آنکهرؤیایشیرینببیند،کابوسیتلخمیبیندوکمکمبهایننتیجهداردمیرسد
که این کابوسها در حال تحقق هستند.
کابوسهایی کــه درعمل میتوان نتیجه آنها را دل کنــدن از ایران ،ناامیدی
به آینده این مرز و بوم و مهمتر از همه بیتعهدی به مسئولیت فردی و جمعی
در ســاختن آینده خــوب برای این مــرز  ،بوم دیــد .به همین دلیل اگــر رؤیاهای
جمعــی را ترکیبی از خوشــیها و ناخوشــیها ،ایدهها و آرمانهــای خوب و بد و
مهمترازهمهتصویرهاییزیباوزشتازآیندهکشوروجامعهبدانیم،بایدگفت
ایــن روزها تصویرهــای منفی ،نه تنهــا فزونی گرفتهاند ،بلکه نقشــی کلیدی در
ذهن جمعی یافتهاند .هرچند رؤیاها فی نفســه داللت خوب و بد ندارند ،بلکه
توســط مخاطبان وکنشگران بسته به شرایط و زمینه اجتماعی و سیاسی تفسیر
میشــوند و داللت و قضــاوت پیدا میکنند ،امــا در نهایت میتــوان گفت رواج
جمله «اینجا دیگه جای موندن نیســت» و یکسان دانستن مهاجرت و نخبگی
را بایــد دال بــر آن دیــد که جامعه ایرانی ،رؤیاهایش بیشــتر بــه کابوس نزدیک
شــده تــا آرزو و خوشــی .گویــی تصویرهای منفی کــه حاصل آرزوهای شکســت
خورده و امیدهای ناامید شــده در ســال های اخیر ،سبب شــدهاند رؤیای ایرانی
بیشــتر دال بر کابوس ایرانی باشــد و نوید ســیاهی را بدهد .شرایط فرهنگی این
روزهــا بهدلیل ویژگیهای حاصل از دو قرن اخیــر و مجموعه ای از ناکامیهای
ناشــی از مواجهه با مدرنیته ،تخریب خویشتن که در ایده در حال توسعه بودن
وجود دارد ،تخریب ســنت ها و طرد یا شــیفتگی به جهــان جدید و مجموعهای
از عوامل دیگر ،منجر بدان شــده اســت که رؤیای ایرانی ،آنقــدر آرمانهایش را
دســت نیافتنی بداند که ایران امروز را به کابوسی شبیه میداند که در گذشتهای
طالیی و آیندهای موهوم گیر کرده اســت و بهترین راه ،فرار از این کابوس اســت.
ایده مهاجرت ،بیش از آنکه ناشــی از شــرایط عینی باشد ،ریشه در همین غلبه
کابوس ایرانی بر رؤیای خوش ایرانی دارد.
کابوس ایرانی بهطور متقابل متأثر و اثرگذار بر شــرایطی اســت که در آن وجوه
منفی جامعه و تصویرهای ســیاه از جامعه در نســبت با سیاســت و آینده پیش رو
برجســتهتر می شوند .به همین دلیل کابوس ایرانی (یا همان رؤیای سیاه ایرانی)
محصول شرایط ناکامیها و سرخوردگیها و ناامیدی هاست .در این شرایط همه
ظرفیتهای شــوقمندی و آرزومنــدی فرهنگ نه تنها ناکارآمد میشــوند ،بلکه
گاه به شــیوه معکــوس هم عمل میکننــد .در این شــرایط دو منبع کلیدی تخیل
فرهنگی و دو ذخیره کلیدی ظرفیتهای شوق مندی و آرزومندی فرهنگ ایرانی
که میتوانســتند رؤیاهای شــیرینی بــرای ایرانیان رقــم بزنند ،کمرنگ شــدهاند.
تجربههای تلخ و عدم قابلیت دیدن عناصر مثبت باقی مانده منجر به آن شــده
استناکامیهاوتلخیهاو،...بیشازهرچیززمینههایشکلگیریکابوسایرانی
باشــند .وقتی کابوس ایرانی جای رؤیاهای خوش ایرانــی را بگیرد ،آن گاه جامعه
نه تنها همیشــه ناراضی خواهد بود ،بلکه همیشــه از وقایع پیش آمده نیز هراس

خواهد داشــت .کابــوس قبل از هر چیز نوید آینده ای شــوم خواهد بــود .در نتیجه
اصوالًفرارســیدن آینده بــرای هر عضو جامعه نامطلوب و منفــی خواهد بود و به
مصداق این ضرب المثل بدل می شــود :هرســال دریغ از پارســال .در این شرایط
جامعهبههرسمتیبرود،تصویریمنفیخواهدداشت.لذاخصیصهمهمدیگر
کابوس ایرانیشکلمیگیردکهجامعهراهمیشهملتهبومضطربخواهدکرد
که درنتیجه آن،جامعه ایرانی پرخاشگروعصبی خواهد بود.
در ایــن میانــه راه نجــات ،بازخوانی
منابــع فرهنگــی (ملــی و مذهبــی و
مــدرن) توســط مــردم و فرهیختــگان و
مهمتــر از همــه نهادهای مدنی اســت.
آنچه ما در جامعه امروز ایران ذیل
نهادهای مدنی مهمترین مؤلفهشــان
ایده رؤیای ایرانی میتوانیم در
امید به ساخته شــدن و بهبودی جامعه
نظر بگیریم،همانتخیل آرمانی
و همچنیــن مســئولیت و تعهــد فــردی
و جمعــی بــرای ایــن ســاختن اســت.
نسبت به آینده است .هرچند این
بــه همین ســبب اگر ایــن نهادها بــا این
تخیل آرمانی معطوف به آینده
خصیصههایدرونیبهخوانشمیراث
تصوری
خودش را به داشتههای
فرهنگی و پــرورش ظرفیتهای مثبت
یا واقعی گذشتههای دور و نزدیک
برای شوق مندی و آرزومندی بپردازند،
قطعاً رؤیای ایرانی خصیصههای بهتر
آن جماعت مستند میکند ،اما در
و سازندهتری پیدا خواهد کرد .متأسفانه
نهایت رو به آینده دارد و محصول
بخشــی قابــل توجهــی از روشــنفکری
زمانه حال است که موادی از
نیز بواســطه نــوع نگاهش بــه مدرنیته،
گذشته را نیز با خود حمل میکند
حکومــت در ایــران و شــرایط توســعه
یافتگــی ،بر ایــن کابوس افزوده اســت و
کمتر امیدواری را به جامعه تزریق کرده
و کمتر رؤیای مثبتی بــرای ایرانیان رقم
زده اســت .از ســوی دیگر نیز نظام حکمرانی اصوالًنه تنها زمینه رشد نهادهای
مدنــی را فراهم نکرده ،بلکه در عمل زمینههای عقیم شــدن آنها را ناخواســته
ایجاد کرده اســت .به همین ســبب چراغ آینده ایران و رؤیــای ایرانی بیش از هر
چیــزی نــور و فروغــش را از نهادهای مدنــی میتواند بگیــرد .در نتیجه هرکدام
از ما باید در حد توان خودمان به ســاختن و توســعه ایــن نهادهای مدنی کمک
کنیــم ،زیرا بســط نهادهــای مدنی در جامعــه ایرانی ،یعنی بســط امیــدواری،
رؤیایایرانی،آرزومندیایرانیومهمترازهمهبسطتعهدومسئولیتفردیو
جمعی برای تحقق این رؤیاها .اینگونه میتوان آیندهای روشــن را در تصویرها
و ایدهها و اندیشــهها و عواطف مثبت و نیکو ســاخت و رؤیای روشن برای آینده
ایران داشت.
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