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 1سیر رستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی  مطالعۀ

 25/04/1401:  رشیپذ خ یتار  -   21/04/1401  :افتیدر  خیارت

  2بهنام ترابی 

 . ایرانتحقیقات، تهران، دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

 3خانی  مینو

 . ایرانتهران،   دانشگاه تهران شمال(،  علوم انسانی، دانشکدۀ  دانشگاه آزاد اسالمی)گروه فلسفه و پژوهش هنر، استادیار،   مدرس دانشگاه،

 چکیده 

  تارکوفسکی تواند مبنایی برای بررسی بحران معنویت در انسان معاصر باشد.  با دربرداشتن مفاهیمِ عمیق اخالقی، می  تارکوفسکی  آندریسینمای  

با درک زندگی در قلبِ   تارکوفسکیپردازد.  های تحمیلی بر اندیشه و روح بشر می با تبیین مسیری برای رستگاری انسان، به مبارزه با استبداد 

یابد. هدف از  روحی و جسمانی می در آزادی و نجات از اسارت ذهنی، تر شوروی، با تکیه بر اصول معنوی خود، رستگاری انسان را توتالی  حکومت

چگونه از    نماگریس  یمعنو  یهاو دغدغه   ستیچ  یتارکوفسک  یآندر  ینمایدر س  یمفهوم رستگارانجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که  

انجام،    نظری و از منظر شیوۀ-هدف، کاربردی؟ روش انجام این تحقیق از منظر  گذاردیم  ریث أو چگونه بر آن ت  رفتهیپذ  ریتاث  یاجتماع  طیشرا

گرفتن  انسان را منوط به پیرستگاری    تارکوفسکیدهد که  دست آمد. نتایج نشان می ای به تحلیلی بود. اطالعات نیز به شیوه کتابخانه-توصیفی

تواند انسان را نجات دهد.  ، انسان تنها ایمان را در تملک خود دارد و تنها ایمان میتارکوفسکیاز نگاه    .داند برای زندگی میای اخالقی  شیوه 

خواهد، با تکیه بر انجام  کند و از او می دیده را به او یادآوری میبا یادآوری احساساتی  نظیر عشق، شرم، آرزو و امید قدرت انسانِ ستم  تارکوفسکی

 رسالت فردی و ایثار، به زندگی خود مفهوم بخشد و رستگاری را برای جامعه خود به ارمغان آورد. 

 تارکوفسکی، بحران معنویت، ایمان. رستگاری، آندری  : واژگان کلیدی 

 

 

 

 
ی «  تارکوفسک یآندر ی نمایانسان در س ی رستگار ر یس ۀ مطالعول با عنوان ارشد رشته پژوهش هنر نویسندۀ مسئ  نامه کارشناسیاین مقاله مستخرج از پایان 1

در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسالمی انجام و دفاع    1399الملوک مصطفوی در سال  است که زیر نظر استاد راهنما، دکتر مینو خانی و مشاوره دکتر شمس

 شد.  

2 behnam.torabi1991@gmail.com 
3 khanyminoo@gmail.com 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
 

 مقدمه 

اوج دوران خفقان و    هنرمند شهیر روس، در   4"تارکوفسکی  آندری"

بر را  خود  سینمای  شوروی،  جماهیر  اتحاد  پایۀ   استبداد 

یافتن پاسخی برای بحران معنوی انسان     دوستی،آزادی اندیشه و نوع 

. تارکوفسکی هنرمندی است که به رستگاری  کردگذاری  مدرن پایه

ای اخالقی را  ندانه شیوه معنوی انسان باور دارد. او هوشم  و نجات

پایان  سینمایش    برای  در  معاصر  انسان  معنوی  بحران  به  دادن 

انس گنجاند. می فاجعه او  با  را  مدرن  شیوۀان  که  ناهمگون    ای 

برزندگی نسل  اش  طی  زمین  کرده روی  ایجاد  رو ها  رو  بهاست 

کند: چگونه باید بر این  سازد و سپس این پرسش را مطرح میمی

  در  یمفهوم رستگار   بحران غلبه کرد؟ در پاسخ به این پرسش که

  نماگر یس  یمعنو  یهاو دغدغه   ستیچ  یتارکوفسک  یآندر  ینمایس

شرا از  تاث  رفتهیپذ   ریتاث  یاجتماع  طیچگونه  آن  بر  چگونه    ر یو 

المان   ،گذاردیم و  فرم  مورد  نخست  تارکوفسکی  سینمایی  های 

مطالعه قرار گرفت. در ادامه مفهوم رستگاری و پیوند آن با سینما  

مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت به سیر رستگاری انسان در آثار  

پرداخته شد؛ سینمایی که در آن ، رهایی نوع آندری تارکوفسکی 

 گیرد.ار میبشر بیش از هر چیز مورد توجه قر

 پژوهش  پیشینۀ

ب و  مطالعات  »مطالعۀررسی بنابر  موضوع  شده  انجام  مفهوم    های 

کنون در هیچ   رستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی« تا

ای منتشر یا در پژوهشی در داخل کشور تدوین و مورد بررسی  مقاله 

خصصی  های تنامه ترین مقاالت و پایان است. نتایج عمده قرار نگرفته

 مرتبط با این موضوع به شرح ذیل است:

  ی بررس»  ارشد خود با عنوان  ی کارشناس  ۀنامان یرضا برومند در پا-

د راهنما  ی«تارکوفسک  ینمایس  ینیعناصر    ی مصطف  دیس  ییبا 

هنر و معماری واحد    دۀدانشک   در  1394سال    که در  ئیامرباد مختا

صرف عناصر    یبه بررس  داده،  انجامدانشگاه آزاد اسالمی  تهران مرکز  

 . پردازدیم  یتارکوفسک  ینمایس  ینید

  ی بررس»ارشد خود با عنوان    ی کارشناس  ۀنامان یدر پا  یبهرام توکل-

« که در  و برگمان  یثار تارکوفسکآدر    ینید  ینمایس  یشیمتون نما

 
4 Andrei Tarkovsky (1932_1386). 

داده،  1381سال   انجام  مدرس  تربیت  دانشگاه  بررس  در  و    یبه 

 است. پرداختهساز  لمیدو ف  نیا  ینمایدر س  ینیامر د  ۀسیمقا

 روش شناسی و منطق اجرایی پژوهش

  نظری و از نظر شیوۀ -هدف، کاربردی  روش تحقیق حاضر از لحاظ

ها نیز  داده  آوری جمع   تحلیلی است. از لحاظ شیوۀ-توصیفی  انجام،

تصاصی این پژوهش  ای از اطالعات اخاست. حجم عمده   ای کتابخانه 

کتاب چاپاز،  فلسفی  و  سینمایی  مقاالت  و  فراهم  ها  شده 

 است.  گردیده 

ساخته شدۀ آندری تارکوفسکی    های قاله فیلمآماری این م  جامعۀ

نمونۀ حجم  و  آندری    بوده  سینمایی  آثار  شامل  تحقیق  این 

ایثار   و  استاکر  آینه،  روبلف،  آندری  فیلم  چهار  شامل  تارکوفسکی 

 است. 

 بحث و تحلیل 

تجزیه و تحلیل کیفی سعی شد  در این تحقیق با استفاده از روش  

های تحقیق به منظور نیل به اهداف آزمون فرضیات تحقیق از  داده 

نادی مانند کتب، مقاالت علمی،  طریق بررسی و ارزیابی منابع اس

ها و مبانی نظری و  ها و همچنین پیشینه تحقیق، پژوهش نامه پایان 

این   به  نهایت  بگیرد.در  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  مرتبط  تئوری 

  ی تارکوفسک  یآندر   ینمایدر س یمفهوم رستگار پرسش اصلی که 

  ی ط اجتماعینماگر چگونه از شرایس  یمعنو  یهاست و دغدغه یچ

اینگونه پاسخ داده    ،؟گذاردیر م یرفته و چگونه بر آن تاثیر پذیتاث

 شد: 

وجهی   چند  مفهومی  تارکوفسکی،  سینمای  در  رستگاری  مفهوم 

است. او با تکیه بر اصول معنوی خود رستگاری انسان را در آزادی  

ابد و رهایی انسان  یروحی و جسمانی می   و نجات از اسارت ذهنی،

پی  به  منوط  شیوه را   می گرفتن  زندگی  برای  اخالقی    داند. ای 

تملک  کوشد تا با درخود می  رکوفسکی با نگاه به استبداد جامعۀتا

به اشتراک  قرار دادن ایمان راهی برای رهایی از فاجعه بیابد و با  

 ثیر بگذارد. گذاشتن آن راه بر جامعۀ خود تأ
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 یافته های تحقیق 

بررسی  شده  در  انجام  پژوهای  این  ذکر  یافتههش،  در  مورد  های 

کوششی    آندری تارکوفسکیگردید: رستگاری در سینمای    حاصل

سینماگر    ها است. فردی یا جمعی در راستای نیل به نجات از بحران 

کشیدن   تا با به پیش  کوشدمعناگرای خود می سینمای    در بستر

هایی اخالقی راهی برای نجات نوع بشر از تباهی را در اختیار کنش

با  . قراردهد  همگان نظیر    تارکوفسکی  مفاهیمی  کشیدن  پیش 

هنریایمان، شیوهای  رسالت  تا  میکوشند  امید  و  ایثار،معجزه   ،

 . را برای رستگاری نوع بشر به تصویر بکشند   اخالقی

 آندری تارکوفسکی در بستر جامعۀ روسیه 

آرس در  »آندری  تارکوفسکی  زاوازاژیه   4نویچ  روستای  در   5آوریل 

دان دور از نقطۀ تالقی دو  در فاصله نه چن  6واقع در منطقۀ یوریوتز 

  ،(. پدرش19به دنیا آمد« )همان:    8در منطقۀ اینوانوو   7ولگا   رودخانۀ

تارکوفسکی  مادرش  9آرسنی  و  بود  روس  سرشناس  شاعر  ماریا  "، 

ثیری عمیق بر زندگی تارکوفسکی و دیگر  که تأ  10"ویشناکواایوانونا  

  روزنامۀ  1987ژانویه  6شنبه ت. سه جای گذاشفرزندشان، ماریانا بر 

ساز شوروی که گونه نوشت: »آندری تارکوفسکی فیلماین  11اومانیته 

از  سر می به عنوان تبعیدی در فرانسه به  1984از سال   برد، پس 

در گورستان    12وسی واقع در خیابان دارو مراسم ترحیم در کلیسای ر

ارتدوکس  روس  دوبوا ) های  ژنویو  شد«  (13سن  سپرده  خاک   به 

تار458:  1371)تارکوفسکایا،   آندری  در(.  جهان  کوفسکی  حالی 

اش، موفق به ساخت  خاکی را ترک گفت که در طول زندگی هنری

بود. مردی که در زمان ساخت نخستین فیلمش،  هفت فیلم شده

از  محبوب   یکی  مرگ  روز  در  بود،  شوروی  جماهیر  اتحاد  سران 

رنگبزرگ  ایدئولوژی  دشمنان   به  14"سوسیالیستی"باختۀ  ترین 

رفت. هنرمندی متعهد، شاعرمسلک با دیدگاهی عمیق و  شمار می 

 
5 Zavrazhie. 
6 Yurievets. 
7 Volga. 
8 Ivanovo. 
9 Arseny Tarkovsky )1907_1989(. 
10 Maria Ivanova Vishnakova (1907_1979). 
11 Humanite. 
12 Daru Street. 
13 Sant-Genevieve-des-bois. 
14 Socialisme. 
15 Ingmar Bergman (1918_2007). 
16 Akira Kurosawa (1910_1998). 
17 Michelangelo Antonioni (1912_2007). 

جای   سینما  تاریخ  مشاهیر  تاالر  طبقات  باالترین  در  که  پیچیده 

هنری می زندگی  طول  در  او  موگرفت.  بارها  ستایش  اش  رد 

برگمان  اینگمار  چون  بزرگی  کوروسوا 15کارگردانان  آکیرا   ،16  ،

آنتونیونی میکل  پاراجانوف   17آنجلو  سرگئی  و    18و  گرفت  قرار 

را به خود معطوف   19همچنین توجه فیلسوفانی نظیر ژان پل سارتر 

ساخت. برگمان کشف و آشنایی با تارکوفسکی را همچون معجزه  

در درگاه اتاقی دیدم که کلید آن اتاق را  دانست: »به ناگاه خود را  

. اتاقی که همیشه آرزوی واردشدن به  تا آن لحظه در اختیار نداشتم 

کرد. با دیدن  آن را داشتم و او آزادانه و با آسودگی در آن حرکت می

  ، آن چیزی را گی ژرفی احساس کردم او در خود شوق و برانگیخت

می میبیان  عمر همواره  اما  خواکرد که یک  بیاورم،  زبان  به  ستم 

ترین . در نظر من تارکوفسکی بزرگ بودم   شیوۀ مناسب آن را نیافته

سازی  . او با ابداع زبانی نوین که با طبیعت و جوهرۀ عالم فیلماست 

خوانی صرف دارد، زندگی را همچون یک پژواک همچون یک  هم

 (.7:  1397رویا به تسخیر و تصویر درآورد« )جیانیتو،  

اش تنها موفق به ساخت هفت  وفسکی در طول زندگی هنری تارک

سینمای شد:    ی فیلم  )بلند  ایوان  روبلف  20( 1962کودکی  آندری   ،

)سو،  21( 1966) استاکر  ،  23( 1975)  آینه،  22(1972الریس 

نوستالژیا 24( 1983) )و    25،  اندیشه26(1986ایثار  تضاد  با  .  اش 

تولید فیلم را برای او، همچون سایر    و  حاکمان وقت شوروی ساخت 

بود. به جز نخستین    هکرد هنرمندان نظیر پاراجانف سخت و دشوار 

مسیر    ،فیلمش در  فراوانی  معضالت  با  تارکوفسکی  ایوان،  کودکی 

اش مواجه گردید. آندری روبلف به دلیل معنای واال  آفرینش هنری 

ماند و  وی  ها در توقیف اتحاد جماهیر شوراش سال و ضداستبدادی 

درآمد به نمایش  به  سینما  دو  در  تنها  و  محدود    صورت 

میشارین (.  233-234:  1371)کونچالوفسکی،   نقل    27الکساندر 

آینه را بیش از حد روشنفکرانه  فیلم    28و گوسکینکند که سرانِ  می

18 Sergei Parajanov   (1924_1990). 
19 Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905_1980). 
20 Ivan's Childhood 
21 Andrei Rublev 
22 Solaris 
23 Mirror 
24 Stalker 
25 Nostalghia 
26 The Sacrifice 
27 Aleksandr Misharin (1939_2008). 
28 Goskino (USSR State Committee for 

Cinematography). 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

می   قلمداد  جامعۀ شوروی  )میشارین،  برای  و  70:  1371کردند   ،)

نمایش فیلم در م استاکر در جلسۀ از استهزای فیل 29استروگاتسکی 

د )استروگاتسکی،  گویبین سران سازمان سینمایی شوروی سخن می

و    (.308-307:  1393 خودخواسته  تبعیدی  در  ایثار  و  نوستالژیا 

بی  ساخته شدند  کوچی  وطن  از  اجازۀبازگشت  ساخت چندین    و 

سینمای   حال  این  با  گردید.  سلب  تارکوفسکی  از  نیز  دیگر  فیلم 

تارکوفسکی تمام قد در برابر استبداد اتحاد جماهیر شوروی    آندری

ایستاد، تحسین جهانیان را برانگیخت و سینما را با معنا و فلسفه  

 .پیوندی دوباره داد

 رستگاری در سینمای آندری تارکوفسکی 

ف  یتارکوفسک   الکساندر   ثاریا  لمیدر  زبان  »دیگویم  30از  انسان  : 

طبیب کرده    عتیوقفه  غارت  نتو  را  با  دیپد  یتمدن  جهیدر  آورده 

به    یهاشرفت یو تمام پ  یترس و وابستگ،  قدرت  استوار بر   یهاه یپا

از ما   یلیخ  یمردم بدو   .خوردینم  یدرد  چ یبه ه   یکیاصطالح تکن

هم  .ترندی روحان به  چشم  در  دست  یزدن   ما  علماهر  به   یورد  را 

  ی ز ی گناه هر آن چ  :دانا گفت  ی مرد  یروزگار   کشانیم.می    یگمراه

  یِ ناموزون  یابه گونه   نکیما ا.  از ازل تا ابد   .است  یضرور ریاست که غ

  افتاده   ییما جدا  یو ماد   یمعنو  شرفتیپ  انیم  .میاده یهولناک رس

 (.  275:  1389« )مارتین،  است

.  نهفته است قتیحق نیبشر در ا یدردها ۀشیر یاز نگاه تارکوفسک

در در  امروز  است  اتیماد  یا یانسان  شده  تار  .غرق  طول    خیدر 

است  صورت گرفته  یمعنو  شرفتیاز پ  شتریب  اریبس  یماد  شرفتِیپ

  ی ماد  شرفتیپ  یآسا مسئله فکر نکرده که حجم غول   نیو انسان به ا

شرا معنو  یروح  طیو  نکته  نیا  .ندارداش همخوانی  ی و    ی اهمان 

بکشد   ریبه تصو نمایدر چارچوب س کوشدی م یاست که تارکوفسک

انسان    یبازگرداندن معنا به زندگ  .کندی ارائه م  یآن راهکار   یو برا 

توان سینمای تارکوفسکی را سینمای رستگاری  . از این رو می مدرن

به انسان  نجات  راه  به دانست. سینمایی که در  معنا  القای  واسطۀ 

می کهزندگی  سینمایی  ریشه   کوشد،  با  عمیق  های  پیوندهایی 

پیرستگار  و  ارتدکسی  شیوه ی  ادامه گرفتن  برای  اخالقی  دادن  ای 

 دارد  زندگی

 

 
29 Arkady Strugatsky (1925_1991). 

 رستگاری و رسالت هنری در فیلم آندری روبلف 

  ی تارکوفسک  یاثر آندر   نیزتری بحث برانگ  توانی را م  روبلف  یآندر 

آفرۀ  دربار  یلمیف.  دینام و  هنرمندان  با   گراننش یمصائب  که 

دهد  ی م  وندیگذشته و حال را با هم پ  ی،و شاعرانگ  خیاز تار  یاختهیآم

در قالب یک واقعۀ تاریخی را    یشورو   ریموجود در جماه  طیو شرا

  ی دی مردم سرشار از ناام  یکه زندگ  یدر زمان»  .کشدیم  ریبه تصو

  و ی  عدالتیبودند و ب  گانهیستم ب  و  ها تحت ظلم که آن  یبود، زمان

  ا یرا اح  ندهیبه آ  دیو ام  مانیا  ،خود  هنر روبلف با    کرد، ی فقر غوغا م

او     . قانون  کیدر حکم    ؛واال را خلق کرد  یاخالق  آلده یا  کیکرد. 

  ی بود که از قواعد بصر   یری ناپذرسم انعطاف   ،آن دوران  ینگارل یشما

سخت  و  برا   .کردیم  یرو یپ  یا رانهیگمحدود    ط یشرا  یآندر   یاما 

صفا    کیشمول،  جهان   یماهنگه  کیتفاوت داشت. او تالش کرد تا  

روح آرامش  م  یو  به  دغدغ  انیرا  دنبال صلح  ۀ  آورد.  به  جستجو 

خود    یکه سراسر زندگ  یادغدغه   ،روح  یو هماهنگ  یجاودانگی،  واقع

تا ابد    که  ندیافریب  ییرا صرف آن کرد او را قادر ساخت تا شاهکارها

از    یار ما او را به سمت رستگ  لمیدر ف.  خواهد ماندو برقرار    داریپا

  .ابدیرا در مسائل باز    یتا شادمان  میکرد  تیرنج و عذاب هدا  قیطر

  ی موضوع  نیتریاصل  .زدیآن سرباز م  رفتنیابتدا از پذ  که در   یراه

بود سرشار   یهمانا سوختن فرد  ،کنم انیب  لمیکه قصد داشتم در ف 

و   دواندیم شهیکه در وجود او ر یاه شیاند .سوزاننده یهاشه یاز اند

س  به  را  م  یرستگار   یواو  سوق  عذاب  و  رنج  از  «  دادیحاصل 

 (. 51:  1393)تارکوفسکی،  

قلمروی،  تارکوفسک در  را  بحران   رانیو  یروبلف  تصوو  به    ر یزده 

بر رسالت    ،خون و سلطه تاتار  ی قلب غوغا   که در   یهنرمند .  کشدیم

پا  یهنر م  ماندی م  بندیخود  آفر  کوشدی و    ییبایز  و  هنر  نشیبا 

و جهان  نجات  سازد  ی رستگار   موجبات  فراهم  در  .  را  روبلف 

  ی هنر  نشی. با آفردیآی خود از قلب فاجعه برم  مانیا  یجووجست 

رها  یانداز چشم  م  ییاز  مردم خود  به  به   اندینمایرا  انتها  به  تا  و 

هنر پا  یرسالت  چ»  . ماندیم  ندیبخود  هنرمند  جز    یز یتعهد 

برتر از    یو دشوار که حت  یاخالق  ی. کارست یمطلق ن  یجووجست 

  نیهم  تواندیاز دوزخ است. چرا که م  انیکوشش در رهاندن آدم

  ادداشت یرا در    یتارکوفسک  امیهمراه آورد. پ  ه را ب  ییشکل از رها

از آن   شیپرواز پ یآرزو"برد:  ادیتوان از یروبلف نم یکوتاهش برا 

  ن یاز آنکه ا  شیناقوس پ  ختنیبه قالب ر  اقیکه امکانش باشد، اشت

30 Alexander 
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به  شتریکه هرگز پ وهیبه آن ش ینگار لیشما م،یفن را شناخته باش

ا باشد.  نرفته  ن  نیکار  بها  سانان  ازمندیهمه  همچون  تا    ی است 

«  "کامل است  ثاریا  ،نشیرا در کار غرق کند آفر  شیخو  نش،یآفر

 (. 256:  1382)احمدی،  

  د، یکه از ام  کندی م  یزندگ  یا ر جامعهد  یهمانند تارکوفسک  روبلف

  ی اجامعه ؛  است   یته  یطلب و آزاد  آرزو،  ،ایرو  ،اق یشور و اشت  مان،یا

مردمان دست  به  م  یکه  هو  شود ی اداره  قالب    تیکه  در  را  خود 

م  یدئولوژ یا ا  کنندی معنا  از  هم  نکهیو  را  خون  هم  ایوطن  خود 

ها  آن  یبر رو  31"کیبلشو"  قی. چه نام رف زارندی ب  ،مردمان خود بدانند

  ر یاتحاد جماه  یکیحکومت بلشو.  32"تاتار"چه نام مهاجمان    ،باشد

نسالن  هم  یاست که تاتارها برا   گانهیها بروس   یهمانقدر برا   یشورو

روبلف    یمترادف زندگ  ی،تارکوفسک  یروست که زندگ  ن یف. از الروب

ن  یکه تارکوفسک  به همین دلیل است   دیشود و شایم ابتدا    ام در 

آندر  برا  یمصائب  به    ییمعنا.  ندیگزی برم  لمشیف  یرا  دوپهلو که 

روس  یانسانر یغ  طیشرا در  اشاره    یستیالی سوس  ۀیهنرمندان 

اا هیانیب،  روبلفی  دارد.آندر   و   رسالت هنرمند  یادآور ی  یبرا   ستی 

  یبه خود  خ یمن تار  ۀدیبه عق. »خود و جامعه  ینقش آن در رستگار

ها که در آنرا    ییهالمیهنر باشد. من ف  یبرا  یموضوع  تواندی خود نم

  ، شودیم  لیفرار از روزگار معاصر تبد  یبرا   یبه راه  خیتار  یبازساز

 یخیتشابهات تار  افتنیبه ارجاعات و    جعفهمم. البته صحبت راینم

دقستین اشارات  ب  ،مستند   قای.  موثق  ییاعتنایهمچون  منابع    ، به 

  کندینم  لیپرمعنا تبد  و   قیعم ایمعاصر    یرا به اثر   لمیف  کیلزوماً  

کار کل  در  است.یب  یو  نظر  حاصل  از    به  است  بهتر  من، 

به  ،یخیتار  یهاهیمادست  بهانه صرفاً    لق خ  یبرا  یاعنوان 

. و چه دردناک خواهد  میاستفاده کن  ،ملموس و معاصر   یهات یشخص

اگر چندر    بود  اول،  د  ی اثر  نیقدم  اساس  بر    ،یعلم  دگاهیرا 

  به هنر،   یکرد ی رو  نیقضاوت کنند. چن  یخیو هنر تار  ینگارخیتار

پا  33ر یشکسپ  یحت از  هر  ی کس  آورد؛ یدرم  یرا  دربار  که    ۀ چند 

  ۀشاهزاد   کی)  35ملت ه  ای  (یواقع  یروم  کی)  34سزار   وسیژول

دوران    یو کردار واقع  طیشرانوشته، اما همچنان به  (یالیخ  یدانمارک

 (.49-48)همان:  «استمانده   بندیخود پا

پرواز،    یا یشود. روی آغاز م  ایرو  کیروبلف با سکانس   ی  آندر  لمیف

که    یاپرواز است و در جامعه   اق یاشت  در  یبدو  یا که در زمانه   یمرد 

 
31 Bolshevik 
32 Tartar 
33 William Shakespeare (1564_1616). 

به    ،که خود ساخته است   یبا بالون.  شودیقلمداد م  یوانگید  شیایرو

چند که    هر  ؛کندی خود را دنبال م  یایو شجاعانه رو  آیدرمی پرواز د

رو  یرو یپ  یبها  م  شیایاز  جانش  با  سرانجام سقوط  یرا  و  پردازد 

  ی صحنه برا   نیا» :دیگویصحنه م  نیا  ۀدربار  یتارکوفسک  .کندیم

  ی هنر  نشیتواند به آفریم  یزمان  ،انسان  کیمن نماد جسارت است.  

  ش ی . اگر پدیراه صرف نما  نیکه  تمام وجود خود را در ا   ابدیدست  

پرواز امکان  آمدن  وجود  به  کند    یکس   ،از  پرواز  بدون    ایبخواهد 

مهارت  و  فنون  بسازد   کیالزم    یهادانستن  یناقوس    یلیشما  ا، 

  نش یآفر  یآن است که بها  ازمندی اعمال ن  ینا  ۀهم  د،ینما  میترس

در اثر خود ذوب گردد، تمام زندگی    ،ردیبم  دیپرداخت شود. انسان با

آن  را صرف  خود  خود  زندگی  نیز،  مرد  آن  پرواز    نماید.  فدای  را 

 (.  67:  1393کند« )تارکوفسکی،می

  ؛ شدن با اثر   یکیبا جان و    نشیآفر  یجسورانه و پرداخت بها  یایرو

از آنچه که در  یتیصحنه روا  نیا   ی اعماق وجود آندر ست فشرده 

ابا ندارد    یثارای  چیاز ه  نشیکه در راه آفر  یهنرمند .  گذردی روبلف م

روبلف    یآندر  ،لمی. در طول فبردیم  شیخود را به پ  یاخالق  ۀویو ش

آرزو و    ،شوق   ،دیام  مان،یا  یطیمح  طیها و شرامحرک  ریتحت تاث

زده،  آفت یقلمرو ریث أدهد و تحت تیخود را از دست م ینیبخوش 

 گردد.  یو آرزو در قلبش خاموش م  مانیشعله ا

شک    یعواطف انسان  ور  به قدرت هن  ندهیفزا  یاوهیروبلف که به ش

  ی نقاش  یو مدست به قلم  گرید   بندند وی عهد سکوت م  ،استکرده 

سرانجام    و  دهدی به سفر خود ادامه م  وانهیهمراه دختر دو به   بردینم

وس  مانشیا   . شودی م  ایاح  ،36سکا یبور  ،جوانساز  ناقوس   ۀلیبه 

همه    ینوجوان  سکایبور» قالب   با  پندارندی مکه  ناقوس    یریگراز 

به    تواندیکه م  داندیداند. فقط میراز را نم  نیدر واقع ا  .آشناست

و با به خطر انداختن جان خود   دیآراز قالب ناقوس بر یجووجست 

ا پ  نیدر  پ  رودی م  شیراه  سرانجام  را  شودی م  روزیو  ناقوس  او   .

گفته   یسکتارکوف  .افتدیبه آغوش روبلف م  زانیرو اشک   سازدیم

  ی ناقوس را بدون باخبر   ،شناسمیجوان را خوب م  نیمن راه ا"  است:

  ن یا  استیدر دن  لیامر اص  گانهی  نیا  .سازدی م  شیکنش خو  ۀجیاز نت

  دش، ی فرسایدهد و می که آزارش م  یاشه یشعله در جان هنرمند، اند

تر  در جهان مهم  یاز هر امر   اندازد،ی م  شیکه سرانجام از پا  ییتا جا

صدا   (.258  -   257:  1382)احمدی،    «است ناقوس    یسرانجام 

34 Gaius Iulius Caesar(100 BC_44BC). 
35 Hamlet 
36 Boriska 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

  ا یروبلف اح  یدر دل آندر  مانیا  یآوا  گرید  شود که باریموجب م 

 . شود

م  یآندر  را  در   یبرا  یاهیمرث  توانیروبلف  دانست که  هنرمندان 

ادامه    ستنیبه ز  ی هنر  یو فقدان آزاد   تیدر محروم  تریجوامع توتال

و    ندینشی هنرمندان نم  نیا  ی. روبلف منفعالنه به سوگوار دهندیم

رسالت  یبرا   ،مانیا  یجو وبا جست  م  میعظ  یهنرمند  شود.  یقائل 

  ی برا یو خلق آثار  یسلوک فرد ،یمعنو  یرستگار  ،مانیا افتنیباز

؛  د یتر از امدیسپ  یانداز چشم   مان،یا  ییبه روشنا  یانداز چشم   شینما

 و سعادت انسان.   ییرها  به سویفراتر    یانداز چشم 

 رستگاری و طلب مغفرت در فیلم آینه

مرور    قیکه طلب مغفرت و بخشش در آن از طر  ستا  یلم یف  نهیآ

م حاصل  برا   یکوشش  نهیآ  .شودیگذشته  و    یبازخوان  یاست 

  ییو رها  نیسرزم  ،مردم  گذشته در جهت شناخت خود،   فیبازتعر

  ؛ شود یخاطرات حاصل م  قیکه تنها از طر  یفیاز حس ندامت، باز تعر

   شوند.ی مادر مرور م  غوشکه در بستر خانه و در آ  یخاطرات

  ۀ نقط  کیپناهگاه و    کی  یجو برا وجست   قی از طر  یرستگار  نهیآ  در

م حاصل  است  یامن  ۀنقط؛  شود ی امن  خانه  در    یا خانه  .که  که 

آن را در خاطرات خود    دیتنها با  یشده است و الکس  رانیو  قتیحق

  ات یح  ۀشاکل  به نام مادر وجود دارد،  ی که در آن قلب  یا. خانه ابدیباز  

  مانیتیامن تمام  ۀکه آغوش آن خان ی. موجودیثقل زندگ ۀو نقط

است. مترادف    نهیآ  در  جهان  خانه  و  در  .  گرندیکدیمادر  دو  هر 

شده   گریکدی و  حل  نشانپارچه کیاند  و  مقدس  از    یاند  معبد 

است و تنها    یفقر و ناتوان  ،یماریدچار ب  نه یدر آ  یلکساند. اآرامش 

.  ابدییدر پناه گرفتن م  یزیرا به صورت غر  طشیراه رستن از شرا

  ی ساحل نجات است و ساحل نجات او خانه مادر   یجوواو در جست 

  ، دارد   یاست و تنها در خاطرات او جا شده   رانیکه و  یااست. خانه 

   .به نام آغوش مادر وجود دارد  یکه در آن نقطه امن  یاخانه 

. بلکه  ستینجات جهان ن  ،دارد  تیاهم  یالکس  یبرا   نهیآنچه در آ

  ط یاست و شرا ماریناتوان و ب یاست. الکس یشخص یرستگار  ینوع

است.  سوق داده   یناتوان  نینابسامان در بستر جامعه او را به سمت ا

حسن ندامت    بخشش،  طلب  ،نی د  یادا  کی  تیروا  نهیآ  گرید  یاز سو

  ۀ زاد   یحس.  اندو مغفرت است که تمام مردم روس آن را حس کرده 

توانا شرا  ییعدم  بر    افتنی  یبرا  یناتوان  ۀزاد  یحس ،  طیغلبه 

 
37 Alexander Pushkin (1799_1837). 

 اد یخود را به    نی. سرزمکندیگذشته را مرور م  یکسلا  .یخوشبخت

پ مادر   آورد. مردمان خود را،یم و    یفقدان زندگ،  را  زانشیدر، عز، 

ب  ۀجامع  یزدگآفت سرکوب  که حاصل  را،  ایروس    ی دئولوژ یامان 

مردمانش    یهای کی و ن  آوردیم  ادیاست را به    یشورو   ری اتحاد جماه

ز از    یندگو  خانواده سرشار  برنگ  را  یاش  ایم  اده  از  رو    نیآورد. 

  گر ید  ی. از سو کندی م  نید  یو مردمان خود ادا   زانینسبت به عز

و فقر خفته است و   یماریخورده در بستر بناتوان و شکست  یالکس

از کس  تیحما  ییتوانا او  یکردن  نقش    رفتنیپذ  قادر به  را ندارد. 

  نقش پدر را بر عهده   ایباشد    و جگ جن  کیتواند  ی نم.  ستین  یحام

  ی ناتوان  نیا  لیخود ناتوان است و به دل  نید  یرو در ادا   نی. از اردیگ

کند.  ی طلب مرگ م  یروست که الکس  ن یاز ا  .کندی احساس گناه م

که او قادر به    ینیاز جنس عشق است. د  یالکس  نید  ،قتیدر حق

او مرگ    ل ین دلیو از انجام آن ناتوان است. به هم  ستیجبران آن ن

شده بر  یمستول  مرگ بتواند از احساس گناهِ ۀواسطتا به طلبدی را م

ها با  روس   گفته است،  یگونه که تارکوفسک  خود رستگار گردد. آن

تالش    ینوع  یهر روس در پ  .کنندی برقرار م  یزمان ارتباط متفاوت

با    یزندگ  ریمس  تغییر  یاست. نوع  با گذشته  دنی به توافق رس  یبرا 

  ، حساب نکند  هیتا با گذشته خود تسو  یروست که الکس  ن یتوبه. از ا

است.  خود از دست داده   یرا در کودک  یز ی. او چستین  ییقادر به رها

  یسیگونه که عکودک شود. آن   دیآن دوباره با  افتنی  یکه برا   یحس

و مثل   دیتا بازگشت نکن میگوی به شما م نهیهر آ»: دیگویم حیمس

انجیل )« دیابییبه ملکوت آسمان ره نم هرگز د،یطفل کوچک نشو

 .  (18متی/ باب  

الکساندر  ،روس    دیشعر شاعر شه  نهیآ  یهاتیاز محور  گرید  یکی

ملت روس در زمان    ۀهمچون هم  ،نهیدر آ  یالکس.  است  ،37ن یپوشک

دل  نیادیبن  یتینارضا  کی  یدارا   ،خود به  آفات    لیاست.  و  بحران 

نارضا  انیپایب ب  یالکس  ی،تیجامعه،  نام  .استکرده   ماریرا    ۀ در 

  . استده یرس  تیروس به ساحل امن و رضا  شاعرِ  ،سرانجام  ،نیپوشک

  ت یرضا  یجو واز جست   یا استعاره  نه یمتن  در آ  نیا  ۀخطاب  دیشا

است.  بوده   ه«افتیسالمت باز»  لمیف  گریرو که نام د  ن یاز ا  دیباشد و شا

با  او  بود.    دهی نام  افتهیرا سالمت باز  نهینخست طرح آ  یتارکوفسک»

  افتن یاز باز  یراو   بود. حسِ  کهنه خالص شده  یاز درد  نهیساختن آ

که از دست    یا است. چون پرواز پرنده   ییرها  شیهاخاطره   ییو بازگو

م رها  ب  ،آن  یگواست که قصه  یتیحکا  نهیآ.  شودی او    ی ماریآدم 
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 ۀ از قص  ییهاتکه ،لمیف  یهابخش   د.دار  یسالمت  یست و فقط آرزوا

فرصت    گریقرار دارد که د  یکس  تیاو هستند و خودش در موقع

اخت  حیتوض  یبرا  یکاف در  راو   اریآن  زجر    ستا   ماریب  یندارد.  و 

گاه با    ،دیشود، و شایروزه جدا م  شاد هر  ی زندگ  کشد. از آهنگِیم

کند.  ی م یداور  رامو ۀدربار ایتوجه دارد،  ایبه دن ماریب کیخشونت 

کند که با همه، از جمله با مادرش نامهربان  ی او را مالمت م  38ناتالیا 

زبان او مصون نمانده، و با     ِش یاست. آشکارا، خود ناتالیا هم از نشده 

  الکسیخود به او پاسخ دهد. نگاه    یبعد  یزندگ  ۀدربار  دیبا  یدلخور 

دلب  و  باورها  گذشته،  مرد   شیهای ستگبه  .  مارستیب  ینگاه 

می  باره  این  در  چن":  گویدتارکوفسکی  در  همه  من  گمان   نیبه 

به  ییهات یموقع مسائل  یارویرو  ژهیوو  پ  نیادیبن  یمرگ،    ش یرا 

 ی تیموقع  نیوابسته به هم   ،نهیدر آ  یراو   کشد. منطق خاطراتِیم

  یبود خاطراتی است. اگر سالم و شاد ماست که او در آن قرار گرفته

  کرد.ی م  انیب  گرید  یارا به گونه  زهایآمدند، و چیم  ادشیبهتر به  

  کند و  یم  انیرا درست ب  یسرانجام عبارت   نهیکه در آغاز آ  39ی وری

م:  دیگویم بزنمیمن  حرف  سرانجام    یملت  ۀنمون  .توانم  که  است 

اندک باز  شیفرساتوان  یهااز رنج  یتوانست  آغاز ددیگو  را    هۀ . در 

  ها بهروس  40خروشچف   ۀخورد با اصالحات محدود و شکست   1960

 نیترب یاز مه  یکیخاطرات خود از    ۀشدهم محدود و نظارت   باز  انیب

  ی هاآورند. آن زمان نگارش خاطره   یرو  مدرن  خیتار  ی های کتاتورید

برخ  یشخص انتشار  آن   یو  گزارش از  شد.  رسم  از    یهاها  فراوان 

اردوگاه   یزندگ اجبار   یهادر  دربار   ،41ن یاستال  یکار  خاطرات    ۀ و 

رمان   یکسان و  شدند  کشته  زندان  در  داستان که  و  کوتاه    یهاها 

اتحاد  نوشته و در    42"گوالگ"در    یزندگ  یشخص  یهابراساس تجربه

ها، البته پس لمی از فی  برخ  و خارج از آن، منتشر شدند. در  ،یشورو

  ن یو راستگوتر  نیتری جد  نهیشد. اما آ  انیها بنکته   یاز سانسور، برخ

مص  یکیتار  یبادها   انیب ا  بتیو  است  ۀخاطر  نیاست.  «  ترس 

 (.353:  1382ی،  احمد)

گشا  تواند راه آینه در بررسی مضمون آن بسیار می  لمیف  گرینام د

نامی  بر  باشد،  است    لمنامهیف  روی  که  شده  روشنِ   کیدرج    روز 

  لم یشده در ف ده یکش ریبه تصو یهای کیتمام تار ییگو. روشن است

  ک یتنها  زیچ رسد و همه یم ان یبه پا نیادیبن تیرضابه  دنیبا رس

  ک . یندارد  یهراس  زیچ  چیاز ه  گرید  یالکس.  روشن است  روز روشنِ

 
38 Natalia 
39 Yuri 
40 Nikita Khrushchev  (1894_1971). 

من »  که:  است  43داستایوفسکی جمله    نیا  یادآور یروشن    روز روشنِ

و   قیهراس دارم که نتوانم ال  نیهراس ندارم و تنها از ا  زیچ  چ یاز ه

ها رنج  همچون    یالکس  (.1975«)آینه،  باشم  میشکرگزار 

  ی برا  زیچ  چیاست و ه  افتهیفراتر دست    ینشیبه ب  یوفسکیداستا

برای    نجامسرا  . نهیها در آروس   ک یتار  خیتار  یآزار وجود ندارد و حت

  ها شهیقهرمان با مرور ر  یی گو  . دهدیرخ م  یارتقاء آگاه  ینوع  الکسی

  سکانسی در    یالکس  .کندیخود را مجدد با صرف م  ۀگذشته و خانواد

ناتوان و رنجور    تیو از هو  ردیمی م  یابا پرواز در آوردن پرنده   نینماد

را    یالکس  .شودیمتولد م  یدیجد   یشود و سپس الکسی خود جدا م

قالب  بینیم  می در  در  کیکه  دست  پ  کودک  به  مادر    شیدست 

  گرت یروا  ستا  یلمیف  نهیآ.  دهدی سر م  ی از شاد  یویو غر  رودیم

آ،  عاطفه تکرار  و  نسل نه یرنج  رستگاروار  که  از    یشخص  یها  را 

م  قی عم  یجووجست  بازتاب  خاطرات  دل  که   یلمیف  .دهدیدر 

و تمام مردمان ملت    یشرح حال تارکوفسکاز  است    یشخص  یتیروا

 .  روس

هم    یولابه من نشان داد که آن حدس    گریبار د  کی  نهیآ  تیقموف»

  ت یدر روا  ،تجربه شده باشند   یطور فردکه به  ییهاعاطفه   .درست بود

هنرها   نیترشاخص   دیشا  نمای س  .دارند  ییاستثنا  یاعتبار  یینمایس

خصوص  نیترک ینزد  ،باشد س  .هنرها  نیتریو   قتیحق  نمایدر 

« کنندی باورش م  گرانمولف چنان قدرتمند است که تماشا  یشخص

(Tarkovsky, 1991: 8). 

 رستگاری و  ایمان در فیلم استاکر

 ی آنچه برا. »مانیا  ی رانیو  ۀاست در دور  یمرد  گرتیاستاکر روا

در قلب    مانیاز ا  یهاه روشن کردن جرق  .دارد  تیاستاکر اهم

پ انسان استاکر  فقدان   یامبریهاست.  دارد  اعتقاد  که  است 

 از  یکینوع بشر را نابود خواهد کرد. در واقع استاکر    ،تیمعنو

« )تارکوفسکی،  در جهان است  مانده یباق   انیگراآرمان   نیآخر

جامعۀ   (.110-107:  1393 استاکر  در  را  تارکوفسکی  خود 

به رستگار  لمیدر ف  یتارکوفسک» است.فراموش نکرده   یتنها 

کل    کیتوجه ندارد و نگران جامعه به مثابه    ندگانیجو  یِفرد

برا  زین او  سوگوار   یمان یایب  یهست.  اما  .  کندیم  یجهان 

41 Joseph Stalin (1878_1953). 
42 Gulag 
43 Fyodor Dostoevsky (1821_1872). 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

  یی صدا.  گذاردینم  یرو  شی را پ   یحی مس  ۀصراحت راه چاربه 

از    که  یشیبا ستا  شود،یاستاکر شناخته م  یعنوان دعاکه به

 مان ی. ا44نگ یه چتائو تِاست از    یآزاد  ۀترجم،  کندیضعف م

انسان    یمادام  ؛است  یجهان   یموضوع   یتارکوفسک  یبرا که 

  ی االهه یا  که چه خدا    ستیمهم ن  ،باور و عشق را دارد  ییتوانا

روشن  ،  دهد یم  یرو  یامعجزه لمیف انی. اگر در پا دتپرسیرا م

از راه    ایاش  یی جاهجاب  یدخترک برا  یی اساس توانا  است که بر 

همسر استاکر است به    بلکه به خاطر عشق مدامِ  ست،یدور ن

  ژه یو. بهستا  معجزه   ی عشق انسان  ی تارکوفسک  یبرا  .شوهرش

در آن   یمعنو  ی هاهمچون جهان استاکر که ارزش   ی هانجدر  

 (. 226: 1389« )مارتین، ندارد ییجا

همچون   ماستاکر،  ی  کودک  ی،وفسکیداستا  45نِیشکیپرنسس 

به   ستا حفظ    تیمعصوم  یآوررت یح  ۀویشکه  را  خود 

علکرده و  به آفت  ینیدر سرزم  ستنیز  رغم یاست.  زده هنوز 

 وانهیدمین  گرانی چند که در نگاه د  در جهان باور دارد. هر   یخوب

به   مانیا بر یمردیاست که با پا یسالک قتی. در حقدی نمایم

  ل یو در بازگشت از اتاق آرزوها تبد  ابدییآرزوها دست م  اق ات

با او    یکس  گریداند که دیچند که م  هر  شود؛ی فرزانه م  کیبه  

او .  را ندارد  یز یچ  یآرزو  یکس  گریبه منطقه نخواهد آمد و د

  ، استاکر. کند هیخود تک یشخص مانای تنها بر د یکه با داند یم

کودک  یانسان ضع است  و  ف  فیصفت  از  شرا  قرکه    طیو 

از جامعه که   یادر رنج است.  دورافتاده ی شده اجتماع ل یتحم

  ن یاست. با اشده  میتیپناه و  یاش بیمعنو  یهاارزش   ۀواسطبه

سلحشور همچون  پا  یحال  اخالق  یبر  باق  یاصول    ی خود 

آنماندیم م.  پرنس  که   یوفسکیداستا  حِیمس  نیشکیگونه 

که کودک    یاست. مرد  یتارکوفسک  حِیمس  زیاستاکر ن  ،است

ماندهشده کودک  و  تا    است  شود:به  است  وارد  خدا    بهشت 

  ن یتر باشد. بله، اتر و زاهدانهخشک  امیبعد  لمیف  خواستمیم»

که فکر من است. چرا  یهاآرمان  انگریشکل ب  نیواژه به بهتر

  ک یدر خلق  یاژهیو تیاز اهم رمندهن  یمتانت ملکوت کنمیم

باشد و    نیآفرجنجال  دیباه  است. هنرمند ن  برخوردار  یاثر هنر

   یرونیخود را ب  الیام  د یخود دچار لکنت شود و نبا  ۀیانینه در ب

 
44 Tao Te Ching 

حد    نیدر کمتر  یستیبایهنرمند م  کی  یهازهیکه انگکند، چرا

 مناثر    نیترکه استاکر موفق  کنمیفکر م.  شود  یرونیممکن ب

با    یمناسب  ی بستگکه داشتم هم  یمقصود  که  یطوراست به 

به  جهینت فقط  نه  و  داشت  دل  نیا  کار  به  بلکه    لیخاطر، 

کم  یایسادگ ابزار  داشت.  خود  ساختار  در  آن    یکه  در  که 

غالب  استفاده ا  ی ان یب  ی ابزارها  اً شده  برا  ن یهستند.  من    یاثر 

  گر ننشاوضوح استاکر  . بهشودیو مهم محسوب م  زیعز  اریبس

به   یتیموقع که  سالاست  طول  در  هنرمند   ر ی اخ  انیعنوان 

است که عمالً    یالبته در مورد مرد  لم یف  نیمن ا  یداشتم. برا

  ک یچون  مگرا هآلدهیا  کیاما در مقام   .بردیاز شکست رنج م

پاسدار به  ارزش   یسلحشور    .ماند یم   یباق  یمعنو  یهااز 

در همان مقام    لم یف  یاصل  ت یعنوان شخصاستاکر به  نیبنابرا

دون که  مشک  و  شوت یکاست  دارد.   قرار  نیشاهزاده 

از آن  ی ادب   یهات یشخص   آلدهیا  تیعنوان شخصها بهکه ما 

  ی آلدهی ا  یهاتیها شخصکه آن  ل یدل  نیو به هم  میکنیم  اد ی

م  یواقع  ی از شکست در زندگ  ،هستند برا  . برندیرنج    یپس 

است. باور   فیضعر قدرت انسان  گاست که نشان  یاثر  نیمن ا

  ست یمهم ن  بخشد. یم   ی ها زندگآن  هکه ب  ی به روح  ی به وابستگ

آن  درونکه  احساسات  اساس  بر  م  یها  چه    ؛ کنندیخود 

من همواره مردد  .  واالتر مرتبط است  یکه به قدرت  یاحساس

.  لوحانه باشندنامعقول و سادهتوانند عبث،  یبودم که اعمال م

از    یلوحانه نشان من روشن است که اعمال ساده  یو اکنون برا

متعال   کی خودخواه  ینشان .  است  یروح  عدم  که    ی.از  چرا 

  ی اگونهساختار جهان به  نکهیبر ا  یوجود دارند مبن  یی هادهیا

 ی رویاما آن ن  را خلق کند.  یانسان معنو  کیتواند  یاست که نم

مس در  را  انسان  هداساده  ریبرتر  )یک  کندیم   تیلوحانه   »

 (. 2018نیایش سینمایی، 

  ی مانیشود. ایم  سریم  مانیدر استاکر تنها با آرزو و ا  یرستگار

است.  در استاکر   یعملکرد اخالق  ۀویش  خلوص و  ازمندیکه ن

آ اهم  ،نهیهمچون  از  است.  یفراوان  تیخانه  خانه   برخوردار 

تپندهمو    استیمرکز دن قلب  استاکر   قتیخانه. در حق  ۀسر 

ن داستان  قهرمان  ف  ست،یاستاکر  همسر   ،تاکراس  لمیقهرمان 

45 Prince Myshkin 
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 ی براای  ههال  ۀمثاببه  ،ثاری در ا  46"ایمار"سان  هکه ب  یزن.  اوست

تنها    پناه،یبه انتظار نشسته است و استاکر ب  مانیتیرفع آالم  

  کند یر م ذن   ،ابد ییشفا م   د،ی گویدر آغوش اوست که سخن م 

عشق   کیدر که گفته است  47روالن بارت  .طلبدیو بخشش م

و آن کس که   ماندیکه م  سهمواره دو نفر حضور دارند، آن ک 

شخصیم همواره  و  م  یرود  دایکه  جهت  را   ۀ ریماند  رابطه 

عاطفه است و    ینماو قطب  رهیاو مرکز دا  رایکند. زیم  نییتع

  گری که رفته است گم خواهد شد و د  یبرود، عاشق  زیاگر او ن

  ن یوجود نخواهد داشت. همسر استاکر مرکز زم  یهرگز بازگشت

خان و  رستگارممره  ۀاست  و  میها  استاکر  در  یها.  تا  رود 

سرزم  یبرا  یراه  یجووجست  آفت  و  بحران   یمادر  نیرفع 

بازم  یول  .دیبرآ پا  یابه خانه  گرددیهمواره  و مقصود    انیکه 

 ی زیصورت سحرانگجهت خانه و اتاق به  یی گو  تمام سفرهاست. 

تغ استاکر  ای م  رییدر  و  اتاِق  نیکند  که  است   ی قیحق  خانه 

درتآرزوهاس سکانس  ی ک ی  .  خانه    ی، ان یپا   یها از  به  استاکر 

از    انیاست. گردهیاست و رنجور و ناتوان در بستر آرمبازگشته

م سخن  د   د یگویآن  باقانسان  یبرا  یمانی ا  گریکه    ی ها 

  گرید  رایز.  با او به منطقه نخواهد آمد  یکس  گرید   است.نمانده

به   دنیبخش  امیالت  یرا ندارد. زن که در پ   یز یچ  یآرزو  یکس

م  او  از  برود،   خواهدیاوست  منطقه  به  همراهش  به    ی ول   که 

وجود    در  دیام  ؛یتوانینه، نم»  :دیگویو م  زندیاستاکر سرباز م

سخن استاکر نه    نیا  (.1979« )استاکر،  شودیمتزلزل متو هم  

  .هراس  است از سر  یبلکه سخن  ده، یچیمغرضانه است و نه پ 

  نهسفر شود مرکز خاهماو  که زن با    یدر صورت  ترسد یاستاکر م

از اتاق آرزوها    یریاو تصو  یزن برا  رایز.  برود  انیاز م  مانیو ا

  گر یو با رفتن او د  ها،یست. مرکز تمام خوب هایدر جهان تباه

 نیبازگشت به خانه وجود نخواهد داشت. در آخر  یبرا  یلیدل

اتاق آرزوها    یدهد. نه از سویم یبه ناگاه معجزه رو»  سکانس 

باز    لمیدخترک فلج. رنگ به ف  یاز سو  بل  ؛یی استعال  ییروین  ای

  ی اه یگ  یهاکرک  دی و شا  دی سف  زیر  یگردد. اتاق پر از پرهایم

آ آنجا  یزیدخترک چ  ایاست.  ممنوع به همراه   ۀاز منطق  ،از 

چ خود،  نگاه  با  او  رو  زهایدارد؟  م  زیم  یرا  و  یتکان  دهد، 
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 ۀکودک منطق.  شودیهمراه م  یگذر قطار  یبا صدا  یقیموس

را   یانسان  یشاد ی ناب تمام ی مانیممنوع را با خود دارد. او با ا

م کف  مو"است:    گفته  یتارکوفسک  . آوردیبه  در  اما  رد  و 

شا ینم  ،دخترک ام  یلیخ  دیدانم.  همان  او  باشد.    دیساده، 

اند. به  ندهیچون در راه آ  د ی. شادندیبیانگران ام  هموارهکودکان  

  د یمرموز دخترک شا  یرویکننده است. ن نییتع  ی رو زندگ  هر

ما    ایاست که هنوز بر  ایتازه  ی روهایاندازها و نچشم  یبازگو

 ۀو هم در گستر  تیمعنو  یهم در قلمرو.  "اندناشناخته مانده

نگاه، (.270:  1382«)احمدی،حس با  تنها  اجسام    دخترک 

م  زیم  یرو اتاق یرا حرکت  به  منطقه  به  سفر  بدون  و  دهد 

ا  دهیآرزوها رس را باز  مانیاست و  خود   یآرزوو به  افتهیخود 

 .  استافتهیدست 

 گذشتگی در ایثار حصول رستگاری و از خود 

 یاصل تیشخص: »دیگویم ثاریا یاصل تیشخص ۀدربار یتارکوفسک

و مبتذل   ییابتدا یکه شناخت، فیاست ضع یمن مرد  لمیف نیآخر

ن او قهرمان  دارد.  اما دارا ستیاز جهان  و شرافت    یروین  ی.  تفکر 

واال را دارد.    یبه هدف  دنیرس  ی برا   یثارگر یا  ییو توانا  است  یاخالق

گذارد  یخود را کنار نم  تیولئمس  رد،یگیخاص قرار م  یتیاو در موقع

عهد به  مخاطرینم  زین  گرانید  ۀو  در  او  فهم    یدائمۀ  نهد.  عدم 

او چنان است    یکه کنش اصلچرا  ؛است  گرانید  یاز سو  شیهاکنش

به  اطراف  که  و  یاگونهبه  انشیچشم  ادیآیم  گررانیخطرناک    ن ی. 

تراژ تع  یهست  ،کیتناقض  گام  او  برمنییاوست.  را  دارد،  ی کننده 

اتهام    زد،یریهم مرا در  یعیطب  یهاقاعده  و خودش را در معرض 

و با آنچه    یینها  قتیبا حق  شیخو   ۀاز رابط  رایدهد. زیقرار م  یوانگید

)تارکوفسکی به    باخبر است«  د، ی توان آن را سرنوشت جهان نامیم

از   دربار   یلمیف  ثاری ا(.  322:  1382ی،  احمد نقل    از   ۀاست 

رستگار   یخودگذشتگ حصول  طر  یو  فرد  قیاز   ی لمیف  .یکنش 

که با    ینجات  ؛نجات بشر   قیو حصول آن از طر  مانیا  یابیباز  ۀدربار

م  کی برآورده  مسشوی نذر  الکساندر  برم  یر ید.  که    ندیگزی را 

سبب است که   نیبه هم  دیو شا  کندیاو ناممکن م  یبازگشت را برا 

اخالق کنش  از  حالت  یاو  مامبریپ  یخود  تارکوفسکی  ابدیی گونه   .

  ی امد یپ  ،کندی الکساندر را اجابت م  هکه خدا خواستنیاگوید: »می

دهشت  هم  آرامش است  هم  و  هراس بار  چراکه    .ستا  آوربخش. 

47 Roland Barthes (1915_1980). 
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خو  خواست  به  م  شیالکساندر  دور  جهان  تنها  ی از  نه  و  شود 

گونه امکان    هر  کهبل  ؛دهدیخود را از دست م  ۀبا خانواد  شیوندهایپ

ن  یهابا مالک   یخوانهم را  م  تپش  زیاخالق همگان    .گذاردیسر 

خدا    ۀدیبرگز  کی  ۀاو به چشم من جاذب  ل یدل  نیدرست به هم  دیشا

ما را    دگریتهد  یزندگ  نیکه رسالت دارد تا ابتذال ا  ی. کسابدیی را م

را به بازگشت    انیکند و جهان  شود، فاش  یبه فساد منجر م  ریکه ناگز

  ی ... زندگتاسمانده   یانسان باق  ی که برا  یراه نجات  گانهیفراخواند.  

است.    یدنینافهم  یهاو پسرک سرشار از معجزه  ایدر چشمان مار

کنند و نه در جهان به اصطالح  ی م  یزندگ  یالیخ  ییایآنان در دن

باور ندارند و به    ،است  یشدنآنچه با دست لمس   به  کی  چی. هیواقع

آور  ادیآنان    یرویکنند... نیاعتماد م  شیخو  یالیخ  یایدن  ریتصاو

زا  .است  میقد  روس   شیخوی ب  سانیقد  یرو ین که    رانئآن  برهنه 

متوجه    را    کردندی م  یزندگ،  مناسبات  یایرا که در دن  یتوجه کسان

  ی فراسو   ییایدن  ؛کردندیها و معجزهها مییگوشیاز پ  ییایوجود دن

 یکه فقط هنر سهم اندک ییای و آگاه، دن یمند و منطقجهان قاعده 

 (.283« )همان:  استرده ما حفظ ک  یآن را برا   از

عنوان  به  48"داچا"از    یخبر   ،ی آثار تارکوفسک  ری خالف سابر   ،ثاریدر ا

ح ن  اتیمرکز  مقدس  محل  داچا   .ستیو  ف  یتنها  خانه    لم یدرون 

کاذب که در    یاست از پناهگاه  یا الکساندر استعاره  ۀخان .استیمار

سال  برا طول  شده   یها  ساخته  حوادث  از  بودن  امان    ؛ استدر 

بحران   که  یپناهگاه برابر  هدر  ندارد  یدفاع  چی ها  خود  خانه  .  از 

ابتدا با    یاخانه  .اوست  یهاجهالت   ۀخان  الکساندر از    ۀ نقش  کیکه 

گرفته شکل  نم  یاخانه .  استاشتباه  الکساندر  آن    خواهدیکه  از 

از    یااستعاره   ،خانه.  کشدیآن را به آتش م  یرو  ن یپسرش باشد از ا

  ن یاز ا.بازگشت از آن است  یدر پ  راست که الکساند   یاشتباه  ریمس

را م  رو م  یاخانه   ،سوزاندیخانه  او  دوباره ساخته    یداند روز یکه 

که   یدارد پسربچه همچون خانه کوچک چوب  دیاو ام  .خواهد شد

  ی پسر . بنا کند دیو ام مانیاز ا یاخانه  گریساخته بود، بار د شیبرا

که الکساندر در آن از پسرک    یسکانس   .استکه پدر او را آموزش داده 

مجدد آن    دنییآب دهد و به رو  دهی تا به درخت خشک  خواهدیم

باشد، بهتر  مانیا برا   نیداشته  درخت  .  معناست  نیا  انیب  ینمونه 

 مانیکه تنها با ا   یامر محال،  است از امر محال   ایاستعاره   دهی خشک
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  همچون نجات جهان که الکساندر   ی. امر محالشودیداشتن ممکن م

  دیاست که نسل جد  دواریاست و اکنون امموفق به انجام آن شده 

د  زین بار  کند  گریبتواند  ممکن  را  محال  ا  .امر  که    روستن یاز 

که او    یسکانس_و اعتماد دارد. در نما  مانینسل ا  نیبه ا  یتارکوفسک

  نسان معموالًا»  :دیگوی درخت نشسته است به او م  ریتنها با پسر در ز

برابر   است. محافظت درفظت از خود انجام نداده از محا شتریب یکار

نآدم  گرید و  طب  زیها  برابر  در  حت  عتیمحافظت  طب  ی و   عت یبا 

استوار بر    یهاهیوجود آورده بر پابه  یتمدن  جهینت  در  .استه افتاددر

 ی درد  چ یبه ه  یکیتکن  یهاشرفتیتمام پ  ،یقدرت ترس و وابستگ

  . سالح حفظ قدرت  ای  یاستفاده راحت  لیمگر اختراع وسا  ،خوردینم

آدم  ما م میهست  یبدو   یهامثل  چماق    کیمثل    کروسکوپی.از 

م آمیکنیاستفاده  گفتم،  اشتباه  نه،  خ  یبدو   یهادم.  ما    یلیاز 

را به    یورد علمآهر دست   یدنزهمتر هستند. ما در چشم به ی معنو

آن  میکشانیم  یگمراه از  ما  ش  ی برا.  به  استفاده    طانیخدمت 

هم  ،میکنیم آساااز  که  هنگام  م  شی ن  قرار  توجه  . ردیگی مورد 

  ی ضرورریکه غ  است  یزیآن چ  بار گفت که گناه هر  کی  یا نابغه

  ی ، تمدن ما از آغاز تا انتها بر مبنامیریگفته را بپذ  نیاگر ا  .باشد

.  میاده یهولناک رس  یِناموزون  یاگونه به  نگونهیاست. ما ا  گناه بنا شده 

معنو  یماد   هایشرفت یپ  نیب  یناموزون  کی اکثراً ی،  و  ما    فرهنگ 

به   .اشتباه است سرهک یتمدن ما  مییبهتر است بگو ای ،اشتباه است

مشکل    نیبه ا  میتوانیباز م  ییبگو   دیشا  ،پسرم  .میخورد  نیشدت زم

 رید  یلیالبته اگر خ  د،یشا  .میبرس  جه یو به کمک هم به نت  مینگاه کن

 . (1986)ایثار،    «رید  یلیخ  یلیخ  ،نشده باشد 

  د ی و ام  بردی م  انیآموزشش را به پا  یهمچون تارکوفسک  الکساندر

خود را به نسل    ۀاستبداد حاکم بر زمان  مقابله با جهان نامتوازن و

مرگ    ای  ،نذر الکساندر  یادا   ی بارستگار   انِیجر.  دسپاری بعد از خود م

  کوشند و ی م  ییرها  ینسل به نسل برا   ابد،یی نم  انیپا  یتارکوفسک

 . افتیخواهند    و اعتماد به آن دست  دیام  ،مانیسرانجام با ا

 گیری نتیجه

فیلم بلند    چهاررستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی و  

سینمایی او مورد ارزیابی واقع شد تا این تحقیق در نهایت به این  
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  ی تارکوفسک  یآندر    ینمایدر س  یمفهوم رستگار   پرسش پاسخ دهد:

  ی ط اجتماعینماگر چگونه از شرایس  یمعنو  یهاست و دغدغه یچ

   ؟گذاردیر میرفته و چگونه بر آن تاثیر پذیتاث

مفهوم رستگاری    :ددست آم  نتایج  به  ایندر پاسخ به این پرسش  

تارکوفسکی، مفهومی چند بر  در سینمای  تکیه  با  او  است.  وجهی 

اصول معنوی خود رستگاری انسان را در آزادی و نجات از اسارت  

می  ذهنی، جسمانی  و  به  یروحی  منوط  را   انسان  رهایی  و  ابد 

وفسکی،  داند. از نگاه تارکای اخالقی برای زندگی میگرفتن شیوه پی

تواند انسان  انسان تنها ایمان را در تملک خود دارد و تنها ایمان می

صرفاً  نگاهِ  یک  از  تارکوفسکی،  نگاه  از  که  ایمانی  دهد.  نجات    را 

ای اخالقی  ابد. شیوه یرود و رویکردی شخصی میمذهبی فراتر می 

های ایثار و  پایه  گردد و برنیکی حاصل می  که با باور به نوع بشر و

انجام رسالت فردی استوار است. پایداری بر اخالقیاتی که سرانجام  

بحران    که:  انجامد. در پاسخ به این پرسشبه رستگاری جمعی می 

باید گفت    ؟استه معنویت چگونه در سینمای  تارکوفسکی بروز کرد

بحران معنویت در سینمای تارکوفسکی همواره با بروز فاجعه    که

ارکوفسکی انسان در جایی از تاریخ مسیر  پیوند دارد. در سینمای ت

او را تا مرز انحطاط  خود را اشتباه پیموده است. میسری فکری که 

است. مسیری که باید آن را به کناری بگذارد واز نو راه  به پیش برده 

مسیری   کند.  آغاز  را  و  که  خود  سخت  کاری  آن،  اصالح 

با  سکی،  های تارکوفهای فیلمبحرانی که شخصیت  فرساست.طاقت 

 . دخیزنبا آن برمی   به مقابله  ای اخالقیبندی به شیوه پای 
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The Development of Mankind's Redemption in Andrei Tarkovsky movies 

 

Abstract 

Andrei Tarkovsky's cinema, with its deep moral implications, can be the basis for examining the crisis of 

spirituality in contemporary man. By explaining the path to human salvation, Tarkovsky fights against the 

imposed tyrannies of the human mind and soul. By understanding life in the heart of the totalitarian 

government of the Soviet Union, Tarkovsky, relying on his spiritual principles, finds human salvation in 

freedom and deliverance from mental, spiritual and physical captivity. 

The purpose of this study is to answer the question of what is the meaning of salvation in Andrei 

Tarkovsky's cinema and how the cinematographer's spiritual concerns are influenced by social conditions 

and how do they affect it? 

The method of this research is applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms 

of method. The information is also obtained in a library manner. The results show that Tarkovsky 

attributes human salvation to the pursuit of moral ways of life. According to Tarkovsky, man has only 

faith in his possession, and only faith can save man. A faith that, from Tarkovsky's point of view, goes 

beyond a purely religious point of view and takes a personal approach. By recalling emotions such as 

love, shame, desire and hope, Tarkovsky reminds him of the power of the oppressed man and asks him to 

act individually and to follow the moral ways of believing in the human race. 

It is achieved, relying on the fulfillment of individual mission and self-sacrifice, to give meaning to his 

life and bring salvation to his society. 

Keywords: Salvation, Andrei Tarkovsky, Crisis of Spirituality, Freedom, Individual Action, Moral 

Method, Combating Tyranny, Faith 

 

 

 


