.“ر کنندیی دستخوش تغیدر پ

 یهـا  ن بارهـا توسـط خانـدان   یالد، چـ ی قبـل از مـ  ۲۰۷ تا   ۲۲۱ یها  ن سال یب) Qin (نیچ ی پس از سلسله  
الد، ی بعـد از مـ  ۶۱۸ تـا  ۵۸۱ یها ن سالیب) Sui(ییسو یها ن اتفاقات در زمان سلسلهیا. ر شد یت تسخ یلمختلِف اق 

) Qing (نـگ یچالد و   ی بعد از مـ    ۱۳۶۱ تا   ۱۲۷۱ن  یب) Yuan (وانیالد،  ی بعد از م   ۹۰۷ تا   ۶۱۸ یها  ن سال ی ب تانگ
 خـود را  یهـا   حکومـت  ی قـوم  یهـا   تیـ لها اق    که در آن   یگری د  الد و دوران  ی بعد از م   ۱۹۱۱ تا   ۱۶۴۴ یها  ن سال یب
ن ین چـ  یـی  جـذب راه و روش و آ       ین اقـوام محلـ    یـ  ا یبـًا همگـ   ین وجود تقر  یبا ا . وستیوقوع پ    کردند به  یگذار  هیپا

وس، اگـر مـردم   ی کنفـس ی ن اسـت، بنـا بـه گفتـه    یگر انسجام و قـدرت فرهنـگ کهـن چـ       ن خود نشان  یا. دندیگرد
بـردار   فرمـان ) ما(لت یها را با پرورش فرهنگ و فض ستند، آنیردار تو نب ع و فرمانیگر و دوردست مط ی د یها  نیسرزم

  ] ۸ [“.خود ساز

 ین را در جهـت نـابود  یر ملـت چـ  ی ذخـا ین حزب تمـام ی، ا ۱۹۴۹چ در سال      ک  دن ح یقدرت رس   از زمان به  
 شـدن  یعت صـن یچ برا   ک  مارگونه نه نشأت گرفته از تالش ح      ین قصد ب  یا. کار گرفته است    ن کشور به  یفرهنگ کهن ا  
چ بـا   ک  حیکیدئولوژیـ ن امـر تنهـا حاصـل مخالفـت ا    یـ ا. ش تمدن غـرب ی ستای از حماقت و سادگ    یاست و نه ناش   

 یزیـ ر  ن طرح کاماًل برنامه   یا. خته شد یچ ر   ک  ن توسط ح  یب فرهنگ چ  ی تخر ی ن اساس نقشه  یبر ا . ن بود یفرهنگ چ 
ن یـ  ا یگـذار   هیـ از زمـان پا   .  شد یگذار  هیونت پا  حکومت از خش   ی  استفاده یبانیک و با پشت   یستماتیشده، منظم و س   

ت آن دسـت  ی کامل ماهین با هدف نابودسازی در فرهنگ چیادیجاد تحوالت بن  ی از ا  یا  گاه لحظه   چیچ ه   ک  طرح، ح 
 .برنداشته است
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رات ییـ  و اصـالحات و تغ ی عمدی ن، سوء استفاده ی فرهنگ کهن چ   یچ در نابود    ک  زتر از تالش ح   ی انگ نفرت 
تـر    ن را پررنـگ   یخ چ یند تار ی ناخوشا یها  چ بخش   ک  ح. شوند  یجاد م ین کشور ا  ی است که در فرهنگ ا     یا  هکاران  بیفر

ن ین کـشور هـستند کـه مـردم چـ     یخ ای از تارییها ها متعلق به دوره ن بخشیجاست که ا نیدهد و جالب ا  یجلوه م 
 بر سر قـدرت،  ی سلطنت یها  ر خانواده  د ی داخل یها  یریل درگ یاند از قب     دور ساخته  ی سنت یها   خود را از ارزش    یکم

 در یخی تـار یهـا  ن مثال یچ از چن    ک  ح. ی و خودکامگ  یکتاتوری د یها   روش یریکارگ  انت و به  یاستفاده از توطئه و خ    
چ  ک ن راسـتا، ح یـ در ا.  خود بهره گرفته است    یستم جار ی و س  ی فکر یها  وهی، ش ی اخالق یارهای مع یگذار  هیجهت پا 

 بـا سـوء اسـتفاده از    یچ حتـ  ک ح. ن استی فرهنگ چی  همان ادامه“فرهنگ حزب”که ن کرده ین تلقیبه غلط چن  
  .ن داردیل مردم چیشتر بر فرهنگ اصی بیها تیل محدودی در تحمی مردم از فرهنگ حزب سعی برخیزاریب

مردم . همراه داشته است    ن به ی چ ی را برا  یار مخرب ی بس یامدهایچ پ   ک  دست ح   ن به ی فرهنگ کهن چ   ینابود 
 یهـا   ی تئـور  یر و القـا   یزور تحـت تـأث      انـد بلکـه بـه        خود را از دست داده     ی اخالق ی ن نه تنها کوله بار و پشتوانه      یچ
  . اند چ قرار گرفته ک  حیطانیش

  

  ب کند؟ین را تخریچ خواست فرهنگ کهن چ ک چرا ح - الف

  لتی اعتقاد و محترم شمردن فضی هی بر پا-نیار کهن چیفرهنگ بس

  
آغـاز  ) Huang (هوانـگ ن کـشور  یـ  ایا ش توسط امپراطور افـسانه  ی سال پ  ۵۰۰۰ن  یم چ ل مرد ی اص فرهنگ

 یگـذار  هیـ  پای واسـطه  ز بـه یـ قـت امپراطـور هوانـگ ن   ی در حق-رود  یشمار مـ   ن به ی تمدن چ  یی ابتدا ید که بان  یگرد
شـود بـه      یز خوانـده مـ    ین) Lao-Zi (یالئوذا  ی) Huang-Lao ( الئو  -هوانگ یکه مکتب فکر  ) Taoism(سم  یتائوئ

تـائو را در    ”: وس مشاهده کـرد   ی کنفس ی ن گفته یتوان در ا    یسم را م  یونیسم بر کنفس  یق تائوئ یر عم یتأث. دیاعتبار رس 
د و خـود را در  ی و احسان را سرمشق خود قرار ده      یکوکارید، ن یریک صف قرار گ   یلت در   ید، با فض  یذهن پرورش ده  

 بخـورد عـصِر همـان    یکه تأسـف  تواند بدون آن یدم بشنود م  صبح تائو را    یاگر کس ”نیچن  و هم  “دیور ساز   هنر غوطه 
انـگ،  ین و یـی ن، یک اثـر آسـمان و زمـ   یـ ، )I ching) (نـگ ی چیا( رات ییـ کتاب تغ] ۹ [“. وداع کندیروز با زندگ

 یهـا  ن کتـاب یبهتـر ” بـه عنـوان   ی بـشر ین مربوط به زندگی، و قوانی اجتماع یها  ، صعود و سقوط   یهانیرات ک ییتغ
عالوه . د است یها مافوق تصور علم جد      ن کتاب ی ا یآور  امیقدرت پ . اند  ده شده یوس نام یتوسط کنفس  “نیک چ یکالس

ن ی بـر متفکـر  یا ق و هوشمندانهیار عمیر بسیسم ِذن تأث  یبود  خصوص    سم به یسم، مکتب بود  یونیسم و کنفس  یبر تائوئ 
  . داشته استینیچ

.  اسـت “یوارد شدن به جهان ماد”مرکز آن   ت ی طهین است که ح   ی از فرهنگ کهن چ    ی بخش سمیونیکنفس 
آن . کنـد  یفـا مـ  ین نقـش را ا یتـر   و تقـوا مهـم     یی خانواده است که در آن پارسـا       ی هید آن بر اصول اخالق بر پا      یتأک
 ی ج دهنـده  یوس تـرو  ی کنفـس  “.شـود   یها با عشق نسبت بـه افـراد خـانواده شـروع مـ                محبت ی همه”آموزد که     یم
 خـانواده و  یا عشق بـه اعـضا     یآ”پرسد که     یحال م   نیاو در ع  . است “یِخرد و وفادار  ، نزاکت،   یکار  احسان، درست ”

  “ستند؟ی احسان نیها شهیمحبت برادرانه، ر
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ت یـ رعا. ها در سطح جامعه منجر شـود        ت آن یتواند به رعا    یعتًا م ی اصول اخالق در سطح خانواده طب      تیرعا 
ندرت اتفـاق   به”شود که،  یگفته م.  به تاج و تخت است    یفادارز برسد که آن و    یتواند به سطوح باالتر ن      ین اصول م  یا
دارد، در سـطح   یچون برادر دوسـت مـ   گران را همیبند است و دی خانواده پا ی که به اصول اخالق    یافتد که شخص    یم

 یان بـرادران واقعـ  یـ  می چون برادر، درست مثل رابطـه       گران هم یدوست داشتن د  ] ۱۰[ “.باالتر مرتکب خالف شود   
وس یروان مکتـب کنفـس  یـ پ. ل شـود یان دوسـتان تبـد  ی و عدالت میکار افته و به درست  یتواند گسترش     یو م است  

. گزار باشند   تر سپاس   تر مهربان و برادر کوچک      ع، برادِر بزرگ  یق، پسر مط  ید شف یک خانواده پدر با   یآموزند که در      یم
 که سـنن خـانواده حفـظ    یتا زمان. م دادین تعمردستایتوان به شفقت پادشاه نسبت به ز یجا شفقت پدر را م نیدر ا 

ن خـود   یه کن، خانواده را با نظم اداره کن، سـرزم         یخود را تزک  ”. ماند  یز محفوظ م  یگردند، اخالق در سطح جامعه ن     
  ]۱۱ [“. و آرامش ببخشیرا با عدالت حکومت کن و کل ُملک خود را شاد

سم یـ ر بود یتأث.  تمرکز دارند  ی ماد یاین دن یک ا ن هستند که بر تر    ی از فرهنگ چ   یسم بخش ی و تائوئ  سمیبود
 نـشأت سم یـ قـًا از تائوئ ی کـه عم ینـات یتمر. افـت ی ی مـردم عـاد   ی زنـدگ  یها   جنبه ی هیتوان در کل    یسم را م  یو تائوئ 

. ییگـو  بیـ  و غییگـو  شیو پ) Feng Shui) (ییفنگ شو(ر مناظر یگونگ، تعب ی، چینیرند عبارتند از طب چیگ یم
م یهمراه مفاه   د، به ی عمل پل  یر و جزا  ی بر بهشت و جهنم، پاداش عمِل خ       یسم مبن یم بود یه مفاه همرا  ها به   ن روش یا

  .دهند یل مین را تشکی فرهنگ کهن چی اصلی وس هستهی کنفسیاخالق

کـه   یتـا زمـان  ”ر ییـ  و بـدون تغ   یار با ثبات اخالقـ    یستِم بس یسم، س یسم و تائوئ  یسم، بود یونی به کنفس  اعتقاد 
  . م کردین تقدیمردم چرا به ] ۱۲ [“رندها وجود دا آسمان

فرهنـگ، چنـان    .  هـستند  یرو اغلـب، مفهـوم      نیرد از ا  یگ  ی قرار م  ی مباحث معنو  ی طهی در ح  ی اخالق اصول
  . آن جامعه قابل فهم استیکند که توسط تمام اعضا یان میک ملت بی را، در زبان ی انتزاعیستم اخالقیس

 سفر به غـرب . دین هستند توجه کن  ی فرهنگ چ  ی دهییکه زا  “ینیک چ یچهار داستان کالس  ” مثال به    یبرا 
ده شـده   یک سنگ جان بخش   یان  ی م ییبا گفتگو ] ۱۴[ قصر سرخ    یایرؤداستان  .  است یری اساط ی ک افسانه ی ]۱۳[

ن گفتگـو   یـ  ا -شـود   یم آغـاز مـ    ی عظ ی در کوه   هی بدون پا  یا  انتها در صخره    ی زمان ب  یانتها و تائو    ی ب یو خداوند فضا  
 شکنان باتالق   قانونداستان  . گردد  یست که بعدًا در داستان آشکار م        ها  ان انسان ی م یشی نما یک معما ی سر نخ    نیاول
 آزاد  یطـور تـصادف     طان را بـه   ی شـ  ۱۰۸،  ی امـور نظـام    ی فرمانـده ) Hong (هونـگ شود که     یطور شروع م    نیا] ۱۵[
.  برخوردارنـد  ی نظـام  یهـا    و مهـارت   یینـا شکن است که از توا       قانون ۱۰۸ یری شکل گ  ین افسانه چگونگ  یا. کند  یم

 بـه  یزال الهـ یـ ر آغاز شده و با فهـم قـدرت ال        یگ   همه یک بال ی آسمان از    یبا هشدارها ] ۱۶ [یسه پادشاه  ی افسانه
ر ییـ رقابـل تغ ین و غیک سرنوشت مقرر و معیشوند؛  یر میانتها سراز یک روِد بیچون    هم یویامور دن ”: رسد  یانتها م 

 نیمـشرق زمـ   ) Zhou (داستان عشق جـو    معروف مثل    یها  گر افسانه ی د “.کند  ی دچار م  یشومهمه را به سرنوشت     
  .شوند ی شروع مییها ن افسانهی با چنیهمگ] ۱۸) [Yue Fei (یو فیداستان کامل و ] ۱۷[

ن ی متفکـر ی نهـاد  ی  از فلـسفه   یست، بلکه انعکاس  ی ن ی بلند اتفاق  ی ها  ر در داستان  ی استفاده از اساط   گونه  نیا 
کـه   یزمان. اند ن داشتهیت مردم چی در ذهنیقیار عمیر بسیها تأث ن داستانیا. ت است یعت و انسان  ین در مورد طب   یچ

 تـا  ۱۶۰ که از یسه پادشاهدر داستان ) Guan Yu (ویگوان اد ید، مردم به یآ یان می به م“یکار درست”سخن از 
 او نسبت به دوستانش ابرها یکار که چگونه درست نی ا-افتند و نه مفهوم خود کلمه       یست م یز  یالد م ی بعد از م   ۲۱۹

ـ اش   با صالبت او به فرماندهان و برادر قسم خـورده یکه چگونه وفادار نید؛ ایرا به کنار زد و به عرش رس       ـ یـ  یل  یو ب
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)Liu Bei (که چگونه رشادت و شـهامت او در   نی او احترام و شأن به ارمغان آورد و ایان دشمنانش برای در میحت
و در آخـر  ) Mai(یمـا  شـهر  یکـ ین نبـرد او در نزد ی رسـاند، آخـر  یروزیـ ها به پ   تین موقع یتر  د، او را در مخوف    نبر

 درنـگ بـه   یها ب ینید، چیآ یان می سخن به م“یوفادار” که از یزمان. ک رب النوع با پسرش  ی او به عنوان     یگفتگو
 ی  از سلـسله یا ست و فرمانـده یز یالد می از م بعد۱۱۴۱ تا ۱۱۰۳ که از سال یکس. افتند یم) Yue Fei (یو فیاد ی

کـه  ) Zhuge Liang (انـگ یجوگ ل به کشور خود خدمت کرد و ی و از خود گذشتگیت وفاداری بود و با نهاسونگ
خود ” بود و    یسه پادشاه در زمان   ) Shu (شور حکومت استان    یست و نخست وز   یز  یالد م ی بعد از م   ۲۳۴ تا   ۱۸۱از  

  “.ستاد وقف کشورش کردی طپش ا که قلبش ازیرا تا زمان

 پـر تـب و تـاب    ی هـا   داسـتان  ی در تمـام   یکـار    و درست  ی در وصف وفادار   ینی چ ی سنت یها  یی سرا حهیمد
 مظـاهر  یانـد در تمـام   ه نهـاده یها پا  که آنی انتزاع-یاصول اخالق. خورد یطور واضح به چشم م   ن به یسندگان چ ینو

  .کند ی میها تجل  آنیفرهنگ

، صـبر، احـسان و      ی به وفادار   سمیونیسم بر رحم و شفقت و کنفس      یبودئ. د دارد ی تأک ییگو  استرسم بر   ی تائوئ
 یهـا همگـ     آن...  اسـت  یکی هدف همه    ی متفاوت هستند ول   یگرچه از لحاظ شکل ظاهر    ”. نهد  ی ارزش م  یکوکارین

 ینـ ی سـنت چ   یهـا   ن جنبـه  یتر  ها باارزش   نیا] ۱۹[ “. هستند به انسان، جهت سوق دادن او به سمت محبت          یالهام
  .اند سم بنا نهاده شدهیسم و تائوئیسم، بودیونی اعتقاد به کنفسی هیهستند که بر پا

چـون عـرش، تـائو، خداونـد، بـودا، سرنوشـت، جبـر،          هـم یم و اصولین پر از مفاه   ی و کهن چ   یفرهنگ سنت 
 .ره اسـت  یـ متانـت و غ    واده، خـان  ی اعضا  به احترام مان،یا ا،یح صداقت، ،یوفادار ، عقل نزاکت، ،یکار   درست ،احسان
  نیـ ا.  آشـنا هـستند    ی سـنت  یراهـا ها وُ اپ    شی با نما  ن وجود ی با ا  یسواد باشند ول   یها ب   ینی از چ  یاریبس ستا    ممکن
رو  نیـ  از ا.انـد   مـردم بـوده  ی  بـه عامـه  اددادن اصول اخـالق کهـن  ی ی برا یار مناسب ی بس یها  راه ،یفرهنگ یها  شکل
صـلح و   یهـا  هیـ  و پاهـا اسـت   ینـ ی چیم او به اصول اخالقی مستقی چ حمله ک ن توسط ح یب فرهنگ کهن چ   یتخر
  .سازد ی را متزلزل می اجتماعیدل هم

  ردیگ ی قرار می فرهنگ سنتیارویسم روی کمونیطانی ش یتئور

فرهنـگ کهـن بـه حکـم        . ن اسـت  یل چـ  یر با فرهنـگ کهـن و اصـ        یست کاماًل مغا  ی حزب کمون  “ی فلسفه”
اند و ثروت و مکنـت         و مرگ مقدر شده    یزندگ”:  گفت ییوس در جا  یطور که کنفس     همان گذارد  یپروردگار احترام م  

 ی  هـستند و اعتقـاد بـه چرخـه         ی از خداپرسـت   ییهـا   سم هر دو گونه   یسم و تائوئ  یبود] ۲۰ [“.کند  یرا خداوند عطا م   
ست یـ  حـزب کمون    مقابل، ی درست در نقطه  . ر و شر در هر دو وجود دارد       یت خ ی و مرگ و اصل عل     ی زندگ ییدایبازپ

. گـذارد   یر پـا مـ    یـ  را ز  ی اصول تـائو را نقـض کـرده و اصـول الهـ             یشرم  ی ندارد بلکه با ب    ینه تنها به خداوند اعتقاد    
دن نهـاد خـانواده را اشـاعه    یـ وضوح برچ ست بهی کمونی هیانیکه ب شمرد، حال آن   یسم خانواده را محترم م    یونیکنفس

ـ       ی کمون ی هیانی ب یدهد ول   یج م ی را ترو  گرانی به د  یوس، مهربان یفرهنگ کنفس . دهد  یم ن یست مردم را به مبـارزات ب
ـ   یهن را اشـاعه مـ  ی به تاج و تخت و عـشق بـه مـ   یسم وفاداریونیکنفس. کند  یب م ی ترغ یطبقات اجتماع   یدهـد ول

  .دهد یج میت را ترویدن ملل و ملیست برچی کمونی هیانیب

ر یـ ست در ابتـدا تخـم افکـار غ        یـ با  یست مـ  ینن، حزب کمو  ی قدرت در چ   یت آوردن و نگهدار   سد   به ی برا
د در ابتـدا    یـ م با ی را برانداز  یم حکومت یاگر بخواه ”: ان داشت یمائو زدانگ ب  . کاشت  ین م ی را در خاک چ    یاخالق

ن امر آگـاه شـد کـه    یچ به ا ک ح] ۲۱ [“.می کار کن  یدئولوژی ا ی نهیم و سپس در زم    یغات بپرداز یه آن به تبل   یعل
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 ۵۰۰۰ و یزور اسلحه برپاست توسـط افکـار غـرب رد شـده و در فرهنـگ غنـ                 به    که یستی خشن کمون  یتئور
رو  ن یـ  از ا“.کـرد   کـار را نمـی    نیتوانست به آرامش برسد اگر ا         چ نمی   ک  ح ”. ابدی ب ییتواند جا   ین نم ی چ ی ساله

 یاسـ ی س ی سم را بـر صـحنه     یـ نیسم و لن  یـ ن کرد تا بتواند مارکس    ی کامل فرهنگ چ   یچ شروع به نابودساز     ک  ح
  . ن مسلط کندیچ

  چ  ک  حیکتاتوری بر سر راه دی مانعیفرهنگ سنت

ن یبدون شک فرهنگ کهن چـ     ] ۲۲. [کند  ی م یروی گفت که او نه تائو و نه خداوند را پ          ییجامائو زدانگ در    
  .چ بود ک  بر سر راه نقض اصول تائو و مخالفت با خدا توسط حیمانع بزرگ

دگاه مردم، امپراطور پـسر خداونـد   یاز د. ستی کورکورانه نی فداکار ین به معن  ی کهن چ  فرهنگ در   ی وفادار
 گوشـزد کـردن     یاز بـرا  یـ ن ن یبنابرا. تواند همواره منزه از خطا باشد       یز نم یامپراطور ن .  سر اوست  یاست که خدا باال   

خدمت گرفتن  ن با به    ی چ ینگار  عیستم وقا یس. ها وجود داشت    گران در تمام زمان     اشتباهات امپراطور توسط مشاهده   
توانـستند معلمـاِن    یمقامات دانـشمند مـ  . کرد یها ثبت م نامه عیها و اعمال امپراطور را در وقا  صحبت یکاتبان، تمام 

 یاگـر امپراطـور منـاف   . گرفـت   یوس مورد قـضاوت قـرار مـ       یپادشاهان باشند و رفتار امپراطورها بر اساس آثار کنفس        
که در  یطور کردند، همان  یه او بپا خواسته و او را سرنگون م        یبود، مردم عل   تائو   یبهره از اصول اعتقاد     یات و ب  یاخالق
ذکـر شـده   ) Zhou ( جـو از) Wu (ووا اخراج پادشاه یو ) Jie (یجبه ) Cheng Tang (چنگ تانگ ی ان حملهیجر

. ستندی و تائو ن   ی انجام گرفتند ناقض اصل وفادار     ی که بر اساس قضاوت فرهنگ سنت      ییها  ن شورش یچن] ۲۳. [است
 ۱۲۳۶که از سـال  ) Wen Tianxiang (انگیش انیون ت که یزمان. ابت از خداوند هستندی تائو به نیرویدر عوض ن

 ی بود به اسارت گرفته شـد، حتـ        سونگ ی  مشهور سلسله  ی نظام ی ست و فرمانده  یز  یم] ۲۴[الد  ی بعد از م   ۱۲۸۳تا  
ن بود کـه او  یل آن ایدل.  کار را نکرد نیگران مغول کند ا م غارت یز از او خواست که خود را تسل       یکه امپراطور ن    یزمان

ت، کـشور در  یـ  اول اهمی مـردم در درجـه  ”: ن امر اعتقاد داشت کهیوس به ایک شخص معتقد به کنفس یبه عنوان   
  ] ۲۵[ “.رندیگ یت قرار می آخر اهمی  دوم و حاکم در درجهی درجه

 یچ در پـ  ک ح. ردیها را بپـذ  نیچون ا  همیادات سنت توانست اعتق   ی نم یطیچ شرا یچ تحت ه    ک   ح یکتاتورید
ق نگـذارد   یـ ن طر یـ  را رواج دهد که به ا      یتید شخص یک موج جد  یده و   یت بخش ین بود که به رهبران خود مشروع      یا

چه او در مخالفـت بـا      دانست که آن    یچ م   ک  ح. چون خداوند، تائو و آسمان کشور را اداره کنند           هم یم کهن یکه مفاه 
دانستند   یها م   آن. رفت  یشمار م   ن گناه به  ین و بزرگتر  یتر  عی فج ی فرهنگ یارهایدگاه مع یداد از د    یانجام م تائو و خدا    

. کردنـد  یقبـول نمـ   “میبرحق، باشکوه و عظ” یچ را به عنوان قدرت ک  بود، مردم ح   ی جار یکه فرهنگ سنت    یتا زمان 
مت از دسـت دادن    ی به ق  یحت” و   “ تذکر دهند  هانپادشا  به ندارند تا یشان را به خطر ب      جان”ن سنت   یدانشمندان، ا 

. دادنـد  یگـاه حاکمـان قـرار مـ    ی جایگـاه مـردم را ورا  یو جا] ۲۶ [دادند ی را ادامه م“کنند شان عدالت را حفظ     جان
 مردم با   ی چ موفق به موافق ساختن افکار توده        ک  شدند و ح    یچ نم   ک   ح یمه شب باز  ی خ یها  ن مردم عروسک  یبنابرا

  .دیگرد یود نم خیها استیس

 برسـر راه اعتقـاد      یعـت مـانع   ین و طب  ی احترام نشأت گرفته از فرهنگ کهن مردم نـسبت بـه آسـمان، زمـ              
 انسان ارزش ی زندگی برایفرهنگ سنت . بود “نیر آسمان و زم   ییعت در جهت تغ   ینبرد با طب  ”چ به     ک   ح یها  یتئور

د با کمال دقت مد نظر قـرار  ی مطرح باشد بایآدم جان ی  که در آن مسئلهیتیقائل است و معتقد است که هر موقع    
 ی عالیارهایمع.  و حکومت وحشت بود    یُکش   و نسل  ی بر کشتار جمع   یچ مبن   ک  ر اصول ح  ی مغا یتین ذهن یچن. ردیگ
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 یچ فرهنگ سـنت  ک ل حین دلیبه هم. رت داشتیچ مغا ک  حی اخالقی  شده یکار   تائو با اصول دست    ی سنت یفرهنگ

  . دانست یم قدرت خود می تحکی براینن را به عنوان دشمیچ

  برد  یر سئوال میچ را ز ک ت حیت حاکمیفرهنگ کهن، مشروع

 قبول کردن   ی  به منزله  یقبول داشتن احکام اله   .  اعتقاد دارد  ین به خداوند و احکام آسمان     ی کهن چ  فرهنگ
قبـول  . وشـت اعتقـاد داشـته باشـد        کرده و بـه سرن     یروید عاقل بوده و اصول تائو را پ       ین نکته است که فرمانروا با     یا

  .  استیارات الهی اختی طهیها در ح ت به انسانی قبول حاکمیعنیاعتقاد به خداوند 

د بـه  یـ تواند مـا را مق  یها نم  سنتیرهایهرگز زنج ”: که  نیطور خالصه عبارتند از ا      چ به   ک   ح یحکومتاصول  
 یم ول یستیچ ن ی استوار خواهد شد، ما ه     یدی جد یها  هی پا ین بر رو  یزم. دیشه کن ی کند، سخت کار کردن را پ      یزیچ
  ] ۲۷ [“.میز باشید همه چیبا

 کـه   ین است، راهـ   ی زم یسم، بهشت بر رو   ین ادعا که کمون   یکند با ا    یج م ی را ترو  یخی تار ییگرا  یمادچ    ک  ح
ر سـؤال  یـ  زمًایل اعتقاد به خـدا مـستق  ین دلیبه ا . ست است یا حزب کمون  یداران کارگر و      عهیدست طل   ن به      آ یرهبر

  .چ بود ک بردن حکومت ح

  

  ستیدست حزب کمون ب فرهنگ کهن بهی تخری چگونگ-ب 
ر کـشور،  ی تـسخ یچ بـرا  ک ح.  اسـت یاسیک قصد سیدهد در جهت برآوردن       یچ انجام م    ک  چه که ح    هر آن 

 حـزب   یطانیعت ش یست فطرت انسان را با طب     یبا  یدن به حکومت ستمگر خود م     ی ماندن در آن و انسجام بخش      یباق
ن یگزی، شـرارت و خـشونت بـود جـا      یکـار   بیـ  بـر فر   ین را با فرهنگ حزب خود که مبتنـ        یخود و فرهنگ کهن چ    

ن یچنـ   ملمـوس و هـم  ی باسـتان یهـا   و کتـاب یخی تـار یهـا  ، مکانیراث فرهنگی م یب، نابودساز ین تخر یا. کرد  یم
 انسان را   ی وجوه زندگ  یتمام. ر داشت  و جهان را در ب     یات، زندگ ی به اخالق  یدگاه سنت یر ملموس مثل د   ی غ ینمادها
ت یـ  و کم اهمی سطحیچ مظاهر فرهنگ ک گر حیاز طرف د . یگرفت، از اعمال گرفته تا افکار و سبک زندگ          یدر بر م  

هـا را   حزب، ظاهر سنت. نمود ین استفاده می فرهنگ چینیتری ویها از آن به عنوان نما را ارزش نهاده و با حفظ آن      
 بـا دم زدن  ین ظاهری چنیسپس تحت لوا  . کند  یها م   ن آن یگزی، فرهنگ حزب خود را جا      در عمق  یحفظ کرده ول  

  . داردین المللیب مردم و جوامع بی در فرین سعیاز حفظ و گسترش فرهنگ کهن چ

  زمان سه مذهب نابود کردن هم 

ـ سم دارد، اویـ سم و تائوئیـ سم، بود یونیشه در کنفس  ین ر ی چ ی که فرهنگ سنت   قتیحقن  یبا قبول ا   ن قـدم  یل
هـا بـود کـه متعاقبـًا           انـسان  یایـ  در دن  ین آسمان ین سه آئ  ی مظاهر ا  ین بردن فرهنگ کهن، نابود    ی از ب  یچ برا   ک  ح
 . همراه داشت ن را بهین سه آئی ایکن شهیر

 یبرا. ده شدند ی کش ی به نابود  یخی مختلف تار  یها  سم در دوره  یسم و بود  یسم، تائوئ یونیهر سه مذهب کنفس   
و ) Wu (وو، کـه بـه سـه    دیگردخ دچار رنج و محنت ین مذهب چهار بار در طول تار   یا. میپرداز  یمسم  یمثال به بود  

دسـت چهـار امپراطـور     ت عابدان و هواخواهان بودا بـه یها عبارتند از آزار و اذ    آن. معروف هستند ) Zong (زانگک  ی
الد و ی بعــد از مــ۵۳۴ تـا  ۳۸۶از ســال ) Wei (ی شــمالیِو ی از سلـسله ] ۲۸) [Taiwu (وو یتــاامپراطــور . ینـ یچ
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 ی در نـابود   یالد کـه هـر دو سـع       ی بعـد از مـ     ۹۰۷ تا   ۶۱۸ تانگ از    ی از سلسله ] Wuzong] (۲۹ (ووزانگامپراطور  
 تـا   ۵۵۷از  ) Zhou (ی شـمال  جـو  ی از سلسله ] ۳۰) [Wu (ووامپراطور  . سم داشتند ی تائوئ ی سم در جهت اشاعه   یبود

نهـاد،   یسم حرمـت مـ  یـ ونی به کنفسیسم را نابود کند، ولیسم و هم تائوئی داشت هم بودیالد که سعی بعد از م   ۵۸۱
الد که صرفًا جهت ساخت سـکه  ی بعد از م۹۶۰ تا ۹۵۱ دوم از  جو ی از سلسله ] Shizong] (۳۱ (زانگ  یشامپراطور  

 سمیـ ونیسم و کنفسیـ  تائویهـا  نیـی  بـه آ یبیچ آسـ  یسم داشت و هـ    ین بردن بود  ی در از ب   ی بودا، سع  یها  از مجسمه 
  . نرساند

  .زمان هر سه مذهب داشت  همی در نابودی بود که سعیمیچ تنها رژ ک ح

ب معابد و سـوزاندن کتـب مقـدس    ی کرد، شروع به تخر   یگذار  هیچ دولت خود را پا      ک  که ح    پس از آن   یاندک
در . روگذار نکـرد  فیچ تالشیز از هیگر ن یان د ی اد یب اماکن مذهب  یاو در تخر  . دی را به انزوا کش    ییبودانمود و راهبان    

 ی و مـذهب یع فرهنگـ ین فجایم در چی عظیانقالب فرهنگ. شد یده نمین دی در چیگر مکان مذهب ی د ۱۹۶۰ ی دهه
، یمی، فرهنـگ قـد  یمیافکار قـد : بود] ۳۲[ “یمیز قد ین بردن چهار چ   یاز ب ”د که هدف آن تالش در       ی را آفر  یبزرگ

  . یمی و عادات قدیمیرسوم قد

کـه  ] ۳۳[نـام داشـت   ) Bai Ma) ( مایبامعبد (د ین معبد اسب سفی در چها ییبودان معبد ی مثال اولیبرا
 انـگ یلوسـاخته شـده بـود و در خـارج از شـهر       ) الدی بعد از م   ۲۲۰ تا   ۲۵از  ) (Han (ی شرق هان ی در زمان سلسله  

)Luoyang (   هناندر استان) Henan ( هور است مش “نیسم در چ  یخواستگاه بود ”ن معبد به عنوان     یا. قرار داشت .
  . گران در امان نماند ز از گزند غارتین معبد نی ا،“یمین بردن چهار عنصر قدیاز ب”است یدر زمان س

طـور    حـزب بـه    ی نظـام  ی شـاخه . ان مـستقر بودنـد    یـ پ از نظام  یک ت ید  ی معبد اسب سف   یکیدر نزد 
 ی سمههجـده مجـ   . ک کـرد  یـ ران کردن معبد، تحت عنوان انقالب تحر      یا را در جهت و    یانه رعا یمخف
 ۱۱۲۵ تـا  ۹۱۶از سال ) (Liao (ائویل ی  سال متعلق به دوران سلسله    ۱۰۰۰ش از   ی با قدمت ب   یسفال

 ۲۰۰۰ یک راهـب معتبـر هنـد    یـ که  ] Beiye] (۳۴ (یی یبکتاب مقدس   . نابود شدند ) الدیبعد از م  
شم یـ  از جـنس  یفرد کـه اسـب   ک گنج منحصر بهی. ن برده بود سوزانده شد  یش از هند به چ    یسال پ 

سـر   به) Sihanouk (هانوکیسد در ی که در تبعیک پادشاه کامبوج یچند سال بعد    . دیبود خرد گرد  
کـه نخـست   ) Zhou Enlai (یجـو ِانـال  . د را کردی احترام به معبد اسب سفیبرد درخواست ادا یم
  کتـاب مقـدس  ی مانـده یباق: ابندی نقل مکان انگیلوزها به ین چیر وقت بود با شتاب دستور داد ا  یوز
 سـاخته شـده در   آرهات، هجده یها شد و مجسمه    ی م ی در پکن نگهدار   ی که در کاخ امپراتور    یی یب

 شان  انگیشواقع در پارک    ) Biyun) (ونی یبمعبد   (ی الجورد یابرها از معبد    نگیچ ی زمان سلسله 
)Xiangshan] (۳۵ [ حـل شـد   ”ک  یـ پلماتیک مشکل د  ی ی قالب یین جابجا یبا ا .  پکن ی در حومه“. 
]۳۶ [  

 فرهنگ  “ینابودساز” در جهت    ین انقالب در واقع انقالب    یا.  آغاز شد  ۱۹۶۶ سال   ی در ماه م   یانقالب فرهنگ 
ن را  ین چـ  ی آغاز و همچون آتـش کـل سـرزم         ۱۹۶۶در اوت سال     “ چهار عنصر کهن   یکنارگذار” یتئور. ن بود یچ

ب و  یـ  تخر یبهانه برا ) یدنظر طلب یجدت(سم  یژنیسم و رو  یتالیسم، کاپ ی چون فئودال  یبا هدف قراردادن عوامل   . سوزاند
هـا   یها، نقاشـ  یسینو ، خوشی و مذهبیخی تاری ها   بودا، مکانیها ها، مجسمه ستیها، معابد تائو ی معابد بودائ ینابود
 بـودا  یهـا  جـا بـه مـورد مجـسمه     نی مثال در ایبرا] ۳۷. [دست آمد دست گارد سرخ به     ک، به ی و آنت  یمیاء قد یو اش 
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 عمر  ی تپه” ی واقع در باال   ی آرام در قصر تابستان    ی رنگارنگ و لعاب داده شده در مکان       ی  مجسمه ۱۰۰۰. میپرداز  یم
هـا    آنی همـه  “ب چهـار عنـصر کهـن   یـ تخر”پس از آغـاز  . در پکن وجود دارند  ] ۳۸ [“قصر تابستان ” در   “یطوالن
  . دطور کامل ندارن  را بهیها در حال حاضر پنج ارگان حس ک از آنی چیه. ب شدندیتخر

 در دور ین عمـل حتـ  یا.  نداشتندیز وضع بهتری آن نیها   قسمت ی درآمد و باق   اوضاعن  یتخت کشور به ا   یپا
  .ز انجام شدی کشور نین جاهایتر افتاده

وجـود  ) Dai (یدا یدر روسـتا  ) Tiantai (یتـا   انیـ تنـام      به یمعبد) Shanxi (یز  شانگدر استان   
 ید، کـه دارا   یـ بنـا گرد  ) Wei (ی شـمال  یِو ی هش در زمـان سلـسل     ی سـال پـ    ۱۶۰۰ن معبد   یا. دارد

 کـاماًل دور  یا ن معبد در دامنـه ین وجود که ا  یبا ا . ار باارزش بود  ی بس یواری د یها  یها و نقاش    مجسمه
 رفتن به   ی شرکت داشتند سخت   یمین بردن عناصر قد   ی که در طرح از ب     یافتاده واقع شده بود، کسان    

ـ   را بهیواری دیها ی و نقاشها  مجسمهیجا را به خود داده و تمام   آن معبـد  ... ن بردنـد یطور کامل از ب
راد کرده و سپس    ی خود را در آن ا     یش سخنران ی سال پ  ۲۵۰۰ یکه الئوذ ] Louguan] (۳۹ (لوگوان
 یشـانگز از توابـع اسـتان      ) Zhouzhi( یجـوج  گذاشـت، در شهرسـتان       یجا  نگ خود را به   یتائو تچ 

)Shaonxi ( یل ۱۰در شعاع   . واقع است) li] (۴۰ [  ۵۰ آن انجـام داد     ی خود را بر رو    یکه او سخنران 
تانـگ  کـه امپراطـور   ) Zongsheng Gong (گونـگ  شنگ زونگ وجود دارد که معبد یخیمکان تار
ـ  ی احترام بـه الئـوذ  ی ادایبرا] Tang Gaozuli Yuan] (۴۱ (وانی یگائوزول  سـال  ۱۳۰۰ش از یب

 آن  یخی تـار  یهـا   گـر مکـان   ی و د  لوگـوان  در حال حاضـر معبـد     . ز از آن جمله است    یش ساخت ن  یپ
ات یبراسـاس شـرع   . اند  جا شده    مجبور به ترک آن    یستی تائوئ یها   راهب یشده هستند و همگ     بیتخر
 یا موهـا یده و یش خود را تراشیتواند ر ی قبول کرد که راهب تائو شود هرگز نم    ی اگر کس  یستیتائوئ

شان شدند و بـه اجبـار   یجبور به کوتاه کردن موهان راهبان با زور مین وجود ایبا ا. خود را کوتاه کند 
.  خلـق شـدند    یهـا   وستن به کمون  ی جامعه مجبور به پ    یگر اعضا ی خود را درآورده و همچون د      یردا

 مقـدس   یهـا   در مکـان  ... هـا شـدند     ا ازدواج کـرده و دامـاد آن       یـ ها با دختران رعا      از آن  یبعض] ۴۲[
، معبـد صـلح بـزرگ،       )Shandong (دونـگ   شانن  در استا ) Laoshan (الئوشانها در کوه      ستیتائو

، معبـد   )Huayan(ان  یـ هوآ یها  ، معبد راهبه  )Doumu(دامو  ه، معبد   ی تزک ی ن مرتبه یتر  یمعبد عال 
، ظـروف وقـف شـده،     النوع  ربیها مجسمه”، )Guan Yu(و ی گوان، معبد )Ningzhen (جن نگین

؟ ...“ خرد شده و سـوزانده شـدند       یهمگ معابد   یها   و لوحه  یراث فرهنگ ی، م یی بودا یها  دست نوشته 
. ن اسـت  یها در چـ     یوسی از چهار معبد معروف کنفس     یکی) Jilin(ن  یل  یج در استان    یمعبد آثار ادب  
  ]۴۳.[دیب گردی تخریطور جد ز بهین معبد نی ا،“ب چهار عنصر کهنیتخر” ی در طول دوره

  ن ی دی نابودسازیک روش خاص برای

ها    به عنوان بچه   “.ک قلعه اقدام از داخل آن قلعه است       یر  ین راه تسخ  یتر  انآس” گفت،   ییبار در جا    کین  یلن
  .کند ین نکته را درک میعتًا ایز طبیچ ن ک سم، حینیسم و لنی مارکسیها و نوه

تـرک  [ او   یروانـا ینکرده بود که پس از       ینیب  شی پ یامونیبودا شاک ] ۴۴ [رواناین  یانا ماهاپار ی ماها یسوترا در  
 دارمـا  مـذکر و مؤنـث ظـاهر خواهنـد شـد تـا        ییبـودا ن تناسخ کرده و به شکل راهـب و راهبـه،   یاطیش،  ]ایاو از دن  

 یزیـ  بـه چـه چ  یامونیم بودا شاکییقًا بگویم دقیتوان یالبته نم. را از درون خراب کنند) یامونی بودا شاکیها  آموزش(



  ۱۰  ۶ فصل -ستی حزب کمونی مز دربارهیتا ر ِاُپکیُنه شرح و تفس
   
 از ی توسـط برخـ  “ متحـد ی جبهـه ”ک یـ ل یچ بـا تـشک   ک سم توسط حی بودین وجود، نابودساز  یبا ا . کرد  یاشاره م 

م بـه درون    یطـور مـستق     ست را مأمور کردند که به     ی حزب کمون  ینیر زم ی ز ی از اعضا  یها برخ   آن. ها آغاز شد    ییبودا
 پوچـو  جـائو  از ی شخـص ی در زمان انقالب فرهنگیک مجمع انتقادیدر . را از درون براندازند    مذهب نفوذ کرده و آن    

)Zhao Puchu (د، یست هـست یـ ک عضو حـزب کمون یشما ”: دین بود پرسی وقت چیها یی بودای هس جامعیکه رئ
  “د؟یسم اعتقاد داریچرا به بود

.  نائـل شـد  “قواعـد و احکـام، تمرکـز و ِخـرد       ”ق  یـ  خـود از طر    ی کامل و متعال   ی به رستگار  یامونیبودا شاک 
. دیـ پادار هـا را بـه   د و آنیـ  را مراعات کن   قواعد و احکام  ”م داد که    یدان خود تعل  ی خود، به مر   یرواناین قبل از ن   یبنابرا
ن ین را نقض کنند مـورد نفـر       ی که قوان  یکسان”:  هشدار داد که   نیچن  هم یو “.دید و نقض نکن   یر پا نگذار  یها را ز    آن
ان یپا  شان به   یکه زندگ   یو زمان ... شود  یا پخش م  ی دن ی ها در همه     آن یبدنام. رندیگ  یان و ارواح قرار م    یان، اژدها یخدا
سـپس از آن دوزخ  . رسـند  یشان مـ   اعمالیرند و به سزایگ یشان در جهنم مورد عذاب قرار م      علت گناهان   د، به برس

 یش در پـ   ی انتهـا خواهـد بـود و آسـا         ین عذاب، ب  یا. کشند  یوانات و ارواح گرسنه عذاب م     یشکل ح   رون آمده و به   یب
  ]۴۵[ “.نخواهد داشت

ـ    یدارهااسـت، بـه هـش     ی خود فروخته به س    یی راهبان بودا  چ  ک  ح۱۹۵۲در سـال  .  کردنـد یتـوجه   ی بـودا ب
 عـضو   یهـا   یی از بـودا   یارین جلـسه بـس    یـ در ا . ها فرسـتاد    یی انجمن بودا  ی هی شرکت در افتتاح   ی را برا  یندگانینما

 از جوانان را    یارین اصول جان بس   ین بود که ا   یها ا    آن یادعاها. شنهاد کردند ی قواعد و احکام را پ     یانجمن، منع اجرا  
 را کـه خواسـتند   ینید آزاد باشند تا هر دیمردم با” پا را فراتر گذاشته و گفتند که ی از مردم حت یبرخ. ه است گرفت

.  و خـوردن گوشـت آزاد باشـند       یدن مـشروبات الکلـ    ید در انجام ازدواج، نوش    یز با یها ن   راهبان و راهبه  . انتخاب کنند 
ز در مجلس حـضور داشـت و       ین) Xuyun (ونیشواستاد  در آن زمان     “.ن امور را ندارد   ی حق مداخله در ا    یچ کس یه
شنهادات فـوق مخالفـت     یـ او پا را جلو گذاشت و با پ       . ن در خطر انقراض قرار گرفته است      یسم در چ  یافت که بود  یدر

بعدها او مورد تهمت و افترا قرار گرفـت و بـه او انـگ               . ها شد   یم و لباس بودائ   یداشتن مفاه   کرد و خواستار زنده نگه    
 رفـتن بـه   ی بـرا یحت. شد ی به او داده نمییچ آب و غذای شد و هیاو در اتاق راهب بزرگ زندان. ب زده شد ضد انقال 
ل یـ ز تحویـ  خـود را ن ی  به او دستور داده شد که طال، نقـره و اسـلحه         یحت. ز اجازه خروج از اتاق را نداشت      یتوالت ن 

 ندارد چنان مورد ضرب و جـرح قـرار گرفـت کـه              اریاختها را در      ک از آن  یچ  یکه به مأموران گفت که ه       یزمان. دهد
ن انداخت  ی تخت به زم   ی او را از رو    یس نظام یپل.  ساله بود  ۱۱۲ در آن زمان     ونیشو. ش شکست یها   و دنده   جمجمه

  .افتند که هنوز زنده است دوباره با شقاوت تمام او را کتک زدندی دریو صبح روز بعد وقت

 ۱۹۵۷ز در سـال  یـ ن نی چـ یهـا  ستیـ  شد و انجمن تائو    یگذار  هیپا ۱۹۵۲ن در سال    ی چ یها  ییانجمن بودا 
واقع هـر   در . ت خواهند کردی فعال“ حکومت خلقیتحت رهبر”هر دو به وضوح اظهار داشتند که   . کار کرد   شروع به 

هر دو انجمن قبول کردنـد کـه فعاالنـه در    . کردند یچ عمل م ک  حیو ضد اله  مرتدحکومتها تحت فرمان       آن یدو
ل ی تبـد ی کـاماًل مـاد  یهـا  ها به انجمن    دولت قدم بردارند، آن    یها  استی و تحقق س   ی و سازندگ  یدی تول یها  تیفعال

 و ی خرافـ یهـا   فرقـه ین خود بودنـد ضـد انقـالب، اعـضا         یم آئ ی که مؤمن به مفاه    ییها  ستیها و تائوئ    ییبودا. شدند
ـ یبـر اسـاس شـعارها   . شـدند  یده می نامی مخف یها  انجمن ـ ی مبنـ ی انقالب سم و یـ  بودی هی و تـصف یسـاز  پـاک ”ر  ب

 ی مـذاهب یحتـ .  اعـدام شـوند    یا حتـ  یو   “ق َاعمال شاقه، اصالح   یاز طر ” زور    به زندان انداخته شده تا به      “سمیتائوئ
  .افتندی نیشدند راه ی غرب اشاعه میز که از سویک نیت و کاتولیحیمثل مس
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 منتشر شده در ت کرد،یزار و اذان را آ  یحین مس یست چ یچگونه حزب کمون   در کتاب    یبراساس آمار 
ان یـ دهند که در م یدند نشان می که منتشر گردی از مدارک  ی تعداد اندک  ی، آمده که، حت   ۱۹۵۸سال  
 نفـر   ۸۸۴۰آور    شـد تعـداد سرسـام       ی زده مـ   “یقلدر محل ”ا  ی “مالک”ها تهمت      که به آن   یشانیکش

هـا تهمـت       کـه بـه آن     یشانیـ ن کش یدر ب .  نفر به اردوگاه کار سخت فرستاده شدند       ۳۹۲۰۰کشته و   
 نفـر بـه اردوگـاه کـار سـخت فرسـتاده       ۲۴۸۰۰ نفر کشته و    ۲۴۵۰شد تعداد     ی زده م  “ضد انقالب ”

  ] ۴۶. [شدند

. ه کننـد یـ نـد و خـود را تزک  ی بزدایویـ ها خودشان را از جهـان دن   مردم هستند که آن   ی برا ییها  مذاهب راه 
 ی هند ی ک شاهزاده ی یامونیشاک. کنند  ید م ی تأک “ملکوت” و   ) کامل ی رستگار ی کرانه (“گری د ی  کرانه”مذاهب بر   
توانـد بـه آرامـش ذهـن، خـرد برتـر،            ی که در آن شخص مـ      ی، حالت ]Mukti] (۴۷ (یموکتدن به   ی رس یبود که برا  

ده از درخـت و جنگـل رفـت و دسـت از تـاج و تخـت                  ی پوش ی ها  برسد، به کوهستان  ] ۴۸ [رواناین کامل و    یرستگار
 و ینـ یب  بـه روشـن  حیمـس کـه   قبـل از آن .  نفـس بپـردازد  ی هیـ  به تزکی مشقت و سختی ند با تجربهبرداشت تا بتوا  

ها را به او نـشان   ا و جالل و جبروت آنی دنیها ییروا  فرمانی  کوه برد و حوزهی طان او را به قله ی برسد، ش  یرستگار
 را بـه تـو خـواهم    ین پادشاهی ای  همهیت و مرا بپرسیم فرود آوریاگر تو در مقابل من سر تسل   ”: طان گفت یش. داد
ل دادنـد شـروع بـه       ی تـشک  ی مـشترک  ی چ جبهه   ک   که با ح   ینی چ یاسیاما راهبان س  . ح وسوسه نشد  ی مس یول “.داد

ن ین راسـت یـ د”و “یسِم جهان بـشر   یبود”توان به     یان آن م  ی کردند که از م    یا   اغوا کننده  یها  ب و قول  یانتشاِر اکاذ 
ن کرانه و آن کرانه     ین ا ی ب یچ تناقض یه”ها ادعا کردند که       آن.  اشاره کرد  ،“ن است یاستز ر یسم ن یالیپس سوس  است،

، تجمل، ثـروت    یدنبال شادکام    به   یق کردند که در زندگ    یها را تشو    ستیها و تائو    ییق بودا ین طر یاز ا  “.وجود ندارد 
  . ف کردندیها را تحر  آنی و معانینی دین شکل مبانیو مقام باشند و به ا

چـون حـشرات    مـردم را هـم   “ونیـ سرکوب ضـد انقالب ”چ در دوران  ک ح. سم قتل را ممنوع کرده است   یبود
 یون حتـ یـ کشتن ضد انقالب  ”کردند که     یه م ین توج ی را چن  ها  قتلاست،  یراهبان خود فروخته به س    ] ۴۹. [کشت  یم

 ۱۹۵۳ تـا    ۱۹۵۰ یها  لن سا یب “االت متحده و کمک به کره     یه تجاوز ا  یجنگ عل ”در طول    “. است یشفقت بزرگتر 
  .شدند تا بکشند یمًا به خط مقدم فرستاده می مستقیراهبان حت] ۵۰[

] Wu Yaozong] (۵۱ (ائوزانـگ ی وو ۱۹۵۰از سـال  . میکنـ  ی ذکـر مـ  یگـر یت را به عنوان مثال دیحیمس
 هدف آن   او ادعا کرد که   . س کرد ی تأس یجی و خود ترو   یی، خود اتکا  ی را با سه هدف خودگردان     “ خود -سه” یسایکل
ک خـود را بـه علـت امتنـاع از           یـ  از دوسـتان نزد    یکی. کا و کره بود   ی آمر ی  با سلطه  جنگ و   “سمیالیامپر” از   ییرها
. ر آزار داد  یـ ن مـدت او را بـا انـواع شـکنجه و تحق            ی کرد و در طول ا     ی سال زندان  ۲۰سا به مدت    ین کل یوستن به ا  یپ

هـا را      آن ی من همه ”:  در جواب گفت   ووست؟  یح چ یجزات مس د که نظرش در مورد مع     ی پرس ائوزانگیوو   او از    یوقت
   “ام ختهیدور ر

د یـ  نامیحی را مـس   یتـوان شخـص     یچگونه مـ  .  ردکردن ملکوت او است    ی ح به منزله  یرد کردن معجزات مس   
 “ خـود  -سـه ” یسایـ عنـوان مؤسـس کل       به ائوزانگیوو  ن وجود   یاعتقاد است؟ با ا     یح ب ی به ملکوت مس   ی او حت  یوقت

 یاحتمـااًل تمـام  ] ۵۲[ قـدم گذاشـت   “تاالر بزرگ خلـق ”که او به   یزمان.  شد یاسیس کنفرانس مشاورات    عضو ثابت 
د پروردگار خود را با تمـام وجـود، از عمـق روح و فکـر خـود دوسـت                    یبا”.  سپرده بود  یح را به فراموش   یکلمات مس 
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چه را که مال سزار است        پس آن ”) ۳۷:۲۲-۳۸،  یل مت یانج (“. است ین فرمان اله  ین و بزرگتر  ین اول یا. یداشته باش 
  ) ۲۲:۲۱، یل متیانج(.“چه را که مال خداوند است به خداوند واگذار کن به سزار واگذار کن و آن

 آثـار   ی  وادار به مطالعـه    ی مغز ی شستشو ی اموال معابد را مصادره کرد و راهبان را برا         یچ تمام   ک  ح
 مثـال کارگـاه     یبـرا .  شـاق گماشـت    یام کارهـا  ها را به انجـ       آن یاو حت . سم کرد ینیسم و لن  یمارکس
ـ . س شد یتأس) Zhejiang (انگیزجدر استان   ) Ningbo (نگ بو ین در شهر    ییبودا  ۲۵۰۰۰ش از   یب

چ  ک ن بـود کـه ح  یزتر از همه ا ینفرت انگ .  گماشته شده بودند   یجا به کار اجبار     راهب و راهبه در آن    
 مثـال درسـت     یبـرا . ن بـرود  یسم از ب  یا انسجام بود  نمود ت   یب به ازدواج م   یراهبان و راهبه ها را ترغ     
) Changsha (شـا  چانگون زنان در شهر   ی، فدراس ۱۹۵۱ا روز زن در سال      یقبل از روز هشتم مارس      

.  آن استان دستور داد تا ظرف چند روز ازدواج کنند          یها   راهبه یبه تمام ) Hunan (هوناندر استان   
دان جنـگ فرسـتاده   یـ  به زور به خـدمت نظـام و سـپس م   تر یتر و قو  جوانیها ن، راهب یعالوه بر ا  

  ] ۵۳! [شدند تا گوشت دم توپ شوند یم

 یکه باق   ییها  ان آن یاز م . ده شدند یچ از هم پاش     ک  د ح ین تحت سرکوب شد   ی مختلف در چ   ی مذهب یها  گروه
دن ی که بـا پوشـ  ست بودندی حزب کمونی مخفیگر اعضای دی پناه برده و بعضی منزوی به زندگ  یاریمانده بودند بس  

ف یـ  در تحر  یانه سع ی و موز  یطور تخصص   ش به ی بلند کش  یا ردا ی و   یستی تائو ی، ردا ]Kesa] (۵۴(ِکسا   ینی آئ یردا
کـرد    یچ مـ    ک  چه ح    آن ی برا یه شرع یدنبال توج   ها به   نیین آ یکردند و در ا     یل م ین تائو و انج   ییکتاب مقدس بودا، آ   

  .گشتند یم

  یراث فرهنگی مینابودساز

در زمـان  . ن بـود ین بردن فرهنگ کهـن چـ  یچ در از ب ک  ح ی فهی از وظ  ی بخش مهم  یراث فرهنگ یمب  یتخر
 کـه توسـط   ییها یها و نقاش یسیفرد، خوشنو  از کتب منحصر بهیاریبس “ کهنعنصرچهار  ” ی برانداز ی تئور یاجرا

. ر کاغـذ خـرد شـدند   یـ ل بـه خم ی تبـد یا برای آتش سپرده شده و یها  شده بودند به شعلهیفکران جمع آور    روشن
رهبـران گـارد   .  داشـت یمی کتاب قد۱۰۰۰۰ شامل یون خانوادگیک کلکسی] Zhang Bojun( ] ۵۵ (ُبجون جانگ

اب کاغذ سپرده شد تـا      ی ماند به آس   یچه از آن باق     آن.  سوزاندن و گرم کردن خود استفاده کردند       یها برا   سرخ از آن  
  .ه شودیر کاغذ تهیاز آن خم

 Hong(وشـنگ  یهونـگ ک نـام    بـه یمی قـد یهـا  ی و نقاشـ یسیآثار خوشنو یک متخصص بازسازی

Qiusheng (کهـن لقـب گرفتـه       یها  ی و نقاش  یسی آثار خوشنو  “ییپزشک جادو ” بود که    یرمردیپ 
زونـگ، امپراتـور    ییهـو  مناظر یها  ی منحصر به فرد مثل نقاش     ی از شاهکارها  یشمار  یاو تعداد ب  . بود

) Su Dongpo (پـو  سـو دونـگ   ی بـامبو یهـا  ی، نقاشـ ]۵۶) [Song Emperor Huizong(سونگ 
) Tang Bohu (تانـگ بوهـو  و ] ۵۸) [Wen Zhengming (نـگ یم ون جنـگ  یهـا  ی، و نقاش]۵۷[
 کـه او  ی و نقاشـ یسیـ شتر از صـدها اثـر خوشنو      ین دهه ب  یدر طول چند  .  کرده بود  یرا بازساز ] ۵۹[

هـا و   یسیـ خوشنو.  کشور شده بودنـد  طراز اولیون ملی از کلکسیل به بخشی کرده بود تبد  یبازساز
 ی از هـدف تئـور    ی فروگذار نکرده بود بخش    یچ تالش یشان از ه    ی جمع آور  ی را که او برا    ییها  ینقاش
کـه   ی در حالهونگ یبعد از آن آقا.  آتش سپرده شدندیها  واقع شدند و به زبانه “چهار عنصر کهن  ”

] Jin] (۶۰ (نیجــ ۱۰۰ از شی بــیزیــن آثــار چیــا”: اشــک در چــشمانش حلقــه زده بــود گفــت 
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 .“شـان سـوزانده شـوند    د تـا تمـام  ی طول کشیادیزمان ز.  بودندیسی و خوشنو ینقاش) لوگرمیک۵۰(
]۶۱[  

  روند، یند و میآ ی میویکه عوامل دن یدر حال”
  ش و پس،ی، مدرن، پیمی قد

   هستندی خود باقیر و با شکوه تمام در جاییچنان بدون تغ ها هم ها و کوه رودخانه
  ]۶۲[ “...ر هستندین مسی هنوز شاهد ا و

 ِمنـگ هـائوران  ن شـعر  یـ دن اید بـا شـن  یاد داشته باشند شـا ی  خ خود را بهی از تار ین هنوز کم  یاگر مردم چ  
)Meng Haoran (هـا و    معروف در کنار رودخانـه یخی تاری ها  مکان.  داشته باشندیند و احساس متفاوتیبه خود آ

عمارت کاله  ”ها نه تنها      آن. د شدند ی نابود و ناپد   “ چهار عنصر کهنه   یبرانداز” ی تئور  از ی ناش طوفاِنها همه در      کوه
وان اشـعار سـروده شـده    یدر آن عمارت، مطلع معروف د] Wang Xizhi] (۶۳ (یج یونگ ش که “دهی ارکیفرهنگ

 وون یشیـ محـل اقامـت پ  . دن بردنیز از بی خود او را نی را نوشته بود نابود کردند بلکه مقبره  ] ۶۴[ده  یدر عمارت ارک  
) Wu Jingzi (یز نـگ یوو جن یشیـ اقامتگـاه پ . ب شـد یسو تخر انگیدر استان ج] ۶۵) [Wu Cheng’en (چنِگن

 یا  کنـار جـاده   ی کلبه”ت  ی آن حکا  ی که بر رو   ی سنگ ی ده شد، لوحه  ی در هم کوب    )Anhui (یی آنهو در استان ] ۶۶[
ن انداخته شـد  ییون جوان پای شده بود توسط انقالبیحکاک) Su Dongpo (پو سو دونگ، توسط ]۶۷ [“ریخوار پ یم
 . ده شدیب و تراشیز تخری آن نی شده بر رویو حروف حکاک] ۶۸[

. رود  ی آن نمـ   ید بازساز یگر ام ین هزار سال شکل گرفته، اگر نابود گردد د        ین در طول چند   یفرهنگ کهن چ  
 ی کـه بـرا  یزمان.  را نابود کرد  آنی تمامییایچ شرم و حیون هنام انقالب، بد چون َبرَبرها و به  چ هم   ک  ن وجود ح  یبا ا 

 ارتـش متحـد     یروهـا یدسـت ن    ده شد بـه     ی نام “قصر تمام قصرها  ” که   “ کهن یقصر تابستان ”ده شدن   یبه آتش کش  
) Yongle (انگـل یالمعـارف   رهی دایاد ماندنیسوختن اثر ب  در آتش یکه برا یم، زمانیس و فرانسه افسوس خورد یانگل

چ انجـام     ک   که ح  یرانیب و و  یم که تخر  ی کن ینیب  شیم پ یتوانست  یم، چگونه م  یدست غارتگران افسوس خورد      به ]۶۹[
  .تر خواهد بود تر، ماندگارتر و کامل  انجام شده است گستردهی که توسط هر غارتگرییها  آنی داد، از همه

   ی اعتقادات معنوینابودساز

ن ی مردم چـ  یت معنو ی هو یرو نابودساز یچ با تمام ن     ک  ن، ح ی د  فرهنگ و  یکیزی ف یها  ب شکل یعالوه بر تخر  
  . از فرهنگ و اعتقاد آنان بود هدف قرار دادیرا که ناش

 ییهو گروه مسلمان یها چ سنت   ک  ح. میپرداز  ی م یچ در مقابل اعتقادات بوم      ک  العمل ح    مثال به عکس   یبرا
)Hui (  از عناصر کهنه     یکیرا )    او مـردم مـسلمان را   . دیـ نام) ها و عادات کهنـه  ها، سنت که عبارتند از افکار، فرهنگ

 مسلمان و مساجد را وادار به پرورش خوک کردند و هر خـانواده موظـف         یایرعا.  گوشت خوک کرد   خوردنوادار به   
ن مقـام  یدومـ ) Panchen Lama (المـا  چـن  پـن  یگارد سـرخ حتـ  . ه کندی دو خوک به کشورش هدیشد که سال

 نیهارب که در شهر سعادتها به سه راهب معبد     آن. را مجبور به خوردن مدفوع انسان کرد       تبت   یها  یی بودا یمذهب
)Harbin (   انگیج هلونگدر استان) Heilongjiang ( ان اسـت کـه در   ییـ  بودامعابـد ن ی از بزرگتریکیواقع است و

 آن نوشـته بـود      یورند کـه بـر ر     یدست بگ    را به  یساخته شده دستور دادند که پوستر     ) ۱۹۲۱در سال   (عصر حاضر   
  .“ستیش نی بیبرود به جهنم، آن کثافت) Sutra) (یستیمتون مقدس بود (سوترا”
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زد یـ ن بگری کـرد از چـ  یچ سـع  ک  حی مرکزی تهیمقام کم قائم] Lin Biao] (۷۰ (ائویب نیل ۱۹۷۱در سال 
ر پکــن در بعــدها در محــل اقامــت او د. مغولــستان ســقوط کــرد) Undurkhan (آنــدورخانش در یمــای هواپیولــ

 را در یدیچ حرکـت شـد   ک  بعد حیکم. افته شدیوس ین نوشته از سخنان کنفس   یچند) Maojiawan (اوانیمائوج
 را در یا مقالـه ] Liang Xiao] (۷۱ (ائویشـ  انـگ یلسنده بـا تخلـص   یـ ک نویـ . وس آغاز کردی انتقاد از کنفسجهت
ن یـ  ا“ست؟یـ وس کیکنفـس ”: ن بـود یـ ر آن اتـ ی چاپ کرد که تپرچم سرخنام  چ به ک   ح یها  استی س ی حام ی مجله

  بـه او انـگ عـوام      . خ را به عقب برگرداند    ی داشت تار  ی مطرح کرده بود که سع     یا  وانهیوس را به عنوان د    یمقاله کنفس 
وس را  یدنبـال داشـت کـه کنفـس         ز بـه  یـ  و شعر را ن    ی کمد ین نقاش ین مقاله چند  یا. باز زده شد     زرنگ و حقه   یبیفر
  . کرده بودیطان معرفیش

  .شد ین و فرهنگ نابود میق حرمت و تقدس دین طری بد

  انیپا یب بیتخر

ن یداد و از آن درجـه بـه پـائ           یهـا انتـشار مـ       ن خود را در سطح بخـش      ی قوان ین باستان، دولت مرکز   یدر چ 
 ییهـا  بیـ ن تخرین در فرهنگ چـ یا بنابر. کردند یمختار اداره م  خودحکومتک ی را تحت   ی نواح یان محل یروا  فرمان

 Qin Shi ( هوانـگ ین شـ یچـ  توسـط امپراطـور   یوسیها و دفن کردن دانشمندان کنفـس  چون سوزاندن کتاب هم

Huang] (۷۲ [ نیچ ی از سلسله )    گـر جهـت محـدود کـردن     یو چهـار اقـدام د  ) الدی قبل از م۲۰۷ تا ۲۲۱از سال
ده بودنـد  یـ  باال امر گرد ازی همگ“)Zong (زانگک یو ) Wu (ووسه  ”دست     پنجم و دهم به      یها  ن قرن یسم ب یبود

 یهـا  وس و بودا در طول سـال ید کنفسین و عقایآئ. کن کنند وجود نداشت     شهیکه بتوانند فرهنگ را ر      نیو احتمال ا  
ر ین بردن چهار عنصر کهنه توسط دانش آموزان نوجوان تحت تـأث یدر مقابل، طرح ازب .  در جامعه زنده ماند    یمتماد

ن را در ی چـ ی جان خودجوش کـل جامعـه  یک هیشه و به صورت یر یرز و ب   ه یها  چ همچون علف    ک   ح یها  استیس
 ی  حزب فعال در سطح روستاها چنان جامعـه        یها  ق شاخه یها از طر    چ به روستا    ک   ح یها  استیگسترش س . برگرفت
ر قـرار   ی همگان را در اقصا نقاط کشور تحـت تـأث          ی انقالب یها   را سخت تحت کنترل داشت که موج حرکت        ییروستا

  .داد

چه را که در ذهـن مـردم بـه            ت اهانت و شقاوت آن    یچ با نها    ک  گونه که ح     آن یچ امپراطور یخ ه یدر طول تار  
تـر از   یشه مؤثرتر و طـوالن ی اعتقادات همینابودساز. کن نکرده است شهیم بود رین مفاهیتر ن و مقدس  یباتریعنوان ز 

  . استیکیزیب فقط فیتخر

  فکران  اصالح روشن

 یر ادبیشکل و تلفظ هر حرف و اصطالحات و تعاب        . دنبال دارد    ساله را به   ۵۰۰۰ یخیتار ینی چ یحروف الفبا 
چ نـه تنهـا    ک ح. ق هستندی و عم ی غن یک مفهوم فرهنگ  یگر     نشان یند همگ یآ  یوجود م   ن حروف به  یب ا یکه از ترک  

 را  ی فرهنگـ  یهـا   نت س ین آن کند تا تمام    ی را جانش  ی کرد تا حروف روم    ی را ساده کرد بلکه سع     ینیحروف زبان چ  
 ینـ یچ نتوانست زبـان چ  ک  ها با شکست مواجه شد و ح         آن یساز  نی جانش ی اما نقشه . دی بزدا ینیاز حروف و زبان چ    

 ینـ ی زبـان چ   ی را به ارث برده بودند به خـوش شانـس          ی که همان فرهنگ سنت    ینیفکران چ    روشن یرا نابود کند ول   
  .نبودند
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ـ  یهـا    از آنـان در کـشور      یگرچه برخ . فکر داشت   ون روشن یلین در حدود دو م    ی چ ۱۹۴۹قبل از سال      ی غرب
توانست آنان را به حـال خـود        یچ مسلمًا نم    ک  ح.  را به ارث برده بودند     یوسی تفکرات کنفس  یل کرده بودند ول   یتحص

  .کرد یفا می ای افکار مردم عادیریگ  در شکلیبگذارد چرا که طرز فکرشان نقش مهم

ـ      ی ع آغـاز کـرد کـه نقطـه        یاس وسـ  ی را در مق   یحات فکر چ اصال   ک   ح ۱۹۵۱در سپتامبر    ن ی شـروع آن در ب
د دانـشگاه، معلمـان   یان اساتیدر م(ک جنبش ی یده سازمان”از به یبود و ن  ) Peking (نگیپکفکران دانشگاه     روشن

له، یوسـ  نیند تـا بـد    ی خودشان را با صداقت اعتراف نما      ی خچهیتارداشت که   ) انیها و دانشجو    ها و دبستان    رستانیدب
  ] ۷۳[ “.دی نمایساز  پاکیلی و تحصیطور کامل در مجامع علم  را بهیافکار ضد انقالب

 از آنـان    یاریابند که بس  ید در یفکران با   روشن”: او گفت . فکران نداشت    از روشن  یمائو زدانگ هرگز دِل خوش    
ـ      یار پـ  یار ناداننـد و بـس     ی مردم بـس   ی به نسبت توده   تـر از آنـان    دهیـ ار فهمیسش آمـده کـه کـارگران و کـشاورزان ب

ـ   ا، روشن یسه با کارگران و رعا    یدر مقا ”] ۷۴[“.اند  بوده ستند و  یـ انـد پـاک ن      لتـر اصـالحات نگذشـته     ی کـه از ف    یفکران
ف و یـ شـان کث  گرچـه دسـتان  . ن مـردم هـستند  یتـر  ا پـاک یـ ها روشن شد که کارگران و رعا        لین تحل یبراساس آخر 

  ]۷۵ [“...تر است از همه پاکشان مملو از فضوالت گاو است، دلشان یپاها

) Wu Xun (شـون  وواز انتقـاد  . چ با انواع مختلـف اتهامـات آغـاز شـد     ک فکران توسط ح ت روشنیآزار و اذ
 مـائو در    یم شخص ی مستق ی  گرفته تا حمله   “یگر  ی مدارس با پول حاصل از تکد      ی اداره” یبرا ]۷۶ [۱۹۵۱درسال  

فکـران بـه    در ابتـدا روشـن  . ک ضـد انقـالب  یعنوان  به] Hu Feng] (۷۷ (فنگ هونام   بهیا سندهی به نو۱۹۵۵سال 
ن گـروه   یکه چنـد    نی بعد از ا   ۱۹۵۷ بعدها در سال     ی شناخته نشدند ول   ی مخالف و در خور نابود     ی ک طبقه یعنوان  
دا کـرد تـا     یـ چ فرصـت پ     ک   شکـست داده شـدند، ح      “ مشترک ی جبهه” و اقدامات    تحرکات توسط   ی مذهب ی عمده

) Anti-Rightist(ن زمان بود که تحرکات ضد جنـاح راسـت   یدر ا. فکران متمرکز کند  روشنیا بر رو خود ر  یروین
  .آغاز شد

 ید تا صدها گل شکوفه کنند و صدها مکتب فکـر          یبگذار”چ با شعار      ک   ح ۱۹۵۷ سال   ی هیان ماه فور  ی در پا 
ا نسبت به حزب اظهار کنند و خاطر نـشان          فکران خواست تا انتقادات و نظرات خود ر          از روشن  ،“ندیخود را ابراز نما   

خاطر  چ به ک   از ح  یفکران مدت زمان طوالن     روشن. ستیان ن ی در م  یا  انه و خصمانه  یجو  یگونه اقدام تالف    چیکرد که ه  
 یز بـرا  یـ  وجود داشتند و ن    یها افراد عام    نهی گرچه در آن زم    یزار بودند، حت  ی از اجتماع ب   یا  حکومت آن بر هر جنبه    

ـ   “ونیسرکوب ضد انقالب  ”گناه در طول تحرکات ظالمانه تحت عنوان          یبکشتن مردم     تـا   ۱۹۵۰ یهـا   ن سـال  ی در ب
چ   ک  ها تصور کردنـد کـه ح        آن. زار بودند یچ ب   ک   از ح  ۱۹۵۷ تا   ۱۹۵۵ یها  ن سال ی ب “ونیانقالب   ضد ینابود” و   ۱۹۵۳

رو شـروع بـه       نیـ از ا . ختلف دارد  م یدن اظهارنظرها ی در شن  یفکرانه متوسل شده و سع      است روشن یک س یتًا به   ینها
  .دتر شدید و شدیشان شدی خود کردند و انتقادهایابراز احساسات واقع

فکران را مورد حمله قـرار داد کـه     روشنی تنها زمانمائوپنداشتند که  ین می مردم چنیدی تا مدت زمان مد   
  . بودیگریز دیقت چی حقیاز انتقاداتشان به تنگ آمده بود ول

را  نگاشـت و آن    “ز متحول خواهد شـد    یهمه چ ” تحت عنوان    یا   مائو مقاله  ۱۹۵۷ سال   یماه م  در پانزدهم   
ار مصمم، ُپر   یبس... ر جناح راست  ی اخ یدر روزها : ن مضمون بود که   یمقاله بد . چ ارسال کرد    ک   مقامات ح  ی تمام یبرا

ن بـه  یاز کرده تا طوفان در چ را آغیا ست است حرکت خصمانه   ی که ضد کمون   یجناح راست ... ده است یرو و هار گرد   
اسـت  ی کـه بـه س  ین مقاله مقامـات یپس از انتشار ا] ۷۸[ “.ست بسته استی دولت کمون  یراه اندازد و کمر به برانداز     
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ـ  “نـد ی خـود را ابـراز نما  ید تا صدها گل شکوفه کنند و صدها مکتب فکر یبگذار”ِن  یشیپ تفـاوت بودنـد ناگهـان     یب
بعدها در کتـاب خـاطراتش تحـت    ) Zhang Bojun (ُبجون جانگدختر . فتند گریار جدی بسی نسبت به آن جبهه

  : نوشت“گردد ید نمیگذشته مثل دود ناپد ”عنوان 

 Zhang (ُبجـون  جانـگ  مـشترک، شخـصًا   ی ر بخـش کـار جبهـه   یـ وز) Li Weihan (هان ی وی ل

Bojun (   یبـ یترت. ودا شـ یچ جو ک طلبانه دعوت کرد تا نظراتش را نسبت ح      اصالح ی ک جلسه یرا به 
 یکه از ساختگ    نیجانگ بدون ا  . ندیف جلو بنش  ی رد یها   از مبل  یکی یاتخاذ شده بود تا جانگ بر رو      

 هان  ی و یلدر کل مدت مناظره     . چ کرد   ک  ت مطلع باشد شروع به انتقاد از ح       یبودن و تله بودن موقع    
ن یاو از ا  . گفت موافق است    یمچه او      با آن  یلجانگ احتمااًل تصور کرد که      . آمد  یکاماًل آرام به نظر م    

بعد از جلسه، جانگ بـه  . کشاند یک توطئه می دارد او را به قعر یلدانست که     یاطالع بود و نم     یتله ب 
  .دی گردین معرفی چیعنوان عنصر رده اول گروه راست گرا

ات و شنهادیـ هـا پ  م کـه در آن ی را ذکـر کنـ  ۱۹۵۷ مختلـف سـال   ی از روزهـا یا م رشـته یتـوان  یجا م  نیدر ا 
 داده  یشنهادات مختلفـ  یـ ها انتقـادات و پ       شده است و در خالل آن      انجامفکران     توسط روشن  ی مختلف یها  یسخنران
 ونی النگ “یر شورو ینظرات پوچ ضد اتحاد جماه    ”،  ی م ۲۱ در   جانگ ُبجون  “یاسی س ی طراح ی مؤسسه”: اند  شده

)Long Yun ( ـ  ی، سخنرانی م۲۲ در “یساز  چارهی تهیکم”، ی م۲۲در در مـورد  ) Lin Xiling (نـگ یل یشـ  نیل
ــاد از سوس” ــالیانتق ــ فئودال-سمی ــشگاه پک“چ ک سِم حی ــ۳۰نــگ در ی در دان ــگ وو ی، ســخنرانی م  Wu (زوگوآن

Zuguang (نـگ یپ آن چـو  ی، و سـخنران ی مـ ۳۱ در “متوقف کردن کنتـرل هنـر توسـط حـزب    ” بر یمبن) Chu 

Anping (استقبال  یها به گرم    یشنهادات و سخنران  ین پ ی ا یتمام. ن در اول ژوئ   “ حزب بر جهان   ی سلطه” بر   یمبن 
  .  خود بودی قصابیز کردن چاقویکه مائو در حال ت نیخبر از ا ی بیشدند ول

در کـل   .  انـگ طرفـدار جنـاح راسـت زده شـد           فکران  روشنن  ی ا ی بود به تمام   ینیب  شیطور که قابل پ     همان
  . د شدنییگرا شناسا  نفر به عنوان راست۵۵۰۰۰۰ت یجمع

هـا را مـورد تمـسخر     د آنیـ  نبایتوان کشت ول ی را مینیدانشمندان چ”ن نکته بود که   ی ا ین حاو یرسوم چ 
د یر سؤال ببرد و با تهد یها را ز    فکران را تمسخر کند و حق مسلم آن         ن قدرت را داشت که روشن     یچ ا   ک  ح “.قرار داد 

. م شـدند  یفکران تـسل    ن روشن ی از ا  یاریبس. رابر تمسخر کند  م در ب  یها را وادار به تسل       آن شانیها  خانوادهآنان به آزار    
ق کردنـد کـه باعـث شکـسته شـدن و      یم در مقابـل زور تـشو  یگران را به تـسل ی از آنان دیارین مدت بس یدر طول ا  

 یاوردند کشته شدند و درس    یچ فرود ن    ک  م در مقابل تمسخر ح    ی که سر تسل   یی ها  آن. حه دارشدن قلب مردم شد    یجر
  .گر شدندیفکران د شت انداختن روشن به وحیبرا

  .  محو شدی اجتماعاتیاخالق ی، الگوی سنت“ دانشمندانی طبقه”ب ین ترتیبه ا

  :مائو ِزدانگ گفت
 ۴۶۰تواند افتخـار کنـد؟ او تنهـا     ی میزیبه چه چ) Qin Shi Huang( هوانگ ین شیچ امپراطور 
در سـرکوب   . میفکـر را کـشت      روشـن  ۴۶۰۰۰کـه مـا       وس را کـشت، حـال آن      یرو کنفـس  یدانشمند پ 

 کـه دم از  یجـا بـه کـسان    نیـ م؟ مـن در ا ین نبـرد یانقالب را از ب فکران ضد ا ما روشنیون آ یانقالب  ضد
 مـتهم    هوانـگ  ین شـ  یچـ ه امپراطـور    ی شـب  یکـرد   زنند و ما را به عمل       یک م ی از دمکرات  یدار  طرف

  ]۷۹. [می بار از او جلوترما صدها. کنم که آنان سخت در اشتباه هستند یکنند گوشزد م یم
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  . ن بردیاو ذهن و قلب آنان را از ب. فکران انجام داد  فراتر از کشتن روشنیزی در واقع مائو چ

  شان ین نمودن محتوایگزی جایها ول ق حفظ ظواهر سنتیخلق ظاهر فرهنگ از طر

 از یاری بـس ی بازسـاز  باز را اتخـاذ کـرد اقـدام بـه      یدرهااست  ی و س  یچ اصالحات اقتصاد    ک  که ح   پس از آن  
شگاه معابـد در    یـ  نما یچ دست به برگـزار      ک  ها، ح   ین بازساز یدنبال ا   به. ها نمود   ستیها و تائو    ییساها، معابد بودا  یکل

چـه از   ب آنیـ  تخریچ بـرا  ک ن تالش ح  ین کار آخر  یا. ن کشور زد  ی در خارج از ا    ی فرهنگ یها  شگاهین و نما  یخود چ 
از . ل وجـود دارد یچ انجام داد، دو دل ک چه ح  آنیبرا. رود یشمار م انده بود به  م ین باق ی چ یها  فرهنگ کهن و سنت   

ن یرا در مـردم چـ   چ نتوانـسته بـود آن    ک  از فطرت انـسان اسـت و ح  ی که بخش ی و شفقت  یک طرف، حس مهربان   ی
 فرهنـگ  چ قصد داشت تـا از  ک گر حیاز طرف د.  شود “فرهنگ حزب ”ن رفتن   یتوانست باعث از ب     یشه کن کند م   یر

  . کار، شرور و خشن خود استفاده کند بی و باطن فریطانی شی ر چهرهیی تغی براین به عنوان َبَزکیکهن چ

 درد   ، تنهـا بـه    یهـا و اشـکال سـطح        که جنبـه     است حال آن     آن ی اخالق باطن  یک فرهنگ، معنا  ی ی عصاره
 ی ب جنبـه یـ ا سرگرم کردن مـردم، تخر اء کرد تا بی فرهنگ را احی سطحیها چ تنها جنبه ک ح. خورند ی م یسرگرم
 ی ، چنـد جـشنواره    یسیـ نو   و خـوش   یشگاه هنـر  یـ  ندارد که چنـد نما     یتیاهم. را تحت الشعاع قرار دهد       آن یاخالق
 یست کـه چقـدر آثـار معمـار        یـ د، مهـم ن   یـ چ برگـزار گرد     ک   غذا توسط ح   ی ر، چند جشنواره  ی اژدها و ش   یها  رقص
 فرهنگ بـود نـه      ی ظواهر سطح  یایدنبال اح   ن است که حزب تنها به     ین دولت ساخته شد، مهم ا     یک توسط ا  یکالس

 راه    خود را در داخل و خارج کشور بـه         ی فرهنگ یها  شید نما یطلب  ی که منافعش م   یچ در زمان    ک  ح. ق آن یباطن عم 
  .اش بود یاسیانداخت که هدف آن صرفًا حفظ قدرت س یم

دم بـه     ه کرده، صـبح   یجا خود را تزک      بودند که مردم در آن     ییها    معابد مکان . میزن  یگر معابد را مثال م    ی بار د 
مردِم . پرداختند  ی به پرستش بودا م    ی نفت یها  ر چراغ یها گوش فرا داده، در ز        طبل یگاه به صدا    ها و شام     زنگ یصدا

. ازنـد  به پرستش و استغاثه به درگاه خداوند بپرد        ین اماکن یتوانند در چن    ی م ی انسان ی معمول ی ک جامعه یمتعلق به   
 و مـوقر    ی جد یطیز به مح  یاستغاثه و پرستش ن   .  نباشد یویز دن یچ چ یدنبال ه    پاک است که به    یقلبه مستلزم   یتزک

 یان کـسان یـ امـروزه در م . ل شدندیست به منظور کسب منافع تبدین، معابد به اماکن جلب تور   یبا وجود ا  . از دارد ین
ر و حمـام و عـوض کـردن    یـ  پـس از تطه یافت که بـه راسـت  ی توان یروند، چند نفر را م   ین م یدار معابد چ  یکه به د  
   مملو از احترام به بودا به آن مکان رفته باشند؟ی تفکر و استغاثه با قلبیشان برایها لباس

 گمراه کردن مـردم     یچ برا   ک   است که ح   یا  لهین وس ی فرهنگ کهن چ   ی درون یب معنا ی حفظ ظواهر و تخر   
رنـگ     محکوم به کـم    یها همگ    نشأت گرفته از آن    یها   و چه فرهنگ   ها  نیآئ گریسم، چه د  یچه بود . اتخاذ کرده است  

  .چ هستند ک  حی ثانهی خبیها استیدست س شدن به

  

   ی فرهنگ حزب-پ
ـ  ”ن کـردن  یگزین، جـا یل چـ ی اص ییخدا  مهیب فرهنگ ن  یزمان با تخر    چ هم   ک  ح  خـود را از  “یفرهنـگ حزب

هـا را مـسموم و کودکـان را           م را متحـول، جـوان     ی، نسل قد  یفرهنگ حزب .  آغاز کرد  یاسیق تحرکات مستمر س   یطر
 در برمالکـردن بـاطن   ی سـع یاریکه افراد بس ی زمانیحت. ع بودی و وس  قیعمت  ینها  یر آن ب  یتأث. ر قرار داد  یتحت تأث 

 قـضاوت خـوب و بـد،    یهـا   تنهـا توانـستند روش    .  نـشدند  ی مهم یها  چ کردند، موفق به برداشتن قدم       ک   ح یطانیش
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 نقـش و اثـر فرهنـگ حـزب را بـا خـود حمـل        یریناپذ طور اجتناب    را اتخاذ کنند که به     یل و واژگان  یحل ت یها  روش

  . کنند یم

 از  یا   ماهرانه ی ختهیسم، بلکه آم  ینیسم و لن  ی مارکس ی گانهی ب یها  فرهنگ حزب نه تنها وارث شرارت فرهنگ      
ـ        به   نیچ هزاران سال فرهنگ     ی منف یها  جنبه  نـشأت گرفتـه از   ی  مبـارزه ی فلـسفه  خـشن و   یهمـراه حـس انقالب

 بـر سـر قـدرت،       ی سـلطنت  یها   خانواده ی داخل یها  یری عبارتند از درگ   ین عوامل منف  یا.  بود ی حزب یغات توخال یتبل
ف و  یـ  کث یهـا   ه، حقـه  یـ  رنـج دادن بق    ی برا یاسی س یها  بی، فر ی به منافع شخص   یابی دست یل دار و دسته برا    یتشک

ب، شـرارت و  یـ فر” بـارز  یهـا   گذشـته، جنبـه  یهـا  ات در طول دههی حی ادامه یچ برا ک در خالل تالش ح   . توطئه
  .اند افتهی، پرورش و استمرار “ت خشونتیتقو

اسـت و مبـارزات حـزب       ین فرهنـگ در خـدمت س      یا.  هستند ی، سرشت فرهنگ حزب   یکتاتوری استبداد و د  
  :  قرار دادیرستوان از چهار جنبه مورد بر یط مملو از وحشت و استبداد حزب را میمح. است

   و مراقبت ی سلطه گری جنبه

  فرهنگ انزوا-الف 

 معاشـرت و    ی کـالم، آزاد   ی تفکـر، آزاد   ی بـدون آزاد   ی و انحـصار   ی منزو یست فرهنگ یفرهنگ حزب کمون  
ک اسـت کـه در آن فـشار بـاال و          یدرولیـ ستم ه یـ ه س ین حزب شب  ی و تسلط ا   یرگیزم چ یمکان.  است ی اعتقاد یآزاد

ستم از هـم  یـ ست تـا کـل س  یـ  کوچک کاف یتنها نشت . دهد  یل م ی کنترل را تشک   یرویفظ ن ه بودن اساس ح   یسو  کی
ن یـ چ از ا ک ح] ۸۰. [ان در جنبش چهارم ژوئـن امتنـاع کـرد       ی مثال حزب از گفتگو و مذاکره با دانشجو        یبرا. بپاشد

سـت خواسـتار گفتمـان      ز ممکن ا  یان ن یفکران و نظام    ا، روشن ی فوران کند، کارگران، رعا    ین نشت ید که اگر ا   یترس  یم
ـ   یکتاتوریدا کرده و د   ی سوق پ  یسمت دمکراس   ن به یجه ممکن بود که چ    یدر نت . شوند  مـورد خطـر قـرار       ی تک حزب

چ بـا بـه خـدمت         ک  امـروزه ح  . ح داد یان تـرج  ی دانشجو ی م در مقابل خواسته   ین دولت کشتن را به تسل     یبنابرا. ردیگ
 مرتبط ینترنتیگاه ا یمًا هر پا  یر نظر دارد و مستق    ی را ز  یا  طات شبکه  ارتبا ی تمام “ینترنتیس ا یپل”ها هزار     گرفتن ده 

  .کند یبا خارج از کشور را که مورد پسندش نباشد مسدود م

   فرهنگ رعب و وحشت -ب

ن ی افکـار مـردم چـ      یجاد رعـب و وحـشت بـه سـرکوب         ی ا ی چ همواره با حربه     ک   سال گذشته ح   ۵۵در طول   
ن انتظار وحـشتناک    یم وادار ساخته چرا که همواره ا      یشان مردم را به تسل      یاب قص یها و چاقوها    شالق. پرداخته است 

ع یـ انـد مط     کرده یط ترس زندگ  ی که در مح   یمردم. رسد  یزند که چه وقت نوبت آنان فرا م         یب م یدر ذهن مردم نه   
 و  یهب مـذ  یهـا    گـروه  یو اعـضا  ) چ  ک  ح(ستم  یـ ، متفکران مستقل، منتقدان داخل س     یطرفداران دمکراس . اند  گشته
 خفه کردن هر نـوع      ی مردم باشند، حزب در پ     ی  عامه ی برا یاند تا درس    م قرار گرفته  ی هدف کشتار رژ   ی همگ یمعنو

  .  در نطفه استیاعتراض

  یا فرهنگ کنترل شبکه -ج

ها به عنـوان عـضو حـزب،      ثبت نام خانوادهستمیس. ر استیار جامع و فراگ   یچ بس   ک  م ح ی رژ یکنترل اجتماع 
ن یـ  اجزاء ا  یته، همگ ی ساختار کم  ی ل دهنده یگان و سطوح مختلف تشک    ی نظارت بر محله و همسا     ی تهیستم کم یس
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 ی ک از روسـتاها شـاخه     یهمه و هر    ” “.اند   شده یگذار  هیا گروه پا  ی حزب در سطح مجمع      یها  شاخه”.شبکه هستند 
 مـنظم و مـدون      یهـا  تی فعال یک سر یک مسئول انجام    یست هر   یگ جوانان کمون  ی حزب و ل   “. خود را دارند   یحزب

از در منـزل  ”: ن شـعارها عبارتنـد از  یـ  از ایبرخ. ز مطرح کرده است  ی را ن  یین خصوص شعارها  یچ در ا    ک  ح. هستند
مـصرانه در   ” “. کـن  یکانت را از اعتراض و مخالفت نهـ       ینزد” “.ر نظر داشته باش   یکانت را ز  یخود مراقبت کن و نزد    

 یق و تفحـص سـع  ی خود قرار ده و با تحق  ی زندگ ی ف را سرلوحه  یستم قدم بردار، انجام وظا    یف س یجهت تحقق وظا  
ن و یقـوان . ر نظر داشته بـاش یًا زیبهوش باش و همه جا را قو .  باش  طور خودجوش داشته    ف به یافتن و انجام وظا   یدر  

ـ          ی بگ یمقررات را جد   ] ۸۱ [۶۱۰ ی اداره” “.اد نبـر  یـ  و بازدارنـده را از       یر و در تمام طول شبانه روز اقـدامات کنترل
 نـشده و  ینـ یش بیطـور پـ   د و بـه یـ  مناطق را بدون برنامه بازدیها تیل خواهد داد تا فعالی را تشک  ی نظارت ی تهیکم

   “.دی و نظارت نمای بازرسیناگهان

   فرهنگ اتهام -د 

ـ  یـ  در تقو  ی گرفته و سع   دهینادشرفته را کاماًل    ین و مقررات جوامع پ    یچ اصول قوان    ک  ح  حـد و حـساب      یت ب
، “مـالک ” را کـه بـه آنـان لقـب     یاو بـا اسـتفاده از قـدرت مطلـق خـود، بـستگان کـسان              .  داشت یریرگاست د یس
منشأ ” یچ تئور   ک  ح. کرد  یه م یشد تنب   ی داده م  “طرفدار جناح راست  ” و   “عامل نامطلوب ”،  “مرتجع”،  “ثروتمند”

  ]۸۲. [شنهاد کردی را پ“طبقات

 از  یریلـه اتخـاذ اقـدام مناسـب در جهـت جلـوگ            ف خـود از جم    یامروز اگـر رهبـران ارشـد در انجـام وظـا           
چ ضـمن گـرفتن    ک جاد اغتشاش قصور کنند، ح    یمنظور ا    پکن به  یسو  کنندگان فالون گونگ و حرکت آنان به        نیتمر

ز فراتـر گذاشـته و     یـ خ ن یتـر پـا را از تـوب         ی در موارد جـد    یحت. کند  یمشان    خی توب یطور علن    از آنان به   ینقش رهبر 
شان یـ ز از کارهایـ ن کنـد، تمـام بـستگان او ن    ی فالون گونگ را تمـر     یاگر کس ”. کند  ی اتخاذ م   را یتر  هات سخت یتنب

 یص داده شـود تمـام  یل بـه فـالون گونـگ تـشخ     یـ ا اداره متما  یک شرکت   یک کارمند در    یاگر  ” “.شوند  یبرکنار م 
 یهـا   اسـت ی س یه اجرا  اقدام ب  یچ حت   ک   ح “.کارمندان آن اداره از گرفتن پاداش و اضافه حقوق محروم خواهند شد           

و گروه دوم که     “ابندیر  ییل کرده و تغ   یتوانند تحص   ی که م  یی ها  آن”ز نمود که در آن کودکان به دو گروه          یض ن یتبع
م یبـود تقـس   ) انیـ گرا  مالکان، کشاورزان ثروتمند، مرتجعان، عناصـر نـامطلوب و راسـت          ( “اهیست س یپنج ل ”شامل  

را  “دیـ  بـه خـانواده قـرار ده   ی وفـادار ی را ورایکار درست”ز خود شعار ق مردم به اطاعت ایحزب با تشو  . شدند  یم
نـان  یمنظور حصول اطم  موقت، بهییجا  و نظام جابه ی و سازمان  یو پرسنل ی مثل نظام آرش   ییها  ستمیس. داد  یج م یترو

ق یگـران در جهـت منـافع حـزب تـشو          یمردم به متهم کـردن و لـو دادن د         .  شدند یگذار  هیاست پا ین س یاز تحقق ا  
  .کردند یافت می پاداش درین همکاریشدند و در مقابل ا یم

  یغی تبلیها جنبه

  ییک صدای فرهنگ -الف

مطـابق ده  ) مائو (ی ک جملهی” ،“یمات عالیتعل” مثل یین پر شد از شعارهای، چ ی انقالب فرهنگ  ی در دوره 
را   ن کـرده و آن    ید حـزب را تحـس     طور واحـ    ها به    رسانه ی تمام “.قت داشته باشند  ی حق ی است که همگ    یا  هزار جمله 

گ یـ ، کـارگران، ل ی، نظـام ی رهبران سطوح مختلف حزب اعم از دولتـ یاز بود تمامی که ن یزمان. کردند  ی م یبانیپشت
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ست که به سنگ محک آزمـوده  یبا ی میهمگ. شدند تا از حزب دفاع کنند یجوانان و سازمان زنان به صحنه آورده م   
  . شدند یم

   ج خشونتی فرهنگ ترو-ب

 وجـود  ی و نزاعـ یریـ توان انتظار داشـت کـه درگ      یت چگونه م  ی نفر جمع  ۸۰۰با داشتن   ”: مائو زدانگ گفت  
 کـه   ی کـسان  ی بـرا  یهـ یچ تنب یه”: ن گفت یانگ زم یت فالون گونگ، ج   یدر زمان شکنجه و آزار و اذ       “نداشته باشد؟ 

جنگ تمـام  ”چ لفظ  ک ح “.میریگ  ینمجاد ضرب و جرح به قتل برسانند در نظر          یکنندگان فالون گونگ را با ا       نیتمر
ن کـشته شـوند،   یت چـ یـ  از جمعیمی اگر نیحت...  استیک ببر کاغذی تنها یبمب اتم”کار برد و گفت  را به  “اریع
   “. کنندیمان را بازساز ین مادریگر قادرند که سرزمیم دین

  جاد تنفر ی فرهنگ ا-ج

شم خـود را در اشـک و خـون خـود زنـده              ست و خـ   یـ قابل گذشت ن  ) ریفق(رنج و محنت طبقات     ” ی جمله
ن یـ چ ا  ک  ح. شـد   یت محسوب مـ   یک مز ی،  یطبقاتظلم به دشمنان    .  شد ی اصول یاست مل یک س یل به   یتبد “دیبدار

 “.د تـا جوانـه بزنـد      یـ خشم را در دل خـود بکار      . دید و فرو ده   یبجو د،یریخشم خود را گاز بگ    ”: آموخت  یجمله را م  
]۸۳[  

  ب و دروغ ی فرهنگ فر-د

ـ  ] mu] (۸۴ (مـو محصول هـر  ”م یپرداز یچ م ک جا به چند دروغ ح   نیدر ا   نیجـ  هـزار  ۱۰ش از یاز خـاک ب
)jin (کـشته  مـن   آن انیـ تدان یک نفر هم در می یحت”. ۱۹۵۸ سال “ بزرگ به جلویگام”است یدر زمان س   “است 

 “میـ ا   را کنتـرل کـرده     سارسروس  یما و ”. ۱۹۸۹ان در چهارم ژوئن سال      یدر زمان کشتار و قتل عام دانشجو       “نشد
 “.گانـه   سـه ینمودهـا ” و “شـود  یت مین رعایطور کامل در کشور چ  در حال حاضر حقوق بشر به     ”. ۲۰۰۳در سال   

]۸۵[  

  ی مغزی فرهنگ شستشو-ه

ن یست، چـ  یبدون حزب کمون  ”.  مردم ابداع شد   ی مغز یمنظور شستشو    هستند که به   ین شعار یها چند   نیا
 ی و تئور ی فکر یچ است و مبنا     ک  مان ح   یسمت آرمان اصل     ما به    ی ش برنده ی پ یروین” “.وجود نخواهد آمد    ن به ینو

 ی مرکـز ی تـه یاتحاد کامـل خـود را بـا کم   ”] ۸۶ [“.سم استینی لن -سم  یدهد مارکس   ی که تفکر ما را شکل م      یاصل
، یستیـ هـا ن    ن اگر قادر بـه فهـم آ       یت قابل فهم هستند، حت    یدستورات حزب را اجرا کن اگر برا      ” “.حزب برقرار کن  

   “.یل شویها نا ق آنیها را انجام بده تا در اثر انجام دستورات به فهم عم آن

   یفرهنگ تملق و چاپلوس -و

 خـود را  یهـا  تیـ  موفقی ما همه” “. حزب استلطفها محبت و      ن بزرگند و بزرگ تر از آن      یآسمان و زم  ” 
 ی تـه ی خود را وقف محافظـت از کم       یمن زندگ ” “.دانم  یچون مادر خود م     من حزب را هم   ” “.میون حزب هست  یمد

  .رهیو غ “ریحزب شکست ناپذ” “.کار  بزرگ، باشکوه و درستیحزب” “.کنم ی حزب خود میمرکز
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  فرهنگ تظاهر و ادعا  -ز 

 و ی قـوم یهـا  شرفتیـ ه گذاشـت و پ  یـ  پا یگـر ی پـس از د    یکـ ی را   ییگرا   و سرمشق  یحزب فرهنگ الگوساز  
ت، مـردم  یـ در نها. ب کردی را در اجتماع ترغ  یکیدئولوژیالت ا ین تحص یچن  او هم . ادج د ی را ترو  ی اجتماع یکیدئولوژیا

 و ی، جلـسات مطالعـات  ی عمومیها ی سخنرانی همه. دادند از سر گرفتند ی را که قبل از مبارزات انجام میزیچ  همان
ل یرگ در مـسا    بـز  یگـرد    جامعه به عقـب    ی اخالق یارهای بود و در خاتمه مع     یش سطح یک نما ی،  اتیتجربک  یتشر
  .دی انجامیاخالق

  ن افراد ی ارتباطات بی جنبه

   فرهنگ حسادت -الف

ه یـ زشـدن از بق   ی در جهـت متما    یشرفتیـ ن هـرکس کـه پ     یرا اشـاعه داد بنـابرا      “ مطلق یبرابر”حزب شعار   
تـر    ولگران متمـ  ی برخوردار هستند و از د     یشتری ب یی که از توانا   یمردم به افراد  . گرفت  ینمود هدف حمله قرار م      یم

  . کنند ی حسادت م-] ۸۷ [“سندرم چشم قرمز” به اصطالح -هستند 

  گریر پا قرار دادن همدی فرهنگ ز-ب

 یان، جاسوسـ  یلو دادن اطراف  . داد  یرا اشاعه م   “ رو در رو و گزارش دادن پشت سر        ی مبارزه”چ فرهنگ     ک  ح
ن یـ ا. ن فرهنـگ بودنـد  یـ  از نکات بـارز ا    یها همگ    اشتباهات آن  یینما  ات و بزرگ  یف واقع یها، تحر    در مورد آن   یکتب

  . شدند یشرفت محسوب می به پیابی به حزب و دستیکینزدانه مالک ی موذیرفتارها

   مردم ی و رفتار برونیف بر ذات درونیرات ظریتأث

  ن یل انسان به ماشی فرهنگ تبد-الف

 بودنـد کـه     ی مردمـ  مطلـوب او  . خواسـت   یمـ  “ن انقـالب  یقطعات پر استقامت ماش   ”چون    حزب مردم را هم   
در هر جهت که حزب     ” باشند که    یا عوامل یو   “ خطا در جهت تحقق منافع حزب عمل کنند          بدون یابزار”همچون  

هـا    که حزب از آنییفرمان حزب بوده و در هر جا سربازان مائو همواره گوش به ” “.خواست، حمله کنند    یها م   از آن 
   “.شوند ی وجود داشته باشد مستقر میت کرده و در هرکجا که مقاومت و سخحرکتبخواهد 

   فرهنگ اختالط حق و باطل -ب

ح یست تـرج  یـ تالیست را به محـصول کاپ     یالی هرز حاصل سوس   یها  علف”چ    ک  ، ح ی انقالب فرهنگ  ی در دوره 
 سال ثبات حزب به خـاک و  ۲۰مت یان را به ق   ی در کشتار چهارم ژوئن به ارتش دستور داده شد تا دانشجو           “.داد  یم

  . گران روا داشتی دیدانست برا ی خود روا نمیچه را که برا ن هر آنیچن چ هم ک ح. کشدخون ب

  د و شرطی قی خود خواسته و اطاعت بی مغزی فرهنگ شستشو-ج

د بـدون   یـ بجنگ” “.یته مرکـز  یع فرمان کم  یع فرمان باال دستان هستند و کل حزب مط        یر دستان، مط  یز” 
ک یـ تان  از اعماق روح” “.دیکن کن شهیکند ر یتان خطور م  که به ذهنرا یا  و هر گونه فکر خودخواهانه   یچ رحم یه

هـا، دسـتورات و       افکار، قدم ” “.دیراستا باش    حزب هم  ی مرکز ی تهیتا حداکثر امکان با کم    ” “.دیبرون فشان انقالب را   
   “.دین را متحد کنیفرام
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  ریت شکست پذیمن کردن موقعی فرهنگ ا-د

جـز     بـه  یچه کـس  . ع است یار وس ین بس یچ” “.خوش هرج و مرج است      تست دس ین بدون حزب کمون   یچ” 
د یـ  رو با   نیـ ونـدد، از ا   یپ  ی به وقوع مـ    ی جهان یا  ن درهم بشکند، فاجعه   یاگر چ ” “ کند؟ یرا رهبر   تواند آن   یچ م   ک  ح
ات  اوقـ ی کـه گـاه  ییها خاطر حفاظت از خود، گروه  از ترس و واهمه و به      “.می کن یاریتش  یچ را در حفظ رهبر      ک  ح
 . شدند یچ سرکوب م ک وسته توسط حیطور پ شدند، به ی ظاهر م چ ک تر از ح  چپیحت

 یتوانست از تجـارب شخـص       یاد م ی به احتمال ز   یهر رهبر . ل وجود دارند  ین قب ی از ا  یگریار د ی بس یها  مثال
  . ابدی را بیحزب از عناصر فرهنگ یخود، انواع گوناگون

 بـا  یی مـدرن، سـرودها   ی از ُاپراها  “ش مدل ینما” ممکن است هنوز      بودند یر انقالب فرهنگ  ی که درگ  یمردم
د یدختـر سـپ   ”ها هنوز کلمات گفتمـان         از آن  یاریبس. اورندیخاطر ب   طور واضح به     را به  یسخنان مائو و رقص وفادار    

ـ    یق هم یچ از طر    ک  ح. اد دارند یرا به   ] ۹۰ [“معادن جنگ”و  ] ۸۹ [“تونل مبارزات”،  ]۸۸[“یمو ن  ذهـ  ین آثـار ادب
ـ   ”؛  “م اسـت  یچه باشکوه و عظ   ” مثل حزب    یمردم را شستشو داد و مغز آنان را با کلمات           “بـاک و شـجاعانه      یچـه ب

؛ چقـدر مـشتاقانه     “انـد   چه سراپا خود را وقف حزب کرده      ” دشمنان مقاومت کرد؛ سربازان حزب       مقابلحزب ما در    
 یغـات ین تبلیماشـ . ار است دشمن ما، پـر کـرد  خو اند؛ و چه احمق و خون     جان خود را در دفاع از حزب بر کف نهاده         

امـروز  . کـرد  یق مـ یست را به درون ذهن و اعتقادات مردم تزر       یاز حزب کمون  یشتر افکار مورد ن   ی روز، ب   چ روز به    ک  ح
را مـرور کنـد در    “شرق سرخ است”چون  کال همی موزیها   و رقص  ی به گذشته رجوع کند و اشعار حماس       یاگر کس 

  .  است“شتریکشتن، کشتن و کشتن ب” ی ها درباره شین اشعار و نمایمون و سبک ا مضیابد که تمامی یم

، کلمـات   یز در انتقاد جمع   یآم   خود را ابداع کرد، مانند زبان فحش       یچ زبان و گفتار خاص حزب       ک  زمان ح   هم
ر طـو   مـردم بـه   ] ۹۱ [“.ی هـشت قـسمت    ی مقالـه ”هـوده مثـل     ی ب یفات ادار ین حـزب و تـشر     ی تحس یچاپلوسانه برا 

د حـزب و اسـتفاده از زبـان زور و    ی، تمجی طبقات ی  بر مبارزه  ی حزب مبن  یناخودآگاه به صحبت بر اساس نظام فکر      
 را مورد سوء اسـتفاده  ی مذهب ی نامه   لغت یچ حت   ک  ح. شدند  ی سوق داده م   ی صحبت آرام و منطق    یجا  ز به یآم  تحکم

  .ف کرده استیرا تحر م آن اصطالحات یقرار داده و مفاه

 مـورد   یز تـا حـد    ین را ن  ی چ ی سنت یچ اصول اخالق    ک   ح یفرهنگ حزب . قت اشتباه است  ی حق یدم ورا ک ق ی
ن یز همـ یـ ست نیـ حزب کمون. داند ی وفا و صداقت را ارزش می مثال فرهنگ سنت  یبرا. استفاده قرار داده است     سوء  

.  حـزب اسـت  یهـا  بـل خواسـته  خواهد صـرفًا صـداقت و وفـا در مقا    ی حزب مکهچه را  که آن   ادعا را دارد و حال آن     
از کمـک   ین خود در صورت ن    ی که به والد   ی کسان یز برا یچ ن   ک  ح. نهد  ی بر احترام به خانواده حرمت م      یفرهنگ سنت 

 فرزنـدان نباشـد   ی از سـو ین است که اگر کمک مال ی آن ا  ی علت اصل  ینکنند مجازات زندان در نظر گرفته است ول       
ن خـود جـدا   یطور کامل از والـد   که منافع حزب طلب کند، کودکان بهیزمان. دوش دولت خواهد افتاد    آن به  یبارمال

 اول بر مـردم، بعـد کـشور و در آخـر       ی ت را در درجه   یه دارد پس اصل اهم    ی تک ی بر وفادار  یفرهنگ سنت . شوند  یم
قـدر    آن. کورکورانـه اسـت  یثـار و از خـود گذشـتگ   یچ صرفًا ا ک  مورد نظر حیکه وفادار حاکم، استوار کرده حال آن   

  .دوشرط و سؤال و جواب از آن اطاعت کنندید بدون قیکورکورانه که بر اساس آن مردم با

ـ ی مثـال جنـگ داخلـ   یبـرا . ار گمراه کننده هـستند یروند بس یکار م چ به  ک   که اغلب توسط ح    یکلمات ن ی ب
KMT  چ  ک  ح. انـد   افتـه ی “ییرهـا ”ت  یـ  که مردم از سـتم و مظلوم       ییدند گو ی نام “ییجنگ رها ”ها را     ستی و کمون
ن مـدت زمـان     یکه در واقع چـ      د، حال آن  ی نام “نی کشور چ  یگذار  هیپس از پا  ” را دوران    ۱۹۴۹ پس از سال     ی دوره
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 سه سال.  را بر سر کار نهاد     یدی جد یاسیم س یک رژ ی یچ به سادگ    ک  ح.  قبل از آن وجود داشته است      یدیار مد یبس
 نبـود بلکـه بحـران و        یعـ ی طب یک بـال  یـ کـه در واقـع         آن ده شد، حـال   ی نام “یعی طب یسال بال سه  ”] ۹۲ [یقحط

 ناخواسـته از    یریرگی روزمره و تأث   ین کلمات در زندگ   یدن مداوم ا  یبه هرحال با شن   .  حاصل دست بشر بود    یا  فاجعه
  . دیچ به مردم القاء گرد ک  حی حزبیدئولوژیها ا آن

 کتـاب آواز در .  انسان استیل نفسانای محدود کردن امی برای به عنوان راهیقین، موسیدر فرهنگ کهن چ   
ن یب) (Sima Qian (انیما چیس، )Shi Ji) (ی جیش(س ینو خی تاریها نوشته دست ۲۴، جلد )Yue Shu) (و شوی(

 احساسات  یکات عوامل خارج  یجو است؛ تحر    گفت که سرشت انسان صلح    ] ۹۳) [الدی قبل از م   ۸۵ تا   ۱۴۵ یها  سال
ن یـ اگر ا. کند یت و عقل شخص، متالطم م ی او را بسته به شخص     ی و نفرت  ی عشق ر قرار داده و احساسات    یرا تحت تأث  

گـردد و بـه فرمـان     یان اغوا مـ یپا یشمار و بی بی خارجیها احساسات محدود و کنترل نشوند شخص توسط وسوسه   
اده از   امپراطورها در گذشـته بـا اسـتف        انیما چ یس ی بنا به گفته  . گردد  یاش مرتکب اعمال زشت م      یاحساسات باطن 

ف و هـرزه، سـوزناک   ی نه کثیشاد باشند ول”د یها با ترانه. داشتند ی مردم را آرام نگه م     یقی و موس  ی مذهب یسرودها
ـ  یگر تما انید ب یبا “.کننده  ش از حد اندوهناک و افسرده     ی نه ب  یباشند ول  ن حـال  ی در عـ یالت و احساسات باشـند ول

 جملـه   ۳۰۰:  گفته اسـت   “منتخبات”وس در   یکنفس. قائل باشند  یتین ابراز احساسات کنترل و محدود     ی ا ید برا یبا
را ) ش شـده اسـت  یرایـ ن و ویوس تـدو ی نغـز کـه توسـط کنفـس    ی  گفته۶۰۰ از یکی) (The Odes (ُاِدساز کتاب 

   “.د بر حذر باشیاز فکر پل”: ک جمله خالصه کردیتوان در  یم

 مردم مورد اسـتفاده   ی مغز ی شستشو ی برا یا لهیچ به عنوان وس     ک   ح دست  بهش  یبای با تمام ابعاد ز    یقیموس
ست محکـوم بـه فنـا     ین بدون حزب کمون   ین نو یچ”و   “سم خوب است  یالیسوس” مثل   ییاشعار سرودها . قرار گرفت 

طـور    ن اشعار مردم به   یبا خواندن ا  . ان بودند ی دانش آموزان و دانشجو    ی از کودکستان گرفته تا دانشگاه زمزمه      “است
ن کـردن   یگزی و جـا   ی اشـعار محلـ    یبای ز یها  دن آهنگ یچ با دزد    ک  بعدها ح . رفتندیپذ  ی را م  ها   آن یناخودآگاه معان 

 کـار دو هـدف       نیـ ا.  خـود اسـتفاده کـرد      یغات برا یها در جهت تبل     چه در مدح حزب بود از آن        ها با آن     آن یمحتوا
  .غ در جهت ارتقاء حزب بودی و هدف دوم تبلی فرهنگ سنتیهدف اول نابود. داشت

ک ی مـدارک کالسـ  یکـ یکـه  ] ۹۴[ات یـ در مورد هنر و ادب) Yan’ an (آن انی مائو در اجالس یراندر سخن
ان داشـت   یاو ب .  کرد ی معرف “ جنگ ی دو جبهه ” و ارتش را به عنوان       ی فرهنگ یها  شود او تالش    یچ محسوب م    ک  ح

او . از اسـت یـ ز مـورد ن یـ  نات و هنری مسلح به ادبیارتش. ستی ن ی کاف ییتنها   مسلح به  یرویک ارتش و ن   یکه داشتن   
چ و  یها و پـ     دنده   کارگر چرخ  ی ات و هنِر طبقه   یاست باشند و ادب   ید در خدمت س   یات و هنر با   یخاطرنشان کرد که ادب   

 ی اصـل ی  شکل گرفت که هسته “فرهنگ حزب ”،  ین نظام تفکر  یاز چن . دهد  یل م ین انقالب را تشک   ی ماش یها  مهره
  . داد یل میشک ت“ی طبقاتی مبارزه” و “الحاد”آن را 

 قـدرت مطلـق و کنتـرل        یریگ  دست  چ در به    ک   ح یروزی پ ی برا یان توجه ی کمک شا  یراست  فرهنگ حزب به  
ار ین بـس یس، ماشـ ی پلـ یرویـ هـا و ن   ز درست مثل ارتش، زندان    یفرهنگ حزب ن  . بودن  ی چ ی د و شرط جامعه   ی ق یب

 بـا  ین خباثـت فرهنگـ  یـ ا. یمـدل فرهنگـ   قـساوِت  - داشـت ی از ظلم و قساوت را روا می بود که نوع متفاوت    یخشن
  . ن را سست کردی مردم چین برد و انسجام ملی، اراده را در مردم از بی سال فرهنگ سنت۵۰۰۰نابودکردن 

ده ین عق یها بر ا     از آن  یبرخ.  ندارند ین اطالع ی خود کمتر  ی واقع یها از فرهنگ سنت     ینی از چ  یاریامروزه بس 
 یاریبس. ز است یانگ   غم یتین واقع یا. ن است ی سال فرهنگ کهن چ    ۵۰۰۰ سال فرهنگ حزب معادل      ۵۰هستند که   
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چ بـه   ک چـه ح  خبرنـد کـه در واقـع بـا آن     یت بین واقعیاند از ا ن در مبارزهیال خود با فرهنگ کهن چ     یز که به خ   ین
 یتل سنیچ در جنگند نه با فرهنگ اص        ک   ح “فرهنگ حزب ”جه، با خود    ی کرده و در نت    ی معرف یعنوان فرهنگ سنت  

  .نیچ

 یدر واقع، دمکراسـ .  کنندیک غربین نظام دمکراتیگزین را جای چ یدوارند که نظام جار   ی از مردم ام   یاریبس
کسان و  ی خداوند   ی دهیهمگان را از د   ”ت، که   یحیژه فرهنگ مس  یو   فرهنگ، ساخته شده است، به     ی هیز بر پا  ی ن یغرب
 ملحـد  “فرهنگ حزب”چگونه . گذارد ینتخاب او احترام من به فطرت انسان و ا  یو بنابرا  “داند  ی م ی حق مساو  یدارا
  رد؟ی قرار گیک غربیک نظام دمکراتیرساخت یتواند به عنوان ز یچ م ک  حیر انسانیو غ

  یریگ جهینت
 بعـد از    ۱۲۷۹ تـا    ۹۶۰ یهـا   ن سـال  یکه ب ) Song (سونگ ی  سلسله زمان از   ین از فرهنگ سنت   یانحراف چ 

پـس  . ب عوامل مختلف قرار گرفته استیده و از آن زمان تاکنون همواره مورد آس یکرد آغاز گرد    ی م یران  الد حکم یم
ـ    از روشن  یبرخ] ۹۵ [۱۹۱۹ سال   یاز جنبش چهارم م     بودنـد  یع و منـافع فـور  یت سـر یـ  موفقی کـه در پـ   یفکران

ن یبا ا . ک کردن آن به تمدن و فرهنگ غرب گشتند        ین و نزد  ی چ ی جستن از فرهنگ سنت    ی دور ی برا یدنبال راه   به
 یریک مطرح بود و درگ   یک بحث آکادم  ی فرهنگ، تنها به عنوان      ی رات در حوزه  ییها و منازعات و تغ      یریوجود، درگ 

 ی فرهنگ ین اختالف نظرها  ید ا یقدرت رس   چ به   ک   ح ی که دولت دست نشانده     یزمان. دنبال نداشت    دولت را به   یم  نظا
 خود بـه فرهنـگ   ی چ حمله ک ن حیبنابرا. ب مطرح کرد حزیرا به عنوان بحث مرگ و زندگ    د و آن    یت بخش یرا اهم 
برداشـت تفالـه و دور   ”م با شگرد یر مستقی غی ز سوء استفاده  یم و ن  ی مستق یبی تخر یکار بردن ابزارها     را با به   یسنت

  . آغاز کرد “ختن عصارهیر

ـ      ک  ح.  فرهنـگ حـزب بـود      یگـذار   هیـ  در روند پا   یگریز، عامل د  ی ن یب فرهنگ مل  یتخر  و  یسانچ وجـدان ان
طـور    بـه یاگـر فرهنـگ ملـ   .  خود پشت کنندی و باعث شد تا مردم به فرهنگ سنت    کردهف  ی را تضع  یقضاوت اخالق 

ن یـ ا. گـذارد  ی مـ ی آن ملـت بـاق  ی بـرا یک اسم تو خالیرود و تنها     ین م یز با آن از ب    ی ن یکامل نابود گردد، ِعرق مل    
  . ستی نیاسی سیینما  شعارگونه با بزرگهشدارک یهشدار 

  .ز به همراه داشته استیرمنتظره را نی غیکیزی فیها ی خرابی سنتفرهنگب ین امر، تخریزمان با ا مه

عـت  ین انسان و فطـرت و طب      ی موزون ب  یستیز   انسان و عرش و هم     ی شدن و هماهنگ   یکی به   یفرهنگ سنت 
. کنـد   یب مـ  ین ترغ ین و زم  ن آسما ی از جنگ ب   یان ناش یپا  ی از لذت ب   یمند  چ مردم را به بهره      ک  ح. گذارد  یاحترام م 

 مثـال بـه منـابع آب        یده، بـرا  یـ ن امـروز گرد   ی موجود در چ   یطیست مح ی ز یها  یمًا باعث خراب  ی مستق فرهنگن  یا
دارد  یف در راه ثروتمند شدن قـدم برمـ  یک انسان شرید یگو ی که مین با پشت کردن به سنت   یمردم چ . میپرداز  یم
 آلـوده و  یطـور جـد   عـت را بـه  ی و طبیطـ یمح ستی از عوامل زیارید بسده  ی انجام م  ی کار را با شرافتمند     نی ا یول

ن از لحـاظ    ی چ یها  رودخانه) لی ما ۳۰۰۰۰ا  ی(لومتر  ی ک ۵۰۰۰۰ درصد از    ۷۵ش از   یدر حال حاضر ب   . اند  خراب کرده 
آلـوده  ش تاکنون  ی از ده سال پ    ینیر زم یک سوم منابع آب ز    یش از   یب. اند  رقابل استفاده یان غ یز  ها و آب    یست ماه یز

 ی بـر رو یا خ منظـره ین بار در طـول تـار  ی اولیبرا. شود یتر م میز هر روز وخین امر در حال حاضر نیاند که ا  دهیگرد
 آلـوده بـا مـواد       ی  کـه در رودخانـه     یکودک خردسال :  است یدنیوجود آمد که شن     به) Huaihe (هه  یهوا ی رودخانه

 آتش به ارتفاع    یها  ور شدن سطح رودخانه با زبانه       ه باعث شعله  جاد کرد ک  ی ا یا   بود تصادفًا جرقه   ی، مشغول باز  ینفت
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] ۹۶. [د و خاکستر کرد   ی رودخانه بودند به آتش کش     یکید را که در نزد    ی درخت ب  ۱۰ش از   یها ب   ن زبانه یا.  متر شد  ۵
رطان ب و س  ی عج یها  یمارینوشند ب   ین آب را م   ی کرده و ا   ی زندگ ی که در آن نواح    ین کسان یکاماًل واضح است در ب    

ـ  یهـا  نی شدن و شور شدن زمـ      یابانیست مثل ب  یط ز یگر مشکالت مح  ید.  است یعیکاماًل طب  ن و ی چـ ی شـمال غرب
  . عت استی طبی از فقدان ارزش و احترام برای ناشیز همگیگر نی مناطق دی صنعتیآلودگ

ر ی پـذ هیـ ان توجیـ شـورش و طغ  ”ده است کـه     ین عق یچ بر ا    ک  ح. گذارد  ی احترام م  ی به زندگ  یفرهنگ سنت 
 یا گرسـنگ  یون نفر را کشته     یلیها م   تواند ده   یحزب تحت نام انقالب م     “.ها پر از لذت است      مبارزه با انسان  ”و “است
 در ی تقلبـ ی و داروهـا یاد شـدن محـصوالت سـم   یان مردم و زی در مین رفتن ارزش زندگ  ین امر باعث از ب    یا. دهد

 از نـوزادان سـالم در طـول         یاریبس) Anhui (ییهو  آنتان  در اس ) Fuyang (انگیفو مثال در شهر     یبرا. بازار است 
 نوزاد در اثـر  ۸. ف و سرشان بزرگ شدیار نح یشان بس   افت و بدن  یشان رشد کامل ن   ی دست و پاها   یرخوارگیدوران ش 

 بوده کـه توسـط    یرخشک مسموم ین عارضه به علت ش    یها معلوم شد که ا      یپس از بررس  . ب مردند ی عج یمارین ب یا
 از مـردم خرچنـگ، مـار و الک پـشت را بـا هورمـون و                یبعـض . د شده بود  ی وجدان تول  یسودجو و ب  دکنندگان  یتول
 جـال   یکنند، برنج را با استفاده از مواد صنعت         یب م ی را با شراب ترک    یا الکل صنعت  یدهند و     یک خوراک م  یوتیب  یآنت
دکننـده در اسـتان     یک تول یـ  سـال    ۸بـه مـدت     . کننـد   ید مـ  ی سـف  یدکننده صـنعت  یدهند و آرد را با عوامل سف        یم

زا بـود چـرا کـه از           مواد سرطان  ین روغن حاو  یا. کرد  ید و پخش م   یهزارانُ تن روغِن پخت و پز تول      ) Henan(ِهنان
ک امـر  یـ  مسموم تنهـا  ید غذاهایتول. شد یه میمانده ته  پسیافت روغن موجود در غذاهای و باز یعاتی ضا یها  روغن

 بـه هـر   ی مادیین تفکر سودجویا. ست بلکه در سراسر کشور مرسوم استی خاص نیدکنندگان محلیمنحصر به تول 
ات سست شده، در اثـر  یت و اخالقیب شده و به تبع آن، انسانی فرهنگ تخری وهی جز م  یزی که شده است، چ    یمتیق

  .ستیل نی فرهنگ اصینابود

 انـسجام   یار باال یت بس ی از ظرف  ی فرهنگ حزب، فرهنگ سنت    ی اجتماع ی  و نظام بسته   یبرخالف انحصارطلب 
گـر  یت و د  یحی، مـس  یی بـودا  یها  نیی، آ )Tang (تانگ ی در زمان اوج شکوه و جالل سلسله      .  برخوردار است  یا  افتهی

. کردنـد  ی مـ یستیـ ز  در صلح و صفا هـم یوسیست و افکار کنفس   یطور هماهنگ با تائوئ      همه با هم و به     یمذاهب غرب 
 یهـا  وسیکنفـس ”د تحت عنوان ی جدیت فرهنگیک هوی) کنگ  و هنگ  یجنوب  وان، کره یسنگاپور، تا (ا  یچهار ببِر آس  

 یشرفت اجتمـاع یـ  بر سـر راه پ ی مانعیدهد که فرهنگ سنت یها نشان م    آن یاقتصاد شکوفا . اند  ، خلق کرده  “دیجد
  . ستین

سنجد نه آرامـش   ی می درونی انسان را بر اساس خوشبختیت زندگیفی اصل ک  یگر، فرهنگ سنت  یاز طرف د  
. دیـ  در حـضورم مـدحم گو      یکـه کـس      آن یجـا    پشت سر، مرا سرزنش نکند به      یدهم کس   ی م حیترج” . صرف یماد
] ۹۸) [Tao Yuanming (نـگ یم وانیـ  تـائو ] ۹۷[ “یکـ یزیش فی داشته باشم تا آسایدهم آرامش فکر یح میترج

ها   دن ستاره یچ”و  ح ا ی پر نشاط و شاداب داشت و تفر       ی روح یکرد ول   ی م یدر فقر زندگ  ) الدی بعد از م   ۴۲۷ تا   ۳۶۵(
   “. دور دست جنوب بودیها ره شدن به کوهیو خ

 را یستم اجتمـاع یـ ا چـه س یـ م و یش دهی را افزایدات صنعت ی مثل چگونه تول   ی سؤاالت ی برا یفرهنگ پاسخ 
فـا  ینـه ا  ین زم یـ  را در ا   ی مثبـت، نقـش مهمـ      یها  تیها و محدود     رهنمون ی  با ارائه  مقابل در   یم ندارد ول  یاتخاذ کن 

 ی  و مرهم نهادن بر حرمـت از دسـت رفتـه   یابی از دست رفته تنها با باز  ی فرهنگ سنت  ی  زنده کردن دوباره   .کند  یم
. ر اسـت یم فرود آوردن در مقابل خداوند امکان پـذ ی و سر تسلیعت، احترام گذاشتن به زندگ   ین و طب  یها، زم   آسمان
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 ی کنـد و از موهبـت الهـ   ین زنـدگ یمان و زمطور هماهنگ و موزون با آس   تواند به   ین صورت است که انسان م     یدر ا 
  .ن باال لذت ببردیدن به سنیرس

*   *   * 
  

  :ها ادداشتی
 موجـودات  ی هیـ  اسـت کـه بق   ین موجود در جهـان هـست      ی اول ینی چ یبر اساس اسطوره شناس   ) Pangu (پانگو] ۱[

  . مخلوق او هستندیهمگ
  .است که نوع بشر مخلوق اوست مادر ی الهه) Nüwa (نووا، ینی چیبر اساس اسطوره شناس] ۲[
 ینی چ یدر اسطوره شناس  )  است “ی و آسمان  یزارع ملکوت ” آن   یاللفظ   تحت یکه معنا ) (Shennong (شنونگ] ۳ [

.  را آموخـت ی دوران باستان فنون کشاورز  ی ها  او به انسان  . ستهیز  یش م ی سال پ  ۵۰۰۰ است که    یا  ت افسانه یشخص
اهـان  یو گ ) یاه سـم  یـ و گ  (یـی اه دارو یـ افتن صدها نوع گ   ی ی جان خود برا    به خطر انداختن   ی واسطه  ن به یاو همچن 

ن و احترام   یکنند مورد تحس    یفا م ی ا ینی چ ی طب سنت  یری را در شکل گ    یار مهم ین قسم که نقش بس    یشمار از ا    یب
  .است

شـود   ین باسـتان اسـت کـه گفتـه مـ     ی چـ یا ت افسانهیشخص) Cang Jie (یکنگ جا ی) Cangjie (یج کنگ] ۴[
 و نظـام  ینـ یالخـط حـروف چ   رسـم .  بـوده اسـت  ینـ ی چی امپراطور نژاد زرد و مخترع حروف الفبا  یدان رسم   خیرتا

  .نام اوست ل بهین دلیهم ز به یوتر نیاستفاده از آن در کامپ
ن متـون  ی از مهمتـر یکـ یکـه  ) Dao De Jing (نگیدائو ِد جا ی) Tao-te Ching (نگیتائوـ ِت چاقتباس از ] ۵[
  .ر درآمده استی تحری  برشتهالئو تسها ی یالئوذست و توسط ن تائو ایآئ
 .وسی کنفسی نوشته) The Great Learning ( بزرگیریفراگ سرآغاز از کتاب یها گفته] ۶[
 یها مربوط به سال) Sima Qian (انیما چیس ی نوشته) Shi Ji( ی جیشدان  خی تاریها از کتاب دست نوشته] ۷[

 ین و کـشورها یخ چـ یاو تـار . رود یشمار مـ   ن به یدان مهم و قابل استناد چ       خین تار یه اول الد ک ی قبل از م   ۸۵ تا   ۱۴۵
ر در یـ ات خود بر اساس اسناد و مـدارک بـه تحر  یار دور تا زمان حی بسی را از دوران باستان و گذشته   آن   ی هیهمسا

  .آورده است
  .وسی کنفسمنتخباتاز کتاب ] ۸[
  )Ibid(دیب یا] ۹[
  )Ibid(دیب یا] ۱۰[
هـا در    افراد، خـانواده ی هیبا تزک”: ن گفتیچن)The Great Learning ( بزرگیریفراگوس در کتاب یکنفس] ۱۱[

،  نیبا عدالت حکومت شدن سـرزم . شد یشان با عدالت حکومت م نیها، سرزم با در نظم بودن خانواده   . بودند  ینظم م 
  “.شد یده می و آرامش بخشیبه کل ُملک شاد

ـ  یـ ح کـه  یالد مـس ی قبـل از مـ  ۱۰۴ تـا  ۱۷۹ یها سال) Dong Zhongshu (شو دانگ جونگ] ۱۲[ ن یک متفکـر آئ
سـه راه هماهنـگ کـردن    ” خود معروف بـه  ی ست، در رساله  یز  یم) Han (هان ی وس بود و در زمان سلسله     یکنفس

 که عـرش برپاسـت، تـائو بـدون     یتا زمان”: ن نگاشتیچن) Tian Ren San Ce)(ان رن سن سهیت( “انسان و عرش
  “. خواهد ماندیر باقییتغ
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وو  ی معروف است نوشـته ) Monkey King (“مونیم پادشاه” به ی غربی که در کشورهاسفر به غربکتاب ] ۱۳[
ن رمـان بـر   یـ ا. ن استیک چی کالسی ها  از رمانیکی ؟ ۱۵۸۲ ؟ تا ۱۵۰۶ یها ن سالیب) Wu Cheng’en (چنگن
 شـوان زانـگ   نـام     بـه ) Tang (تانـگ  ی  سلـسله  ی  دوره ینـ یک راهب چ  ی است که در آن      یک داستان واقع  یاساس  

)Xuan Zang ( ـ    که امروز بهیاده به کشوریست پیز ی م۶۶۴ تا ۶۰۲که از سال ن ینام هندوستان است و زادگـاه آئ
 یگـس یپمـون،   ین رمان، پادشاه م   یدر ا . ابدیرا ب ) یستی بود یها  رساله (سوتراهاشود سفر کرد تا       یسم شناخته م  یبود

)Pigsy (  یسندو) Sandy ( در سفرش بـه  سوتراهاافتن ی ی شدند و او را برا   شوان زانگ دان  ی بودا، مر  یزیر  با برنامه 
دند و یبت را پشت سـر نهادنـد تـا سـرانجام بـه غـرب رسـ              ی خطر و مص   ۸۱ن سفر   یها در ا    آن.  کردند یراه  غرب هم 

  .افتندی را ی واقعی ثمره
 سـائو توسط ) دهیز ترجمه گردی ن اتاق سرخیایرؤبه ) (Hung Lou Meng ( قصر سرخ، هانگ لو منگیایرؤ] ۱۴[

ست نگاشـته  یـ ز یم) Qing (نگیچ ی  در زمان سلسله۱۷۶۳ تا ۱۷۱۵ یها ن سالیکه ب) Cao Xueqin (نیشوئچ
 بـه وقـوع     ی اشـراف  ی ک خـانواده  یـ  ی است که در زمان سقوط اجتماع      ی ناگوار ین کتاب داستان عشق   یا. شده است 

ار یـ خ را در اختی از تـار   آن دوره  یاد اجتمـاع  یـ ار ز یات بس ی کتاب، واقع  یان اصل یستان به عنوان جر   ن دا یا. ونددیپ  یم
 Jia(و یا بـائو یـ جهـا   ن آنیتـر  ن داسـتان کـه مهـم   یز ایانگ رتی و حیادماندنی به یها تیچنان شخص هم. گذارد یم

Baoyu ( و ی ین دایلو)Lin Daiyu (ع یار وسـ ی بـس ییبـا ی و زیدگیچیپ. کنند یهستند خواننده را مسحور خود م
 بارز هنر رمـان  ی را به عنوان نمونه  ارائه شده آنی آن که با زبان و لحن جذاب  ی ادب یها  ییبایهمراه ز    آن به  یساختار

  .ان شناسانده استین به جهانی چیسینو
 یشـ هم توسـط    ن است که در قرن چهارد     یک ارزشمند چ  ی کالس ی ها   از رمان  یکی قانون شکنان باتالق  کتاب  ] ۱۵[
ل یوندند تا گروه قانون شکنان بـاتالق را تـشک  یپ یهم م کصد و هشت زن و مرد بهی. نوشته شد) Shi Nai’an (انین

  .سازند ی را میک داستان سنتیبا ی زیشکل  بهی همگی عشقیا ، قتل، جنگ و قصهییخطر، ماجراجو. دهند
 Luo (جونـگ  لوئـو گـوان  ن اسـت کـه توسـط    یار معـروف چـ  یک بـس ی کالسی ها  از رمانیکی یسه پادشاه] ۱۶[

Guanzhong (    ن داسـتان بـر اسـاس    یـ ا. ر در آمـده اسـت  یست به رشته تحریز  ی ؟ م  ۱۴۰۰ ؟ تا    ۱۳۳۰که از سال
انگر یـ ن داسـتان ب یـ ا. الد وجـود داشـتند نوشـته شـد    ی بعد از مـ ۲۸۰ تا ۲۲۰ یها ن سالی که بیدوران سه پادشاه 

ـ یل یها نام  به ی قویاسی سیرویان سه نی سر قدرت و تاج و تخت که در م         است بر   یا  دهیچید و پ  ی شد یها  نزاع  یو ب
)Liu Bei( ،سائو سائو) Cao Cao ( سان چوان و)Sun Quan (یکارهـا   شـگرف و راه یرد و اسـتعدادها یگ یدر م 
 .کشد یان آن دوران را به رخ خواننده می جنگجوی رکانهیز
در دوران ) Yu Shaoyu (ویو شـا یـ دست   است که اصل آن بهیانن رمیمشرق زم) Zhou (جوداستان عشق ] ۱۷[

 ی در اواخـر سلـسله  ) Feng Menglong (منگالنـگ  فنـگ نوشته شده و بعـدها توسـط   ) Ming (نگیم ی سلسله
در دوران ) Cai Yuanfang(وانفانـگ  ی یسـا ز بعـدها توسـط   یـ گـر ن یک بـار د ین رمان یا. دی گردیسینگ بازنویم

ـ  یی بهار و پـا    ۵۰۰ش از   یخ ب ین کتاب در واقع تار    یا. دی گرد یسیدوباره نو ) Qing (نگیچ ی سلسله  یهـا   ن سـال  یز ب
الد را در بـر     ی قبـل از مـ     ۲۲۱ تـا    ۴۷۵ یها  ن سال ی ب “یط جنگ یشرا”ن دوران   یچن  الد و هم  ی قبل از م   ۴۷۶ تا   ۷۷۰

  . ردیگ یم
نوشـته  ) Qing (نگیچ ی سلهدر دوران سل) Qian Cai (یسا انیچتوسط ) Yue Fei (یو فیداستان کامل ] ۱۸[

ـ      یجنوب) Song (سونگ ی  از سلسله  یو ف ی ین اثر داستان زندگ   یا. شد  ۱۱۴۲ تـا    ۱۱۰۳ یهـا   ن سـال  ی اسـت کـه ب
فرمانده . رود  یشمار م   ن به یخ کشور چ  ین فرماندهان و قهرمانان وطن پرست تار      ی از مشهورتر  یکیاو  . سته است یز  یم
 کـه هرگـز   ییهـا  م و خالفین ضمن به جرایاو در ا .پرداخت) Jin (نیج ی شمالی گران خطه   به نبرد با غارت    یو ف ی
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 بـود کـه     یا  ن اقـدام در واقـع توطئـه       یا. دیمرتکب نشده بود محکوم شد و به زندان انداخته شد و سپس اعدام گرد             
. ده شده بـود یطلب داشت چ ان برداشتنن حزب جنگی در از میکه سع) Qin Hui (یهو نیچر یتوسط نخست وز

در چهـار  .  بنـا شـد  یا ادبودش مقبرهید و به ی که به او زده شده بود مبرا گردیاساس ی از تمام اتهامات ب یو ف یها  بعد
شـان از پـشت بـسته         ها چهار مرد بودند که دستان       ن مجسمه یا.  قرار داده شد   ی فلز ی طرف مقبره او چهار مجسمه    

 یو فـ  یـ  هستند که در کـشتن       یچهار مجسمه سمبل کسان   ن  یا. اند  سمت مقبره زانو زده      برهنه به  یا  نهیشده و با س   
  . ل گشتین تبدیهن در فرهنگ چی به می وفاداری برای به سمبلیو فی. اند ل بودهیدخ

) Qing (نـگ یچ ی کـه در دوران سلـسله      “ستی تائو یها  نوشته   دست ی خالصه” است از کتاب     ین نقل قول  یا] ۱۹[
  . شده استیآور جمع

  . شودمراجعه] ۸[به مورد ] ۲۰[
  . چ ک زان حیر ن جلسه از ده جلسه مالقات برنامهیدر هشتم) Mao (مائو یبرگرفته از سخنران] ۲۱[
 هستم  یه راهب یمن شب :  با کلمات استفاده کرده است     یا باز ی جناس   ی از نوع  ینی مائو به زبان چ    یکلمات اصل ] ۲۲[

  ).“آسمان” یجناس برا(ت نه ملکو) “مو” یجناس برافا، ا ی( نه تائو -دست دارد  بهیکه چتر
 جـو الد بـوده و     ی قبـل از مـ     ۱۶ تـا    ۲۱اسـت کـه از سـال        ) Xia (ایش ی ن حاکم سلسله  یاسم آخر ) Jie (یج] ۲۳[
)Zhou ( شانگ ی ن حاکم سلسله  ینام آخر) Shang (  آنـان بـه قـساوت و ظلـم     یهـر دو . الدی قبل از م ۱۱ تا   ۱۶از 

  .معروفند
 بـود کـه بـا سـپاه     ی نظـام ی فرمانـده ) الدی بعد از م۱۲۸۳ تا ۱۲۳۶از  ()Wen Tianxiang (انگیش انیت ِون] ۲۴[

ل یـ  بـه دل ۱۲۸۳ه سـال  یاو در نهم ژانو.  حفظ شود  یجنوب) Song(سونگ   ی  سلسله یپارچگ  کید تا   یها جنگ   مغول
  . گشت کشته شدیکه زندان ها پس از آن م در مقابل مغولیامتناع از تسل

  .ینیچلسوف یف) Mencius (وسیمنشاز ] ۲۵[
 یوقتـ . نیچنـ  ز هـم یـ  مطلـوب مـن اسـت، عـدالت ن    یزنـدگ ”: وسیمنش از یار معروفی بسی برگرفته از جمله ] ۲۶[
  “.کنم یمت جانم حفظ میتوانم هر دو را با هم داشته باشم، عدالت را به ق ینم
هرگـز نجـات    ”:  عبارتست از  ینی آن از زبان چ    ی تحت اللفظ  ی ترجمه. ستی کمون ین الملل یبرگرفته از سرود ب   ] ۲۷[

  “.میکن ی تنها به خودمان اتکا میجاد خوشبختی ایبرا. می نداریی وجود نداشته و ما به خدا اتکایبخش
  ).الدی بعد از م۴۵۲ تا Tuo Tao) (۴۲۴ (توئو تائو معروف به تانگ ی از سلسله) Taiwu(وو  یتاامپراطور ] ۲۸[
  ). الدی بعد از م۸۴۶ تا Li Yan ) (۸۴۰ (انی یلوف به  تانگ معری از سلسله) Wuzong (ووزانگامپراطور ] ۲۹[
 بعـد از  ۵۷۹ تـا  Yu Yong( )۵۶۱ (ونـگ یو یـ  معروف بـه  یشمال) Zhou (جو ی  از سلسلهWu ووامپراطور ] ۳۰[
  )الدیم
 تـا  Chairong) (۹۵۴ (رونـگ  یچادوم معروف به ) Zhou (جو ی از سلسله) Shi Zong (زانگ یشامپراطور ] ۳۱[

  ).الدی م بعد از۹۵۹
  .رفت یکار م ن بهی چی در طول انقالب فرهنگ۱۹۶۰ ی  که در اواسط دههیشعار] ۳۲[
ن سـال حکومـت   یازدهمیـ  یعنـ یالد ی بعد از م۶۸ن در سال یا صومعه در چ یر  ین دِ ی، اول “دیمعبد اسب سف  ”] ۳۳[
  . ساخته شد) الدی بعد از م۲۲۰ تا ۲۵ (ی هان شرقی از سلسله) Yong Ping (نگیپ انگی
ـ . شود  یتلفظ م ) Tanlan (تانالن) Beiye (یی یب ی نوشته  دست) Dai (یدابه زباِن   ] ۳۴[  یی اسـتوا  یاهیـ  گ یـی  یب

 یادیـ د مقاوم بوده و زمان ز     ی مثل ب  ی پهن که در مقابل آفات     یها   است با برگ   یدرخت بلند .  نخل ی است از خانواده  
هـا و   نامـه ) Dai (یدااکـان   یغـذ اختـراع شـود، ن      کـه کا    نیـ در زمان باستان قبـل از ا      . کشد تا خشک شود     یطول م 
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هـا حـک شـده بودنـد را مکاتبـات       ن برگی ای که بر رویحروف. نگاشتند ی آن میها  برگی خود را بر رو  یها  نوشته

  ).یی یب ی نوشته دست(تانالن را  نامند و نسخ آن ی میی یب
 یلـومتر ی ک۲۸ معطر نام گرفته در یها پهنام پارک ت چنان به که هم) Xiangshan Park (شان انگیشپارک ] ۳۵[

گـاه    ساخته شد کـه اسـتراحت     ) Jin (نیج ی  در زمان سلسله   ۱۱۸۶ن پارک در سال     یا.  پکن واقع است   یغرب  شمال
  . بودنگی چونگ یوان، می یها  سلسلهی  در دورهی سلطنتی  خانوادهیتابستان

  ).Ding Shu (شو نگید ی  نوشته“ده شد آتش سپریها  به زبانهیراث فرهنگیچقدر م”برگرفته از ] ۳۶[
اغلب آنان  . کردند  یت م ی فعال یشد که در خط مقدم تحقق انقالب فرهنگ         ی گفته م  یانیر نظام یگارد سرخ به غ   ] ۳۷[

  .  ساله بودند۱۵ا ی ۱۴نوجوانان 
ن یدر چـ   ین بـاغ سـلطنت    یتـر   نخورده  ن و دست  یتر   پکن قرار داشت بزرگ    یلومتری ک ۱۵ که در    یقصر تابستان ] ۳۸[

  . سال سابقه دارد۸۰۰ش از یاست که ب
ـ      . ن اسـت  یها در چ    ستی معروف تائوئ  ی ک مقبره ی)Louguan (لوگوانمعبد  ] ۳۹[ ن ین تکـه زمـ    یآن بـه عنـوان اول

 جونگنـان  یهـا   در شـمال کـوه  یا  تپـه  ی ن معبـد در دامنـه     یـ ا.  اسـت   ر آسـمان دانـسته شـده      یده شده در ز   یبخش
)Zhongnan (  یجوجب شرق بخش   جنو یلومتری ک ۱۵در) Zhouzhi ( آن یشـ  شـهر  یلـومتر ی ک۷۰و) Xi’an (

  .ده استیواقع گرد
  )ل استیما/. ۳ا یلومتر یم کی معادل نیک لی(ن است ی طول در چیریگ واحد اندازه) li (یل] ۴۰[
ـ  تانگ معرف به ی از سلسله) Gaozu (گائوزوامپراطور ] ۴۱[ ، )الدی بعـد از مـ  ۶۲۶ تـا  Li Yuan) (۶۱۸ (وانیـ  یل
  ).Tang (تانگ ی ن امپراطور سلسلهیاول
 ۱۹۵۸ از سـال  یی در مناطق روسـتا ی و اداریی اجرای ن رده در سه ردهی خلق در آن زمان از باالتریها  کمون] ۴۲[

 را بـه عهـده   ی و اقتـصاد یاسـ ی، سی دولتـ یکردهـا  ف و عمـل یها وظا ن کمون یا. ن برخوردار بودند  ی در چ  ۱۹۸۲تا  
پـس  . ل شـدند ید تبد ی تول یها  مید و ت  ی تول یها   بودند که بعدها به جوخه     ی جمع ین واحدها یرت  ها بزرگ   آن. داشتند
  .ها شدند ن آنیگزیها جا ، شهرک۱۹۸۲از سال 

  .مراجعه شود] ۳۶[به مورد ] ۴۳[
 یانـا سـوترا  ین ماهایبه عنوان آخر) Mahayana Mahaparinirvana Sutra(سوترا  رواناین یماهاپار انایماها] ۴۴[

 ی و آرام بخـش    یشود کـه آن آرامـ       یگفته م . ان شده است  ی بودا ب  ینیات زم ین روز ح  یشود که در آخر     ی م یا تلق بود
  .جا در خود دارد کی سوتراها را یتمام

  ، ترجمـه روانا سوتراین یانا ماهاپاریماها، ۷ شماره ۰۱T، جلد )Taisho Tripitaka (تاکایپیشو تریتابرگرفته از ] ۴۵[
  .بل بهبود است بوده و قایموقت

  ).Bai zhi (یج یبا ی  نوشتهچ ک ان توسط حی ادی سرکوبی و عملیاصول تئوربرگرفته از کتاب ] ۴۶[
تـوان   ی را مـ یموکت.  است “ا انتقال قانون  یس  یتدر”ا  ی “محکم نگه داشتن دارما   ” یبه معنا ) Mukti (یموکت] ۴۷[

دسـت    ، فـرار از بنـدها و بـه        یی، رهـا  یل دادن، آزاد  یـ حواز دست دادن، آزاد کردن، ت     : ز ترجمه کرد  یر ن یبه کلمات ز  
 یز آزادیـ روانـا و ن ی نین کلمـه معنـا  یا. االت و توهم، از رنجی، از کارما و گناه، از خییدای از بازپ ی، آزاد یآوردن آزاد 

 ییدایـ ازپا بیـ ) Samsara (سامسارا فرار از ین به معنیا. را در خود دارد) تمرکز) (Dhyana (انایدادست آمده در   به
  .است

هـا و   ق کـه فـارغ از رنـج   یـ  عمیک آرامش و هارمونیسم عبارتست از    یسم و هندوئ  یدر بود ) Nirvana (رواناین] ۴۸[
  .ی شدن با روح ابدیکیاحساس .  استی بشریمصائب زندگ
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 و  ی مـذهب  ی، نهادهـا  ی اجتماعـات مخفـ    ی توسـط اعـضا    یا  انهیطور وحـش     مبارزان ضد انقالب که به     یسرکوب] ۴۹[
KMTانجام گرفت۱۹۵۱ل سال ی در اوا .  

 بـه وقـوع     ۱۹۵۰د، در سـال     یـ  را نام   چ آن   ک  چـه ح     چنـان  “االت متحده و کمک به کره     یه تجاوز ا  یجنگ عل ”] ۵۰[
  .شناسند ی م“جنگ کره”نام  ن واقعه را بهیا ایدر دن. وستیپ
 یا گران، مقالهیو د) ستیز ی مالدی بعد از م۱۹۷۵ تا ۱۸۹۳ یها ن سالیکه ب) (Wu Yaozong(ائوزانگ ی وو] ۵۱[
چنـان    ن مقالـه هـم    یـ ا.  را منتشر کردند   “دی جد ینین جهت ساختن چ   یان چ یحی مس ی ل و ابزار جامعه   یوسا”نام    به

  .ه نهادی را پا“ خود-سه” یسای کل۱۹۵۰ در سال “ خود- سهی هیانی بینوآور”تحت عنوان 
ن محـل  یـ ا.  قـرار دارد مـن  آن انیـ تدان یـ  میش غرب ساخته شد در بخ    ۱۹۵۹ که در سال     “تاالر بزرگ خلق  ”] ۵۲[

  . ن استی چی ملی  کنگرهی اعضاییگردهما
  .مراجعه شود] ۴۶[به مورد ] ۵۳[
  .  راهبانی، ردا)Kesa(ِکسا یردا] ۵۴[
گذاران  انی از بنیکیست یز یالد می بعد از م۱۹۶۹ تا ۱۸۹۵ یها ن سالیکه ب) Zhang Bojun (ُبجون جانگ] ۵۵[
ن یتـر    به عنوان مهـم    ۱۹۵۷او در سال    . شد  ین محسوب م  ی از احزاب دمکرات چ    یکی بود که    “نی چ گ دمکرات یل”

 مجبـور بـه   ی بود که پس از انقالب فرهنگـ یانیگرا  از معدود راست  یکیده شد و    ی نام مائوهوادار حزب راست توسط     
  .پرداخت غرامت نشد

کـه از سـال   ) Zhao Ji (یجـائو جـ   معروف به )Song (سونگ ی از سلسله) Huizong (زونگ یهوامپراطور ] ۵۶[
  .کرد ی میران الد حکمی بعد از م۱۱۲۶ تا ۱۱۰۰

 ی  معـروف سلـسله  ی سندهیـ شـاعر و نو ) الدی بعد از مـ ۱۱۰۱ تا ۱۰۳۶از سال ) (Su Dongpo(پو  دونگ سو] ۵۷[
  . بودتانگ و سونگ یها سان مشهور سلسلهی از نثر نویکیاو ). Song(سونگ 

 ی  عـصر سلـسله  ینـ ینقاش چ) الدی بعد از م۱۵۵۹ تا ۱۴۷۰از سال ) (Wen Zhengming (نگیم جنگ ِون] ۵۸[
  ).Ming (نگیم
  ).Ming( نگیم ی دانشمند، نقاش و شاعر بنام سلسله) ۱۵۲۳ تا ۱۴۷۰از سال (Tang Bohu بوهو تانگ] ۵۹[
  . پاوند است۱/۱ا یرم لوگیم کین معادل نیک جی. ن استی وزن در چیریک واحد اندازه گی) Jin (نیج] ۶۰[
  .مراجعه شود] ۳۶[به مورد ] ۶۱[
کـه شـاعر معـروف    ) الدی بعد از م۷۴۰ تا ۶۸۹از سال ) (Meng Haoran (هائوران ِمنگ از یبرگرفته از شعر] ۶۲[

  . بودتانگ ی عصر سلسله
س ینـو  ن خـوش یست مـشهورتر یـ ز یالد مـ ی بعد از م۳۷۹ تا ۳۲۱که از سال ) Wang Xizhi( یج یوانگ ش] ۶۳[

  . ستیز ی متانگ ی ن است که در عصر سلسلهیخ چیتار
 ییدر اوج دوران شـکوفا ) Wang Xizhi (یجـ  یشـ  وانگکه توسط ) Lan Ting(نگ ی الن تی اصلی مقدمه] ۶۴[

ن آثـار  یتـر    از مهـم   یکـ ینوشـته شـده و بـه عنـوان          ) الدی بعـد از مـ     ۳۵۳، سـال    ی سـالگ  ۵۱( او   یسیـ نو  هنر خوش 
  . داردیهرت جهانن شیخ چی تاریسینو خوش

 ی س دوران سلـسله یشـاعر و رمـان نـو   ) الدی ؟ بعـد از مـ  ۱۵۸۲ ؟ تا ۱۵۰۶از ) (Wu Cheng’en (چنِگن وو] ۶۵[
  .نی از چهار رمان برتر چیکی “ به غربیسفر” ی سندهی، نونگیم
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دوران سندگان صـاحب نـام   یـ  از نویکـ ی) الدی بعد از مـ ۱۷۵۴ تا ۱۷۰۱از سال ) (Wu Jingzi (یز نگیجوو ] ۶۶[
ـ  (“دانـشمندان ”بود که کتاب ) Qing(نگ یچ ی سلسله ن معـروف بـه   ی، همچنـ )Rulin Waishi (یشـ  ین وایرول
  .از آثار اوست) “ دانشمندانیر رسمیخ غیتار”
ـ ) (Ouyang Xiu (ویـ  یش انگیاُ ی  نوشتهینثر] ۶۷[  از یکـ ی، او )الدی بعـد از مـ  ۱۰۷۲ تـا  ۱۰۰۷ یهـا  ن سـال یب

  . لقب داده بود“ریمست پ”او خود را .  بودتانگ و سونگ یها ه سلسلی سان برجستهینثرنو
  . گر گارد سرخینام د] ۶۸[
 ی انگـل از سلـسله  یدستور امپراطور  به) Yongle Dadian (آن یدانگل دادا ی) Yongle (انگلیالمعارف   رهیدا] ۶۹[
ن آن ی تـدو یبـرا . رود یشمار م ن به جهایها المعارف رهین داین و کاملتریآن جزء اول.  آغاز شد۱۴۰۳در سال نگ  یم

نـگ اسـتفاده    ی م ی ل دوران سلـسله   ین تا اوا  ی متن دوران باستان چ    ۸۰۰۰کار کردند که از       دو هزار دانشمند آغاز به    
 دست نوشته بود که حجـم       ی  نسخه ۲۲۰۰۰د که مشتمل بر     یان رس ی به پا  ۱۴۰۸المعارف در سال      رهین دا یا. کردند

  .شد یم)  فوت مکعب۱۴۰۰ ( متر مکعب۴۰کل آن بالغ بر 
چ بود که به عنوان قـائم   ک  از رهبران ارشد حیکیاو ). ۱۹۷۱ تا ۱۹۰۷ یها ن سالیب) (Lin Biao (ائویب نیل] ۷۰[

 در نظـر  ۱۹۶۶ن مـائو در سـال   ین به عنوان جانشیل. کرد ی خدمت م زدانگ مائو) ۱۹۵۹(ر دفاع   یو وز ) ۱۹۵۸(مقام
 او  یمـا یهواپ. ن شده بود  ی فرار از چ   یاو محکوم به تالش برا    .  از نظر افتاد   ۱۹۷۰ بعدها در سال     یگرفته شده بود ول   

  .دیدر مغولستان سقوط کرد و به مرگ او انجام
 جـو نـام    بـه  یا سندهیـ ها نو ان آنیسندگان بود که در می از نوی گروهی ندهینما) Liang Xiao(ائو یش انگیل] ۷۱[
 کـه  یی بـدون امـضا  ی افـت نامـه  یسندگان باعـث در یـ  در گـروه نو ت اویبود کـه عـضو  ) Zhou Yiliang (انگیلیی
  . گذاشته بود شد“ت وقاحتینها”را   کرده بود و نام آنی معرفیمیک دوست قدی آن خود را ی سندهینو
ِجنـگ   نـگ ییمعروف به ) الدی قبل از م۲۱۰ تا ۲۵۹از سال ) (Qin Shi Huang (هوانگ یش نیچامپراطور ] ۷۲[
)Ying Zheng (را یریـ گ ، واحـد پـول، وزن و انـدازه   یاو قـانون، زبـان نوشـتار   . ن متحـد بـود  ی امپراطور چـ نیاول 

خ و فرهنـگ    ی در تار  یقیار عم یر بس ین اقدامات تأث  یا. ن را صادر نمود   یوار بزرگ چ  یاستاندارد کرد و دستور ساخت د     
بـار    کیـ  سوزانده شـوند و      سمیدائو و   سمیونیکنفس مکاتب مختلف از جمله      یها  او دستور داد تا کتاب    . ن داشتند یچ

ها و مـدفون   سوزاندن کتاب”خ یع بعدها در تار ین وقا یا.  زنده مدفون گردند   یوسی دانشمند کنفس  ۴۶۰دستور داد تا    
 Terra-cotta (“سـپاه خـاک رس  ” خـود سـاخت و   ی بـرا یار بزرگیگاه بس او آرام. ده شدی نام“کردن دانشمندان

Army (نیچ امپراطور ی حافظ مقبره) Qin (ب جهان نام گرفتین عجایبه عنوان هشتم.  
  . جلد دوم-۱۹۷۶ تا ۱۹۴۹ یها ن سالی بزدانگ مائو ی برگرفته از آثار نوشته شده] ۷۳[
  .۱۹۴۲اثر مائو در سال  “حزب کار سبک کسوکردنی”برگرفته از اثر ] ۷۴[
  ).۱۹۴۲(“و هنرات یدر مورد ادب) Yan’an (ان ن  ای مائو در نشست یسخنران”برگرفته از ] ۷۵[
بـود در  ) Wu Qi (یوو چـ کـه اصـل نـام او    ) الدی بعـد از مـ  ۱۸۹۶ تـا  ۱۸۳۸از سـال  ) (Wu Xun(شون وو] ۷۶[

ت از دسـت داد  یـ ن طفولیکـه پـدرش را در سـن    پس از آن. زاده شد) Shandong’s Tangyi (یی دونگ تانگ شان
گـذار     خـدمت  یکـرد و بـه عنـوان گـدا          ی مـ  ییرکردن شکم مادرش گدا   ی س یاو برا .  افتاد یگر  یاش به تکد    خانواده

 ی لهی وسـ   او بـه  . دیـ  امرار معاش او گرد    ی لهی تنها وس  یگر  یکه مادرش درگذشت، تکد     پس از آن  . خانواده نام گرفت  
  . س کردی کودکان تأسی را براین راه جمع کرد مدارس مجانی که از ایپول
ـ ، دانشمند )۱۹۸۵ تا ۱۹۰۲از سال ) (Hu Feng (هو فنگ] ۷۷[ م یـ  رژیاسـ یات سیـ  بـود کـه بـا ادب   یو منتقد ادب
  . سال زندان محکوم شد۱۴ از حزب اخراج و به ۱۹۵۵او در سال . چ مخالفت کرد ک ح
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  ).۱۹۵۷ (“ر استییز در حال تغیهمه چ”نام   به “)۵جلد(آثار منتخب مائو زدانگ ”برگرفته از ] ۷۸[
  ).۲۰۰۰سال (م ، فرهنگ شرق، چاپ چهار)Qian Bocheng (بوچنگ انیچ] ۷۹[
ن یک در چـ   یـ ان کالج آغاز شد که خواستار اصـالحات دمکرات        ی چهارم ژوئن توسط دانشجو    ییجنبش دانشجو ] ۸۰[
 سرکوب شـد و     “ی بخش مردم  یارتش آزاد ”ن جنبش بعدها توسط     یا.  بودند ۱۹۸۹ ژوئن سال    ۴ل تا   ی آور ۱۵ن  یب

  .دندین چهارم ژوئن نامیرا کشتار خون  آنیالملل نیمجامع ب
 یس شـد و قـدرت مطلـق بـر تمـام       یب قراردادن فالون گونـگ تأسـ      ی تحت تعق  یطور خاص برا     که به  یآژانس] ۸۱[

  .گر داشتی دیی و قضایاسی سیها ستمی سی حزب و تمامیی و اجرایسطوح ادار
 یکنـد فطـرت شـخص بـستگ     ی است که ادعا میا ی تئور“)ا اصل و نسب یا دودمان   ی(منشاء طبقات   ” یتئور] ۸۲[

  .است دارد ا آمده یدن  که در آن بهیا  خانوادهی  به طبقهمیمستق
 مشهور است و در زمـان انقـالب         ی شنامهیک نما ی که   “ فانوس قرمز  یها  افسانه” مدرن   یبرگرفته از اشعار ُاپرا   ] ۸۳[

  . ساخته شد۱۹۷۶ تا ۱۹۶۶ یها ن سالی بیبزرگ فرهنگ
  .ب استی جر·⁄۱۶۵ک مو معادل ی. رود یکار م ن بهیواحد مساحت است که در چ) Mu (مو] ۸۴[
ن، فرهنـگ  ید چـ یـ  تولیرویـ  حاصـله در ن یهـا  شرفتید همواره پ یست که حزب با   ی مدع “گانه   سه ینمودها”] ۸۵[
  .ش بگذاردیها را به نما ت تودهی اکثریا هیق پایها و عال ن و خواستهی چی شرفتهیپ
  ).۱۹۵۴ سپتامبر۱۵ (“نی خلق چیجمهور ی مردمی ملی ن کنگرهیاول” از “ن جلسهیاول” ی هیافتتاح] ۸۶[
رود کـه   یکار مـ   بهیف شخصی توصی در فرهنگ غرب است برا     “چشم سبز ” که معادل    “چشم قرمز ”سندرم  ] ۸۷[

کند که حقش     ی کرده و احساس م    یند، احساس ناراحت  ی ب یتر از خود م      تالش موفق  ی گران را در صحنه   یکه د   یزمان
  .گران در نظر گرفته شودیز دتر ا د او موفقیده و بایع گردییتض

بـر اسـاس    . وجـود آمـد     بـه ) ۱۹۶۶-۷۶ (ی کـه در زمـان انقـالب فرهنگـ         یک رسـم  ی سمبل ی نامه  شیک نما ی] ۸۸[
 ی مـاورا یرویکند و از ن     ی م ی زندگ ی مؤنث است که در غار     یک موجود ابد  ی “ید مو یدختر سپ ” ی محل یها  افسانه

 و باطـل را نـابود       یبانیمال زشت برخوردار است که حـق را پـشت         ه اع یک و تنب  ی پاداش دادن به عمل ن     ی برا یعیطب
که پدرش در اثر مخالفـت   ده که پس از آنی مطرح گردی او به عنوان دخترینی چین ُاپراین وجود در ایبا ا. کند  یم

 ید مـو یه سـپ یـ او در اثـر سـوء تغذ  . بـرد  ی پنـاه مـ  یشود بـه غـار   یر کتک کشته میر زیک مالک پ یبا ازدواج او با     
  .کرد ین را صد چندان مید که تنفر مردم از مالکین گردین آثار ِدرام چی از مهمتریکین داستان یا. گردد یم
ه شـبه  کـ رد کـ چ ادعـا   ک لم حین فـ یـ ه در اک ۱۹۶۵د سال یاه و سفیلم سی، ف)Didua Zhan( تونل مبارزات] ۸۹[

  .اند دهی جنگی با غارتگران ژاپن۱۹۴۰ ی  مختلف در دههینیرزمی زیها  در تونلین مرکزیان او در چینظام
کـرد کـه شـبه     یچ ادعـا مـ   ک  بـود کـه در آن ح  ۱۹۶۲د سال یاه و سفیلم سیف) Dilei Zhan (معادن جنگ] ۹۰[

  .اند دهیگران ژاپن جنگ  با غارت۱۹۴۰ ی ساز در دهه  دستیها نی می لهی وس به) Hebei (یهبانش در استان ینظام
 یهـا   دهیـ  شـکل خـشک و ا      ی واسطه  کند و به    یف م ی را توص  ی حکومت ی مدن یها   که آزمون  ی ادب ی ک نوشته ی] ۹۱[

  .فش معروف استیضع
مـرگ و  ”تعـداد  . خ بـشر اسـت    ی در تـار   ین قحطـ  یتـر   ن بزرگ ی در چ  ۱۹۶۱ تا   ۱۹۵۹ یها   بزرگ سال  یقحط] ۹۲[
  .شود ین زده میون نفر تخمیلی م۴۳ تا ۱۸ن ی بین قحطی ا“یعیر طبی غیرهایم
  .دی مراجعه کن]۷[به مورد ] ۹۳[
  .۱۹۴۲ سال مائوزدانگتوسط ] ۹۴[
  . شروع شد۱۹۱۹ ی م۴ن مدرن است که در یخ چی در تاریم مردمین جنبش عظی اولیجنبش چهارم م] ۹۵[



  ۳۳  ۶ فصل -ستی حزب کمونی مز دربارهیتا ر ِاُپکیُنه شرح و تفس
   

  .۱۹۹۵سال ) Huaihe (هه ی هوای هشدار رودخانه، )Chen Guili (یل ییگو چن] ۹۶[
 ویـ  هـان  ی  نوشـته )Pangu(در بازگـشت بـه پـانگو    ) Li Yuan(وان ی یدار لیگفتار کتاب د شیپبرگرفته از ] ۹۷[
)Han Yu ) (۷۶۸ سونگ و تانگ ی سان دوران سلسلهین نثرنوی از مشهورتریکی) الدی بعد از م۸۲۴ تا.  
ز معـروف  یـ ن) Tao Qian (انیچ تائو، که به )الدی بعد از م۴۲۷ تا Tao Yuanming) (۳۶۵ (نگیم وانی تائو] ۹۸[

  .شود ین محسوب میات چیر ادبی از شاعران شهیکیاست، 
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