
کرونا بسیاری از انگاره ها  مواجهه جامعه ایرانی با 
که سال هاست  کرد  کلیشه های استعماری را ابطال  و 
ــیــد مــی شــونــد؛  بــازتــول ایــــران  اجــتــمــاعــی در  عــلــوم  در 
ما  خلقیات  دربـــاره  منفی  و  سیاه  غالبًا  کلیشه هایی 

ایرانیان!
که استعمار قبل از  بحث را از اینجا شروع می کنم 
اینکه بتواند جهان غیر غربی را مبتنی بر نیروی غلبه و 
کند، می بایست زمینه های فرهنگی  زور مستعمره خود 
حضور خود را مهیا می کرد. شرق شناسان و جهانگردان 
به  استعماری  کمپانی های  مــالــی  حمایت  بــا  غــربــی 
سفرنامه ها  قــالــب  در  و  مــی کــردنــد  سفر  دنــیــا  ســراســر 
جهان  از  غیرمتمدن  و  بــدوی  و  عقب افتاده  تصویری 
اقتصادی  و  نظامی  حضور  تا  می ساختند  غربی  غیر 
به قدری  تصویرسازی  ایــن  کنند.  توجیه  را  غربی ها 
که بسیاری از شرقی ها نیز با باور آن ها، حضور  قوی بود 
را به  را به نفع خود و اصاًل لفظ استعمار  استعمارگران 

معنای طلب عمران و آبادی می دانستند.
سنگ  کـــه  خـــود  مــهــم  اثـــر  در  ســعــیــد«  »ادوارد 
از  ــت  دس ــن  ای ــد،  ش پسااستعماری  مطالعات  بــنــای 
تــصــویــرســازی هــا را »شــرق شــنــاســی« نــامــیــده اســت. 
اساس  بر  کرده اند  اشــاره  او  خلف  و  سعید  که  آن طــور 
غربی  غیر  فرد  شناسانه،  شرق  تصویرسازی های  این 
اســتــبــدادزده،  ــرور، خــودمــحــور،  ــن پ ت و  تنبل  انــســانــی 
منفعل،  کـــار،  ریـــا و  ــود  ــس ح ــوت ران،  ــهــ شــ دروغ گــــــو، 
شده  توصیف  و...  مشارکت  روحیه  فاقد  نظم ناپذیر، 
است. البته شرق شناسی فقط در غرب محدود نماند 
گزاره ها در  و به واسطه ارتباطات استعماری، عین این 
علل  فهم  بــرای  که  شرقی  نویسندگان  از  بسیاری  کــار 
عقب ماندگی شان به دنبال تحلیل شخصیت و منش 
کلی ملت های خود بوده اند نیز تکرار شده  و اخالقیات 

را  بررسی ها  از  شــق  ایــن  برخی ها  بــه طــوری کــه  ــت؛  اس
»خود شرق شناسی« نامیده اند.

و در دو  تکرار شده  الگو  این  نظیر  نیز  ما  کشور  در 
وطنی  نویسندگان  از  بسیاری  کتاب های  اخیر  ســده 
درآمــده  نگارش  به  ایرانیان  منش  و  اخالقیات  نقد  در 
مشروطه  دوره  در  کتاب ها  ایــن  نخست  مــوج  ــت.  اس
به  اجتماعی   - سیاسی  رســالــه هــای  قالب  در  کــه  بــود 
دست منورالفکران نسل اول طبع می شد و بازتاب های 
با  دوم  مــوج  داشــت.  دوره  آن  مطبوعات  در  بسیاری 
کتاب »خلقیات ما ایرانیان« از »محمدعلی جمال زاده« 
در دهه 40 آغاز و با »نیرنگستان« »صادق هدایت« فربه 
»محمدعلی  »کاتوزیان«،  کارهای  با   50 دهه  در  و  شد 
گــســتــرده در  ــان« و بــعــد بـــه صـــورت  ــ ــازرگ ــ ــزدی«، »ب ــ ــ ای
»حسن  همچون،  دیگری  نویسندگان   80 و   70 دهــه 
»محمود  قلی«،  »علی رضا  مـــرادی«،  »قاضی  نــراقــی«، 
کالم« و... دنبال شده است. سریع القلم«، »صادق زیبا
و  مهم  نکته  نویسندگان  تــصــویــرســازی هــای  در 

میان  در  را  صفات  ایــن  عمده  که  اســت  ایــن  مشترک 
ایرانیان در طی قرن ها ثابت و مستمر و حتی به صورت 
که  همان طور  البته  می دانند.  ژنتیکی  ذات گرایانه ای 
نشان  زدنــد«  افسانه  »ره  کتاب  در  امیر«  »آرمین  دکتر 
کپی  داده، این احکام و تصویرسازی ها بیشتر حاصل 
کاری و تقلید از منابع مستشرقان و قوه داستان سرایی 

این نویسندگان بوده، فاقد روشمندی علمی است.
جهان  کــه  امـــروز  تصویرسازی ها،  ایــن  مقابل  در 
اجتماعی  مشارکت های  است،  کرونا  درگیر  ما  کشور  و 
داوطلبانه در سطح وسیعی به صورت محلی و ملی در 
کشور دیده می شود: مردمی که داوطلبانه ماسک و گان 
می پردازند،  معابر  ضدعفونی  به  که  کسانی  می دوزند، 
کادر درمان آبمیوه تدارک  که برای بیماران و  گروه هایی 
را  مستأجران  ــای  ــاره ه اج کــه  موجرهایی  می بینند، 
آســیــب دیــدگــان  بـــرای  کــه  خیریه هایی  بخشیده اند، 
اقتصادی این روزها و سالمندان و ناتوان ها ارزاق تهیه 
می کنند و حتی داوطلبانی که تغسیل اموات را عهده دار 
کشورهای غربی میان مردم  شده اند و... درحالی که در 
درگیری و حتی برای خریدن اسلحه صف های بلندی 
از  را  ایجاد می شد و دولت ها اقالم بهداشتی و درمانی 

یکدیگر سرقت می کردند.
هــمــکــاری هــای  و  نــظــم  از  حــجــم  ایــــن  ــتـــی  وقـ
فعالیت های  و  ــوش  ــودج خ مــشــارکــت هــای  جــمــعــی، 
از آن  ایران دیده می شود، بسیاری  خستگی ناپذیر در 
تصویرسازی های استعماری و اروپامدارانه از خلقیات 
نیست  این  منظور  البته  می بازد.  رنگ  ایرانیان  منفی 
یا  نداشته  کژرفتاری  کرونا  شیوع  زمان  در  ما  مردم  که 
نبوده اند؛  داوطلبانه  مشارکت های  اهل  ملت ها  دیگر 
داده هایی  )که  نگارنده  مقایسه ای  و  اجمالی  مرور  اما 
با هم وطنان و فعاالن رسانه ای  گفت وگو  کانال ها و  از 
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کرونا باطل السحر 
 نگاه استعماری

به جامعه ایرانی
  دکتر میثم مهدیار

معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی

استعمار قبل از اینکه بتواند جهان 
غیرغربی را مبتنی بر نیروی غلبه و زور 

خود مستعمره کند، می بایست زمینه های 
فرهنگی حضور خود را مهیا می کرد. 
شرق شناسان و جهانگردان غربی با 

حمایت مالی کمپانی های استعماری 
به سراسر دنیا سفر می کردند و در قالب 

سفرنامه ها تصویری عقب افتاده و 
بدوی و غیرمتمدن از جهان غیر غربی 

می ساختند تا حضور نظامی و اقتصادی 
غربی ها را توجیه کنند.
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