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فيلم مستند »شاهرخ« روایت زندگی شهيد شاهرخ ضرغام است. هدف این مقاله، در وهلة اول نشان دادن چگونگی کارکرد 
روایی این فيلم مستند است. سپس، نشان خواهيم داد که چگونه ساختار اسطورة فرهنگی »ُحر« در این روایت ظاهر می شود 
و الگوی این س��اختار اسطوره ای کدام است. ضمن این که به این پرسش خواهيم پرداخت که چرا ابرگفته پرداز از این نوع 
ادبی )فيلم-مس��تند( برای بيان روایت داستان شاهرخ اس��تفاده کرده است؟ و با انتخاب این نوع روایی، به دنبال القای چه 
باوری بوده اس��ت؟ برای پاس��خ به این پرسش ها، ابتدا نشان خواهيم داد که ابرگفته پرداز این فيلم مستند از چه ترفندهایی 
برای توليد معنا س��ود برده و چگونه نش��انه های منفرد را به یک نظام منسجم معنایی تبدیل کرده است که معنایی واحد از 
آن توليد می شود. در واقع، می خواهيم نشان دهيم که ابرگفته پرداز چگونه به ابرگفته خوان این فيلم »می باوراند« که واقعيت 

این است و نه چيز دیگر. 
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۳2 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

ب��ه  فیل��م مس��تند ش��اهرخ 
زارع زاده  وحی��د  کارگردان��ی 
در س��ال 1۳90 آمادة نمايش 
ش��د. اين فیلم روايت زندگی شهید شاهرخ ضرغام است. 
زندگی او از زبان و نگاه دوستانش روايت می شود. شاهرخ 
قبل از انقالب، نگهبان کلوب های ش��بانه بود؛ اما با ظهور 
انقالب اسالمی راهی ديگر انتخاب می کند و به انقالبی ها 
می پیون��دد و در نهايت، در جبهه های جنگ ايران و عراق 
ش��هید می ش��ود. اين فیلم مس��تند، حرکتی شهودی يا 
احتم��االً حرکت فکرِی يک ف��رد را روايت می کند که از 
»نه-آگاهی« به »آگاهی« می رسد. در واقع، او همچون ُحر 
از قطِب »نه-اسالم« به قطب »اسالم« حرکت می کند تا 
به هدف خود - که همان شهید شدن در راه آرمان هايش 
است - برسد. فیلم مستند شاهرخ يادآور بازگشت اسطورة 

فرهنگی ُحر است که با شاهرخ متجلی می شود. 
نوع ادبی انتخاب ش��ده در اين روايت، »روايت-مستند« 
اس��ت. با انتخ��اب اين نوع ادب��ی، گفته پرداز بیش��تر از 
زبان ارجاعی س��ود می جويد تا ديگ��ر کارکردهای زبانی 
)Klinkenberg, 1996: 41؛ صف��وي، 1۳8۳: ۳2(. از اي��ن 
رو، اين روايت بیش��تر میل به مصداق نشانه ها دارد تا به 
خود زبان. به عالوه، گفته پ��رداز با انتخاب اين نوع ادبی، 
از يک س��و، روايت زندگی شاهرخ را به نمايش می گذارد 
و از س��وی ديگر، فکر و انديش��ه ای را الق��اء می کند که 
خ��وِد ابرگفته پرداز )کارگردان فیلم( س��عی در باوراندن 
آن به ابرگفته خوان )کس��ی که فیل��م را می بیند( دارد. 

بر اين اس��اس، ابتدا به نشان دادن س��ازوکار اين روايت 
و س��پس به چگونگی ظاهر ش��دن معنا از ژرف س��اخت 
اليه های زيريِن روايت تا ظاهر ش��دن آن در ساختارهای 
س��طحی اين روايت خواهیم پرداخت. در انتها، چگونگی 
ظاهر شدن ساختار اسطورة فرهنگی ُحر در اين روايت، و 
اينکه الگوی اين ساختار اسطوره ای کدام است، خواهیم 
پرداخت. ضمن اينکه دائماً نیم نگاهی نیز به اين پرسش 
خواهیم داش��ت که چ��را ابرگفته پرداز از اي��ن نوع ادبی 
)فیلم-مستند( برای بیان روايت داستان شاهرخ استفاده 
کرده اس��ت؟ و با انتخاب اين نوع روايی، به دنبال القای 
چه باوری بوده است؟ برای پاسخ به اين پرسش ها، ابتدا 
نشان خواهیم داد که ابرگفته پرداز اين فیلِم مستند از چه 
ترفندهايی برای تولید معنا سود برده و چگونه نشانه های 
منفرد را به يک نظام منسجم معنايی تبديل کرده است 
که معنايی واحد از آن تولید ش��ود. در واقع، می خواهیم 
ببینیم که ابرگفته پرداز چگونه به ابرگفته خوان اين فیلم 
»می باوراند« که واقعیت اين است و نه چیز ديگر. آنگاه، 
در س��طح کنش های روايت ت��الش می کنیم به »عنصر 
ط��رح« يا »پیرنگ« در ش��اهرخ بپردازيم تا با کمک آن 
بتوان يکی از اين ترفندها را کش��ف کرد. س��پس، سعی 
خواهیم کرد موقعیت های روايی اين فیلم مستند را ارائه 
دهیم تا چگونگ��ی درک حضور تکثر اليه ها و همچنین 
حضور تکثر گفته پردازان برای ابرگفته خوان نمايان شود. 
در ادام��ه، در جس��ت وجوی »موت��ور تحريک کننده« يا 
همان »مربع معنايی« در متن خواهیم بود. مربع معنايی، 

مقدمه
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۳۳ ۳۳ دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

اين توانايی را به ابرگفته خوان می دهد تا مس��یر حرکتِی 
انديشة شاهرخ را بیابد و جالب اينجاست  که دقیقاً همین 
مسیر حرکتِی قهرماِن روايت است که به ساختار روايت و 
به قهرمان آن جذابیت می دهد؛ قهرمانی که همچون ُحر 
از قطبی به قطب ديگر حرکت می کند. وانگهی، با بررسی 
اين مربع معنايی اس��ت ک��ه ابرگفته خوان به ش��باهت 

ساختار اسطورة فرهنگی ُحر و روايت داستانی شاهرخ پی 
خواهد برد و از آنجا که اين روايت در اصل يا در فرهنگ 
ناب ايرانی ريشه دارد )شباهت ساختاری، تايیدکنندة آن 
است(، سبب حس زيبايی در متن می شود. اين شباهت 
ساختاری نه فقط خود را در مربع معنايی، بلکه در پیرنگ 
روايت هم نشان می دهد. در ضمن، فرض بر اين است که 
ابرگفته پرداز به کمک ش��اهدان گوناگون )گفته پردازان( 
تالش دارد تا نوعی س��یالیت و تکثر صدا و تکثر تفکر را 
در اين فیلم القاء کند. اين تکثر صدا، به ابرگفته خوان اين 
توانايی را می دهد تا خود قضاوت کند و به همراه اليه ها 
و س��طوح گوناگون اين فیلم مستند به انديشه فرو رود و 
دائماً از خود بپرسد که چه عامل و کنشی سبب شد که 
شاهرخ، با آن گذشتة تاريک )بر اساس نظام ارزشی اين 
فیلم(، ناگهان از يک الية فرهنگی به الية ديگر فرهنگی 
بیايد و ناگاه تحولی در او ايجاد ش��ود؛ تا جايی که حتی 

گويش و رفتار و انديشة او تغییر می کند.

زبان ارجاعی
نوع ادبِی انتخاب شده روايت-
ابرگفته پرداز  اس��ت.  مستند 
زارع زاده  وحی��د  روايت  اين 

است. کارکرد او جمع آوری و منسجم کردن گفته هاِی 
ش��اهدان يا همان گفته پردازان درون داس��تان اس��ت. 
ابرگفته پرداز تالش می کند تا از زبان ارجاعی برای بیان 

بحث

تصوير 1. پوستر فیلم مستند شاهرخ
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۳4 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

اين روايت سود جويد. او با به نمايش در آوردن آسمان 
تهران و همچنین خوِد ش��هر ته��ران، به همراه پخش 
صدای شاهدان از پشت تلفن و نشان دادن خیابان های 
اصلی؛ و در ادامه، نشان دادن محله و محل کار شاهدان 
و دعوت آنها برای نشستن در مقابل دوربین فیلم برداری، 
اين القاء را ايجاد می کند که همة آنچه می گويد مستند 
اس��ت و او هیچ نقش��ی در گفتة گفته پردازان ندارد و 
چی��زی را به آنها ديکته نمی کند. در واقع، کارکرد اين 
ابرگفته پرداز فقط برقراری پیوند بین صحنه های روايت 
اس��ت. البته در ادامه خواهیم ديد که اين ظاهر قضیه 
اس��ت؛ زيرا اين ابرگفته پرداز آن طور  که انتظار داشتیم 
بی طرف نیس��ت: او دائم��اً با پرس��ش هايی که مطرح 
می کند، مس��یر مصاحبه و شهادت دادن شاهدان را به 
سويی هدايت می کند که خود قباًل مسیر آن را تعیین 
کرده است. وانگهی، حضور اين شاهدان )گفته پردازان( 

دلیلی ديگر است بر زبان ارجاعی اين روايت. 

پیرنگ روایت
در تحلی��ل گفتمانی ش��اهرخ، تالش بر اين اس��ت که 
از نش��انه های منفرد، کالن نش��انه ها، خرد نش��انه ها يا 
مجموعه ای از نش��انه ها عبور کنیم ت��ا بتوانیم به ورای 
نشانه ها برسیم؛ يعنی آنجا  که نشانه ها با يکديگر تعامل 
برقرار می کنند. اين تعامل بین نش��انه ها، نوعی پويايی 
در متن به وجود می آورد و نکته اين اس��ت که پويايِی 

يادشده حتماً در نظامی فرايندی حاصل می شود: »يعنی 
اينکه  هر نشانه در تعامل، چالش، تبانی، پذيرش، طرد، 
تناقض، تقابل، همگرايی، واگرايی، همسويی، دگرسويی، 
همگونگ��ی و دگرگونگی با نش��انه های ديگر، حرکتی 
فرايندی را رقم می زند که اين حرکت خود راهی است 
به سوی تولید معنا« )شعیری، 1۳85: 1(. از اين رو، با 
مطالعة س��اختار روايی شاهرخ می توان چگونگی ظاهر 
ش��دن معنا در اين فیلِم مستند را دريافت. پس تحلیل 

خود را با پیرنگ روايی اين روايت آغاز می کنیم. 
پیرنگ روايی اين فیلم از دو پاره تش��کیل شده است: 
»پ��ارة ابتداي��ی و نیروی تخريب کنن��ده« )محمدی و 
 Riffaud, Reuter, 1991: 46؛  عباس��ی، 1۳80: 180؛ 
65 :2002(. پ��ارة ابتداي��ی، زندگی ش��اهرخ را قبل از 

انقالب اسالمی به نمايش می گذارد. به گفتة شاهدان، 
شاهرخ ساکن محله ای در پايین شهر تهران بود و برای 
گذران زندگی، باديگارد يکی از کاباره های شهر تهران 
می ش��ود. نی��روی تخريب کنندة اين رواي��ت با رويداد 
بزرگ انقالب اس��المی آغاز می شود. در واقع، با ظهور 
انق��الب، تغییر و تحولی بنیادين در درون ش��اهرخ به 
وجود می آيد که س��بب می ش��ود او به م�ردم انقالبی 
بپیون��دد. در ادامه، با ش��روع جن��گ تحمیلی ايران و 
ع�راق ب��ه جبهه های جنگ م��ی رود و در يکی از اين 

جبهه ها شهید می شود.
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۳5 ۳5 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

با مقايس��ة پارة ابتدايی و نیروی تخريب کنندة روايت-
مستند ش��اهرخ می توان تغییری بنیادين را در شاهرخ 

مشاهده نمود: 
1. تغییر در زاوية ديد و جهان بینی شاهرخ؛

2. تغییر رابطة شاهرخ با خودش؛ 
۳. تغییر رابطة شاهرخ با ديگران؛ 
4. تغییر رابطة شاهرخ با جهان. 

با تقس��یم زندگی ش��اهرخ به دو قس��مت قبل و بعد از 
انق��الب، به خوبی می توان تغییرات ب��اال را در زندگی او 
مشاهده کرد. اين تغییر محسوس با ساختار عمل روايت 
هماهنگی کامل دارد. در واقع، ابتدای اين فیلم-مستند به 
گونه ای ارائه شده است که تمام شاهدان به صورت خطی 
و تقويم��ی، زندگی ش��اهرخ را، که در ارتب��اط با قبل از 
انقالب است، روايت می کنند. اين شاهدان، روايت زندگی 

ش��اهرِخ قبل از »آگاهی« را نش��ان می دهند و در واقع، 
شاهرخ با يک جرقه از »ندانستن« به »دانستن« می رسد. 

نمودار 2

اما پرس��ش اين است که اين تغییر چگونه ايجاد شد و 
چگونه انسانی که دوست و آشنايی فرهیخته نداشت و 
دائماً با اف��رادی مثل خودش زندگی می کرد، ناگهان از 
يک قطب )نه-دانستن( به قطب ديگر )دانستن( حرکت 
و تغییر می کند. چگونه ش��اهرخ توانس��ت اين مسیر را 
بدون معلم طی کند؟ مسلماً، اين معلم به شکل نمادين 
در فرهنگ اين کش��ور ريشه دارد. معلِم شاهرخ، همان 
فرهنگ ايرانی-اس��المی است که از کودکی به همراه او 
بود و با رس��یدن اولین جرقة آگاهی، اين بس��تر پاک، 
ش��کوفا و بارور شد و سبب نجات معنوی او می شود. با 
نزديک شدن به حوادث انقالب و پیروزی انقالب اسالمی، 
تحولی عظیم در شاهرخ روی می دهد که سبب می شود 
ب��ه زندگی گذش��تة خود »نَه« بگويد و درس��ت از اين 
مرحله به بعد است که شاهرخ وارد نوعی ديگر از زندگی 
می ش��ود که در آن جان فشانِی در راه حق، وطن و برای 
ديگران، اصلی بنیادين و مس��لم است. شاهرخ با گفتن 
»نه« به گذش��تة خود، وارد مرحله ای ديگر می شود. در 
واقع، او با گفتن »ن�ه«، در مرحلة سلبی باقی نمی  ماند؛ 

نیروی تخريب کننده:
ناگه��ان انقالب می ش��ود؛ او به 
مردم انقالبی می پیوندد و سال ها 
بعد، در يکی از جبهه های جنگ 

ايران و عراق شهید می شود. 
پارة ابتدايی:

ش��اهرخ بادي��گارد يک��ی از 
کاباره های شهر تهران است. 

نمودار 1
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۳6 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

بلکه پا در مرحله ای ديگر می  گذارد که ايجاب آن سلب 
اس��ت. او با نفی زندگی گذش��تة خود، سعی در ايجاب 
يک زندگی ديگر - که سراس��ر خدمت به مردم، دين و 
ملت است - می کند. در يک کالم، فلسفة درونی اش که 
از نوع شهودی است، نمی تواند فقط چیزی را نفی کند. 
او بر اس��اس اين نوع تفکر ش��هودی بايد از اين مرحله 
به بعد و معنا بخش��ی به زندگ��ی دنبال اثبات و ايجاب 
چیزی باش��د. ايجاب او کنش و عمل است: هم بستگی 
ملی و مذهبی. شاهرخ به صورت فطری تالش می کند با 
اين نوع نگاه، به جهان و فلسفة شهوديش معنا ببخشد. 
اگ��ر قبل از انقالب اس��المی، او نگهب��ان و »باديگارد« 
رس��توران ها و مکان هاي��ی با ارزش گ��ذاری منفی بود 
)ارزش  گذاری منفی بر اساس متن فیلم(، بعد از انقالب، 
»پاس��دار« سرزمین های ايران می  شود و اين بار جان و 
مالش را برای اين مکان )س��رزمین ايران( نثار می کند. 
اگر قبل از انقالب او دوس��ت داش��ت که جايی را روی 
اين زمی�ن اش��غال کن���د، بعد از انقالب، با ش��هید و 
مفقود االثر ش��دنش، ديگر نمی خواهد جايی را هم روی 
اين زمین اش��غال  کند. در واقع، بزرگ ترين و مهم ترين 
تغییری که در ش��اهرخ رخ داده است، همان نگاه او به 
جهان است. شاهرخی که برای به دست آوردن مقداری 
پول، باديگارد کاباره ها شده بود، در هنگام جنگ، يگانه 
چیزی که از دوس��تانش می خواهد، ش��هید شدن و آن 
پارچه ای  است که عکس امام روی آن به تصوير کشیده 

شده است. 

با انتخاب نوِع ادبِی فیل�م-مستند 
)همی��ن انتخاب ه��م يک ترفند 
ابرگفته پرداز است(،  در دس��تان 

ابرگفته پ��رداز قصد دارد تفکری را به ابرگفته خوان خود 
انتقال دهد و به او معانی ضمنی زير را بباوراند: 

1. فرهن��گ قبل از انقالب، اوضاع را برای ترويج فس��اد 
آماده می  کرد و ضمیر پاک انسانی نمی  توانست خود را 

ظاهر سازد؛ 
2. با ظهور انقالب اس��المی، فرهنگی ظهور می کند که 
برخالف حالت قبل، در باور و فرهنگ اين مردم ريش��ه 
دارد و اين انديشه و فرهنگی که تا به امروز پنهان بود، 
بس��تری را آماده می کند که ضمیرهای پاک انس��ان ها 

بتوانند خود را در آن بروز دهند و شکوفا شوند؛
۳. اوج اين ش��کوفايی، در جبهه های جنگ ايران و عراق 
نمايان می  ش��ود و در حقیقت، اين جبهه ها کانونی برای 

انسان  سازی می شوند؛
4. جبهه ه��ای جنگ، تفکره��ای گوناگون را با يکديگر 
مرتب��ط می کند. ب��ه نوعی که تکث��ری از تفکر تح�ت 
لوای وحدت در آن ش��کل می  گیرد و عالوه بر قشرهای 
تحصیل  کرده، قشرهای بی  سواد و کم سواد دور هم جمع 
می  شوند و با کمک تفکر انقالبی متصل به اصل، يکديگر 
را به نحوی سیراب می کنند که ُحرهای زمانه از دل آن 

بیرون می  آيند؛ 
5. ظهور اين ُحرها، نش��ان از تداوم بیداری و »آگاهی« 
در س��طح جامعة آن روز است. افرادی که از ضمیر پاک 

موقعيت  های متن 
روايی
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خود غافل شده بودند، دوباره آن را پیدا می کنند )و نکته 
اينجاس��ت  که اين آگاهی از طريق و روش شهود بر آنها 

متجلی می  شود(؛ 
6. و غیره. 

ابر گفته پرداز برای باوران�دن اين نوع تف�کر، تالش می کند 
از ترفندهايی که در اختیار دارد سود جويد. او با انتخاب 
ن�وع ادب�ِی فیلم-مستند اين باور را به ابرگفته خوان القا 
می کند که بی  طرف اس��ت و جز آنچه  شاهدان گفته  اند، 
چیز ديگری را به تصوير نکشیده است! اما آيا گفته پرداز، 
اين رس��الت را کامالً بی  طرف انجام داده است؟ در ادامه 

تالش می کنیم به اين پرسش پاسخ دهیم. 
روايت فیلم ش��اهرخ در س��ه س��طح قابل بررسی است: 
سطح »اثر ادبی«؛ سطح »دنیای روايت«؛ سطح »دنیای 
کنش گران« )Lintvelt, 1989:  30؛ عباسی، 1۳9۳: ۳9(. 
در س��طح دنیای روايت، راوی که همان شاهدها هستند 
تالش دارند با نگاهی به حوادث پیشین، زندگی شاهرخ را 
به تصوير بکشند. هرکدام از آنها تالش می کند تا زندگی 
شاهرخ را همان گونه روايت کند که ديده و شنیده است 
و مخاطب اين راوی، همان کسانی هستند که در مقابل 
دوربین فیلم برداری نشس��ته اند و مش��غول فیلم برداری 
از شاهدها هس��تند. پس در اين موقعیت، گونة روايتی، 
 Genette, 1972:) روايت دنیای داستان همسان« است«
256)؛ زيرا هرکدام از اين راويان به نوعی با شاهرخ زندگی 

کرده اند و او را از نزديک ديده اند. آنها هم چون ش��اهدی 

بر حوادث، س��عی در نق��ل حوادث زندگ��ی او دارند؛ به 
همی��ن دلیل، زاوية ديد آنها »زاوية ديد بیرونی« اس��ت. 
آنها هرکدام ت��الش دارند همچون دوربین، حوادث را به 

همان صورتی نقل کنند که رخ داده است. 
همان طور که در الگوی نمودار ۳ مش��اهده می  شود، اين 
فیلم-مس��تند دارای سه سطح است: در سطح اول اين 
روايت، اَبَرگفته پرداز )يعنی کارگردان( گفته ای را )فیلم 
ش��اهرخ( برای ابرگفته خواِن )يعن��ی بینندة اين فیلم( 
خود تولید کرده است. در سطح دوم، گفته پردازانی ديگر 
وجود دارند که در حال روايت زندگی ش��اهرخ هستند 
)ويژگی اين سطح تکثر گفته پردازان است( و در سطح 
س��وم، کنش  های شاهرخ يا به شکل مستند يا به شکل 
روايی ديده و ش��نیده می  ش��ود. در واقع، اين شاهدان 
امروز )گفته پردازان سطح دوم(، در حال روايت زندگی 
آن روز خ��ود با ش��اهرخ و در حال روايت کردن زندگی 
ش��اهرِخ آن روز هس��تند. هر کدام از اين گفته پردازان 
که در س��طح دوم ق��رار دارند، ت��الش می کنند روايت 
داستان شاهرخ را به شکل کامالً بی  طرف روايت کنند. از 
سوی ديگر، ابرگفته پرداز هم تالش دارد روايت شاهرخ 
را به ش��کل بی طرف از زبان گفته پردازان سطح دوم به 
تصوير بکش��د و نکته اينجاس��ت  که آيا او می تواند اين 
بی  طرفی را در ارائة تصوير ش��اهرخ انجام دهد؟ بر اين 
باوريم که ابرگفته پرداز گاهی بی طرف و گاهی، برعکس، 

به شکل جانب دارانه اين نقش را ايفا می کند. 
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الف. ابرگفته پرداز بی  طرف است
ابتدا تالش می  کنیم نشان دهیم که ابرگفته پرداز به شکل 

کامالً بی  طرف اين روايت را به تصوير کشیده است:
1. ابرگفته پرداز اجازه می دهد که دوس��تان و آش��نايان 
و هم  رزم��ان ش��اهرخ در زم��ان قبل و بع��د از انقالب، 
خاطراتشان  را در مورد او به راحتی و بدون سانسور روايت 
کنند. به همین دلیل، دوربین فیلم  برداری دائماً روش��ن 

است؛ هم قبل از مصاحبه با شاهد، هم در زمان مصاحبه 
و هم بعد از مصاحبه. در واقع، با اين کنش، ابرگفته پرداز 
اعتماد ابرگفته خوان را به خود بیشتر می کند و در ادامه، 
ابرگفته خ��واِن خود را مقابل ي��ک مصاحبة مصنوعی و 
از پیش تعیین ش��ده قرار نمی دهد. وانگهی، ابرگفته پرداز 
حس امانت داری و صداقت در مصاحبه را به ابرگفته خوان 

القاء می کند. 

کارگردان 
وحید زارع زاده

ابرگفته پرداز 
مجاز:

من مجرِد
وحید زارع زاده

دنیای نقل شده 

تکثر گفته پردازها:
شاهدها: 

1. طالقانی
2. روحانی

۳. محمود قصاب
4. و غیره 

کنشگران: 
1. شاهرخ قبل از 

انقالب
2. دوستان و 

آشنايان قبل از 
انقالب

۳. شاهرخ در زمان 
انقالب و بعد از 

انقالب
4. هم سنگری های 

شاهرخ
5. مادر شاهرخ

گفته خوان ها: 
فیلم برداران، 

احتماالً وحید 
زارع زاده، خانم 

مشتاق 

ابرگفته خوان 
مجازی:

من انتزاعی 
تمام کسانی 

که اين روايت 
را می خوانند و 

می بینند

اابرگفته خوان
ملموس: 

تمام کسانی 
که توانايی 

خواندن اين 
روايت را دارند

دنیای روایت شده: 
سطح سوم

اثر ادبی
سطح اول

دنیای داستان. 
سطح دوم

نمودار ۳: موقعیت های متن روايتی ادبی
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2. گفته پ��رداز ب��رای باوران��دن آن چ��ه در ذه��ن خود 
می پروراند، تالش می کند از اقش��ار مختلف دوستان و 
آش��نايان او کمک بگیرد: دوستانی که قبل از انقالب با 
او بودن��د و به خوبی با نوع زندگی او در آن زمان آش��نا 
بوده اند؛ دوس��تانی که می  دانستند او به کاباره می  رفته 
اس��ت؛ دوس��تانی که با او بعد از انقالب در يک س��نگر 
بوده  اند و حتی ش��هید شدن او را ديده  اند؛ دوستانی که 
همچون شاهد-روحانی او را از بعد از انقالب می  شناخت، 

ولی از گذشتة شاهرخ با خبر بود. 
در اي��ن لحظه، ابرگفته پرداز ب��رای تأيید گفته های مرد 
روحانی، تصويری از گذش��تة ش��اهرخ نش��ان می دهد 
که روی آن موس��یقی سوار شده اس��ت. اين موسیقی، 
تداعی کنندة فیلم  های به اصطالح »داش مشدی« قبل از 
انقالب اس��ت. در واقع، عکس يادگاری شاهرخ به همراه 
دوس��تانش، به تنهايی چیزی جز خاطراتی از گذشته را 
الق��اء نمی کند؛ اما از آنجا که اين عکس در بافت خاصی 
قرار گرفته است و موسیقی خاصی هم روی آن گذاشته 
شده است، فرهنگی خاص را تداعی می کند که در ارتباط 
با اراذل و اوباش است. تمام سعی ابرگفته پرداز اين است 
که حوادث قبل از انقالب شاهرخ را بدين وسیله پررنگ  تر 
کند تا بتواند بعداً تغییر و تحولی بنیادين در انديشه های 
ش��هودی شاهرخ نمايان سازد. ش��ايد بتوان گفت که به 
دلیل نبود مدارِک مستنِد کافی از رفتار و کردار شاهرخ 
از زم��ان قب��ل از انقالب، ابرگفته پرداز با اص��رار زياد در 

حال باوراندن اين موضوع است که شاهرخ در آن زمان، 
گذش��تة خوب و روشنی نداش��ته است و به اين منظور، 
از فیلم ها و مس��تندهای زمان انقالب کمک می گیرد که 

ربطی با شخص شاهرخ ندارد.
وانگهی، بعضی از اين شاهدان سعی می کنند آن چه را از 
شاهرخ می دانند، بیان کنند و برخی ديگر مراعات او را 
می کنند و به نوعی سعی دارند که همه چیز را در مورد 
او نگوين��د تا به نوعی آبروی او حفظ ش��ود؛ يکی از اين 

شاهدان علیرضا طالقانی است. 
۳. ابرگفته پرداز برای القای مس��تند بودن گفته هايش، 
عالوه بر کمک گرفتن از شاهدان، سعی می کند از نظام 
خطی روايت سود جويد تا بدين وسیله اين القاء را ايجاد 
کند ک��ه او در ترتیب حوادثی که برای ش��اهرخ پیش 
آمده، دخالتی نکرده اس��ت. بدين منظور، ابتدای عمل 
روايت، يک صندلی خالی را نشان می دهد؛ آنگاه تقريباً 
تمام ش��اهدان را يکی بع��د از ديگری روی اين صندلی 
نش��ان می دهد و هر کدام از اين ش��اهدان سرگذش��ت 
شاهرخ را، آن گونه که او را می  شناخته  اند، از ابتدا روايت 

می کنند. )تصوير 2 و ۳(
4. ابرگفته پرداز قبل از اينکه به زندگی بعد از انقالب او 
بپردازد، اجازه می دهد شاهدانی گوناگون دربارة زندگی 
قبل از انقالب او سخن بگويند؛ از اين رو، برای هر حادثه  
يک راوی در نظر گرفته اس��ت. اما وقتی حوادث بعد از 
انقالب بايد روايت شوند، گاهی برای روايت يک حادثه 
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از چند شاهد کمک می  گیرد )حادثه ای که يک بار رخ 
داده اس��ت، چندين بار از زبان اف��راد گوناگون روايت 
می شود(؛ برای نمونه می  توان شاهدهای گوناگونی را در 
زير مشاهده کرد که همگی چگونه شهید شدن شاهرخ 

را روايت می کنند:

شاهد اول:
»شاهرخ با سه، چهار تا از بچه ها حرکت کردند نزديک 
سیصد، چهارصد متر جلوتر از ما، ]...[ همین که شاهرخ 
اينا رفتن جلوتر از ما، ش��اهرخ پشت يکی از اين تپه 

خاکی بلند شد با آر. پی. جی. ]...[ تانک رو بزنه.«

شاهد دوم )محمد(:
»شاهرخ جاشو عوض کرد؛ اومد اينجا درست روی اين 
تپه و بلند شد که تانک رو بزنه به من گفت: »ممد برو 

گلولة آرپی جی بیار.« تقريباً 5 متر آن ورتر درست پای 
اون خاک ريز، گلوله های آرپی جی اونجا بود. من دويدم 
که گلوله های آرپی جی رو بیارم؛ اينجا شاهرخ بلند شد 
که تانک رو بزنه، کالیبر تانک زد تو س��ینه اش. افتاد 
روی همین تپة اينجا وقتی که افتاد آتیشش به سمت 
آسمان شلیک شد؛ اين آتیش و خاک، صورت و بدنش 

و خاکی سیاه کرده بود. من اومدم باالی سرش ...«.

شاهد اول: 
»از اون ور دش��من ه��م يک گلول��ه ای زد و خورد به 
صورتش؛ چون ش��اهرخ هم خیلی به اصطالح درشت 
و گنده و سنگین بود ]...[ بچه ها ديگه نتونستن برن؛ 
از ترس اينکه نکنه يک وقت عراقی ها اومدن روی اون 
قسمت تپه هم مستقر شده اند. اين شد که شاهرخ تو 
اين بیابون جاودانه موند و موند و موند اال يوم القیامه«.

تصوير ۳. صحنه ای از مستند شاهرخ تصوير 2. صحنه ای از مستند شاهرخ
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5.  ابرگفته پ��رداز برای باوراندن گفته های خود، اين بار 
اجازه می ده��د که گفته خوان، خ��ودش قضاوت کند. 
ب��رای اين منظور، ابتدا از زندگی گذش��تة او که دارای 
ارزش گذاری منفی بود )بر اس��اس نظام ارزشی فیلم( 
سخن می گويد؛ ولی ناگهان تصويری از مصاحبة شاهرخ 
را در جبهه های جنگ نش��ان می دهد. )تصوير 4 و 5( 
در اين هنگام، يک پرس��ش اساسی برای ابرگفته خوان 
مطرح می شود: با توجه به اينکه گويش و زبان شاهرخ 
اصاًل با گوي��ش اراذل و اوباش ارتباطی ندارد، آيا آنچه 

اين شاهدان می گويند حقیقت دارد؟ 

شاهرخ: 
»همان طور که امام حس��ین فرموده، مکتب ما شهادت 
است. ما برای شهادت آماده ايم و هیچ ... دريغ نمی کنیم. 
کس��ی که با اس��الم می  جنگه ايمان نداره. ما از زمانی 

که وارد اين جبهه ها ش��ديم برادرانی که اينجا هستند 
به قدری شهامت از خود نشان دادند، تمام بچه هايی که 
از دور و بر، ناظر کار ما هستند تعجب کردند. بعد خالصه 
ما اومديم اينجا و تا وقتی پیروز نشیم برنمی  گرديم. و ما 
تا آخرين قطرة خونمون خواهیم جنگید و بعدشم اينکه 
اگه لیاقت داشته باشیم به شهادت می رسیم. خالصه، تا 

پیروز نشیم برنمی  گرديم«.

ابرگفته خوان با مشاهدة اين صحنه و صحنه  ای ديگر که 
قباًل ارائه ش��ده بود و با مقايسة آنها با يکديگر به خوبی 
می تواند تغییر فکر و منش شاهرخ را مشاهده کند. در 
صحنة قبل، يکی از شاهدان به صراحت اعالم می کند که 
شاهرخ حتی دانش صلوات فرستادن را هم نداشته است؛ 
اما در صحنة باال، شاهرخ به گونه  ای سخن می گويد که 
فقط از يک انس��ان فرهیخته می  توان چنین سخنی را 

تصوير 5. عکس ازِ شاهرخ در صحنه جنگتصوير 4. عکس از جوانِی شاهرخ با دوستانش مربوط به قبل از انقالب
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انتظار داشت. وانگهی، ابرگفته خوان تأيیدية تفسیر خود 
را از اين صحنه از زبان يکی از ش��اهدان در اين فیلم- 

مستند دريافت می کند. 

شاهد: 
»ت��و صحبت��ش، صحبِت التی نیس��ت. ت��و صحبتش 
مشدی گری و التی نیست. شاهرخ همیشه ته حرفاشو 
می  کش��ید ]...[، اصاًل اين]طور[ نیست؛ گفتار، گفتاری 
ساده و بی حاش��یه ]...[ گويش عوض شده. فکر عوض 

شده ...«  

ب. ابرگفته پرداز بی  طرف نیست
همان طور که اشاره شد، ابرگفته پرداز تالش می کند روايت 
شاهرخ را به ش��کل بی  طرف و با زاوية ديد بیرونی ارائه 
دهد. به همین دلیل است که در سطح دوم روايت خود، 
از گفته پ��ردازان گوناگون کم��ک می گیرد؛ به نوعی که 
ابرگفته خوان با صداهای گوناگون و زاويه ديدهای متکثر 
روبه رو می ش��ود که س��بِب تفکر و تعقل در او می گردد. 
اما اين موضوع يک طرف قضیه است و طرِف ديگر، اين 
اس��ت که راوياِن متعدِد سطِح دوِم روايت، به نوعی اسیر 
ابرگفته پرداز هس��تند. اين ابر گفته پرداز با پرس��ش های 
س��نجیده و حساب ش��ده از ش��اهدان )يا گفته پردازان 
در فیلم( آنها را به مس��یری ه�داي��ت می کند که خود 
می خواهد و به دنبال آن، ابرگفته خوان هم مجبور است 

همان مسیری را طی کند که ديگران رفته اند تا در ادامه 
به همان نتیجه  ای برسد که ابرگفته پرداز، آن را کدگذاری 
کرده است. در واقع، نمايندة ابرگفته پرداز در متن، همان 
کس��ی است که ش��اهدان را روبه روی دوربین قرار داده 
است و از آنها سؤال می کند. پرسش های او باعث می شود 
بی طرفی شاهدان سمت و سو بگیرد و در جهت اهداف و 
مسیر فکری ابرگفته پرداز قرار گیرد؛ به نوعی که بینندة 
اين فیلم-مستند، دائماً از خود می پرسد که آيا اين فیلم، 
واقعاً مستند است يا خیر. برای اثبات اين موضوع، موارد 

زير از اين فیلم را به عنوان شاهد ارائه می  دهیم: 
1. نظام ارزش��ی فیلم بر اين اصل استوار است که اراذل 
و اوباش، بد هس��تند و با مردم ب��ودن و همراه آنها بودن 
خوب است و شهید شدن در راه خدا عالی. بر اين اساس، 
از هم��ان ابت��دای رواي��ِت گفته پردازان، اين پرس��ش ها 
مطرح اس��ت: آيا شاهرخ به کاباره می رفته است؟ مشروب 
می خورده و جزء باند اراذل و اوباش بوده است؟ در واقع، 
ابرگفته پرداز به نوعی با انتخاب اين پرسش اساسی، آغاز 
مسیر حرکتی شاهرخ را نشان می دهد تا بتواند در انتها، 
پ��اک ب��ودن او را به نمايش بگ��ذارد: حرکت از قطب بد 
ب��ه طرف قطب خوب ک��ه در انتها با رس��یدن به قطب 
خوب پايان می  يابد. ابرگفته پرداز برای نشان دادن قطب 
بد، فق��ط به گفتة گفته پردازان س��طح دوم اکتفا نکرده 
اس��ت؛ بلکه برای القای اين مطل��ب، از تصاويری کمک 
می گیرد که مربوط به قبل از انقالب است؛ بدين منظور، 
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صحنه هايی را از فیلم  های سینمايی يا تلويزيونی قبل از 
انقالب انتخاب کرده اس��ت و به ش��کل مونتاژ شده روی 
گفت��ة گفته پردازان اضافه کرده اس��ت؛ يعنی به نوعی به 
ابرگفته خوان می  قبوالند که فضای آن دوران چگونه بوده 
است و ش��اهرخ از چه بافتی به بافتی ديگر تغییر مسیر 

خواهد داد. 
2. با انتخاب دکور و صحنه های اسطوره  ای، ابرگفته پرداز 
به نوع��ی از بی  طرف��ی خارج می ش��ود تا چی��زی را به 
ابرگفته خوان القاء کند: حرکت و کنش شاهرخ، کنشی 
اس��طوره  ای بوده است. موضوع  های اس��طوره  ای در اين 
فیلم-مس��تند عبارتند از: اس��طورة ُحر؛ اسطورة شهید؛ 
اس��طورة رستم؛ اسطورة خمینی. هر کدام از اين موارد، 
»ي��ک واحد معنايی )میت��م( يا يک واحد اس��طوره ای 
هستند« )عباس��ی، 1۳91: 6۳(. يکی از اين صحنه ها و 
دکورهای اسطوره  ای در ارتباط با سنگ قبر مادر شاهرخ 
اس��ت. ابرگفته پرداز، سنگ قبر مادر شهید را به نمايش 
می گ��ذارد که در آن، تصوير مادر و پس��رش )ش��اهرخ 
مفقوداالثر( وجود دارد؛ آنگاه  کسی روی سنگ قبر را، که 
روی آن آب ريخته شده است، پاک می کند. حضور آب و 
لباس خاص سرزمین های عربی که بر تن رهبران دينی 
اس��ت، يادآور نوعی تفکر عاش��ورايی است. وانگهی، اين 
تصوير اسطوره  ای با تصوير اسطورة قهرمانی که نماد ملی 
آن »رستم« است، محکم  تر می شود. زمانی که شاهدان 
در حال روايت کردن شهید شدن شاهرخ هستند، مادر 

شاهرخ برای تأيید گفتة اين شاهدان بارها واژة »رستم« 
را تکرار می کند: »پس��رم رستم بود، رستم!« اسطوره ای 
ديگر که می  توان از آن سخن گفت، اسطورة »خمینی« 
اس��ت؛ زيرا با آغاز انقالب اس��المی، حرکتی جديد آغاز 
ش��د که بیانگر تغییرات وسیع در سطح حداقل منطقة 
خاورمیانه اس��ت. حرکت امام خمین��ی از آنجايی  که در 
فرهنگ عاشورايی ريشه دارد، تجلی کنندة اسطورة امام 
حس��ین )ع( و ادامه دهندة آن اس��ت؛ يعنی اينکه واحد 
معنايی اس��طوره  اِی )میتم( خود را از امام حس��ین )ع( 
گرفته اس��ت. شاهرخ با انتخاب اين اس��طوره، افزون بر 
اينکه در اس��طورة جمعی ريش��ه دارد، اس��طورة فردی 
خودش را هم پیدا می کند تا بدين وس��یله، فناناپذير و 
جاودانه ش��ود. هرکدام از ش��اهدان به نوعی بر فناناپذير 

شدن و جاودانه شدن شاهرخ اصرار دارند.

شاهد: 
»او گف��ت: »اگر من مُردم، اي��ن عکس امام  و، پارچه  ای 
ب��ود، اينو بندازين روی من. فقط اين همراه من باش��ه؛ 
من هیچی نمی خ��وام.» و اون روزيم که ايش��ون توی 
اون عملیات��ی که می  خواس��تیم، رفت��ن، کارای زيادی 
می  خواس��تن انجام دهند. مفقوداالثری ايشون، ما فکر 
نمی  کنی��م، ]...[ من فک��ر نمی  کنم که او مرده باش��ه. 
چ��ون هیچی از او گیر نی��اوردن؛ حتی اون پوتینی که 
دنبالش بود همیش��ه. اون کس��ی که باهاش بود، پیدا 
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کردن تو س��نگر؛ ولی شاهرخ ضرغامی رو پیدا نکردند. 
من فکر می کنم که خدا خیلی اينو دوست داره. چرا اين 
مفقوداالثر شد؟ چرا اثری از بدن اين پیدا نشد؟ چرا که 
همه  اش می گفت: "فقط اين پارچه را ]روی[ بیندازيد." 

عکس امام و می  گفت...«
در ادامه می  توان يادآور شد که مهم ترين اسطوره  ای که 
اين فیلم-مستند ارائه می دهد، اسطورة ُحر در فرهنگ 

ايرانی-اسالمِی شیعه است. 

شاهد: 
»درس��ت امام همان جايگاهی را که ب��رای ِطیب داره 
برای شاهرخ  داره؛ درست همان جايگاه. ]...[ توی عرفان 
تذکرة االولی��اء عطار، قوي ترين س��ند عطار برای اين که 
الت  هايی که اومدن عابد ش��دن ... يعنی ُحرهای زمان! 
من شاهرخ ]را[ اين جوری می بینم. به شاهرخ يک عنايت 

شد، بهش هديه دادن عاقبت بخیری را ...«
اکنون برای اينکه  بتوانیم از اين اس��طوره يک الگو ارائه 
دهیم، پرسش��ی را مطرح می کنیم ت��ا در ادامه بتوانیم 
الگوی اين اس��طوره را معرفی کنیم: اسطورة ُحر دارای 
چگونه س��اختاری اس��ت که افرادی مثل »الت« های 
روزگار عطار نیش��ابوری، »طیب«، »شاهرخ« و ديگران 
از آن پی��روی می کنند؟ اس��طورة ُحر از يک س��اختار 
رواي��ی منحصر به فردفرد پیروی می کند. اين س��اختار 
از دو قطب معنايی اصلی »اس��الم« و »کفر« تش��کیل 

شده است و حرکت روايی حُر و شخصیت  های پیرِو اين 
ساختار، از آن پیروی می کنند. آنچه  حرکت روايی ُحر 
را زيبا می کند، مبدأ حرکت او، جدا ش��دن از اين مبدأ 
و متمايل ش��دن به قطب مخالف و در نهايت، بازگشت 
دوباره به اين مبدأ حرکت اس��ت. با اين تفاوت که اين 
بازگش��ت، بازگش��تی اس��ت آگاهانه و از نوع شهودی 
آن. با به تصوير کش��یدن حرکت روايی ش��اهرخ روی 
مربع معنايی، ابتدا مس��یر حرکت روايی روايت شاهرخ 
مش��خص خواهد ش��د. آنگاه، می  توان ديد که چگونه 
تمام ساختار رو بنايی گفتمان اين روايت-مستند بر اين 
ژرف س��اخت - که همان نقطة مرکزی گفتمان است - 
پايه  ريزی شده اس��ت. در انتها، ساختار اسطوره  ای اين 

روايت ارائه خواهد شد. 
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همان ط��ور که گفتیم، فیل��م ش��اهرخ از دو قطب اصلی، 
يعنی »اس��الم« و »کفر«، شکل گرفته است. شاهرخ که 
از خانواده  ای مسلمان است، کارهايی انجام می دهد که بر 
اساس گفتة شاهدان، شايستة اصول و ارزش های اسالمی 
نیس��ت؛ به همین دلیل، او آرام آرام قطب »اسالم« را نفی 
می کند تا به وضعیت »نه-اس��الم« می  رسد. اگر او همین 
مسیر را ادامه دهد، به زودی به قطب »کفر« خواهد رسید. 
در الگوی زير، مسیر آغازين حرکت روايی شاهرخ و به طور 

کلی، اسطورة ُحر را می توان مشاهده کرد:

ام��ا مهم اين اس��ت که حرکت به ط��رف قطب »کفر« 
به وسیلة يک شوک يا يک ضربة خاص متوقف می شود 
و قهرم��ان، با تأمل، بازگش��تی را به طرف همان قطب 
ابتدايی آغاز می کند: با آغاز حرکت  های مردمی قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی، يعنی آغاز سال 57، شاهرخ به 
داليل��ی )گفته پردازان در اين مورد چیزی نگفته  اند( به 
جنبش  های مردمی می  پیوندد و با آنها همگام می شود. 

ب��ا اين حرکت انقالبی، او به قطب »کفر« نه می  گويد و 
بدين ترتیب، حرکتی را از وضعیت »نه -اسالم« به طرف 

قطب »اسالم« آغاز می کند. 

در واقع، او با اين حرکت تالش می  کند به اصل آغازين 
خود، يعنی اس��الم )همچ��ون ُحر(، بازگش��ت کند. او 
هنوز به اين قطب نرس��یده است؛ ولی بازگشتی را آغاز 
کرده و در حال رس��یدن به قطب »اسالم« است. با آغاز 
جن��گ تحمیلی از طرف ع��راق، او به جبهه های جنگ 
می رود و مسئولیتی را که حس می کرد به عهدة اوست، 
انجام می د هد تا اينکه  در يکی از اين عملیات  ها ش��هید 
می شود. با شهید ش��دن او می  توان به  درستی ادعا کرد 
که او کاماًل به قطب »اس��الم« بازگش��ته است؛ اما اين 
بازگشت، برخالف به دنیا آمدنش، همراه با آگاهی از نوع 
ش��هودی آن است. ولی آن چیزی که شاهرخ را شاهرخ 
می کند، چیزی ديگر  است و آن، اسطورة فردی شاهرخ 
اس��ت. بعد از شهید شدن شاهرخ در جبهه های جنگ، 
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بدن و جس��دش پیدا نمی شود؛ برخالف ُحر. گويی اين 
بدن، محو و ذوب در قطب »اسالم« شده است؛ به نوعی 
که به گفتة ش��اهدان، او نخواس��ت که »ديگر جايی را 

روی زمین اشغال کند«.
شاهد دیگر: 

»ببی��ن بعضی  ه��ا از درون با خدا به ي��ه نتیجه  ای 
رس��یده اند: بعضی  ه��ا از خدا خواس��ته  اند که جايی 
رو اش��غال نکنند؛ ش��اهرخ يکی از اينا بود. چی شد 

شاهرخ چیزی ازش نموند؟«.

یک شاهد دیگر )اصغر فرنیان(: 
»گفتش که من نه اس��می می  خوام از من باشه، نه 
ش��هرتی باشه، نه رسمی باشه؛ گذشته  ام پاک باشه. 
هیچ��ی نمونه. بلکه االن فکر نمی  کنم که جنازه  اش 

پیدا شده باشه. هنوز جنازه  اش پیدا نشده؛ نه مزاری 
داره نه هیچی. ]...[ همونی که می  خواست شد.« 

»اين شد که شاهرخ تو اين بیابون جاودانه موند 
و موند و موند اال يوم القیامه«. 

۳. با مقايس��ة ابت��دا و انتهای عمل رواي��ت کردن )در 
اينجا چین��ش صحنه ها و س��کانس  های فیلم در کنار 
يکديگر( ک�ه در سط�ح گفته پردازی صورت می گیرد، 
ابرگفته خ��وان در ح��ال الق��ای معنا و قصدی اس��ت؛ 
به طوری که با مشاهدة اين فیلم-مستند، ابرگفته خوان 
حس هم ذات پنداری با ش��اهرخ خواهد داشت و سعی 
می کن��د که خ��ود را در جايگاه او ق��رار دهد تا تجرية 
زيستن او را همچون ش��اهرخ آزمايش کند. به همین 
منظ��ور، در اين مرحله تالش داريم اي��ن دو پاره را با 

تصوير 6. شاهرخ در میان همرزمانش
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انتهای عمل روایتابتدای عمل روایت

1. آس��مان ش��هر تهران و تقس��یم آن به دو قسمت: 
قسمت پايین آسمان ابرهای خوش سفید، متراکم 

و شفاف؛ قسمت باالی آسمان، صاف و آبی
2. يک موس��یقی به سبک فرهنگ غربی و به سبک 

فیلم های وسترن
۳. تصوير شهر تهران از باالی يک بلندی )احتماالً کوه 
شمیران(. هم زمان با اين تصوير، صدای زنگ تلفن 
و آن گاه صدای افراد گوناگون به عنوان ش��اهدانی 
که در اين فیلم-مس��تند شرکت می کنند، شنیده 

می شود. 
4. س��اعت احتم��االً 9 يا 10 صبح اس��ت و هم زمان 

تصوير ماه در آسمان که باال می رود.
5. تصوير برج میالد، تصوير يکی از خیابان های تهران 
)احتماالً خیابان بهارس��تان و حوالی سرچش��مه(، 
تصوير يک��ی از محله های ته��ران )خیابان نبرد(، 

تصوير يک گاراژ
6. تصوير اولین شاهد که در اين گاراژ کار می کند.

1. صحنه ای از بیابان های احتماالً خرمشهر، شاهدی 
در بیابان )الشة يک تانک و يک ماشین(

2. موسیقی بسیار آرام و حزن انگیز
۳. شاهدی ديگر در حال نگاه کردن به دشت و سپس 
به آس��مان. ش��اهد اول در بیابان راه می رود و در 
جس��ت وجوی چیزی اس��ت. دوربین هم سطح دو 
شاهد است. شاهد دوم از میان دشِت پر از گیاهانی 

که شبیه به پر پرندگان است رد می شود. 
4. حضور مادر ش��اهرخ )به عنوان شاهد(: »رستم بود 

پسرم!« 
5. تصوير آرامگاه مادر شهید شاهرخ ضرغامی )تصوير 
ش��اهرخ و مادرش(، تصوير سنگ قبر مادر شاهرخ 
که روی آن آب ريخته ش��ده است؛ به صورتی که 

تصوير آسمان روی اين سنگ قبر ديده می شود. 
6. تصوير گسترده ای از اين گیاهان، پرواز يک پرنده و 
آن گاه دس��تهای  از پرندگان، تصوير برکه ای از آب، 

تصوير خورشید در حال غروب 

جدول 1
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يکديگر مقايسه کنیم تا به اين نتیجه برسیم که به رغم 
ادعای ابرگفته پرداز مبنی بر بی  طرفی و خنثی بودن او، 
اين فیلم-مس��تند آن گونه که انتظار می  رود، بی  طرف 
نیس��ت و ابرگفته پرداِز آن در حال القای نوعی تفکر و 

نظام ارزشی است که به آن باور دارد )جدول 1(. 
وانگهی، اين حس مبارزه و آزادی  خواهی و دفاع از وطن 
)نماِد مادر( با تصوير س��نِگ قبِر مادِر ش��هید ضرغامی 
مستحکم می شود و به لطف عنصر آب می  توان پیوندی 
بین صحنة انتهايی و سنگ قبر برقرار کرد؛ به نوعی که 
هر دو صحنه، يک معن��ای ضمنی را القاء می کنند. در 
ضمن، پرچم س��ه رنگ ايران در کنار س��نگ قبر مادر 
ش��هید و همچنین گل های قرمز رن��گ، معنايی پنهان 
را تداعی می کنند: ايران، س��رزمین م��ادری، فرزندانی 
را به دنی��ا می  آورد و تربیت می کن��د که همچون گل، 
حُر و رس��تم در پش��ت مادر خود ايس��تاده  اند و هرگز 
اجازه نمی دهند کسی به اين ايراِن  آنها تجاوز کند؛ اين 
فرزندان، همچون شاهرخ، در اين سرزمین بیدار هستند 
و راه را به ديگران نش��ان می  دهند )مسیر حرکت دست 
ش��اهرخ روی سنگ قبر( و آنها در قبال اين کار، چیزی 
جز محوشدگی و فناشدگی در حق را طلب نمی کنند و 
اين حرکت، همچون غروب خورشید روز عاشورا، تا ابد 

ادامه دارد! 

س��اختار رواي��ی ش��اهرخ در دو 
سطح عمِل روايت کردن و کنِش 
کنش ��گران بررسی شد. در سطح 

عمِل روايت، ابرگفته پرداز نوعی حس س��یالیت، حرکت 
و چن��د صدايی را ب��رای ابرگفته خوان ايج��اد کرد. اين 
سیالیت نه فقط در اين سطح، بلکه در ساختار و چینش 
کنش  های داستان هم ديده شد. اين سیالیت و اين چند 
صدايی به لطف نوِع ادبِی فیلم-مس��تند میسر است. در 
واقع، ابرگفته پرداز با انتخاب اين نوع ادبی، روايت زندگی 
ش��اهرخ را به نمايش گذاشت، و از س��وی ديگر، فکر و 
انديش��ه  ای را به ابرگفته خوان خود القاء کرد. با انتخاب 
روايت-مستند، ابرگفته پرداز اين باور را القاء می کند که 
هر آنچه  می گويد همان  گونه است که دريافت کرده است. 
اين القاء و باور به اين معناست که خوِد ابرگفته پرداز هم 
در س��خن گفته پردازان )ش��اهدان( ذوب شده است و با 
اين ذوب شدگی، گفته  ای )فیلم شاهرخ( را تولید می کند 
که با کدگذاری  های درس��ت و تناسب ساختاری، سبب 
ذوبِ ابرگفته خوان خود می شود؛ به طوري که ابرگفته خوان 
ه��م می تواند، خود و به تنهايی، همان واقعیت را از میان 
گفته های گوناگون شاهدان دريافت کند. وانگهی، تکثر 
اين گفته پردازان )يا همان شاهدان در فیلم(، اين باور را 
القاء می کند که ابرگفته خ��وان توانايی قضاوت در مورد 
ش��اهرخ را دارد؛ زي��را او می تواند گفته ه��ای گوناگون 
را کن��ار يکديگر بگذارد و صحت و س��قم آنه��ا را بیابد 

              نتيجـه
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و همان طور که قباًل اش��اره ش��د، اين تکثر صدا، نوعی 
س��یالیت در متن ايجاد می کند که باعث تفکر و تعمق 
ابرگفته خ��وان می ش��ود. وانگهی، اين تکثر صدا س��بب 
می شود که سطوحی گوناگون در متن ايجاد شود و متن 
را ب��ه متنی پیچیده و اليه  اليه تبدي��ل کند. از آنجا   که 
تفکر اسالمی )به عنوان محتوای متِن اين فیلم-مستند( 
سطوحی گوناگون و اليه  اليه دارد و در متن روايی شاهرخ 
هم تکثر و سطوح اليه های گوناگون به چشم می خورد، 
به راحتی می  توان ادعا کرد که نوعی هماهنگی و تناسب 
بین شکل و محتوا در اين فیلم-مستند وجود دارد ک�ه 
س��بب حض�ور حس زيبايی در ابرگفته خوان می ش��ود؛ 
حسی که بی گمان، از تناسب اجزای تشکیل دهندة متن 
حاصل شده است و ابرگفته خوان را به طرف خود جذب 
می کن��د. ابرگفته خوان خیلی زودت��ر از اينکه  به انتهای 
روايت برس��د، نتیجة عمِل ش��اهرخ را حدس زده است؛ 
او از هم��ان ابتدا و به کمک کُدگذاری  ها و نش��انه های 
رواي��ِی ابرگفته خوان، به اين نتیجه رس��یده اس��ت که 
اين داس��تان الهام گرفته از يک اسطورة فرهنگی است: 
اسطورة »ُحر«. ولی به دلیل همین جذابیت )حضور يک 
اسطوره( و زيبايی )تناسب بین عناصر ساختاری روايت(، 
ابرگفته خوان تا انتهای فیلم-مستند همگاِم کنش گران و 
ابرگفته خوان می ش��ود تا خوِد اين اسطوره را به شکلی 
فعال تجربه کند و خود، همچون شاهرخ، بار ديگر يکی 
از ُحرهای زمانه شود تا بتواند حداقل يک بار ديگر ضمیر 

و فط��رت پاک خ��ود را ببیند و از آن آش��نازدايی کند. 
درست در اين لحظه است که فراگفته خوان، حس يکی 
ش��دن و هم ذات پنداری با شاهرخ را تجربه می کند؛ اين 
هم ذات پنداری سبب می شود ش��اهرخ را بهتر بشناسد 
و او را بهت��ر درک کن��د. چه حادث��ه  ای رخ می دهد که 
شاهرخ تغییر می کند؟ و چگونه فردی که به دلیل شرايط 
بد اجتماعی، از دانش و آگاهی محروم اس��ت، ناگهان به 
کمک جرقة آگاهی )پديدة انقالب اس��المی( - که روی 
يک بستر فطریِ پاکِ انسانی می  افتد - از قطبی به قطب 
ديگر حرک��ت می کند تا در انتها خود را فدای اس��الم، 
مردم و ملت کند؟ درس��ت با مطرح شدن اين پرسش ها 
و حس هم ذات پنداری فراگفته خ��وان، فراگفته پرداز به 
الق��ای آن ب��اوری که در ابتدا به دنبال آن بود، رس��یده 
اس��ت: بازگش��ت به فطرت پاک اولیه انس��ان به لطف 
تفکری شهودی )زيرا از اين مرحله به بعد، ابرگفته خوان 
و ابر گفته پرداز هرکدام با ذوب ش��دن در يک متن واحد 
يعنی روايت-مستند شاهرخ و در يک شخصیِت داستانِی 
واحد، يعنی ش��اهرخ، به يک نتیجة واحد رسیده  اند(. در 
واقع، کنش ش��اهرخ و افرادی همچون ش��اهرخ، بیانگر 
نوعی تفکر اس��ت که امکان دارد هر لحظه روشن شود 
و ف��رد را به صورت برق آس��ا از مرحله  ای به مرحلة ديگر 
برساند؛ اين تفکر فقط می تواند تفکری شهودی باشد که 

در اين مرز و بوم ريشه دارد.
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