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نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -فصل ۶
چگونگی نابودی فرهنگ سنتی به دست حزب کمونیست چین

مقدمه
فرهنگ ،روح یک ملت است .فرهنگ بهعنوان یک عامل معنوی از اهمیت یکسانی معـادل عوامـل فیزیکـی
مثل نژاد و سرزمین در نزد بشر برخوردار است .پیشرفتهای فرهنگی معرف تاریخچهی تمدن یـک ملـت هـستند.
تخریب کامل فرهنگ یک ملت به نابودی آن ملت میانجامد .عقیده بر ایـناسـت کـه اضـمحالل ملـل کهنـی کـه
تمدنهای پر جالل و جبروت را آفریدند زمانی فرا رسید که تمدنشان از بین رفت گرچه نسل و نژاد و مـردمشـان
به زندگی خود ادامه دادند .چین تنها کشوری است که تمدن کهن آن بدون وقفه  ۵هـزار سـال بقـا داشـته اسـت.
نابود کردن یک چنین فرهنگ کهنی گناهی نابخشودنی است.
آغاز فرهنگ چین که به قولی از جانب خداوند به ودیعه گذاشته شده ،همزمان با پیـدایش اسـاطیری مثـل

خلقت آسمان و زمین توسط پانگو ) ،[۱] (Panguخلقت بشریت توسط نـووا ) ،[۲] (Nüwaاکتـشاف صـدها گیـاه

دارویی توسط شنونگ ) (Shennongو اختراع حروف الفبای چینی توسط کنگجـی ) [۴] (Cangjieبـوده اسـت.

”انسان در پی زمین ،زمین در پی آسمان ،آسمان بهدنبال تائو) ،(Taoو تائو بهسوی هر آنچـه کـه طبیعـی اسـت
هستند“ [۵] .تعلیمات مکتب تائو مبنی بر وحدت ،سازگاری و یکپارچگی انسان و ملکوت ،قرنها است کـه ماننـد

خون در رگهای فرهنگ چین میدود” .تعالیم بزرگ ،تزکیهی تقوا را به ارمغان میآورد [۶]“.کنفسیوس در بـیش
از  ۲۰۰۰سال پیش مدرسهای را پایه گذاشت که در آن به تعلیم و تربیت دانشجویان میپرداخـت .تعلیمـات او در
این مدرسه شامل ایدهآلهای او بود که بیانگر پنج فـضیلت عمـده اعـم از احـسان ،درسـتکـاری ،نزاکـت ،خِـرد و

وفاداری بودند .در قرن اول ،مکتب بودیس ِ
م شاکیامونی ) (Shakyamuniبه مشرق زمین و چـین منتـشر شـد کـه

تأکید آن بر نیکخواهی و رستگاری تمامی موجودات بود .در این زمان فرهنگ چین از گسترش و عمـق بیـشتری
برخوردار شد .چندی بعد ،مکاتب کنفسیونیسم ،بودیسم و تائوئیسم مکمل یکدیگر شده و پایهی اعتقادی جامعـهی

چین را تشکیل دادند که بدون شک بهواسطهی آن ،سلسلهی تانـگ ) (Tangاز سـال  ۶۱۸تـا  ۹۰۷بعـد از مـیالد
مسیح به اوج قدرت و جالل خود رسید.

علیرغم تعرضات و غارت و چپاولی که بارها در طول تاریخ توسط ملت چـین تجربـه شـده اسـت ،فرهنـگ
چین مقاومت و توان چشمگیری از خود نشان داده و ماهیت آن همواره برای نسلهای بعد به میراث گذاشته شـده
است .وحدت بشر و آسمان نشانگر کیهانشناسی نیاکان ماست .این عقیده در همگان مشترک است که محبت باید
ل پایـهای فـضیلت ،همگـی بـر ایـن اصـل
پاداشی در پی داشته باشد و خباثت ،مجـازات .بـه عنـوان یکـی از اصـو ِ
متفقالقول هستند که هر آنچه را که بر خود نمیپسندی برای دیگران نیـز نپـسند و هـر آنچـه را کـه بـر خـود
میپسندی برای دیگران نیز بخواه .وفاداری ،دینداری و تقوا ،متانت و وقار و عدالت ،معیارهای اجتماعی را تـشکیل
میدهند و معیارهای کنفسیوس مشتمل بر احسان ،درستکاری ،نزاکت ،خِرد و وفاداری نیـز پایـههـای اخـالق در
سطح فردی و اجتماعی بودند .با چنین اصولی فرهنگ چین مظهر صداقت ،لطافـت ،سـازگاری و بردبـاری گردیـد.
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م ”آسمان ،زمین ،تاج و تخت ،والدین و معلمـان“ همـراه اسـت.
م درگذشتگان در چین همواره با تکری ِ
مراسم ترحی ِ
این نمود فرهنگ کهن و ریشهدار چین است که ستایش خداوند )آسمان و زمین( ،وفاداری به میهن )تاج و تخـت(،
ارزشهای خانوادگی )والدین( و احترام نسبت به معلمان و سپاسگزاری از آنها را در بر دارد .فرهنـگ کهـن چـین
بهدنبال یافتن هماهنگی بین انسان و عالَم بود و تأکید زیادی بـر پیـروی از اصـول اخـالق و پـاکدامنـی اشـخاص
داشت .این فرهنگ کهن بر پایهی اعتقاد به فرهیختگی ناشی از تعلیمات مکتب کنفسیونیسم ،بودیسم و تائوئیـسم
بود و برای مردم چین بردباری ،پیشرفت اجتماعی ،حفاظت از اصول اخالقی و اعتقاد بـه درسـتکاری را بـه ارمغـان
آورد.
برخالف قانون که همواره مقررات سختی را وضع میکند ،فرهنگ به عنـوان یـک قیـد و بنـد مالیـم عمـل
میکند .قانون پس از آنکه جُرم حادث شد برای آن تنبیه سختی را وضع میکند حال آنکـه فرهنـگ بـا پـرورش
اصول اخالق از انجام جرم جلوگیری میکند .اصـول اخـالق یـک جامعـه معمـو ًال در فرهنـگ آن جامعـه متجلـی
میگردد.
در طول تاریخ کشور چین ،فرهنگ کهن این کشور ،در دوران سلسلهی تانگ ) (Tangبـه اوج خـود رسـید

ن پیشرفت ملت چین و اوج قدرتمندی نظامی این ملت بود .در این زمان علم نیز در بـین ملـل مختلـف از
که مقار ِ

اعتبار و ارزشمندی منحصر به فرد خود برخوردار گردید .محققان و دانشمندان زیـادی از اروپـا ،خاورمیانـه و ژاپـن
برای فراگیری علم به پایتخت حکومت سلسلهی تانگ عزیمت میکردند” .دهها هزار حکومت آمدند کـه بـه چـین
باج و خراج بپردازند ،با وجود اینکه آنها ممکن بود مجبور باشند بارها جایگزین شوند و رسوم و آدابشـان را پـی
در پی دستخوش تغییر کنند“[۷] .
پس از سلسلهی چین ) (Qinبین سالهای  ۲۲۱تا  ۲۰۷قبـل از مـیالد ،چـین بارهـا توسـط خانـدانهـای

مختل ِ
ف اقلیت تسخیر شد .این اتفاقات در زمان سلسلههای سویی) (Suiبین سالهای  ۵۸۱تـا  ۶۱۸بعـد از مـیالد،

تانگ بین سالهای  ۶۱۸تا  ۹۰۷بعد از میالد ،یوان ) (Yuanبین  ۱۲۷۱تا  ۱۳۶۱بعد از مـیالد و چینـگ )(Qing

بین سالهای  ۱۶۴۴تا  ۱۹۱۱بعد از میالد و دوران دیگری که در آنها اقلیـتهـای قـومی حکومـتهـای خـود را

پایهگذاری کردند بهوقوع پیوست .با این وجود تقریبـ ًا همگـی ایـن اقـوام محلـی جـذب راه و روش و آیـین چـین
گردیدند .این خود نشانگر انسجام و قـدرت فرهنـگ کهـن چـین اسـت ،بنـا بـه گفتـهی کنفـسیوس ،اگـر مـردم
سرزمینهای دیگر و دوردست مطیع و فرمانبردار تو نیستند ،آنها را با پرورش فرهنگ و فضیلت )ما( فرمـانبـردار
خود ساز[۸] “.
از زمان بهقدرت رسیدن حکچ در سال  ،۱۹۴۹این حزب تمـامی ذخـایر ملـت چـین را در جهـت نـابودی
فرهنگ کهن این کشور بهکار گرفته است .این قصد بیمارگونه نه نشأت گرفته از تالش حکچ برای صـنعتی شـدن
است و نه ناشی از حماقت و سادگی ستایش تمدن غـرب .ایـن امـر تنهـا حاصـل مخالفـت ایـدئولوژیکی حکچ بـا
ال برنامهریـزی
فرهنگ چین بود .بر این اساس نقشهی تخریب فرهنگ چین توسط حکچ ریخته شد .این طرح کام ً
شده ،منظم و سیستماتیک و با پشتیبانی استفادهی حکومت از خشونت پایهگذاری شد .از زمـان پایـهگـذاری ایـن
طرح ،حکچ هیچگاه لحظهای از ایجاد تحوالت بنیادی در فرهنگ چین با هدف نابودسازی کامل ماهیت آن دسـت
برنداشته است.
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نفرت انگیزتر از تالش حکچ در نابودی فرهنگ کهن چین ،سوء استفادهی عمدی و اصـالحات و تغییـرات
فریبکارانهای است که در فرهنگ این کشور ایجاد میشوند .حکچ بخشهای ناخوشایند تاریخ چین را پررنـگتـر
جلوه میدهد و جالب اینجاست که این بخشها متعلق به دورههایی از تاریخ این کـشور هـستند کـه مـردم چـین
کمی خود را از ارزشهای سنتی دور ساختهاند از قبیل درگیریهای داخلی در خانوادههای سلطنتی بر سر قـدرت،
استفاده از توطئه و خیانت و بهکارگیری روشهای دیکتاتوری و خودکامگی .حکچ از چنین مثالهـای تـاریخی در
جهت پایهگذاری معیارهای اخالقی ،شیوههای فکری و سیستم جاری خود بهره گرفته است .در ایـن راسـتا ،حکچ
به غلط چنین تلقین کرده که ”فرهنگ حزب“ همان ادامهی فرهنگ چین است .حکچ حتـی بـا سـوء اسـتفاده از
بیزاری برخی مردم از فرهنگ حزب سعی در تحمیل محدودیتهای بیشتر بر فرهنگ اصیل مردم چین دارد.
نابودی فرهنگ کهن چین بهدست حکچ پیامدهای بسیار مخربی را برای چین بههمراه داشته است .مردم
چین نه تنها کوله بار و پشتوانهی اخالقی خود را از دست دادهانـد بلکـه بـهزور تحـت تـأثیر و القـای تئـوریهـای
شیطانی حکچ قرار گرفتهاند.

الف -چرا حکچ خواست فرهنگ کهن چین را تخریب کند؟
فرهنگ بسیار کهن چین -بر پایهی اعتقاد و محترم شمردن فضیلت
فرهنگ اصیل مردم چین  ۵۰۰۰سال پیش توسط امپراطور افـسانهای ایـن کـشور هوانـگ ) (Huangآغـاز

گردید که بانی ابتدایی تمدن چین بهشمار مـیرود  -در حقیقـت امپراطـور هوانـگ نیـز بـهواسـطهی پایـهگـذاری

تائوئیسم ) (Taoismکه مکتب فکری هوانگ -الئو ) (Huang-Laoیا الئوذی ) (Lao-Ziنیز خوانـده مـیشـود بـه

اعتبار رسید .تأثیر عمیق تائوئیسم بر کنفسیونیسم را میتوان در این گفتهی کنفسیوس مشاهده کـرد” :تـائو را در

ذهن پرورش دهید ،با فضیلت در یک صف قرار گیرید ،نیکوکاری و احسان را سرمشق خود قرار دهید و خـود را در
هنر غوطهور سازید“ و همچنین”اگر کسی تائو را صبحدم بشنود میتواند بدون آنکه تأسـفی بخـورد عـص ِر همـان
روز با زندگی وداع کند [۹] “.کتاب تغییـرات ) ای چینـگ( ) ،(I chingیـک اثـر آسـمان و زمـین ،یـین و یانـگ،

تغییرات کیهانی ،صعود و سقوطهای اجتماعی ،و قوانین مربوط به زندگی بـشری بـه عنـوان ”بهتـرین کتـابهـای

کالسیک چین“ توسط کنفسیوس نامیده شدهاند .قدرت پیامآوری این کتابها مافوق تصور علم جدید است .عالوه
بر تائوئیسم و کنفسیونیسم ،مکتب بودیسم بهخصوص بودیسم ذِن تأثیر بسیار عمیق و هوشمندانهای بـر متفکـرین
چینی داشته است.
کنفسیونیسم بخشی از فرهنگ کهن چین است که حیطهی تمرکز آن ”وارد شدن به جهان مادی“ اسـت.
تأکید آن بر اصول اخالق بر پایهی خانواده است که در آن پارسـایی و تقـوا مهـمتـرین نقـش را ایفـا مـیکنـد .آن
میآموزد که ”همهی محبتها با عشق نسبت بـه افـراد خـانواده شـروع مـیشـود “.کنفـسیوس تـرویج دهنـدهی
”احسان ،درستکاری ،نزاکت ،خِرد و وفاداری“ است .او در عینحال میپرسد که ”آیا عشق بـه اعـضای خـانواده و
محبت برادرانه ،ریشههای احسان نیستند؟“
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رعایت اصول اخالق در سطح خانواده طبیعت ًا میتواند به رعایت آنها در سطح جامعه منجر شـود .رعایـت
این اصول میتواند به سطوح باالتر نیز برسد که آن وفاداری به تاج و تخت است .گفته میشود که” ،بهندرت اتفـاق
میافتد که شخصی که به اصول اخالقی خانواده پایبند است و دیگران را همچون برادر دوسـت مـیدارد ،در سـطح
باالتر مرتکب خالف شود [۱۰] “.دوست داشتن دیگران همچون برادر ،درست مثل رابطـهی میـان بـرادران واقعـی
است و میتواند گسترش یافته و به درستکاری و عدالت میان دوسـتان تبـدیل شـود .پیـروان مکتـب کنفـسیوس
میآموزند که در یک خانواده پدر باید شفیق ،پسر مطیع ،براد ِر بزرگتر مهربان و برادر کوچکتر سپاسگزار باشند.
در اینجا شفقت پدر را میتوان به شفقت پادشاه نسبت به زیردستان تعمیم داد .تا زمانی که سـنن خـانواده حفـظ
گردند ،اخالق در سطح جامعه نیز محفوظ میماند” .خود را تزکیه کن ،خانواده را با نظم اداره کن ،سـرزمین خـود
را با عدالت حکومت کن و کل مُلک خود را شادی و آرامش ببخش[۱۱] “.
بودیسم و تائوئیسم بخشی از فرهنگ چین هستند که بر ترک این دنیای مادی تمرکز دارند .تأثیر بودیـسم
و تائوئیسم را میتوان در کلیهی جنبههای زنـدگی مـردم عـادی یافـت .تمرینـاتی کـه عمیقـ ًا از تائوئیـسم نـشأت
میگیرند عبارتند از طب چینی ،چیگونگ ،تعبیر مناظر )فنگ شویی( ) (Feng Shuiو پیشگـویی و غیـبگـویی.

ل خیر و جزای عمل پلید ،بههمراه مفاهیم
این روشها بههمراه مفاهیم بودیسم مبنی بر بهشت و جهنم ،پاداش عم ِ
اخالقی کنفسیوس هستهی اصلی فرهنگ کهن چین را تشکیل میدهند.
م بسیار با ثبات اخالقـی و بـدون تغییـر ”تـا زمـانیکـه
اعتقاد به کنفسیونیسم ،بودیسم و تائوئیسم ،سیست ِ
آسمانها وجود دارند“ ] [۱۲را به مردم چین تقدیم کرد.
اصول اخالقی در حیطهی مباحث معنوی قرار میگیرد از اینرو اغلـب ،مفهـومی هـستند .فرهنـگ ،چنـان
سیستم اخالقی انتزاعی را ،در زبان یک ملت بیان میکند که توسط تمام اعضای آن جامعه قابل فهم است.

برای مثال به ”چهار داستان کالسیک چینی“ که زاییدهی فرهنگ چین هستند توجه کنید .سفر به غـرب
] [۱۳یک افسانهی اساطیری است .داستان رؤیای قصر سرخ ] [۱۴با گفتگویی میان یک سنگ جان بخشیده شـده

و خداوند فضای بیانتها و تائوی زمان بیانتها در صخرهای بدون پایه در کوهی عظیم آغـاز مـیشـود -ایـن گفتگـو

اولین سر نخ یک معمای نمایشی میان انسانهاست که بعدًا در داستان آشکار میگردد .داستان قانونشکنان باتالق
] [۱۵اینطور شروع میشود که هونـگ ) (Hongفرمانـدهی امـور نظـامی ۱۰۸ ،شـیطان را بـهطـور تـصادفی آزاد

میکند .این افسانه چگونگی شکل گیری  ۱۰۸قانونشکن است که از توانـایی و مهـارتهـای نظـامی برخوردارنـد.

افسانهی سه پادشاهی ] [۱۶با هشدارهای آسمان از یک بالی همهگیر آغاز شده و با فهـم قـدرت الیـزال الهـی بـه

انتها میرسد” :امور دنیوی همچون یک رو ِد بیانتها سرازیر میشوند؛ یک سرنوشت مقرر و معین و غیرقابـل تغییـر

همه را به سرنوشت شومی دچار میکند “.دیگر افسانههای معروف مثل داستان عشق جـو ) (Zhouمـشرق زمـین
] [۱۷و داستان کامل یو فی ) [۱۸] (Yue Feiهمگی با چنین افسانههایی شروع میشوند.

اینگونه استفاده از اساطیر در داستانهای بلند اتفاقی نیست ،بلکه انعکاسی از فلـسفهی نهـادی متفکـرین
چین در مورد طبیعت و انسانیت است .این داستانها تأثیر بسیار عمیقی در ذهنیت مردم چین داشتهاند .زمانیکـه

سخن از ”درستکاری“ به میان میآید ،مردم به یاد گوان یو ) (Guan Yuدر داستان سه پادشاهی که از  ۱۶۰تـا

 ۲۱۹بعد از میالد میزیست میافتند و نه مفهوم خود کلمه -اینکه چگونه درستکاری او نسبت به دوستانش ابرها

را به کنار زد و به عرش رسید؛ اینکه چگونه وفاداری با صالبت او به فرماندهان و برادر قسم خـوردهاش لـییـو بـی
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) (Liu Beiحتی در میان دشمنانش برای او احترام و شأن به ارمغان آورد و اینکه چگونه رشادت و شـهامت او در

نبرد ،او را در مخوفترین موقعیتها به پیـروزی رسـاند ،آخـرین نبـرد او در نزدیکـی شـهر مـای) (Maiو در آخـر
گفتگوی او به عنوان یک رب النوع با پسرش .زمانی که از ”وفاداری“ سخن به میان میآید ،چینیها بی درنـگ بـه

یاد یو فی ) (Yue Feiمیافتند .کسی که از سال  ۱۱۰۳تا  ۱۱۴۱بعد از میالد میزیست و فرمانـدهای از سلـسلهی

سونگ بود و با نهایت وفاداری و از خود گذشتگی به کشور خود خدمت کرد و جوگ لیانـگ ) (Zhuge Liangکـه

از  ۱۸۱تا  ۲۳۴بعد از میالد میزیست و نخست وزیر حکومت استان شو ) (Shuدر زمان سه پادشاهی بود و ”خود
را تا زمانی که قلبش از طپش ایستاد وقف کشورش کرد“.

مدیحه سراییهای سنتی چینی در وصف وفاداری و درستکـاری در تمـامی داسـتانهـای پـر تـب و تـاب
نویسندگان چین بهطور واضح به چشم میخورد .اصول اخالقی -انتزاعی که آنها پایه نهـادهانـد در تمـامی مظـاهر
فرهنگی آنها تجلی میکند.
تائوئیسم بر راستگویی تأکید دارد .بودئیسم بر رحم و شفقت و کنفسیونیسم به وفاداری ،صـبر ،احـسان و
نیکوکاری ارزش مینهد” .گرچه از لحاظ شکل ظاهری متفاوت هستند ولی هدف همه یکی اسـت ...آنهـا همگـی
الهامی هستند به انسان ،جهت سوق دادن او به سمت محبت [۱۹] “.اینها باارزشترین جنبـههـای سـنت چینـی
هستند که بر پایهی اعتقاد به کنفسیونیسم ،بودیسم و تائوئیسم بنا نهاده شدهاند.
فرهنگ سنتی و کهن چین پر از مفاهیم و اصولی هـمچـون عـرش ،تـائو ،خداونـد ،بـودا ،سرنوشـت ،جبـر،
احسان ،درست کاری ،نزاکت ،عقل ،وفاداری ،صداقت ،حیا ،ایمان ،احترام به اعضای خـانواده ،متانـت و غیـره اسـت.
ممکن است بسیاری از چینیها بیسواد باشند ولی با این وجود با نمایشها و ُاپراهـای سـنتی آشـنا هـستند .ایـن
شکلهای فرهنگی ،راههای بسیار مناسبی برای یاددادن اصول اخـالق کهـن بـه عامـهی مـردم بـودهانـد .از ایـنرو
تخریب فرهنگ کهن چین توسط حکچ حملهی مستقیم او به اصول اخالقی چینـیهـا اسـت و پایـههـای صـلح و
همدلی اجتماعی را متزلزل میسازد.
تئوری شیطانی کمونیسم رویاروی فرهنگ سنتی قرار میگیرد
ال مغایر با فرهنـگ کهـن و اصـیل چـین اسـت .فرهنـگ کهـن بـه حکـم
”فلسفهی“ حزب کمونیست کام ً
پروردگار احترام میگذارد همانطور که کنفسیوس در جایی گفت” :زندگی و مرگ مقدر شدهاند و ثروت و مکنـت
را خداوند عطا میکند [۲۰] “.بودیسم و تائوئیسم هر دو گونههـایی از خداپرسـتی هـستند و اعتقـاد بـه چرخـهی
بازپیدایی زندگی و مرگ و اصل علیت خیر و شر در هر دو وجود دارد .درست در نقطهی مقابل ،حـزب کمونیـست
نه تنها به خداوند اعتقادی ندارد بلکه با بیشرمی اصول تـائو را نقـض کـرده و اصـول الهـی را زیـر پـا مـیگـذارد.
کنفسیونیسم خانواده را محترم میشمرد ،حال آنکه بیانیهی کمونیست بهوضوح برچیـدن نهـاد خـانواده را اشـاعه
میدهد .فرهنگ کنفسیوس ،مهربانی به دیگران را ترویج میدهد ولی بیانیهی کمونیست مردم را به مبـارزات بـین
طبقات اجتماعی ترغیب میکند .کنفسیونیسم وفاداری به تاج و تخت و عـشق بـه مـیهن را اشـاعه مـیدهـد ولـی
بیانیهی کمونیست برچیدن ملل و ملیت را ترویج میدهد.
برای بهدست آوردن و نگهداری قدرت در چین ،حزب کمونیست مـیبایـست در ابتـدا تخـم افکـار غیـر
اخالقی را در خاک چین میکاشت .مائو زدانگ بیان داشت” :اگر بخواهیم حکومتی را براندازیم بایـد در ابتـدا
علیه آن به تبلیغات بپردازیم و سپس در زمینهی ایدئولوژی کار کنیم [۲۱] “.حکچ به این امر آگـاه شـد کـه
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تئوری خشن کمونیستی که به زور اسلحه برپاست توسـط افکـار غـرب رد شـده و در فرهنـگ غنـی و ۵۰۰۰
سالهی چین نمیتواند جایی بیابد” .حکچ نمیتوانست به آرامش برسد اگر این کـار را نمـیکـرد “.از ایـن رو
حکچ شروع به نابودسازی کامل فرهنگ چین کرد تا بتواند مارکسیـسم و لنینیـسم را بـر صـحنهی سیاسـی
چین مسلط کند.
فرهنگ سنتی مانعی بر سر راه دیکتاتوری حکچ
مائو زدانگ در جایی گفت که او نه تائو و نه خداوند را پیروی میکند [۲۲] .بدون شک فرهنگ کهن چـین
مانع بزرگی بر سر راه نقض اصول تائو و مخالفت با خدا توسط حکچ بود.
وفاداری در فرهنگ کهن چین به معنی فداکاری کورکورانه نیست .از دیدگاه مردم ،امپراطور پـسر خداونـد
است که خدا باالی سر اوست .امپراطور نیز نمیتواند همواره منزه از خطا باشد .بنابراین نیـاز بـرای گوشـزد کـردن
اشتباهات امپراطور توسط مشاهدهگران در تمام زمانها وجود داشت .سیستم وقایعنگاری چین با به خدمت گرفتن
ن
کاتبان ،تمامی صحبتها و اعمال امپراطور را در وقایعنامهها ثبت میکرد .مقامات دانـشمند مـیتوانـستند معلمـا ِ
پادشاهان باشند و رفتار امپراطورها بر اساس آثار کنفسیوس مورد قـضاوت قـرار مـیگرفـت .اگـر امپراطـور منـافی
اخالقیات و بیبهره از اصول اعتقادی تائو بود ،مردم علیه او بپا خواسته و او را سرنگون میکردند ،همانطوریکه در
جریان حملهی چنگ تانگ ) (Cheng Tangبه جی ) (Jieو یا اخراج پادشاه وو ) (Wuاز جـو ) (Zhouذکـر شـده

است [۲۳] .چنین شورشهایی که بر اساس قضاوت فرهنگ سنتی انجام گرفتند ناقض اصل وفاداری و تائو نیستند.
در عوض نیروی تائو به نیابت از خداوند هستند .زمانی که ون تیانشیانگ ) (Wen Tianxiangکه از سـال ۱۲۳۶

تا  ۱۲۸۳بعد از میالد ] [۲۴میزیست و فرماندهی نظامی مشهور سلسلهی سونگ بود به اسارت گرفته شـد ،حتـی

زمانیکه امپراطور نیز از او خواست که خود را تسلیم غارتگران مغول کند این کار را نکرد .دلیل آن این بود کـه او
به عنوان یک شخص معتقد به کنفسیوس به این امر اعتقاد داشت که” :مـردم در درجـهی اول اهمیـت ،کـشور در
درجهی دوم و حاکم در درجهی آخر اهمیت قرار میگیرند[۲۵] “.

دیکتاتوری حکچ تحت هیچ شرایطی نمیتوانست اعتقادات سنتی همچون اینها را بپـذیرد .حکچ در پـی
این بود که به رهبران خود مشروعیت بخشیده و یک موج جدید شخصیتی را رواج دهد که به ایـن طریـق نگـذارد
که مفاهیم کهنی همچون خداوند ،تائو و آسمان کشور را اداره کنند .حکچ میدانست که آنچه او در مخالفـت بـا
تائو و خدا انجام میداد از دیدگاه معیارهای فرهنگی فجیعترین و بزرگترین گناه بهشمار میرفت .آنها میدانستند
تا زمانیکه فرهنگ سنتی جاری بود ،مردم حکچ را به عنوان قدرتی ”برحق ،باشکوه و عظیم“ قبـول نمـیکردنـد.
دانشمندان ،این سنت ”جانشان را به خطر بیندارند تا به پادشاهان تذکر دهند“ و ”حتی به قیمت از دسـت دادن
جانشان عدالت را حفظ کنند“ را ادامه میدادند ] [۲۶و جایگـاه مـردم را ورای جایگـاه حاکمـان قـرار مـیدادنـد.
بنابراین مردم عروسکهای خیمه شب بازی حکچ نمیشدند و حکچ موفق به موافق ساختن افکار تودهی مردم با
سیاستهای خود نمیگردید.
احترام نشأت گرفته از فرهنگ کهن مردم نـسبت بـه آسـمان ،زمـین و طبیعـت مـانعی برسـر راه اعتقـاد
تئوریهای حکچ به ”نبرد با طبیعت در جهت تغییر آسمان و زمین“ بود .فرهنگ سنتی برای زندگی انسان ارزش
قائل است و معتقد است که هر موقعیتی که در آن مسئلهی جان آدمی مطرح باشد باید با کمال دقت مد نظر قـرار
گیرد .چنین ذهنیتی مغایر اصول حکچ مبنی بر کشتار جمعی و نسلکُشی و حکومت وحشت بود .معیارهای عالی
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فرهنگی سنتی تائو با اصول دستکاری شدهی اخالقی حکچ مغایرت داشت .به همین دلیل حکچ فرهنگ سـنتی
چین را به عنوان دشمنی برای تحکیم قدرت خود میدانست.
فرهنگ کهن ،مشروعیت حاکمیت حکچ را زیر سئوال میبرد
فرهنگ کهن چین به خداوند و احکام آسمانی اعتقاد دارد .قبول داشتن احکام الهی به منزلهی قبول کردن
این نکته است که فرمانروا باید عاقل بوده و اصول تائو را پیروی کرده و بـه سرنوشـت اعتقـاد داشـته باشـد .قبـول
اعتقاد به خداوند یعنی قبول حاکمیت به انسانها در حیطهی اختیارات الهی است.
اصول حکومتی حکچ بهطور خالصه عبارتند از اینکه” :هرگز زنجیرهای سنتها نمیتواند مـا را مقیـد بـه
چیزی کند ،سخت کار کردن را پیشه کنید .زمین بر روی پایههای جدیدی استوار خواهد شد ،ما هیچ نیستیم ولی
باید همه چیز باشیم[۲۷] “.
حکچ مادیگرایی تاریخی را ترویج میکند با این ادعا که کمونیسم ،بهشت بر روی زمین است ،راهـی کـه
رهبری آن بهدست طلیعهداران کارگر و یا حزب کمونیست است .به این دلیل اعتقاد به خـدا مـستقیم ًا زیـر سـؤال
بردن حکومت حکچ بود.

ب -چگونگی تخریب فرهنگ کهن بهدست حزب کمونیست
هر آنچه که حکچ انجام میدهد در جهت برآوردن یک قصد سیاسی اسـت .حکچ بـرای تـسخیر کـشور،
باقی ماندن در آن و انسجام بخشیدن به حکومت ستمگر خود میبایست فطرت انسان را با طبیعت شیطانی حـزب
خود و فرهنگ کهن چین را با فرهنگ حزب خود که مبتنـی بـر فریـبکـاری ،شـرارت و خـشونت بـود جـایگزین
میکرد .این تخریب ،نابودسازی میراث فرهنگی ،مکانهـای تـاریخی و کتـابهـای باسـتانی ملمـوس و هـمچنـین
نمادهای غیر ملموس مثل دیدگاه سنتی به اخالقیات ،زندگی و جهان را در بر داشت .تمامی وجوه زندگی انسان را
در بر میگرفت ،از اعمال گرفته تا افکار و سبک زندگی .از طرف دیگر حکچ مظاهر فرهنگی سطحی و کم اهمیـت
را ارزش نهاده و با حفظ آنها از آن به عنوان نمای ویترینی فرهنگ چین استفاده مینمود .حزب ،ظاهر سنتهـا را
حفظ کرده ولی در عمق ،فرهنگ حزب خود را جایگزین آنها میکند .سپس تحت لوای چنین ظاهری بـا دم زدن
از حفظ و گسترش فرهنگ کهن چین سعی در فریب مردم و جوامع بین المللی دارد.
نابود کردن همزمان سه مذهب
با قبول این حقیقت که فرهنگ سنتی چین ریشه در کنفسیونیسم ،بودیـسم و تائوئیـسم دارد ،اولـین قـدم
حکچ برای از بین بردن فرهنگ کهن ،نابودی مظاهر این سه آئین آسمانی در دنیـای انـسانهـا بـود کـه متعاقبـ ًا
ریشهکنی این سه آئین را بههمراه داشت.
هر سه مذهب کنفسیونیسم ،تائوئیسم و بودیسم در دورههای مختلف تاریخی به نابودی کشیده شدند .برای

مثال به بودیسم میپردازیم .این مذهب چهار بار در طول تاریخ دچار رنج و محنت گردید ،کـه بـه سـه وو ) (Wuو

یک زانگ ) (Zongمعروف هستند .آنها عبارتند از آزار و اذیت عابدان و هواخواهان بودا بـهدسـت چهـار امپراطـور
چینـی .امپراطــور تــایوو ) [۲۸] (Taiwuاز سلـسلهی ِوی شــمالی ) (Weiاز ســال  ۳۸۶تـا  ۵۳۴بعــد از مـیالد و
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امپراطور ووزانگ ) [۲۹] (Wuzongاز سلسلهی تانگ از  ۶۱۸تا  ۹۰۷بعـد از مـیالد کـه هـر دو سـعی در نـابودی
بودیسم در جهت اشاعهی تائوئیسم داشتند .امپراطور وو ) [۳۰] (Wuاز سلسلهی جـو شـمالی ) (Zhouاز  ۵۵۷تـا
 ۵۸۱بعد از میالد که سعی داشت هم بودیسم و هم تائوئیسم را نابود کند ،ولی به کنفسیونیـسم حرمـت مـینهـاد،

امپراطور شیزانگ ) [۳۱] (Shizongاز سلسلهی جو دوم از  ۹۵۱تا  ۹۶۰بعد از میالد که صرف ًا جهت ساخت سـکه
از مجسمههای بودا ،سعی در از بین بردن بودیسم داشت و هـیچ آسـیبی بـه آیـینهـای تائویـسم و کنفسیونیـسم
نرساند.
حکچ تنها رژیمی بود که سعی در نابودی همزمان هر سه مذهب داشت.
اندکی پس از آنکه حکچ دولت خود را پایهگذاری کرد ،شروع به تخریب معابد و سـوزاندن کتـب مقـدس
نمود و راهبان بودایی را به انزوا کشید .او در تخریب اماکن مذهبی ادیان دیگر نیز از هیچ تالشی فروگذار نکـرد .در
دههی  ۱۹۶۰دیگر مکان مذهبی در چین دیده نمیشد .انقالب فرهنگی عظیم در چین فجایع فرهنگـی و مـذهبی
بزرگی را آفرید که هدف آن تالش در ”از بین بردن چهار چیز قدیمی“ ] [۳۲بود :افکار قـدیمی ،فرهنـگ قـدیمی،
رسوم قدیمی و عادات قدیمی.
برای مثال اولین معبد بوداییها در چین معبد اسب سفید )معبد بای ما( ) (Bai Maنـام داشـت ] [۳۳کـه

در زمان سلسلهی هان شرقی )) (Hanاز  ۲۵تا  ۲۲۰بعد از میالد( سـاخته شـده بـود و در خـارج از شـهر لویانـگ
) (Luoyangدر استان هنان ) (Henanقرار داشت .این معبد به عنوان ”خواستگاه بودیسم در چین“ مشهور است.
در زمان سیاست ”از بین بردن چهار عنصر قدیمی“ ،این معبد نیز از گزند غارتگران در امان نماند.

در نزدیکی معبد اسب سفید یک تیپ از نظامیـان مـستقر بودنـد .شـاخهی نظـامی حـزب بـهطـور
مخفیانه رعایا را در جهت ویران کردن معبد ،تحت عنوان انقالب تحریـک کـرد .هجـده مجـسمهی

سفالی با قدمت بیش از  ۱۰۰۰سال متعلق به دوران سلسلهی لیائو )) (Liaoاز سال  ۹۱۶تـا ۱۱۲۵

بعد از میالد( نابود شدند .کتاب مقدس بییی ) [۳۴] (Beiyeکه یـک راهـب معتبـر هنـدی ۲۰۰۰
سال پیش از هند به چین برده بود سوزانده شد .یک گنج منحصر بهفرد کـه اسـبی از جـنس یـشم

بود خرد گردید .چند سال بعد یک پادشاه کامبوجی که در تبعید در سیهانوک ) (Sihanoukبهسـر
میبرد درخواست ادای احترام به معبد اسب سفید را کرد .جـو اِنـالی ) (Zhou Enlaiکـه نخـست

وزیر وقت بود با شتاب دستور داد این چیزها به لویانگ نقل مکان یابند :باقیمانـدهی کتـاب مقـدس

بییی که در کاخ امپراتوری در پکن نگهداری میشد و مجسمههای هجده آرهات ،سـاخته شـده در

زمان سلسلهی چینگ از معبد ابرهای الجوردی )معبد بییون( ) (Biyunواقع در پارک شیانگشان

) [۳۵] (Xiangshanدر حومهی پکن .با این جابجایی قالبی یک مشکل دیپلماتیـک ”حـل شـد“.
][۳۶
انقالب فرهنگی در ماه می سال  ۱۹۶۶آغاز شد .این انقالب در واقع انقالبی در جهت ”نابودسازی“ فرهنگ
چین بود .تئوری ”کنارگذاری چهار عنصر کهن“ در اوت سال  ۱۹۶۶آغاز و همچون آتـش کـل سـرزمین چـین را
سوزاند .با هدف قراردادن عواملی چون فئودالیسم ،کاپیتالیسم و رویژنیسم )تجدیدنظر طلبی( بهانه برای تخریـب و
نابودی معابد بودائیها ،معابد تائویستها ،مجسمههای بودا ،مکانهای تاریخی و مذهبی ،خوشنویسیها ،نقاشـیهـا
و اشیاء قدیمی و آنتیک ،بهدست گارد سرخ بهدست آمد [۳۷] .برای مثال در اینجـا بـه مـورد مجـسمههـای بـودا
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میپردازیم ۱۰۰۰ .مجسمهی رنگارنگ و لعاب داده شده در مکانی آرام در قصر تابستانی واقع در باالی ”تپهی عمر
طوالنی“ در ”قصر تابستان“ ] [۳۸در پکن وجود دارند .پس از آغـاز ”تخریـب چهـار عنـصر کهـن“ همـهی آنهـا
تخریب شدند .هیچیک از آنها در حال حاضر پنج ارگان حسی را بهطور کامل ندارند.
پایتخت کشور به این اوضاع درآمد و باقی قسمتهای آن نیز وضع بهتری نداشتند .این عمـل حتـی در دور
افتادهترین جاهای کشور نیز انجام شد.
در استان شانگزی ) (Shanxiمعبدی بهنـام تیـانتـای ) (Tiantaiدر روسـتای دای ) (Daiوجـود

دارد .این معبد  ۱۶۰۰سـال پـیش در زمـان سلـسلهی ِوی شـمالی ) (Weiبنـا گردیـد ،کـه دارای
ال دور
مجسمهها و نقاشیهای دیواری بسیار باارزش بود .با این وجود که این معبد در دامنـهای کـام ً

افتاده واقع شده بود ،کسانی که در طرح از بین بردن عناصر قدیمی شرکت داشتند سختی رفتن به
آنجا را به خود داده و تمامی مجسمهها و نقاشیهای دیواری را بهطور کامل از بـین بردنـد ...معبـد

لوگوان ) [۳۹] (Louguanکه الئوذی  ۲۵۰۰سال پیش سخنرانی خود را در آن ایراد کرده و سپس

تائو تچینگ خود را بهجای گذاشـت ،در شهرسـتان جـوجی ) (Zhouzhiاز توابـع اسـتان شـانگزی
) (Shaonxiواقع است .در شعاع  ۱۰لی ) [۴۰] (liکه او سخنرانی خود را بر روی آن انجـام داد ۵۰
مکان تاریخی وجود دارد که معبد زونگشنگ گونـگ ) (Zongsheng Gongکـه امپراطـور تانـگ
گائوزولی یوان ) [۴۱] (Tang Gaozuli Yuanبرای ادای احترام بـه الئـوذی بـیش از  ۱۳۰۰سـال
پیش ساخت نیز از آن جمله است .در حال حاضـر معبـد لوگـوان و دیگـر مکـانهـای تـاریخی آن
تخریبشده هستند و همگی راهبهای تائوئیستی مجبور به ترک آنجا شدهاند .براسـاس شـرعیات

تائوئیستی اگر کسی قبول کرد که راهب تائو شود هرگز نمیتواند ریش خود را تراشیده و یا موهـای
خود را کوتاه کند .با این وجود این راهبان با زور مجبور به کوتاه کردن موهایشان شدند و بـه اجبـار
ردای خود را درآورده و همچون دیگر اعضای جامعه مجبور به پیوستن به کمونهـای خلـق شـدند.
] [۴۲بعضی از آنها با دختران رعایـا ازدواج کـرده و دامـاد آنهـا شـدند ...در مکـانهـای مقـدس
تائویستها در کوه الئوشان ) (Laoshanدر استان شاندونـگ ) ،(Shandongمعبـد صـلح بـزرگ،

معبد عالی ترین مرتبهی تزکیه ،معبد دامو ) ،(Doumuمعبد راهبههای هوآیـان ) ،(Huayanمعبـد

نینگجن ) ،(Ningzhenمعبد گوان یو )” ،(Guan Yuمجسمههای ربالنوع ،ظـروف وقـف شـده،
دست نوشتههای بودایی ،میراث فرهنگی و لوحههای معابد همگی خرد شده و سـوزانده شـدند“...؟

معبد آثار ادبی در استان جیلین ) (Jilinیکی از چهار معبد معروف کنفسیوسیها در چـین اسـت.

در طول دورهی ”تخریب چهار عنصر کهن“ ،این معبد نیز بهطور جدی تخریب گردید[۴۳].
یک روش خاص برای نابودسازی دین

لنین یکبار در جایی گفت” ،آسانترین راه تسخیر یک قلعه اقدام از داخل آن قلعه است “.به عنوان بچهها
و نوههای مارکسیسم و لنینیسم ،حکچ نیز طبیعت ًا این نکته را درک میکند.
در سوترای ماهایانا ماهاپارینیروانا ] [۴۴بودا شاکیامونی پیشبینی کرده بود که پس از نیروانـای او ]تـرک

او از دنیا[ ،شیاطین تناسخ کرده و به شکل راهـب و راهبـه ،بـودایی مـذکر و مؤنـث ظـاهر خواهنـد شـد تـا دارمـا

)آموزشهای بودا شاکیامونی( را از درون خراب کنند .البته نمیتوانیم دقیق ًا بگوییم بودا شاکیامونی بـه چـه چیـزی
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اشاره میکرد .با این وجود ،نابودسازی بودیسم توسط حکچ بـا تـشکیل یـک ”جبهـهی متحـد“ توسـط برخـی از
بوداییها آغاز شد .آنها برخی از اعضای زیر زمینی حزب کمونیست را مأمور کردند که بهطـور مـستقیم بـه درون

مذهب نفوذ کرده و آنرا از درون براندازند .در یک مجمع انتقادی در زمان انقالب فرهنگی شخـصی از جـائو پوچـو

) (Zhao Puchuکه رئیس جامعهی بوداییهای وقت چین بود پرسید” :شما یک عضو حـزب کمونیـست هـستید،
چرا به بودیسم اعتقاد دارید؟“

بودا شاکیامونی به رستگاری کامل و متعالی خـود از طریـق ”قواعـد و احکـام ،تمرکـز و خِـرد“ نائـل شـد.
بنابراین قبل از نیروانای خود ،به مریدان خود تعلیم داد که ”قواعد و احکام را مراعات کنیـد و آنهـا را بـهپاداریـد.
آنها را زیر پا نگذارید و نقض نکنید “.وی همچنین هشدار داد که” :کسانی که قوانین را نقض کنند مـورد نفـرین
خدایان ،اژدهایان و ارواح قرار میگیرند .بدنامی آنها در همهی دنیا پخش میشود ...و زمانیکه زندگیشان بهپایان
برسد ،بهعلت گناهانشان در جهنم مورد عذاب قرار میگیرند و به سزای اعمالشان مـیرسـند .سـپس از آن دوزخ
بیرون آمده و بهشکل حیوانات و ارواح گرسنه عذاب میکشند .این عذاب ،بی انتهـا خواهـد بـود و آسـایش در پـی
نخواهد داشت[۴۵] “.
راهبان بودایی خود فروخته به سیاسـت ،بـه هـشدارهای بـودا بـیتـوجهی کردنـد .در سـال  ۱۹۵۲حکچ
نمایندگانی را برای شرکت در افتتاحیهی انجمن بوداییها فرسـتاد .در ایـن جلـسه بـسیاری از بـوداییهـای عـضو
انجمن ،منع اجرای قواعد و احکام را پیشنهاد کردند .ادعاهای آنها این بود که این اصول جان بسیاری از جوانان را
گرفته است .برخی از مردم حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند که ”مردم باید آزاد باشند تا هر دینی را کـه خواسـتند
انتخاب کنند .راهبان و راهبهها نیز باید در انجام ازدواج ،نوشیدن مـشروبات الکلـی و خـوردن گوشـت آزاد باشـند.

هیچ کسی حق مداخله در این امور را ندارد “.در آن زمان استاد شویون ) (Xuyunنیز در مجلس حـضور داشـت و

دریافت که بودیسم در چین در خطر انقراض قرار گرفته است .او پا را جلو گذاشت و با پیـشنهادات فـوق مخالفـت

کرد و خواستار زنده نگهداشتن مفاهیم و لباس بودائیها شد .بعدها او مورد تهمت و افترا قرار گرفـت و بـه او انـگ
ضد انقالب زده شد .او در اتاق راهب بزرگ زندانی شد و هیچ آب و غذایی به او داده نمیشد .حتی بـرای رفـتن بـه
توالت نیز اجازه خروج از اتاق را نداشت .حتی به او دستور داده شد که طال ،نقـره و اسـلحهی خـود را نیـز تحویـل
دهد .زمانیکه به مأموران گفت که هیچ یک از آنها را در اختیار ندارد چنان مورد ضرب و جـرح قـرار گرفـت کـه
جمجمه و دندههایش شکست .شویون در آن زمان  ۱۱۲ساله بود .پلیس نظامی او را از روی تخت به زمین انداخت

و صبح روز بعد وقتی دریافتند که هنوز زنده است دوباره با شقاوت تمام او را کتک زدند.

انجمن بوداییهای چین در سال  ۱۹۵۲پایهگذاری شد و انجمن تائویـستهـای چـین نیـز در سـال ۱۹۵۷
شروع بهکار کرد .هر دو به وضوح اظهار داشتند که ”تحت رهبری حکومت خلق“ فعالیت خواهند کرد .در واقع هـر
دوی آنها تحت فرمان حکومت مرتد و ضد الهی حکچ عمل میکردند .هر دو انجمن قبول کردنـد کـه فعاالنـه در
ال مـادی تبـدیل
فعالیتهای تولیدی و سازندگی و تحقق سیاستهای دولت قدم بردارند ،آنها به انجمنهـای کـام ً
شدند .بوداییها و تائوئیستهایی که مؤمن به مفاهیم آئین خود بودنـد ضـد انقـالب ،اعـضای فرقـههـای خرافـی و
انجمنهای مخفی نامیده میشـدند .بـر اسـاس شـعارهای انقالبـی مبنـی بـر ”پـاکسـازی و تـصفیهی بودیـسم و
تائوئیسم“ به زندان انداخته شده تا به زور ”از طریق اَعمال شاقه ،اصالح“ و یا حتـی اعـدام شـوند .حتـی مـذاهبی
مثل مسیحیت و کاتولیک نیز که از سوی غرب اشاعه میشدند راهی نیافتند.
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براساس آماری در کتاب چگونه حزب کمونیست چین مسیحیان را آزار و اذیت کرد ،منتشر شده در

سال  ،۱۹۵۸آمده که ،حتی تعداد اندکی از مدارکی که منتشر گردیدند نشان میدهند که در میـان
کشیشانی که به آنها تهمت ”مالک“ یا ”قلدر محلی“ زده مـیشـد تعـداد سرسـامآور  ۸۸۴۰نفـر
کشته و  ۳۹۲۰۰نفر به اردوگاه کار سخت فرستاده شدند .در بین کشیـشانی کـه بـه آنهـا تهمـت
”ضد انقالب“ زده میشد تعداد  ۲۴۵۰نفر کشته و  ۲۴۸۰۰نفـر بـه اردوگـاه کـار سـخت فرسـتاده
شدند[۴۶] .
مذاهب راههایی برای مردم هستند که آنها خودشان را از جهـان دنیـوی بزداینـد و خـود را تزکیـه کننـد.
مذاهب بر ”کرانهی دیگر“ )کرانهی رستگاری کامل( و ”ملکوت“ تأکید میکنند .شاکیامونی یک شاهزادهی هندی

بود که برای رسیدن به موکتی ) ،[۴۷] (Muktiحالتی که در آن شخص مـیتوانـد بـه آرامـش ذهـن ،خـرد برتـر،

رستگاری کامل و نیروانا ] [۴۸برسد ،به کوهستانهای پوشیده از درخـت و جنگـل رفـت و دسـت از تـاج و تخـت
برداشت تا بتواند با تجربهی مشقت و سختی به تزکیـهی نفـس بپـردازد .قبـل از آنکـه مـسیح بـه روشـنبینـی و

رستگاری برسد ،شیطان او را به قلهی کوه برد و حوزهی فرمانرواییهای دنیا و جالل و جبروت آنها را به او نـشان
داد .شیطان گفت” :اگر تو در مقابل من سر تسلیم فرود آوری و مرا بپرستی همهی این پادشاهی را بـه تـو خـواهم
داد “.ولی مسیح وسوسه نشد .اما راهبان سیاسی چینی که با حکچ جبههی مـشترکی تـشکیل دادنـد شـروع بـه
م جهان بـشری“ و”دیـن راسـتین
انتشا ِر اکاذیب و قولهای اغوا کنندهای کردند که از میان آن میتوان به ”بودیس ِ
است ،پس سوسیالیسم نیز راستین است“ ،اشاره کرد .آنها ادعا کردند که ”هیچ تناقضی بین این کرانه و آن کرانه
وجود ندارد “.از این طریق بوداییها و تائویستها را تشویق کردند که در زندگی به دنبال شادکامی ،تجمل ،ثـروت
و مقام باشند و به این شکل مبانی دینی و معانی آنها را تحریف کردند.
بودیسم قتل را ممنوع کرده است .حکچ در دوران ”سرکوب ضـد انقالبیـون“ مـردم را هـمچـون حـشرات
میکشت [۴۹] .راهبان خود فروخته به سیاست ،قتلها را چنین توجیه میکردند که ”کشتن ضد انقالبیـون حتـی
شفقت بزرگتری است “.در طول ”جنگ علیه تجاوز ایاالت متحده و کمک به کره“ بین سالهای  ۱۹۵۰تـا ۱۹۵۳
] [۵۰راهبان حتی مستقیم ًا به خط مقدم فرستاده میشدند تا بکشند.
مسیحیت را به عنوان مثال دیگـری ذکـر مـیکنـیم .از سـال  ۱۹۵۰وو یائوزانـگ )[۵۱] (Wu Yaozong

کلیسای ”سه -خود“ را با سه هدف خودگردانی ،خود اتکایی و خود ترویجی تأسیس کرد .او ادعا کرد که هدف آن
رهایی از ”امپریالیسم“ و جنگ با سلطهی آمریکا و کره بود .یکی از دوسـتان نزدیـک خـود را بـه علـت امتنـاع از
پیوستن به این کلیسا به مدت  ۲۰سال زندانی کرد و در طول این مـدت او را بـا انـواع شـکنجه و تحقیـر آزار داد.
وقتی او از وو یائوزانگ پرسید که نظرش در مورد معجزات مسیح چیست؟ وو در جواب گفت” :من همهی آنهـا را
دور ریختهام“

رد کردن معجزات مسیح به منزلهی ردکردن ملکوت او است .چگونه مـیتـوان شخـصی را مـسیحی نامیـد

وقتی او حتی به ملکوت مسیح بیاعتقاد است؟ با این وجود وو یائوزانگ بهعنـوان مؤسـس کلیـسای ”سـه -خـود“

عضو ثابت کنفرانس مشاورات سیاسی شد .زمانیکه او به ”تاالر بزرگ خلـق“ قـدم گذاشـت ] [۵۲احتمـا ًال تمـامی
کلمات مسیح را به فراموشی سپرده بود” .باید پروردگار خود را با تمـام وجـود ،از عمـق روح و فکـر خـود دوسـت
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داشته باشی .این اولین و بزرگترین فرمان الهی است) “.انجیل متی” (۳۷:۲۲-۳۸ ،پس آنچه را که مال سزار است
به سزار واگذار کن و آنچه را که مال خداوند است به خداوند واگذار کن“).انجیل متی(۲۲:۲۱ ،
حکچ تمامی اموال معابد را مصادره کرد و راهبان را برای شستشوی مغزی وادار به مطالعـهی آثـار
مارکسیسم و لنینیسم کرد .او حتی آنها را به انجـام کارهـای شـاق گماشـت .بـرای مثـال کارگـاه

بودایی در شهر نینگ بو ) (Ningboدر استان زجیانگ ) (Zhejiangتأسیس شد .بـیش از ۲۵۰۰۰

راهب و راهبه در آنجا به کار اجباری گماشته شده بودند .نفرت انگیزتر از همه این بـود کـه حکچ
راهبان و راهبه ها را ترغیب به ازدواج مینمود تا انسجام بودیسم از بین بـرود .بـرای مثـال درسـت

قبل از روز هشتم مارس یا روز زن در سال  ،۱۹۵۱فدراسیون زنان در شهر چانگشـا )(Changsha
در استان هونان ) (Hunanبه تمامی راهبههای آن استان دستور داد تا ظرف چند روز ازدواج کنند.

عالوه بر این ،راهبهای جوانتر و قویتر به زور به خـدمت نظـام و سـپس میـدان جنـگ فرسـتاده
میشدند تا گوشت دم توپ شوند! ][۵۳

گروههای مذهبی مختلف در چین تحت سرکوب شدید حکچ از هم پاشیده شدند .از میان آنهاییکه باقی
مانده بودند بسیاری به زندگی منزوی پناه برده و بعضی دیگر اعضای مخفی حزب کمونیست بودند که بـا پوشـیدن

ردای آئینی کِسا ) ،[۵۴] (Kesaردای تائویستی و یا ردای بلند کشیش بهطور تخصصی و موزیانه سعی در تحریـف

کتاب مقدس بودا ،آیین تائو و انجیل میکردند و در این آیینها بهدنبال توجیه شرعی برای آنچه حکچ مـیکـرد
میگشتند.
نابودسازی میراث فرهنگی
تخریب میراث فرهنگی بخش مهمی از وظیفهی حکچ در از بین بردن فرهنگ کهـن چـین بـود .در زمـان
اجرای تئوری براندازی ”چهار عنصر کهن“ بسیاری از کتب منحصر بهفرد ،خوشنویسیها و نقاشیهایی کـه توسـط
روشنفکران جمع آوری شده بودند به شعلههای آتش سپرده شده و یا برای تبـدیل بـه خمیـر کاغـذ خـرد شـدند.
جانگ بُجون ) [۵۵] (Zhang Bojunیک کلکسیون خانوادگی شامل  ۱۰۰۰۰کتاب قدیمی داشـت .رهبـران گـارد

سرخ از آنها برای سوزاندن و گرم کردن خود استفاده کردند .آنچه از آن باقی ماند به آسیاب کاغذ سپرده شد تـا
از آن خمیر کاغذ تهیه شود.
یک متخصص بازسازی آثار خوشنویسی و نقاشـیهـای قـدیمی بـهنـام هونـگ کیوشـنگ ) Hong

 (Qiushengپیرمردی بود که ”پزشک جادویی“ آثار خوشنویسی و نقاشیهای کهـن لقـب گرفتـه

بود .او تعداد بیشماری از شاهکارهای منحصر به فرد مثل نقاشیهای مناظر هـوییزونـگ ،امپراتـور
سونگ ) ،[۵۶] (Song Emperor Huizongنقاشـیهـای بـامبوی سـو دونـگپـو )(Su Dongpo
] ،[۵۷و نقاشیهـای ون جنـگمینـگ ) [۵۸] (Wen Zhengmingو تانـگ بوهـو )(Tang Bohu
] [۵۹را بازسازی کرده بود .در طول چندین دهه بیشتر از صـدها اثـر خوشنویـسی و نقاشـی کـه او
بازسازی کرده بود تبدیل به بخشی از کلکسیون ملی طراز اول کشور شده بودنـد .خوشنویـسیهـا و
نقاشیهایی را که او برای جمع آوریشان از هیچ تالشی فروگذار نکرده بود بخشی از هـدف تئـوری

”چهار عنصر کهن“ واقع شدند و به زبانههای آتش سپرده شدند .بعد از آن آقای هونگ در حالیکـه

اشــک در چــشمانش حلقــه زده بــود گفــت” :ای ـن آثــار چی ـزی ب ـیش از  ۱۰۰ج ـین )[۶۰] (Jin
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)۵۰کیلوگرم( نقاشی و خوشنویسی بودند .زمان زیادی طول کشید تـا تمـامشـان سـوزانده شـوند“.
][۶۱
”در حالیکه عوامل دنیوی میآیند و میروند،
قدیمی ،مدرن ،پیش و پس،
رودخانهها و کوهها همچنان بدون تغییر و با شکوه تمام در جای خود باقی هستند
و هنوز شاهد این مسیر هستند[۶۲] “...

اگر مردم چین هنوز کمی از تاریخ خود را به یاد داشته باشند شـاید بـا شـنیدن ایـن شـعر مِنـگ هـائوران

) (Meng Haoranبه خود آیند و احساس متفاوتی داشته باشند .مکانهای تاریخی معروف در کنار رودخانـههـا و
ن ناشی از تئوری ”براندازی چهار عنصر کهنه“ نابود و ناپدید شدند .آنها نه تنها ”عمارت کاله
کوهها همه در طوفا ِ

فرهنگی ارکیده“ که ونگ شیجی ) [۶۳] (Wang Xizhiدر آن عمارت ،مطلع معروف دیوان اشـعار سـروده شـده

در عمارت ارکیده ] [۶۴را نوشته بود نابود کردند بلکه مقبرهی خود او را نیز از بین بردند .محـل اقامـت پیـشین وو
چنگِن ) [۶۵] (Wu Cheng’enدر استان جیانگسو تخریب شـد .اقامتگـاه پیـشین وو جینـگزی )(Wu Jingzi
] [۶۶در استان آنهویی ) (Anhuiدر هم کوبیده شد ،لوحهی سنگی که بر روی آن حکایت ”کلبهی کنـار جـادهای
میخوار پیر“ ] ،[۶۷توسط سو دونگپو ) (Su Dongpoحکاکی شده بود توسط انقالبیون جوان پایین انداخته شـد
] [۶۸و حروف حکاکی شده بر روی آن نیز تخریب و تراشیده شد.

فرهنگ کهن چین در طول چندین هزار سال شکل گرفته ،اگر نابود گردد دیگر امید بازسازی آن نمـیرود.
با این وجود حکچ همچون بَربَرها و بهنام انقالب ،بدون هیچ شرم و حیایی تمامی آن را نابود کرد .زمانی کـه بـرای
به آتش کشیده شدن ”قصر تابستانی کهن“ که ”قصر تمام قصرها“ نامیده شد بـه دسـت نیروهـای ارتـش متحـد

انگلیس و فرانسه افسوس خوردیم ،زمانیکه برای در آتش سوختن اثر بیاد ماندنی دایرهالمعـارف یانگـل )(Yongle

] [۶۹بهدست غارتگران افسوس خوردیم ،چگونه میتوانستیم پیشبینی کنیم که تخریب و ویرانی که حکچ انجـام
داد ،از همهی آنهایی که توسط هر غارتگری انجام شده است گستردهتر ،ماندگارتر و کاملتر خواهد بود.
نابودسازی اعتقادات معنوی

عالوه بر تخریب شکلهای فیزیکی فرهنگ و دین ،حکچ با تمام نیرو نابودسازی هویت معنوی مردم چـین
را که ناشی از فرهنگ و اعتقاد آنان بود هدف قرار داد.

برای مثال به عکسالعمل حکچ در مقابل اعتقادات بومی میپردازیم .حکچ سنتهای گروه مسلمان هویی

) (Huiرا یکی از عناصر کهنه )که عبارتند از افکار ،فرهنگها ،سنتها و عادات کهنـه( نامیـد .او مـردم مـسلمان را
وادار به خوردن گوشت خوک کرد .رعایای مسلمان و مساجد را وادار به پرورش خوک کردند و هر خـانواده موظـف
شد که سالی دو خوک به کشورش هدیه کند .گارد سـرخ حتـی پـنچـن المـا ) (Panchen Lamaدومـین مقـام

مذهبی بوداییهای تبت را مجبور به خوردن مدفوع انسان کرد .آنها به سه راهب معبد سعادت که در شهر هاربین
) (Harbinدر استان هلونگجیانگ ) (Heilongjiangواقع است و یکی از بزرگترین معابـد بوداییـان اسـت کـه در

عصر حاضر )در سال  (۱۹۲۱ساخته شده دستور دادند که پوستری را بهدست بگیرند کـه بـر روی آن نوشـته بـود

”سوترا )متون مقدس بودیستی( ) (Sutraبرود به جهنم ،آن کثافتی بیش نیست“.
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در سال  ۱۹۷۱لین بیائو ) [۷۰] (Lin Biaoقائممقام کمیتهی مرکزی حکچ سـعی کـرد از چـین بگریـزد

ولـی هواپیمــایش در آنــدورخان ) (Undurkhanمغولــستان ســقوط کــرد .بعــدها در محــل اقامــت او در پکــن در

مائوجیاوان ) (Maojiawanچندین نوشته از سخنان کنفسیوس یافته شد .کمی بعد حکچ حرکـت شـدیدی را در

جهت انتقاد از کنفسیوس آغاز کرد .یـک نویـسنده بـا تخلـص لیانـگ شـیائو ) [۷۱] (Liang Xiaoمقالـهای را در

مجلهی حامی سیاستهای حکچ بهنام پرچم سرخ چاپ کرد که تیتـر آن ایـن بـود” :کنفـسیوس کیـست؟“ ایـن

مقاله کنفسیوس را به عنوان دیوانهای مطرح کرده بود که سعی داشت تاریخ را به عقب برگرداند .بـه او انـگ عـوام

فریبی زرنگ و حقهباز زده شد .این مقاله چندین نقاشی کمدی و شعر را نیـز بـهدنبـال داشـت کـه کنفـسیوس را
شیطان معرفی کرده بود.
بدین طریق حرمت و تقدس دین و فرهنگ نابود میشد.
تخریب بیپایان
در چین باستان ،دولت مرکزی قوانین خود را در سطح بخـشهـا انتـشار مـیداد و از آن درجـه بـه پـائین
فرمانروایان محلی نواحی را تحت یک حکومت خودمختار اداره میکردند .بنابراین در فرهنگ چـین تخریـبهـایی
همچون سوزاندن کتابها و دفن کردن دانشمندان کنفـسیوسی توسـط امپراطـور چـین شـی هوانـگ ) Qin Shi

 [۷۲] (Huangاز سلسلهی چین ) از سال  ۲۲۱تا  ۲۰۷قبل از میالد( و چهـار اقـدام دیگـر جهـت محـدود کـردن
بودیسم بین قرنهای پنجم و دهم به دست ”سه وو ) (Wuو یک زانگ ) “(Zongهمگی از باال امر گردیـده بودنـد

و احتمال اینکه بتوانند فرهنگ را ریشهکن کنند وجود نداشت .آئین و عقاید کنفسیوس و بودا در طول سـالهـای
متمادی در جامعه زنده ماند .در مقابل ،طرح ازبین بردن چهار عنصر کهنه توسط دانش آموزان نوجوان تحت تـأثیر
سیاستهای حکچ همچون علفهای هرز و بیریشه و به صورت یک هیجان خودجوش کـل جامعـهی چـین را در
برگرفت .گسترش سیاستهای حکچ به روستاها از طریق شاخههای حزب فعال در سطح روستاها چنان جامعـهی
روستایی را سخت تحت کنترل داشت که موج حرکتهای انقالبی همگان را در اقصا نقاط کشور تحـت تـأثیر قـرار
داد.
در طول تاریخ هیچ امپراطوری آنگونه که حکچ با نهایت اهانت و شقاوت آنچه را که در ذهـن مـردم بـه
عنوان زیباترین و مقدسترین مفاهیم بود ریشهکن نکرده است .نابودسازی اعتقادات همیشه مؤثرتر و طـوالنیتـر از
تخریب فقط فیزیکی است.
اصالح روشنفکران
حروف الفبای چینی تاریخی  ۵۰۰۰ساله را بهدنبال دارد .شکل و تلفظ هر حرف و اصطالحات و تعابیر ادبی
که از ترکیب این حروف بهوجود میآیند همگی نشانگر یک مفهوم فرهنگی غنی و عمیق هستند .حکچ نـه تنهـا
حروف زبان چینی را ساده کرد بلکه سعی کرد تا حروف رومی را جانشین آن کند تا تمامی سنتهـای فرهنگـی را
از حروف و زبان چینی بزداید .اما نقشهی جانشینسازی آنها با شکست مواجه شد و حکچ نتوانست زبـان چینـی
را نابود کند ولی روشنفکران چینی که همان فرهنگ سنتی را به ارث برده بودند به خـوش شانـسی زبـان چینـی
نبودند.
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قبل از سال  ۱۹۴۹چین در حدود دو میلیون روشنفکر داشت .گرچه برخی از آنـان در کـشورهـای غربـی
تحصیل کرده بودند ولی تفکرات کنفسیوسی را به ارث برده بودند .حکچ مسلم ًا نمیتوانست آنان را به حـال خـود
بگذارد چرا که طرز فکرشان نقش مهمی در شکلگیری افکار مردم عادی ایفا میکرد.
در سپتامبر  ۱۹۵۱حکچ اصالحات فکری را در مقیاس وسـیع آغـاز کـرد کـه نقطـهی شـروع آن در بـین

روشنفکران دانشگاه پکینگ ) (Pekingبود و نیاز به ”سازماندهی یک جنبش )در میان اساتید دانـشگاه ،معلمـان

دبیرستانها و دبستانها و دانشجویان( داشت که تاریخچهی خودشان را با صداقت اعتراف نمایند تـا بـدینوسـیله،
افکار ضد انقالبی را بهطور کامل در مجامع علمی و تحصیلی پاکسازی نماید[۷۳] “.

ل خوشی از روشنفکران نداشت .او گفت” :روشنفکران باید دریابند که بسیاری از آنـان
مائو زدانگ هرگز د ِ
به نسبت تودهی مردم بـسیار ناداننـد و بـسیار پـیش آمـده کـه کـارگران و کـشاورزان بـسیار فهمیـدهتـر از آنـان
بودهاند” [۷۴]“.در مقایسه با کارگران و رعایا ،روشنفکرانـی کـه از فیلتـر اصـالحات نگذشـتهانـد پـاک نیـستند و
براساس آخرین تحلیلها روشن شد که کارگران و رعایـا پـاکتـرین مـردم هـستند .گرچـه دسـتانشـان کثیـف و
پاهایشان مملو از فضوالت گاو است ،دلشان از همه پاکتر است[۷۵] “...
آزار و اذیت روشنفکران توسط حکچ با انواع مختلـف اتهامـات آغـاز شـد .از انتقـاد وو شـون )(Wu Xun

درسال  [۷۶] ۱۹۵۱برای ”ادارهی مدارس با پول حاصل از تکدیگری“ گرفته تا حملهی مستقیم شخصی مـائو در

سال  ۱۹۵۵به نویسندهای بهنام هو فنگ ) [۷۷] (Hu Fengبهعنوان یک ضـد انقـالب .در ابتـدا روشـنفکـران بـه

عنوان یک طبقهی مخالف و در خور نابودی شناخته نشدند ولی بعدها در سال  ۱۹۵۷بعد از اینکه چنـدین گـروه

عمدهی مذهبی توسط تحرکات و اقدامات ”جبههی مشترک“ شکـست داده شـدند ،حکچ فرصـت پیـدا کـرد تـا
نیروی خود را بر روی روشنفکران متمرکز کند .در این زمان بود که تحرکات ضد جنـاح راسـت )(Anti-Rightist
آغاز شد.
در پایان ماه فوریهی سال  ۱۹۵۷حکچ با شعار ”بگذارید تا صدها گل شکوفه کنند و صدها مکتب فکـری
خود را ابراز نمایند“ ،از روشنفکران خواست تا انتقادات و نظرات خود را نسبت به حزب اظهار کنند و خاطر نـشان
کرد که هیچگونه اقدام تالفیجویانه و خصمانهای در میان نیست .روشنفکران مدت زمان طوالنی از حکچ بهخاطر
حکومت آن بر هر جنبهای از اجتماع بیزار بودند ،حتی گرچه در آن زمینهها افراد عامی وجود داشتند و نیـز بـرای
کشتن مردم بیگناه در طول تحرکات ظالمانه تحت عنوان ”سرکوب ضد انقالبیون“ در بـین سـالهـای  ۱۹۵۰تـا
 ۱۹۵۳و ”نابودی ضدانقالبیون“ بین سالهای  ۱۹۵۵تا  ۱۹۵۷از حکچ بیزار بودند .آنها تصور کردنـد کـه حکچ
نهایت ًا به یک سیاست روشنفکرانه متوسل شده و سعی در شنیدن اظهارنظرهای مختلف دارد .از ایـنرو شـروع بـه
ابراز احساسات واقعی خود کردند و انتقادهایشان شدید و شدیدتر شد.
تا مدت زمان مدیدی مردم چنین میپنداشتند که مائو تنها زمانی روشنفکران را مورد حمله قـرار داد کـه
از انتقاداتشان به تنگ آمده بود ولی حقیقت چیز دیگری بود.
در پانزدهم ماه می سال  ۱۹۵۷مائو مقالهای تحت عنوان ”همه چیز متحول خواهد شـد“ نگاشـت و آن را
برای تمامی مقامات حکچ ارسال کرد .مقاله بدین مضمون بود که :در روزهای اخیر جناح راست ...بسیار مصمم ،پُر
رو و هار گردیده است ...جناح راستی که ضد کمونیست است حرکت خصمانهای را آغاز کرده تا طوفان در چین بـه
راه اندازد و کمر به براندازی دولت کمونیست بسته است [۷۸] “.پس از انتشار این مقاله مقامـاتی کـه بـه سیاسـت
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ن ”بگذارید تا صدها گل شکوفه کنند و صدها مکتب فکری خـود را ابـراز نماینـد“ بـیتفـاوت بودنـد ناگهـان
پیشی ِ

نسبت به آن جبههی بسیار جدی گرفتند .دختر جانگ بُجون ) (Zhang Bojunبعدها در کتـاب خـاطراتش تحـت
عنوان ” گذشته مثل دود ناپدید نمیگردد“ نوشت:

لی ویهان ) (Li Weihanوزیـر بخـش کـار جبهـهی مـشترک ،شخـص ًا جانـگ بُجـون ) Zhang

 (Bojunرا به یک جلسهی اصالحطلبانه دعوت کرد تا نظراتش را نسبت حکچ جویا شـود .ترتیبـی
اتخاذ شده بود تا جانگ بر روی یکی از مبلهای ردیف جلو بنشیند .جانگ بدون اینکه از ساختگی

بودن و تله بودن موقعیت مطلع باشد شروع به انتقاد از حکچ کرد .در کل مدت مناظره لی ویهان
کام ً
ال آرام به نظر میآمد .جانگ احتما ًال تصور کرد که لی با آنچه او میگفت موافق است .او از این
تله بیاطالع بود و نمیدانست که لی دارد او را به قعر یک توطئه میکشاند .بعد از جلسه ،جانگ بـه
عنوان عنصر رده اول گروه راست گرای چین معرفی گردید.

در اینجا میتـوانیم رشـتهای از روزهـای مختلـف سـال  ۱۹۵۷را ذکـر کنـیم کـه در آنهـا پیـشنهادات و
سخنرانیهای مختلفی توسط روشنفکران انجام شده است و در خالل آنها انتقـادات و پیـشنهادات مختلفـی داده

شدهاند” :مؤسسهی طراحی سیاسی“ جانگ بُجون در  ۲۱می” ،نظرات پوچ ضد اتحاد جماهیر شوروی“ النگ یون
) (Long Yunدر  ۲۲می” ،کمیتهی چارهسازی“ در  ۲۲می ،سخنرانی لـین شـیلینـگ ) (Lin Xilingدر مـورد
”انتقــاد از سوسیالیــسم -فئودالیــس ِ
م حکچ“ در دانــشگاه پکینــگ در  ۳۰مــی ،ســخنرانی وو زوگوآنــگ ) Wu
 (Zuguangمبنی بر ”متوقف کردن کنتـرل هنـر توسـط حـزب“ در  ۳۱مـی ،و سـخنرانی چـو آنپینـگ ) Chu
 (Anpingمبنی بر ”سلطهی حزب بر جهان“ در اول ژوئن .تمامی این پیشنهادات و سخنرانیها به گرمی استقبال
شدند ولی بیخبر از اینکه مائو در حال تیز کردن چاقوی قصابی خود بود.
همانطور که قابل پیشبینی بود به تمامی این روشنفکران انـگ طرفـدار جنـاح راسـت زده شـد .در کـل
جمعیت  ۵۵۰۰۰۰نفر به عنوان راستگرا شناسایی شدند.
رسوم چین حاوی این نکته بود که ”دانشمندان چینی را میتوان کشت ولی نبایـد آنهـا را مـورد تمـسخر
قرار داد “.حکچ این قدرت را داشت که روشنفکران را تمسخر کند و حق مسلم آنها را زیر سؤال ببرد و با تهدید
آنان به آزار خانوادههایشان آنها را وادار به تسلیم در برابر تمسخر کند .بسیاری از این روشنفکران تـسلیم شـدند.
در طول این مدت بسیاری از آنان دیگران را به تـسلیم در مقابـل زور تـشویق کردنـد کـه باعـث شکـسته شـدن و
جریحه دارشدن قلب مردم شد .آنهایی که سر تسلیم در مقابل تمسخر حکچ فرود نیاوردند کشته شدند و درسی
برای به وحشت انداختن روشنفکران دیگر شدند.
به این ترتیب ”طبقهی دانشمندان“ سنتی ،الگوی اخالقیات اجتماعی محو شد.
مائو زِدانگ گفت:

امپراطور چین شی هوانگ ) (Qin Shi Huangبه چه چیزی میتواند افتخـار کنـد؟ او تنهـا ۴۶۰

دانشمند پیرو کنفـسیوس را کـشت ،حـال آنکـه مـا  ۴۶۰۰۰روشـنفکـر را کـشتیم .در سـرکوب
ضدانقالبیون آیا ما روشنفکران ضدانقالب را از بین نبـردیم؟ مـن در ایـنجـا بـه کـسانی کـه دم از
طرفداری از دمکراتیک میزنند و ما را به عملکـردی شـبیه امپراطـور چـین شـی هوانـگ مـتهم
میکنند گوشزد میکنم که آنان سخت در اشتباه هستند .ما صدها بار از او جلوتریم[۷۹] .
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در واقع مائو چیزی فراتر از کشتن روشنفکران انجام داد .او ذهن و قلب آنان را از بین برد.
خلق ظاهر فرهنگ از طریق حفظ ظواهر سنتها ولی جایگزین نمودن محتوایشان
پس از آنکه حکچ اصالحات اقتصادی و سیاست درهای باز را اتخـاذ کـرد اقـدام بـه بازسـازی بـسیاری از
کلیساها ،معابد بوداییها و تائویستها نمود .بهدنبال این بازسازیها ،حکچ دست به برگـزاری نمایـشگاه معابـد در
خود چین و نمایشگاههای فرهنگی در خارج از این کشور زد .این کار آخرین تالش حکچ بـرای تخریـب آنچـه از
فرهنگ کهن و سنتهای چین باقی مانده بود بهشمار میرود .برای آنچه حکچ انجام داد ،دو دلیل وجـود دارد .از
یک طرف ،حس مهربانی و شفقتی که بخشی از فطرت انـسان اسـت و حکچ نتوانـسته بـود آن را در مـردم چـین
ریشه کن کند میتوانست باعث از بین رفتن ”فرهنگ حزب“ شود .از طرف دیگر حکچ قصد داشت تـا از فرهنـگ
کهن چین به عنوان َبزَکی برای تغییر چهرهی شیطانی و باطن فریبکار ،شرور و خشن خود استفاده کند.
عصارهی یک فرهنگ ،معنای اخالق باطنی آن است حال آنکه جنبـههـا و اشـکال سـطحی ،تنهـا بـه درد
سرگرمی میخورند .حکچ تنها جنبههای سطحی فرهنگ را احیاء کرد تا با سرگرم کردن مـردم ،تخریـب جنبـهی
اخالقی آنرا تحت الشعاع قرار دهد .اهمیتی ندارد که چنـد نمایـشگاه هنـری و خـوشنویـسی ،چنـد جـشنوارهی
رقصهای اژدها و شیر ،چند جشنوارهی غذا توسط حکچ برگـزار گردیـد ،مهـم نیـست کـه چقـدر آثـار معمـاری
کالسیک توسط این دولت ساخته شد ،مهم این است که حزب تنها بهدنبال احیای ظواهر سطحی فرهنگ بـود نـه
باطن عمیق آن .حکچ در زمانی که منافعش میطلبید نمایشهای فرهنگی خود را در داخل و خارج کشور بـه راه
میانداخت که هدف آن صرف ًا حفظ قدرت سیاسیاش بود.
بار دیگر معابد را مثال میزنیم .معابد مکانهایی بودند که مردم در آنجا خود را تزکیه کرده ،صـبحدم بـه
صدای زنگها و شامگاه به صدای طبلها گوش فرا داده ،در زیر چراغهای نفتی به پرستش بودا میپرداختند .مرد ِم
متعلق به یک جامعهی معمولی انسانی میتوانند در چنین اماکنی به پرستش و استغاثه به درگاه خداوند بپردازنـد.
تزکیه مستلزم قلبی پاک است که بهدنبال هیچ چیز دنیوی نباشد .استغاثه و پرستش نیز به محیطی جدی و مـوقر
نیاز دارد .با وجود این ،معابد به اماکن جلب توریست به منظور کسب منافع تبدیل شدند .امـروزه در میـان کـسانی
که به دیدار معابد چین میروند ،چند نفر را میتوان یافت که بـه راسـتی پـس از تطهیـر و حمـام و عـوض کـردن
لباسهایشان برای تفکر و استغاثه با قلبی مملو از احترام به بودا به آن مکان رفته باشند؟
حفظ ظواهر و تخریب معنای درونی فرهنگ کهن چین وسیلهای است که حکچ برای گمراه کردن مـردم
اتخاذ کرده است .چه بودیسم ،چه دیگر آئینها و چه فرهنگهای نشأت گرفته از آنها همگی محکوم به کـمرنـگ
شدن بهدست سیاستهای خبیثانهی حکچ هستند.

پ -فرهنگ حزبی
حکچ همزمان با تخریب فرهنگ نیمهخدایی اصیل چـین ،جـایگزین کـردن ”فرهنـگ حزبـی“ خـود را از
طریق تحرکات مستمر سیاسی آغاز کرد .فرهنگ حزبی ،نسل قدیم را متحـول ،جـوانهـا را مـسموم و کودکـان را
تحت تأثیر قرار داد .تأثیر آن بینهایت عمیق و وسیع بود .حتی زمانیکه افراد بسیاری سـعی در برمالکـردن بـاطن
شیطانی حکچ کردند ،موفق به برداشتن قدمهای مهمی نـشدند .تنهـا توانـستند روشهـای قـضاوت خـوب و بـد،
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روشهای تحلیل و واژگانی را اتخاذ کنند که بهطور اجتنابناپذیری نقـش و اثـر فرهنـگ حـزب را بـا خـود حمـل
میکنند.
فرهنگ حزب نه تنها وارث شرارت فرهنگهای بیگانهی مارکسیسم و لنینیسم ،بلکه آمیختهی ماهرانهای از
جنبههای منفی هزاران سال فرهنگ چین به همـراه حـس انقالبـی خـشن و فلـسفهی مبـارزهی نـشأت گرفتـه از
تبلیغات توخالی حزبی بود .این عوامل منفی عبارتند از درگیریهای داخلی خانوادههای سـلطنتی بـر سـر قـدرت،
تشکیل دار و دسته برای دستیابی به منافع شخصی ،فریبهای سیاسی برای رنـج دادن بقیـه ،حقـههـای کثیـف و
توطئه .در خالل تالش حکچ برای ادامهی حیات در طول دهههـای گذشـته ،جنبـههـای بـارز ”فریـب ،شـرارت و
تقویت خشونت“ ،پرورش و استمرار یافتهاند.
استبداد و دیکتاتوری ،سرشت فرهنگ حزبی هستند .این فرهنـگ در خـدمت سیاسـت و مبـارزات حـزب
است .محیط مملو از وحشت و استبداد حزب را میتوان از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد:
جنبهی سلطه گری و مراقبت
الف -فرهنگ انزوا
فرهنگ حزب کمونیست فرهنگی منزوی و انحـصاری بـدون آزادی تفکـر ،آزادی کـالم ،آزادی معاشـرت و
آزادی اعتقادی است .مکانیزم چیرگی و تسلط این حزب شبیه سیـستم هیـدرولیک اسـت کـه در آن فـشار بـاال و
یکسویه بودن اساس حفظ نیروی کنترل را تشکیل میدهد .تنها نشتی کوچک کافیـست تـا کـل سیـستم از هـم
بپاشد .برای مثال حزب از گفتگو و مذاکره با دانشجویان در جنبش چهارم ژوئـن امتنـاع کـرد [۸۰] .حکچ از ایـن
میترسید که اگر این نشتی فوران کند ،کارگران ،رعایا ،روشنفکران و نظامیان نیز ممکن اسـت خواسـتار گفتمـان
شوند .در نتیجه ممکن بود که چین بهسمت دمکراسی سوق پیدا کرده و دیکتاتوری تک حزبـی مـورد خطـر قـرار
گیرد .بنابراین دولت کشتن را به تسلیم در مقابل خواستهی دانشجویان تـرجیح داد .امـروزه حکچ بـا بـه خـدمت
گرفتن دهها هزار ”پلیس اینترنتی“ تمامی ارتباطات شبکهای را زیر نظر دارد و مستقیم ًا هر پایگاه اینترنتی مرتبط
با خارج از کشور را که مورد پسندش نباشد مسدود میکند.
ب -فرهنگ رعب و وحشت
در طول  ۵۵سال گذشته حکچ همواره با حربهی ایجاد رعـب و وحـشت بـه سـرکوبی افکـار مـردم چـین
پرداخته است .شالقها و چاقوهای قصابیشان مردم را به تسلیم وادار ساخته چرا که همواره این انتظار وحـشتناک
در ذهن مردم نهیب میزند که چه وقت نوبت آنان فرا میرسد .مردمی که در محیط ترس زندگی کردهانـد مطیـع
گشتهاند .طرفداران دمکراسی ،متفکران مستقل ،منتقدان داخل سیـستم )حکچ( و اعـضای گـروههـای مـذهبی و
معنوی همگی هدف کشتار رژیم قرار گرفتهاند تا درسی برای عامهی مردم باشند ،حزب در پی خفه کردن هر نـوع
اعتراضی در نطفه است.
ج -فرهنگ کنترل شبکهای
کنترل اجتماعی رژیم حکچ بسیار جامع و فراگیر است .سیستم ثبت نام خانوادهها به عنـوان عـضو حـزب،
سیستم کمیتهی نظارت بر محله و همسایگان و سطوح مختلف تشکیل دهندهی ساختار کمیته ،همگی اجزاء ایـن
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شبکه هستند”.شاخههای حزب در سطح مجمع یا گروه پایهگذاری شدهاند” “.همه و هر یک از روسـتاها شـاخهی
حزبی خود را دارند “.حزب و لیگ جوانان کمونیست هر یک مسئول انجام یک سری فعالیتهـای مـنظم و مـدون
هستند .حکچ در این خصوص شعارهایی را نیز مطرح کرده است .برخی از ایـن شـعارها عبارتنـد از” :از در منـزل
خود مراقبت کن و نزدیکانت را زیر نظر داشته باش” “.نزدیکانت را از اعتراض و مخالفت نهـی کـن” “.مـصرانه در
جهت تحقق وظایف سیستم قدم بردار ،انجام وظایف را سرلوحهی زندگی خود قرار ده و با تحقیق و تفحـص سـعی
در یافتن و انجام وظایف بهطور خودجوش داشته باش .بهوش باش و همه جا را قوی ًا زیر نظر داشته بـاش .قـوانین و
مقررات را جدی بگیر و در تمام طول شبانه روز اقـدامات کنترلـی و بازدارنـده را از یـاد نبـر” “.ادارهی [۸۱] ۶۱۰
کمیتهی نظارتی را تشکیل خواهد داد تا فعالیتهای مناطق را بدون برنامه بازدیـد و بـهطـور پـیش بینـی نـشده و
ناگهانی بازرسی و نظارت نماید“.
د -فرهنگ اتهام
ال نادیده گرفته و سعی در تقویـت بـی حـد و حـساب
حکچ اصول قوانین و مقررات جوامع پیشرفته را کام ً
سیاست درگیری داشت .او بـا اسـتفاده از قـدرت مطلـق خـود ،بـستگان کـسانی را کـه بـه آنـان لقـب ”مـالک“،
”ثروتمند“” ،مرتجع“” ،عامل نامطلوب“ و ”طرفدار جناح راست“ داده میشد تنبیه میکرد .حکچ تئوری ”منشأ
طبقات“ را پیشنهاد کرد[۸۲] .
امروز اگـر رهبـران ارشـد در انجـام وظـایف خـود از جملـه اتخـاذ اقـدام مناسـب در جهـت جلـوگیری از
تمرینکنندگان فالون گونگ و حرکت آنان بهسوی پکن بهمنظور ایجاد اغتشاش قصور کنند ،حکچ ضـمن گـرفتن
نقش رهبری از آنان بهطور علنی توبیخشان میکند .حتی در موارد جـدیتـر پـا را از تـوبیخ نیـز فراتـر گذاشـته و
تنبیهات سختتری را اتخاذ میکند” .اگر کسی فالون گونگ را تمـرین کنـد ،تمـام بـستگان او نیـز از کارهایـشان
برکنار میشوند” “.اگر یک کارمند در یک شرکت یا اداره متمایـل بـه فـالون گونـگ تـشخیص داده شـود تمـامی
کارمندان آن اداره از گرفتن پاداش و اضافه حقوق محروم خواهند شد “.حکچ حتی اقدام به اجرای سیاسـتهـای
تبعیض نیز نمود که در آن کودکان به دو گروه ”آنهایی که میتوانند تحصیل کرده و تغییر یابند“ و گروه دوم که
شامل ”پنج لیست سیاه“ )مالکان ،کشاورزان ثروتمند ،مرتجعان ،عناصـر نـامطلوب و راسـتگرایـان( بـود تقـسیم
میشدند .حزب با تشویق مردم به اطاعت از خود شعار ”درستکاری را ورای وفـاداری بـه خـانواده قـرار دهیـد“ را
ترویج میداد .سیستمهایی مثل نظام آرشیو پرسنلی و سازمانی و نظام جابهجایی موقت ،بهمنظور حصول اطمینـان
از تحقق این سیاست پایهگذاری شدند .مردم به متهم کـردن و لـو دادن دیگـران در جهـت منـافع حـزب تـشویق
میشدند و در مقابل این همکاری پاداش دریافت میکردند.
جنبههای تبلیغی
الف -فرهنگ یک صدایی
در دورهی انقالب فرهنگی ،چین پر شد از شعارهایی مثل ”تعلیمات عالی“” ،یک جملهی )مائو( مطـابق ده
هزار جملهای است که همگی حقیقت داشته باشند “.تمامی رسانهها بهطور واحـد حـزب را تحـسین کـرده و آنرا
پشتیبانی میکردند .زمانی که نیاز بود تمامی رهبران سطوح مختلف حزب اعم از دولتـی ،نظـامی ،کـارگران ،لیـگ
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جوانان و سازمان زنان به صحنه آورده میشدند تا از حزب دفاع کنند .همگی میبایست که به سنگ محک آزمـوده
میشدند.
ب -فرهنگ ترویج خشونت
مائو زدانگ گفت” :با داشتن  ۸۰۰نفر جمعیت چگونه میتوان انتظار داشـت کـه درگیـری و نزاعـی وجـود
نداشته باشد؟“ در زمان شکنجه و آزار و اذیت فالون گونگ ،جیانگ زمین گفت” :هیچ تنبیهـی بـرای کـسانی کـه
تمرینکنندگان فالون گونگ را با ایجاد ضرب و جرح به قتل برسانند در نظر نمیگیریم “.حکچ لفظ ”جنگ تمـام
عیار“ را بهکار برد و گفت ”بمب اتمی تنها یک ببر کاغذی است ...حتی اگر نیمی از جمعیـت چـین کـشته شـوند،
نیم دیگر قادرند که سرزمین مادریمان را بازسازی کنند“.
ج -فرهنگ ایجاد تنفر
جملهی ”رنج و محنت طبقات )فقیر( قابل گذشت نیـست و خـشم خـود را در اشـک و خـون خـود زنـده
بدارید“ تبدیل به یک سیاست ملی اصولی شد .ظلم به دشمنان طبقاتی ،یک مزیت محسوب مـیشـد .حکچ ایـن
جمله را میآموخت” :خشم خود را گاز بگیرید ،بجوید و فرو دهید .خشم را در دل خـود بکاریـد تـا جوانـه بزنـد“.
][۸۳
د -فرهنگ فریب و دروغ

در اینجا به چند دروغ حکچ میپردازیم ”محصول هـر مـو ) [۸۴] (muاز خـاک بـیش از  ۱۰هـزار جـین
) (jinاست“ در زمان سیاست ”گامی بزرگ به جلو“ سال ” .۱۹۵۸حتی یک نفر هم در میدان تیـانآنمـن کـشته
نشد“ در زمان کشتار و قتل عام دانشجویان در چهارم ژوئن سال ” .۱۹۸۹ما ویروس سارس را کنتـرل کـردهایـم“

در سال ” .۲۰۰۳در حال حاضر حقوق بشر بهطور کامل در کشور چین رعایت میشـود“ و ”نمودهـای سـهگانـه“.

][۸۵
ه -فرهنگ شستشوی مغزی
اینها چندین شعاری هستند که بهمنظور شستشوی مغزی مردم ابداع شد” .بدون حزب کمونیست ،چـین
نوین بهوجود نخواهد آمد” “.نیروی پیش برندهی ما به سمت آرمان اصلیمان حکچ است و مبنای فکری و تئوری
اصلی که تفکر ما را شکل میدهد مارکسیسم  -لنینیسم است” [۸۶] “.اتحاد کامـل خـود را بـا کمیتـهی مرکـزی
حزب برقرار کن” “.دستورات حزب را اجرا کن اگر برایت قابل فهم هستند ،حتی اگر قادر بـه فهـم آنهـا نیـستی،
آنها را انجام بده تا در اثر انجام دستورات به فهم عمیق آنها نایل شوی“.
و -فرهنگ تملق و چاپلوسی
”آسمان و زمین بزرگند و بزرگ تر از آنها محبت و لطف حزب است” “.ما همهی موفقیـتهـای خـود را
مدیون حزب هستیم” “.من حزب را همچون مادر خود میدانم” “.من زندگی خود را وقف محافظـت از کمیتـهی
مرکزی حزب خود میکنم” “.حزبی بزرگ ،باشکوه و درستکار” “.حزب شکست ناپذیر“ و غیره.
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ز -فرهنگ تظاهر و ادعا
حزب فرهنگ الگوسازی و سرمشقگرایی را یکـی پـس از دیگـری پایـه گذاشـت و پیـشرفتهـای قـومی و
ایدئولوژیکی اجتماعی را ترویج داد .او همچنین تحصیالت ایدئولوژیکی را در اجتماع ترغیب کرد .در نهایـت ،مـردم
همانچیزی را که قبل از مبارزات انجام میدادند از سر گرفتند .همهی سخنرانیهای عمومی ،جلـسات مطالعـاتی و
تشریک تجربیات ،یک نمایش سطحی بود و در خاتمه معیارهای اخالقی جامعه به عقـبگـردی بـزرگ در مـسایل
اخالقی انجامید.
جنبهی ارتباطات بین افراد
الف -فرهنگ حسادت
حزب شعار ”برابری مطلق“ را اشـاعه داد بنـابراین هـرکس کـه پیـشرفتی در جهـت متمایزشـدن از بقیـه
مینمود هدف حمله قرار میگرفت .مردم به افرادی که از توانایی بیشتری برخوردار هستند و از دیگران متمـولتـر
هستند  -به اصطالح ”سندرم چشم قرمز“ ] - [۸۷حسادت میکنند.
ب -فرهنگ زیر پا قرار دادن همدیگر
حکچ فرهنگ ”مبارزهی رو در رو و گزارش دادن پشت سر“ را اشاعه میداد .لو دادن اطرافیان ،جاسوسـی
کتبی در مورد آنها ،تحریف واقعیات و بزرگنمایی اشتباهات آنها همگی از نکات بـارز ایـن فرهنـگ بودنـد .ایـن
رفتارهای موذیانه مالک نزدیکی به حزب و دستیابی به پیشرفت محسوب میشدند.
تأثیرات ظریف بر ذات درونی و رفتار برونی مردم
الف -فرهنگ تبدیل انسان به ماشین
حزب مردم را همچون ”قطعات پر استقامت ماشین انقـالب“ مـیخواسـت .مطلـوب او مردمـی بودنـد کـه
همچون ”ابزاری بدون خطا در جهت تحقق منافع حزب عمل کنند“ و یا عواملی باشند که ”در هر جهت که حزب
از آنها میخواست ،حمله کنند” “.سربازان مائو همواره گوش بهفرمان حزب بوده و در هر جایی که حزب از آنهـا
بخواهد حرکت کرده و در هرکجا که مقاومت و سختی وجود داشته باشد مستقر میشوند“.
ب -فرهنگ اختالط حق و باطل
در دورهی انقالب فرهنگی ،حکچ ”علفهای هرز حاصل سوسیالیست را به محـصول کاپیتالیـست تـرجیح
میداد “.در کشتار چهارم ژوئن به ارتش دستور داده شد تا دانشجویان را به قیمت  ۲۰سال ثبات حزب به خـاک و
خون بکشد .حکچ همچنین هر آنچه را که برای خود روا نمیدانست برای دیگران روا داشت.
ج -فرهنگ شستشوی مغزی خود خواسته و اطاعت بی قید و شرط
”زیر دستان ،مطیع فرمان باال دستان هستند و کل حزب مطیع فرمان کمیته مرکـزی” “.بجنگیـد بـدون
هیچ رحمی و هر گونه فکر خودخواهانهای را که به ذهنتان خطور میکند ریشهکن کنید” “.از اعماق روحتان یـک
انقالب را برون فشانید” “.تا حداکثر امکان با کمیتهی مرکزی حزب همراستا باشید” “.افکار ،قدمهـا ،دسـتورات و
فرامین را متحد کنید“.
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د -فرهنگ ایمن کردن موقعیت شکست پذیر
”چین بدون حزب کمونیست دستخوش هرج و مرج است” “.چین بسیار وسیع است .چه کـسی بـهجـز
حکچ میتواند آنرا رهبری کند؟“ ”اگر چین درهم بشکند ،فاجعهای جهانی به وقوع مـیپیونـدد ،از ایـن رو بایـد
حکچ را در حفظ رهبریتش یاری کنیم “.از ترس و واهمه و بهخاطر حفاظت از خود ،گروههایی کـه گـاهی اوقـات
حتی چپتر از حکچ ظاهر میشدند ،بهطور پیوسته توسط حکچ سرکوب میشدند.
مثالهای بسیار دیگری از این قبیل وجود دارند .هر رهبری به احتمال زیاد میتوانست از تجـارب شخـصی
خود ،انواع گوناگونی از عناصر فرهنگ حزبی را بیابد.
مردمی که درگیر انقالب فرهنگی بودند ممکن است هنوز ”نمایش مدل“ از اُپراهای مـدرن ،سـرودهایی بـا

سخنان مائو و رقص وفاداری را بهطور واضح بهخاطر بیاورند .بسیاری از آنها هنوز کلمات گفتمـان ”دختـر سـپید
موی“]” ،[۸۸مبارزات تونل“ ] [۸۹و ”جنگ معادن“ ] [۹۰را به یاد دارند .حکچ از طریق همین آثـار ادبـی ذهـن

مردم را شستشو داد و مغز آنان را با کلماتی مثل حزب ”چه باشکوه و عظیم اسـت“؛ ”چـه بـیبـاک و شـجاعانه“

حزب ما در مقابل دشمنان مقاومت کرد؛ سربازان حزب ”چه سراپا خود را وقف حزب کردهانـد“؛ چقـدر مـشتاقانه
جان خود را در دفاع از حزب بر کف نهادهاند؛ و چه احمق و خونخوار است دشمن ما ،پـر کـرد .ماشـین تبلیغـاتی
حکچ روز به روز ،بیشتر افکار مورد نیاز حزب کمونیست را به درون ذهن و اعتقادات مردم تزریق مـیکـرد .امـروز
اگر کسی به گذشته رجوع کند و اشعار حماسی و رقصهای موزیکال همچون ”شرق سرخ است“ را مـرور کنـد در
مییابد که تمامی مضمون و سبک این اشعار و نمایشها دربارهی ”کشتن ،کشتن و کشتن بیشتر“ است.
همزمان حکچ زبان و گفتار خاص حزبی خود را ابداع کرد ،مانند زبان فحشآمیز در انتقاد جمعی ،کلمـات
چاپلوسانه برای تحسین حـزب و تـشریفات اداری بیهـوده مثـل ”مقالـهی هـشت قـسمتی [۹۱] “.مـردم بـهطـور
ناخودآگاه به صحبت بر اساس نظام فکری حزب مبنی بر مبارزهی طبقاتی ،تمجید حـزب و اسـتفاده از زبـان زور و
تحکمآمیز بهجای صحبت آرام و منطقی سوق داده میشدند .حکچ حتی لغتنامهی مذهبی را مورد سوء اسـتفاده
قرار داده و مفاهیم آن اصطالحات را تحریف کرده است.
یک قدم ورای حقیقت اشتباه است .فرهنگ حزبی حکچ اصول اخالقی سنتی چین را نیز تـا حـدی مـورد
سوء استفاده قرار داده است .برای مثال فرهنگ سنتی وفا و صداقت را ارزش میداند .حزب کمونیـست نیـز همـین
ادعا را دارد و حال آنکه آنچه را که حزب میخواهد صـرف ًا صـداقت و وفـا در مقابـل خواسـتههـای حـزب اسـت.
فرهنگ سنتی بر احترام به خانواده حرمت مینهد .حکچ نیز برای کسانی که به والدین خود در صورت نیاز کمـک
نکنند مجازات زندان در نظر گرفته است ولی علت اصلی آن این است که اگر کمک مالی از سـوی فرزنـدان نباشـد
بارمالی آن بهدوش دولت خواهد افتاد .زمانی که منافع حزب طلب کند ،کودکان بهطور کامل از والـدین خـود جـدا
میشوند .فرهنگ سنتی بر وفاداری تکیه دارد پس اصل اهمیت را در درجهی اول بر مـردم ،بعـد کـشور و در آخـر
حاکم ،استوار کرده حال آنکه وفاداری مورد نظر حکچ صرف ًا ایثـار و از خـود گذشـتگی کورکورانـه اسـت .آنقـدر
کورکورانه که بر اساس آن مردم باید بدون قیدوشرط و سؤال و جواب از آن اطاعت کنند.
کلماتی که اغلب توسط حکچ بهکار میروند بسیار گمراه کننده هـستند .بـرای مثـال جنـگ داخلـی بـین
 KMTو کمونیستها را ”جنگ رهایی“ نامیدند گویی که مردم از سـتم و مظلومیـت ”رهـایی“ یافتـهانـد .حکچ
دورهی پس از سال  ۱۹۴۹را دوران ”پس از پایهگذاری کشور چین“ نامید ،حال آنکه در واقع چـین مـدت زمـان
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بسیار مدیدی قبل از آن وجود داشته است .حکچ به سادگی یک رژیم سیاسی جدیدی را بر سر کار نهاد .سه سال
قحطی ]” [۹۲سه سال بالی طبیعی“ نامیده شد ،حـال آنکـه در واقـع یـک بـالی طبیعـی نبـود بلکـه بحـران و
فاجعهای حاصل دست بشر بود .به هرحال با شنیدن مداوم این کلمات در زندگی روزمره و تأثیرگیری ناخواسـته از
آنها ایدئولوژی حزبی حکچ به مردم القاء گردید.

در فرهنگ کهن چین ،موسیقی به عنوان راهی برای محدود کردن امیال نفسانی انسان است .در کتـاب آواز
)یو شو( ) ،(Yue Shuجلد  ۲۴دستنوشتههای تاریخنویس )شی جی( ) ،(Shi Jiسیما چیان )) (Sima Qianبین

سالهای  ۱۴۵تا  ۸۵قبل از میالد( ] [۹۳گفت که سرشت انسان صلحجو است؛ تحریکات عوامل خارجی احساسات
را تحت تأثیر قرار داده و احساسات عشقی و نفرتی او را بسته به شخصیت و عقل شخص ،متالطم میکند .اگر ایـن

احساسات محدود و کنترل نشوند شخص توسط وسوسههای خارجی بیشمار و بیپایان اغوا مـیگـردد و بـه فرمـان

احساسات باطنیاش مرتکب اعمال زشت میگردد .بنا به گفتهی سیما چیان امپراطورها در گذشـته بـا اسـتفاده از
سرودهای مذهبی و موسیقی مردم را آرام نگه میداشتند .ترانهها باید ”شاد باشند ولی نه کثیف و هـرزه ،سـوزناک

باشند ولی نه بیش از حد اندوهناک و افسردهکننده “.باید بیانگر تمایالت و احساسات باشـند ولـی در عـین حـال

باید برای این ابراز احساسات کنترل و محدودیتی قائل باشند .کنفسیوس در ”منتخبات“ گفته اسـت ۳۰۰ :جملـه

از کتاب ُادِس )) (The Odesیکی از  ۶۰۰گفتهی نغـز کـه توسـط کنفـسیوس تـدوین و ویـرایش شـده اسـت( را
میتوان در یک جمله خالصه کرد” :از فکر پلید بر حذر باش“.

موسیقی با تمام ابعاد زیبایش بهدست حکچ به عنوان وسیلهای برای شستشوی مغزی مردم مورد اسـتفاده
قرار گرفت .اشعار سرودهایی مثل ”سوسیالیسم خوب است“ و ”چین نوین بدون حزب کمونیست محکـوم بـه فنـا
است“ از کودکستان گرفته تا دانشگاه زمزمهی دانش آموزان و دانشجویان بودند .با خواندن این اشعار مردم بهطـور
ناخودآگاه معانی آنها را میپذیرفتند .بعدها حکچ با دزدیدن آهنگهای زیبای اشـعار محلـی و جـایگزین کـردن
محتوای آنها با آنچه در مدح حزب بود از آنها در جهت تبلیغات برای خـود اسـتفاده کـرد .ایـن کـار دو هـدف
داشت .هدف اول نابودی فرهنگ سنتی و هدف دوم تبلیغ در جهت ارتقاء حزب بود.
در سخنرانی مائو در اجالس یانآن ) (Yan’ anدر مورد هنر و ادبیـات ] [۹۴کـه یکـی مـدارک کالسـیک

حکچ محسوب میشود او تالشهای فرهنگی و ارتش را به عنوان ”دو جبههی جنگ“ معرفی کرد .او بیان داشـت
که داشتن یک ارتش و نیروی مسلح بهتنهایی کافی نیست .ارتشی مسلح به ادبیات و هنر نیـز مـورد نیـاز اسـت .او
خاطرنشان کرد که ادبیات و هنر باید در خدمت سیاست باشند و ادبیات و هن ِر طبقهی کارگر چرخدندهها و پـیچ و
مهرههای ماشین انقالب را تشکیل میدهد .از چنین نظام تفکری” ،فرهنگ حزب“ شکل گرفت که هستهی اصـلی
آن را ”الحاد“ و ”مبارزهی طبقاتی“ تشکیل میداد.
فرهنگ حزب بهراستی کمک شایان توجهی برای پیروزی حکچ در بهدستگیری قـدرت مطلـق و کنتـرل
بی قید و شرط جامعهی چین بود .فرهنگ حزب نیز درست مثل ارتش ،زندانهـا و نیـروی پلـیس ،ماشـین بـسیار
ت مـدل فرهنگـی .ایـن خباثـت فرهنگـی بـا
خشنی بود که نوع متفاوتی از ظلم و قساوت را روا می داشـت -قـساو ِ
نابودکردن  ۵۰۰۰سال فرهنگ سنتی ،اراده را در مردم از بین برد و انسجام ملی مردم چین را سست کرد.
امروزه بسیاری از چینیها از فرهنگ سنتی واقعی خود کمترین اطالعی ندارند .برخی از آنها بر این عقیده
هستند که  ۵۰سال فرهنگ حزب معادل  ۵۰۰۰سال فرهنگ کهن چین است .این واقعیتی غمانگیز است .بسیاری
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نیز که به خیال خود با فرهنگ کهن چین در مبارزهاند از این واقعیت بیخبرنـد کـه در واقـع بـا آنچـه حکچ بـه
عنوان فرهنگ سنتی معرفی کرده و در نتیجه ،با خود ”فرهنگ حزب“ حکچ در جنگند نه با فرهنگ اصیل سنتی
چین.
بسیاری از مردم امیدوارند که نظام جاری چین را جایگزین نظام دمکراتیک غربی کنند .در واقع ،دمکراسـی
غربی نیز بر پایهی فرهنگ ،ساخته شده است ،بهویژه فرهنگ مسیحیت ،که ”همگان را از دیدهی خداوند یکسان و
دارای حق مساوی میداند“ و بنابراین به فطرت انسان و انتخاب او احترام میگذارد .چگونه ”فرهنگ حزب“ ملحـد
و غیر انسانی حکچ میتواند به عنوان زیرساخت یک نظام دمکراتیک غربی قرار گیرد؟

نتیجهگیری
انحراف چین از فرهنگ سنتی از زمان سلسلهی سونگ ) (Songکه بین سـالهـای  ۹۶۰تـا  ۱۲۷۹بعـد از

میالد حکمرانی میکرد آغاز گردیده و از آن زمان تاکنون همواره مورد آسیب عوامل مختلف قرار گرفته است .پـس

از جنبش چهارم می سال  [۹۵] ۱۹۱۹برخی از روشنفکرانـی کـه در پـی موفقیـت سـریع و منـافع فـوری بودنـد
بهدنبال راهی برای دوری جستن از فرهنگ سنتی چین و نزدیک کردن آن به تمدن و فرهنگ غرب گشتند .با این
وجود ،درگیریها و منازعات و تغییرات در حوزهی فرهنگ ،تنها به عنوان یک بحث آکادمیک مطرح بود و درگیری
نظامی دولت را بهدنبال نداشت .زمانیکه دولت دست نشاندهی حکچ بهقدرت رسید این اختالف نظرهای فرهنگی
را اهمیت بخشید و آن را به عنوان بحث مرگ و زندگی حزب مطرح کرد .بنابراین حکچ حملهی خود بـه فرهنـگ
سنتی را با بهکار بردن ابزارهای تخریبی مستقیم و نیز سوء استفادهی غیر مستقیم با شگرد ”برداشـت تفالـه و دور
ریختن عصاره“ آغاز کرد.
تخریب فرهنگ ملی نیز ،عامل دیگری در روند پایـهگـذاری فرهنـگ حـزب بـود .حکچ وجـدان انـسانی و
قضاوت اخالقی را تضعیف کرده و باعث شد تا مردم به فرهنگ سنتی خود پشت کنند .اگـر فرهنـگ ملـی بـهطـور
کامل نابود گردد ،عِرق ملی نیز با آن از بین میرود و تنها یک اسم تو خالی بـرای آن ملـت بـاقی مـیگـذارد .ایـن
هشدار یک هشدار شعارگونه با بزرگنمایی سیاسی نیست.
همزمان با این امر ،تخریب فرهنگ سنتی خرابیهای فیزیکی غیرمنتظره را نیز به همراه داشته است.
فرهنگ سنتی به یکی شدن و هماهنگی انسان و عرش و همزیستی موزون بین انسان و فطـرت و طبیعـت
احترام میگذارد .حکچ مردم را به بهرهمندی از لذت بیپایان ناشی از جنگ بین آسمان و زمین ترغیب مـیکنـد.
این فرهنگ مستقیم ًا باعث خرابیهای زیست محیطی موجود در چین امـروز گردیـده ،بـرای مثـال بـه منـابع آب
میپردازیم .مردم چین با پشت کردن به سنتی که میگوید یک انسان شریف در راه ثروتمند شدن قـدم برمـیدارد
ولی این کار را با شرافتمندی انجام میدهد بسیاری از عوامل زیستمحیطـی و طبیعـت را بـهطـور جـدی آلـوده و
خراب کردهاند .در حال حاضر بیش از  ۷۵درصد از  ۵۰۰۰۰کیلومتر )یا  ۳۰۰۰۰مایل( رودخانههای چین از لحـاظ
زیست ماهیها و آبزیان غیرقابل استفادهاند .بیش از یک سوم منابع آب زیر زمینی از ده سال پیش تاکنون آلـوده
گردیدهاند که این امر در حال حاضر نیز هر روز وخیمتر میشود .برای اولین بار در طـول تـاریخ منظـرهای بـر روی
رودخانهی هوایهه ) (Huaiheبهوجود آمد که شنیدنی است :کودک خردسالی کـه در رودخانـهی آلـوده بـا مـواد

نفتی ،مشغول بازی بود تصادف ًا جرقهای ایجاد کرد که باعث شعلهور شدن سطح رودخانه با زبانههای آتش به ارتفاع
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 ۵متر شد .این زبانهها بیش از  ۱۰درخت بید را که در نزدیکی رودخانه بودند به آتش کشید و خاکستر کرد[۹۶] .
کام ً
ال واضح است در بین کسانی که در آن نواحی زندگی کرده و این آب را مینوشند بیماریهای عجیب و سرطان
ال طبیعی است .دیگر مشکالت محیط زیست مثل بیابانی شدن و شور شدن زمـینهـای شـمال غربـی چـین و
کام ً
آلودگی صنعتی مناطق دیگر نیز همگی ناشی از فقدان ارزش و احترام برای طبیعت است.
فرهنگ سنتی به زندگی احترام میگذارد .حکچ بر این عقیده است کـه ”شـورش و طغیـان توجیـه پـذیر
است“ و”مبارزه با انسانها پر از لذت است “.حزب تحت نام انقالب میتواند دهها میلیون نفر را کشته یا گرسـنگی
دهد .این امر باعث از بین رفتن ارزش زندگی در میان مردم و زیاد شـدن محـصوالت سـمی و داروهـای تقلبـی در

بازار است .برای مثال در شهر فویانگ ) (Fuyangدر استان آنهویی ) (Anhuiبسیاری از نـوزادان سـالم در طـول

دوران شیرخوارگی دست و پاهایشان رشد کامل نیافت و بدنشان بسیار نحیف و سرشان بزرگ شد ۸ .نوزاد در اثـر

این بیماری عجیب مردند .پس از بررسیها معلوم شد که این عارضه به علت شیرخشک مسمومی بوده کـه توسـط
تولیدکنندگان سودجو و بی وجدان تولید شده بود .بعـضی از مـردم خرچنـگ ،مـار و الک پـشت را بـا هورمـون و
آنتیبیوتیک خوراک میدهند و یا الکل صنعتی را با شراب ترکیب میکنند ،برنج را با استفاده از مواد صنعتی جـال
میدهند و آرد را با عوامل سفیدکننده صـنعتی سـفید مـیکننـد .بـه مـدت  ۸سـال یـک تولیدکننـده در اسـتان

ن پخت و پز تولید و پخش میکرد .این روغن حاوی مواد سرطانزا بـود چـرا کـه از
هِنان) (Henanهزاران ُتن روغ ِ
روغنهای ضایعاتی و بازیافت روغن موجود در غذاهای پسمانده تهیه میشد .تولید غذاهای مسموم تنهـا یـک امـر
منحصر به تولیدکنندگان محلی خاص نیست بلکه در سراسر کشور مرسوم است .این تفکر سودجویی مادی بـه هـر
قیمتی که شده است ،چیزی جز میوهی فرهنگ تخریب شده و به تبع آن ،انسانیت و اخالقیات سست شده ،در اثـر
نابودی فرهنگ اصیل نیست.

برخالف انحصارطلبی و نظام بستهی اجتماعی فرهنگ حزب ،فرهنگ سنتی از ظرفیت بسیار باالی انـسجام

یافتهای برخوردار است .در زمان اوج شکوه و جالل سلسلهی تانگ ) ،(Tangآیینهای بـودایی ،مـسیحیت و دیگـر

مذاهب غربی همه با هم و بهطور هماهنگ با تائوئیست و افکار کنفسیوسی در صلح و صفا هـمزیـستی مـیکردنـد.
چهار بب ِر آسیا )سنگاپور ،تایوان ،کرهجنوبی و هنگکنگ( یک هویت فرهنگی جدید تحت عنوان ”کنفـسیوسهـای

جدید“ ،خلق کردهاند .اقتصاد شکوفای آنها نشان میدهد که فرهنگ سنتی مانعی بر سـر راه پیـشرفت اجتمـاعی
نیست.
از طرف دیگر ،فرهنگ سنتی اصل کیفیت زندگی انسان را بر اساس خوشبختی درونی میسنجد نه آرامـش
مادی صرف” .ترجیح میدهم کسی پشت سر ،مرا سرزنش نکند بهجـای آنکـه کـسی در حـضورم مـدحم گویـد.

ترجیح میدهم آرامش فکری داشته باشم تا آسایش فیزیکـی“ ] [۹۷تـائو یـوانمینـگ )[۹۸] (Tao Yuanming

) ۳۶۵تا  ۴۲۷بعد از میالد( در فقر زندگی میکرد ولی روحی پر نشاط و شاداب داشت و تفریح او ”چیدن ستارهها
و خیره شدن به کوههای دور دست جنوب بود“.
فرهنگ پاسخی برای سؤاالتی مثل چگونه تولیدات صنعتی را افزایش دهیم و یـا چـه سیـستم اجتمـاعی را

اتخاذ کنیم ندارد ولی در مقابل با ارائهی رهنمونها و محدودیتهای مثبـت ،نقـش مهمـی را در ایـن زمینـه ایفـا
میکند .زنده کردن دوبارهی فرهنگ سنتی از دست رفته تنها با بازیابی و مرهم نهادن بر حرمـت از دسـت رفتـهی
آسمانها ،زمین و طبیعت ،احترام گذاشتن به زندگی و سر تسلیم فرود آوردن در مقابل خداوند امکان پـذیر اسـت.
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در این صورت است که انسان میتواند بهطور هماهنگ و موزون با آسمان و زمین زنـدگی کنـد و از موهبـت الهـی
رسیدن به سنین باال لذت ببرد.
* * *

یادداشتها:
] [۱پانگو ) (Panguبر اساس اسطوره شناسی چینی اولین موجود در جهـان هـستی اسـت کـه بقیـهی موجـودات
همگی مخلوق او هستند.

] [۲بر اساس اسطوره شناسی چینی ،نووا ) (Nüwaالههی مادر است که نوع بشر مخلوق اوست.

] [۳شنونگ )) (Shennongکه معنای تحتاللفظی آن ”زارع ملکوتی و آسمانی“ است( در اسطوره شناسی چینی

شخصیت افسانهای است که  ۵۰۰۰سال پیش میزیسته .او به انسانهای دوران باستان فنون کشاورزی را آموخـت.
او همچنین بهواسطهی به خطر انداختن جان خود برای یافتن صدها نوع گیـاه دارویـی )و گیـاه سـمی( و گیاهـان
بیشمار از این قسم که نقش بسیار مهمی را در شکل گیری طب سنتی چینی ایفا میکنند مورد تحسین و احترام
است.

] [۴کنگجی ) (Cangjieیا کنگ جی ) (Cang Jieشخصیت افسانهای چـین باسـتان اسـت کـه گفتـه مـیشـود

تاریخدان رسمی امپراطور نژاد زرد و مخترع حروف الفبای چینـی بـوده اسـت .رسـمالخـط حـروف چینـی و نظـام
استفاده از آن در کامپیوتر نیز به همین دلیل بهنام اوست.

ت چینگ ) (Tao-te Chingیا دائو ِد جینگ ) (Dao De Jingکـه یکـی از مهمتـرین متـون
] [۵اقتباس از تائوـ ِ
آئین تائو است و توسط الئوذی یا الئو تسه برشتهی تحریر درآمده است.

] [۶گفتههای سرآغاز از کتاب فراگیری بزرگ ) (The Great Learningنوشتهی کنفسیوس.

] [۷از کتاب دست نوشتههای تاریخدان شی جی ) (Shi Jiنوشتهی سیما چیان ) (Sima Qianمربوط به سالهای

 ۱۴۵تا  ۸۵قبل از میالد که اولین تاریخدان مهم و قابل استناد چین بهشمار مـیرود .او تـاریخ چـین و کـشورهای

همسایهی آن را از دوران باستان و گذشتهی بسیار دور تا زمان حیات خود بر اساس اسناد و مـدارک بـه تحریـر در
آورده است.

] [۸از کتاب منتخبات کنفسیوس.
] [۹ایبید)(Ibid

] [۱۰ای بید)(Ibid

] [۱۱کنفسیوس در کتاب فراگیری بزرگ )(The Great Learningچنین گفت” :با تزکیهی افراد ،خـانوادههـا در

نظم میبودند .با در نظم بودن خانوادهها ،سرزمینشان با عدالت حکومت میشد .با عدالت حکومت شدن سـرزمین،

به کل مُلک شادی و آرامش بخشیده میشد“.

] [۱۲دانگ جونگشو ) (Dong Zhongshuسالهای  ۱۷۹تـا  ۱۰۴قبـل از مـیالد مـسیح کـه یـک متفکـر آئـین

کنفسیوس بود و در زمان سلسلهی هان ) (Hanمیزیست ،در رسالهی خود معروف بـه ”سـه راه هماهنـگ کـردن
انسان و عرش“ )تیان رن سن سه() (Tian Ren San Ceچنین نگاشت” :تا زمانیکه عـرش برپاسـت ،تـائو بـدون
تغییر باقی خواهد ماند“.
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] [۱۳کتاب سفر به غرب که در کشورهای غربی به ”پادشاه میمون“ ) (Monkey Kingمعروف است نوشـتهی وو
چنگن ) (Wu Cheng’enبین سالهای  ۱۵۰۶؟ تا  ۱۵۸۲؟ یکی از رمانهای کالسیک چین است .ایـن رمـان بـر
اساس یک داستان واقعی است که در آن یک راهب چینـی دورهی سلـسلهی تانـگ ) (Tangبـهنـام شـوان زانـگ
) (Xuan Zangکه از سال  ۶۰۲تا  ۶۶۴میزیست پیاده به کشوری که امروز بهنام هندوستان است و زادگـاه آئـین

بودیسم شناخته میشود سفر کرد تا سوتراها )رسالههای بودیستی( را بیابد .در این رمان ،پادشاه میمـون ،پیگـسی
) (Pigsyو سندی ) (Sandyبا برنامهریزی بودا ،مریدان شوان زانگ شدند و او را برای یافتن سوتراها در سفرش بـه
غرب همراهی کردند .آنها در این سفر  ۸۱خطر و مصیبت را پشت سـر نهادنـد تـا سـرانجام بـه غـرب رسـیدند و

ثمرهی واقعی را یافتند.

] [۱۴رؤیای قصر سرخ ،هانگ لو منگ )) (Hung Lou Mengبه رؤیای اتاق سرخ نیز ترجمه گردیده( توسط سـائو
شوئچین ) (Cao Xueqinکه بین سالهای  ۱۷۱۵تا  ۱۷۶۳در زمان سلسلهی چینگ ) (Qingمیزیـست نگاشـته
شده است .این کتاب داستان عشقی ناگواری است که در زمان سقوط اجتماعی یـک خـانوادهی اشـرافی بـه وقـوع

میپیوندد .این داستان به عنوان جریان اصلی کتاب ،واقعیات بسیار زیـاد اجتمـاعی آن دوره از تـاریخ را در اختیـار
میگذارد .همچنان شخصیتهای به یادماندنی و حیرتانگیز این داسـتان کـه مهـمتـرین آنهـا جیـا بـائویو ) Jia

 (Baoyuو لین داییو ) (Lin Daiyuهستند خواننده را مسحور خود میکنند .پیچیدگی و زیبـایی بـسیار وسـیع
ساختاری آن بههمراه زیباییهای ادبی آن که با زبان و لحن جذابی ارائه شده آنرا به عنوان نمونهی بارز هنر رمـان

نویسی چین به جهانیان شناسانده است.

] [۱۵کتاب قانون شکنان باتالق یکی از رمانهای کالسیک ارزشمند چین است که در قرن چهاردهم توسـط شـی
نیان ) (Shi Nai’anنوشته شد .یکصد و هشت زن و مرد بههم میپیوندند تا گروه قانون شکنان بـاتالق را تـشکیل
دهند .خطر ،ماجراجویی ،قتل ،جنگ و قصهای عشقی همگی بهشکلی زیبا یک داستان سنتی را میسازند.

] [۱۶سه پادشاهی یکی از رمانهای کالسیک بـسیار معـروف چـین اسـت کـه توسـط لوئـو گـوانجونـگ ) Luo

 (Guanzhongکه از سال  ۱۳۳۰؟ تا  ۱۴۰۰؟ میزیست به رشته تحریر در آمـده اسـت .ایـن داسـتان بـر اسـاس
دوران سه پادشاهی که بین سالهای  ۲۲۰تا  ۲۸۰بعد از مـیالد وجـود داشـتند نوشـته شـد .ایـن داسـتان بیـانگر

نزاعهای شدید و پیچیدهای است بر سر قدرت و تاج و تخت که در میان سه نیروی سیاسی قوی به نامهای لیو بـی
) ،(Liu Beiسائو سائو ) (Cao Caoو سان چوان ) (Sun Quanدر میگیرد و اسـتعدادهای شـگرف و راهکارهـای
زیرکانهی جنگجویان آن دوران را به رخ خواننده میکشد.

] [۱۷داستان عشق جو ) (Zhouمشرق زمین رمانی است که اصل آن بهدست یـو شـایو ) (Yu Shaoyuدر دوران
سلسلهی مینگ ) (Mingنوشته شده و بعـدها توسـط فنـگ منگالنـگ ) (Feng Menglongدر اواخـر سلـسلهی

مینگ بازنویسی گردید .این رمان یک بـار دیگـر نیـز بعـدها توسـط سـای یوانفانـگ ) (Cai Yuanfangدر دوران

سلسلهی چینگ ) (Qingدوباره نویسی گردید .این کتاب در واقع تاریخ بیش از  ۵۰۰بهار و پـاییز بـین سـالهـای

 ۷۷۰تا  ۴۷۶قبل از میالد و همچنین دوران ”شرایط جنگی“ بین سالهای  ۴۷۵تـا  ۲۲۱قبـل از مـیالد را در بـر

میگیرد.

] [۱۸داستان کامل یو فی ) (Yue Feiتوسط چیان سای ) (Qian Caiدر دوران سلسلهی چینگ ) (Qingنوشـته

شد .این اثر داستان زندگی یو فی از سلسلهی سونگ ) (Songجنوبی اسـت کـه بـین سـالهـای  ۱۱۰۳تـا ۱۱۴۲

میزیسته است .او یکی از مشهورترین فرماندهان و قهرمانان وطن پرست تاریخ کشور چین بهشمار میرود .فرمانده

یو فی به نبرد با غارتگران خطهی شمالی جین ) (Jinپرداخت .او در این ضمن به جرایم و خالفهـایی کـه هرگـز
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مرتکب نشده بود محکوم شد و به زندان انداخته شد و سپس اعدام گردید .این اقـدام در واقـع توطئـهای بـود کـه

توسط نخست وزیر چین هوی ) (Qin Huiکه سعی در از میان برداشتنن حزب جنگطلب داشت چیده شده بـود.

بعدها یو فی از تمام اتهامات بیاساسی که به او زده شده بود مبرا گردید و به یادبودش مقبرهای بنـا شـد .در چهـار

طرف مقبره او چهار مجسمهی فلزی قرار داده شد .این مجسمهها چهار مرد بودند که دستانشـان از پـشت بـسته
شده و با سینهای برهنه بهسمت مقبره زانو زدهاند .این چهار مجسمه سمبل کسانی هستند که در کـشتن یـو فـی
دخیل بودهاند .یو فی به سمبلی برای وفاداری به میهن در فرهنگ چین تبدیل گشت.

] [۱۹این نقل قولی است از کتاب ”خالصهی دستنوشتههای تائویست“ کـه در دوران سلـسلهی چینـگ )(Qing
جمعآوری شده است.

] [۲۰به مورد ] [۸مراجعه شود.

] [۲۱برگرفته از سخنرانی مائو ) (Maoدر هشتمین جلسه از ده جلسه مالقات برنامهریزان حکچ.

] [۲۲کلمات اصلی مائو به زبان چینی از نوعی جناس یا بازی با کلمات استفاده کرده است :من شبیه راهبی هستم
که چتری بهدست دارد -نه تائو )یا فا ،جناس برای ”مو“( نه ملکوت )جناس برای ”آسمان“(.

] [۲۳جی ) (Jieاسم آخرین حاکم سلسلهی شیا ) (Xiaاسـت کـه از سـال  ۲۱تـا  ۱۶قبـل از مـیالد بـوده و جـو
) (Zhouنام آخرین حاکم سلسلهی شانگ ) (Shangاز  ۱۶تا  ۱۱قبل از میالد .هـر دوی آنـان بـه قـساوت و ظلـم
معروفند.

] [۲۴وِن تیانشیانگ )) (Wen Tianxiangاز  ۱۲۳۶تا  ۱۲۸۳بعد از میالد( فرمانـدهی نظـامی بـود کـه بـا سـپاه
مغولها جنگید تا یکپارچگی سلسلهی سونگ ) (Songجنوبی حفظ شود .او در نهم ژانویه سـال  ۱۲۸۳بـه دلیـل

امتناع از تسلیم در مقابل مغولها پس از آنکه زندانی گشت کشته شد.

] [۲۵از منشیوس ) (Menciusفیلسوف چینی.

] [۲۶برگرفته از جملهی بسیار معروفی از منشیوس” :زنـدگی مطلـوب مـن اسـت ،عـدالت نیـز هـمچنـین .وقتـی
نمیتوانم هر دو را با هم داشته باشم ،عدالت را به قیمت جانم حفظ میکنم“.

] [۲۷برگرفته از سرود بین المللی کمونیست .ترجمهی تحت اللفظی آن از زبان چینی عبارتست از” :هرگـز نجـات
بخشی وجود نداشته و ما به خدا اتکایی نداریم .برای ایجاد خوشبختی تنها به خودمان اتکا میکنیم“.

] [۲۸امپراطور تایوو ) (Taiwuاز سلسلهی تانگ معروف به توئو تائو ) ۴۲۴) (Tuo Taoتا  ۴۵۲بعد از میالد(.

] [۲۹امپراطور ووزانگ ) (Wuzongاز سلسلهی تانگ معروف به لی یان ) ۸۴۰) ( Li Yanتا  ۸۴۶بعد از میالد(.

] [۳۰امپراطور وو  Wuاز سلسلهی جو ) (Zhouشمالی معروف بـه یـو یونـگ ) ۵۶۱) (Yu Yongتـا  ۵۷۹بعـد از
میالد(

] [۳۱امپراطور شی زانگ ) (Shi Zongاز سلسلهی جو ) (Zhouدوم معروف به چایرونـگ ) ۹۵۴) (Chairongتـا
 ۹۵۹بعد از میالد(.

] [۳۲شعاری که در اواسط دههی  ۱۹۶۰در طول انقالب فرهنگی چین بهکار میرفت.
]” [۳۳معبد اسب سفید“ ،اولین ِدیر یا صومعه در چین در سال  ۶۸بعد از میالد یعنـی یـازدهمین سـال حکومـت
یانگ پینگ ) (Yong Pingاز سلسلهی هان شرقی ) ۲۵تا  ۲۲۰بعد از میالد( ساخته شد.

] [۳۴به زبا ِ
ن دای ) (Daiدستنوشتهی بییی ) (Beiyeتانالن ) (Tanlanتلفظ میشود .بـییـی گیـاهی اسـتوایی
است از خانوادهی نخل .درخت بلندی است با برگهای پهن که در مقابل آفاتی مثل بید مقاوم بوده و زمان زیـادی

طول میکشد تا خشک شود .در زمان باستان قبـل از ایـنکـه کاغـذ اختـراع شـود ،نیاکـان دای ) (Daiنامـههـا و
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نوشتههای خود را بر روی برگهای آن مینگاشتند .حروفی که بر روی این برگهـا حـک شـده بودنـد را مکاتبـات

بییی مینامند و نسخ آنرا تانالن )دستنوشتهی بییی(.

] [۳۵پارک شیانگ شان ) (Xiangshan Parkکه همچنان بهنام پارک تپههای معطر نام گرفته در  ۲۸کیلـومتری

شمالغربی پکن واقع است .این پارک در سال  ۱۱۸۶در زمان سلسلهی جین ) (Jinساخته شد کـه اسـتراحتگـاه
تابستانی خانوادهی سلطنتی در دورهی سلسلههای یوان ،مینگ و چینگ بود.

] [۳۶برگرفته از ”چقدر میراث فرهنگی به زبانههای آتش سپرده شد“ نوشتهی دینگ شو ).(Ding Shu

] [۳۷گارد سرخ به غیر نظامیانی گفته میشد که در خط مقدم تحقق انقالب فرهنگی فعالیت میکردند .اغلب آنان
نوجوانان  ۱۴یا  ۱۵ساله بودند.

] [۳۸قصر تابستانی که در  ۱۵کیلومتری پکن قرار داشت بزرگترین و دستنخوردهتـرین بـاغ سـلطنتی در چـین
است که بیش از  ۸۰۰سال سابقه دارد.

] [۳۹معبد لوگوان )(Louguanیک مقبرهی معروف تائوئیستها در چین اسـت .آن بـه عنـوان اولـین تکـه زمـین

بخشیده شده در زیر آسـمان دانـسته شـده اسـت .ایـن معبـد در دامنـهی تپـهای در شـمال کـوههـای جونگنـان
) (Zhongnanدر  ۱۵کیلومتری جنوب شرق بخش جوجی ) (Zhouzhiو  ۷۰کیلـومتری شـهر شـی آن )(Xi’an
واقع گردیده است.

] [۴۰لی ) (liواحد اندازهگیری طول در چین است )یک لی معادل نیم کیلومتر یا  ./۳مایل است(

] [۴۱امپراطور گائوزو ) (Gaozuاز سلسلهی تانگ معرف به لـی یـوان ) ۶۱۸) (Li Yuanتـا  ۶۲۶بعـد از مـیالد(،
اولین امپراطور سلسلهی تانگ ).(Tang

] [۴۲کمونهای خلق در آن زمان از باالترین رده در سه ردهی اجرایی و اداری در مناطق روسـتایی از سـال ۱۹۵۸
تا  ۱۹۸۲در چین برخوردار بودند .این کمونها وظایف و عمـلکردهـای دولتـی ،سیاسـی و اقتـصادی را بـه عهـده
داشتند .آنها بزرگترین واحدهای جمعی بودند که بعدها به جوخههای تولید و تیمهای تولید تبدیل شـدند .پـس
از سال  ،۱۹۸۲شهرکها جایگزین آنها شدند.
] [۴۳به مورد ] [۳۶مراجعه شود.

] [۴۴ماهایانا ماهاپارینیروانا سوترا ) (Mahayana Mahaparinirvana Sutraبه عنوان آخرین ماهایانـا سـوترای

بودا تلقی میشود که در آخرین روز حیات زمینی بودا بیان شده است .گفته میشود کـه آن آرامـی و آرام بخـشی

تمامی سوتراها را یکجا در خود دارد.

] [۴۵برگرفته از تایشو تریپیتاکا ) ،(Taisho Tripitakaجلد  T۰۱شماره  ،۷ماهایانا ماهاپارینیروانا سوترا ،ترجمـه
موقتی بوده و قابل بهبود است.

] [۴۶برگرفته از کتاب اصول تئوری و عملی سرکوبی ادیان توسط حکچ نوشتهی بای جی ).(Bai zhi

] [۴۷موکتی ) (Muktiبه معنای ”محکم نگه داشتن دارما“ یا ”تدریس یا انتقال قانون“ است .موکتی را مـیتـوان

به کلمات زیر نیز ترجمه کرد :از دست دادن ،آزاد کردن ،تحویـل دادن ،آزادی ،رهـایی ،فـرار از بنـدها و بـهدسـت
آوردن آزادی ،آزادی از بازپیدایی ،از کارما و گناه ،از خیاالت و توهم ،از رنج .این کلمـه معنـای نیروانـا و نیـز آزادی

بهدست آمده در دایانا )) (Dhyanaتمرکز( را در خود دارد .این به معنی فرار از سامسارا ) (Samsaraیـا بازپیـدایی

است.

] [۴۸نیروانا ) (Nirvanaدر بودیسم و هندوئیسم عبارتست از یک آرامش و هارمونی عمیـق کـه فـارغ از رنـجهـا و
مصائب زندگی بشری است .احساس یکی شدن با روح ابدی.
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] [۴۹سرکوبی مبارزان ضد انقالب که بهطور وحـشیانهای توسـط اعـضای اجتماعـات مخفـی ،نهادهـای مـذهبی و
 KMTدر اوایل سال  ۱۹۵۱انجام گرفت.
]” [۵۰جنگ علیه تجاوز ایاالت متحده و کمک به کره“ چنـانچـه حکچ آن را نامیـد ،در سـال  ۱۹۵۰بـه وقـوع
پیوست .در دنیا این واقعه را بهنام ”جنگ کره“ میشناسند.

] [۵۱وو یائوزانگ )) (Wu Yaozongکه بین سالهای  ۱۸۹۳تا  ۱۹۷۵بعد از میالد میزیست( و دیگران ،مقالهای

بهنام ”وسایل و ابزار جامعهی مسیحیان چین جهت ساختن چینی جدید“ را منتشر کردند .ایـن مقالـه هـمچنـان
تحت عنوان ”نوآوری بیانیهی سه -خود“ در سال  ۱۹۵۰کلیسای ”سه -خود“ را پایه نهاد.

]” [۵۲تاالر بزرگ خلق“ که در سال  ۱۹۵۹ساخته شد در بخش غربی میـدان تیـانآنمـن قـرار دارد .ایـن محـل
گردهمایی اعضای کنگرهی ملی چین است.

] [۵۳به مورد ] [۴۶مراجعه شود.

] [۵۴ردای کِسا) ،(Kesaردای راهبان.

] [۵۵جانگ بُجون ) (Zhang Bojunکه بین سالهای  ۱۸۹۵تا  ۱۹۶۹بعد از میالد میزیست یکی از بنیانگذاران

”لیگ دمکرات چین“ بود که یکی از احزاب دمکرات چین محسوب میشد .او در سال  ۱۹۵۷به عنوان مهـمتـرین
هوادار حزب راست توسط مائو نامیده شد و یکی از معدود راستگرایانی بود که پس از انقالب فرهنگـی مجبـور بـه

پرداخت غرامت نشد.

] [۵۶امپراطور هویزونگ ) (Huizongاز سلسلهی سونگ ) (Songمعروف به جـائو جـی ) (Zhao Jiکـه از سـال
 ۱۱۰۰تا  ۱۱۲۶بعد از میالد حکمرانی میکرد.

] [۵۷سو دونگ پو )) (Su Dongpoاز سال  ۱۰۳۶تا  ۱۱۰۱بعد از مـیالد( شـاعر و نویـسندهی معـروف سلـسلهی
سونگ ) .(Songاو یکی از نثر نویسان مشهور سلسلههای سونگ و تانگ بود.

] [۵۸وِن جنگمینگ )) (Wen Zhengmingاز سال  ۱۴۷۰تا  ۱۵۵۹بعد از میالد( نقاش چینـی عـصر سلـسلهی
مینگ ).(Ming

] [۵۹تانگ بوهو ) Tang Bohuاز سال ۱۴۷۰تا  (۱۵۲۳دانشمند ،نقاش و شاعر بنام سلسلهی مینگ ).(Ming
] [۶۰جین ) (Jinیک واحد اندازه گیری وزن در چین است .یک جین معادل نیم کیلوگرم یا  ۱/۱پاوند است.
] [۶۱به مورد ] [۳۶مراجعه شود.

] [۶۲برگرفته از شعری از مِنگ هائوران )) (Meng Haoranاز سال  ۶۸۹تا  ۷۴۰بعد از میالد( کـه شـاعر معـروف
عصر سلسلهی تانگ بود.

] [۶۳وانگ شیجی ) (Wang Xizhiکه از سال  ۳۲۱تا  ۳۷۹بعد از میالد مـیزیـست مـشهورترین خـوشنـویس
تاریخ چین است که در عصر سلسلهی تانگ میزیست.

] [۶۴مقدمهی اصلی الن تینگ ) (Lan Tingکه توسط وانگ شـیجـی ) (Wang Xizhiدر اوج دوران شـکوفایی

هنر خوشنویـسی او ) ۵۱سـالگی ،سـال  ۳۵۳بعـد از مـیالد( نوشـته شـده و بـه عنـوان یکـی از مهـمتـرین آثـار
خوشنویسی تاریخ چین شهرت جهانی دارد.

] [۶۵وو چنگِن )) (Wu Cheng’enاز  ۱۵۰۶؟ تا  ۱۵۸۲؟ بعـد از مـیالد( شـاعر و رمـان نـویس دوران سلـسلهی
مینگ ،نویسندهی ”سفری به غرب“ یکی از چهار رمان برتر چین.
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] [۶۶وو جینگزی )) (Wu Jingziاز سال  ۱۷۰۱تا  ۱۷۵۴بعد از مـیالد( یکـی از نویـسندگان صـاحب نـام دوران
سلسلهی چینگ ) (Qingبود که کتاب ”دانـشمندان“ )رولـین وایشـی ) ،(Rulin Waishiهمچنـین معـروف بـه

”تاریخ غیر رسمی دانشمندان“( از آثار اوست.

] [۶۷نثری نوشتهی ُایانگ شییـو )) (Ouyang Xiuبـین سـالهـای  ۱۰۰۷تـا  ۱۰۷۲بعـد از مـیالد( ،او یکـی از
نثرنویسان برجستهی سلسلههای سونگ و تانگ بود .او خود را ”مست پیر“ لقب داده بود.

] [۶۸نام دیگر گارد سرخ.

] [۶۹دایرهالمعارف یانگل ) (Yongleیا دانگل دادیآن ) (Yongle Dadianبهدستور امپراطور یانگـل از سلـسلهی
مینگ در سال  ۱۴۰۳آغاز شد .آن جزء اولین و کاملترین دایرهالمعارفهای جهان بهشمار میرود .بـرای تـدوین آن

دو هزار دانشمند آغاز بهکار کردند که از  ۸۰۰۰متن دوران باستان چین تا اوایل دوران سلـسلهی مینـگ اسـتفاده
کردند .این دایرهالمعارف در سال  ۱۴۰۸به پایان رسید که مشتمل بر  ۲۲۰۰۰نسخهی دست نوشته بود که حجـم

کل آن بالغ بر  ۴۰متر مکعب ) ۱۴۰۰فوت مکعب( میشد.

] [۷۰لین بیائو )) (Lin Biaoبین سالهای  ۱۹۰۷تا  .(۱۹۷۱او یکی از رهبران ارشد حکچ بود که به عنوان قـائم
مقام) (۱۹۵۸و وزیر دفاع ) (۱۹۵۹مائو زدانگ خدمت میکرد .لین به عنوان جانشین مـائو در سـال  ۱۹۶۶در نظـر

گرفته شده بود ولی بعدها در سال  ۱۹۷۰از نظر افتاد .او محکوم به تالش برای فرار از چین شده بود .هواپیمـای او
در مغولستان سقوط کرد و به مرگ او انجامید.

] [۷۱لیانگ شیائو ) (Liang Xiaoنمایندهی گروهی از نویسندگان بود که در میان آنها نویـسندهای بـه نـام جـو
ییلیانگ ) (Zhou Yiliangبود کـه عـضویت او در گـروه نویـسندگان باعـث دریافـت نامـهی بـدون امـضایی کـه
نویسندهی آن خود را یک دوست قدیمی معرفی کرده بود و نام آنرا ”نهایت وقاحت“ گذاشته بود شد.

] [۷۲امپراطور چین شی هوانگ )) (Qin Shi Huangاز سال  ۲۵۹تا  ۲۱۰قبل از میالد( معروف به یینـگ جِنـگ
) (Ying Zhengاولین امپراطور چـین متحـد بـود .او قـانون ،زبـان نوشـتاری ،واحـد پـول ،وزن و انـدازهگیـری را

استاندارد کرد و دستور ساخت دیوار بزرگ چین را صادر نمود .این اقدامات تأثیر بسیار عمیقی در تاریخ و فرهنـگ

چین داشتند .او دستور داد تا کتابهای مکاتب مختلف از جمله کنفسیونیسم و دائویسم سوزانده شـوند و یـکبـار
دستور داد تا  ۴۶۰دانشمند کنفسیوسی زنده مدفون گردند .این وقایع بعدها در تاریخ ”سوزاندن کتابها و مـدفون

کردن دانشمندان“ نامیده شد .او آرامگاه بسیار بزرگی بـرای خـود سـاخت و ”سـپاه خـاک رس“ ) Terra-cotta

 (Armyحافظ مقبرهی امپراطور چین ) (Qinبه عنوان هشتمین عجایب جهان نام گرفت.
] [۷۳برگرفته از آثار نوشته شدهی مائو زدانگ بین سالهای  ۱۹۴۹تا  -۱۹۷۶جلد دوم.
] [۷۴برگرفته از اثر ”یکسوکردن سبک کار حزب“ اثر مائو در سال .۱۹۴۲

] [۷۵برگرفته از ”سخنرانی مائو در نشست یانان ) (Yan’anدر مورد ادبیات و هنر“).(۱۹۴۲

] [۷۶وو شون)) (Wu Xunاز سـال  ۱۸۳۸تـا  ۱۸۹۶بعـد از مـیالد( کـه اصـل نـام او وو چـی ) (Wu Qiبـود در
شاندونگ تانگیی ) (Shandong’s Tangyiزاده شد .پس از آنکـه پـدرش را در سـنین طفولیـت از دسـت داد
خانوادهاش به تکدیگری افتاد .او برای سیرکردن شکم مادرش گدایی مـیکـرد و بـه عنـوان گـدای خـدمتگـذار

خانواده نام گرفت .پس از آنکه مادرش درگذشت ،تکدیگری تنها وسیلهی امرار معاش او گردیـد .او بـه وسـیلهی
پولی که از این راه جمع کرد مدارس مجانی را برای کودکان تأسیس کرد.

] [۷۷هو فنگ )) (Hu Fengاز سال  ۱۹۰۲تا  ،(۱۹۸۵دانشمند و منتقد ادبـی بـود کـه بـا ادبیـات سیاسـی رژیـم
حکچ مخالفت کرد .او در سال  ۱۹۵۵از حزب اخراج و به  ۱۴سال زندان محکوم شد.
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] [۷۸برگرفته از ”آثار منتخب مائو زدانگ )جلد “(۵به نام ”همه چیز در حال تغییر است“ ).(۱۹۵۷

] [۷۹چیان بوچنگ ) ،(Qian Bochengفرهنگ شرق ،چاپ چهارم )سال .(۲۰۰۰

] [۸۰جنبش دانشجویی چهارم ژوئن توسط دانشجویان کالج آغاز شد که خواستار اصـالحات دمکراتیـک در چـین
بین  ۱۵آوریل تا  ۴ژوئن سال  ۱۹۸۹بودند .این جنبش بعدها توسط ”ارتش آزادی بخش مردمی“ سرکوب شـد و
مجامع بینالمللی آنرا کشتار خونین چهارم ژوئن نامیدند.

] [۸۱آژانسی که بهطور خاص برای تحت تعقیب قراردادن فالون گونـگ تأسـیس شـد و قـدرت مطلـق بـر تمـامی
سطوح اداری و اجرایی حزب و تمامی سیستمهای سیاسی و قضایی دیگر داشت.
] [۸۲تئوری ”منشاء طبقات )یا دودمان یا اصل و نسب(“ تئوریای است که ادعا میکنـد فطـرت شـخص بـستگی
مستقیم به طبقهی خانوادهای که در آن بهدنیا آمده است دارد.
] [۸۳برگرفته از اشعار اُپرای مدرن ”افسانههای فانوس قرمز“ که یک نمایشنامهی مشهور است و در زمـان انقـالب
بزرگ فرهنگی بین سالهای  ۱۹۶۶تا  ۱۹۷۶ساخته شد.

] [۸۴مو ) (Muواحد مساحت است که در چین بهکار میرود .یک مو معادل  ·⁄۱۶۵جریب است.

]” [۸۵نمودهای سهگانه“ مدعیست که حزب باید همواره پیشرفتهـای حاصـله در نیـروی تولیـد چـین ،فرهنـگ
پیشرفتهی چین و خواستهها و عالیق پایهای اکثریت تودهها را به نمایش بگذارد.

] [۸۶افتتاحیهی ”اولین جلسه“ از ”اولین کنگرهی ملی مردمی جمهوری خلق چین“ ) ۱۵سپتامبر.(۱۹۵۴
] [۸۷سندرم ”چشم قرمز“ که معادل ”چشم سبز“ در فرهنگ غرب است برای توصیف شخصی بهکار مـیرود کـه
زمانیکه دیگران را در صحنهی تالش موفقتر از خود می بیند ،احساس ناراحتی کرده و احساس میکند که حقش
تضییع گردیده و باید او موفقتر از دیگران در نظر گرفته شود.
] [۸۸یک نمایش نامهی سمبلیک رسـمی کـه در زمـان انقـالب فرهنگـی ) (۱۹۶۶-۷۶بـهوجـود آمـد .بـر اسـاس
افسانههای محلی ”دختر سپید موی“ یک موجود ابدی مؤنث است که در غاری زندگی میکند و از نیروی مـاورای
طبیعی برای پاداش دادن به عمل نیک و تنبیه اعمال زشت برخوردار است که حـق را پـشتیبانی و باطـل را نـابود
میکند .با این وجود در این اُپرای چینی او به عنوان دختری مطرح گردیده که پس از آنکه پدرش در اثر مخالفـت
با ازدواج او با یک مالک پیر زیر کتک کشته میشود بـه غـاری پنـاه مـیبـرد .او در اثـر سـوء تغذیـه سـپید مـوی
میگردد .این داستان یکی از مهمترین آثار دِرام چین گردید که تنفر مردم از مالکین را صد چندان میکرد.

] [۸۹مبارزات تونل ) ،(Didua Zhanفیلم سیاه و سفید سال  ۱۹۶۵که در ایـن فـیلم حکچ ادعـا کـرد کـه شـبه
نظامیان او در چین مرکزی در تونلهای زیرزمینی مختلف در دههی  ۱۹۴۰با غارتگران ژاپنی جنگیدهاند.

] [۹۰جنگ معادن ) (Dilei Zhanفیلم سیاه و سفید سال  ۱۹۶۲بـود کـه در آن حکچ ادعـا مـیکـرد کـه شـبه
نظامیانش در استان هبی ) (Hebeiبه وسیلهی مینهای دستساز در دههی  ۱۹۴۰با غارتگران ژاپن جنگیدهاند.

] [۹۱یک نوشتهی ادبی که آزمونهای مدنی حکومتی را توصیف میکند و بهواسطهی شـکل خـشک و ایـدههـای
ضعیفش معروف است.
] [۹۲قحطی بزرگ سالهای  ۱۹۵۹تا  ۱۹۶۱در چین بزرگتـرین قحطـی در تـاریخ بـشر اسـت .تعـداد ”مـرگ و
میرهای غیر طبیعی“ این قحطی بین  ۱۸تا  ۴۳میلیون نفر تخمین زده میشود.
] [۹۳به مورد ] [۷مراجعه کنید.

] [۹۴توسط مائوزدانگ سال .۱۹۴۲

] [۹۵جنبش چهارم می اولین جنبش عظیم مردمی در تاریخ چین مدرن است که در  ۴می  ۱۹۱۹شروع شد.

نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۶
] [۹۶چن گوییلی ) ،(Chen Guiliهشدار رودخانهی هوایهه ) (Huaiheسال .۱۹۹۵

۳۳

] [۹۷برگرفته از پیشگفتار کتاب دیدار لی یوان ) (Li Yuanدر بازگـشت بـه پـانگو ) (Panguنوشـتهی هـان یـو
) ۷۶۸ ) (Han Yuتا  ۸۲۴بعد از میالد( یکی از مشهورترین نثرنویسان دوران سلسلهی تانگ و سونگ.
] [۹۸تائو یوانمینگ ) ۳۶۵) (Tao Yuanmingتا  ۴۲۷بعد از میالد( ،که به تائو چیان ) (Tao Qianنیـز معـروف
است ،یکی از شاعران شهیر ادبیات چین محسوب میشود.

