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 چکیده

های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین این مقاله با هدف بررسی زمینه 

در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا جامعه سیاسی چین از ابتدا مولد و 

اقتدارگرایی در تمامی اعصار حتی در جهان های اقتدارگرا بوده و این میزبان دولت

ای هرچند شکلی از دموکراسی داشته اند تداوم امروز که بسیاری از جوامع تجربه

یافته است؟ به منظور پاسخگویی به سؤال، این مقاله با مفروض گرفتن عواملی 

همچون سرزمین پهناور، اقتصاد کشاورزی و یا تهاجم خارجی با برجسته کردن وجه 

دیشه های فکری و انگیرد که بررسی زمینهری، این فرضیه مورد سنجش قرار میفک

دهد که توجه به سنت سیاسی چین در سه دوره باستان، معاصر و میانه نشان می

است. های فکری جامعه چین بودهدار و متناسب با زمینهدولت اقتدارگرا، امری ریشه

                                                                                                    
 (farghavani@shirazu.ac.ir). استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز)نویسنده مسئول(1
 (fforootan1371@yahoo.com)دانشگاه شیراز اندیشه سیاسی دانشجوی دکترای. 2
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ای فکری مولد اقتدارگرایی رابطه هایهای پیش گفته نیز با جریانحتی مولفه

های این پژوهش در نتیجه واکاوی سنت فکری و اندیشگی اند. یافتهتکمیلی داشته

دهد که تاثیر زیاد مکاتب فکری مشوق اقتدارگرایی در دروان باستان چین نشان می

و میانه بر فعل سیاسی چین و تداوم سنت گرایی کنفوسیوسی و ظهور کمونیسم در 

رن در واکنش به نفوذ و سلطه غرب منجر به تقویت و تداوم اقتدارگرایی عصر مد

دولت در چین شده است. بحث از سنت دولت قدرتمند و اقتدارگرا در چین، در 

های فکری و اندیشگی چین در ادوار باستان، میانه ترین ویژگیکنار تمرکز بر مهم

ه هر یشمندان مهم منتسب بفلسفی و اند -ترین مکاتب فکریو معاصر در قالب مهم

های اصلی این نوشتار برای بررسی فرضیه را تشکیل ها، بخشیک از این نحله

 دهند.می
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 مقدمه 

های دموکراتیک در شرق آسیا طی دو دهه اخیر، با آغاز موجی از جنبش

 کشورهایی چون هند، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و تایوان به پیشرفت

 اند؛چشمگیری در عرصه دموکراسی هرچند با مدل های بومی خود دست یافته

ه و دطوری که نسبت دولت با جامعه در این جوامع به نسبتی نظارتی بدل شبه

هایی هرچند ابتدایی به شهروندان خویش از مداخله در دولت ضمن اعطای آزادی

کند. این در حالی است که بسیاری از تمام وجوه زندگی آنها اجتناب می

نظران غربی همچون مونتسکیو با استفاده از مفهوم استبداد شرقی، کارل صاحب

مبود آب در کید بر مسئله کمارکس به کمک شیوه تولید آسیایی و ویتفوگل با تأ

های دولت و سیاست در این جوامع با دول و جوامع آسیایی و مقایسه ویژگی

های اند که آسیا محل استقرار و تداوم حکومتجوامع اروپایی به این نتیجه رسیده

و  های عریضاستبدادی، خودکامه و مبتنی بر زور است که با ایجاد بروکراسی

ایدئولوژی فراگیر و نظام تک حزبی، انحصار سیاسی و طویل، استفاده از یک 

زدایی در جامعه و جلوگیری از مشارکت اقتصادی را در دست گرفته و به سیاست

آورند و با نفی حقوق فردی و صنفی های اجتماعی خارج از دولت روی میگروه

ود دافراد در برابر دولت، راه هرگونه اعتراض و مقاومت مردمی علیه دولت را مس

های دموکراتیک که در برخی از جوامع آسیایی صورت کنند. گرچه پیشرفتمی

گرفته است، صحت و سقم این نظریات را زیر سؤال برده است اما باید اذعان 

ر توان بکرد که ماهیت دولت در چین به عنوان یک کشور آسیایی را هنوز می

م ه در این کشور سیستاساس این دسته از نظریات تحلیل و ارزیابی کرد؛ چراک

ن اندازی بر تمام شئوحکومت استبدادی، تاریخی چهار هزار ساله دارد که با دست

شود؛ مملکتی، مانع پیشبرد هرگونه تالش برای استقرار نظام دموکراتیک می
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طوری که اثرات نامطلوب استبداد سلطنتی حاکم بر چین طی سالیان دراز و به

به ایجاد قانون اساسی مدون و حکومت تحت لوای عدم تمایل رهبران این کشور 

قانون در کنار تالش آنها برای حفظ و استمرار حیات حکومت جابرانه و فردی 

به منظور استقرار  1911در سال  1های انقالبی سون یات سنخویش، تالش

های نژادی رنگ بازد و نظام حکومت نظامی دموکراتیک که در آن تفاوت

 2شکست و در نهایت دوباره نظامی اقتدارگرا هم شود را درکن استبدادی ریشه

روی کار آمده است که در آن دولت از طریق یک نظام تک حزبی سعی در 

ها، مؤسسات و نهادهای کشور کرده و به کنترل و اعمال نظارت بر تمامی بخش

کوشد تا با تدارک توسعه اقتصادی و پردازد و میگذاری برای آنها میسیاست

تر اه عمومی، از مطالبات دموکراتیک مردم برای تأسیس نظامی مشارکتیرف

 جلوگیری کند. 

شود تا ضمن اشاره به مصادیق اقتدارگرایی در چین و اثبات در این مقاله تالش می

گیری و تداوم سنت سیاسی آن، ابعاد فکری و اندیشگی که زمینه شکل

واکاوی قرار گیرد. بر این اساس،  است مورداقتدارگرایی در چین را فراهم آورده

مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا جامعه سیاسی چین از ابتدا مولد و میزبان 

های اقتدارگرا بوده و این اقتدارگرایی در تمامی اعصار حتی در جهان امروز دولت

افته اند تداوم یای هرچند شکلی از دموکراسی داشتهکه بسیاری از جوامع تجربه

؟ ضمن مفروض گرفتن عواملی همچون سرزمین پهناور، اقتصاد کشاورزی است

و یا تهاجم خارجی با برجسته کردن وجه فکری این فرضیه مورد سنجش قرار 

های فکری و اندیشه سیاسی چین در سه دوره باستان، گیرد که بررسی زمینهمی

ار و دری ریشهدهد که توجه به سنت دولت اقتدارگرا، اممعاصر و میانه نشان می
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ز است. حتی مولفه های پیش گفته نیهای فکری جامعه چین بودهمتناسب با زمینه

 اند. با جریان های فکری مولد اقتدارگرایی رابطه ای تکمیلی داشته

ردی گیری از رویکبه منظور ارزیابی این ادعا، مقاله حاضر در بخش نخست با بهره

ه اندیشه دهد کپردازد و نشان مییت دولت مینظری به تأثیر اندیشه سیاسی بر ماه

و ماهیت دولت صرف نظر از تاخر و تقدم رابطه وثیقی با یکدیگر دارند. اگرچه 

ممکن است محیط مولد دولت اقتدارگرا و قدرتمند باشد اما زمانی که این 

شود و گیری دولت اقتدارگرا منجر میشود هم به شکلاقتدارگرایی تئوریزه می

بخشد. در بخش دوم در قالب بحث از سنت دولت وم آن را مشروعیت میهم تدا

شود تا شاخص ها و نشانگان سنت قدرتمند و اقتدارگرا در چین، تالش می

ترین اقتدارگرایی در چین بررسی شود و در نهایت در بخش سوم با تمرکز بر مهم

ی سعی در واکاو های فکر و اندیشه در ادوار باستان، میانه و معاصر چین،ویژگی

 اصول و مبانی فکری شکل دهنده به این سنت در چین دارد.

 اندیشه سیاسی و ماهیت دولت .1

بحث از جایگاه، وظایف، اختیارات و کارکرد دولت در جامعه و عواملی که سبب 

های اجتماعی همچون خانواده، قبیله، احزاب، متمایز شدن آن از سایر گروه

شود، در کنار رابطه دولت با فرد، آزادی از این دست میهایی سندیکاها و پدیده

های و میزان قدرت الزام و اجبار وی، از جمله مباحثی است که به پیدایش اندیشه

ن این توامتفاوتی در ارتباط با ماهیت دولت انجامیده است که به طور کلی می

انه برای رگرایبندی کرد: نظراتی که ماهیتی اقتدانظریات را در سه دسته تقسیم

شوند و گیرند، نظراتی که ماهیتی قراردادی برای دولت قائل میدولت در نظر می

تی گیرند. در ذیل نظراتی که ماهینظراتی که ماهیتی قانونی برای دولت در نظر می
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ان های ماکیاولی، ژتوان به اندیشهشوند، میها قائل میاقتدارگرایانه برای دولت

شاره کرد. ماکیاولی در پی تداوم بخشیدن به حیات دولت به بدن، هابز و هگل ا

کند تا فارغ از هرگونه نگرانی هر وسیله ممکن است. او به شهریاران توصیه می

ای که شده، قدرت خود ، به هر شیوه(131: 1388) عباسی،نسبت به اصول اخالقی 

را حفظ کنند و از اعطای آزادی گسترده و بیش از حد به شهروندان خودداری 

کنند. او با تشبیه رابطه فرمانروا و مردم به رابطه پدر و فرزندان، به فرمانروایان 

کند که همچون پدر که برای حفظ انسجام خانواده به فرمانروایی توصیه می

آورد، شهریار هم نباید مهربان باشد؛ زیرا این رفتار موجب هرج روی میمقتدرانه 

داند و ترین وظیفه حاکم را حفظ یکپارچگی دولت میشود. او مهمو مرج می

شود که تحقق این هدف مستلزم انجام اقداماتی است که شاید ستمگرانه یادآور می

ز قدرت مطلق حاکم در . ژان بدن نیز ا(41-42الف: 1377) عالم،به نظر برسد 

د است گوید و معتقتصویب و تغییر قانون، بدون نیاز به رضایت رعایا سخن می

زل و گیری کند و به عتواند در مورد جنگ و صلح تصمیمکه حاکم به تنهایی می

. بدن اقتدار فرمانروا را (132: 1388)عباسی، رتبه بپردازدنصب مقامات عالی

ند؛ زیرا در خانواده نیز این پدر است که حق دارد قدرت دابرگرفته از خانواده می

طور کامل اعمال کند زیرا عقل او برتر از عقل سایر اعضای خانواده است. را به

فکری و رفاه جسمی همه مردم خالصه -او اهداف دولت را در تأمین فضایل عقلی

کند یدفاع م کند و برای تحقق چنین اهدافی از اقتدار فراگیر و نامحدود دولتمی

. هابز نیز برای جلوگیری از بروز آشوب در یک (150-158الف: 1377)عالم،

دین کند و بجامعه از تسلیم در برابر اراده یک حاکم دارای قدرت مطلقه بحث می

ترتیب از یک دولت مطلقه یا اقتدارگرا که هیچ تعهدی در قبال خواست پیروانش 

. هگل نیز با تدبیر خدا خواندن دولت و (56: 1377)راش،کند ندارد، دفاع می
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گرفتن آن به عنوان تنها واقعیت اخالقی و عقالنی، از در خدمت دولت بودن نظردر

کند و معتقد است که آزادی مردم در ها بحث میفرد و ابزار دولت بودن انسان

گرو تبعیت آنها از دولت و نهادهای آن است. او برای افراد حق مخالفت با دولت 

الف: 1377)عالم،کند پذیرد و مخالفت با دولت را مخالفت با خدا تلقی میرا نمی

کردند، جان هایی که از دولت اقتدارگرا دفاع می. اما در کنار اندیشه(479-478

 گیرند. آنها حکومت ومیالک و مونتسکیو برای دولت ماهیتی قراردادی در نظر

 اند وبه خدمت به مردم و مصالح عامه دانند که مقیدحاکمان را نمایندگانی می

دار، عاری از هرگونه استقالل شخصی در برابر اراده گونه و مدتای وکالتوظیفه

کنندگان خود هستند و مردم دارند؛ به این معنا که آنها تابع دستورات انتخاب

ا ام (.60: 1385کاظمی،)اخوان توانند آنها را برکنار کنندصورت لزوم مردم میدر

های سیاسی که ماهیتی قانونی برای دولت در در سومین دسته از اندیشه

د. یابگیرند، نظرات اندیشمندانی چون کاره دومالبرگ موضوعیت میمینظر

داند که پیرو قواعد حقوقی است که خود دومالبرگ دولت قانونمدار را دولتی می

یت شهروندان علیه وضع کرده است. در این دولت راهکارهایی برای ابراز شکا

است. دولت قانونمدار در روابط خود با اتباعش، به شده  دولت، در نظر گرفته

منظور تضمین حقوق فردی آنها تابع یک نظام حقوقی است و مرجع قضایی ایجاد 

اما (. 137: 1388)عباسی،کرده تا بر قانونی بودن اعمال قوه مجریه نظارت کند 

ایی است که در آنها قدرت به شکلی نامحدود در دستان هعمالً تاریخ مملو از رژیم

شود؛ ای مستبدانه اعمال میفرد یا گروه کوچکی از افراد متمرکز شده و به شیوه

 تواند مجازات و حتی مرگ را به همراه داشتهکه عدم اطاعت از آن میطوریبه

و  دیکتاتوری های مطلقه،ها اخیراً با عناوینی چون حکومتباشد که از این رژیم

شود که ایدئولوژی فراگیر، حزب واحد و تحت رهبری یک اقتدارگرایانه یاد می
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فرد، قدرت پلیسی مبتنی بر ترور و وحشت، انحصار وسایل ارتباطی، انحصار 

-80: 1377)راش،آید های آنها به شمار میتسلیحات و اقتصاد متمرکز از ویژگی

 ابس چه و است برخوردار ممتازی موقعیت از ارتش ها،نظام این در . همچنین(79

 دزیا احتمال به باشد، شده مستقر نظامی کودتای یک طریق از از رژیم اگر

در حقیقت، . (49-50: 1388بروکر،) شد  خواهد تقویت ارتش موقعیت

اقتدارگرایی مبین وضعیتی است که در آن آزادی فردی به نفع اطاعت از اقتدار 

شود و در بر گیرنده حضور پلیس، زندان، رعب و میحکومت مرکزی محدود 

های خودکامه به نهادهای سرکوبگر برای تضمین بقای وحشت و توسل نظام

. گیلرمو اودانل دول اقتدارگرا را خواهان (44: 1375)کریستال، خویش است

زدایی از جامعه و منفعل کردن مردم و کنار گذاشتن آنها از حوزه سیاست سیاست

ها، انحصار سیاسی و و حاکمیت بروکرات (57: 1388)بروکر،کند یمعرفی م

داری وابسته را از دیگر خصوصیات این زدایی و تعمیق سرمایهاقتصادی، سیاست

های سیاسی پردازان با مقایسه ساختآورد. در واقع نظریهها به شمار میرژیم

ول خاستگاه اولین د اند که آسیا و خاورمیانهشرقی و غربی به این نتیجه رسیده

های بزرگ در دوران باستان و میانه است و کشورهایی نظیر مقتدر و امپراتوری

 .(252-266: 1390)ساعی،چین، وارث چنین دولی هستند 

 پردازانیترین نظریهدر مورد ماهیت دولت در آسیا، مونتسکیو از اولین و مهم

آسیایی  هاید مقایسه حکومتگیری از مفهوم استبداد شرقی درصداست که با بهره

های اروپایی برآمده است و میخواهد از این طریق به علت تداوم دول با حکومت

های جغرافیایی مشرق زمین از اقتدارگرا در جوامع شرقی پی ببرد. او ویژگی

های استبدادی و مبتنی بر زور و جمله وسعت سرزمین را عامل ظهور حکومت

داند؛ اما چون جوامع دگی درمردم این سرزمین میگیری روحیه تعبد و برشکل



 193.. .های فکریواکاوی زمینه

 

های روی کار آمده در اروپایی از وسعت خاک متوسطی برخوردارند، حکومت

اند خواهیاین ناحیه، مبتنی بر قانونند و مردم آن نیز متمایل به آزادی

بداد های استهگل نیز در تکمیل مباحث مونتسکیو، ویژگی(. 220: 1390)ساعی،

ر نبود حقوق فردی و صنفی در برابر دولت و نفی هرگونه حقوق برای شرقی را د

. ویتفوگل نیز با اشاره (36: 1383)برزگر، داند اعتراض و مقاومت علیه دولت می

به شرایط اقلیمی کم آب و نیمه خشک جوامع آسیایی و متکی بودن آنها بر 

ه حل معضل کشاورزی و نیاز به آبیاری مصنوعی، علت ظهور دول شرقی را ب

دهد؛ به این ترتیب که چون بستن سد، احداث کانال و قنات و آب نسبت می

توزیع آب به کار زیادی نیاز داشت که تنها از عهده یک خانواده یا یک قبیله 

یافته و تفویض اختیار به مقامات آمد، تالش شد با همکاری سازماننمیبر

، او علت تسلیم جوامع شرقی در کننده، این مهم صورت پذیرد. بنابراینهدایت

-38: 1383)برزگر،دهد برابر یک دولت قدرتمند را به حل معضل آب نسبت می

های . مارکس نیز با استفاده از مفهوم شیوه تولید آسیایی، تداوم حکومت(37

استبدادی در جوامع آسیایی را به فقدان تضاد طبقاتی ناشی از مالکیت خصوصی 

ستا در پی تمایز اقتصاد کشاورزی روستایی با اقتصاد و تضاد میان شهر و رو

داد و ضعف مالکیت خصوصی و جماعات صنعتی شهری نسبت می-تجاری

دهقانی پراکنده در جوامع آسیایی را عامل تسلط دولت بر منابع اقتصادی و ظهور 

(. 221-222: 1390)ساعی،دانست های عریض و طویل در شهرها، میبروکراسی

دول شرق آسیایی است که علی رغم تمایل سایر کشورهای  چین از جمله

های دموکراتیک طی دو دهه اخیر، هنوز دولتی ها و رویهاش به نظامهمسایه

 شود به نفع دموکراسی به تحدید قدرت خویش رویاقتدارگرا دارد که حاضر نمی

ن، اکه عملکرد مقتدرانه حکومت چین در هر یک از ادوار باستصورتیآورد؛ به
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میانه و معاصر، سبب تأیید نظریات این دسته از اندیشمندان غربی پیرامون ظهور 

 و استمرار دول اقتدارگرا در شرق آسیا شده است.

 سنت دولت قدرتمند و اقتدارگرا در چین. 2

های سیاسی چین، شکل سیاسی حکومت در این کشور چندان حائز مطابق سنت

انروا به اصول اخالقی است که ارزش و اعتبار اهمیت نیست؛ بلکه میزان توجه فرم

ها، حکمران از آسمان حق حکومت کند. در باور چینیحکومت وی را مشخص می

است؛ اما این به معنای ابدی و جاودانه بودن حکومت بر زمین را به دست آورده

وی نیست؛ بلکه استمرار حکومت وی بسته به فضیلت و شایستگی حاکم است و 

چون عدالت، نیکوکاری و صداقت از حاکم سلب شود، وی نمایندگی  اگر صفاتی

آسمان را از دست خواهد داد. در گذشته بنابر چنین تفکراتی در چین، حقوق 

سیاسی تنها به اشرافی اختصاص داشت که نسبت به شاهزادگان و حکمرانان، از 

ت محلی احساس وفاداری برخوردار بودند؛ آنها همچنین مشمول قواعد و مقررا

نبودند و چنین قوانینی تنها به اتباع عادی اختصاص داشت و اشراف تنها تابع 

شد و جنبه اخالقی داشت خوانده می لیها و مراسمی بودند که آیین

ق.م مسیح که چین برای اولین 221. بنابراین از سال(260-261: 1381)پیرویان،

که امپراتوری منچوها در پی 1911بار در قالب یک امپراتوری متحد شد تا سال

انقالب سون یات سن سرنگون شد، چین به مدت بیش از دو هزار سال تحت 

های بسیار متمرکزی قرار داشت که بر تمام های مستبد و نظامانقیاد حکومت

های دموکراتیک در این کتی سایه افکنده و مانع ایجاد نهادها و رویهشئون ممل

که در این کشور، همیشه امپراتور قدرت عالی را در طوریشدند؛ بهکشور می

 ست. آمده ااختیار داشته و رأی و نظر او به مثابه قانون عالی کشور به حساب می
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ی در چین و نفوذ افکار غربی داراز اواخر قرن نوزدهم و با توسعه تدریجی سرمایه

طلبانی چون سون یات سن روی کار آمدند و کوشیدند تا در این کشور، اصالح

: 1386)شاهنده و طیب،نظام اقتدارگرای کشور را به نظامی جمهوری تغییر دهند 

ها . سون که خواستار سرنگونی امپراتوری منچوها و اعاده حاکمیت چینی(15-14

ام جمهوری مبتنی بر اراده ملت به منظور پیشرفت چین بود، از تأسیس یک نظ

، تأسیس جمهوری جدید چین 1912سخن گفت. بدین ترتیب او در اول ژانویه

را اعالم کرد. اما به دلیل اثرات نامطلوب استبداد سلطنتی حاکم بر چین به مدت 

بیش از دو هزار سال، ضعف بورژوازی ملی در تبدیل شدن به طبقه حاکم، عدم 

میلی آنها به ایجاد مایل رهبران چین به ایجاد یک قانون اساسی مدون و بیت

حکومت تحت لوای قانون و تالش برای حفظ بقای حکومت جابرانه خود و 

در کنار تجاوز ژاپن به چین  (،23: 1386)شاهنده و طیب،مشروع نشان دادن آن 

تقالل رساندن آن، خواهان در آرام کردن اوضاع کشور و به اسو ناتوانی جمهوری

، 1949در سال 1ها به رهبری مائو زدونگیابی کمونیستزمینه را برای قدرت

های مطلقه و ( و منجر به ظهور دوباره حکومت69: 1394فر،)علمائیفراهم کرد 

 زنند، شد.ای که از قوانین دموکراتیک سر باز میدیکتاتور پیشه

د و کردن اقتصادر چین، دولتی با روی کارآمدن نظام اقتدارگرای کمونیستی 

و تالش برای  (Klein,2010:7؛ Robol,2010: 10ایجاد نظام تک حزبی)

تأمین اقتدار مطلق حزب کمونیست و برتری دادن نهادهای این حزب بر تمام 

که این حزب ضمن طوریبه (؛136: 1388)عباسی،نهادهای دولتی آغاز شد 

ز، قدرت قضایی باالیی نیز دارد و سعی برخورداری از یک دستگاه اجرایی متمرک

های عمومی، افکار مردم را یکدست کرده و جلوی کند تا با کنترل رسانهمی

                                                                                                    
1. Mao Zedong 
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این حزب  (.Cao,2007: 433؛Stockman,2013: 6)فروپاشی جامعه را بگیرد

 های قانونگذاریها، ارتش، دستگاه امنیت داخلی، بخشهمچنین حکومت، دادگاه

( Zhao,2010: 419و قضایی و جریان آزاد اطالعات را تحت کنترل خود دارد )

 :Hasmath,2014گذاری کند )ها نیز سیاستکوشد تا برای سایر حوزهو می

13; Li &et al,2009: 300استراتژیک را تحت سیطره های اقتصادی ( و بخش

که اغلب تصمیمات اقتصادی این کشور توسط فعاالن طوریخود درآورد؛ به

-Negew,2010: 118شود و ابعاد سیاسی پر رنگی دارند )سیاسی گرفته می

119; Givens, 2011: 13های اقتصادی تحت مالکیت دولت قرار (. اکثر بخش

ان خصوصی در چین به یکی از نشانگ دارند؛ که این شرایط در کنار ضعف مالکیت

(. از طرفی Kinnon,2010: 9است )بارز اقتدارگرایی در این کشور تبدیل شده

با پیروزی انقالب  کمونیستی در چین و مهم تلقی شدن اهداف اقتصادی همچون 

برابری همگانی، ثبات و استقالل اقتصادی، اقتصاد متمرکز تحت کنترل دولت 

ل آن مالکیت ابزار تولید، عمومی شد و مزایا و عواید ناشی از ایجاد شد و به دنبا

ها و مؤسسات دولتی به یغما برده شد؛ که این های تولیدی توسط شرکتفعالیت

روند به تنزل روحیه کار و تالش در میان کشاورزان و کارگران محلی انجامید و 

ظام دستمزد یک های تولیدی شد؛ زیرا در این نموجب ناامیدی آنها از فعالیت

یطی شد. بنابراین، چنین شراکارگر، مستقیماً به تالش و عملکرد وی مربوط نمی

( Sun,1987: 9-10ناپذیر شدن اقتصاد و فقر بیشتر مردم منتهی شد )به انعطاف

 و مشروعیت نظام سیاسی حاکم را نشانه گرفت. 

به منظور  1نگطلبانی چون دنگ شیائوپآمدن اصالحپس از مرگ مائو و روی کار

تأمین مشروعیت و بقای نظام سیاسی کمونیستی حاکم، تالش شد تا رشد 

                                                                                                    
1. Deng Xiaoping 
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زیرا اکثر  (؛912-913: 1386)سنبلی،اقتصادی در صدر اهداف کشور قرار گیرد 

کنند تا از طریق توسعه اقتصادی و تدارک رفاه برای های اقتدارگرا سعی میرژیم

جهت ایجاد نظامی دموکراتیک جلوگیری  توده مردم، از تقاضاهای فزاینده آنها در

(. به همین منظور، چین Krusell,2011: 2-3; Negew,2010: 119کنند )

برای نیل به توسعه اقتصادی، مدلی را اتخاذ کرد که از آن با عنوان اقتدارگرایی 

شود. در این مدل، اقتصاد بازار تحت کنترل دولت و نظام اقتدارگرای بازار یاد می

(؛ به این معنا که Negew,2010: 118گیرد )مورد پذیرش قرار می تک حزبی،

ضمن محترم شمرده شدن مداخالت دولت در عرصه اقتصادی، اصول مدنظر بازار 

آزاد از جمله حمایت از مالکیت خصوصی، حذف موانع تجاری و آزادسازی 

 :Kelvin,2011گیرند )بازارهای سرمایه به طور محدود مورد پذیرش قرار می

208; Thompson,2005: 1ریزی شود تا گذار از نظام برنامه( و تالش می

( Killion,2010: 17متمرکز به نظام بازار آزاد به صورت تدریجی انجام شود )

و از میزان کنترل و تمرکز دولت بر زندگی اقتصادی، تا حدی کاسته شود 

(Huang,2011: 4اما از آنجا که دنگ تداوم اصالحات و توس .) عه اقتصادی را

دانست، از تجدید ساخت سیاسی و اصالح ای اصالحات سیاسی میدر گرو پاره

ای تدریجی سخن گفت. او با انتقاد از دیکتاتوری فردی نظام رهبری طی برنامه

و کیش شخصیت پرستی مائو، به نفی دیوان ساالری و تمرکز زیاد قدرت در 

های پدرساالرانه و حفظ پستهای ای معدود، حکومت فردی و روشدست عده

رهبری به صورت مادام العمر پرداخت و در کنگره دوازدهم حزب 

(، از جایگزینی نخبگان انقالبی کهنسال با نخبگان تکنوکرات و 1982)سپتامبر

شدگان ( و سعی کرد تا به بازنشستZhao,2010: 425جوان سخن گفت )

شرفت جوانان و جلوگیری از اجباری وظیفه مشاوره را واگذار کند و شرایط پی
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مداخله نظامیان و گسترش نقش ارتش در زندگی سیاسی چین را فراهم کند 

 . (327-330:  1367)امیدوارنیا،

تر و های چین کمی لیبرال، گرچه سیاست1980با اتخاذ چنین اصالحاتی در دهه

تر شده است، اما باید اذعان کرد که این کشور قدرت حزب کمونیست متعادل

ه هنوز کطوریطور کامل باز و آزاد کند؛ بهاش را بههرگز نتوانسته نظام سیاسی

های دولتی مواجه است و تالش ها و انتخابات آزاد با محدودیتدر چین رسانه

برای کاهش قدرت دولت و تحت کنترل و نظارت قرار گرفتن مقامات حکومتی 

ناکام مانده  1990کشور در دهههای این و کنترل مالی آنها، قوه مجریه و دادگاه

(. Lorentzen & etal,2010: 2؛ Huang,2010: 41؛Fu,2016: 4است ) 

همچنین مشارکت مردم در امور سیاسی هنوز جنینی است و نهادهای مشارکتی 

های گروهی آزاد و نظیر احزاب، سندیکاها، نظام پارلمانی، مطبوعات و رسانه

ه این کشور به تحول در عرصه اقتصادی گونه کاند آناجتماعات، نتوانسته

ای معتقدند که این کشور در نهایت به است،متحول شوند؛ هر چند که عدهرسیده

بازکردن فضای سیاسی مبادرت خواهد کرد و حرکت به سمت دموکراسی را 

(. 158: 1374مقصودی،کنند )پیامد طبیعی و حتمی توسعه اقتصادی تلقی می

اتیک های دموکروان گفت که چین در حال تعقیب ایدهتبنابراین، به سختی می

شود، منافع جمعی جامعه است و نه است؛ زیرا آنچه در این کشور مهم تلقی می

ع جمعی اند که تأمین منافمنافع فردی افراد و رهبران چینی نیز این باور را پذیرفته

ر (. دWilliamson,2011: 7در نهایت به رضایت فردی خواهد انجامید )

ساز پیدایش و تداوم ای که زمینهگرایانههای جمعحقیقت چنین سیاست

های فکری و بایست در زمینهاست را میاقتدارگرایی در سرزمین چین شده

اندیشگی جامعه و تفکر چینی جویا شد؛ چراکه اقتدارگرایی به عنوان یکی از 
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 ه در پیرامون ویوجوه حیات آدمی، متأثر از نوع نگاه انسان به مسائلی است ک

 در حال رخ دادن است.

 

 های فکری چین و دولت اقتدارگرا: بررسی زمینه. 3

مله شود، از جهایی که برای اندیشه و تفکر چینی برشمرده میدر کنار ویژگی

(، جزئی نگر بودن این 171-172: 1375رجایی،تکثرگرایی، انسان محوری )

 انتزاعی و تأکید بر واقعیت و حقیقت ملموسیاندیشه و غفلت آن از مفاهیم کلی و 

( باید گفت 249-252: 1381پیرویان،که از راه چشم و گوش آدمی حاصل شوند )

ترین ویژگی اندیشه چین از زمان پیدایش، تحول و تکامل آن، که مهم

اجتماعی پر رنگی است که این اندیشه دارد؛ -های سیاسیبرخورداری از صبغه

شد، چینی بی آنکه خصوصیت فراطبیعی و متافیزیکی داشته با بدین معنا که تفکر

تماع، ها، رابطه با اجمستقیماً به نوع بشر، روابط بین افراد، خانواده، گروه و دولت

ی اجتماع-دستورالعمل زندگی روزمره اجتماعی و تحقق بهترین نظم سیاسی

ان یک انسان تواند میکه این روابط می (1ب: 1377)عالم،شود ممکن معطوف می

(. با توجه به چنین خصلتی 248: 1381پیرویان،عادی و یک حکمران برقرار باشد )

 توان به این نتیجه رسید که مکاتب فکری روی کارآمده در هریک از  ادوارمی

های خود را به بحث پیرامون معاصر چین، بخش مهمی از اندیشه و میانه باستان،

اند که عمده و اختیارات آن اختصاص داده ها، وظایفحاکمیت، حکومت، ویژگی

 های مقتدر و مستبد بوده اند.گر و مدافع حکومتآنها توجیه

 

های مولد اقتدارگرایی در عصر باستان )قرن ششم ق.م تا قرن اندیشه .3-1

 دوم ق.م(
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فلسفی چین در سده باستان که نظرات قابل توجهی -ترین مکاتب فکریاز مهم

یم، توان به مکتب کنفسیوساند، میاقتدارگرایی و توجیه آن ارائه کردهپیرامون 

گرایی اشاره کرد که در ذیل هر یک از آنها نظریات و آرای سوداگرایی و قانون

یابد که با مباحث خویش، قدرت و اقتدار مطلق را اندیشمندانی موضوعیت می

یاری از اندیشمندان غربی، اند. در حقیقت، بسبرای فرمانروایان به ارمغان آورده

های سیاسی اقتدارگرا و متمرکز در عدم موفقیت دموکراتیزاسیون و تداوم نظام

ر های کنفسیوسی دکشورهای شرق آسیایی و به خصوص چین را به غلبه ارزش

 گرایانه کنفسیوسهای جمعمراتبی، سیاستهای سلسلهاین جوامع از جمله ارزش

گرایانه و در های کثرتو ضدیت او با ارزش مبتنی بر تفوق جمع بر فرد

نظرگرفتن دولت به عنوان موجودی با فضیلت و تأکید وی بر نظم و اقتدار نسبت 

 رابطه همچون (. کنفسیوس با بحث از روابطیSpina,2011: 151دهند)می

 وهر،ش و زن رابطه فرزندان، با پدر رابطه خود، رعایای با فرمانروایان و پادشاهان

 در کدیگری با دوستان رابطه و کوچکتر برادران و خواهر با بزرگتر برادران هرابط

را در گرو رعایت  شایسته ، تحقق حکومت(Li,2007: 490)انسانی  جامعه

داند. در حقیقت، کنفسیوس با الهام گرفتن از قانون مراتب در قدرت میسلسله

است، از وجود دو گرفته پایین قرار در زمین و اوج در آسمان آن، در که طبیعت

ها، گوید.وی  با رد برابری همه انسانطبقه حاکم و تحت فرمان در جامعه سخن می

ن ها و قرار گرفتبرخورداری آنها از قوای ذهنی برتر و فروتر را عامل تمایز انسان

(. او با تشبیه 30ب: 1377عالم،داند )آنها در مناصب حکمرانی و فرمان برداری می

ولت به ساختار خانواده و لزوم اطاعت فرزندان از والدین خویش در ساختار د

یک خانواده، از تسلیم محض بودن مردم در برابر اقتدار دولت دفاع کرده و با در 

نظر گرفتن فضیلت به عنوان اصل راهنمای حکومت، معتقد است که اگر فرمانروا 
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ود ستاره قطبی خواهد ب حکومت را با فضیلت، پاکدامنی و تقوا اداره کند، همچون

 (. Spina,2011: 152-153چرخند)که در آسمان بقیه ستارگان به دور او می

 مراتبی که در آنای است سلسلهآل کنفسیوس جامعهبر این اساس، جامعه ایده

های متناسب با آن برخوردار هرکس به انجام وظیفه خاص خویش که از قابلیت

ای شهریار که در چنین جامعهطوری(؛ به140: 1393قنبرلو،است، اشتغال دارد )

کند، وزیر وزارت، پدر پدری و فرزند فرزندی. وی همچنین با تشبیه حکومت می

پادشاه با فضیلت به باد و در نظر گرفتن مردم به مثابه چمن، معتقد است که 

آورد، مردم نیز باید مطیع و همچون گیاه که در برابر باد سر تسلیم فرود می

او با بحث از حکمرانی کریمانه (. 182-183: 1375)رجایی،مانبردار پادشاه باشند فر

فراد مراتب اجتماعی نسبت به امبنی بر عملکرد خیرخواهانه افراد مافوق در سلسله

مادون برای کسب حمایت آنها، منابع گفتمانی مورد نیاز برای تداوم اقتدارگرایی 

ای که این سیاست اکنون در چین با عنوان هگوندر چین را فراهم آورده است؛ به

ها در حال استمرار است و مبنی بر این امر است که مردم محور بودن سیاست

گرچه دولت انحصار قدرت را دست دارد، اما به منظور جلب حمایت مردم باید 

(. مطابق Kelvin,2012: 211های آنان عمل کند )مطابق نیازها و اولویت

ازی سوس مبنی بر محترم شمردن نظم و اقتدار در جامعه، قاعدههای کنفسیآموزه

سیاسی شرق  هایبه وسیله تنبیه و حکومت با فضیلت، اقتدارگرایی و تمرکز نظام

 (. Yue,2015: 12آسیایی را دامن زده است )

مران گر اقتدار و حاکمیت مقتدرانه حکبرخالف نظر کنفسیوس که به نوعی توجیه

به نوعی نافی   2و سی یون زه 1این مکتب از جمله منسیوس است، پیروان بعدی

که این دو متفکر، ابقای حاکم و طوریاند؛ بهدول استبدادی با قدرت مطلقه
                                                                                                    
1. Mencius 
2. Xun Zi 
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حاکمیت وی را بسته به اراده مردم دانسته و از مشروعیت انقالب مردمی در 

صورت فقد صفات انسانی در حاکم و خارج شدن وی از مسیر صحیح حکومت، 

 . (315:  1380)فکری،گفتند سخن می

در کنار منسیوس و سی یون زه که قائل به در هم شکستن اقتدار پادشاه ستمگر 

یسم( اشاره گرایی )تائوئتوان به مکتب طبیعتاند، مینیو فاقد صفات ستوده انسا

-کرد که سعی در تخریب حاکمیت و اقتدار دولت، نهادها و مؤسسات سیاسی

اجتماعی حاصل از آن دارد. در تائوئیسم که بر الگوبرداری از قوانین و راه و رسم 

-ید میکطبیعت و تالش برای هماهنگی با طبیعت برای نیل به تعالی و کمالی تأ

(، فرض بر این است که فرد با ورود به عرصه انفعال و Li,2009: 201شود )

 تواند بههای دولتی، میهای اکتسابی و در هم شکستن سازمانرهاکردن دانش

(.در این Niu & Sternberg,2006: 31ترین مرحله کمال دست یابد)عالی

در  ستیزیاز دولت هاییشود و رگهمکتب، حکومت محدود و حداقلی توصیه می

ی های سیاسی روزگار چین به پیچیدگشود و بحرانمعنای آنارشیسم آن تبلیغ می

اجتماعی این کشور و فعالیت بیش از حد طبقه حاکم نسبت -نهادهای سیاسی

شود که راه حل فائق آمدن بر چنین وضعیتی، شود و این فرض پذیرفته میداده می

 ( 187-188: 1375رجایی،ست )هامحدود کردن هر دوی این حوزه

اما مکتب سودگرایی از دیگر مکاتبی است که با صحه گذاردن بر اقتدار دولت، 

 1های ظهور و تداوم سنت اقتدارگرایی را در چین فراهم آورده است. مودزوزمینه

ها به عنوان موجوداتی خودخواه و بنیانگذار این مکتب، با در نظر گرفتن انسان

ها کنند، معتقد است که چون انسانطابق عادات خویش عمل میطلب که ممنفعت

ها و به تبع منافع متعارضی با یکدیگر دارند و حاضرند برای به دست اندیشه

                                                                                                    
1. Mo Zi 
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ها به منافع دیگران نیز لطمه بزنند، میان آنها اختالف و درگیری شکل آوردن آن

دایش گر و پیگیرد تا جایی که این امر کینه و دشمنی آنها نسبت به یکدیمی

(؛ اما 190-191: 1375رجایی،زند )گونه را رقم مینظم و هرج و مرججهانی بی

ها و تحکیم و تداوم صلح در زمین، به حکومتی مقتدر نظمیبرای مقابله با این بی

نیاز است که از اختیار و اقتدار کامل برخوردار باشد تا بتواند ضمن از بین بردن 

-321: 1381پیرویان،های آنان را نیز وحدت بخشد )دیشهاختالفات میان مردم، ان

تواند اراده فرمانروا را محدود کند؛ جز آنکه (. در این مکتب، هیچ چیز نمی320

ها و وی موظف است تا اراده آسمان را که ایجاد محبت و مهربانی جهانی انسان

تی اکمک متقابلشان نسبت به هم است را محقق کند. در حقیقت، چنین نظری

تأییدکننده حکومت و پادشاهی مستبد و واگذاری اختیارات به فرمانروایی مقتدر 

ب: 1377عالم،و برقراری یک حاکم مقتدر و در چارچوب اصالت سود است )

74-71) . 

آخرین مکتب مهمی که در سده باستان نظرات مهمی پیرامون اقتدارگرایی ارائه 

با اشاره به طبیعت خودخواه و بد  است، مکتب قانونگراست. قانونگرایانکرده

توان رسند که تنها با استفاده از قدرت و اقتدار است که میبشر، به این نتیجه می

جامعه را بسامان کرد. به همین دلیل آنها از یک حکومت مقتدر و برخوردار از 

حاکمیت مطلق بر سرنوشت مردم که بتوان اقتدار آن را به کمک قوانین و 

(. 327-328: 1381پیرویان،کردند )و خشن تثبیت کرد، دفاع می مقررات شدید

های مقتدر را به ابتنای عملکرد آنها بر قانونگرایان موفقیت عملکرد حکومت

دهند و معتقدند که قانون باید متضمن سه ویژگی سزا که همان قوانین نسبت می

دم ر تمام مرضمانت اجرا داشتن قانون و به اجرا درآمدن آن بی هیچ تبعیضی ب

است، قدرت که به معنای برخورداری از امکانات مادی برای پاداش دادن و کیفر 
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نمودن است و هنر حکومتداری برای روزآمد کردن قوانین مطابق نیاز زمانه، باشد 

و195-197: 1375رجایی،) های مکتب ترین چهرهاز شاخص1(. هان فی تز

 هم جان به بقا ها، برایانسان حاضر حال چون در که است قانونگرا، معتقد

ولت های دترین ویژگیاند. او اصلیشده متوسل قدرت و زور به هااند، دولتافتاده

داند و معتقد است که حاکمیت به عنوان را، قدرت و زور، اقتدار و حاکمیت می

که  راندیگ به تفویض قابل ای برای نظارت بر توده مردم، امری است غیروسیله

(. وی قدرت یکسان همه 87-88 :ب1377عالم،)تنها به حکمران تعلق دارد 

داند و بر این نظر است که همچون ها را  مانع ایجاد حکومت متحد میانسان

ون فقیر ها به طبقاتی چآسمان که بر زمین تفوق دارد، پادشاه نیز با تقسیم انسان

را تحت کنترل خود  بایست آنهاو غنی، نخبه و کودن و امثال آن، می

 (. Creel,1953: 131درآورد)

دهد که اگرچه در این دوره نگاهی هرچند گذرا به اندیشه دوره باستان نشان می

د اقتدار های ضگرا اندیشههای دولتاز تاریخ تفکر و اندیشه چینی در کنار نگرش

نار های مولد اقتدارگرایی در کشود اما حجم گسترده اندیشهنیز مشاهده می

چیرگی گفتمانی آن ها در حوزه عمومی و جامعه سیاسی در عمل باعث شده تا 

های اقتدارگرا در این زمان از ظهور و بروز بیشتری برخوردار باشند و هم دولت

هم تفکرات ضداقتدارگرا مجالی برای تاثیرگذاری نداشته باشند؛ موضوعی که در 

 نمایاند.در دوران میانه نیز رخ می

های مولد اقتدارگرایی در عصر میانه )قرن دوم ق.م مسیح تا اندیشه. 3-2

 قرن شانزدهم میالدی(

                                                                                                    
1. Han Fei-Tzu 



 205.. .های فکریواکاوی زمینه

 

ه هان آمدن سلسلگیری فلسفه در عصر میانه چین شد، روی کارآنچه سبب شکل

ترین کرد دولت مرکزی قدرتمند و مقتدری ایجاد کنند. اما مهمبود که تالش می

زمینه اقتدارگرایی  نظریات مهمی ارائه مکتب فلسفی که در عصر میانه چین در 

 کوشد در زمینه فکری از اصول مکاتباست، کنفسیوسیم هانی است که میکرده

فلسفی رقیب چین در عصر باستان به صورت ترکیبی بهره گیرد؛ به این -فکری

و  1معنا که آنها از مکتب تائوئیسم، مباحث مربوط به اداره هستی توسط تائو

که از عملکرد متقابل آنها جهان هستی و  2متضاد یین و یانگوجود دو نیروی 

های شود را به عاریت گرفتند؛ همچنان که به آموزههرچه در آن است، ایجاد می

کنفسیوس مبنی بر دولت با فضیلت و خیرخواه، یادگیری از تاریخ و توجه به 

نگاری یخان تارسنن نیاکان نیز پایبند بودند.بر این اساس، در دوره این اندیشمند

 ای از دول خوب و بد سخن گفتهاهمیت زیادی یافت و از تاریخ به مثابه گنجینه

نار سنجی در کشد و تالش شد تا در راستای نگارش تاریخ، رعایت دقت و نکته

اجتناب از احساسات شخصی، مد نظر قرار گیرد. این دسته از اندیشمندان با 

جزمیت اندیشی آنان و تالششان برای از میان که به قانونگرایان به خاطر وجودی

ها و آثار متعلق به سایر مکاتب فکری رقیب  در جهت بردن و ممنوع کردن آموزه

کردند یکدست کردن فرهنگ و تمدن چین، تمایل چندانی نداشتند اما تالش می

های آنان، اقتدار هر چه بیشتر را برای دولت تا در عرصه عمل متناسب با آموزه

ها و شرارت کزی به ارمغان آورند. آنها همانند قانونگرایان از رفتار بد انسانمر

آنها سخن گفتند اما علت این رفتار ناشایست را به شرایط اقتصادی و موقعیت 

اجتماعی نامطلوب انسان نسبت دادند و یادآور شدند که اگر هر انسانی به لحاظ 

ه، هد شد؛ بنابراین مطابق این اندیشمادی تأمین شود، به رفتاری نیکو ترغیب خوا

                                                                                                    
1. Tao 
2. Yin-Yang 
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شد دولت مسئول تهیه و تدارک رفاه مادی شهروندان خویش تلقی می

آنها همچنین با دفاع از یک دولت مرکزی قدرتمند  (.84-86: 1390نژاد،)وردی

که از اداره کشور با اعمال  1های قانونگرایانی نظیر گوانگ چونگمطابق آموزه

ترین پایه حکومت که اقتدار را مهم 2کرد، شن دائوقدرت و اقتدار دفاع می

که به  3کرد، شن بوهایگرا دفاع میدانست و از حکومت فرمانروای مطلقمی

اعمال اقتدار حکمران بر زیردستان و اتباع خود برای در خدمت خود درآوردن 

الطوایفی های ملوککه مخالف حکومت 4بخشید و شانگ جونآنها مشروعیت می

کرد و بهترین حکومت را حکومت مرکزی قدرتمند معرفی میبود 

و با تأثیر پذیرفتن از آرای گونگ جونگ که معتقد  (329-330: 1381پیرویان،)

 تواند قدرتبود حاکم از طریق ایجاد یک نظام مبتنی بر پاداش و مجازات می

گانه را برای خویش در مواردی همچون جان دادن و جان گرفتن، مطلقه شش

ها، تثبیت کند روتمند و فقیر کردن، ترفیع دادن و پست کردن انسانث

(، سعی کردند تا در زمان سلسله هان حکومت مرکزی واحد 60: 1390نژاد،وردی)

و قدرتمندی ایجاد کنند. اما با آغاز عصر مسیحی و در پی افزایش مبادالت 

یگری د فرهنگی چین با آسیای مرکزی و به خصوص هند، مکتب فکری-تجاری

ته ترین ویژگی زندگی را آمیخبا عنوان بودیسم در این سرزمین پدیدار شد که مهم

بودن آن با درد و رنج، تولد مدام انسان پس از مرگ و تغییر دائمی تلقی 

(. اما از آنجا که این مکتب،رهایی انسان از رنج Creel,1953: 188کرد)می

ک واقعیت و حقیقت طبیعت از زندگی و تناسخ بی پایان روح را در سایه در

ها و گرایشات نفسانی و پرداختن به تمرکز ذهنی، طریق اجتناب از دلبستگی

                                                                                                    
1. Guang Zhong 
2.  Shen Dao 
3. Shen Bo Hai 
4. Shung Chun 
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دانست، توانست در اواخر قرن سوم در این مراقبه، تفکر و عبادت ممکن می

کشور رواج یابد و با دادن وعده رستگاری فردی به مردم چین، در شرایطی که 

ی و نظمها به جنوب در آتش بیا و تهاجم شمالیاین کشور به علت هجوم بربره

گیری از طبیعت و ها به انزوا و کنارهسوخت و سرگرم کردن انسانخشونت می

ها از مسائل (، زمینه غفلت انسان87-89: 1390نژاد،وردیپرداختن به متافیزیک )

 مجاری اعم از نوع نظام سیاسی حاکم، اقدامات و عملکرد حکام، به بسط و تحکی

سنت اقتدارگرایی در چین منجر شد. با وجود غلبه این مکتب فلسفی در چین در 

پی فروپاشی سلسله هان و از بین رفتن وحدت سیاسی ناشی از نفوذ بیگانگان به 

ها این کشور، از آنجا که این مکتب فکری از سازگاری چندانی با ذهنیت چینی

میالدی را در بر  1279تا  960های برخوردار نبود، طی دوره سانگ که سال

گیرد، مکتب فکری دیگری در قالب نئو کنفسیوسیسم ایجاد شد. این جنبش می

 و هاآموزه به بازگشت برای بود شود، تالشییاد می1که از آن با عنوان دائوشو

کری های مکاتب فکنفسیوسیسم؛ در عین حال که بسیاری از آموزه انسانی اصول

ی طور بو خصوصاً این اندیشه بودایی که جهان به رقیب خود از جمله بودیسم

گیری مجدد است را به همراه اعتقاد به وجود دو نیروی وقفه در حال تغییر و شکل

 ; Creel,1953: 203-204متعارض یین و یانگ را به عاریت گرفته است)

Dreyer,2016: 31تی آلیسکند تا از غلبه تفکرات ایده(؛ هر چند که تالش می

رهنگ و تمدن چینی جلوگیری کند. بنابراین با احیای کنفسیوسیم مجدداً بر ف

مراتب و نظم اجتماعی، اصالح عناوین و بحث از احترام به سنن و نیاکان، سلسله

ای ترتیب دوباره بستر الزم برگرایانه موضوعیت یافته و بدینهای جمعاندیشه

                                                                                                    
1. Dao Xue 
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 یژه برای دوران بعد فراهماشاعه و تحکیم سنت اقتدارگرایی در این کشور به و

 شد.

 

های مولد اقتدارگرایی در دوره معاصر )قرن هفدهم میالدی اندیشه .3-3

 تاکنون(:

 گرایی کنفسیوسی و کمونیسماقتدارگرایی در عصر مدرن در قالب تداوم سنت

شود. در واقع، مکاتب فکری دوره معاصر چین در پی در جامعه چین دنبال می

سیاسی غرب ایجاد شدند. در این شرایط دو گروه فکری -یسلطه و نفوذ فرهنگ

گرایان شهرت یافتند، ضعف چین در روی کار آمدند که یکی از آنها که به غرب

های گرای چین از جمله ارزشبرابر غرب را به اخالقیات سنتی و واپس

کنفسیوسی نسبت دادند و آن را مانع پیشرفت و ترقی کشور تلقی کردند 

(.آنها با سر دادن شعار مرگ بر سنت، راه نجات چین را 157: 1390،نژادوردی)

دانستند و فرهنگ غرب را به عنوان فرهنگی پویا غربی شدن کامل این کشور می

ر کردند. اما گروه دیگبایست آن را جایگزین فرهنگ چینی کنند، یاد میکه می

دید ا با شرایط جکوشید با بازخوانی فرهنگ و تمدن کهن کشور خود آن رکه می

انطباق دهند، از ایده ترکیب فرهنگ چینی و غربی به طور التقاطی حمایت کردند. 

شود، چندان کاران یاد میالبته اعضای این گروه که از آنها با عنوان محافظه

که شاخه تندروی آن فرهنگ غربی را به طور کامل طورییکدست نبودند؛ به

 ها هستند، معتقدنددیگر آن که نوکنفسیوسی شمرد اما شاخهمردود و منحط می

های کنفسیوسی، منابع الزم برای مدرنیزاسیون که فرهنگ چینی و باالخص ارزش

وس های کنفسیرا دارد و با آن سازگار است. به همین دلیل، آنها با توسل به آموزه

روی و عدم طرفداری و جانبداری افراطی از یک اندیشه یا یک مبنی بر میانه
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به این نتیجه رسیدند که آینده تمدن جهانی باید  (،Sun,1987: 21ایدئولوژی )

ترکیبی باشد از فرهنگ چین و غرب. آنها همچنین مدافع ایجاد تغییراتی در 

. بر این (88و  85: 1394فر، )علمائیهای چینی مطابق با عصر جدید هستند سنت

غربی نظیر کمونیسم  های رادیکالگرایان به سمت ایدئولوژیاساس، غرب

ی گرایی کنفسیوسیسم در پکاران در قالب تداوم سنتحرکت کردند؛ اما محافظه

مدرن کردن تفکرات چینی برآمدند. در رأس جنبش بازگشت به کنفسیوسیسم، 

نام برد که معتقد بود کنفسیوسیم توان اصالح نهادهای  1توان از گانگ یوویمی

فی های این مکتب فلستوان با توسل به آموزهاجتماعی چین را دارد و می-سیاسی

سنتی، علیه غرب و امپریالیسم مقاومت کرد. وی امیدوار بود که با تجدید حیات 

د. ها و انسجام ملی آنها تقویت شوهای کنفسیوس، عزت نفس چینیآموزه

های سنتی کنفسیوسی در عصر معاصر چین، دوباره بنابراین با اجرایی شدن آموزه

شد. ها به رعایای امپراتوری تبدیل شدند که خود، فرزند آسمان تلقی میچینی

همچنین این باور در اذهان عمومی تقویت شد که در صورت وجود یک دولت 

ر مین خواهد شد. اما اصول مدنظقدرتمند چینی، منافع آنها به نحو بهتری حفظ و تأ

امپراتریست چین ناکام ماند 2های سی شیگانگ در نهایت به خاطر مخالفت

(. با این وجود، هنوز هم عناصر کنفسیوسیم التقاطی 165-168: 1390نژاد،وردی)

ی مراتباز جمله ایدئولوژی حکومت بر کشوری که در آن مردم جایگاه سلسله

به عنوان یک خانواده، تشریفاتی بودن قانون اساسی  دارند، در نظر گرفتن ملت

و تلقی زمامداران به عنوان پدر و مادر مردم و جنبه شخصی داشتن حکومت و 

ای چند هزار ساله در تاریخ چین دارد، بر عملکرد رهبران چین در قانون که ریشه

 (.  251: 1390نژاد،وردیعصر معاصر نیز سایه افکنده است )

                                                                                                    
1. Kang Yuwei 
2. Ci Xi 
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های مبنی بر احیای نظام ارزشی کنفسیوسی و نظام جمهوری ندن تالشبا ناکام ما

، با پیروزی انقالب 1911های انقالبی سون یات سن در سالدر چین در پی تالش

 1937های ( در کنار تجاوز ژاپن به چین طی سال1917-1920اکتبر روسیه )

شدن  گرایان و جذاب تلقی، زمینه مساعدی را برای پیروزی غرب1945تا 

ای که نخبگان چینی گونههای کمونیستی در این کشور شده است؛ بهآموزه

تواند ابزاری باشد برای اخراج نیروهای غربی و اند که مارکسیسم هم میدریافته

ای باشد برای دستیابی کشور به استقالل و نوسازی ژاپنی از چین و هم وسیله

کمونیسم در این کشور به (. در حقیقت، پذیرش 80-81: 1394فر،علمائی)

است؛ گردد که این آیین در تاریخ و فرهنگ چین داشتههای عمیقی باز میریشه

که تفکر و فرهنگ چین، بنا بر زندگی سخت و خشن روستایی و اعتقاد طوریبه

تواند به اداره بهتر زندگی بینجامد، آکنده از به این امر که کار گروهی می

ای است که حتی در کنفسیوسیسم، تائوئیسم و بودیسم گرایانههای جمعسیاست

عهد ها، اهمیت خانواده و تمراتبگونه که احترام به سلسلهشوند؛ آننیز تبلیغ می

گرایانه بر فردگرایی است که همین امر، دوستانه، همه حاکی از غلبه فرهنگ جمع

آورده های پذیرش و مشروعیت حزب کمونیست در این کشور را فراهم زمینه

است. بنابراین در شرایطی که برقراری امنیت و اصالح وضع معیشتی مردم از 

شد، مائو با به خدمت گرفتن کارگران، های اصلی مردم چین تلقی میدغدغه

برای انقالب، کوشید تا ضمن آشنا کردن  1920دهقانان و دانشجویان در دهه

یگانگان، احترام به حق مردم با اصولی چون برابری نژادی و رهایی از سلطه ب

انتخاب مردم، تقسیم برابر ثروت میان مردم و با معرفی فئودالیسم، امپریالیسم و 

سرمایه داری، با ایجاد احزاب کمونیستی و توسل به اصالحات ارضی، سیستم 

استثماری فئودالیسم را که در حال تبانی با امپریالیسم است را از میان بردارد 
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(. نتیجه آنکه با مورد متابعت قرار گرفتن کمونیسم در 132-134: 1393قنبرلو،)

د آیچین و روی کار آمدن مائو که معتقد بود قدرت از لوله تفنگ بیرون می

گیری از ارتش (، استفاده از جنگ و عملیات نظامی و بهره230: 1390نژاد،وردی)

ای های موجود در جامعه و تالش برها و مخالفتبرای سرکوب کردن شورش

ساالرانه پرستی و عملکرد پدرحفظ و تثبیت جایگاه حزب، ترویج کیش شخصیت

و تحت مالکیت عمومی قرار گرفتن ابزار و وسایل تولید، حاکم شد و به تحکیم 

ه حتی کصورتیاست؛ بهو تثبیت اقتدارگرایی در عصر معاصر چین منجر شده

یر ساخت سیاسی و تغیطلبانه دنگ در عرصه اقتصادی، تجدید های اصالحتالش

هیئت رهبری چین به منظور کسب حمایت و تقویت رهبری حزب کمونیست به 

وسیله افزایش مشارکت سیاسی و نظارت عمومی از طریق نهادینه کردن سیستم 

اتر، گرای کثرترهبری و تالش برای پاسخگوتر کردن حکومت و ایجاد جامعه

مبتنی بر قانون و اصالح حزب بهبود حقوق قانونی شهروندان، ایجاد حکومت 

(، گرچه منجر به روی کار آمدن Zhao,2010: 425-429کمونیست حاکم)

ای در عصر معاصر چین شده است که از آن با عنوان جریان فکری تازه

های دنگ پیرامون شود و در برگیرنده مجموعه عقاید و سیاستیاد می1دنگیسم

( از طریق نفی 270: 1390نژاد،)وردیاصالح اقتصادی ساختار سوسیالیستی 

انزواطلبی و سیستم اقتصادی بسته و حمایت از اصالحات ساختاری و سیاست 

برای اخذ سرمایه خارجی، چندان موفقیت آمیز نبوده و چه بسا در  2درهای باز

(. البته باید توجه داشت 170: 1383شاهنده و طاهایی،آینده چندان دوامی نیابد )

ا اهداف  دموکراتیک نبوده است؛ بلکه بیشتر برای تسریع که چنین اصالحاتی ب
                                                                                                    
1. Dengism 

2. Open Door Policyری و سیاست درهای باز به معنای گشایش اقتصاد داخلی چین به سمت بهره

 از امکانات و ابزارهایی است که به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد.
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رشد اقتصادی فارغ از جزمیت ایدئولوژیک انجام شده است که در این حالت، 

آنمن و هنوز دولت چین قدرتمند است؛ چنانچه حوادث سرکوب تیان

اجتماعی که تا به امروز در این جامعه وجود دارد، گواهی -های سیاسیمحدودیت

 است.این امر 

 

 گیرینتیجه

های دموکراتیک در شرق آسیا طی دو دهه اخیر، با به راه افتادن موجی از جنبش

بسیاری از کشورهای این منطقه، دموکراتیزاسیون و فضای نسبتاً باز سیاسی را 

توان به ژاپن، هند، کره جنوبی، تایوان و اند که از آن جمله میتجربه کرده

ل شد های دموکراتیکی حاصرفتمغولستان اشاره کرد. گرچه در فیلیپین هم پیش

اما فساد و خشونت مقامات سیاسی این کشور مانع از نهادینه شدن دموکراسی 

در این کشور شده است. این در حالی است که چین به عنوان یکی از کشورهای 

را های اقتدارگشرق آسیایی، برخالف همسایگان خود، همیشه مولد و میزبان رژیم

نسته باشد حتی به طور هر چند بطئی و اولیه به دموکراسی بوده است؛ بی آنکه توا

و فضای باز سیاسی، نایل شود؛ زیرا از زمان تأسیس اولین امپراتوری متحد در 

که بساط 1911ق.م تا سال 221این کشور توسط چین شه خوانگ در سال

آخرین امپراتوری در چین یعنی حکومت منچوها برچیده شد، این کشور همیشه 

های بسیار متمرکزی قرار داشته است که های مستبد و نظامقیاد حکومتتحت ان

بر تمام شئون مملکتی این کشور سایه افکن شده و در آن، امپراتور از قدرت 

شده عالی و برتر برخوردار بوده و رأی و نظر او به مثابه قانون عالی کشور تلقی می

یات سن، نظام جمهوری  طی حرکت انقالبی سون 1911است. هر چند که در سال

در این کشور اعالم شد اما عمالً این نظام هم به خاطر باورهای اقتدارگرایانه 
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داری که در این کشور وجود داشت، نتوانست از دوام چندانی برخوردار ریشه

با روی کار آمدن حزب کمونیستی به رهبری مائو،  1949شود و دوباره در سال

در این کشور تحکیم و تثبیت شد. در حقیقت، دالیل نظام اقتدارگرا و استبدادی 

ناهمسان فرآیند دموکراتیزاسیون در کشورهای شرق آسیایی و به خصوص چین 

های توان به کشاکش میان اصول و باورهای دموکراتیک با ارزشرا می

ای نسبت داد که در هر یک از ادوار سه گانه فکر و گرایانهاقتدارگرایانه و جمع

هر  خورند؛در این کشور از جمله دوره باستان، میانه و معاصر به چشم میاندیشه 

دار شدن دول اقتدارگرا و چند که در این گذار ناموفق به دموکراسی و ریشه

ای توان از نقش شرایط جغرافیایی، محیط امنیتی، نهدید امنیت منطقهمستبد، نمی

 با این وجود، اندیشمندان غلبهالمللی و سایر عوامل مؤثر بر آن غافل شد. و بین

مراتبی بودن نظم اجتماعی، های کنفسیوسی از جمله باور به سلسلهارزش

های گرایانه مبنی بر تفوق جمع بر فرد، ضدیت با ارزشهای جمعسیاست

گرایانه، باور به وجود دولت به مثابه موجودیتی با فضیلت و تأکید بر نظم کثرت

چمن و پادشاه به باد و لزوم سرخم کردن چمن در برابر  و اقتدار و تشبیه مردم به

باد)اطاعت مردم از پادشاه( را موانع مهمی بر سر راه گذار به دموکراسی تلقی 

های کنند. ضمن آنکه در همین دوره از فکر و اندیشه در چین، رواج اندیشهمی

ه مودزو کطوریسوداگرا به ترویج و تحکیم اقتدارگرایی در کشور منجر شد؛ به

عضالت طلب بشر، حل مبنیانگذار این مکتب با توجه به سرشت خودخواه و منفعت

ه دهد کو مشکالت چین را به ظهور حاکمی با اختیار و اقتدار کامل نسبت می

های بروز اختالف میان مردم را از بین ببرد و میان آنها وحدت رویه بتواند زمینه

ه در سده باستان نظرات مهمی پیرامون ایجاد کند. اما آخرین مکتب مهمی ک

اقتدارگرایی و توجیه آن ارائه کرده است، مکتب قانونگراست گه از یک حکومت 
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مقتدر و قدرتمند که از حاکمیت مطلق بر سرنوشت مردم برخوردار است، دفاع 

کند. در عصر میانه نیز با روی کار آمدن کنفسیوسیسم هانی که در عرصه نظر می

تم فکری ترکیبی بوده اما عمالً به مباحث قانونگرایان پیرامون دول قائل به سیس

یای گیری جنبش نوکنفسیوسیسم برای احبند بودند در کنار شکلاقتدارگرا پای

های های انسانی کنفسیوس، دوباره زمینه برای مشروعیت یافتن حکومتآموزه

گرایی استمرار سنتمستبد و عملکرد مقتدرانه آنها فراهم شد. در نهایت نیز با 

کنفسیوسی و پیدایش کمونیسم در عصر معاصر چین به رهبری مائو، مجدداٌ بستر 

با  ای کهاشاعه و تحکیم اقتدارگرایی در این کشور فراهم شده است؛ به گونه

ند تا کوشهایی، آنها میتمسک فرمانروایان و رهبران این کشور به چنین اندیشه

و مقتدرانه خود را توجیه کنند. هر چند که پس از  اقدامات و عملکرد مستبدانه

طلبی چون دنگ، تالش شد تا در کنار مائو و با روی کار آمدن نخبگان اصالح

نیل به رشد و تحول اقتصادی، اصالح سیاسی نیز در این کشور دنبال شود. در 

اد ز زیساالری و تمرکاین راستا دنگ با انتقاد از دیکتاتوری شخصی مائو، دیوان

ای تدریجی از طریق ای معدود، کوشید تا طی برنامهقدرت در دست عده

بازنشست کردن نخبگان انقالبی کهنسال و استفاده از نخبگان تکنوکرات و جوان، 

به این مهم دست یابد و از گسترش نقش ارتش در زندگی سیاسی چین و مداخله 

تر ه کمی به لیبرال، گرچ1980نظامیان جلوگیری کند. چنین اصالحاتی در دهه

، تر کردهای چین کمک کرد و قدرت حزب کمونیست را متعادلشدن سیاست

اما باید گفت که هنوز در این کشور، در سایه نظام تک حزبی حاکم بر حکومت، 

های عمومی، های قانونگذاری، اجرایی، قضایی و رسانهها، ارتش، بخشدادگاه

های استراتژیک خورد و همچنان بخشیجریان باز و آزاد اطالعات به چشم نم

اقتصادی چین، تحت سیطره مقامات و نخبگان سیاسی ای کشور است و مشارکت 
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سیاسی به شدت ابتدایی است و احزاب، سندیکاها، نظام پارلمانی و رسانه های 

اند به رشد و تحول دست یابند. تداوم چنین وضعیتی در آینده گروهی نتوانسته

و دوام نظام سیاسی حاکم در این کشور را با چالش مواجه مسلماً مشروعیت 

خواهد کرد؛ اما برخی با استفاده از مفهوم تسلسل الگو معتقدند که رشد اقتصادی 

چین، در نهایت به باز نمودن فضای سیاسی این کشور و ورود به عرصه دموکراسی 

 خواهد انجامید. 
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