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 *الستی احمد

 ** صدر رحیم

  چکیده

 رارگیریق با عنصر این آیا که دهد نشان "آرونوفسکی دارن" ساخته "سیاه قوی" فیلم در «آینه» نقش بررسعی  با تا دارد سعیی  مقاله این

 و آینه استقرار اب چگونه "آرونوفسکی" اینکه و کند؟ نزدیک مدرن پست خاص سینمایی بیان به را اثر بیان توانسته ها، میزانسن اکثر در

 بیان رایب ای وسیله عنوان به شناسی،  زیبایی بحث از فارغ را «آینه» از اسعتااده  سعوهه،  بینوان "نینا" مواجهات در آن به دادن مرکزیت

 پست ینمایس بیان برای شده مشخص عناصر به توجه با که دهد می نشان کارگردان این پیشینه. است کرده تبدیل خود خاص سینمایی

 یانب های مشعخصه  مهمترین از برخی دادن قرار مبنا از اسعتااده  با مقاله این. هسعتند  بیان از گونه این های ویژگی واجد وی آثار مدرن،

 کارکرد بررسی هب لیوتار و بودریار کریستوا، هولیا مانند پردازانی نظریه سوی از هالوسیناسیون و واقییت حادْ بینامتنیت، مانند مدرن پست

 صورت مطالیه در. است شعده  پرداخته اثر به تحلیلی –توصعیای  رویکرد از پژوهش این در. اسعت  پرداخته مااهیم این تجلی در «آینه»

 و غییرت فیلم، طول در او درونیات بازتاب با و بوده اصلی شعخصیت  همراه اثر این در فرمی های شعاخصعه   از یکی بینوان «آینه» گرفته،

 دهنده ببازتا یک بینوان «آینه» از استااده اینکه شده حاصعل  نتیجه. دهد می بازتاب محتوا و فرم تنیدگی درهم با را شعده  ایجاد تحول

 بازتاب ای رهنق پرده روی بر را او سینمای پیچیده های شخصیت از دیگر یکی درونیات است توانسته خوبی به "آرونوفسعکی " توسع  

 .دهد

 

 

 

 

 

 سیاه قوی مدرن، پست آرونوفسکی، آینه، های کلیدی:واهه

 

 
 a.alasti@yahoo.com( مسئول نویسنده) تهران دانشگاه زیبا، هنرهای پردیس نمایشی، هنرهای استادیارگروه* 

  rahim_sadr@yahoo.com  تهران دانشگاه زیبا هنرهای دانشکده سینما گروه ارشد کارشناسی **

 مدرنِ ستپ سینمایی بیان پیشبرد در «آینه» از استفاده ررسیب

 «آرونوفسکی دارن» ساخته «سیاه قوی» فیلم



 مقدمه

 مدنظر همواره ها قرن طی در هنرها در آینه ماهیت

 عکاسعععان، نقاشععان،  نویسععندگان،  از اعم هنرمندان

 این. اسععت بوده سععینماگران امروزه و دانان موسععیقی

 هب قدم گاهی صرف بازتابِ عامل یک بر عالوه عنصر

 با طریق این از و گذارد می وهم و جادو خیال، دنیای

 هنرمند نظر مد مینای نمادین، و استیاری فضای خلق

 در نآ تصویری کارکرد به توجه با آینه. کند می القا را

 زا بسععیاری اسععتااده مورد تاکنون سععینما مانند هنری

. اسععت گرفته قرار مختلف، های سععبک با کارگردانان

 رابرب در سوهه متقابل رابطه در آینه کارکرد سعینما  در

 بر عالوه آینه برای توان می شععود، می تیریف خود

 اجسععام صععرف دهنده انیکاس که آن فیزیکی نقش

 از خود تشععخیص مانند دیگری کارکردهای اسععت،

 تاکیک همزمان و( خویش ای آینه تصععویر) بازتاب

 خود، و آینه در سعععوهه تکثیر بازتاب، این از خود

 دآگاهخو بازتاب شخصیت، برای دوباره تولد و نوزایی

 دیگری، عنوان به سوهه ناخودآگاه از نمایشی سعوهه، 

 شنق اهمیت آینده، درون به و جهان بر سوهه فرافکنی

 دیالکتیک خودآگاهی، و خود گیری شععکل در بازتاب

 بیگانگی دیگری، با یا آینه در خود بازتابِ با خود

 توجه جلب آینه، در سعععوهه خود بازتاب بعا  خود

 اساحس خودشیاتگی، آینه، درون جزییات به مخاطب

 را رهغی و خود تصویر با سعوهه  تمامیت و یکپارچگی

 گاته موارد بر عالوه آینه سععینما، در. کرد مطرح نیز

 ویر،تص از بخشی کردن کادره منظور به تواند می شده

 ناسیش زیبای یک ایجاد منظور به تصویری فرم ایجاد

 واقییت دادن نشان و واقییت در بردن دست و خاص

 ترین ابتدایی از. گیرد قرار اسعععتاعاده  مورد افزوده

 هشععد دفرمه واقییت یا غیرواقیی بازتابِ کارکردهای

 وحشت گونه های فیلم در آن از اسعتااده  به توان می

 در ههسو نمایش و آینه از استااده بنابراین. کرد اشعاره 

 به عشرو سپس و شود می دیده طبییی ابتدا در که آن

 غییرت اصلی سوهه آنکه بدون کند، می وضعییت  تغییر

 می سععبب را واقییت در تیلیق ایجاد دهد، وضععییت

 می که است مااهیمی از بخشعی  تنها موارد این. شعود 

 اخالل همین. برشععمرد آینه کارکرد و حضععور از توان

 با هایی فیلم در آینه حضور تا شده سبب واقع امر در

 در سیی که  1"سیاه قوی" مانند شناسی روان رویکرد

 عمل بخوبی دارد، شععخصععیت شععدن دوپاره بازنمایی

 خلق در آینه از بجا استااده با  2آرونوفسکی دارن. کند

 اب چنان را فیلم فرم توانسععته درخشععان های میزانسعن 

 به دسععترسععی برای را آن بررسععی که درآمیزد محتوا

 فیلم در کارگردان این. است کرده ضروری اثر، جهان

 شیدنک تصویر به برای که داده نشان خود پیشین های

 ابزارهای از ای گونه به ها، شخصیت درونی احواالت

 های جلوه میزانسععن، تدوین، مانند سععینمایی مختلف

 را درنم پست سینمایی بیان که کرده استااده... و ویژه

 شد خواهد سیی مقاله این در. کند می متبادر ذهن به

 مفیل در چگونه آرنوفسععکی نظیر، هایی پرسععش به

 درونیات نمایش به آینه از اسععتااده با "سععیاه قوی"

 ،تصویرگری لزوم همین پس از و پرداخته شعخصیت 

 آینه است؟ یافته دست  3مدرن پست سینمایی بیان به

 رد اثر محتوای با حد چه تا فرم از عنصععری عنوان به

 .شود داده پاسخ دارد؟ تنیدگی هم

 از یرغ به فارسی زبان در پژوهش این پیشینه مورد در

 11 شععماره فصععلنامه در محمدی مجید آقای مطلب

 یگرید تحقیق تاکنون ،«سینما در آینه» عنوان با فارابی

 یکسان به توان می اما غرب در. است نگرفته صعورت 

 فرانسعععسعععکو و 5نیکولز بیل ،4برانیگان ادوارد مانند

 طور به سینما تئوری حوزه در که کرده اشاره 6کسعتی 

 ها مفیل برخی در بازتاب و آینه کارکرد شرح به گذرا

  .اندکرده اشاره
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 نظری بحث

 در بیسععتم قرن از آینه بر منسععجم مطالیات شععروع

 درباره 7والون هانری آرای با سععنتی روانشععناسععی 

 برای  8الکان هاک راه تا گذاشت میدان به قدم بازتاب،

 موضععوع. شععود هموار« 9ایی آینه مرحله» نظریه ارائه

 طریق از 11ایگو گیری شعععکل درباره الکان مقعاله 

 هومر) است خود از تصویری با خویش همانندسازی

 با شعععی یک بینوان نظریه این در آینه(. 35:1388

 ات گرفته قرا روانشعناسی  نظر مبنای مشعخص،  ماهیت

 اما. یععابد تبیین قععابلیععت خودآگععاهی نمود فرآینعد 

 در هآین در شده بازتاب دیگریِ شده گاته که همانطور

 این کهبل نداشععته واقییت با نسععبتی ها فیلم از برخی

 در. کند می فراهم را واقییت فرا ظهور مقدمه شععی

 «واقییت حادْ» یا  11رئالیتی هایپر ماهومِ راسععتا همین

 مدرن پسعععت دوره پردازان نظریه مهمترین از یکی

 بود میتقد بودریار. شود می مطرح 12بودریار هان یینی

 دسععتخو  واقیی امر تاکنون رنسععانس زمان از که

 ها رسانه و قدرت های سیستم دائما و شعده  تغییراتی

 جایگزینی و واقیی امر خلوص بردن بین از حال در

 دْحا ماهوم از وی. اند بوده واقییت قالب در خود پیام

 چگونه که دهد نشععان تا کند می اسععتااده واقییت

 های  رسععانه انگیزه پس از تواند  می انسععانی، آگاهی

 به و برآمده ناب، تجربه تیدیل و جرح در مختلف

 ظریاتن در بودریار. کند پیدا دسترسی اصعیل  واقییت

 هک صورتی در نکرده اشعاره  مدرنیسعم  پسعت  به خود

 شععاخصععه مهمترین از یکی به او واقییت حادْ  ماهوم

 هب امری را واقییت حادْ او. شد تبدیل جریان این های

 خیرتس و واقیی امر عین بلکه واقیی، امر شعبیه  غایت

 واقییت حادْ که طوری به. داند می آن جایگاه کننده

 کسععی. سععازد  می پنهان را واقیی امر نبود و غیاب

 در. نیسععت کاری پنهان این و جایی جابه این متوجه

 واقیی امر از تر واقیی واقییت، حادْ حعالعت،   این

 اشغال را جایش ماهرانه چنان دیگر، بیان به. شعود می

 .کند می گری جلوه آن خود از تر  واقیی که کند  می

 د،گیرمی را واقیی امر جای تنها نه واقییت، حادْ البته

 امر زا رونوشتی یینی ندارد؛ بدان هم ربطی هیچ بلکه

. نیسععت آن نمای واقع و ظریف بدل و نبوده واقیی

 امری و نداده ارجاع خود ورای چیزی به واقییت حادْ

 .  است بنیان خود

 مرحله چهار واقییت، حادْ مراتب بندی تقسیم در وی

 حادْ تا گیرد می نظر در تصعععویر برای زنجیرگونه

 از یبازتاب تصویر اینکه اول. یابد ظهور امکان واقییت

 ایلوهج تصویر مرحله، این در. است ابتدایی واقییتی

 شاع       نظام به متیلق اینجا در بازنمایی و است نیک

 را یابتدای واقییتی تصویر دوم مرحله در. اسعت  ربانی

 ای جلوه آنرا وی که کندمی تحریف و پوشعععاندمی

 در .کند می میرفی پلیدی نظام به متیلق و اهریمنی

 را ابتدایی واقییتی غیعاب  تصعععویر سعععوم مرحلعه 

 هجلو یک منزله به را خود تصععویر اینجا. پوشععاندمی

 مرحله در. است جادوگری نظام به متیلق و نمایاندمی

 ندارد واقییتی هیچ با مناسبتی گونه هیچ تصعویر  آخر

 مرحله این در. اسععت  خود  از ناب ایوانموده و

 نیسععت، هاجلوه نظام آن از رو هیچ به دیگر تصععویر

 هک ایعرصه به ورود. دارد تیلق وانمودن نظام به بلکه

 را هیچ چیزی، کردن پنهان جای به هانشععانه گسععتره

 به ورود واقع در(. 1393:361 اسععتم،) کندمی پنهان

 از درست آن در که عصعری  اسعت؛  هاوانموده عصعر 

 شععناخت قابل آن مصععنوع از واقیی امر و نادرسععت

 از هادال و رمزگان جدایی دلیل به این و نیسعععت

 توانندمی رمزگان. است خود های مدلول و هاواقییت

 یاتح به یکدیگر بر تکیه با و واقییات از مسعععتقل

 نکهآ بدون بزنند، دست تولید باز به و دهند ادامه خود

 سازیهشبی به رمزگان. باشند داشته واقیی امر به نیازی

 تهگرف پیشی واقییت از مراحلی در آورده، رو واقییت

 دوره سوم

 شماره هاتم

 98تابستان 
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 بر را عرصه خود، گون واقع و جایی همه باحضعور  و

 واقییت حادْ سععرانجام،. سععازندمی تنگ واقیی امر

 . دهد می نشان واقیی امر بر ارجح را خود حضور

 از نیز 14کریستوا هولیا توسع   آن وضعع  و 13بینامتنیت

 می محسوب مدرن پست اثر های شعاخصعه   مهمترین

 در آن به ارجاع و متون کریسععتوا نظر طبق. شععود

 تدرس فهم به بسیاری کمک تواند می آثار از خوانش

 متون دیگر از جدا ای جزیره متنی هیچ. کنعد  متن

 اشععاره گوناگونی های رابطه به اصععطالح این. نیسععت

 هم به مضععمون و صععورت لحاظ از را متون که دارد

 دیگر متون با نسعععبت در متنی هر. دهند می پیوند

  15فرامتنیععت(. 1391:27 مطلق، نععامور) دارد وجعود 

 رانسویف میاصر منتقد و پرداز نظریه که است تیبیری

 ینا با. برد می کار به بینامتنیت ازای در 16هنت هرار

 برای را ماهوم این خواهد می که جا آن از هنت حال

 یقطر آن از متون که گیرد کار به هایی شععیوه ترسععیم

 از و شوند، فهم و تاویل مند نظام شعکل  به توانند می

 از خود رویکرد ی فاصعععله خواهد می کعه  آنجعا 

 اصطالح کند، حاظ را 17 پسعاساختارگرا  رویکردهای

 ی پدیده نمودهای ی همه به اطالق در را فرامتنیت

 ی مقوله پنج به را آن سععپس کرده، وضععع بینامتنی

 -2 بینععامتنیععت-1 کنععد؛ می بخش تر مشعععخعص 

-5 21زبرمتنیععت-4 19پورامتنیتعع-3  18پعیعرامتنیععت  

 مدیوم در همچنین(. 1395:148 آلن) 21سعععرمتنیت

 ینقاش سینما، ی«ها زبان» از توان می غیرادبیات هایی

 حاصل تولیدات که هایی زبان گات، سخن میماری و

 اشاره، رمزگذاری، باز رمزگذاری، پیچیده الگوهای از

 ار پیشین های رمزگان و ها نظام جایگردانی و بازتاب

 در تغییر ایجععاد این(. 247همععان،)گیرنععد می بر در

 رمنج تازه نتایج به تواند می گرفته صعععورت ارجاع

 از ررمق های برداشت تواند می اغلب بینامتنیت. شعود 

 ،همان) کشد چالش به اساسا را غیرادبی هنری اشکال

 نره بینامتنیت در آلن نظر به که تغییر این در(. 249

 زمینه یابد، می بیشععتری  وقوع امکان مدرن پسععت 

 میتقد هیوارد. کنعد  می ممکن را 22بریکواله ماهوم

 یا هانرها ،23هابافت ها، سععبک بریکواله در که اسععت

 در. گیرند می قرار هم کنار در مختلف های گاتمان

 یم خود به فرمی بریکاله خوان مخالف پسامدرنِ هنر

 های نوآوری گاتمان، یک بطن در لحظه در که گیرد

  (.1393:44 هیوارد،) شودمی تکرار دیگر گاتمان

 

 فیلم بررسی

 در اینکه به توجه با شععد ذکر مقدمه در که همانطور

 پست یسینمای بیان پیشعبرد  در آیینه کارکرد مقاله این

 ها شخصیت که هایی صحنه لذا. اسعت  نظر مد مدرن

 روند در مهمی نقش آیینه و دارند حضععور  آینه در

 دهش گرفته قرار واکاوی و بررسی مورد دارد، داسعتان 

 به آینه وجود با فیلم در مدرن پسععت عناصععر. اسععت

 نماها میزانسععن و دکوپاه در کلیدی عنصععری عنوان

 هععای درگیری طریق، همین از تععا شعععده تقویععت

 که خود کشععف و بیرون جهان با اصععلی شععخصععیت

 انبی به شععود، می واقییت ماهوم به او نیل به منجر

 .درآید سینمایی

 روایتگر 2111 سال در شده ساخته «سعیاه  قوی» فیلم

 بتواند تا است تال  در که است  24نینا نام به بالرینی

« 25قو دریاچه» میروف باله در را ملکعه  قوی نقش

 طبق. کند بازی« 26چایکوفسععکی ایلیچ پیوتر» سععاخته

 رد بازی برای الزم روحیه نینا باله، کارگردان گاته

 دبتوان تا کند  می تال  او. ندارد را سععیاه قوی نقش

 رونید خصوصیات با نینا شعخصعیت  . برسعد  نقش به

 ات دارد نیاز سیاه قوی نقش با مواجه در خیر سعراسعر  

 داشته دسعترسی  شعر،  از خود روانی های  اندوخته به

. دکن اسععتااده آن از نقش به دادن شععکل در بتواند تا
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 ورظه مقدمات گیرد  می تصععمیم وی وقتی بنابراین

 هشد انایالتی و فیل دچار کند محیا خود درون را شر

 اگرتماش به آینه با مواجه در ها وضییت تغییر این که

 .شود  می داده نشان

 و ها شععخصععیت رواب  به ارجاعاتی دلیل به ادامه در

 فیلم محتوای از توضععیحاتی آینه، در ها آن بازنمود

 دیوارهای است، آینه در اسعیر  نینا. اسعت  شعده  آورده

 پوشععیده تماما کند می زندگی آن در او که آپارتمانی

 سرکوب مادری نظر زیر دائما او هستند، آینه در شده

 با دائما مخاطب. اسععت یافته رشععد جو مداخله و گر

 از انداست روند در تا است درگیر نینا اصلی شخصیت

 در نانی یابد، تکامل کامل زن یک به نابالغ کودک یک

 میصععوم و پاک گناه، بی سععایدی قوی میمول حالت

 به اتاقی با اسععت کودک یک هنوز او واقع در. اسععت

 یکی دنیای از هنوز که ها عروسععک و صععورتی رنگ

 هک مادری اسععت، نیافته رهایی مادر  با خود پنداری

 یای عقده دچار خود هنوز باله در توفیق عدم دلیل به

 ایی شده نقاشی های پرتره اتاقش در و اسعت  درونی

 ربطو. است کشیده دختر  ی چهره از فق  که است

 کانسس از نیمی از بیش در که گات توان می تقریبی

 هسععته. دارد وجود میزانسععن در آینه فیلم، این های

 شععخصععیت درون به مربوط فیلم این در درام اصععلی

 .است شعده  پرداخته آن به روانکاوانه لحاظ از و بوده

 آینه از دلیل همین به آرونوفسععکی  قوی احتمال به

 بازتاب فیلم موضععوع که دهد نشععان تا کرده اسععتااده

 و حضور ای گونه به. است شعخصعیت   درونی تحول

 یم تغییر کاراکتر همراه فیلم روند طول در آینه نقش

 ای سععوهه به فرمی های اسععتااده حالت از که کند

 موارد این به توجه با. شود می تبدیل محتوا، با درگیر

 هشععد داده قرار بررسعی  مورد تاصعیل  به آینه حضعور 

 .است

 

 انعکاس در محبوس

 افتتاحیه، سکانس در( 1تصویر) آینه حضعور  اولین در

 و نآ مقابل نینا که شععود می دیده ایی تکه سععه آیینه

 صویرت دو بازتاب. است گرفته قرار تصعویر  به پشعت 

 هب اشاره خود تصویر دو این. است افتاده آینه در او از

 و درگیری آسعععتانه در نینا که دارد موضعععوع این

 و چیدمان صععحنه این در. اسععت خود با دوگانگی

 نهزمی پیش در باز درِ که اسععت ایی گونه به میزانسععن

 ندک می دعوت نینا زندگی دیدن به را مخاطب تصویر

 ینهآ دیوار  بر که است باز اتاقی درِ وس ، آینه در و

 یرتصو دو بازتاب اگر همچنین است، شده آویخته ای

 رد که نینا گیریم نظر در مثلث ضععلع دو را آینه در

 دو طالقی نقطه و مثلث سوم ضلع است تصویر مرکز

 یحدود تا صحنه این در بدن ماهوم است، دیگر ضلع

 برابر رد را خود تمامیت نینا که اسععت نکته این بیانگر

 دده می انجام که کشععشععی حرکات با و بیند  می آینه

 تصععویر این در آینه. دارد خود بدن پرور  در سععیی

 بمخاط به نینا رقص حرکات صرف بازتاب بر عالوه

 می نینا شعععناخت و درک برای آگاهی پیش نوعی

 رنگ با اتاقی در کودکانه نینا حقیقت، در. بخشعععد

 یم زندگی است،  خانه در که هایی آینه با و صورتی

 را روح نامیرایی موضوع اصعل  کانت(. 2تصعویر ) کند

 فیمیر اعلی خیر ماهوم ضروری فرض پیش عنوان به

 کامل تناسععب عنوان به خود که اعالیی خیر کند، می

 زوپانچیچ)شعععود می تیریف اخالقی قانون با اراده

 او بر نینا مادر توسعع  که اخالقی قانون(. 1396:111

 اما دهد سوق خیر سمت به را نینا تا شعود  می وضعع 

 دآموز می کند، می رشد فیلم طول در نینا که همانطور

 و نظریات و کند بیان را خود جنسععیت و خود  که

  .کند می رد را مادر اخالقی قوانین

  

 دوره سوم
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 ’4“:21-1تصویر

      

                      
                                                              37:’31“ -2تصویر

 

 
 55:’51“ - 3تصویر

 صععحنه یک در نیز مادر  با نینا وجودی وضععییت

 اسععت  شععده داده نشععان آینه وجود با درخشععان

 باله کاش از لنگه یک ای گوشععه در نینا(. 3تصععویر)

 بر دیگر ای گوشه در نیز مادر و کند می آماده را خود

 نآ. کند می آماده را دیگر لنگه نشعسته  صعندلی  روی

 این در. اند نشععسععته لتی  سععه آینه یک روبروی ها

 در سیاه قوی ایجاد عامل های نماد از که مادر صعحنه 

 الهب اجرای در او مشوق شعود  گاته اسعت  بهتر یا نینا،

 کی در ،(دو این بین شععده تقسععیم کاش لنگه) اسععت

  وسعع لتِ و گرفته قرار دیگر لتِ در نینا و آینه لتِ

 وس  در شده گشوده درِ آینه لتِ این در. است خالی

 منزل به و نینا رسععیدن کمال به مرحله دهنده نشععان

 نزد حقیقتِ نیز اینجا. اسععت  او رسعععیدن مقصععود 

 .هدد می نشان بیننده به را خود آینه توس  کارگردان

 ترین پنهان نزدیکش، نمعاهای  بعا  خوب فیلمِ یعک 

 می آشععکار را ما  27چندوجهی زندگی های قسععمت

 تطبیی کاری ریزه نزدیک نمایی است ممکن گاه. کند

 اما. دارد نظر جزء به که آید نظر به  28محضععی گرای

 یک پنهان چیزهای بطنِ از خوب نزدیک نمعاهعای  

 ابطهر باریک، ی نکته یک انسععانی، ظریف وابسععتگی

 می بیرون گرم، احساس یک زندگی، با صعمیمانه  ای

 بیان به آینه با آرنوفسععکی(. 1376:65باال )کشععند

 این به( 4تصععویر) اسععت کرده ورود مدرن پسععت

 ددمتی های بازتاب و ها آینه از استااده با که صعورت 

 دهنده بازتاب فلزی سطح 1 و آینه 6 تصویر، کادر در

 در. کند می سععردرگمی و آشععتاتگی دچار را مخاطب

 ینهآ در ها شخصیت چندپارگی بر عالوه تصعویر  این

 حسی بازیگران چیدمان با فضعا  در شعده،  پخش های

 نینا برای نمونه برای. اسععت آمده وجود به را عمق از

 به نما اندازه دو خاصععی محل در ها آینه دادن قرار با

 بیدی بازتاب در و زمینه پیش در  29کلوزآپ ترتیب

 یا اسععت، گرفته بهره 31کلوزآپ مدیوم نمای اندازه از

 با هشععد طراحی بازتابی زمینه پیش در ورونیکا برای

 می عمق از حسی موجب زمینه پس در بازتاب همان

 ارب توانسععته آینه از گرفتن کمک با همچنین. شععود

 با ،(5رتصوی) کند تر غنی مراتب به را تصعویر  مینایی

 و نینا از دیگر بازتاب 4 و پشععت از نینا دادن نشععان

 فاصله این که دهد نشعان  ها آینه در را ها آن ورونیکا

 انداست های شخصیت فاصعله  گویای تصعویر  عمق و

 . دارد نیز هم از

                           

            
                                                                   29:’6“ -4تصویر
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 6:’42“ -5تصویر

 فیلم و موسیقی میان پلی

 قدم و بینامتنیت توان می را فیلم مهم بسعععیار نکته

 حال، این با. کرد عنوان واقییت حادْ حیطه به نهادن

 به یپسعاساختارگرای  در که ماهومی به هنت بینامتنیت

 هب را بینامتنیت این او شعععود؛ نمی مطرح رفته کار

 حضععور» و «متن چندین یا متن دو همزمان حضععور»

 آلن)کاهد می فرو «دیگر متنی در متن یک بعالایل 

 یقو» افسععانه به متنی لحاظ از فیلم این(. 1395:148

 شارها «چایکوفسکی» ساخته «قو دریاچه» باله و «سیاه

 قوی انهافس موضوعِ فیلم این نویسندگان. دارد مستقیم

 هنرمند یک درگیری به توجه با و 21 قرن در را سععیاه

. اند کرده بازنویسی نظر  مورد نقش به رسیدن برای

 رسیدن کمال به و آدمی در شعر  وجود لزوم به اشعاره 

 اسععتیاره او، در پدیده این برآوردن سععر از پس نینا

 می. اسععت کرده عرضععه را «سععیاه قوی» از جدیدی

 یایدن دادن نشان برای آرونوفسکی اصرار به بایسعت 

 دیگر و کارگردان مادر،. کرد اشاره آینه در نینا اطراف

 به آینه درون فیلم، از نیمی در همگی هعا  بعالرین 

 همان یا باله کارگردان. اند شععده کشععیده تصععویر

 های صععحنه اولین در «سععیاه قوی» افسععانه جادوگر

 دهش کشیده تصویر به تکه دو های آینه در حضور 

 درسععتی به ایی، آینه میزانسععن این ،(6تصععویر) اسعت 

 دهکر تقسععیم شععر و خیر نیمه دو به را باله کارگردان

 که دهد نشععان مخاطب برای را او درونیات تا اسععت

 بیرون دنبال به نینا در سععاید قوی وجود با همزمان

 رابطه این. نیناسععت ذات درون از سععیاه قوی کشععیدن

 ترکیب در همزمان آینه در نمایش کارگردان بازتاب

 دهد، می نشان عالی نحو به را خود( 7تصعویر ) بندی

 ردهک تقسععیم نیمه دو به را کادر آینه تصععویر، این در

 کارگردان و نینا بازتاب که راست سعمت  تکه اسعت، 

 و ددار قرار خیر تیبیری به و سععاید قوی نیمه اسععت

 نمای اندازه با اسععت کارگردان خود که دیگری نیمه

 کادر، لبه به نسععبت محدود دیدی محدوده و کلوزآپ

 هر گویی که انگیزاند می بر بیننده در را حس این

 بازتابی و شود رانده بیرون کادر از است ممکن لحظه

 نآ توان می که او صورت برابر در پو  سعیاه  زنی از

 سععیاه قوی خلق برای او ذهن دغدغه از تیبیری را

 رخ به را خود وقتی نما این در آینه اهمیت دانسععت،

 به نهت خیر و سایدی نیمه از نینا بازتاب که کشعد  می

 و سایدی نیمه سمت به و زند می شر و سعیاهی  نیمه

 نچنی گات توان می یقین به. گرددمی بر خود خیر

 اهدخو مینی بی آینه حضور بدون نما این در میزانسی

 . بود

       

 
                                                                 11:’36“ - 6 تصویر

 

 13:’11“ - 7 تصویر

 شر تولد

 نشععانه» خود کتاب از بخشععی در 31متز کریسععتسععن

 دوره سوم یبرا «ایی آینه ساختار» از صعحبت  «سعینما  شعناسعی  
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 ردهک«  فلینی فدریکو» یسععاخته «ونیم هشععت» فیلم

 در فلینی نماینده  گوئیدو کارگردان شخصیت. اسعت 

 حد یب صداقت خودشیاتگی، و خودپسعندی  با فیلم،

 ابانتخ در ا  ناتوانی نابسامانش، هستی حصر ، و

 ناگهان که «رسععتگاری» نوعی به الیزالش امید کردن،

 دلمشععغولی با کرد، خواهد حل را ا  مسععائل همه

 به عیانش اشعععتیاق با ا  مذهبی و اروتیک هعای 

 یم خالقش به دوقلو مثل فیلم در چیز همه گنجاندن

 که اسععت  توضععیح  به الزم(. 1395:278 متز،) ماند

 وییبازگ نوعی به شاید ایی آینه سعاختار  از متز منظور

 با تاس فیلم در بازتابنده خود ساختار از تری ماصعل 

 دخو که فیلمی درباره اسعععت فیلمی که تااوت این

 کارگردان یک درباره فیلمی تنها سععینماسععت، درباره

 صععدق که کارگردانی درباره اسععت فیلمی بلکه نیسععت

 مطرح از هدف. کند منیکس فیلم در را خود  دارد

 می هک است این متز کریستین ایی آینه سعاختار  کردن

 و نهآی بررسی در را آن ساختار این گرفتن وام با توان

 طرحم اینگونه سیاه قوی فیلم در خصوص به و سینما

 می عنوان ها بالرین به بارها باله کارگردان که کرد

 دو نقش همزمان تواند می شععما از کسععی چه: کند

 ار خود فیلم سراسر در نینا کند؟ اجرا را دوقلو خواهر

 برای او ،(11،11،9،8،12،13تصععاویر) بیند می بارها

 خود در را شععر آرام آرام سععیاه قوی نقش به رسععیدن

 رسععیدن برای تال  در او که همانطور کند، می بیدار

 های توهم کند، می تال  رقصعععش در کمال بعه 

 شود، می رتا بیشعتر  و بیشعتر  واقییت با او پارانوئیدی

 دیگران ی چهره در را خود که فیلم در تصععاویر تمام

 به یزمان آینه زیرا است نشده اسعتااده  آینه از بیند می

 با لتقاب در نینا دیگریِ که آید می آرونوفسععکی کمک

 در را شعععر خودِ نینا دلیل همین به خیزد،برمی او

 افر بال بر شععدن همگام این بیند، می دیگری یچهره

 تپسعع سععمت به را او سععینمایی بیان نیز گرایی وقع

 .دهد می سوق مدرن

                     

        
                                                                        15:’54“ - 8تصویر

 

 24:’55“ - 9تصویر

            

     49:’47“ - 11تصویر

                                                                 

 51:’52“ - 11تصویر

            

                                                             1:22:’33“ -12تصویر
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 1:31:’31“ -13تصویر

 یانب و تصویری فرم خدمت در را روایت آرونوفسکی

 نحوی به ،(14تصویر) اسعت  داده قرار خود سعینمایی 

 آینه رد را نینا با( سیاه لباس) لیلی آشعنایی  صعحنه  که

 کاغذ از اسععتااده با نیز نما این در. اسععت داده قرار

 یمتقسعع نیمه دو به تصععویر دیوار دو تالقی و دیواری

 هآین در شده بازتاب ها شعخصیت  که نحوی به شعده، 

 تسم در نینا خودِ گویی و دهند می دست یکدیگر با

 ینا ناظر تنها و گرفته خود به منایل نقش کادر چپ

 در که دوگانگی نمونه از دیگر یکی. اسععت آشععنایی

 و سیاه سلطه دارد، حضعور  جا همه در فیلم سعراسعر  

 و خیر تمایزناپذیری. است شعر  و خیر همان یا سعاید 

 یک آیا که این ی درباره قطییعت  ععدم  بعه  شعععر

 نای به بلکه. کند نمی اشاره «بد» یا است «خوب»عمل

 هک ایی گستره با عمل ساختار خود که دارد اشعاره  امر

 خود که  این  اسععت بیگانه سععازد می بد/خوب زوج

 زوپانچیچ،) بد نه و اسععت خوب نه عمل سععاختار

 ای و سععیاه سععاید، تقریبا ها شععخصععیت(. 1396:129

 هک شععخصععی بازتاب اغلب اند، پوشععیده خاکسععتری

 فتهر مخاطب تا افتد می آینه در پوشععیده سععیاه لباس

 که دببر پی آرونوفسععکی ی نانوشععته قانون به رفته

 شععر از نمادی همواره ها آن عمل و آینه در تصععاویر

 عمل و نیرو پرور  به ها بازتاب آن یا بود خواهند

 تاس زمانی تصویر این. کرد خواهند کمک نینا در شر

 ینان مخالف او. شععود می نینا با درگیری وارد لیلی که

 انین که است چیزی او است، سیاه قوی یک او اسعت، 

 در بار چندین. دارد را آن به شععدن تبدیل در سععیی

  (11صویرت) بینیم می نینا شکل به دور، از را لیلی فیلم

 واقع در ا  چهره شععود می تر نزدیک که زمانی اما

 چهره دادن قرار با اینجا در آرونوفسععکی. اسععت لیلی

 شععروع را ای بازی ظرافت با او صععورت روی بر نینا

 خواب از نینا درون سععیاه قوی رفته رفته تا کند می

 دارد تااوت 33اقدام با حیث این از 32عمل. شود بیدار

 را خود( عامل)حامل رادیکال طرزی به عمعل  کعه 

 که نیستم همانی» من عمل از بید. سعازد  می دگرگون

 و شععود می نابود و نیسععت سععوهه عمل در«بودم قبال

 عمل ؛(شود نمی یا)شود می متولد دگرباره آن از پس

 چ،زوپانچی) است سوهه موقتی کسوف نوعی مسعتلزم 

 اقات به خانه در نینا وقتی دلیل همین به(. 1396:116

 وارد شر یا ا  دیگری خودِ کشد، می سعرک  مادر 

 هک او بازتاب کند حرکت او اینکه از قبل و شده عمل

 خورد می تکان آینه در اسعععت شعععر ی نمعاینده 

 به مجددا دیگر ایی صحنه در وقتی یا و( 15تصعویر )

 از قبل آینه در او بازتاب رود می مادر  اتاق سععمت

 .  شود می کادر وارد او خود

  

 
  33:’19“ -14تصویر

          

                                                             24:’56“ -15تصویر

 دوره سوم

 شماره هاتم

 98تابستان 

 179 



 45:’13“ -16تصویر

 آینه با میزانسن نوع انتخاب در شک بی آرونوفسعکی 

 نشان برای( 17تصعویر ) دیزالو از تدوینگر اسعتااده  و

 اسععت بوده موفق بحدی نینا  34بیگانگی خود از دادن

 گرفت، نادیده فیلم در را صععحنه  این توان نمی که

 خود ،کادر این در نینا ضلع سه با شده تشعکیل  مثلث

 ضلع در دارد، شعخصعیت   روانیِ بیدیِ چند از حاکی

 و شود می محو دری سعمت  به نینا کادر وسع   مثلث

 شععکسععت  یکی ماند، می باقی دیگر ضععلع دو تنها

 دو هب آینه خ  با آینه در بازتابیده تصععویر و خورده

 سلیمت نینا که ایی لحظه درست. است شده تقسیم نیم

 لیلی ورود با خورده شکست کند می احساس و شده

( 11تصععویر) بیند  می او جای به را خود ابتدا نینا که

 دیگر ایی صععحنه در. کند می تغییر دوباره چیز همه

 ردب می بیرون گذرانی خو  سععاعاتی برای را او لیلی

( 18تصویر) بپوشعد  که دهد می او به سعیاهی  لباس و

 اب گی غریبه که اسععت آن از حاکی آینه در نینا نگاه

 به است قرار سیاه لباس پوشیدن با گویی و دارد خود

 پیراهن بار، اولین برای نینا وقتی شععود، تبدیل دیگری

 را خود سععیاه پیراهن او گیرد،می آغو  در را سععیاه

 مواد مصععرف دهد، می قرار سععایدا  پیراهن روی

 پسعععران متااوتش رفتار با و کند می آغاز را مخدر

 درسععت این. کندمی زده شععگات را مخاطب و جوان

 برای را خود تا کند می شععروع نینا که اسععت زمانی

 . کند آماده بودن سیاه قوی

        

 
      49:’31“ -17تصویر

                                                        

 1:11:49“ –18تصویر

 خود هزارتوی در گمشده

 بر تکیه فیلم این در مدرن پسععت برجسععته های جنبه

 و مخدر مواد مصرف دارد؛ یافته تغییر های وضعییت 

 می نشان را روایت از نوعی( 19تصویر) توهم ماهیت

 امر همین افتد، می اتااق چیزی هر فیلم در که دهد

 استااده است، مدرن پسعت  باورهای مهمترین از یکی

 مفیل این دیدن حین در سععینمایی های فرض پیش از

 مخاطبان که مینی بدین آید، نمی مخاطب کمک به

 عالوه. بسازند فیلم در را خود خاص میانی تواند می

 است، مخدر مواد مصرف از ناشی که کلوپ توهم بر

 که زمانی مانند نینا درونی حاالت از حاصععل توهم

 تکذیب را خاص شععبی در او کنار خود حضععور لیلی

 توهم ظهور از ناشععی ترس تا شععودمی باعث کند، می

 در تغییر آور سرگیجه ضعرباهنگ . شعود  افزون نینا در

 ثباتی بی از ای فزاینده حس به مدرن، پسععت عصععر

 با است شعده  همراه و زده دامن نیز شعخصعی   هویت

 این در ها آدم که بیگانگی ی فزاینعده  حس نوعی

 با فردی هویت حال هر به. کنند می تجربه عصعععر

 یم ثباتش به زمان طی در فرد خویشععتن تداوم ادراک

 کوتاه، زمانی مدت طی که، عصعععری در اما. رسععد 

181 



 جادای چیزها از بسععیاری در رادیکالی شععدیدا تغییرات

 یم دشوار پیش از بیش ادراک این بر پافشاری شعده، 

 صحنه از آرونوفسعکی  هدف(. 1396:25 بوکر) شعود 

 اوسععت ذهن های حالت تمام دادن نشععان برای توهم

 زیرا د،کن می تشععدید را نینا طبییی ادراک یا تاکر که

 می روانی وضععییت این در تنها شععده سععرکوب افکار

 با یرتصاو این. برسانند نمایش سطح به را خود توانند

 ویر بر فریم یک از کمتر دنس  فلش نور از اسععتااده

 باعث نمایش سععرعتِ این که شععوند می ظاهر پرده

 لیو نشوند، دیده توهم به آلوده تصاویرِ اکثر شعود می

 تاثیر رنگ و صدا نور، همزمانی با لحظه در و درست

 ار نینا توانیم می حتی گذارند، می مخاطب بر را خود

 سععاید قوی و  35روثبارت ببینیم، سععیاه قوی آرایش با

 نینا توهم و( 21تصعویر ) کنیم مشعاهده  جمییت در را

 شعععود می داده نمایش باله کارگردان بعا  رقص در

 هک آنچه به نگاهی فق  تصاویر این همه(. 21تصویر)

 هایرنج و توهمات. دارد افتد، می اتااق درونش در

 وعین دچار یا و پارانوئیدی اسکیزوفرنی از ناشعی  نینا

 .است هویت اختالل تشخیص

 

  

 
 1:14:’24“ -19تصویر

 

 
                                                                          1:14:’32“ -21تصویر

 1:14:’24“ -21تصویر

 وصخص به و سینما در آینه کاربرد برای بتوان شعاید 

 مماهو برای را ایی تازه مینی مدرن پست سعینمای  در

 جرز نینا مثال برای برد، بکار آینه در آن نشععانه و بدن

 غذا با است ممکن گویی خورد نمی غذا و کشعد  می

 خود ماهوم این بدهد، دست از را خود نقش خوردن

 نای دارد، حضععور فیلم تمام در بدن بر گری شععکنجه

 در ابزاری عنوان به تواند می آینه در بدن اسععتواری

 گیرد قرار مخاطب فریب برای کعارگردان  دسعععت

 زا استااده با تصویر این در آرونوفسعکی ( 22تصعویر )

 شععود، می مخاطب با سععویه دو بازی وارد ابزار همین

 ینان بدن بازتاب نحوه با مخاطب ابتدا که نحوی  به

 هک حالی در اوسععت، از بازتابی کندمی تصععور آینه در

 نهآی در بدن از نیمی شععود می مشععخص بید ایی ثانیه

 درون از لیلی گویی(. 23تصععویر) اسععت لیلی بازتاب

 نچنی اسععتااده. شععودمی زاییده آینه در نینا بازتاب

 از ییک مسلما آرونوفسکی توسع   آینه از ایی زیرکانه

 قطییت عدم یینی مدرن پست سعینمای  هایشعاخص 

 .دهد می افزایش را فیلم در شده تولید

 

 1:17:’15“  22تصویر
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 1:17:’16“  23تصویر

 در هآین برابر در سوهه تکثرگراست، خود ذات در آینه

 یم تبدیل خود دید از ای ابژه به سعععاده تکثیر یک

 گراییتکثر این بر تکیه با مدرن پست سعینمای  شعود، 

 این اسععت، رسععیده خود سععبک در جدید مااهیمی به

 هایاببازت با تکثرگرایی این در آینه از گرفتن کمک

(. 24،25تصععویر) اسععت همراه آینه برابر در نینا متیدد

 دو از استااده بر متکی( 24تصعویر ) تصعویر  این خلق

 نینا پشععت در دیگری و روبرو در یکی اسععت، آینه

 در ییک صورت به شده بازتاب تصاویر تا شده باعث

 عنو این توجیه شععوند، تکرار پشععت و روبرو از میان

 ،(26تصویر) اسعت  بیدی نمای در بازتاب از اسعتااده 

 تاوس شرِ ی جلوه همان که نینا دیگریِ بازتاب وقتی

 .گرددمی بر او سمت به آینه در

       

 
   1:16:’32“  24تصویر

                                                         

 1:16:’56“  25تصویر

 فیلم این در مدرن، پست جنبش تاکر در تغییر ماهیت

 جایی کی از ابژکتیو و سوبژکتیو تصویر. زند می موج

 تصویر که مادامی کنند، می جدا یکدیگر از را خود راه

 از خارج یا درون عنصرِ یک از بازتابی شده، تشعکیل 

 ،بازتاب آن نگرد، می را بازتاب آن که است، تصعویر 

 خارج رعنص و یابد می مینا سوبژکتیو تصعویرِ  بازتابِ

 ود این راه گیرد، می خود به ابژکتیو مینایی آینه از

 شکیلت تصویر که گیردمی فاصله هم از اینجا تصعویر 

 و نیسععت آینه از خارج عنصععر بازتاب آینه در شععده

 کنمم حتی. شود می ابژه یک به تبدیل خود  برای

 ماندب باقی ادراک قابل غیر آینه در تصععویر این اسععت

 سمت که رسدمی نظر به مشابه، طور به(. 26تصعویر )

 شععدن ظاهر حال در آینه در نینا گر سععرکوب تاریک

 نینا از ای تکه دو بازتاب چپ سععمت آینه در اسععت،

 نظر از فیال او است ممکن(. 27 تصویر) شودمی دیده

 یویژگ نظر از اما نشععود تبدیل سعیاه  قوی به جسعمی 

. اسععت سعیاه  قوی به شعدن  تبدیل حال در ذهنی های

 و است روانشناختی سعطح  در نینا برای واقیی تحول

 ینا بنابراین،. اسععت شععده بیان طبییی فرا وقایع در

 لتحمی بلکه نیسعععت، او دیوانگی بر دال نینا تحول

 تناکوحش و گیج احساس و نینا شناسایی به تماشاگر

 با ار مخاطب مستمر طور به فیلم حقیقت، در. اوست

 هنذ دوگانگی با پایدار، اطمینانی عدم و شععدید تأثیر

 برای نه نینا،(. 28 تصععویر) نماید می درگیر آینه در او

 رارق او ذهنی ی دامنه در که کمالی برای بلکه زیبایی،

 می تنها کمال که مینی این به. کندمی تال  دارد،

 ضعععمن، در آید، دسعععت به تخریب طریق از تواند

 باله اجرای در که بیرونی و درونی تخریب انیکاس

 برای تخریبی خود به او نیاز در دهد انجعام  بعایعد  

 می او به باله کارگردان. شودمی خالصه شر به رسیدن

 کردن کنترل در اوقات گاهی کمال به رسععیدن گوید،

 ودخ کنترل دادن دست از در بلکه نیسعت،  خود رفتار

 با هک است، دردناک و آهسته تغییر، فرآیند این اسعت، 

 نینا فیلم، طول در دهد، می روی روانی شدید اختالل
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 با و دکنمی حرکت سیاه قوی به شدن تبدیل سوی به

 در قدم و یافته بلوغ ا  نابالغ کودک راندن عقب

 سیاهی در آینه حضور حتی گذارد، می مطلق سعیاهی 

 دافت می اتااق آن در نینا از بعازتعابی   بعا  نیز مطلق

 (.  29تصویر)

        

    1:16:’53“ -26تصویر

                                               

 1:18:’34“ -27تصویر

       

 
     1:19:’23“ -28تصویر

                                                        

 1:21:’13“ -29تصویر

 آینه حضور از گرفته صعورت  های بررسعی  تمامی در

 در غییرت با آرونوفسکی که آید می بر اینگونه فیلم در

 لعوام نینا، شععخصععیت  تغییر با همزمان آینه کارکرد

 نینا شعخصیت . اسعت  کرده مهیا را واقییت حادْ ظهور

 دامان بر را بیرونی های جلوه درونی، تغییر با همزمان

 پشععت بر را زخمی او. کند می مشععاهده خود روان و

 رشد محل به فیلم اواخر در که کند می احساس خود

 (31تصویر. )شود می تبدیل سیاه قوی پرهای

     

  
 1:24:’43“ -31تصویر

 هآین تصاویرِ سعیاقِ  همان به همزمان نینا اطراف محی 

 تبدیل همو با تنیده درهم فضایی به تغییراتی، ایجاد با

 متس به ساید قوی نقش ایاای از پس نینا. شعود  می

 در. دشو آماده سیاه قوی نقش برای تا رفته گریم اتاق

 با و گردیده روبرو خود رقیب بینوان لیلی با خیالش

 هب را لیلی نینا، کلیدی صععحنه در. شععود می درگیر او

 ینهآ های تکه از یکی. شععکند می آینه و کوبیده آینده

 و برداشععته را دهند می بازتاب را او تصععاویر حاال که

 بینوان آینه کارکرد این. کند می فرو لیلی بعدن  در

 مانه فراوان، کارکردهای از پس نینا برای قتل وسععیله

 تلقی توهم، فضععای درون به واقییت حادْ عامل ورود

 ودخ تر حقیقی الیه به فیلم آخر در چند هر. شود می

 ویق افسععانه به درسععت بینامتنی ارجاع با و برگشععته

 رشعع از خود کشععتن با سععاید قوی همان یا نینا سععیاه،

 (.31تصویر) شود می خالص طلسم

  
 دوره سوم 1:33:’26“ -31تصویر

 شماره هاتم

 98تابستان 
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 کندمی عمل ایی گونه به  36«اسععتحاله» فیلم اواخر در

 رد سععیاه قوی به نینا شععدن تبدیل تدریجی روند که

 احسععاس او، درون سععیاه قوی رشععد همچنین و آینه

 به مخاطب برای را واقیی فرا موقییت از ناپایداری

 یک به نینا ماهیت تغییر این با کعه  آوردمی وجود

 در ینان گویی ایی صحنه در. کند برقرار ارتباط حیوان،

 وق پاهای به شکستن با او پاهای و است سعقوط  حال

 روی بر نینا بید یصحنه ،(32تصعویر ) میشعود  تبدیل

 جیبه از موسعععیقی صعععدای و خوابیده خود تخت

 روی بر تصععویر سععپس شععود،می شععنیده موسععیقی

 شود می متمرکز موسیقی جیبه در شکسته یرقصعنده 

 یرتغی روند این. است نینا برای خوبی  «37استیاره» که

 خود اوج به زمانی فراواقییت و ماهیت اسعععاسعععی

 آوردن در پر به شععروع نینا های دسععت که رسععدمی

 مشاهده قو یک ظاهر با او نهایی ی صحنه در و کرده

 .شود می

 

 
                                                              1:25:’14“ -32تصویر

 1:36:’37“ -33تصویر

       نتیجه

 املع یک بینوان آینه به تا شد سیی بررسی این در

 فیلم در مدرنی پست بیان پیشبرد در کننده تییین

 در فیلم این کلی نمای 1621 تیداد از شود، پرداخته

 از اه بندی ترکیب در مستقیم طور به نما 431 تیداد

 سیعو حجم این است واضح پر است، شده استااده آینه

 شامل را فیلم کل نماهای از چهارم یک که آینه کاربرد

 هتوانست که دارد، آینه کارکرد اهمیت از نشان شودمی

 وندپی هم با را محتوا و فرم یینی فیلم عامل دو همزمان

 به توجه با آینه. بگذارد تاثیر فیلم روایت در و دهد

 یم تیریف واقییت صرفِ بازتابِ یینی آن کارکرد

 و گرایی واقع از غیر وسیله این از هنرمند. شود

 و مضاعف کادربندی منظور به خود، کار مستندنمایی

 دفرمه با مواردی در و ها قسمت از برخی بر تاکید

 .کند می اشاره سوهه درونی حاالت به واقییت کردن

 رد هنرمند واقییت حادْ از بودریار تیریف به توجه با

 که ندک می منیکس را واقییتی آینه، از استااده اینگونه

 گرفته قرار موجود، واقییات ظاهر پس در او زعم به

 رتاسی میموال واقییت از انیکاس گونه این در. است

 ماهومی از استااده با همراه تواند می هنرمند کار از

 رنووسکیآ استااده مقاله این در. شود تاسیر بینامتنی

 االتح و کارکترها عاقبت دهنده بازتاب بینوان آینه از

 اثر نیمدر پست بیان به رسیدن برای شخصیت درونی

 ییتواق از برداشتن پرده همان بازتاب این. شد بررسی

 ماهوم متون، دیگر به ارجاع در که است ظاهری

 این هب توان می آخر در. کند می ایجاد نیز را بینامتنیت

 سب،منا جای در اگر آینه از استااده که کرد اشاره نکته

 تواند، می محتوا لحاظ از چه و فرم لحاظ از چه

.کند تزریق اثر به را فراوانی مینایی بیدهای
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