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محسـن حججـی، پدیده 
پیچیده ای که در روزهای 
اخیـر ذهـن و زبـان مـا 
درنوردیـد،  را  ایرانیـان 
چگونـه موجودی اسـت؟ 
این ایام بیشـتر نوشـته ها 
و کوشـش ها بـه اقتضای 
تاثـر از شـرایط، بـر »شـخص« شـهید 
حججـی متمرکـز شـده اسـت؛ برای 
بررسـی ژرف تـر امـا بایـد ایـن شـهید 
و رویدادهـای رخ داده پیرامـون آن را 
از بنـد احـوال شـخصی رهـا سـاخته 
و در بسـتر و متنـی وسـیع تر قـرار 
داد. پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه 
پدیده حججی در یک متن وسـیع تر 
اجتماعـی و فلسـفی- نظـری واجد و 
حامـل چه معانی ای اسـت؟ دو فریم 
و تنهـا دو فریـم از آخریـن سـاعات 
زندگـی محسـن حججـی، امکانی جدیـد فراهم 
آورده تـا بـه درکـی متکامل تـر از »انسـان انقالب 
اسـالمی« برسیم. این نوشـته می کوشد خطوط 
کلـی ای بـه دسـت بدهد کـه به احتمـال زیاد به 

تـدارک و تکامـل ایـن درک کمـک می کنـد.

  انسان انقالب اسالمی چیست؟
وقتـی از »انسـان انقـالب اسـالمی«، به مثابـه 
مفهومـی سـخن می گوییـم کـه می توانـد بـه 
متـن وسـیع تر اجتماعـی- فلسـفی، بـه درک 
پدیـده شـهید حججـی کمـک کنـد، نیاز اسـت 
قبـل از آغـاز بحـث، »انسـان انقالب اسـالمی« را 
توضیح دهیم. انسـان انقالب اسالمی چیست؟ 
ایـن پرسـش را می تـوان به مثابـه کلیدی تریـن 
پرسـش تاریـخ و اندیشـه معاصـر مـا پـی گرفت؛ 
چراکه انسـان انقالب اسـالمی همـان موجودی 
اسـت کـه به واسـطه کنـش او وضـع اجتماعی و 
تاریخـی مـا بـه کلـی دگرگـون می شـود و مـا بـه 
جهان متمایز پس از انقالب راه می یابیم. انسان 
انقالب اسالمی کارگزار تغییر در جامعه ای است 
کـه دسـت کم دو سـده در بسـتری از انحطـاط 
سیاسـی )اسـتبداد( و انحطـاط اقتصـادی 
)اسـتثمار( و انحطـاط فرهنگـی )اسـتحمار( 
و انحطـاط اجتماعـی )اسـتضعاف( زیسـته 
اسـت؛ انحطاطـی کـه ایـن اواخـر بـا اسـتعمار 
نیـز بـه نحـوی تصاعـدی تضاعـف یافتـه بـود. 
کوشـش های جامعـه ایرانـی بـرای تغییـر ایـن 
وضعیـت دسـت کم نیم قـرن تـداوم و اسـتمرار 
داشـته اسـت. تجربـه کوششـگری و کنش گری 
جامعـه ایرانـی برای تغییر، از نهضت مشـروطه تا 
پیروزی انقالب اسـالمی، هفتاد سـال پرتکاپو را 
نشـان می دهـد؛ هفتـاد سـالی کـه حامـل ده ها 
رویـداد اسـت کـه هـر یـک به قـوه یـک انقالبند؛ 
انقالب هـا، نهضت هـا و جنبش هایـی کـه هیـچ 

موفـق بـه تغییـر شـرایط و کامیابـی نشـده اند.
این مهم نیست که یک نظریه چرایی و چگونگی 
»وقـوع یـک انقـالب« را تشـریح کنـد. مهـم ایـن 
اسـت کـه بتوانـد چرایی »عدم وقـوع یک انقالب« 
را هم توضیح دهد. نسـبت دادن پیروزی انقالب 
اسالمی به زمینه ها و ظلم های تاریخی و سیاسی 
و اجتماعـی و حتـی در معنـای رایـج آن مذهبی، 
گیریـم کـه بتوانـد وقوع انقـالب را توضیـح دهد، 
امـا در توضیـح عدم وقـوع انقـالب در سـال های 
1357 بی شـک بـاز می مانـد. بیـان  قبـل از 
اینکـه انقـالب علیه اسـتعمار، شـرایط نامناسـب 
اقتصـادی یـا اقدامـات ضدمذهبـی رژیـم بـود، 
بالفاصلـه ذهن هـا را بـه ایـن پرسـش می کشـاند 
کـه مگـر ایـن شـرایط پیـش از سـال 57 وجـود 
نداشـت؟ چـرا در آن سـال ها انقـالب نشـد یـا بـه 
عبـارت دقیق تـر، چرا انبوه کوشـش های انقالبی 
آن سـال ها به پیروزی چشـمگیری نرسـید؟ اینها 
بنیادی ترین پرسـش های نظری انقالب اسالمی 
اسـت؛ امـام خمینـی عالوه بـر رهبـری عینیـت 
انقـالب، در میـدان نظـر نیز نظریه ای منسـجم را 
می پرورانـد کـه می توانـد بـه خوبی از پس پاسـخ 
بـه پرسـش ها برآیـد. نقطـه کانونـی نظریـه امـام 
خمینی »انسان انقالب« است و همین چارچوبی 
به دسـت می دهد که ما درکی عمیق تر از پدیده 

حججی داشـته باشـیم.

  انقالب اسالمی به مثابه انقالب انسانی
بررسـی متـون و سـخنان امـام خمینـی در یـک 
راهبـری نظـری بدیـع بـه مـا کمـک می کنـد که 
درکی سـزاوار از چیسـتی پدیده انقالب اسالمی 
داشـته باشـیم. از منظـر امـام خمینـی، انقـالب 
اسـالمی در درجه و گام اول عبارت اسـت از یک 
»انقـالب انسـانی«؛ انقالبـی که در درون انسـان 
ایرانـی رخ داده، نهانی تریـن الیه هـای وجودش 
را دگرگـون سـاخته و انسـانی متمایـز خلق کرده 
اسـت. امام خمینی این انسـان متمایز را، که از 
آن بـا تعابیـر مختلفـی ازجمله »انسـان انقالبی« 
یـاد می کننـد، به عنـوان یـک نقطـه کانونـی 
در تحلیـل در نظـر می گیـرد. در نظـر و نظریـه 
ایشـان، انقـالب اسـالمی اساسـا چیزی نیسـت 
جـز محصـول فرآینـد تولد انسـان انقالبی و پس 
از آن، کنـش متمایـز و غیرقابـل پیش بینـی ایـن 
انسـان به مثابـه موجـودی جدیدالـوالده. بخش 
مهمی از کوشش نظری امام خمینی در تحلیل 
انقـالب، متوجـه تحلیـل انسـان انقالبـی اسـت 
و مـا در ادامـه می کوشـیم بـا بررسـی خطـوط 
کلـی تحلیـل امـام خمینـی دربـاره این انسـان، 
رهیافتـی بـه تبییـن پدیـده شـهید حججـی بـه 
دسـت بیاوریـم. )بـرای توضیـح بیشـتر ن.ک به 
مقالـه نظریه انقالب امام خمینی)ره(، فصلنامه 

اندیشـه سیاسـی در اسـالم، شـماره 5(
تحلیـل امام خمینـی پیرامون »انسـان انقالب« 
واجـد دو سـطح عمـده اسـت؛ یکـی وضعیـت 
انسـان ایرانی پیش از انقالب انسـانی )و انسـان 
انقـالب شـدن( و دیگـری وضعیـت پـس از آن؛ 
بـه عبـارت دیگـر تحلیـل وضعیـت »تحـول از« 

و تحلیـل وضعیـت »تحـول بـه«. امـام خمینـی 
می کوشـد با استدالل های متنوعی اثبات کند 
انسـان جامعه ایرانی در وضعیت پس از انقالب 
انسانی و تبدیل شدن به انسان انقالب، درست 
در شـرایطی معکوس وضعیت سـابق قرار دارد. 
امـام خمینـی در تشـریح ویژگی هـای انسـان 
انقـالب بـر تحـول از »انسـان غربـی« به »انسـان 
خودبـاور« )صحیفـه امام، ج 6، ص 3۲۹-33۲، 
ج 14، ص317، ج 15، ص310(، تحـول از 
»حالـت طبیعـی« بـه »حالـت الهـی« ) ج 16، 
ص130(، تحول از »خوف به شـجاعت« ) ج 7، 
ص3۹۹، ج 8، ص4۲6- 4۲5، ج ۹، ص17۹(، 

بـه »امـن« )ج 6، ص347(، بـه »قـدرت« )ج ۹، 
ص1۹7(، تحـول از »ضعـف« به »قـوت« )ج  11 
ص533(، تحـول از »انسـان عشـرتکده ای« بـه 
»انسـان مجاهـد اسـالمی« )ج 17، ص۲11( 
تاکیـد کـرده و ویژگی هایـی همچـون اراده 
معطـوف بـه تعـاون )ج 6، ص۲۲۹(، کاهـش 
خصومت هـای اجتماعی، افزایش همبسـتگی 
اجتماعی )ج 6، ص347، ج 8، ص 4۲5-4۲6(، 
گسترش »روحیه جمعی« و بسط »محبت ورزی« 
شـکوفایی   ،)60 ص ج 7،  امـام،  )صحیفـه 
انسـانیت و امر انسـانی )ج 7، ص۲65-۲66(، 
توجـه بـه مسـائل بنیادیـن زندگـی اجتماعـی 
)ج 6، ص347، ج ۹، ص177 و ص1۹7، ج 16، 
ص314(، احیـای روح اعتـراض )ج 7، ص47 ( 
و عصیانگری )ج 4، ص۲60(، دشمن شناسـی 
)ج 10ص375، ج 1۲، ص۹1( عهد و درنهایت 
وضـع و پیونـدی جدیـد بـا قـرآن و اسـالم )ج 1۲ 

ص367( را برجسـته می کننـد.
نقطه اتکا و اهمیت در این تحلیل حاضر عبارت 
اسـت از بخشـی از نظریـه امـام خمینـی کـه بـر 

گزاره هـا و گزارش هـای امـام خمینـی از نگـرش 
ویـژه انسـان انقـالب بـه مـرگ متمرکز اسـت. در 
معرفتی که این نظریه به دسـت می دهد انسـان 
انقـالب »از رفاه طلبـی بـه سلحشـوری« )ج 16، 
ص314( تحـول یافتـه و در وضـع جدیـد خـود 
نه فقـط مـرگ آگاه اسـت، بلکه »شـهادت طلب« 
)ج 6، ص4۹3- 4۹0، ج 7، ص۲66 -۲65، 
ص۲66 -۲65، ج ۹، ص۲۲5، ص: ۲74، 
 ج 1۲، ص۲88( و »عاشـق مـوت« ) ج 17، 
ص ۲1۲ – ۲11 و ص 304( نیـز هسـت و در 
پرتـو همیـن ویژگـی اسـت کـه جهـان اجتماعی 

جدیـدی را بنـا می نهـد. 

  شهید حججی، انسان انقالب اسالمی
بـه تحلیـل پدیـده شـهید حججـی بازگردیم. دو 
قـاب از حججـی او را بـه یـک »قهرمـان« در ذهن 
و زبـان ایرانیـان تبدیـل کـرد؛ پـس از آن البتـه 

بـه جهـان زندگـی او، بیـش و پیـش از ایـن دو 
تصویـر راه یافتیـم. ازجملـه به عالـم و ارزش های 
متفاوتـی کـه در دست نوشـته ها و نامه هایـش 
منعکـس بـود. چه چیزی محسـن حججـی را در 
ذهـن مـا متمایـز و پدیـده کـرد؟ پاسـخ دقیق تر 
ایـن سـوال نیـاز بـه بررسـی و تحلیـل محتـوای 
نوشـته هایی دارد کـه در چنـد مـوج شـبکه های 
اجتماعـی را در بـر گرفـت. ایـن بررسـی بـرای 
ثبـت و تثبیـت هـر گونـه پاسـخ بـه سـوال فـوق 
الزم اسـت امـا اکنـون کـه همگـی در متـن ایـن 
رویـداد قـرار داریـم، بی آنکه مشـاهدات مدون و 
منضبطی داشـته باشـیم، می توانیم پاسخ های 
حـدودا دقیقـی بـه این پرسـش بدهیـم. تاکنون 
دسـت کم چهـار مـوج محتوایـی در نوشـته های 
شـبکه های اجتماعـی پیرامـون شـهید حججی 
وجـود داشـته اسـت: روزهـای پـس از اسـارت، 
روزهای پس از شـهادت، روزهای گرامیداشـت و 
دوره جدیـدی کـه بـا اعالم خبر بازگشـت پیکر او 
و احتمـاال پـس از آن رقم خـورده و خواهد خورد. 
نوشـته های مـوج اول و دوم حامـل بیشـترین 
داللت هـا بـر تحلیـل چرایـی تکویـن ایـن پدیده 
بـود؛ موج هـای دیگـر بیشـتر بـر تجلیـل پدیـده 
شـهید حججـی تاکیـد دارنـد. در یـک بررسـی 
اجمالی از نوشـته های موج اول و دوم، جملگی 
بـر مـواردی همچـون »چشـم هایش« و »نـگاه 
آمیختـه بـه غـرور و شـجاعت« محسـن حججـی 
متمرکـز شـده اند. نـگاه محسـن حججـی در دو 
قابـی کـه در یکـی پشـت بـه داعشـی خنجـر بـه 
دسـت و در دیگـری میـان دو عضو داعش سـوار 
بـر یـک خـودرو قـرار دارد، بـرای همـه مـا حامـل 
معنایـی شـگفت آور بـود. بـا آن دو تصویر معنای 
بدیـع بـه جهـان اجتماعی مـا راه یافـت و همین 
معنـا انبوهـی از انسـان ها را گـرد خـود و گـرد 
یکدیگـر متحـد سـاخت. ایـن معنا اما چیسـت؟ 

  معنای پدیده حججی
برای رسـیدن به پاسـخ بهتر است کمی الیه های 
پرسـش را از هـم بشـکافیم. محسـن حججـی 
انسان انقالب اسالمی و قهرمان خمینی است؛ 
جنس قهرمان خمینی با دیگر قهرمان هایی که 
می شناسـیم، متفـاوت اسـت؛ قهرمانـی انسـان 
انقـالب بـا قهرمـان فلسـفی ای کـه ارسـطو در 
درام کالسـیک و تـراژدی ترسـیم می کنـد، بـا 
قهرمـان تاریخـی اجتماعـی ای کـه از فلسـفه 
هگل برداشـت می شـود و با قهرمان ابزوردی که 
کامو در افسـانه سـیزیف تصویر می کند، تفاوت 
بنیادینـی دارد. از یـک نظـر همیـن تفاوت هـای 
بنیادیـن اسـت کـه حججی را متمایز می سـازد. 
حججـی بـا مبدئیتی قریب به مرگ، به قهرمانی 
ملـی و موضوعـی فراملـی تبدیـل می شـود؛ امـا 
آخـر در خاورمیانـه ای کـه »مـرگ« رایج ترین کاال 
در داد و سـتدهای اجتماعـی اسـت؛ مـرگ یـک 
و فقـط یـک نفـر چـه اهمیتـی می توانـد داشـته 
باشـد؟ به ویژه هنگامی که قاتل، گروهی اسـت 
کـه از ابتـدای پیدایـش خـود بـا »مـرگ دیگری« 
قریـن بـوده اسـت. بنابرایـن درسـت هنگامـی 
کـه نبایـد مـرگ »یـک« انسـان بـه دسـت داعش 
اهمیتـی داشـته باشـد، اهمیـت پیـدا می کنـد 
و همیـن اسـت کـه مـا را در برابـر یـک پرسـش 

بنیادین تـر قـرار می دهـد.
پدیـده حججـی اگرچـه به مثابه یـک قهرمان در 
ذهـن و زبـان مـا ایرانیـان و در نوشـته هایمان در 
شـبکه های اجتماعـی، بازتـاب یافـت اما جنس 
و »بـودن« حججـی قهرمـان نه فقـط از لحـاظ 
»فلسـفی« بـا نظریه هـای رایـج متفـاوت بـود، 
بلکـه از نظـر »فرآینـد« و »شـدن« رسـانه ای نیـز 
پدیـده حججـی به مثابه یک قهرمان، در داالنی 
متمایـز خلـق شـد. اگـر بخواهیـم خام دسـتانه 
نقـش رسـانه مدرن در بازنمایـی قهرمان را در دو 
دسـته کلی خلق و روایت قهرمان تقسـیم بندی 
کنیـم، بهتـر می توانیـم ایـن خالف آمـد بـودن 
مورد حججی را تحلیل کنیم. در جهانی زندگی 
می کنیـم کـه قهرمان هایـش بیشـتر از هرچیـز 
برسـاخت رسـانه ها هسـتند. آنهـا یک سـره در 
عالم وهم یا به تعبیر بودریار در جهان ابرواقعیت 
)hyper reality( پرداختـه می شـوند بی آنکـه 

هیچ ما به ازایی در واقعیت عینی داشته باشند. 
حججـی طبعـا در عـداد چنیـن قهرمان هایـی 
نبـود. نه فقـط این، بلکه حججی واقعیتی عادی 
بـود کـه حتی رسـانه ها نیز با معیارهـای معمول 
خـود نبایـد بازتاب دهنده شـهادتش می بودند. 
خبـری  ی  ارزش هـا معیـار  بـا  ی  نه ها رسـا
 ،)impact(تاثیر ،)conflict( همچـون درگیـری
 )novelty(و بداعـت  )prominence(شـهرت
اخبـار و سوژه هایشـان را دروازه بانـی می کننـد. 
محسـن حججی و شـهادتش دست کم براساس 
چهـار معیـار نام بـرده، مـوردی ویـژه نبـود. با این 
حـال در ایـران و جهـان رسـانه هایی بـه شـهید 
حججی پرداختند که بی شـک تاکنون هیچ گاه 
بـه شـهدای جبهـه مقاومـت، دسـت کم بـا ایـن 
ضریـب، نپرداختـه بودنـد و پـس از هفـت سـال 
شـهید حججـی اولیـن شـهید جبهـه مقاومـت 
بـود کـه بـر نیم تـای اول صفحـه نخسـت برخـی 
روزنامه هـای وطنی می رفت. این حرف درسـتی 
اسـت که رسـانه های بزرگ در این مورد همچون 
مـوارد متعـدد دیگر، تا حدودی پیرو رسـانه های 
خـرد و شـبکه های اجتماعـی بودنـد امـا ایـن 
حـرف صحیـح صورت مسـاله را تغییـر چندانـی 
نمی دهـد بلکـه آن را بـه سـطح رسـانه های خرد 
منتقـل می کنـد: چـرا از میـان انبوه هـای متکثر 
از سـوژه های بالفعـل و بالقـوه، ایـن محسـن 
حججـی اسـت کـه یکـی دو روز قبـل و روزهـا 
پـس از شـهادتش کنشـگرانی متعـدد، متکثـر و 
متنـوع را در رسـانه های خـرد بسـیج می کنـد؟ 

 چیستی حججی
وقتـی بـه دو قـاب باقـی مانـده از آخریـن نمـای 
و  حیـات محسـن حججـی خیـره می شـویم 
گـذرگاه او از مرحلـه زندگـی بـه مرحلـه قهرمانی 
را مـورد توجـه قرار می دهیم، احسـاس می کنیم 
می توانیـم بـه پاسـخ خـود دربـاره چیسـتی ایـن 
پدیـده متمایـز نزدیـک شـویم. حججـی یکـی 
از همـان »انسـان های انقـالب« اسـت کـه امـام 
خمینـی ترسـیم می کـرد. مـا در ایـن دو قـاب 
نسبت متفاوت انسان خمینی با مرگ را دیدیم. 
ایـن نسـبت بـه آن میزان متمایـز بود که برخالف 
آنچـه گفته شـد، بیشـترین میـزان از بداعت را با 
خـود حمـل می کـرد. رسـانه ها اگـر راوی پدیده 
حججـی شـدند، اگـر انسـان هایی کـه در زمانـه 
و زمینـه آنالیـن زیسـت می کننـد اینچنیـن از 
پدیـده حججـی متحیـر شـدند، همـه و همـه به 
ایـن مسـاله باز می گشـت که نسـبت متفـاوت او 
با مرگ را دیدند. حججی خمینی در آخرین کار 
فرهنگی اجتماعـی و بـه تعبیـری شـاهکار خـود 
توانسـت روایتی »منحصربه فـرد« و »صادقانه« از 
مـرگ و از نسـبت محیرالعقـول انسـان انقالب با 
مرگ به دسـت بدهد. نگاه آمیخته با بی تفاوتی 
او، ایـن دوقـاب را بـه موضوعـی بـرای مدت هـا 

خیـره شـدن بدل سـاخت.
همان طور که اشـاره شـد انسان انقالب اسالمی 
حامـی معنـای منحصربه فـردی از مـرگ اسـت 
کـه نـه در فلسـفه کالسـیک ارسـطویی یافـت 
می شـود، نـه در فلسـفه مـدرن هگلـی و نـه در 
فلسـفه پسـت مدرن و ابـزورد کافکایـی. انسـان 
انقـالب اسـالمی تنهـا گونـه و هویـت انسـانی 
اسـت کـه چنیـن معنایـی از مـرگ را بـا خـود 
حمـل می کنـد و بـه دلیل همین فلسـفه متمایز 
درباب مرگ اسـت که مبشـر زندگـی ای متفاوت 
اسـت. این احتمال وجود دارد که در نظر برخی 
عملیـات انتحـاری عناصـر تکفیـری نیـز عشـق 
بـه مـوت تفسـیر شـود امـا کیسـت کـه ندانـد در 
معادلـه انتحـار، »مـرگ دیگری« متغیر مسـتقل 
و »مـرگ خـود« متغیـر وابسـته اسـت. مـرگ در 
نظـر انتحـاری بیشـتر از آنکـه حاصـل عشـق بـه 
مـرگ خود باشـد، نتیجه نفـرت از زندگی دیگری 
اسـت. بنابرایـن بنیادگرایـی نیـز همچـون دیگر 
»گرایی«هـا و ایسـم های مـدرن حامـل معنـای 
»عشـق بـه موت« نیسـت و »عشـق به مـوت«، که 
در تحلیـل امـام خمینـی مولفـه انسـان انقـالب 
بـود، معنـای متفاوتـی اسـت کـه می توانـد بـه 
انـدازه کافـی پدیـده شـهید حججـی را توضیـح 
دهـد: حججـی بـه ایـن دلیـل متمایـز و پدیـده 

شـد که برای جهان سرمسـت از زندگی و سرشـار 
از مـرگ مـا، حامـل ایـن معنـای متمایـز از مـرگ 
بـود. بـا ایـن حـال ایـن تمـام ماجـرا نیسـت. در 
پدیـده  بودگـی حججـی عالوه بـر منحصربه فـرد 
بـودن معنـا، روایت صادقانـه این معنا نیز مطرح 
اسـت. پدیـده  حججـی بـه نمایندگـی از همـه 
حججی هـای خمینـی، توانسـت یـک حجـت و 
اسـتدالل روشـن دربـاره نگـرش انسـان انقـالب 
اسـالمی بـه مـرگ اقامه کند؛ اسـتداللی که نیاز 

بـه اندکـی توضیـح مقدماتـی دارد.
فراچنـگ داشـتن معنایـی از مـرگ کـه انسـان 
انقـالب اسـالمی حامـل آن اسـت، می توانـد 

مدعای افراد و مکاتب دیگر نیز باشد. مهم اثبات 
صداقت در مدعاسـت. انسـان انقالب اسـالمی 
اغلـب در اختیـار داشـتن ایـن معنـا از مـرگ را با 
اسـتقبال از مـرگ نشـان داده اسـت. حججـی 
امـا در موقعیتـی قـرار گرفـت کـه توانسـت ایـن 
صداقت را پیش از مرگ و در موقعیتی استثنایی 
نشـان بدهـد. بـرای توضیـح بهتـر ایـن موقعیت 
می توانیـم از یـک مفهـوم اگزیستانسیالیسـتی 
وامی استعاری بگیریم. مفهوم »وضعیت مرزی« 
)boundary  situation(  ناظـر بـه وضعیتـی 
خـاص اسـت کـه امـکان بـروز فـرد، آنچنانـی که 
هسـت را فراهـم مـی آورد. در وضعیـت مـرزی 
نوعـی اجبـار بـه صداقت وجـود دارد. یاسـپرس 
در توضیـح مبسـوطی مـرگ را وضعیـت مـرزی 
نهایـی می دانـد. شـهید حججـی در چنیـن 
وضعیتـی که امـکان هیچ ظاهرسـازی ای وجود 
نداشت، در اوج صداقت، نگرش انسان خمینی 
بـه مـرگ را بـرای مـا روایت کرد. عجیب تـر از این 
روایت صادقانه اما آن اسـت که شـهید حججی 
خود در آخرین دست نوشته برجامانده، از اثبات 

صـدق چنیـن مدعایـش با شـهادت نوشـته بود: 
»ان شـاءالله شـهادتم صـدق گفتـارم را گواهـی 

می دهـد.«
بازتابـی کـه شـهید حججـی را پدیـده سـاخت، 
محصـول و معلـول مواجهـه روشـن و بی واسـطه  
مـا بـا یـک ویژگـی انسـان انقـالب اسـالمی بود. 
نگـرش حججـی خمینـی بـه مـرگ، زندگـی ای 
جدیـد و معنایـی جدیـد از زندگـی را بـه میانـه 
جامعـه مـا آورد. بداعـت انحصـاری ایـن معنـا و 
تاللـو روایـت آن چشـم های مـا را خیـره کـرد. 
پدیـده حججـی البته وجوه قابل تفسـیر دیگری 

دارد.

  مرگ و زندگی در پرتو پدیده  حججی
ایـن نوشـته کوشـید تنهـا درک یکـی از وجـوه 
پدیـده حججـی را درنظـر بگیرد و از تحلیل دیگر 
وجـوه، ازجملـه نگرش عرفانـی خاصی حججی 

و دریافـت او از رابطـه خـدا و انسـان بازمانـد. در 
غیـر ایـن صورت، بی شـک ایده عجیـب و عمیق 
شـهید حججی درباره »زندگی«، به اندازه تصویر 
و تفسـیر او از »مرگ« شـگفت انگیز بوده و جای 
تحلیـل خواهـد داشـت؛ آنجـا کـه ایـن چنیـن 
اسـتدالل می کنـد: »سـعی کنید طـوری زندگی 
کنیـد کـه خـدا عاشـقتان بشـود.« این طـور و 
نحـوه زندگـی عمیقـا معنـوی و عرفانی بـه اندازه 
نحـوه مواجهـه حججـی بـا مـرگ اهمیـت دارد. 
قرآن کریم شـهیدان را در مقام مبشـرانی تصویر 
می کنـد کـه برداشـته شـدن خـوف و حـزن را 
بشـارت می دهنـد. محسـن حججـی اگـر چـه 
در لحظـه اسـارت، قهرمـان زندگـی و در لحظـه 
شـهادت، راوی نگرش خاصی به مرگ می شـود 
امـا مـروری بـر نوشـته هایش نشـان می دهـد 
مغازلـه او بـا مـرگ محـدود به این لحظه نیسـت. 
او عمـری در طلـب و تمنـای تصویـر خاصـی کـه 
از مرگ داشـته زیسـته و البته خود این آرزو را در 
سـایه بشـارت واالترین شـهیدان، اهل بیت)ع(، 
دریافتـه اسـت. ایـن نوشـته فـارغ از تحلیـل 
حجت هـای مکتـوب حججـی، بـر حجت هـای 
چشـمان حججـی متمرکـز بـود و بر نـوع نگرش 
خاصـی کـه در نـگاه ایـن چشـمان بـه مـرگ 
وجـود داشـت. در غیـر ایـن صـورت هـر یـک از 
این جمالت بسـتر تاملی بیشـتر می بود: »خدایا 
می دانم به اندازه ای نیسـتم که حتی زبانم الیق 
گفتـن کلمـه شـهادت باشـد«، »خدایا شـهادت 
بـی درد نمی خواهـم«، »دوسـت دارم... پیکـرم 

اربـا اربـا ]تکه تکـه[ شـود.«
انسـان های انقالب اسـالمی تنها ملحق شدگان 
و تنهـا مبشـران عصـر مـا هسـتند. در ایـن میان 
حجـت حججـی در رسـاندن بشـارت زندگـی 
بی خـوف و مـرگ بی حـزن، در اوج صداقـت و 
بالغت ما را مخاطب قرار داد. چشـمان حججی 
مـا را بـه جهانـی دیگـر متذکـر شـد. جهانـی کـه 
انسـان انقـالب اسـالمی متعلـق بـه آن بـوده 
و انقـالب اسـالمی در پـی آن اسـت. بصیـرت 
برخاسـته از چشـمان حججـی نه فقـط حجـت 
را بـر جحـود تمـام کـرد، بلکـه بـرای مومنـان بـه 
انقـالب اسـالمی نیـز از معنـای مـرگ و زندگـی، 
آشـنایی زدایی کـرد. محسـن حججـی در یکـی 
از دستنوشـته هایش دربـاره  داللـت شـهادت به 
جهانـی دیگـر نوشـته بـود: »خـوب می دانـم که 
شـهادت در راه تـو چیـز دیگـری اسـت.« پدیـده 
حججـی بـه ایـن جهـت عجیـب و جـذاب بـود 
کـه مـا را بـه آن »چیـز دیگـر« راهنمایـی می کرد.
»انسان انقالبی« و »انسان خمینی« ما را از یک 
»انحطاط مسـتمر تاریخی« نجات داد. حجت 
حججی به مثابه یک »انسان انقالب اسالمی« 
و »انسـان خامنـه ای« امـا مـا را از »انحطـاط 
متراکـم اکنونـی« رهایـی بخشـید. درسـت در 
شـرایطی کـه در خانـه عصـاره فضایـل ملـت، 
نمایندگانـی کـه یـک تصویـر بـا مسـتضعفان و 
موکالن خود ندارند، برای سلفی گرفتن با یک 
مقـام اروپایـی از سـر و کـول هم بـاال می رفتند؛ 
در شـرایطی که ریاست محترم این عصاره های 
فضایـل، کـه از قضـا کوشـش ناکامـش بـرای 
مصافحـه با سـلف سـابق همین مقام مسـئول 
شـبکه های  در  تبسـم  دسـتمایه  اروپایـی 
اجتماعـی شـده اسـت، ایـن اقـدام نمایندگان 
را بـه یک »سـهل انگاری« فـرو می کاهد، پدیده 
شـهید حججـی مـا را بـه ایـن واقعیـت توجـه 
داد کـه حقارت هـای موجـود در کانون هـای 
اصلـی قـدرت در جمهـوری اسـالمی، مانـع 
پیدایـش ایـن پدیده هـای باورنکردنـی )رهبـر 
انقـالب، 13۹6/5/30( و نافـی بـروز انسـان/ 
معجزه هـای انقـالب اسـالمی )رهبـر انقـالب، 
آفریـده   )13۹6 /5 /1۹ در  شـده  منتشـر 
نیسـت. هـر چنـد مرکزگرایی موجـود همزمان 
با از درون تهی سـاختن سـتادهای مرکزی، به 
تولیـد نیـروی گریـز از مرکـز بپـردازد و ایـن نیرو 
انسـان های انقـالب را بـرای حماسـه آفرینی، 
بـه ناچـار بـه سـرحدات و منتهی الیـه صف هـا 
گسـیل می نمایـد، امـا در هر شـرایطی انسـان 
انقـالب اسـالمی مسـیر خـود بـرای »تغییـر« را 
در چارچـوب انقـالب اسـالمی پیـدا می کنـد.   

 در پدیده  بودگی حججی عالوه بر 

منحصربه فرد بودن معنا، روایت صادقانه 

این معنا نیز مطرح است. پدیده  حججی 

به نمایندگی از همه حججی های خمینی، 

توانست یک حجت و استدالل روشن درباره 

نگرش انسان انقالب اسالمی به مرگ 

اقامه کند

قهرمانی انسان انقالب با قهرمان 

فلسفی ای که ارسطو در درام 

کالسیک و تراژدی ترسیم می کند، 

با قهرمان تاریخی اجتماعی ای که 

از فلسفه هگل برداشت می شود و با 

قهرمان ابزوردی که کامو در افسانه 

سیزیف تصویر می کند، تفاوت 

بنیادینی دارد

 تاکنون دست کم چهار موج محتوایی در 

نوشته های شبکه های اجتماعی پیرامون 

شهید حججی وجود داشته است: روزهای 

پس از اسارت، روزهای پس از شهادت، 

روزهای گرامیداشت و دوره جدیدی که با 

اعالم خبر بازگشت پیکر او و احتماال پس 

از آن رقم خورده و خواهد خورد

 محسن حججی در یکی از دستنوشته هایش 

درباره  داللت شهادت به جهانی دیگر 

نوشته بود »خوب می دانم که شهادت در 

راه تو چیز دیگری است.« پدیده حججی به 

این جهت عجیب و جذاب بود که ما را به 

آن »چیز دیگر« راهنمایی می کرد. »انسان 

انقالبی« و »انسان خمینی« ما را از یک 

»انحطاط مستمر تاریخی« نجات داد

چهار شنبه ۵ مهر ۱۳۹۶   ۶ محرم ۱۴۳۹    ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷  شماره  ۲۳۲۷

ت
ش
دا
اد
ی    

درآمدی بر درک اجتماعی- فلسفی از پدیده  شهید حججی     

مجتبی نامخواه 
 سمبل انقالبی گری پژوهشگر

دهه هفتادی ها


