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 هکر سینمای برنده برگ Parasite 9201 انگل فیلم نقد
 رتصاوی قالب در گىیی داستان یعنی فیلم

 
 گذاشتٌ نهایش بٌ نخاطب برای فقر زشتی ٍ طبقاتی تضاد يا، شخصیت خلقیات Parasite 9102 انگل ای کره فیلم رد

 داستان يای کشهکش ٍ تضاد يَشهندانٌ خیلی ، نتفاٍت يای شخصیت خلق با جىن_هى بىنگ فیلو کارگردان شَد. نی
 فیلو، نَضَع انتخاب در نظر دقت ٍ فیلو شرٍع در ٍیژى بٌ نتفاٍت ژانريای انتخاب با اٍ کند. نی ریزی پی را فیلو

 کاراکتريا بٌ را نخاطب تا پردازد نی قَی پردازی شخصیت بٌ ٍ کند نی نعرفی نخاطب بٌ را فیلو اصلی يای شخصیت
 با  ٍ ( زنین زیر ) خانٌ در Parasite پالن اٍلین کند. بررسی را اٍ اصلی نشکل ٍ خلقیات ٍ بشناسد را اٍ کند، نزدیک
 .شَد نی شرٍع خانَادى

 
 

 برای کٌ است کردى انتخاب طَری را نَضَع ، حسی درگیری ایجاد بخاطر اثرش این در Parasite کارگردان يَ جَن بَنگ
 نَضَع کردن گستردى ٍ دادن بسط يهٌ این از است کردى احساس را فقر اٍ نخاطب   اگر کٌ طَری بشَد آشنا بنخاط
 بٌ را فیلو یک پذیری تاثیر تَانیو نی نا زنانی. ٍادارد فکر بٌ را يست اجتهاعی باالی طبقٌ از کٌ نخاطبی ٍ شَد نتنفر
 با را فقیر يای شخصیت نَیسندى چند ير کنیو بیان بًتر تخیل ٍ خالقیت با بتَانیو را ناجرا تلخی کٌ ديیو نشان خَبی
 ٍ بَدن ٍرزشکار بَدن، زرنگ بَدن، بايَش يهچَن گرفتٌ نظر در يا آن برای کٌ يایی ٍیژگی ٍ اخالقی صفات بٌ تَجٌ
 کٌ افرادی در را يا گیٍیژ  این از یک يیچ کٌ کنیو نی تَجٌ اٍ دقت بٌ اینجا در ٍ ديد نی نشان نرفٌ افراد از برتر ينر ايل
 !است ندادى قرار يستند پَل دارای
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 دده می ما زندگی مختلف های بخش از خبر Parasite فیلم
 
 نقش با کٌ است شدى تصَیر خَبی بٌ Parasite در گیرند نهی نظر در را چیزی خَد جایگاى جز کٌ افرادی با برخَرد ٍ فقر

 نشان خَبی بٌ را فیلو تحَل سیر ٍ درام تَانستٌ يهٌ از تر خشان در فقیر، خانَادى پدر نقش در ىه کانگ سىنگ آفرینی
 .است انسان طهع ٍاقعی يیَالی فیلو این در ديد.

 
 ٍ زشت رفتاريای بٌ دست است فقیر کٌ فردی کٌ است زنانی آن ٍ باشند داشته انگل شبیه زندگی تىانند می طبقه دو هر

 تحهل نتَاند ای لحظٌ برای را يا آن بَی ٍ کند بیکار کار از را دست تًی افراد براحتی است ثرٍتهند کٌ یفرد ٍ بزند ناپسند
 زشت ای چًرى بٌ گیرد صَرت نابرابری کٌ زنانی دٍ ير انا است بَدى جَانع بین يهیشٌ خَد خَدی بٌ ثرٍت ٍ فقر کند.

 نیل برخالف کٌ بزنند کاريایی بٌ دست دارد انکان دارند قرار درآن کٌ شرایطی بٌ تَجٌ با يا انسان ٍ شد خَايند تبدیل
 .باشد يا آن
 

 
 

 انگل فیلم تحلیل
 
 یا شخصیت دیدن بٌ قادر کٌ يا شخصیت چشو رٍی بنديا چشو نقش بٌ باشیو داشتٌ ای اشارى يست بًتر اینجا در ٍ

 نیرنگ ٍ کلک با ٍ طریقی ير بٌ را نَقعیت آن کنند نی سعی ٍ نیستند آٍرند بدست نیخَايند کٌ ای اندیشٌ جز چیزی
 انکان بیاٍرند دست بٌ نیست يا آن برای کٌ چیزی  نیرنگ ٍ لکک با نیخَايند کٌ يایی انسان ٍ بیاٍرند. بدست خَد برای
 شَد نابَدیشان باعث دارد

 به نیاز که دیگر انسان بدن بىی یک تحمل حتی ندارند را خىدشان خىشی از گذشته چیزی دیدن درک که هایی انسان. ) 
 زشت نیتَنٌ ثرٍت چقدر کٌ نیدى شانن ٍ شد اٍن نابَدی باعث بَد پسر برای خَشبختی از نهادی کٌ سنگی ( دارد کمک
 .باشیو داشتٌ آٍردنش بدست تَانایی کٌ کرد کاريایی چٌ باید آٍردنش بدست برای ٍ باشٌ

 
 چقدر افراد بعضی برای است یافتن بزرگی از نهادی کٌ باران بارش يهینطَر ٍ باشٌ شدى ننتقل نسل بٌ نسل اینکٌ نگر

 اگر است شدى دادى نشان زشت فقر اندازى بٌ فیلو این در يو ثرٍت کند. نابَد ار آنًا کٌ جایی تا باشد خطرناک نیتَاند
 .کنیو بررسی درست



 
 

 لانگ Parasite فیلم بررسی و نقد
  parasite :فیلم ساختاری تحلیل به گذری

 

 یک یا.شَد نی شخصیت یک یا نَقعیت، یک یا نکان یک بٌ راجع فیلو داستان یک نَضَع…نیکنیو شرٍع نَضَع از
 کٌ شخصیتًایی !نهیشد؟ يا شخصیت بٌ نربَط نَضَع اینجا شها بنظر .باشد يا شخصیت بٌ نربَط کٌ کلی نَضَع
 بٌ تَجٌ با چَن است! تر حاکو نَقعیت شد خَايیو ٌنتَج کنیو فکر کٌ خَب البتٌ.( انگل) نیکردند نعرفی رٍ فیلو عنَان

 .بگیرند نظر در يدفی نیشَد باعث يستند گرفتار آن در يا شخصیت کٌ نَقعیتی
 

 ()فقر طبقاتی تضاد مىضىع:
 هدرونمای

 
 برای کٌ ديد نی قرار نَقعیتی در را يا شخصیت نَیسندى کرد. خَايد زشت را يا انسان چقدر اجتهاعی نابرابری ٍ طهع
 : فیلو رنگی پی نیکنند.خط برخَرد يا ٍبازدارندى نانع انابا کنند. انتخاب خَدشان برای را يدف باید نَقعیت آن از ريایی

 زندگی افراد این زندگی بٌ شخصیت یک ٍرٍد با نیشٌ! رٍشن نخاطب برای نکان/نَقعیت/شخصیتًا ابتدا اٍل صحنٌ در
 (يا شخصیت )تغییر کند. نی خلق را بعدی يای کشهکش تحَل ٍ رگَنیدگ ٍ تغییر این ٍ کند نی پیدا تغییر يا آن

 نیزنند، کاری بٌ دست ٍ شَند گیری تصهیو بٌ نجبَر يا آن شَد نی باعث گیرند/بیکاری نی قرار آن در کٌ بحرانی بخاطر
  يست. يا آن  رٍبرٍی بازدارندى یا نانع یٌ بار ير انا
 
 بدست نیکنند حس يا شخصیت کٌ نیازی احساس برد. نی پیش را ناجرا ادانٌ حضَرش با يا شخصیت از یکی بار ير

 پیدا يا آن يدف نیشَد؛ يدف انتخاب بٌ ننجر نیاز احساس این دارند کٌ يست نَقعیتی ٍ فقر از فرار ٍ شغل آٍردن
 .نیگیرد قرار يا آن سر نَانعی است. خَب زندگی داشتن ٍ شغل کردن



 
 

 …پیشخدنت دٍم نانع…است رانندى اٍل نانع

 
  :اٍل عطف نقطٌ
 گَیی داستان تهًیدات جز این ٍ بشَد. نرفٌ افراد زندگی ٍارد نعلهی برای نیگیرى تصهیو فقیر خانَادى پسر کٌ زنانی

 .نیکند دگرگَن را يا آن زندگی کار یک پیشنًاد ٍ شخصیت یک آٍردن با کٌ بگیریو نظر در نیتَنیو
 نزیرزنی ٍجَد ٍ نستخدم پسر ٍجَد فیلو: ٍغافلگیری افشاگری نقاط

 
  :دٍم عطف نقطٌ
 جنایی ژانر بٌ تَجٌ با نیتَانیو يو باران بارش ٍ يا پلٌ ٍجَد پسرش بٌ دادن غذا برای نستخدم  زن برگشتن ٍ باران بارش
 .بديیو قرار بررسی نَرد

 
 نی کرى سینهای گذار تاثیر کارگردان ی ساختٌ از نَیسندى تحلیل ٍ باشد نی شخصی کانال يا برداشت ٍ يا نَشتٌ این
 .کنید تقسیو دٍستان ٍ نا با رٍ فیلو از خَدتَن يای برداشت ٍ تحلیل تَنید نی يو شها اشد.ب
 

 از ٍ گیرند نی دیگر انسانًای از را خَد نَجَدیت انسانًا از بعضی. چرخد نی اسهش نحَر   بر parasite 9102 انگل فیلم
 یک“ است. شدى یاد شخص   نام   بر شدن انگل نَعی بٌ بازی پارتی از استفادى ٍاقعی زندگی در. کنند نی تغذیٌ آنًا ٍجَد  
 ، انگل است. پدر نام از استفادى ٍاقع در ”خَب ژن“ ، ”زادگی آقا“ نثل القابی آری!”. است نیزبان ٍجَد بٌ ٍجَدش انگل

 برای باید ٍ باشیو انگل یک نباید نا کٌ است این فیلو اصلی پیام. است خَار ٍ ذلیل ، درٍن در ٍ ندارد. خَد از استقاللی
 .”برسیم جایی به خىد کىشش و تالش با “کالم یک در ٍ کنیو استفادى خَد اعتبار از شدن نطرح



 
 

  Parasite 9201انگل فیلم تحلیل و نقد : فیلم شناسی نماد
 

 دیگر برای یابد نی نَقعیتی خانَادى اعضای از یکی Parasite در چَن است. نختلف نشاغل در بازی پارتی نهَد   فیلو این
 از سکانسی در. کند نی نثل تَلید ٍ کردى رشد نیزبان بدن در انگل کٌ طَر يهان کند نی بازی پارتی اش خانَادى اعضای
 از النپ دنکر رٍشن ٍ خانَش با ٍ کرد نی زندگی خانٌ صاحب زنین زیر در طَالنی ندتی کٌ نردی کٌ بینیو نی فیلو

 .است کردى استفادى ناندن زندى برای زنینش زیر از کٌ کرد نی تشکر خانٌ صاحب
 

 شناسد نهی را اٍ خانٌ صاحب کند؛ نی تشکر اٍ از ، اش خانٌ زنین زیر نقیو نرد ٍ شَد نی رٍ رٍبٌ اٍ با خانٌ صاحب چَن
 از نا کٌ کسی نیست نًو نیزبان برای انگل کٌ ديد نی نشان کند نی اعراض اٍ از ٍ گرفتٌ بدش بَی از را اش بینی ٍ

 ندارد ارزشی برایش باطن در نا ارادت اظًار کنیو نی زندگی اٍ برای ٍ کنیو نی استفادى اٍ نام ٍ اعتبار
. 

 چَن کنیو نی عشق يایشان کار با نا ٍ يستند جًان در کٌ نشًَری افراد کٌ کرد بیان اینطَر بشَد نطلب این از شاید
 برایش آنًا بٌ نا نحبت ٍ کنند نی اعراض نا از بسا چٌ ببینند را آنًاست بٌ عالقٌ ی نتیجٌ کٌ نا بار اسف گی  زند  شرایط  
 پست بٌ چَن گر حیلٌ ی خانَادى. است فیلو از دیگری پیام   ”انسان انیال قناعت   عدم   ٍ طهع. داشت نخَايد ارزشی يیچ

 زیر در پنًانی کٌ فردی ٍ بديند دست از را خَد جدید نقام   خَايند نهی رسند نی ثرٍتهند ی خانَادى در خَبی نقام ٍ
 خَايیو خَنین کشتاری شايد فیلو اٍاخر در ترتیب بدین گردد عَض ٍضعش خَايد نهی نیز کرد نی زندگی خانٌ زنین
 .شد

https://cutsho.com/category/blog/cinema/
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 لانگ فیلم رمزگشایی
 

 زندگی دستخَش ٍ نیست پایدار انگلی زندگی   ٍ گری حیلٌ ٍ درٍغ بنای ديد نی نشان parasite 9102 انگل ای کرى فیلو
 آن شايد ٍاقعی زندگی در اینکٌ کها است انتظارش در نابَدی شَد شناختٌ نیزبان تَسط اگر انگل یک. است نیزبان
 را غافلگیری یک شَد نی خستٌ بینندى کٌ لحظاتی در درست ٍ دارد زیبایی ٍ بجا غافلگیری نکات parasite فیلو. يستیو
 درد   بٌ کدام ير کٌ اند شدى انتخاب درست بسیار اند کردى تصاحب را يایی نقش حیلٌ با کٌ يا شخصیت. کند نی عیان

 انسان تعانالت در نهَدش کٌ داد خَايد یاد شگرفی يای ایدى نا بٌ طبیعت آنکٌ دیگر نکتٌ. خَرند نی ثرٍتهند خانَادى
 .یابیو نی انسانی ارتباطات   در را نانندش کٌ ، نیزبان ٍ انگل يهین نثل است يا
 

 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 افیک ٍ انیهیشنساخت نَشن گر
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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