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 «ا سوالریس نوعی جامپ کات است؟آی» 

با موضوعی چهره به چهره شویم و در صدد فهم دقیق آن برآییم: نما به نما و شات « ساحت واقعیت»وقتی نتوانیم در 
تر و به دلخواه کوچ کنیم و در آنجا آزادانه « ساحت تخیل و ابهام»کرد از ساحت واقعیت به  به شات، تالش خواهیم

دلیلی، مشکلی را روی زمین نتوانیم حل کنیم و نسبت به آن مشکل، ی دیگر: وقتی به هر خود، عمل نماییم. به لهجه 
بریم تا اختیار و به کمک تکنیکی به جای غیر از زمین می  -آن مشکل را-در تنگنا جسمی و روانی قرار بگیریم، معموال 

ندگی روی زمین و با ی عمل مان برای روبرو شدن با مسئله بیشتر باشد. ولی چه فایده؟ وقتی نقدا و قاعدتا ز دایره
خود »های دیگر؛ ولی چه فایده وقتی «سوالریس»اجتماع انسانی در حال عبور و مرور است نه در فضا و تخیل و 

 .«شود واقعیت، تخیلی تر از هر داستانی می

 

 1972نقد فیلم سوالریس 

 ?چرا شعر سینمایی

وظیفه ی هنرمند، »طفره رفتن از واقعیت، دفاعی روانی است برای بقا و حفظ یکپارچگی درونی. با فرض قبول اینکه 
در راه سرچ مطلق، امکان گم شدن و به انحراف رفتن هست و بهره گیری از کلمات و تصاویر «: جستجوی مطلق است

تواند همراه با خال و خطا باشد. آدمی است دیگر. و کمال نایافتگی اثر،  برای نشان دادن مطلق در پهنه ی زمان می
اند، که به نظر هر سه از یک خانواده  -سینمایی یا غیر آن-تخیل و ابهام و شعر .جای نقد را برای همیشه باز می گذارد

نی ما. منظور اینکه، زندگی در تخیل ی زندگی واقعی و عیتوانند همزمان گریزگاه و سنگر باشند در برابر امواج کوبندهمی
در  -و تاثیرش روی نسبیت ها « یک مطلق»مثال ناکامی در تصویر کردن -ی یک ناکامی  تواند نشانه و در شعر می
 .باشد زندگی واقعی

 



 

و رمز. تواند در مقام یک جامپ کات عمل کند برای عبور از واقعیت و پرتاپ به فضا و شعر و راز  به اضافه، سینما می
ی کات عمل کند برای تصویر کردن رویاهایمان و نیز رویاسازی. کارخانهسینما این قابلیت دارد که در مقام یک جامپ

آنچه تاکنون بیان شد فضای کلی حاکم بر این نقد و  .کننده افسونگر است و واقعیت، شوکه -یعنی سینما-رویاسازی 
 .ی جزئی تر است بر سوالریس اثر تارکوفسکیتفسیر است. و آنچه در ادامه می آید تفسیر 

 

 تحلیل فیلم سوالریس

 گذرد؟در خطوط اصلی روایت سوالریس چه می

های فراتر از زمین است:  برد. روانشناسی که سروکارش با آدم سوالریس را، روانشناسی به نام کریس کلوین جلو می
خودش در صلح و دوستی است. کریس اهل رسد با شخصیتی سرد و جدی و در عین حال باهوش. و به نظر می 

رو، نماهای طوالنی از طبیعت برای تماشاست: تماشای طبیعت و گل و باغ و آب و درون خود و قلب جهان. ازین 
است. نکته اینکه، هری، همسر کریس، تازگی  نمایش درونیات کریس )و کارگردان( در فیلم سوالریس قابل مشاهده

است. انگار طبیعت، خانه ای شفا بخش است  کریس را تحت تاثیر قرار دادهشدیدا زندگی کرده و این موضوع، فوت 
برای قوت قلب دادن به آقای روانشناس در برابر مرگ همسر خود. طبیعت در مقام آینده ی زنده و به عنوان: زندگی 

 .هنوز ادامه دارد و وجود و مرگ هری، متعلق به گذشته

-کریس )دوناتاس بانیونیس( ، نگران حال و رفتار او هستند و تالش دارند در مصیبت پیش  با این حال، پدر و فامیل

رسد کریس روانشناس، بتواند از پس پیامد مرگ آمده و فقدان عظیم یار، در کنار کریس باشند. اما به نظر م ی
 .همسرش برآید و خود را مدیریت کند



 

 Solaris نقد فیلم

 نقد درون مایه اثر تارکوفسکی

آید و باید آن را بررسی کند و نتیجه را به در چنین اوضاع و احوالی، پروژه ای مربوط به فضا برای کریس پیش می
شناس و سوگوار، تالش دارد بفهمد تحقیقاتی را که سابقا توسط دیگران در  همکاران خود گزارش دهد. کریس وظیفه

 ه ارزش واکاوی و شخم زدن دوباره دارد یا خیر؟شد های فضایی و سیارات دیگر انجام باب فضا و ماشین

کریس همکارانی )سارتوریوس و اسنات (در ایستگاه فضایی سوالریس دارد. یکی از همکاران در ایستگاه فضایی که 
است. در واقع کریس اکنون از دو جهت و به پیش هری رفته  قصد مالقات با کریس را داشته اخیرا خودکشی کرده

ی کاری است نه بررسی دلیل مرگ همکار و عزیزان. سوگوار است ولی آنچه اهمیت و اولویت دارد جلو بردن پروژه 
خالصه، کار با ایستگاه فضایی مرموز و گزارش کامل و دقیق از وضعیت حال و آینده ی آن، ماموریت روانشناسی است 

شویم.  گیرد که از زمین دور می به نام کریس کلوین. با این همه، روایت سوالریس زمانی اوج و پیج و تاب به خود می
 .یعنی کریس کلوین باید به فضا برود

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سوالریس ؛ یک مکانیسم روانی

دیگر ) در ایستگاه و بین ساکنان آن( رخ می   مجموع اتفافات زندگی شخصی کریس و آنچه در باالی زمین و در جای
، موفق به دریافت جایزه )خارج از 1972خیل. این اثر تارکوفسکی، در سال دهد، ژانری ساخته با مضمون علم و ت

شوروی( شد. سوالریس اعتباری بین المللی برای کارگردان در حوزه ی سینما به ارمغان آورد و نیز سکوی قویی شد برای 
 .ساخت آثاری چون ایثار و نوستالژیا در زمان تبعید و دور از وطن

ی تحلیلی و تفسیری مهمی است. همین نشانه، به  ر فیلم سوالریس تارکوفسکی یک نشانهمکان و سال زمان انتشا
بر اثر هنری و تعیین میزان کیفیت نقد اهمیت حیاتی دارد. یعنی نویسنده   گمان نگارنده، برای آشکار کردن رد تاریخ

« مکانیسم روانی»و « کاتجامپ»در تالش است پیرو نظرات آغازین خود بر سوالریس )و در عنوان متن( در مورد 
 .تر کندبیشتر توضیح دهد و آن را روشن 



 

 رمزگشایی فیلم سوالریس

 م روانی به چه معنی؟جامپ کات و مکانیس*

وقتی سیستم حاکم بر شوروی در زمان خود، اجازه ی ساخت هر اثری با هر محتوایی را نمی دهد: آنچه تارکوفسکی 
هنر و سینما نوعی دفاع  می سازد نه یک انتخاب و اختیاری داده شده بلکه نوعی اجبار و تحکم است. و استفاده از 

شکل ایده آل میسر نیست. در چنین اوضاعی: کاچی بهتر از است از خود و از آنچه دوست داریم باشیم ولی عمال و به 
هیچی. برای اینکه نقد ما در راه رمزگشایی از اثر رو به جلو حرکت کند باید تاریخ را در نقد هنری داخل کنیم. اثر در چه 

به آن جایزه می  زمانی و در چه مکانی و با چه مناسباتی شکل گرفته است فارغ از فرم فاخر یا مبتذل و سخیف آن. چرا
 دهند؟

واقعیت به تخیل و از زمین به آسمان به یاری دوربین سینماست. سوالریس یک جامپ  از سوالریس یک جامپ کات
ی زمانه غیرنخبه گرایانه و غیرشاعرانه« نقد ایدئولوژی»کات است به کمک سینما برای عبور از سانسور و نیز 

سم و دفاعی روانی از سوی ناخودآگاه کارگردانی در میان جنگ سرد است تارکوفسکی. به اضافه، سوالریس یک مکانی
ی سینما برای او یک جهت دفاع از ارزش های خاص خود و شاید نوعی بی تفاوتی سیاسی. در چنین شرایطی، رسانه

ن بیان سنگر و یک گریزگاه و تاحدی کلیسا است چون حرکت میل به راحتی توسط ایدئولوژی، سرکوب می شود و امکا
 .ندارد



 

 Solaris تحلیل فیلم

 سوالریس ؛ یک مکانیسم روانی

سایه سیاست و قدرت: گسترده تر و پررنگ تر از معنی چند شعر سینمایی با اسانس رمز و راز است. منظور: ایدئولوگ 
ضامین روحانی یک فیلمساز زیرک به ترند از ایده های شاعرانه و مهای فرهنگی در یک دستگاه سیاسی قاعدتا مسلط

 .همراه سالح دوربین اش

ازین رو آنچه در داخل ایستگاه بین هری )زنده شده( و کریس می گذرد، به نظر اهمیتی درجه دو دارد. آنچه اهمیت  
ان( را تماشاگر ودرجه یک دارد بر هم زدن نوع حرکت زمان و مکان زیست آدمی است که می تواند تخیالت کارگردان )

تخیلی ژانری دیگر برای زیست آدمیان در واقعیت عینی پیشاپیش بسازد. -کند و در فرمی علمی1972به فراتر از سال 
ی فضایی کوبریک، یک پیام برجسته در خود دارد: ژانر سوالریس تارکوفسکی به نسبت سوالریس سودربرگ و ادیسه

هنری است بروی آنچه در زمین  -یا اعتراض -هد یک مقاومتعلمی که کارگردان به وسیله دوربین خود نمایش می د
نمی »شوروی در زمان خود جریان دارد. علمی غلیظ شده با تخیل و در فضا برای دور زدن سانسور و بیان حرفی که 

 .به آسانی و بدون هزینه، روی زمین واقعیت و شفاف بیان کرد« توان

 .«ش می کند برای تحقق شان پیشاپیش کاری انجام دهدهنر، نیازهای آینده را تشخیص می دهد و تال»

قدرت فریبنده ی یک اثر هنری با چاشنی تخیل و عشق در فضا، ربطی به ارضای واقعی و کامل یک نیاز ندارد بلکه خبر 
 .از سرکوب یک خواسته و تمنا دارد

 

 



 

 

  

 

 

 استودیو کاتشو فیلمسازی خدمات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلم صنعتی

 و فیلم کوتاه سینمایی ساخت فیلم مستند
 سازی موشن گرافیک و انیمیشن طراحی

  ...و، موزیک ویدئو ساخت فیلم مراسم ، فرمالیته 
 مدیا خدمات ویدیو مارکتینگ و سوشیال
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