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چکیده
انقالب فرهنگی در چین با محوریت مائو و هواداران وی آغاز گردیده ،توسط اادرهطای بیبطی و ارتط

سرخ به شیوه انقالب از باال اجرا و با مرگ مائو پایان یافته است .در انقالب فرهنگی ایطران نطو ی توافط
بین امام خمینی(ره) و نیروهای انقالبی وجود داشته ،ادامه انقالب فرهنگی پایایی بیشتری را از خود نشطان
داده و پس از ربلت امام(ره) نیی تداوم یافته است .این دو انقالب فرهنگی دارای تفاوتها و شباهتهایی
هستند اه شناخت آنها برای فهم نحوه تداوم نظام اجتما ی متأثر از آنها ضرورت دارد .هدف نگارندگان
بررسی و توصیف تاریخی-تطبیقی این تفاوتها و شباهتهاست ،بنابراین مطالعه میخواهد به این سطاا
پاسخ دهد اه چه شباهتها و تفاوتهایی میان انقالب فرهنگی در دو اشور ایران و چین وجطود دارنطد
ویژگی های برجسته تجربه انقالب فرهنگی در ایران و چین به شیوه ایفی مقایسه شده و توصیف مناسطبی
از نقاط تشابه و تفاوت دو انقالب از نظر جامعهشناسی تاریخی به مل میآیطد .گطردآوری اعال طات بطه
شیوه اسنادی است و تالش بر این بوده دیدگاههای مختلف در زمینه هر اطدام از ویژگطیهطا مطدنظر قطرار
گیرد .یافتهها نشان می دهد دو رخداد مطورد مطالعطه در فیطای دانشطگاهی دارای شطباهتهطای شطللی و
تفاوتهای محتوایی بودهاند .انقالب فرهنگی ایران دارای الگوی تحوالت مبتنی بر سنت مطههبی ،نگطرش
مثبت به دین ،رفع امبودهای آموزش مدرن ،محرومیطتزدایطی ،مقابلطه بطا توعضطه ضطدانقالب ،پیشطگامی
تشللهای دانشجویی ،و بفظ معیارهای مطلوب شاخصهای دانشگاهی بوده ،ولی انقالب فرهنگی چطین
با الگوی تحوالت مادیگرایانه ،دینستییانه ،عرفداری از پرولتاریا ،بهف رقبای سیاسی مائو ،تمرایگرایانه
و با تغییر مده در شاخصهای آموزشی دانشگاهی مشخص شده است.
واژگان کلیدی :انقالب فرهنگی ،سیاسی شدن آموزش ،ایدئولوژی ،چین ،ایران.

........................................................................................................................
 . 1استادیار جامعهشناسی ،گروه آموزش مطالعات اجتما ی ،دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسضو )
()hahmadi6@gmail.com
 . ۲دانشیار جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس ()Majid6688@gmail.com
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مقدمه
در این مطالعه به مقایسه ویژگیهای انقالب فرهنگی در ایران و چین پرداخته میشطود .از مفهطوم
انقالب فرهنگی برداشتهای متعددی وجود دارد .در ادبیات مومی جهانی انقالب فرهنگی تحوالت
مربوط به دوره زمانی ( )1976-1966چین تحت این نطوان نامیطده مطیشطود (دیلشطنری آاسطفورد،
 : ۲016ذیل مفهوم انقالب فرهنگی) .روزنامه مردم در چین انقالب فرهنگی را انقالب بیرگی توصیف
ارد اه روح واقعی مردم را متأثر خواهد ساخت (روزنامطه مطردم ۲ ،ژوئطن  1966بطه نقطل از داتطون،
 )718 :۲016و هدف آن تخریب ایدئولوژی ،فرهنگ ،آدابورسوم ،و ادتهای قدیمی بود (روزنامطه
مردم 1 ،ژوئن  1966به نقل از هو .) ۲۲7 :۲018 ،از عرف دیگطر اسطانی هطم وجطود دارنطد اطه ایطن
تحوالت را با نوانی مانند «بیاخالقی انقالبی» یاد میانند (لیفتون 1968 ،به نقل از هسیونگ: ۲009 ،
.)30
برداشت ماراسیستی در اصل انقالب فرهنگی را به نوان دورهای از مبارزه عبقاتی تعریف میاند
(فیتیپاتریک1974 ،؛ فااس1999 ،؛ نیومن۲43 :۲008 ،؛ هطو .)۲018 ،فطااس رویلطردی چندبعطدی و
غیر زمانمند را برای ویژگی پیچیده انقالب فرهنگی درونی و بیرونی بیب بلشویک در روسطیه بلطار
می گیرد اه بخ

درونی آن به عریقه پیشتازی انقالبی و انقالب فردی ،و بخ

بیرونی آن به متمطدن

اردن و ایجاد تمایل به شوروی در تودههای قبمانده و ناآگاه اشاره مطیانطد (فطااس.)18۲ :1999 ،
الوه بر این بحث دیگری اه در این زمینه مطرح شده جهت اثرگهاری در انقالب فرهنگی است اطه
دهای آن را انقالب از باال و برخی انقالب از پایین دانستهاند (بیگطارت199۲ ،؛ فطااس .)1999 ،ایطن
مطالعه درصدد مقایسه دو انقطالب فرهنگطی در ایطران و چطین بطا تحلیطل اسطناد در دسطترس بطوده و
میخواهد به این ساا پاسخ دهد اه چه شباهتها و تفاوتهایی میان انقالب فرهنگی در دو اشطور
ایران و چین وجود دارند

الف -مروری بر پیشینه تحقیق
پیشینه موجود نشان میدهد مطالعات موجود در زمینه انقالب فرهنگطی چطین نسطبت بطه انقطالب
فرهنگی ایران قابلتوجه است .انقالب فرهنگی به نوان ابیاری برای مشرو یتبخشطی (وو و دوایطن،
۲017؛ بوندس و هیپ۲013 ،؛ ااو۲011 ،؛ هو۲011 ،؛ هولبیگ ،)۲013 ،زمینه ایطدئولوژیک یطا دینطی
انقالب فرهنگی (اونگر1984 ،؛ فیربنطک و گلطدمن۲006 ،؛ ایپنطیس ،۲011 ،ریطد 1998 ،1995؛ وو و
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دوین  ،۲018ااو۲011 ،؛ وو ۲011؛ ژه و ماسون ۲008 ،؛ الرسون۲009 ،؛ لی و هو۲005 ،؛ سطیگلی،
۲009؛ ژو ،)1988 ،روند وقوع انقالب فرهنگی (داتون۲016 ،؛ جیطان و دیگطران۲006 ،؛ ریطد،1995 ،
1998؛ ساتمن1991 ،؛ سی و 1980 ،؛ سطینگر1971 ،؛ اونگطر1984 ،؛ وان ،)1998 ،مقایسطه چطین بطا
سططایر اشططورهای امونیسططتی (چنططگ و مننینططگ۲003 ،؛ تططوار ،)1971 ،پیامططدهای انقططالب فرهنگططی
(هسیونگ۲009 ،؛ جی۲008 ،؛ سایچ۲016 ،؛ والدر۲016 ،؛ وو )۲015 ،بخشی از مطالعات و مقطاالتی
هستند اه مورد مالبظه نگارندگان مقاله قرار گرفتهاند.
در مورد انقالب ایران نیی توجه به دیدگاه امام(ره) (اریمی فیروزجایی ،)1397 ،زمینه ایدئولوژیک
و دینی انقالب فرهنگی(اریمی فیروزجایی1397 ،؛ اخوان ااظمی و رسطتمی1397 ،؛ گطدازگر۲001 ،؛
بقایقی1993 ،؛ هیرو )1991 ،روند انقالب فرهنگی (باضری1379 ،؛ مییگرد فصلنامه متطین،)1379 ،
و پیامدهای انقالب فرهنگی (ادی و ریچارد )۲006 ،مدنظر قرار گرفتهانطد ،اطه بخشطی از نوشطتههطا
مطالعات مستقل مربوط به انقالب فرهنگی ایران بوده و بخ

مهمی نیی مطالعاتی هستند اه به انقالب

فرهنگی به نوان بخشی از انقالب بیرگ ایران اشاره اردهاند.
مطالعات محدودی نیی به مقایسه دو انقالب فرهنگی ایران و چین پرداختطهانطد .بطه نطوان سطبحه
( )198۲و باضری ( )1379به مقایسه محدودی بین انقالب فرهنگی در ایران و چطین دسطت زدهانطد.
همچنین باضری و ایراننژاد ( )1388به مق ایسطه تطبیقطی انقطالب ایطران و چطین پرداختطه و ایطن دو
انقالب را بر اساس ابعاد فرهنگی ،اجتما ی ،اقتصادی و سیاسی با یلدیگر مقایسه اردهاند.

ب -مبانی نظری
در مورد تعریف انقالب فرهنگی دیدگاههای چندگانهای عطرح شطدهانطد .یطک رویلطرد ،رویلطرد
زمانی به انقالب فرهنگی است اه بطه ایطن پدیطده بطه نطوان دوره زمطانی تغییطرات در زمینطه تصطفیه
روشنفلران ،یا مبارزه عبقاتی مینگرد .رویلرد دوم به پدیده انقطالب فرهنگطی در چطارچوب نگطرش
انشگران تاریخی توجه میاند .اه آموزش تودهای و فرهنطگ پطهیری را بطا مبطارزه عبقطاتی ترایطب
میاند .و رویلرد سوم مشخصههای انقالب فرهنگی را در دوره زمانی خاصطی در ادبیطات و فرهنطگ
جستجوی میاند (فااس .)181 :1999 ،شاید در یک عبقهبندی الی بتوان گفت انقطالب فرهنگطی از
رویلرد ستیی بیشتر به نوان مبارزه عبقاتی و ناشی از ضرورت گسطترش ایطدئولوژی انقطالب در بطین
تودهها تفسیر شده (فیتیپاتریک1974 ،؛ نیومن۲008 ،؛ هو )۲018 ،و در نقطه مقابل از رویلطرد توافط
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به نوان نو ی برات توتالیتری و فاشیستی تلقی میگردد (وان1998 ،؛ سایچ.)۲016 ،
پیشینه مطالعه انقالب فرهنگی به شلل مستقل بهویژه از اواخطر دهطه  1970بعطد از پایطان رسطمی
انقالب چین رون یافته لیلن مطالعه تطبیقی آن امتر موردتوجه قرار گرفته است .در مورد پیشینه این
مطالعه نیی اه به مطالعه تطبیقی-تاریخی دو انقالب فرهنگی ایران و چین میپردازد شاید بتوان صطرفا
به دو مطالعه سبحه ( )198۲و باضری ( )1379اشطاره اطرد .مطالعطه او (سطبحه )198۲ ،از دیطدگاه
جریان مخالف انقالب فرهنگی این انقالب را تلرار انقالب فرهنگی چین میداند .ایطراد ایطن مطالعطه
نگرش ایدئولوژیک مستتر در آن است اه با توجه به فیای مهاور (پایان انقالب چین با تبعات منفی)
سعی میاند صرفا تلق ی منفی از انقطالب فرهنگطی ایطران را تثبیطت انطد (اگرچطه برخطی مبابطث آن
قابلاستفاده بوده و در این مقاله نیی مورد استناد قرار گرفتهاند) .مطالعه دوم (باضطری )1379 ،دیطدگاه
یلی از فعاالن دوره انقالب فرهنگی و درصدد انلاش لل و پیامدهای انقالب فرهنگی ایطران اسطت
اه در تبیین بدومرز آن به انقالب فرهنگی چین نیی اشاره ارده و برخی تفطاوتهطای آن بطا انقطالب
فرهنگی ایران را ذار میاند .بنابراین لیرغم استفاده از این مطالعه نیی در مقاله باضر ،مطالعهای برای
مقایسه دو انقالب فرهنگی با تمام ابعاد آن محسوب نمیشود.
نگارندگان مقاله انقالب فرهنگی چین و ایران را بهعورالی رخدادهای (دوره زمانی 1976-1966
م ).چین ،و دوره زمانی ( 136۲-1359ش) ایران در بوزههای مختلطف قطانونگطهاری ،روشطنفلری،
دانشگاهی ،فرهنگی این دو اشور میدانند اه توس رهبران انقالبی و انقالبیطون رقطم خطورده اسطت.
لیلن مقایسه این دو انقالب فرهنگی را بیشتر به فیای مشترک هر دو انقالب ،یعنی دانشگاه محطدود
اططردهانططد .برداشططت نگارنططدگان از انقططالب فرهنگططی برداشططتی بططد وس ط از مبابططث فططو اسططت.
به بارتدیگر زمینهها (الگو ،اهداف ،معیارها) ،روند (چگطونگی آغطاز ،تطداوم و پایطان) ،و در نهایطت
پیامدها (در ساختار و محتوا) مورد مقایسه قرار میگیرند اه این موارد به شلل ملنطون در محورهطای
مورد مقایسه مدنظر است.

پ -یافتههای تحقیق
 -1انقالب فرهنگی چین
با به قدرت رسیدن امونیستها در چین در  ،1949تربیت نسل جدیدی از چینیهای قابل ا تمطاد
ایدئولوژیک و دارای صالبیت فنی برای توسعه امونیسم به هدف آموزش چینطی تبطدیل شطد .مطائو
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نسل جدید را اارگرانی می دانست اه باید از نظطر اخالقطی ،ذهنطی ،و جسطمانی رشطد یافتطه و دارای
باورهططای سوسیالیسططتی بودنططد (وان1998 ،؛ اونگططر1984 ،؛ هططای هططو و دیگططران .)۲01۲ ،برخططی
نویسندگان تمام این برنامهها را نشانهای از مداخله می مائوئیستها در زندگی روزمره مطردم تعبیطر
اردهاند (سان.)773 :۲016 ،
پروژه اصالبات آموزشی در اواخر دهه  1950توس مائو پیشنهاد میشود تا آمطوزش در خطدمت
سیاست های پرولتاریایی قرار گیرد و با اار و تولید یلپارچه گردد .در واقع دسطتور مطائو بطرای اوتطاه
اردن دوره آموزشی و پایان سلطنت روشنفلران بورژوایی در مدارس چین« ،انقالب در آموزش» را به
یلی از مهمترین وظایف انقالب فرهنگی چین تبدیل ارد (جیان و دیگران.)۲46 :۲006 ،
لیلن در چین بعد از انقالب ،تغییر جهتگیری آموزشی صرفا ناشطی از رؤیطای مطائو نبطوده بللطه
مالبظات ملگرایانه سایر رهبران نیی نق

داشته است .از بین این رهبران لیو شائوای شطخص دوم

بیب قبل از انقالب فرهنگی بتی قبل از  1958دو نطوع نظطام آموزشطی تمطاموقطت و پطارهوقطت را
پیشنهاد ارده بود .نظام آموزشی تماموقت با هدف همگانی اردن آموزش پیشطنهاد شطده بطود و نظطام
آموزشی پارهوقت نیی برای اوداانی پیشنهاد شده بود اه قادر به بیور در مدارس تماموقطت نبودنطد
(لیو شائوای 1985 ،به نقل از چنگ و ماننینگ .)371 :۲003 ،در مرابل اولیه ،انقالب فرهنگطی چطین
از عرف متولیان انقالب ،به نوان مربلهای از انقالب عبقاتی تلقی میشد (هو .)۲08 ،168 :۲018 ،در
واقع انقالب فرهنگی چین ادامه جنب

آموزشی سوسیالیستی بود اه در دوره زمطانی  196۲تطا 1965

در این اشور به راه افتاده بود (هسیونگ۲009 ،؛ هو ،)14۲ :۲018 ،ایطن انقطالب رهاسطازی نیروهطای
سرخ توس مائو برای مقابله با لیو و سایر «صاببان قدرت» محسوب میشد (هسطیونگ،

ارت

2009

.)30 :
مائو بعد از مطالعه یک مورد پژوهی تحت نطوان «اارخانطه ابطیار ماشطینی شطانگهای شطیوهای از
تربیت تلنسینها و مهندسها» در  ۲1جوالی  1968دستوراتی صادر ارد اطه منجطر بطه شطللگیطری
گونهای از مدارس شد .مطالعه با مقایسه تلنسینها و مهندسان تربیتشده توس اارخانه با افرادی اه
توس دانشگاهها تربیت شده بودند نشان می داد اه اارگران تربیطت شطده اارخانطه در پطژوه هطا و
ابدا ات مرتب با اار اوشاتر ،خال تر و مولدتر از فارغالتحصیالن دانشگاه هستند .مائو با مطالعه ایطن
مورد پژوهی نوشت« :ما همچنان به دانشگاهها نیاز داریم؛ منظورم دانشگاههای لوم و مهندسی اسطت.
اما باید دوره تحصیل را اوتاه ارده ،اصالبات آموزشی به وجود آوریم ،و سیاستهای پرولتاریایی را
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در دستور اار قرار دهیم ،و برای تبدیل اارگران به تلنسینها و مهندسان روش اارخانه ابیار ماشطینی
شانگهای را انتخاب انیم[ .دانشگاهها] باید دانشجویان خود را از بین اارگران و دهقانان انتخاب انند.
پس از چند سا تحصیل باید دانشجویان به محل اار خود برگردند».
دستور مائو به تأسیس بی

از  10000دانشگاه  ۲1جوالی در سا هطای بعطدی انقطالب فرهنگطی

انجامید .برخی از این دانشگاهها اوقات خالی مربوط به اارخانهها و شراتها را پوش

دادند .بیشطتر

دانشگاهها در پاسخ به دستور مائو ایجاد شدند؛ مطده آنهطا اطالسهطای پطارهوقطت داشطتند؛ برخطی
برنامههای آموزشی اوتاهمدت داشتند .دانشجویانشان اغلب اارگران جطوانی بودنطد اطه دارای تجربطه
شغلی با تحصیالت اندک بودند .اغلب این دانشجویان دان
میگرفتند اما بندرت دان

ملی مهارتهطایی بطرای شغلشطان یطاد

دانشگاهی متوازنی اسب میاردند .این دانشگاهها مدتا فاقد هیضت لمطی

باایفیت ،املانات مناسب ،و برنامه درسی منظم بودند .فارغالتحصیالنشان استانداردهای اولیه آمطوزش
الی سنتی را نداشتند (جیان و دیگران.)135-134 :۲006 ،
بازآموزی واژهای بود اه مائو در عی انقالب فرهنگی بارها برای اشاره به چییی اطه وی در مطورد
اصالبات ایدئولوژیک در بین روشنفلران ،اارانان برفهای ،و فارغالتحصیالن مدارس متوسطه ،الی
و دانشگاهها ضروری میدانست استفاده ارد .از نظر مائو این دسته فطارغالتحصطیالن اتطاب خوانطده و
تربیتشده مدرسه بودند ،اما اندیشههای آنان اغلب غیرانقالبی با رنگ و بویی از ایدئولوژی بورژوازی
و تجدیدنظرعلب بود (اونگر .)1984 ،بنابراین آنها نیازمند زندگی با اطارگران ،دهقانطان و سطربازان،
تشخص یافتن با آنان ،بازآموزی توس آنان و تبدیل شدن به پرولتاریا بودند (جین و دیگطران:۲006 ،
.)۲43
بریدگام معتقد است اگر بخواهیم ریشهها و تحوالت انقالب فرهنگی چطین را بفهمطیم بایطد آن را
به ریشههای

برگردانیم .وی به  5ریشه در این زمینه اشاره میاند )1 :ریشه ایطن انقطالب بطه مجمطع

امیته مرایی در لوشان در میانه سا  1959برمیگردد اه عیطف وسطیعی از سیاسطتهطای داخلطی و
خارجی مائو مورد بمله وزیر دفاع ملی پنگ ته-هوای واقع شد؛  )۲اتفاقات سه سطا بعطد (اخطرا
تلنسینهای شوروی و شلست جه

بیرگ بهسوی برنامههای اشتراای) در سطح وسیعی نشطان داد

اه در بحث مهاور ب با پنگ بوده و مائو اشتباه میارده است؛  )3بحران ا تماد به رهبری مطائو اطه
ناشی از اتفاقات مهاور بود ،در سطوح باالی رهبری بیب امونیست از جمله ا یای مرایی شطیوع
یافت؛  )4امپین آموزش سوسیالیستی اه در مجمع دهطم (سطپتامبر  )196۲بطا هطدف محطدود اطردن
310

مطالعه تطبیقی -تاریخی تجربه انقالب فرهنگی در ایران و چین از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی

ضدانقالب و بمایت از سیاستها و برنامههای مائو به راه افتطاده بطود در سطا  1965از عطرف مطائو
به نوان یک شلست تعبیر شد؛ و  )5ایناه انقالب فرهنگی اساسا ادامه امپین آمطوزش سوسیالیسطتی
در تعقیب اهداف مشابهی تحت مدیریت و با اتخاذ شیوه های جدید (ترور و خشطونت سیسطتماتیک)
بود (بریدگام .)۲ :1967 ،الوه بر بریدگام ن ویسطندگان دیگطری نیطی بطه نصطر خشطونت در انقطالب
فرهنگی چین توجه داشتهاند تا جایی اه جنب

ارت

سطرخ را اطه آغطازگر انقطالب فرهنگطی چطین

بودهاند را تحت نوان «ترور سرخ» توصیف اردهاند (هو.)176 :۲018 ،
تسو ( )1968یلی از اولین تالشها را برای درک رادیلا شدن این انقالب انجام میدهطد و اد طا
میاند اه مائو یک تحو جامع در جامعه چینی دوره یانان اه همراه با ا تدا و افراط بوده را مطدنظر
داشته است (سایچ .)1۲ :۲016 ،رادیلا شدن انقالب فرهنگی چین زمینهای برای فهطم ایطن انقطالب
به نوان یک برات سیاسی بوده است اه بنا به قیده دهای نگونبختی برای جامعه چینی به ارمغطان
آورده است (داتون .)719 :۲016 ،این سیاسطتگطهاری رادیلطا از تمرایزدایطی و جنطب

اجتمطا ی

بمایت ارده و مائو بهتناسب شرای گاهی اوقات به پیشنهادهای عرفداران رادیلا و گطاهی نیطی بطه
همراهان ضدرادیلا گوش داده است (ساتمن .)970 :1991 ،هطم دیطدگاههطای رسطمی چطین و هطم
منتقدان مستقل ترایبی از «فضودالیته» و «فاشیسم» را برای توصطیف انقطالب فرهنگطی عطرح اطردهانطد
(وان .)1998 ،1گرچه دیدگاههای رسمی گروه چهارنفره را تحت تأثیر اندیشههای فضطودا دانسطتهانطد
(مثال ینان 1979 ،و یو  )1980و اثر تفلر فضودالی مانعی برای پیشرفت اصالبات و اصطالح گطران در
دهه  1980بوده است؛ این دیدگاه اه انقالب فرهنگی چین زاده شطللی از فاشیسطم فضطودالی بطوده در
بیانیههای خار از بلقههای بیب امونیست خل چین نیی مورد بحث واقع شطده است(سطو1986 ،
به نقل از سایچ .)1۲ :۲016 ،محققان با این برداشت اه انقالب فرهنگی چین امتیازات خاصی برقطرار
ارده اه بنیانهای عبقه بورژوازی جدید را شلل داده است موافقت اردهانطد (سطو 1986 ،بطه نقطل از
سایچ ،)13 :۲016 ،اه منجر به مطو جدیطدی از بطیثبطاتی سیاسطی و نطابرابری ناشطی از اصطالبات
اقتصادی شده بود (هسیونگ۲009 ،؛ وو  .)۲017الوه بر این توسعه اقتصطادی خطود مسطتلیم وجطود
جمعیت ماهر و تحصیلاردهای بود اه عالب بقو و آزادی بودند (تانگ.)۲016 ،
انقالب فرهنگی چین بنا به برداشت برخی جامعهای با آسیب دوعرفه پدید آورده بود اه نیروهای
........................................................................................................................
1 . Wan, Guofang
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مختلف بهنوبت قدرت را در اختیار میگرفتند و مرزهای بین قربانی و شلارچی قابلتغییر بود (سطان،
 .)776 :۲016با وجود هر چه اه رخ داد ،یک پی بینی با یقین میتواند صورت گیرد :درسی اه چین
در دوره انقالب فرهنگی یاد گرفت به بدی دردناک بود اه هیچگاه باضر نخواهد شد آموزش را بطه
خاعر الیامات سیاسی قربانی اند (اولضانی )198 :۲017 ،و انقالب فرهنگی چین تبدیل به اسلوبی برای
نویسندگان و روزنامهنگارانی شد اه با تحو بهسوی دنیایی اه برایشان ناشناخته بطود مخطالف بودنطد
(دپیر.)۲00 :۲017 ،
پس از پایان انقالب فرهنگی و بازگشت نظام دانشگاهی چین به بالت معمطو دانشطگاههطای ۲1
جوالی نیی به تاریخ پیوستند (جیان و دیگران .)135 :۲006 ،در اوایل دهه  1970انالی و شیائوپینگ بطا
بمایتهایی اه از سیستم آموزشی دریافت میاردند برای برگشت فعالیتهای معمو نظام آموزشطی
مانند امتحانات ورودی دانشگاهها و ورود مستقیم فارغالتحصیالن مدارس به دانشگاهها تالشهطایی را
انجام دادند اه چپگرایان این تالشها را نشانههای تطودهای براطت معلطوس راسطتگرایطان تلقطی
اردند اه نهایتا منجر به شلست شد اما آنچه با ث بازگشطت تغییطرات انقالبطی در انقطالب فرهنگطی
چین گردید برگیاری مجدد امتحانات ورودی دانشگاهها در سا  ،1977یعنی یک سا پس از انقالب
فرهنگی بود (جیان و دیگران .)۲47-۲46 ،۲006 ،چییی اه در پایان دوره مطائو رخ داد ورود انقطالب
فرهنگی چین به مسیری بود اه آن را به نظطام جهطانی سطرمایهداری هطدایت مطیاطرد (وو5 :۲014 ،؛
اولضانی .)197 :۲017 ،مطالعات بعدی نشان داد اه زندگی اقتصادی-اجتما ی نسل ارت

سرخ هطم در

دوره مائو و هم پسازآن دشوار بوده است .انقالب فرهنگی مائو مانع آمادگی اطافی ایطن نسطل بطرای
اقتصاد آزاد شده بود و اصالبات بعد مائو نیی بجای جبران تنگدستی آنطان ،در پطی اطارایی اقتصطادی
بوده و این نسل را به دست فراموشی سپرد (چن1999 ،؛ بوشیر .)59۲ :۲018 ،باور برخی محققان این
است اه شلست انقالب فرهنگی در چین به معنی دم تحق اهداف این انقالب نبطوده اسطت ،بللطه
انقالب فرهنگی شرای را برای تسهیل چرخ

به اصالبات بازار فراهم ساخته و شرای تداوم رژیم

در آینده را بهبود بخشیده است ،اتفاقی اه مسیر متفاوتی را برای چطین نسطبت بطه شطوروی رقطم زده
است (والدر.)۲016 ،

 -2انقالب فرهنگی در ایران
برخالف اد اهای میحک در زمینه مرگ دین در زندگی روزمره انسانها در دنیای مدرن ،انقالب
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اسالمی نشان داد اه دین میتواند به نوان برنامه زندگی و مبدأ تحطوالت مطل انطد .در ایطن زمینطه
نق

انقالب اسالمی بر اسی پوشیده نیست .نظام آموزش مدرسهای و دانشگاهی بعد انقالب نیطی بطه

نوان بخشی از نظام اجتما ی تحت تأثیر قرار گرفته و برنامه درسطی و محتطوای اتطب بعطد انقطالب
نشانگر نو ی مصالحه جالب بین جنبههایی از سنت و جنبههطایی از مدرنیتطه اسطت (گطدازگر:۲001 ،
 .)3۲1بخشی اه قبل از انقالب توس پهلوی دوم به نوان غرامت اودتا بر لیطه دولطت مصطد در
اختیار آمریلاییها گهاشته شده بود (هیرو )۲61 :1991 ،و آنها انتر سیاسی ،اقتصطادی ،و فرهنگطی
عاقتفرسایی را بر اغلب اشورهای مسلمان و نخبگان آنها ا ما میاردند (هیطرو .)۲6۲ :1991 ،بطا
توجه به اهمیت آموزش در فرآیند شللگیری شخصیت ،باامیت وظیفه انقالب در ارزشهای نظطام
آموزشی را تشخیص داد اه بخشی از آن انقالب فرهنگی بود .انقالب فرهنگطی بطا هطدف جطایگیینی
هنجارهای جدید بجای نظام ارزشی قبل از انقالب ،ایجاد یطک جامعطه ایطدهآ مبتنطی بطر معیارهطای
اسالمی و تربیت انسان مسلمان امروزی شلل گرفت (مهران.)1989 ،
نگرش امام (ره) به دانشگاه نگرشی زیربنایی و به نوان نصری اصلی اسطت .ایشطان دانشطگاه را
مبدأ تحوالت (امام خمینی1385 ،
میدانند (امام خمینی1385 ،

 )64 :8و اصطالح دانشطگاه و بطوزه را ضطامن اسطتقال اشطور

 .)43۲ :14در چطارچوب فلطری و ا تقطادی ایشطان ،دانشطگاه مبطدأ و

اانون تحوالت اجتما ی و فرهنگی « اصالح و انحراف» جامعه و «آبادانی یا ویرانی» اشور محسطوب
میشود (اریمی فیروزجایی .)1395 ،در دسطتگاه نظطری ایشطان اطه برگرفتطه از اسطالم اصطیل اسطت
محرومیت از نوشتن و خواندن مایه خجالت است (امام خمینی،1385 ،

 ،)446 :11و اهمیت تغییطر

در محتوای اتب در بدی است اطه  9روز بعطد از پیطروزی انقطالب اسطالمی از مسطضولین آموزشطی
خواستند اه تغییرات اساسی را در اتابهای دورههای مختلف تحصیلی به مل آورده و این اتطب را
از موضو ات استعماری و استلباری پاکسازی انند و این مفاهیم را با موضو ات اسالمی و انقالبطی
اه به بیداری اوداان منجر شده و آزادی و استقال به بار میآورد جطایگیین سطازند (مهطران:1989 ،
 .)37رهبر انقالب در پیام تشلیل ستاد انقالب فرهنگی ضمن تأاید بر ضطرورت انقطالب فرهنگطی و
نگرانی ملت و دانشجویان باایمان متعهد از اخال توعضه گران ،اشاره به آثار سوء دانشگاهها در قبل از
انقالب و ابتما آن بعد از انقالب ،تسامح در انقالب فرهنگی را خیانت ظطیم بطر اسطالم و انقطالب
اسالمی میدانند .ایشان در پیام مهاور ضمن تعیین ا یای ستاد انقالب فرهنگی از آنها میخواهند از
افراد صاببنظر متعهد و مامن به جمهوری اسالمی ،برای برنامهرییی رشتههای مختلف و خ مشطی
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فرهنگی آینده د وت به هملاری انند .رسیدگی دقی به اتطب دبیرسطتانهطا نیطی بطرای جلطوگیری از
آسیب و انحراف بخ

دیگطری از دسطتورات امطام اسطت (صطحیفه امطام،

 .)43۲-431 :1۲ایشطان

فرهنگ را نصری هویتی میداند و دلیل غربزدگی و شر زدگطی تحصطیلاردگطان را تاخطتوتطاز
استعمارگران خصوصا غربیها و اخیرا امریلا و شوروی میدانند .زبانها و قلطمهطای غطربزدگطان و
شر زدگان را آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت استعمار میدانند اگرچه معتقد هستند تعداد معدودی نیی
افراد متعهد موجه در بین نویسندگان و اساتید دانشگاه یافطت مطیشطوند (صطحیفه امطام،

-۲43 :15

 .)۲44به همین خاعر نخبگان انقالب اسالمی به دانشگاههایی اطه در خطدمت منطافع اسطتعمارگران و
دشمنان اسالم هستند ا تماد چندانی نداشتهاند (رضوی ،۲ :۲009 ،گرین .)۲018
خرو دانشجویان و اساتید عرفدار امام در دوره انقالب فرهنگی برای بر هده گطرفتن مسطضولیت
در دولت و نهادهای انقالبی ازیک عرف ،آزادی زندانیان و بازگشت مهاجران مخالف جریطان اسطالمی
از عرف دیگر زمینه را برای پررنگ شدن جریانهای مخالف در دانشطگاههطا فطراهم سطاخته و همطین
موضوع املی برای ابساس ضرورت از عرف امام و انقالبیون برای تعطیلی دانشطگاههطا بطوده اسطت
(باضری.)1379 ،
نلته دیگری نیی اه باید در مورد انقالب فرهنگی ایران در نظر گرفته شود نحطوه ارتبطاط بطوزه و
دانشگاه است .رویلردهای مطرح در ارتباط بین این دو نهاد آموزشی در ایران متفطاوت اسطت .مطده
این رویلردها رابطه بین دو نهاد آموزشی را همطراه بطا مییانطی از مواجهطه تحلیطل اطردهانطد .انقطالب
فرهنگی را میتوان ازجمله براتهایی دانست اه در جهت وبدت بوزه و دانشگاه بطوده و تطالش
داشته در راستای اسالمی اردن دانشگاهها این دو نهاد را به هطم نیدیطکتطر سطازد (اطدی و ریچطارد،
۲006؛ رضوی.)۲009 ،
پس از انقالب اسالمی مخصوصا در بوزه لوم انسانی اتب درسی دولتی جایگیین اتب موجود
شدند .این تغییر اتب از برخی جنبهها لمی بود لیلن اسی نمیتواند فراینطدهای سیاسطی و اسطالمی
سازی برنامه درسی را انلار اند .رشتههای تاریخ ،فلسطفه ،زبطان و ادبیطات ربطی ،معطارف اسطالمی،
جغرافی و ادبیات فارسی بوزهها یی بودند اطه بطرای تطرویی ایطدئولوژی جمهطوری اسطالمی مناسطب
تشخیص داده شدند (مهران1989 ،؛ گدازگر3۲3-3۲۲ :۲001 ،؛ سبحه.)198۲ ،
در مورد پیامدهای انقالب فرهنگی ایران نظرات مخالفی نیی وجطود دارد .بطه نطوان نمونطه بنطا بطه
قیده ادی و ریچارد ( )۲006انقالب فرهنگی ضربه مهمی در زندگی و موفقیطت فرهنگطی و فلطری
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ایران داشت و آموزش و زندگی برفهای جمعیت زیادی از ایرانیان را بطا اخطتال مواجطه اطرده و بطه
مهاجرت های بعدی دانشجویان ،اساتید و متخصصان دامطن زد (اطدی و ریچطارد .)۲50 :۲006 ،اثطر
غیرقابلانتظار آن آشنایی برخی بوزویان با اندیشههای غربی بود (ادی و ریچارد.)۲90 :۲006 ،

 -3مقایسه دو انقالب فرهنگی
 -1-3الگوی تحوالت انقالبی
در هر دو اشور دارای برخی ریشههای تاریخی بوده است .در چین گفتمان سوژی 1اطه ریشطهای
تقریبا  ۲000ساله در این اشور دارد در قرن بیستم این ایده را به همراه داشته است اه ملت قدرتمنطد
به مردم قدرتمند نیاز دارد (الرسون .)۲009 ،ایفیت مردم از عری آمطوزش و تیایطه نفطس مطیتوانطد
افیای

یابد و جال و شلوه گهشته چین را بازگرداند (وو .)۲017 ،به قیده سیگلی ( )۲009گفتمان

سوژی خود را در خردگرایی تلنو -لمی دوره مائو نشان میدهطد .چطین طالوه بطر آرمطان تطاریخی،
نمونهای از انقالبهای دارای الگوی خارجی است .مخصوصا در اوایل دهه  1950الگوی این انقطالب
به همراه اغلب انقالبهای امونیستی شطوروی بطوده اسطت (سطی و 1980 ،؛ اورلضطانی-183 :۲017 ،
 .)184به همین دلیل میتوان شباهتهایی را بین این اشورها مالبظطه ارد(چنطگ و مانینطگ:۲003 ،
360؛ پیرس۲017 ،؛ اورلضانی ،)۲017 ،لیلن مائو در برنامه جه

بیرگ سا  ،1958الگوی شوروی را

ترک ارد اه سیاستهای آموزشی نیی بر این اساس تغییر یافتند (سطی و ۲ :1980 ،؛ ژا 460: ۲01۲ ،؛
والدر ،)6۲6 :۲016 ،وی در یلی از سخنرانیهای خود تحوالت در با وقوع در شوروی آن زمان را
به خاعر تجدیدنظرعلبی در ماراسیسم محلوم میاند و معتقد است اه انقالب فرهنگی چین نوآوری
بوده و شبیه هیچ جای دیگر نیست (سبحه .)198۲ ،الگوی تحطولی انقطالب فرهنگطی ایطران را بجطای
جریان های انقالبی معاصر ،باید در الگوهای تاریخی تحوالت انقالبی جستجو اطرد .انقطالب اسطالمی
ایران اه ریشه در آموزههای اسالم شیعی داشت و رهبری آن را یک مرجع تقلید بر هده گرفتطه بطود
تمثیلهای تاریخی خود را در گهشته تاریخی جستجو میاطرد اطه تجربطه نهیطت ترجمطه ۲یلطی از
تجربیات مناسب برای آن بود (باضری .)1378 ،نهیت ترجمه برخالف الگطوی سطوژی صطرفا یطک
آرمان نبود بلله یک تجربه تاریخی بود ،اه تجربه موفقی در تمدن سازی محسوب میشد.
........................................................................................................................
1 . suzhi
 . ۲نهیت ترجمه در دوره باسی اه بنا به ا تقاد مومی منجر به شلوفایی تمدن اسالمی شد.
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 -2-3نگرش به دین
در انقالب فرهنگی چ ین یک نگرش منفی بود .تصور بر ایطن بطود اطه نطو ی بازگشطت بطه آیطین
انفوسیوس در نظام آموزشی چین در با وقوع است .و مائو بطا نقطد ایطن نگطرش و ایطن تفلطر اطه
انفوسیوس مبلغ یک نظام بردهداری است اه در زمانه جدید افو اطرده اسطت مخالفطت خطود را بطا
وضعیت مهاور ا الم ارد .در این زمینه وی وفادار به تحلیل ماراسیستی بود اه آموزش جدید باید با
ساختن یک جامعه سوسیالیستی سازگار باشد دربالیاطه آیطین انفوسطیوس در جهطت خطالف مطل
میارد (وان ،)1998 ،بنابراین در دوره انقالب فرهنگی آئین انفوسیوس به شطلل رسطمی تقبطیح شطد
(لی .)418 ،416 :۲005 ،جنب

سیاسی پس از انقالب فرهنگی بر جنبههای متفطاوتی تأایطد اطرد اطه

یلی از آنها بازگشت به آیین انفوسیوس بود اطه در دوره انقطالب فرهنگطی اطال بطهف شطده بطود
(هسیونگ۲009 ،؛ لی و هو۲005 ،؛ وو و دوین .)۲018 ،لطیلن برخطی معتقدنطد اصطو انفوسطیوس
بدون بیان واضح آنهم دوره مائو و هم در دوره بعدازآن مورداسطتفاده بطیب امونیسطت چطین قطرار
گرفته بود (فیربنطک و گلطدمن۲006 ،؛ ایپنطیس ،۲011 ،ریطد 1998 ،1995؛ وو و دویطن  ،۲018اطاو،
۲011؛ وو ۲011؛ ژه و ماسون  )۲008و بیب امونیست چطین از آیطین انفوسطیوس بطرای مشطروع
سازی قدرت (بتهام )۲013 ،سود جسته بود (بوندس و هیپ۲013 ،؛ هو۲011 ،؛ هولبیطگ۲013 ،؛ وو،
 .)۲017انقالب اسالمی ایران از جهت دینی یک انقالب اامال دینی بود اه با ایدئولوژی مههبی شلل
گرفته بود و درصدد ابیای ارزشهای دینی و معنوی مردم بطود (بطاقری .)17 :1384 ،ایطن انقطالب از
جهت ایدئولوژی ،رهبری ،خاستگاه انقالبیون و اهداف یک انقالب دینی بود.
 -3-3سیاستگذاری تغییرات در انقالب فرهنگی
در زمینه هدف تغییرات آموزشی در رژیمهای بعد از انقالب ،انقالبها به تناسطب شطعارهایی اطه
درصدد تحق آنها بودهاند متفاوت مل اردهاند .در تعیین «آموزش برای چه » انقالبها بالتهطای
متفاوتی به خود گرفتهاند« .آموزش برای برابری»« ،آموزش برای توسعه» و «آموزش بطرای امونیسطم»
مواردی بودهاند اه در بررسی انقالبهای امونیستی در این زمینه مدنظر محققان قرار گرفتهاند (چنگ
و ماننینگ.)۲003 ،
برخی محققان نشان دادهاند اه هدف سیاستگهاری انقالبی بخشی از انقالبهطا در انقطالبهطای
آموزشی نهادزدایی از آموزش ،منسوخ اردن ساختارهای ویژه مدارس ،استقرار نظام آموزشی به نطوان
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بخشی از محل اار یا در سطح گستردهتر جامعه بودهاند .ولی همان مطالعات نشان میدهند اه بخط
مهمی از این تجربیات بلندپروازانه شلستخورده و در تحق اهداف قصطد شطده نااطام بطودهانطد بطه
نحوی مجبور به بازگشت به نظام قبلی شدهاند (وان1998 ،؛ چنگ و مانینگ.)361 :۲003 ،
برخالف تجربه چین اه هدف آن نهادزدایی ،تغییر بنیانی ساختار مدارس و تلفی اار و یطادگیری
بود ،تجربه انقالب فرهنگی در ایران گسترش نهادینگی ،تصحیح ساختار و تلمیل نقصهطای معنطوی
نظام آموزش رسمی الگوبرداری شده از غرب و استفاده از تجربیطات بطوزوی بطرای تلمیطل زیسطت
دانشگاهی و انداختن عربی نو بهویژه در بوزه لوم انسانی دانشگاهی بود (باضری.)1378 ،
 -4-3انتخاب بین دوگانههای ارزشی
بخ

مهمی از انقالبهای آموزشی صرفنظر از ایناه تا چه بد نوآورانه و منحصربهفرد بودهاند

در متن یک بحث عوالنیمدت بروز و ظهور اردهاند .بحث در این زمینه اه جامعه چگونه مطیتوانطد
بهترین انتخاب خود را از بین شیوههای آموزشی برابر و اارآمد ،اصالحگرانطه یطا سطنتی انجطام دهطد.
انتخاب از بین این شقو دوگانه امل مهمی در مشلالت اساسی رویاروی جامعه بشری در قرنهای
اخیر بوده و در آینده نیی ادامه خواهد یافت (چنگ و مانینگ .)361 :۲003 ،انقالب فرهنگطی در چطین
از بین برابری و اارآمدی گیینه او و از بین اصالح گری یا سنت نیی با تأاید بر تخریب چهار نصر
اهنه فرهنگ ،ایدئولوژی ،آدابورسوم و ادتهای قدیمی (وان1998 ،؛ هو )۲۲7 ،179 :۲018 ،گیینه
او را برگیید .دوگانه سرخ بودن و متخصص بودن در چین نیی مدنظر قرار گرفته بود و ماراسیسطت
واقعی بودن بر متخصص بودن در بین اساتید تطرجیح داده شطد و اسطاتید و مطدیران سطرخ جطایگیین
متخصصانی شدند اه بورژوا و مرتجطع محسطوب مطیشطدند (سطی و 1980 ،؛ سطبحه۲74 :198۲ ،؛
ساتمن .)674 :1991 ،انقالب فرهنگی در ایران در انتخاب بین برابری و اارآمدی بطه انتخطاب گیینطه
سومی به نام محرومیت زدایی دست زد ،و از بین اصطالح گطری و سطنت نیطی گیینطه دیگطری بطه نطام
بومی سازی و ارتقای آموزش با استفاده از محتوای دینی را پیشه خود ساخت (باضری .)1387 ،البتطه
برخی تحلیلها در این مورد مد ی هستند شباهتی بین انقالب فرهنگی چین و ایران وجطود دارد و آن
این اه ترجیح امونیست بودن به تخصطص در چطین شطبیه تطرجیح هطواداری از اسطالم و بمایطت از
انقالب به تخصص گرایی است (مهران.)56 :1990 ،
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 -5-3سیاسی کردن آموزش
پدیدهای است اه هم میتواند توس انقالبیون رخ دهد و هم دولطتهطای انقالبطی و ابیابطی اطه
درصدد بفظ نظام انقالبی هستند .دهای معتقدند انقالب فرهنگی چین ریشطه در مبطارزه قطدرت در
درون بیب امونیست چین دارد (ثورنتون .)۲016 ،در انقالب چین فیلم گسست از ایدههای اهنه اه
در عی انقالب فرهنگی توس استودیو فیلم بیجینطگ سطاخته شطده نمطادی از تقابطل بطین ایطدههطای
بورژوایی و پرولتاریایی و ضرورت فاصله گرفتن از اولی به نفع دومطی اسطت .بلیطتهطای ایطن فطیلم
توس اادرهای بیبی در سراسر چین پخ شده و چینیها متعهطد بطه تماشطای فطیلم بطودهانطد (وان،
1998؛ ساتمن1991 ،؛ داتون۲016 ،؛ جیان و دیگران .)۲3-۲۲ ،۲006 ،نلته دیگری اه در ایطن زمینطه
باید در انقالب چین مطدنظر باشطد بحطران نماینطدگی در انقطالب فرهنگطی چطین اسطت اطه بطهز طم
متخصصین انقالب مهاور صرفا در پی عغیان دانشجویان ،اارگران و افطرادی بطود اطه اد طا مطیشطد
نمایندگان وفادار نیروهای انقالبی و رادیلا در بین مردم هستند (ثورنتون۲016 ،؛  .)697برخی نیی بر
محوریت ایدئولوژی و تلقین در آموزش الی توسط بطیب امونیسطت چطین تأایطد اطرده و نشطان
دادهاند درجهای اه نظام آموزشی در چین سیاسی شده به جهتگیطری اطالن سیاسطی رهبطران بطیب
امونیست چین (خ

مومی) بستگی داشته اسطت (اونگطر1984 ،؛ سطاتمن .)1991 ،در چطین بخط

مهمی از رهبران مخالفت با ایدههای مائو در جریان انقالب فرهنگی تسویه شده یا از نظطر سیاسطی در
موضع ضعف قرار گرفته بودند (اونگطر .)94 :1984 ،در انقطالب فرهنگطی ایطران تقابطل سیاسطی بطین
انقالب و ضدانقالب بود و انقالب فرهنگطی شطرایطی را فطراهم سطاخت تطا نطو ی تسطویه و اخطرا
ضدانقالب و بقایای عرفداران رژیم ماقبطل انقطالب توسط اادرهطای در دانشطگاههطا صطورت گیطرد
(باضری1379 ،؛ ادی.)۲50 :۲006 ،
 -6-3بانیان و مسئوالن
بانیان انقالب فرهنگی در هر دو اشطور رهبطر انقالبطی بطودهانطد .در چطین بطیب خلط چطین از
مشرو یت اارییماتیک مائو و شیائو پنگ سطود جسطته اسطت (هطو۲011 ،؛ وو .)۲017 ،بطرای تحقط
انقالب فرهنگی گروه چهار نفرهای تشلیل شده است اه مدتا نیروهای عرفدار مائو بطوده و همسطر
مائو نیی در بین گروه چهار نفره مهاور نق

فعا دارد .مسضولیت دانشگاهها در پی انقالب فرهنگی به

امیته انقالبی سپرده شده اه این امیته اارگران ،اهنه سربازها و اساتید و دانشجویان را شامل میشطد
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و اغلب افرادی غیر -برفه ای در این زمینه بودند (سبحه .)198۲ ،ا یای هیضت لمی جهبشده نیطی
افرادی هستند اه بر تجربه قبلی آنها تأاید قابلتوجهی صورت میگیرد .در ایران تفاوتی بین بانیان و
مسضوالن دوره انقالب فرهنگی وجود دارد .بانیان و آغازگران انقالب فرهنگی ا یای تشللها انجمن
اسالمی هستند اه پس از پیام امام خمینی براتی را برای تحق این انقالب آغاز میانند .در ادامه اار
مسضولیت به هده افراد باسابقه در نظام دانشگاهی گهاشته میشود و معیار انتخاب این دسطته از افطراد
دانشگاهی همراهی با انقالب است (باضری.)1379 ،
 -7-3مقصد خروج و فعالیت نیروهای فعال در فضای دانشگاه
نیی موضوع تفاوت دیگری است اه در برنامه انقالب فرهنگی در دو اشور به چشم میخطورد .در
ایران انقالب فرهنگی و بسته شدن موقت دانشگاهها زمینه را فراهم ساخت تا مخالفان به سطح جامعه
آمده و فعالیت خود را در خیابانهای شهرها گسترش دهند .به نظر میرسد ایطن وضطعیت طالوه بطر
این اه ناشی از خاستگاه مخالفان جریان باام انقالبی بود ناشی از فاصله اطم بطین انقطالب سیاسطی-
اجتما ی و انقالب فرهنگی نیی بود ،در این دوره باامیت تثبیت نشده بطود و نیروهطای مخطالف نیطی
توان و انگییه خود و اانا های ارتباعی و سبکها و استراتژیهای مبطارزاتی خطود را از دسطت نطداده
بودند (باضری .)1379 ،در نقطه مقابل در چین فاصطلهای زمطانی بطین انقطالب سیاسطی-اجتمطا ی و
انقالب فرهنگی عی می شود .گهر زمان مهاور زمینه را برای فرسای

توان مبارزاتی مخالفان تا بدی

فراهم ساخته بود .الوه بر این ،نیروهای خار شده از دانشگاه عب دستور مائو و برنامهرییی بطیب
باید به میارع و اارخانهها رفته و از تجربیات آنها استفاده میاردند .برخالف انقالب فرهنگطی ایطران
در چین برنامه بیب امونیست بهف جریانهای باام بر دانشگاه نبود بلله تغییر شیوه فعالیت آنها
بود .تفسیر چینی از انقالب فرهنگی در برخورد با مخالفان نیی با تفسیر ایرانطی تفطاوت داشطت .آنهطا
ضرورت یادگیری از دهقانان ،اارگران و سربازان را مطرح میسطاختند دربطالیاطه در ایطران انقطالب
فرهنگی براتی لیه غربباوری و خودباختگی محسوب مطیشطد (مهطران57 :1990 ،؛ رااطر:1991 ،
459؛ گرین .)۲018
 -8-3تمرکزگرایی
انقالب فرهنگی چین ویژگیهطای غیرمتمراطی بطه خطود گرفطت .ایطن انقطالب بطرخالف مقاصطد
پیشگامان

زمینه را برای شلست خود فراهم ارد؛ قبماندگی اقتصادی و تلنولوژیطک اطه توسط
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انقالب فرهنگی به بار آمده بود بامیان بفظ وضعیت موجود را ااه

داد .مائو دنگ شطیائو پنطگ را

برای نوسازی بیب و اقتصاد در میانه دهه  1970بلار گرفت ،اه همین موضوع زمینهای شطد تطا وی
پرچمدار نوسازی و ترمیم مابعد مائو باشد و سیاستهای بازگشت به دوره قبل از انقالب فرهنگطی را
به اجرا درآورد (والدر .)۲016 ،از نظر آموزشی در انقالب فرهنگی چطین آزمطونهطای ملطی بطه انطار
گهاشته شدند و در واقع معیارهای پهیرش اه در بخ

مربوعه اشاره شده جایگیین این نوع آزمونها

گردید (سبحه .)198۲ ،در نقطه مقابل در ایران انلور همچنان به روند خود ادامه داد ،با ایطن تفطاوت
اه امتیازهایی به اقشار و مناع مختلف داده شد ،اه در راستای محرومیتزدایی (و بعیطا بمایطت از
خانوادههای ایثارگر و رزمندگان اسالم) تعبیر میشد.
 -9-3طول مدت تحصیل
از این نظر نیی تغییراتی در پی انقالب فرهنگی در چین به وجود آمد .نظام آموزشطی چطین اطه در
سا  1949برای امونیستها به ارث رسیده بود بر اساس الگوی آمریلایی بود اطه شط

سطا دوره

ابتدایی ،سه سا دوره متوسطه او  ،و سه سا دوره متوسطه دوم ،و سه تا پنی سا دانشگاه را (بسطته
به رشته تحصیلی) شامل میشد (وونگ .)68 :1979 ،سا هطای تحصطیل در دوره آمطوزش ابتطدایی و
متوسطه هر ادام  1سا ااه

یافت و در مجموع این دوره از  1۲سا به  10سطا تقلیطل یافطت .در

آموزشهای دانشگاهی نیی این تقلیل اتفا افتاد .مثال دوره پیشلی به سه سا تقلیل یافت و مجریطان
انقالب فرهنگی تصمیم گرفتند پیشلان برهنهپا 1را با این منط اطه جامعطه روسطتایی چطین نیطاز بطه
پیشلانی هست اه اعال اتی در خصوص بیماریهای مومی و ساده داشته باشطند (سطی و )1980 ،
تربیت ارده و بهسر ت به مناع روستایی گسیل اننطد (سطبحه .)۲74-۲73 :198۲ ،در ایطران شطاهد
چنین تجربهای نبودهایم .در نقطه مقابل با افیای

سرفصل دروس ،گاهی اوقات بتی شطاهد افطیای

مدت تحصیل و مدت تدریس معلمان نیی بودهایم .در ایران خاستگاه بوزوی رهبران انقالبی زمینطهای
برای اهمیت دادن به سا ها و محتوای تحصیل بیشتر بوده است برخالف چین اه ایدئولوژی انقطالب
اارگری تجربه را بااهمیتتر میپنداشته است.
 -10-3معیارهای پذیرش دانشجو
........................................................................................................................
1 . barefoot doctors

3۲0

مطالعه تطبیقی -تاریخی تجربه انقالب فرهنگی در ایران و چین از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی

در دوره انقالب فرهنگی چین اغلب مدیران و مسضوالن مدارس و دانشگاهها مورد پیگرد و بدبینی
واقع شدند (های هو و دیگران .)۲47 :۲01۲ ،چین مائو ترایبی از توصیه و انتخاب را اطه در راسطتای
سیاست های پرولتاریایی بود برای پهیرش در دانشگاه پیشنهاد ارد (وان .)1998 ،پیشینه عبقاتی ،معیار
سیاسی و تجربه ااری به شرای اصلی ورود به دانشگاه تبطدیل شطد .دانط

آمطوزان بعطد از آمطوزش

متوسطه اجازه ورود مستقیم به دانشگاه را نداشطته و نیازمنطد بطداقل دو سطا اطار غیردانشطگاهی در
اارخانه یا میر ه بودهاند اه وان ( )1998اشاره میاند بازگرداندن دانشجویان از محل اار یا میر ه به
محی االس اار دشواری برای معلمان بوده است (سبحه198۲ ،؛ وان )1998 ،مخصوصا اینله بخشی
از آنان به گروههای شورشی دوران انقالب فرهنگی پیوسته بودند (هو .)163 :۲018 ،بجای آزمونهای
ملی شرط ورود خاستگاه عبقاتی داوعلبان بطود اطه از بطین اطارگران ،دهقانطان یطا سطربازان پطهیرش
میشدند .تائید اادر بیبی محلی نیی برای ورود به دانشگاه ضروری بطود( 1سطبحه۲73-۲7۲ :198۲ ،؛
اونگر ،1984 ،وان .)1998 ،در ایران نیی معیار گیین

ا ما گردید و دستگاهی اه برای گیین هطای

مختلف به وجود آمد تالش میارد مانع ورود اسانی شود اه دارای گرای های ا تقادی انحرافطی یطا
وابستگی به گروههای سیاسی مخالف و رفتارهای اخالقی نامطلوب بودنطد (باضطری1379 ،؛ اطدی،
 .)۲006در این نوع گیین ها مییان قابل قبولی از تعهد به اسالم و انقطالب شطرط پطهیرش محسطوب
شده است .شورای جدید تسویه ایدئولوژیک ا یای هیضت لمی و بدنه دانشجویی را بر هده گرفت.
در ارتباط با دانشجویان سااالت ایدئولوژیک هم به نوان بخشی از انلور از داوعلبان بطه مطل آمطد
(بقایقی .) 4۲ :1993 ،این دو انقالب در توسطل بطه ایطده نجطات بخشطی انقالبطی (اخطوان اطاظمی و
رستمی )1397 ،شباهت داشتهاند ،لیلن انقالب چطین بطا چطارچوب مرجطع انقطالبهطای امونیسطتی
درصدد نجات عبقه اارگر و دهقطان و ا نقطالب اسطالمی ایطران درصطدد نجطات عبقطه مستیطعف بطا
چارچوب مرجع اسالم بوده است (اخوان ااظمی و رستمی.)16-14 :1397 ،
 -11-3برنامه درسی
نیی در جریان انقالبهای فرهنگی تغییراتی را تجربه ارد .در چین با شعار تخریطب سطنت اتطب،
........................................................................................................................
 . 1اه در ادامه خود تبدیل به امل فساد شده و با ث شد بیشتر فرزندان همین اادرها وارد دانشگاهها شوند .اگرچه خطود
این براتها از دیدگاه عبقات دیگر بهویژه دهقانان با پهیرش منفعالنه مواجه نبوده و با تفسیر فرهنگی یا رد همطراه بطوده
است (دمار.)4 :۲018 ،
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ادبیات ،موسیقی ،فیلمها ،بازیها ،و متون سنتی انطار گهاشطته شطدند( 1وان )1998 ،و دانشطجویان بطه
یادگیری از عری انجام دادن و مل تشوی شدند .برخی رشتهها محدود شدند ،اه یلی از رشتههای
مهاور جامعهشناسی بود اه در سا  198۲پس از سا ها نادیده گرفته شطدن تحطت تطأثیر شطوروی و
سیاستهای رادیلا انقالب فرهنگی بنیانگهاری شد(های هو و دیگران .)106 :۲01۲ ،دانشطجویان و
اساتید برای یادگیری از توده به میارع و اارخانهها فرستاده شدند و به یادگیری صنعت ،اشطاورزی و
امور نظامی مشغو شدند .در این زمینه مائو شیوه برخورد قبلی را به شیوه برخورد بطا دشطمن تشطبیه
میارد و معتقد بود آزمون ورودی دانشگاهها شبیه به بمله غافلگیرانه به دشمن است ،وی بطه همطین
خاعر ا الم ارد در ادامه سااالتی را منتشر خواهد ارد اه دان

آموزان با استفاده از اتابها بطه ایطن

سااالت پاسخ دهند .ویژگی برنامه آموزشی انقالب چین تأاید بر تجربه بجطای یطادگیری موضطو ات
نظری بود (سبحه .)۲73 :198۲ ،در مورد ایران نیی تغییراتی در بوزههای مختلف برنامه درسی بهویژه
در لوم انسانی و اجتما ی اتفا افتاد (بقایقی .)1993 ،امیته انقطالب فرهنگطی بطازنگری در برنامطه
درسی و محتوای اتب را مدیریت ارد .در پایان سا  1981سازمان برنامهرییی پژوهشی و آموزشطی،
و شورای پژوه  ،برنامهرییی درسی و تألیف اتب تحت نظارت امیته انقالب فرهنگی وظیفه خطود
را انجام داده بود (بقایقی ،4۲ :1993 ،مهران .)1987 ،در انار ایطناطه برخطی اتطب ماننطد فیییطک و
ریاضیات در آموزش طالی بطدون تغییطر بطاقی ماندنطد ،اتطب دیگطر در بطوزههطای تطاریخ ،اقتصطاد،
جامعطهشناسطی ،روانشناسططی ،دینططی ،ادبیطات فارسططی ،ربططی ،و مطالعططات اجتمطا ی بططا هططدف ارائططه
رویلردهای اسالمی و جهانبینی جمهوری اسالمی تغییر یافتند(مهران .)37 :1989 ،در سطح اطالن دو
معیار بازنگری اتب درسی مدنظر قرار گرفت :تأاید بر دوره ایطران اسطالمی و جطایگیینی ارزشهطای
اسالمی با ارزشهای غربی (بقایقی )4۲ :1993 ،و بازنمایی غرب به نوان دشطمن متخاصطمی اطه بطا
صلح و گفتگو مخالف است (گرین .)۲018 ،در مورد مییان موفقیت ایران در هرادام از ایطن معیارهطا
بین نویسندگان اختالفنظر وجود دارد .دهای معتقدند این معیارها تحق یافتهاند (بقایقی )1993 ،و
دهای دیگر معتقدند بحث مرتب با تأاید بر دوره پطی

از اسطالم همچنطان در اتطب درسطی بعطد از

انقالب نظیر دوره پهلوی تداوم یافته است (رام.)۲000 ،

........................................................................................................................
 . 1تا جایی اه دهای این برات را انقالب ضدفرهنگی نام نهادند (وان.)1998 ،
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 -12-3تغییر در سلسلهمراتب دانشگاهی
نیی یلی دیگر از ویژگی های انقالب فرهنگی در چین بود .رتبههای استادیار ،دانشیار و استاد تمام
انار گهاشته شده و تمام اارانان آموزشی معلم نامیده شطدند (سطبحه .)۲74 :198۲ ،در نقططه مقابطل
وضعیت چین در تغییر سلسلهمراتب دانشگاهی ،شواهدی در این زمینه در ایران قابل اشاره نیست.
 -13-3پایان انقالب فرهنگی
در چین همراه با بازگشت به سیستم سنتی قبل از انقالب فرهنگی بود (اونگر1984 ،؛ چن1999 ،؛
اورلضانی )۲017 ،اه به شلل متناقیی زمینه را برای چرخ

چین به الگوی ایاالتمتحده اه بطا مبطانی

ایدئولوژیک انقالب چین مخالف بود فراهم ساخت (والدر .)6۲6 :۲016 ،دنگ شطیائو پنطگ در 1978
نیاز توسعه فنی و اقتصادی به بهبود ایفیت و اثربخشی آموزش را ا الم ارد .تأاید بر ایفیت آموزشی
بجای اخالص سیاسی برخی شیوههای آموزش سنتی مانند آزمونهای رقابتی ورودی دانشگاهها ،نظام
آموزشی دو مسیر هدایت تحصیلی ،و انتصاب به مشاغل بطر اسطاس موفقیطت تحصطیلی را برگردانطد.
دیگر خبری از بازآموزی توس اارگران نبود و معلمان یت و اقتطدار خطود را بازیافتطه بودنطد (وان،
 .)14 :1998در مورد ایران نمیتوان از پایان انقالب فرهنگی به معنایی اه در چین قابلمالبظه اسطت
صحبت ارد .تداوم بحث اسالمی اردن دانشگاهها ،روند گیین

اسطتاد و دانشطجو ،نهادهطای تطدوین

اتب درسی ،برنامه درسی و قوانین مرتب با انقالب فرهنگی بعد از بدود چهل سا نشطان از تطداوم
اجرای تصمیمگیریهای دوره انقالب فرهنگی در دانشگاههای ایطران دارد .لطیلن نویسطندگانی ماننطد
ادی و ریچارد ( )۲50 :۲006به برخی تبعات منفی انقالب فرهنگی مانند وقفه در آموزش و زنطدگی
برفهای افراد و تشوی به فرار مغیها اشاره میانند.

نتیجهگیری
انقالب فرهنگی به نوان واژهای مدرن برای توصیف بخشی از تحوالت در برخی نظامهای انقالبی
ازجمله ایران و چین بلار رفته است .عبعا برای بس دان

تجربی و نظری رشتههای مختلفی اطه بطه

این موضوع می پردازند مطالعه می و دقی شباهتها و تفاوتهای پدیطدارهایی اطه بطا ایطن نطوان
مشخص می شوند ضرورت دارد .نگارندگان مقاله با توجه به چنین ضرورتی هدف خود را توصیف و
مقایسه تطبیقی و تاریخی انقالبهای فرهنگی چین و ایران تعیین ارده و تطالش نمطودهانطد بطا ارائطه
توصیف مختصر از تحوالت میبور به مقایسه ویژگیهای مهم مشترک این دو نمونه بپردازنطد .جطدو
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شماره  1خالصهای از این شباهتها و تفاوتها را نشان میدهد:
جدول شماره -1شباهتها و تفاوتهای انقالب فرهنگی ایران و چین

تفاوت محتوایی
شباهت شللی
وجود الگو

انقالب فرهنگی چین

انقالب فرهنگی ایران

گفتمان سوژی

تجربه صدر اسالم

(شوروی در مرابل اولیه)

(ازجمله نهیت ترجمه)

دینستیی

اهمیت دین

دینمحور

(مخصوصا برداشت سنتی)

سیاستگهاری

تغییر بنیانی

تصحیح اشلاالت

انتخاب بین دوگانههای ارزشی

برابری گرا ،سنت ستیی،

محرومیت زدا ،تلفی گرا
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دانشگاهی
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مقصد خرو مخالفان
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سطح جامعه

تمرایگرایی

آغاز از مرای ،بازگشت تغییرات

آغاز از مرای ،پیگیری در سطوح جامعه

عو مدت تحصیل
معیارهای پهیرش دانشجو
برنامه درسی

انقالب فرهنگی

دمتغییر

ااه
بهف انلور و انتخاب سیاسی
ااه

تداوم انلور و ا ما سهمیه

سرفصل و تعداد وابدهای افیای

نظری ،افیای

وابدهای ملی

وابدهای معارف اسالمی ،تغییر

محتوای دروس دارای جهانبینی مادیگرا

سلسلهمراتب دانشگاهی

تغییر

دمتغییر

سرانجام انقالب فرهنگی

شلستخورده

تداومیافته
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همانعور اه نتایی خالصهشده در جدو شماره  1نشان میدهد میتوان تفاوتها و شباهتهطایی
را بین دو انقالب فرهنگی ایران و چین تشخیص داد .به نظر نگارندگان میتوان بخ

مهمی از ابعطاد

و ویژگیهای شللی دو انقالب را شبیه هم دانست .تقریبا هر دو انقالب فرهنگی محورهای مشخصی
را هدف تغییرات بنیادی خود قرار دادهاند .در زمینه الگوی تحطوالت انقالبطی تقریبطا هطر دو انقطالب
دارای الگوی تاریخی ریشهداری بودهاند ،دوگانههای ارزشی مطرتب بطا تعهطد بطه انقطالب را تطرجیح
دادهاند ،آموزش را در جهت تلقین ایدئولوژی انقالبی به تودههطا و نخبگطان تغییطر دادهانطد؛ بطهنطو ی
غربالگری در ا یای هیضت لمی و دانشجویان دانشگاه دست زدهاند؛ بانیطان انقطالب فرهنگطی رهبطر
انقالب و نیدیکترین نیروها به رهبری انقالبی بودهاند؛ برنامه درسطی را متناسطب بطا اهطداف انقطالب
تغییر دادهاند؛ و نگرش به دین یلی از محورهای تصمیمگیری در هر دو انقالب بوده است.
لیلن در زمینههای مهاور تفاوتهای محتوایی بین دو انقالب قابلمالبظه است .در واقع تفطاوت
در الگو ،آرمانها ،ترایب نیروهطا و خاسطتگاه رهبطری زمینطهای جطدی در تفطاوت محتطوایی انقطالب
فرهنگی ایران و چین محسوب میشود .در انقالب فرهنگی ایطران الگطو و آرمطان اسطالمی و رهبطری
مجتهد جامعالشرای اه اسالم با قرائت شیعی را به محور تحوالت انقالبی تبدیل ارده است زمینطهای
برای ارزشی بودن ،غیر عبقاتی بودن و مستیعف محور بودن ،بومی گرا بودن ،متمرای بودن ،ذهنگطرا
و معنویت گرا بودن ،افیای

محتوا و عو مدت تحصطیل ،و مسطتمر بطودن انقطالب فرهنگطی فطراهم

ساخت.
در انقالب فرهنگی چین نق

ایدئولوژی امونیستی و بیب خل چطین قابطلتوجطه بطوده اسطت

(شرینگهام1984 ،؛ اونگر .)1984 ،جهتگیری سیاسی رهبران این بیب مییان گرای

نظطام آموزشطی

به سیاست ،ارتباط اار و آموزش و سایر ابعاد نظام آموزشی را تحت تأثیر خود قرار داده است .در این
انقالب به خاعر این اه رشد اقتصادی زیربنای مشرو یت بیب بوده در نظام آموزشی بطر ایطن امطل
تأاید شده است (ساتمن .)1991 ،یلی از جدیترین مشطلالت در ایطن مربلطه تنطاقن بطین اد طا و
واقعیت است اه بهسر ت منجر به انار گهاشتن ایدئولوژی و تأاید بر چشمانداز اقتصادی مطیشطود،
اه در چین خود را در قالب تأاید مجدد بر نوان الی ایطدئولوژی انقالبطی ،براطت نظطام اقتصطادی
بهعرف اقتصاد بازار ،و نظام آموزشی به عرف غیرسیاسی شدن ،نخبهگرا شطدن ،و توجطه بطه نیازهطای
اقتصادی شده است (ساتمن ،)686 :1991 ،ولی در مورد انقالب ایران تأاید بر آرمطانهطا بطا گهشطت
دههها همچنان ادامه یافته است (اخوان ااظمی و رستمی ،)19 :1397 ،تا جایی اه بارها میتوان تأاید
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ملرر رهبر انقالب بر ضرورت اسالمی سازی دانشگاهها و مبابث مطرتب بطا آرمطانهطای دانشطگاهی
انقالب را مشاهده ارد .در انقالب فرهنگی ایران اه ساختار سیاسی برخالف چین ویژگی تطکبیبطی
نداشته بلله بر اساس مبابث شیعی بر محوریت رهبری مههبی قرار مطیگیطرد ،تحطوالت آموزشطی و
تغییرات در این بوزه بر اساس فتوا ،دستورات یا منویات رهبری جهتگیری میاند.
مقایسه انقالب فرهنگی در دو نظام نشان میدهد جنب های انقالبطی زمطانی اطه در تحقط ایطده
آ های خود در زمینه تغییرات می در نظام آموزشی یا انقالب فرهنگی نااام میشطوند بطرای بفطظ
تعهدات همگانی و ادامه مسیر از بازگشت و تأاید مجدد بطر اصطو اولیطه انقطالب سطود مطیجوینطد
(ساتمن1991 ،؛ توار.)1971 ،
از محدودیتهای مطالعه می توان محدود شطدن بطر تحطوالت دانشطگاهی ،نااطافی بطودن اسطناد و
مدارک ،و دم عبقهبندی دقی تنوع دیدگاههای مرتب با دو انقالب فرهنگی موردمطالعه را نطام بطرد.
به محققان بعدی توصیه میشود برای تلمیل این مطالعه به نق

دین در دو انقالب فرهنگطی ،نسطبت

آنها با غربستییی ،تحلیل تأثیر روند وقوع انقالب بر این تفطاوتهطا بپردازنطد .همچنطین اثطر میطیان
توسعه دو اشور در زمان وقوع انقالب فرهنگی بر ویژگیهای هراطدام از رخطدادها ،تبعطات انقطالب
فرهنگی در تداوم روند دولتهای انقالبی ،ناصر مهم در شلست یا موفقیت انقالب فرهنگی ،مطالعه
تطبیقی سرنوشت نسلهای درگیر در انقالب فرهنگی ،ارتباط انقالب فرهنگی با پاکسازی ،مهطاجرت
و شللگیری دولتهای سایه در داخل و خار مرزها نیی میتواند بطه تصطحیح و تلمیطل یافتطههطای
مطالعه امک اند.

منابع
الف -منابع فارسی
اخوان ااظمی ،مسعود ،رستمی ،سجاد (« )1397ایدههای نجاتبخ

بشریت در انقالبهطای بطیرگ:

مطالعه موردی انقالبهای بیرگ فرانسه ،روسیه و ایران» ،پژوهشنامه متین ،سا بیستم ،شماره ،81
صص .1-۲5
امام خمینی ( )1385صحیفه امام خمینی (ره) ،جلطد بیسطت و دوم ،چطا
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
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