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 نقد اجتماعی و فرم

 «پارازیت»به بهانه 

 کیانوش اخباری-اردوان تراکمهنوشته: 

 

 

( Parasite 2019) پارازیت به نام جو هو واپسین فیلم بونگ به نکاتی دربارهخواهیم خیلی صریح و مشخص می

های بخصوص در تحلیلنیز، ها رخی از آنو بمغفول مانده  و خارجی های داخلیها در نوشتهاشاره کنیم که برخی از آن

که طی یکسال گذشته توانسته ؛ فیلمی بوده استها در متن پیش رو بازگویی آن نیاز بهخارجی پیش از این بیان شده ولی 

 یپایهبر خود را  کوشدمی متناین . بزندهای گوناگون و متخاصمی دامن و به بحث بیشترین توجهات را به خود جلب کند

بر عناصر  البتهو  استوار کندکند، سن گرفته تا مواضعی که دوربین اتخاذ میهای منحصراً سینماتوگرافیک، از میزآنشیوه

ها و این متن، تکلیفمان را با یک سری از واژه مواضع و تصمیماتِ انگشت بگذارد. اما الزم است برای وضوح بیشترِنیز روایی 

های آالمُدی نیست که مدام بر زنیم منظورمان این تحلیلوقتی از عناصر روایی حرف می لبه طور مثا تعابیر روشن کنیم.

ها، در دانند که کارکرد آنکنند و نمیتأکید میو دیگران کی های رابرت مکبندییف و صورتساختارهای سیدفیلدی یا تعار

توضیحی  قد یا آن چه ما در اینجا از نقد مد نظر داریمیا شاید کمی الزم باشد درباره مفهوم خود ن خدمت نگارش است نه نقد؛

و چیزی را از بیرون به  ستوار سازیممنحصراً سینماتوگرافیک ابر عناصر را های این نقد پایهایم تا اینکه تالش کرده بدهیم؛

از تنها به یاری تحلیل فرمال فیلم،   و یمذاربگهای ذهنی و تفاسیر فرامتنی را کنار آل؛ ایدهدهیمنخورد فیلم و مخاطبینش 

 .دهیمارائه  فیلماز  تفسیری دقیق و روشن ،درون
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 است« عیان کردن»هدف فیلم نقد اجتماعی، 

پس شعار ما باید این »نویسد: می 1843به روگه در سپتامبر  یانامهدر . مارکس است iiافشاگری یا iعیان کردننقد، کار 

خودش هم ناروشن است،  یرازورزانه که برا یِآگاه لِیو تحل هیتجز یاریبلکه به  ،ینه توسط اصول جزم یاصالح آگاهباشد: 

به  ای)ناروشن   «unklar»صفت نجای. طرفه آنکه مارکس در اiii«یاسیخواه به صورت س دیدرآ یخواه به صورت مذهب

بعد از آن که بالفاصله  یدر بنداین فعل را دارد و «erklären» بر فعل دیأککه ت بردیو مبهم( را به کار م کیتار یعبارت

 معنای این ایضاح را مارکس .ii«حیتشر»شود و نه  دهیفهم i«حیتصر»و  ii«ضاحیا» یبه معنا دیبه کاربرده است، و با آیدمی

(ِ ی)فلسفه انتقاد ی: فهم درونمیکلمه خالصه کن کیرا در  امانهیمرام نشر میتوانیم»: کندینامه بازگو م انیدر پا حاًیصر

 ضاحیا نیو هم از طریق ایضاح است ی یافتناهآگ، نقد هدفاست که  نیمارکس ا انیب ی. زبده«عصر نیا یو آرزوها مبارزات

به و از طریق خود خود از  خودْ ی کهفهم گریبه عبارت د نامد،یم iii«یفهم درون»که مارکس آن را  کندیم دیرا تول یزیچ

فهم از  نیا جادیدر ا ،یسفبه مثابه نقد فل ینقد اجتماع از طریق یاجتماع گرانیاست که باز نی. مسئله اآورددست می

یکه م یزیچ یبرا دهندیو از آنچه که انجام م دهندیباشند، از آنچه انجام م خواهندیخودشان، از آنچه هستند، از آنچه م

 یبا داشتن معنا «حیتصر» ای «ضاحیا»، «erklären»که میفهمینامه ما م یانیشوند. در بند پا میسه ،باشند خواهند

چه  یگناهان[ برا نیبفهمد که ]ابپذیرد/دارد  ازیگناهانش تنها ن شدندهیآمرز یبرا تیبشر»شود: یکامل م بازشناختن

موفق به  یاجتماع گرانیباز خودِ، ینقد اجتماع یاریبه  اینقد  از طریقاست که  نیمسئله ا مارکساز منظر  نیبنابرا «هستند.

 یبار به معنا نیا reconnaître«)بازشناختنِ»اند و ( آنچه تا به حال بودهرفتنِیپذ یبه معنا reconnaître«)بازشناختنِ»

 توانندیکه م یباشند و آن کار خواهندیآنچه م یبازشناس گریبه عبارت د شوند،ی( آنچه که متضمن بودنشان است مدنِیفهم

بندی صورت« سازانهبازنقد » تحت عنوان توسط اَکسل هونِت ینقد اجتماعفهم مارکس از  .شدن انجام دهنددگرگون نیا یبرا

نقد را از  یهنجار یارهاینقد بازسازانه، مع»کرده است:  فیتعر قیروشن و دق یاوهیآن را به ش کاتِسیچِل نیروب کهشود می
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 مختصِ یِهنجار یرا بر اساس ساختارها ارهایآن مع کوشدیبلکه برعکس م دهد،ینم لیتحو نشیبه مخاطب رونیب

-ها، خود: بر اساس هنجارها، ارزشترقیدق انیبه ب -بخشند یقوام م نیمع یِاجتماع اقیس کیبپروراند که به  iiiiییهاروال

 یِهنجار یمحتوا کیآشکارکردنِ  یبرا یتالش یبازساز جه،یدارند. در نت وندیها پکه با آن روال یانتظارات و الهامات ها،یریتفس

 .ii«پنهان است

 قیاز طر ،یفهم کامل و کسب آگاه دیباشد: تول نیجز ا شیمعنا تواندیداشته باشد، نم ییمعنا نمایدر س یاگر نقد اجتماع

 یارهایمع ینقد اجتماع. اما همانگونه که کندیم انیها را عروال نیموجود در ا یِهنجار یکه انتظارات و محتواها یضاحیا

وصله کند.  نمایبه س رونینقد را از ب یمعنا تواندیاست که نم یهیبد کند،ینم یگذارهیپا گرانیخود را بر اَعمال باز یهنجار

 از نقد نبود وهیش نیمفهوم و ا نیشرح و بسط ا یمکان برا نینخست نمایروشن است که س یبه سادگ یدر بحث از نقد اجتماع

در اَعمال نقادانه  تواندیم نمایمعنا که س نیباشد، بد میاز جامعه سه ینتواند در نقد نمایکه س شودیامر هرگز مانع نم نیاما ا

در  یاجتماع گرانیها( که بازآن کیبا تحر دیها، و گاه شاها، با پخش و انتشار آنو گسترش آن تیها، با تقوبر آن دی)با تأک

که از  ییهاو نه روش استکه مختص خودش  دهدیانجام م ییهاآن را با توسل به روش شود، اما کیشر رندیگیم شیپ

 یبرا و نهفته است یاجتماع یندهایفرا ایو/ هاتیکردنِ وضع انیدر عملِ ع نقد یمعنا .برآمده است یفلسفه اجتماع ای یتئور

که شامل  ییامدهای، پدارد یشناختبیآس یامدهایپ کنندیم یزندگ ایو/ را کشف ها و فرآیندهااین وضعیتکه  یکسان

و  هاتیوضع نیا رایاست ز ییندهایو فرا هاتیوضع نیچن یمشتمل بر ابراز و افشا ،. نقدشودیمو اختالالت ها رنج ،هاشیتشو

 توانندیم هافیلمیک دسته از . هستند باشد ناسازگار بخشتیانسان رضا یبرا تواندیکه م یاجتماع یزندگ رانبا گذ ندهایفرآ

انجام  یکینماتوگرافیس یهاوهیها و با توسل به شکار را با آن روش نیکنند اما ا تیرا روا یداستان اجتماع کیبه طور کامل 

 یکی نیادیگفت که علت بن دیقرار دهد. با ینقد اجتماع کیرا آگاهانه در خدمت  یداستان نیچن تواندیکه م دهندینم

نقد،  کهی)درحال شودیم فیتعر یاجتماع یبا محتوا یاجتماع لمیاست که ف نیا «ینقد اجتماع»و  «یماعاجت لمیف»ندانستن 
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وجود ندارد که  یلمیگسترده ف یکه در معنا می( و خطا نخواهد بود اگر فرض کنسازدیمحتوا را برجسته م نیا یپردازفرم

نادر  اریهستند. اما بس یاجتماع لمیف کیمعنا  نیبه ا هالمیهمه ف هک یبه قسم -نباشد یاجتماع یبه هر صورت اشیمحتوا

 ندیگویجامعه نم رامونیپ ایدرباره  یزیچ یکه به سادگ ییهالمیف ای بخشندیرا تحقق م یکه نقد اجتماع ییهالمیهستند ف

هایی است که نقد از آن دسته فیلم پارازیتفیلم  .دارندیم انیب ردیرا دربربگ ینقد اجتماع یکه معنا یاوهیبلکه آن را به ش

 بخشد.تحقق میبدین سان اجتماعی را 

نقد  در پرتورا  هالمیف میخواهینه م»بندد به کار می نقد اجتماعی در سینمابه تأسی از روشی که فرانک فیشباخ در کتاب  

 ای ردیگیرا به کار م یخودش نقد اجتماع نمایکه س مینشان ده میخواهی: مینقد اجتماع یبر مبناو نه  میکن ریتفس یاجتماع

 .i«کنندیرا محقق م یگوناگون نقد اجتماع یهاهستند که فرم هالمیخود ف نیا گرید یبه عبارت

 از رنج اجتماعی خالصیمفّری برای  :بارکنش خشونت

 ینقد اجتماع لمیدر فاست که در نظم اجتماعی وجود دارد و  iiها و اختالالتیاجتماعی یکی از پیامدهای نابسامانی« رنج»

امکان خود بقاء را از بنیاد تهدید  و شودیم ریناپذتحمل گریکه درود ها رنج تا جایی پیش می؛ در این فیلمابدییم تیمرکز

و نابود  ستیدر هم بشکنند و ن فتند،یپا ب از باید ای: دنکنیدست و پنجه نرم م راه چاره کیپرسوناژها با  جه،یدر نت کند.می

های اِتوره اِسکوال و دیگر از فیلمدهند.  رجهتییو تغ رشکلییتغ «خشونت»را به  «رنج» ییْکنشِ غا کی قیا از طریشوند 

 نیاشاهدیم که برسون،  پولیا اسکورسیسی  راننده تاکسی ،شابرول تشریفاتگرفته تا فیلم  70فیلمسازان ایتالیایی دهه 

 یجتماعروابط ا رشکلییدر جهتِ تغ یاندازچشم چیو ه کنندیبار ارائه نمتماماً خشونت یبه جز کنش یراه حل چیه هالمیف

و  ورزندیامتناع م ی«راه حل» نیدر مورد چن یو مؤلفانشان از هر نوع توهم هالمیف نیاست که ا نیا لشیاما دل  .ندیگشاینم

 یبرا یحل راه یکه در جستجو گذارندیم شیرا به نما یگانسلطهها تحت: آنکنندینم هیخود و تماشاگرانشان را با آن تغذ

و  دهیکش نیاز ا شیاست که پ یرنج زانیکه وسعت و شدت آن به م ابندییم یبستن خشونت در بکار اهستند و آن ر یمانزنده
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بینیم که میهمچنین و  دهندیگان نشان مسلطهتحت از این یزننده و موهن ریتصو هافیلمحتی برخی از این . کِشندیهنوز م

 نوین ای فاتیتشربونر در  نیپرسوناژ ساندر شاهد آنکه ی تیپیک لمپن پرولتاریا یا اراذل و اوباش هستند.ها نمونهبسیاری از آن

 نیامتناع ا رِیزناپذیغرامت گر نیدور هستند! اما ا ایقهرمان پرولتار یکامالً از تمثال واالو بد  فیکث ه،یکردر  یدمانفر

جهان را نجات  خواهندیندارند: نم زیآن را ن یو ادعا ستندیها قهرمان نگان است. آنسلطهتحت یِسازاز قهرمان هاآستنهیس

است که تنها  نیاِتوره اسکوال در نشان دادن ا لمفی بزرگ کاررا نجات دهند.  اشانیو زندگ انفقط خودش خواهندیدهند بلکه م

کار را با  نیهم زیگان نسلطهخود تحت هبلک کنندیگان اعمال مسلطهرا بر تحت یاجتماع یلیکه طف ستندیگران نسلطه

 رایز؛ کریه، کثیف و بددر  توسط همسر و فرزندانش نینو مانفردی یکیزیحذف ف لیاست دل نی: اکنندیم گریگان دسلطهتحت

 ادامه دهند. اشانیبه زندگ دهد کهها اجازه میآنصرفاً به  فیزیکی حذف نیا

اَند نه لزوماً قرار ها نه مصلح اجتماعیبینیم موردی از همین دست است. آنمی پارازیتهای فرودست فیلم آنچه در شخصیت

لزوماً نصیب ما شود ها میهای درون فیلمای، به آگاهی سیاسی و اجتماعی برسند. آنچه نصیب شخصیتاست بنا به توهم عده

اگرچه این شکل هم -شود و بالعکس. بدین معنا که این شخصیت درون فیلم نیست که باید به آگاهی برسدتماشاگران نمی

برسون  پولدهد. در بلکه این فیلم است که از طریق ساز و کار نقد اجتماعی این آگاهی را به تماشاگرانش می -وجود دارد

تضاد طبقاتی اجتماعی،  تشود آگاهی از اختالالشود رستگاری است اما آنچه نصیب تماشاگر میآنچه در پایان نصیب ایون می

زند و این افشاگری می افشاگریبرسون دست به . داردفرمایی قانون سود و پول است و پیامدهایی که در زیست انسانی حکم و

شود. او از طریق سینما ی ماتریالیستی سینمای برسون است که اغلب نادیده گرفته میاجتماعی و در نتیجه سیاسی هسته

گفتیم یک  این همان غرامتی است که پیش از این ها چه کند؛آن باداند کند و میپرسوناژهای خودش را رستگار می

 این طریق دست به عیان کردن بزند.و ناگزیر، باید پرسوناژش را قربانی کند تا از ا آست باید بپردازد:سینه
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ند، خود را از نکهستند که یک تخیل را محقق میهایی iiiقهرمان نیستند، هرکسی سیاق،همین  بر پارازیتی فیلم خانواده

اشان نتیجه زندگی حیات اجتماعیکنند. پرسوناژهایی که کنند و این کار را بدون هیچ عذاب وجدانی میفالکتشان خارج می

ی اخالقی هیچ آموزهکنند نباید هم وجدانشان معذب شود. اینجا حقیقتاً ها تغذیه میوار دیگرانی است که از فالکت آنانگل

اهند نقش قربانیان را بازی کنند و تا حدّ غایی کنش خوشوند اما نمیها اگرچه قربانی این وضعیت میآند. محلی از اعراب ندار

روند. بونگ جو هو پا به پای پرسوناژهایش در این تصاحب و تسخیر مکان و در این فرآیندِ از آن خود کردن آن خود پیش می

دارد که در همدلی با پرسوناژهایش وامیسن ما را به پاژ، مونتاژ و میزآنرود و از طریق دکوچه از من سلب شده است، پیش می

 ها اشاره خواهیم کرد.ادامه به برخی از آن

 داستان سقوط

های در نهایت تالش وهای طبقاتی هم سقوطی مداوم و ابدی در نظامنامید. آن  داستان سقوطرا نوعی  پارازیتتوان شاید ب

شاید به همین خاطر است  داری معاصر کره جنوبی.در سرمایه« پیشرفت»های «پله»برای ترقی در وده فرودستان عبث و بیه

 پارازیتها در ی دارد، حتی در پشبرد روایت. پلهسراسر فیلم نقشی مهم و کلید در تقریباًبه شکل یک موتیف ها «پله»که ایماژ 

، تمهیدی در میزانسن که فیلم است )خانواده کیم(خانواده فرودستبار های مشقتشانگر سقوط مدام و گاه باال رفتنبه خوبی ن

های دیگر، پالن آغازین فیلم و یا در برخی سکانسمنطق حرکتی دوربین را هم با خود همراه کرده است، دوربینی که چه در 

طبقاتی  بال توزیعبدین طریق موضع خود را در ق کند ومی« سقوط»دارد و به نوعی  iiiiحرکتی عمودی از باال به پایین

ماندگانی کند، بیرونماندگانِ از شهر را تصاحب میبیرون iiiنگاهِو نقطه آید دوربین همواره پایین میکند. ها تثبیت میمکان

در  هاهای زیرزمینی است. بنابراین سطح نگاه آنها و خانهها در انباریهای آنروی زمین نیز قرار ندارند و خانهکه دیگر حتی 

یه دیدی زیرین و بینابینی میان زمین و هسته پنهان زیرین آن، زاو شود و در این سطحِین میسطح زم)و دوربین( هم هخان

از وضعیت حقیقی کره  به شکل مجاز مرسل ها راترین قابتوان جامعاش میگیرد که به میانجیبرای دوربین شکل می انتقادی
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تمام  که همان وضعیت تقریباً ،داری جهانی در آن کشور استشد و توسعه سرمایهیتی که پیامد رجنوبی معاصر ثبت کرد، وضع

بر  پارازیتاست که در رنجی ش همان متأخر که پیامد عالمگیر شدهداری جهانییده از سرمایهجهان است، دنیایی در هم تن

 .شودها تحمیل میشخصیت

دهد که همگی دال ها رخ میآسا و سمپاشی سوسکست یا باران سیلوقایعی چون ادرار آن عابر م بینابینی در این زاویه دید

را که چ یابندوار امکان حیات میهایی زیرزمینی که تنها با زیستی انگل«سوسک»ی فقرا در نظام شهری است. بر موقعیت بیرون

های این فیلم به طیفی از پالن توان نگاهی دوباره داشتنا میداری معاصر هستند و به این معخود پیامد سیستم انگلی سرمایه

که  )خانواده پارک( زوج ثروتمند یدر خانه هارفتنپایین از پله تا کیمخانه خانواده  به پایین قاب در حوالی از خیابان منتهی

مخفی و زمین در نهایت به زیر نیزحتی در خود خانه ثروتمندان  در وضعیت است؛ کیممدام خانواده  «سقوط»گر همگی بیان

همچون تقدیر « مخفی» یا« فراری»موقعیت ماندگی منجر به این سقوط و بیرونکنند. روند و در آنجا گیر میمخوف خانه می

معنایی خود را که « زنجیره اصلی»شود. از سویی دیگر فیلم میدر وضعیت  )یا همان معنای دیگر پارازیت( گرانمحتوم اخالل

مناسبات حاکم را تشریح کرده و تا بتواند امر واقعیِ  کندبارگذاری می «مبارزه طبقاتی»هنده نظام فرمال فیلم است بر قوام د

توان در زبان سینماتوگرافیک فیلم تضاد طبقاتی را به خوبی میتنش/ ردپای اینهمانطور که پیش از این گفتیم  عیان سازد.

های بونگ جون هو اغلب خطی یا اجزایی از وسایل خانه و بندیها و قابسننل در میزآردیابی کرد، به طور مثا نیز پیگیری و

دهد که در کل، فرم فیلم را و از تمایز بنیادین آن ها خبر میاز غنی جدا کرده  یخطوط هندسی، فقیر را در قاب یا صرفاً

 کند.دار مینشان« مبارزه طبقاتی»سوب محتوای همچون ر

شاتی خانه معرفی کند ما شاهد النگبه زن صاحب خواهد معلم زبان جدید رافیلم وقتی خدمتکار خانه می در دقیقه چهارده

زن  ،در سمت راست قاب :است به دو قسمت غیر مساوی تقسیم شده ههستیم که در آن قاب با خطی که انگار شیار پنجر

اند که قاب، زن خدمتکار و کیم قرار گرفتهاش در حیاط خوابش برده و در سمت چپ مند را شاهدیم که روی میز صبحانهثروت
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در دو پالن بعدی وقتی که کیم با زن  د.نکنکید میأسن اینجا به خوبی بر تضاد این دو طبقه در یک قاب تدوربین و میزان

ها ، در یک جا  مدیوم شاتی از هر دوی آناین تمهید فرمال را شاهدیم هم ثروتمند در حال مذاکره برای قبول کار است باز

طه یک خط عمودی از هم جدا )فقیر و غنی( به واسط یخچال قاب را دو نیم کرده و دو کاراکتر خ این بار داریم که باز هم

هم باز  در آن جا ،راننده جدید پارک شود تا رودل کار مرد ثروتمند)آقای پارک( میپدر کیم به محدیگر،  اند؛ یا در جاییشده

 ناین تکنیک سیاسی و فرمال در سکانس جش کیم در قاب جدا می کند.او را از پدر  ،اتاق پارک یهشیش شیارِ ط عمودیِخ

کلوزآپی از کیم  ،در دقیقه صد و پنج فیلمگیرد: سویه جالبی به خود میشود منجر به قتل پارک و خواهر کیم میپایانی که 

در اینجا خود کیم به واسطه همان  ؛ست روبرو تکیه داده و بازتاب تصویرش در شیشه پیدا یسرش را به شیشهبینیم که می

در اینجا  ؛ثروتمند شدن او است گویی رؤیایش در شیشه که اش و بازتاب، بین خود واقعی و فرودستتمهید دوپاره شده است

در  -فرودست بودن و رؤیای ثروتمندشدن–تی را پنجره، کیم را از بازتابش در شیشه جدا کرده و این شکاف طبقا هم خطی در

 کند.کیم درونی می

که همان  نظم اجتماعی موجود استتصویر ایدئولوژیک حاکم بر « واسازی»به مربوط لم سازی آشکار فیاز سویی دیگر، عیان

 «قاپیدن»بیشتر در  «هوشیتیز »و  «تالش»و  «کار»با  هاو باالیی برای رسیدن به باالات پایینی آسان طبق مسیرکلیشه 

های ها را بگیرید. فیلم به شیوهکه جای باالیی وجود داردالقا کند که همواره این امکان  این توهم را قرار است وست ها فرصت

ها برود و هرچقدر هم به خانه پولدار کیمش که در آن پدر کند، از کمدی سیاهاز درون دچار لکنت میمختلفی این تصویر را 

ای که به شکلی ود دارد )ایدهبودن را بر خپایین داغ ننگِبویی که  ،دهدمی «بوی مترو»زیادی کسب کند باز هم  پول

طبقاتی را وربین هم این بر هم خوردن توازن بندی و زاویه د؛ یا حتی در قابپرداخت شده بود( iiشکنبرفالزمانی در آخر

 شاهدیم.
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سامان شهری که همان شکاف و  کره با تکیه بر زندگی شهری و حلقه پنهان این سینمای موج نوو سیاق به سبک  پارازیت

تواند تصویر ایدئولوژی شود که مین وضعیت، به نقدی اجتماعی بدل میبا عیان سازی امر پنهااست، و بین فقیر و غنی  تضاد

مند شدن و ؤیای ثروتی که پسر خانواده ربینیم، هنگاماین امر را در پایان فیلم میبهترین نمود  کند؛ «واسازی»غالب را 

ت دهد، تصویری خیالی و عبث که ریشه در خریدن آن خانه را در سر می پروراند تا بتواند پدر خود را از زیر زمین نجا

لم به این ترتیب فی دانیم رؤیایی است که هرگز امکان تحققش وجود ندارد.و ما می داردزندگی معاصر  دارانهمناسبات سرمایه

های ترقی «پله»تنها راه نه باال رفتن از  بست معنایی و سیاه فرودستان در زندگی معاصر،دهد که در این بنبه ما نشان می

مخاطبان خود ن را شاید به ای که فیلم آت حاکم بر وضعیت است، نتیجه گیریسیستم، بلکه برهم زدن خود مناسبا خودِ

گذارد ها و مصائبی که پشت سر مید که توقع داشته باشیم پرسوناز پسر از خالل رنجپس یکسر خطا خواهد بو کند.واگذار می

شدن طبقات را ببیند یا و به جای تخیل پوچ و توخالی پولدارشدن، رؤیای برچیده باید به آگاهی از وضعیت دست یابد به ناچار

بر یک یا چند قربانی عنصری اساسی است که اجازه تمرکز فیلم »...علیه وضع موجود دست به پیکار بزند. به قول فیشباخ: 

پذیر پنداریِ تماشاگر با پرسوناژ مرکزی فیلم را امکانذاتدهد کارکرد نقد اجتماعی محقق شود، زیرا بدواً قسمی هممی

ا وضعیتی تواند برآمده از همدردی یا مبتنی بر احساس طغیان یا نافرمانی در مواجهه بپنداری میذاتسازد: این هممی

بر همین . iiii«برقرار سازد iiiای ]از جنس[ بازشناسیناپذیرفتنی باشد یا حتی میان مردم جامعه و پرسوناژ فیلم صرفاً رابطه

کند که فیلمی مانند بر این نکته تأکید میسینما، اسپاگتی، طبقه کارگر و مهاجرت که ژان مارک لِوراتو در کتاب  اساس است

که بسیاری از تماشاگران آن کارگران مهاجر بودند، به یک 1974و بروزاتی در فستیوال لورَن سال ساخته فرانک نان و شکالت

شود. لِوراتو بر این باور است که عموم مردمی که در فستیوال لورَن بودند خودشان را در پرسوناژی که نینو فیلم کالت بدل می

بازشناسی صرفاً معطوف به جسم و ظاهر پرسوناژ باشد و بر مبنای  شناختند، حتی اگر اینکرد بازمیمانفردی آن را بازی می

 شدند.های پرسوناژ پیشخدمت ایتالیاییِ مهاجر به سوئیس سهیم میپنداری، در مصائب و رنجاین بازشناسی و از طریق همذات
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است که مفرّی برای  ایای یا طردشدههای نقد اجتماعی در سینما همین تمثال ضعیف، قربانی، حاشیهپس یکی از تمثال

عقالنی با -اجتماعی موجود را برچیند یا از طرق منطقیتر از آن است که بساط نظم ناتوان ، زیرایابدخروج از وضعیت نمی

در اینجا حائز اهمیت است بازشناسی )به معنای پذیرفتن و فهمیدن( آن چیزی است آنچه بر این اساس،  وضعیت مواجه شود.

 های خیالی و به ظاهر انقالبیطریق به فهم درونی رسیدن، و نه الصاق کردن ایده این دهند و ازیلم انجام میکه پرسوناژهای ف

  بر فیلم.

در خانه  کیم یپدر خانوده رفتنِو زنجیره معنایی فیلم، پالنِ درازکش پیشبرای نشان دادن پیوند مابین فرم  ی دیگرینمونه

دیدن  در دیدرس زوج ثروتمند که مشغول تاها برساند سوسکی باید در سکوت به پلههمچون ثروتمندان است که خود را 

پایین و از  کندهای سوسک را اختیار می، زاویهکیم یهای خانهفرزندشان هستند قرار نگیرد؛ در اینجا دوربین با ارجاع به پالن

حتی زوج ثروتمند در بر کاناپه را قاب،سمت راست  در عمق باالی دهد؛ت پدر خانواده قاب خود را شکل میو نزدیک به صور

دهند. سپس تصویر در نهایت بعد از را بر کاراکتر پدر فقیر نشان می بودن، تسلط محتوم خود محوند و با وجود آغوش یکدیگر

تحرک بر کف در چادر سرخپوستی و پدر فقیر بی فرزند- های مختلف از زوج ثروتمندژی بین زاویهچند رفت و برگشت مونتا

و از قاب خارج می کشدستیم که خود را روی زمین میخورد به زاویه عمود از باال که شاهد پاهای پدر فقیر هزمین کات می

های ایلشمسازد. در نهایت چند پالن بعد یکی از ود میای از پدر فقیر در قاب خهشود که باز هم موقعیت هندسی تحت سلط

 :معاصر است جنوبی اعتبار کره نیبه ا تیو در نها لمیخود ف ییان معناهز تمام جه افشردکه تصویری  بینیممی فیلم را

اف داده است، النگ شاتی از دیواری خاکستری و بی روح که خطی مورب از باال آن را به شکل قطری به پایین شک اکستریم

ی است از غلبه در تمام فیلم نشان ها در این پالن همچونپله .ه سمت پایین می رودهایی است که بخطی که در واقع پله

سوبژکتیو اثر  یاین سویهند. و محبوس در معماری اطراف خود هستبا همواره در تضاد  ههایی کپرسوناژ، معماری بر پرسوناژها

های ، ریشه در طیفی گسترده از فیلمشودبدل میپرسوناژ ها به بازتابی از ذهنیت خود سنهان معماری و میزآنکه در آن ج
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های و چه در خانهزدگان کمپ سیل ،های زیرزمینیخانهها، معماری مدرن شهری، چه در زاغه آنتونیونی تا هیچکاک دارد.

هایی شوند، مکانها فرض میپرسوناژو مزاحمی برای  ، همواره همچون زندانپارازیتدر  بورژوازی شهری ویالیی و لوکسِ

های درون فیلم است و بونگ جو هو از طریق معماری مدرن پرسوناژبی روزنه و خالی که گویی بازتاب ذهنیت خود  ،بسته

 کند.شهری، سنوگرافی جامعه طبقاتی را مرئی می

 دهیم:در پایان، بحث خود را با نقل قولی از بیونگ چول هان خاتمه می

 برای. داد کره به وام تضمین و رسید راه از جهانی بانک بعد. افتاد پا از و شد شوک دچار جنوبیدر شروع بحران آسیا، کُره »

 استفاده نئولیبرالی هایبرنامه پیشبرد برای خشونت ابزار از بایستمی مردمی اعتراضات مقابل در دولت هاوام این دریافت

است. هر چند این قدرتِ  خشونت اشمعموالً نتیجهکند به ثبات برسد و رتی است که سعی میقد سرکوبگر قدرتِ این. کردمی

بایست با قدرتی که باعث حفظِ نظام است متفاوت دانست، قدرتی که در رژیم نئولیبرال حتی مدعی آزادی در حال ثبات را می

 یونان؛ در یا جنوبیدهد؛ مثل بحران مالی در کره ها رخ میاست. برای نایومی کالین وضعیتِ شوک اجتماعی بعد از فاجعه

 تقریباً دیگر امروز. کرد رادیکال/ایریشه ریزیِبرنامهدوباره دچار را جامعه خشن شکلی به تا است فرصتی ایجاد باعث همین

غالب است، در  فضا در گسترده نظری اجماع و کاریسازش/کانفورمیسم عوض در. نیست جنوبی کره در اعتراض از خبری هیچ

. دارد را جهان در خودکشی نرخِ باالترین جنوبیفرسودگی را هم در این جامعه دارید. امروزه کره کنارش شما افسردگی و روان

 که بیرون به رو ایپرخاشگری. دارند آمیزخشونت رفتار خودشان به نسبت شوند اجتماعی تغییر خواهان اینکه عوض مردم

 .iiiii«داده است (sionaggres-auto) شود جایش را به پرخاشگریِ سرخودتم میخ انقالب به اشنتیجه
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