رؤیای ایرانی

رؤیای ایر 
انی:
از آرزومندی تا کابوس
جبار رحمانی

انسان شناس و عضو شورای مرکزی انسانشناسی و فرهنگ

طــرح ایــده رؤیای ایرانی چندســالی اســت کــه در فضــای فرهنگی ایــران مطرح
شــده و عمومــاًدال بر مقوالت و ایدهها و آرمانهایی اســت کــه معطوف به آینده
جمعی هســتند و البته در ســطح فردی نیز قابل مشاهده هســتند .اما به نظر می
رســد مفهوم رؤیا در بطن خودش پیچیدگیها و ابهام هایی دارد که نمیتوان آن
را بــدون تعریف دقیق حــد و مرزهایش به کار برد و فهمید .در ســنتهای علمی
بیــش از همــه ،علم روانــکاوی مفهوم رؤیــا را مورد بررســی قرار داده اســت .نکته
اصلی آن اســت که رؤیا در این ســنتهای علمی عموماًبا خواب و زمان خوابیدن
پیوند خورده اســت و بیانگر اندیشــهها و احساســات و تصاویری است که ریشه در
زندگــی واقعــی و البته هنگام بیــداری دارد ،امــا در نهایت رؤیا در خــواب و هنگام
ناخودآگاهــی رخ میدهد .اما آنچــه در تلقی رایج از رؤیا در مفهــوم رؤیای ایرانی
دیده میشــود ،نوعی تخیل جمعی و آرمانی اســت که معطوف به آینده اســت و
جامعه و افرادش تالش دارند بدان دست پیدا کنند .در تاریخ فرهنگ ،رؤیا حتی
در درکی فردی از آن و معطوف به زمانه خواب ،اهمیت خاص خودش را داشــته
اســت .برخی از محققان بر آن هســتند که مفهوم روح ،ریشه در رؤیای انسانهای
اولیه داشــته است که وقتی درخواب شــخص مردهای را میدیدند ،تنها مفهومی
که میتوانســت این حضور پس از مرگ را تعریف کند ،مفهوم روح یا جان بود که
بتدریج شــکل گرفت و ســنتهای دینی آنیمیســتی (جانگرایی) را شــکل داد .در
ســنتهای بعدی دینی ،رؤیا نقشــی کلیدی در مواجهه انســان با امر قدســی پیدا
کرد .بســیاری از داســتان هــای مقدس دینی و بخشــی از کلیدیتریــن مقولههای
ســنتهای ادیــان ابراهیمــی ،ریشــه در مقولــه رؤیــا و رؤیــت وحــی در موقعیت
رؤیابینی داشــته اســت .در فرهنگ امروز ایرانی نیز مکانهای مقدس انباشــته از
منابع مشــروعیت وتبرک بخشی رؤیا هســتند .اما در کنار همه اینها رؤیا با مفهوم
شــیطان نیز مرتبط شــده اســت .بــه همین دلیــل رؤیاها اصــوالًخنثــی و بیمعنا
محســوب نمیشــدهاند و همیشــه در میانــهای از داللتهــای خیر و شــر معنادار
میشدهاند .نکته کلیدی آن است که داللت خیر یا شر رؤیا ،نه از درون خود رؤیاها،
بلکــه در هنگامه بیداری و توســط انســانها این داللتها تعریف میشــدهاند .در
زندگی روزمره هم رؤیاها معموالًجدی گرفته نمیشــوند ،که بخشــی از آن ناشی
از ابهام و دشواری فهم رؤیاها توسط خود افراد است .لذا تفسیر آدمها در هنگامه
بیــداری ،مبنای ارزیابی و قضاوت در باب محتوای رؤیاهــا و داللتهای آنها برای
زندگی روزانه و موقعیت بیداری بوده است.
فارغ از مباحثی که در باب رؤیا در ســطح فردی و در هنگامه خواب وجود دارد،
در مباحث فرهنگی نیز از رؤیاهای جمعی و رؤیاهای ملی بحث شــده اســت ،در
ایــن مباحث رؤیاها ســاخته و پرداخته ذهن بیــدار و خودآگاه انســانها و اعضای
یک جامعه هســتند .آنها بیانگر آرزوها و آرمانها و ایدههای خیالی یک جماعت
بــرای آینده خودشــان هســتند .در ایــن تعبیر دو مقولــه خیالی بــودن و معطوف
بودن به آینده بســیار اهمیــت دارد .به همین دلیل این نوع رؤیــا ،عمیقاًبا رؤیای
فردی متفاوت اســت و نمیتوان آنها را در یــک طبقهبندی قرار داد .حتی مفهوم
رؤیــای ایرانی را نمیتوان چندان نزدیک به مفهــوم ناخودآگاه جمعی در نظریه
یونگ دانست .زیرا در نظر یونگ هم رؤیا در هنگامه خواب و در فضای ناخودآگاه
محوریتبحثدارد.ضمنآنکهناخودآگاهجمعینیزبیشترمعطوفبهمیراث
گذشتهاست.
آنچــه مــا در جامعه امــروز ایران ذیــل ایده رؤیــای ایرانی میتوانیــم در نظر
بگیریم ،همان تخیل آرمانی نســبت به آینده اســت .هرچنــد این تخیل آرمانی
معطوف به آینده خودش را به داشــتههای تصوری یا واقعی گذشــتههای دور و
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نزدیک آن جماعت مســتند میکنــد ،اما در نهایت رو به آینــده دارد و محصول
زمانه حال است که مواردی از گذشته را نیز با خود حمل میکند .در این مفهوم،
رؤیــای جمعی را باید با مقوله تخیل جمعی یا خیالپردازی جمعی همراســتا
دانســت .اما یک شــباهت مهم در هر دوگونه رؤیا (فردی و جمعی) وجود دارد،
اینکه هردوی آنها متأثر از زندگی روزانه و سرگذشــت واقعی رؤیا بین هستند ،به
همین ســبب محتوای رؤیاهــا عمیقاًمتأثر از زندگی جاری افــراد و جماعتها و
شرایط عینی آنها در گذشته و حال است.
رؤیــای جمعــی از ایــن منظــر تــا حــد زیــادی شــبیه بــه مقولــه ظرفیتهــای
شــوقمندی یا اشــتیاق در فرهنگ است .این ظرفیتهای شــوق مندی در سطح
جمعی ،وجوهی از فرهنگ هســتند که عموماًنادیده گرفته می شــوند ،زیرا درک
ما از فرهنگ معموالًتقلیل یافته به میراث گذشــته یا آنچه ریشــه در تاریخ دارد و
تعینامروزیوروزمرهیافتهاست.درحالیکهفرهنگاصوالًبهدلیلساختارهای
معنایــی در ســطوح اندیشــه و احســاس مــردم ،امکانهــا و ظرفیت هــای تخیل
بــرای آینده و ایجاد و گســترش ظرفیتهای شــوق مندی برای داشــتن عناصری
مهــم و مطلوب در آینده را نیــز ایجاد می کند .این ظرفیتهــا میتواند معطوف
به اندیشهها ،احساســات و تصویرها و ایدههایی برای آینده باشد .به همین دلیل
ظرفیت شوق مندی لزوماًرسیدن به یک امر خیالی و عاطفی برای آینده نیست،
بلکــه میتواند یک مقوله اندیشــه و فکــری را آرمان خودش بدانــد .وجه خیالین
رؤیای ملی یا ظرفیتهای شــوق مندی و آرزومندی ناشــی از عطف آنها به آینده
است.امامؤلفههایمحتواییآنمیتوانداندیشه،عاطفهوتصویرو...باشد.
نکته مهم آن است که هرچه سطح زندگی از نظر کیفی و محتوایی بهتر و باالتر
باشد(حسبارزشهاییآنجامعه)،میتوانانتظارداشتاینرؤیاهاوآرزوهای
جمعینیزمحتواوسطوحباالتریرابهنمایشبگذارند.درشرایطیکهجامعهای
درگیر نیازهای اولیه خودش مانند غذا ،امنیت ،رفاه و ســایر غرایز اولیه باشد ،این
خیالپردازیهایجمعیبرایآیندهنیزدرهمینسطوحباقیخواهندماند.زیرا
رؤیای جمعی ،بیش از همه بیانگر کاســتیهای امروزی ماســت ،کاستیهایی که
اگر آنها را داشــته باشــیم ،گویی به زندگی مطلوب خودمان رسیدهایم .اما از سوی
دیگررؤیایجمعی،بهنظامهایارزشیهممرتبطاست،بههمیندلیلگاهاین
رؤیاها با وجود همه محرومیتهــا و رنجها ،به آرمانهای بزرگی میتوانند پیوند
بخورند .مســأله اصلی در فهم محتوای رؤیاهای جمعی ،آن اســت که این رؤیاها
لزومــاًمحتوای ثابت و متعینی ندارند ،رؤیاهــای جمعی همانند رؤیاهای فردی
میتواننــد نشــانههایی از خشــمها ،نفرتها ،کاســتیها ،کابوسهــا و عقدههای
جمعــی در کنار آرمانهــا و ایدهها و ارزشها باشــند .رؤیاهای جمعی را بســته به
زمانهوزمینهاجتماعیگروههاواقشارمربوطهمیتوانتحلیلوارزیابیکرد.آنچه
درفهمرؤیایایرانیدرزمانهمااهمیتدارد،محوریتیافتنکابوسهایتلخبه
جای آرزوهای شیرین در رؤیای ایرانی است .گویی جامعه ایرانی هرشب به جای

