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چکیده:

این مقاله با مطالعه علل ساختاري رشد سینماي جدید کره جنوبي از جنبه هاي گوناگون زیبایي شناسي آن و با بیان و تحلیل تاثیراتي که این سینما 

از سینماي جهان و به خصوص هالیوود گرفته، در جستجوي آن است که عواملي را که سینماي جدید کره جنوبي مستقیماً بر روي سینماي جهان 

و مجدداً به خصوص سینماي هالیوود تاثیر گذاشته است، بیابد. هدف اصلي این پژوهش آن است که بررسي کند چگونه سینماي جدید کره جنوبي 

و عموم فیلم سازان آن، با مهارت هر چه تمام تر اصول فیلم سازي تماشاگرپسند هالیوود را گرفته و  با تغییر شکل آنها و کره اي کردنشان که همانا 

با افزودن عناصر بومی فرهنگ کره ای که مخصوصاً از تئاتر سنتی کره ای می آید، محصوالتي بوجود آوردند و توانستند همین اصول تغییریافته را 

این بار با نام خود به سینماي جهان عرضه کنند و مورد توجه قرار گیرند که آمار باالی فروش فیلم های کره ای گواه این مدعاست. به منظور دستیابي 

دقیق تر به اهداف این جستار، بازه بررسي ها به چهار عنصر فیلم سازي که به نسبت مهم تر از دیگر عناصر هستند و سینماي جدید کره جنوبي هم در 

آنها بسیار موفق عمل کرده محدود مي شود. روایت و داستان گویي، تدوین، موسیقي و بازیگري چهار بخشي هستند که بر پایه آنها مهم ترین تاثیرات 

سینماي جدید کره جنوبي بر سینماي جهان مورد بررسي قرار مي گیرد.
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سینماي کره جنوبي در خالل دهه 1980

تمامي تغییراتي که در سینماي ملي کره در طول دهه 1980 
رخ داد را مي توان در قالب دو دوره زماني مجزا طبقه بندي کرد: 
دوره تحوالت دموکراتیک و دوره پس از آن. در طول مدت زمان 
تحوالت دموکراتیک، برخي از فیلم سازان عالقه مند کار با ابزار و 
امکانات جدید در  این جنبش نوپا در صنعت فیلم سازي شدند. برخي 
دیگر شروع به کارگرداني فیلم هایي کردند که عیناً منعکس کننده  
وضع کنوني جامعه و اوضاع و احوال مردم رنج کشیده بود و 
به نوعي مي توان  این دسته را بنیان گذاران سینماي جدید کره 
دانست. به رغم تفاوت هاي اساسي که در شیوه هاي کارگرداني، 
تمایل هاي ایدئولوژیک، سبک فیلم ها و دغدغه هاي تماتیک براي 
فیلم سازان بوجود آمده بود، یک باور بنیادین عمومي نزد همه 
آنها وجود داشت مبني بر  اینکه باید فیلم هاي ما انعکاس دهنده  
تحوالت دموکراتیک جامعه مان باشند و همین تعصب تغییرناپذیر 
افراطي، سبب شد که تماشاگران روانه دیدن فیلم هایي هر چند 
کره اي اما با کیفیت بسیار نازل شوند. »اما در اواسط دهه 1980 
بود که سینماي ملي کره به خاطر دستاوردهاي ناب هنري اش 
توانست توجه جهانیان را به خود جلب کند و بدین ترتیب است که 
لقب بازپروري3 به سینماي دهه 1980 کره جنوبي تعلق مي گیرد« 

.)Koreanfilm.org(

سینماي جدید کره جنوبي در برابر 
سینماي جهان

با آن که وجه  جهان شمول بودن سینماي هالیوود بیش از هر 
نقطه دید دیگري در تاریخ آن خودنمایي مي کند و مي توان گفت 
تمامي کشورهاي دنیا را تحت حاکمیت خود درآورده و قواعد 
خاص فیلم سازیش در همه جا ریشه دوانده، اما در برخی کشورها 
افکار توده  این قوانین تاثیرگذارتر بوده و نفوذي عمیق تر در 
فیلم سازان آن کشور داشته است که بعنوان مثال می توان به کره 
جنوبی اشاره نمود. حضور نیروهاي آمریکایي در کره جنوبي و 
سلطه آنها بر این کشور از یک سو و بي اراده و ضعیف بودن 
سردمداران کره اي از سویي دیگر سبب شد تا کنترل کامل امور 

مقدمه
پس از موفقیت  هاي پي در پي فیلم هاي کره اي از اواخر سال 
1999، که با رکوردشکني هاي مداوم فیلم »شیري« )1999، جه-

گیو کانگ( در گیشه هاي فروش فیلم هاي داخلي همراه بود، برخي 
از نظریه پردازان سینمایي جهان از دارسي پکت1 و هیوجان لي2 
بر آن شدند تا با دسته بندي برخي از خواص این جنبش نوظهور 
سینمایي، به بیان ویژگي هاي مشترکشان بپردازند. در خالل همین 
چند مقاله و کتاب بود که نظریه پردازان و دوستاران سینماي کره 
متوجه شکل گیري واژه جدیدي به نام سینماي جدید کره جنوبي 

شدند و سرانجام در سال 2009 بود که پکت با انتشار کتاب 
“سینماي جدید کره: شکستن امواج” به طور رسمي مجموعه 
مقاالت و نظریاتي که در چند سال گذشته پیرامون این صنعت 
فیلم سازاي نوپا بیان گردیده بود را جمع  آوري و به چاپ رساند. 
مشخصاً مباني نظري این پژوهش، آراي دارسي پکت است که 
به خصوص در این کتاب و پیش از آن در سایت مخصوصي که 
به منظور جمع آوري نظریات گوناگون در باب سنیماي جدید کره 

راه اندازي کرده بود به آدرس Koreanfilm.org مي باشد.

فرهنگي کره جنوبي تا سالیان سال تحت نظارت مستقیم آمریکایي ها 
قرار بگیرد. این عوامل باعث شد تا »سینماي کره جنوبي طي چند 
دهه گذشته بیش از هر کشور دیگري چه در آسیا و چه در میان 
تمامي کشورهاي جهان تحت تاثیر هالیوود و قواعد تماشاگرپسند 
این که  با   .)Koreanfilm.org(»باشد آن  بودن  تجاري ساز  و 
ملودرام در داستان ها و تئاتر ها و حتي فیلم هاي کره اي حرف اول 
را مي زد و به واسطه این ژانر بود که مردم کره اي جذب سینما 
مي شدند و حتي همگان فرهنگ کره اي را به ملودرام گره خورده 
مي افتند، »اما پس از اتفاقات و تحوالت سیاسي که در این کشور 
رخ داد به آرامي ذائقه مردم رو به تغییر نهاد و به مرور تحرک 
و جذابیت هاي بصري و روایتي در فیلم هاي ساخته شده توسط 
کره اي ها رسوخ پیدا کرد در نتیجه بعد از گذشت چند دهه ذائفه 
مردم این کشور نیز به سمت قوانین سینماي تجاري هالیوود 
سوق پیدا کرد و این میل ثبات یافته مردم، فیلم سازان کره اي را 
برآن داشت تا افکار سابق خود را کنار گذاشته و به دنبال خواست 

.)Lee, 2000, 68( »مردم شان بروند
اما این اتفاق که سلیقه مردم و هم چنین خواست توده فیلم سازان 
یک کشور به سمت قوانین جهان شمولي که هالیوود ارائه کننده 
»به خصوص  نبود.  تازه اي  چیز  برود  آنهاست  نمونه  بهترین 
کشورهای همسایه کره یعني ژاپن، چین و هنگ کنگ چندین سال  
قبل از فیلم سازان کره اي شروع به استفاده از قوانین سینماي 
تجاري هالیوود نموده و به این وسیله جایگاه خوبي در میان 
 .)Davis, 2008, 115(»سینماي کشورهاي جهان کسب کرده بودند
نتیجه تمامي این تغییرات این  شد که ناخودآگاه تمامي قواعد ریز 
و درشت فیلم سازي هالیوودي در اواخر دهه 1980 وارد سینماي 
کره شد و فیلم هاي زیادي با چنین رویکردهایي ساخته شدند. از 
آنجا که همیشه تقلید صرف نمي تواند به خوبي اصل اثر باشد، 
حتي یک فیلم از آن موج انبوه فیلم هاي تقلیدي هالیوودي نیست که 
بتوان آن  را در تاریخ کره ماندگار نامید و به جرات می توان گفت 
به هیچ وجه آثار قابل توجهي پدید نیامدند. »لذا فیلمسازان کره ای 
پس از دریافت این موضوع، علي رغم فشار بسیاري که از طرف 
مقامات بلندمرتبه فرهنگي و هنري این کشور بر روي تهیه کننده ها 
اصول  همان  براساس  فیلم ها  ساخت  بر  مبني  کارگردانان  و 
تکراري هالیوودي بود در اقداماتي هماهنگ و منسجم شروع 
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به ترکیب قواعد هالیوودي با باورهاي بومي و سنتي کره اي 
چندان  ابتدا  در  اقدام  این  نتیجه   .)McHugh,2005,104( کردند« 
رضایت بخش نبود چون بعضاً ترکیب هاي نامتجانسي از قوانین 
تکراري خارجي و داستان هایي با درون مایه هاي بومي بوجود 
مي آمد که به هیچ وجه کنار یکدیگر جور درنمي آمدند. اما پس از 
گذشت چندین سال و تالش فیلم سازان کره اي در این وادي، در 
اواسط دهه 1990 بود که با ساخت فیلم هایي چون »امپراطوري 
ابدي«4 )1995، جونگ-وون پارک5(، فیلم سازان کره اي به این باور 
رسیدند که مي توانند به ترکیب قابل قبولي از اصول فیلم سازي 
جهاني با ملودرام کره اي دست یابند. افزایش ساخت این قبیل 
فیلم ها سبب استقبال بیش از پیش مردم از این گونه آثار شد به 
نحوي که عالوه بر جلب اعتماد مردم و مسئولین سینمایی کشور 
توانست کمابیش به موفقیت هایی در جشنواره های گوناگون 
دست یابد و باعث افزایش حمایت ها از تولید بیشتر فیلم هایي با 
 Cieck,(موضوعات بومي و بر پایه خواسته هاي مردمي شود

.)2006, 185

سینماي کره جنوبی در حالی به اواخر دهه 1990 و اوایل قرن 
جدید نزدیک مي شد که از سویی طي چندین سال گذشته اش 
دنیا  نقاط  سایر  فیلم سازي  خاص  قواعد  و  اصول  خوبي  به 
و به خصوص هالیوود را کسب نموده و بارها و بارها به کار 
بسته بود و از دگر سو با تالش بسیار زیاد توانسته آن قوانین 
را بومي سازي کرده و پایه هاي فني شکل گیري سینماي جدید 
جدید  سینماي  آنکه  از  پس  بسازد.  بدین سان  را  کره جنوبي 
کره شکل گرفت و در جشنواره هاي جهان و اذهان منتقدان و 
تماشاگران جا افتاد و به رسمیت شناخته شد، عده زیادي از 
محققان و منتقدان سینمایي سراغ این صنعت سینماي جدید رفتند 
تا علل اساسي تفاوت فیلم هاي ساخته شده در این صنعت سینمایي 
را با باقي فیلم هاي روز دنیا بررسي کنند. نتایج مختلفي بدست 
آمد و منتقدان بسیاري هرکدام از زاویه اي خاص به این صنعت 
سینمایي پویا و تاثیرگذار روي فیلم هاي ساخته شده سراسر دنیا 
نگریستند. شاید بتوان نوآوري هاي خاص فني سینماي جدید کره 
و فاکتورهاي خاصي که همگان این فاکتورها را از آن سینماي 
جدید کره مي دانند و اینها مهم ترین دالیل تفاوت این صنعت سینما 
با سایر جریان هاي تاریخ سینما هم به شمار مي رود، در چند 

دسته زیر تقسیم بندي کرد:

الف( روایت6 و داستان گویي:
 همان گونه که در فرهنگ کره معاصر به وضوح مي توان 
مالحظه نمود، مردم این کشور به شدت سرعت طلبند و به همین 
دلیل است که کره جنوبي یکي از بزرگ ترین بازارهاي مصرف 
از  یکي  نیز  البته خود  و  دنیاست  روز  تکنولوژي هاي  آخرین 
این  مي رود.  شمار  به  تکنولوژي  عرضه کنندگان  بزرگ ترین 
خصلت کره اي را مي توان در تمامي ارکان فیلم هاي ساخته شده 
در این کشور مشاهده نمود. داستان فیلم هاي کره اي به سرعتي به 
مراتب باالتر از سرعت داستان گویي متداول و رایج در فیلم هاي 
سرتاسر جهان به پیش مي رود. در داستان گویي کره اي، اگر در 

برخي از لحظات بیان داستان، اصول چند صد ساله داستان گویي 
که از زمان ارسطو حیات داشته رعایت نشود و یا حتي اگر در 
مقاطعي اصول روایت داستان دچار تزلزل شوند، به نفع حفظ 
ریتم و سرعت روایت داستان این اشکاالت نادیده گرفته مي شوند 
و تقریباً تمامي فیلم سازان و فیلم نامه نویسان کره اي اگر متوجه 
شوند در بخش هایی از قصه و یا روایت داستان اصول کلي 
داستان گویي کالسیک و حتي مدرن دچار مشکل شده، به راحتي 
از کنار این مسئله گذشته و تمام توان خود را بر روي حفظ سرعت 
و ریتم داستان گویي مي گذارند. »به همین دلیل است که شاید 
چیزي که از آن به عنوان سوراخ فیلم نامه اي نام برده مي شود و 
اصطالحاً گاف هاي سینمایي هستند که خوراک چند ساله منتقدان 
ریز و درشت فیلم به شمار مي روند، در فیلم نامه هاي کره اي امری 
عادي است و وجود یک یا چند سوراخ فیلم نامه اي در فیلم هاي 
کره اي موضوع عجیبي به حساب نمي آید و حتي پدیده اي قطعي 

.)Koreanfilm.org( »به نظر مي رسد
از آنجا که سالیان سال روح و فکر کره اي ها با ملودرام هاي 
نسبتاً سطح پایین خو گرفته و به نوعي تفکر کره اي ها از پایه هاي 
ملودرام هایشان مانند حفظ و تحکیم بنیان  خانواده و روابط میان 
اعضاي آن جدایي ناپذیر است، لذا سایه اي از اصول ملودرام هاي 
کره اي در جاي جاي قصه هایشان در هر ژانري که باشند دیده 
مي شود و مي توان به آساني آنها را تشخیص داد. همین خصیصه 
متمایز کره اي است که داستان هاي آنان را از داستان هاي سایر 
نقاط جهان جدا مي کند. در داستان هاي کره اي خشونت مي تواند 
به باالترین حالت خود عرضه شود و تماشاگران نه تنها با این 
امر مخالفت نمي کنند، بلکه بسیار هم از آن استقبال مي کنند. به 
نحوي که هم اکنون تقریباً در تمامي فیلم هاي ساخته شده سینماي 
جدید کره شاهد خشونتي خاص هستیم که به هیچ وجه تا پیش از 
این شاهد چنین خشونت نمایشي در سنیما نبوده ایم؛ خشونتي 
که بعضاً در بطن قصه، خود را نشان مي دهد مانند دختر مهربان 
و دوست داشتني اي که به جان خانواده خود مي افتد و پس از به 
قتل رساندن آنها به فجیع ترین حالت ممکن، سراغ باقي دوستان 
و آشنایانش مي رود7. »این نوع خشونت هاي درون-قصه اي را 
مي توان بسیار در سینماي جدید کره نظاره گر بود. البته الزم به 
ذکر است که نمایش خشونت به نحو تکان دهنده و نه چندش آور 
هم کار دیگري است که کره اي ها به مدد امکانات فني خود به 
خوبي از پس آن برآمده اند و به این ترتیب خشونت موجود در 
داستان هایشان را به نحوي عجیب و غریب و بدیع به نمایش 

.)Cieck, 2006, 188( »مي گذارند
از دیگر مشخصه هاي منحصربه فرد صنعت سینماي جدید 
کره جنوبي که در قسمت روایت باید به آن  اشاره کرد، شروع 
فیلم هاي کره اي است. به دالیل خاص فني و ایدئولوژیکي، هم 
فیلم سازان و هم تماشاگران کره اي با این مسئله کنار آمده اند که 
هر فیلم کره اي که ساخته مي شود باید داراي شروعي غافلگیر 
کننده و البته تکان دهنده باشد به نحوي که تا چند دقیقه بعد از 
شروع فیلم، تماشاگر در تحیر آنچه پیش آمده بماند. این مسئله 
سینماي  صنعت  در  شده  ساخته  فیلم هاي  تمامي  در  تقریباً 

سینماي جدید کره جنوبي:
تاثیرات جهاني بر آن و تاثیرات آن بر سینماي جهان
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کره جنوبي رویت مي شود که با بهره گیري از تکنیک هاي روایت از 
میانه داستان8 و یا روایت از انتهاي داستان9 که توسط کارگردانان 
و بعضاً فیلم نامه نویسان اتخاذ مي شود، سعي در ارائه کردن 
شروعي هرچه تکان دهنده تر داشته باشند که با توجه فیلم هاي 
ساخته شده و نتایج حاصله باید اذعان نمود که کره اي ها در این 
امر در سینماي جهان پیشرو هستند و آثاري که آنان خالق آنها 

بوده اند در نوع خود بي نظیرند. 
سینماي  صنعت  در  غالب  روایتي  مشخصه هاي  دیگر  از 
کره جنوبي باید به تحرک و تعلیق دائمي در داستان ها اشاره نمود، 
به نوعي که اگر قرار باشد هر فیلم حتي معمولي ساخته شده در 
سینماي کره را گونه بندي کنیم، به ناچار باید یکي از گونه هاي 
پرتحرک، دلهره آور و یا هیجان انگیر را براي هر کدام لحاظ کنیم. 
»البته باید این را هم متذکر شد که چند سالي است ته مایه هاي 
ترسناک بودن به تمامي فیلم هاي کره اي حتي فیلم هاي خانوادگي 
و یا فیلم هاي کودکان هم رسوخ نموده و دیگر ترسیدن به یکي از 
تجربیات عادي در هنگام تماشاي یک فیلم از سینماي جدید کره 

.)Koreanfilm.org( »تبدیل شده است
الزم بذکر است با توجه به مشخصه هاي روایت هاي فیلم هاي 
کره اي که به اختصار اشاره شد، باید گفت این گونه روایت هاي 
تماشاگران  از سوی  به شدت  غافلگیرکننده،  و  پرهیجان  تماماً 
حمایت شده و اصلي ترین دلیل پیشرفت و ماندگاري این قبیل 
روایت داستان ها که مجال نفس کشیدن به تماشاگر نمي دهند 

همین تماشاگرها هستند. 

ب( تدوین:
جدید  سینماي  از  که  فاکتوري  نخستین  گفت  بتوان  شاید 
کره جنوبي در چشم منتقدان و تماشاگران خارجي خودنمایی 
فرآیند  در  کره اي  فیلم سازان  که  است  نوآوري هایي  می کند، 
تدوینشان به کار بسته و خالق سکانس هایي شدند که بسیار 
غریب و در نوع خود تامل برانگیز مي باشد. یکي از مهم ترین نکات 
تدویني که باید کره اي ها را مبدع آن براي سینماي داستاني دانست 
از همان ابتدایي ترین فیلم هاي صنعت سینماي جدید  و تقریباً 
کره جنوبي نیز شاهد آن بوده ایم، این  است که در تدوین کره اي 
الزم نیست کنش به اتمام برسد و سپس وارد نماي بعدي شویم 
بلکه مي توان از میانه کنش قبلي مستقیماً سراغ نتیجه کنش رفته و 
نتایج اعمال کنش را مشاهده کنیم. »به عنوان مثال در صحنه اي از 
فیلم »OldBoy« زماني که شخصیت اصلي فیلم، دائه سو، با استاد 
هنرهاي رزمي ژاپني مبارزه مي کند وقتي که استاد ژاپني، دائه سو 
را چندبار بلند کرده و بر روي میزهاي شیشه اي که مانند ویترین 
گذاشته شده اند پرت مي کند، تماشاگر تنها یک بار بلند شدن 
دائه سو توسط استاد ژاپني را مي بیند و در ادامه صرفاً مشاهده گر 
نماهایي است که در آن دائه سو به طور مداوم بر روي میزهاي 
شیشه اي مختلف فرود مي آید و میزها مي شکنند. این اتفاقي است 
که دیگر در صنعت سینماي جدید کره جنوبي به امري عادي بدل 
شده است و حتي در فیلم هاي پرخرج و صرفاً گیشه پسند کره اي 

.)Parkchanwook.org( »هم شاهد این مدعا هستیم

البته به هیچ  وجه نباید از این مسئله غافل شد که این حجم زیاد 
نوآوري در تدوین فیلم هاي کره اي نتیجه مستقیم تغییر روایت 
فیلم هایشان به سمت بیان روایت هایي با سرعت باال و تعدد 
ماجراهاست که با توجه به این تغییرات بنیادین روایتي و بدلیل 
لزوم حفظ ریتم تعلیق و رعایت خط هیجان انگیز بودن فیلم ها 
 Paquet,( در تمام لحظات فیلم، اجتناب ناپذیر به نظر مي رسند

.)2009, 5

ج( موسیقي:
چیزي که از آن به عنوان موسیقي فیلم کره اي یاد مي شود در 
اصل آواهایي کالژگونه هستند که مي توان گفت تا پیش از تعداد 
انبوه این موسیقي ها در فیلم هاي کره اي، تماشاگران از این دست 
موسیقي ها تنها در آثار آوانگاردهاي فرانسوي دهه 1920 به بعد 
و قطعات آهنگ سازان تجربي گراي این فیلم ها مانند ژرژ آنتایل10 
و سایرین مالحظه مي کردند. اما آثار آهنگ سازان کره اي به غایت 
متفاوت از هر قطعه اي است که تاکنون شنیده ایم؛ زیرا آنان به معني 
واقعي کلمه، کالژي موسیقي گونه خلق مي کنند که بیش از هر چیز 
دیگر از موسیقي هاي کالسیک بهره مي برند و در درون آنها از 
انواع و اقسام سازهاي امروزي استفاده مي کنند. هدف از ساخت 
موسیقي ها براي یک فیلم کره اي از سینماي جدید این کشور، نه 
به رخ کشیدن زیبایي هاي باند صوتي فیلم بلکه کمک به اثربخشي 
هرچه بیش تر ابداعاتي است که فیلم ساز تمام تالش  خود را در 
ارائه آنها در روایت فیلم کرده است. این موسیقي هاي جدید که 
شاید بتوان گفت هم اکنون به فیلم هاي کالت11 راه یافته اند و البته 
هم چنان در فیلم هاي آوانگارد هم مورد استفاده قرار مي گیرند، 
کارکردي اساسي در پیشبرد درام فیلم هاي کره اي ایفا مي کنند 
زیرا به واسطه تازه و غیرعادي بودن خود و همچنین به خاطر 
تاثیرپذیري باالیي که در ترکیب با تصاویر نامتعارف فیلم هاي 

کره اي ایجاد مي کنند، به درجه اهمیت باالیي دست مي یابند.

د( بازیگري:
مي توان نقطه قوت صنعت سینماي جدید کره جنوبي از نظر 
فني را در سبک بازیگري آنها دانست که از آن به عنوان بازیگري 
در کلوزآپ نام مي بریم. این نوع بازیگري بسیار پیش از سینماي 
جدید کره وجود داشته و بارها و بارها در فیلم هاي مختلف 
جاي جاي جهان از آن بهره مي بردند؛ اما مشخصه خاص سینماي 
کره آنست که تقریباً در تمامي فیلم هایش از کلوزآپ هاي زیاد بهره  
مي برد و همین امر سبب شده تا به بازي بازیگران در نماهاي 
درشت12 و همچنین نماهاي خیلي درشت13 اهمیت بسیار زیادي 
داده شود و ضرورت بازي میمیک چهره بیش از پیش ظهور 
کند. روایت فیلم هاي پرهیجان و پرتکاپو آن هم با بهره گیري از 
نماهاي نزدیک زیاد، کار بازیگران را بسیار سخت تر از قبل مي کند؛ 
هم چنین به واسطه فیزیک چهره بازیگران کره اي و مشابهت هایي 
که براي یک تماشاگر خارجي ممکن است داشته باشد، در ظاهر 
باید فهم و یافتن ارتباط میان این حجم باالي نماهاي نزدیک براي 
تماشاگران خارجي کار سختي بنماید. اما دقیقاً همینجاست که 
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هنرنمایي بازیگران و فیلم سازان کره اي، خود را نشان مي دهد و 
آن هم اینست که عوامل فیلم هاي کره اي با بازي هاي به شدت 
تاثیرگذار و پرهیز از هرگونه غلو و بزرگ نمایي هاي بعضاً رایج، 
تالش مي کنند به نوعي از سبک بازیگري برسند که عالوه بر 
خسته نکردن تماشاگر در مدت تماشاي فیلم، مشکلي هم براي او 
در فهم ارتباط میان افراد و گره هاي داستاني پیدا نشود و بتواند به 
راحتي هرچه تمام تر از پس کشف ارتباط شخصیت ها و رویدادها 
با یکدیگر برآید. »بدون شک این سبک بازیگري در کلوزآپ که 
کره اي ها تاکنون به پیشرفت هاي بسیاري در آن دست یافته اند، 
هم اکنون در فیلم هاي زیادي در سرتاسر دنیا مشاهده مي شود و 
مورد استفاده خیل عظیمي از بازیگران و فیلم سازان قرار گرفته 

.)Ciecko, 2006, 186( »است
حال، پس از بررسي این عوامل، که کره اي ها از سینماي سایر 
کشورهاي جهان و به خصوص هالیوود گرفته اند و در آنها جرح و 
تعدیل داده و به پیشرفت هاي بسیاري هم دست یافته اند، باید به این 
نکته اشاره کرد که مجدداً سینماي جهان و به خصوص هالیوود 
این مشخصه ها و مخصوصاً این چهار مورد را از سینماي کره 
بازپس گرفت اما این بار نسخه تکامل یافته و خاص هر کدام را، و 

شروع به استفاده گسترده از آنها در فیلم هاي خود کرد.
در اینجا الزم است به این نکته توجه کنیم که بحث بازسازي و 
تقلید از سینماي شرق در سینماي هالیوود قدمتی در حدود چندین 
دهه دارد و از »راشومون« و »هفت سامورایي« گرفته تا فیلم هاي 
متاخر، همواره هالیوود چشم  داشتي به فیلم هاي شرقي ساخته 
شده داشته و دارد؛ اما یکي از نخستین و همچنین موفق ترین 
بازسازي از فیلم هاي شرقي که در هالیوود دهه 1990 صورت 
گرفت فیلم »سگ هاي انباري«14 )1992، کوئینتن تارانتیتو( بود که 
بسیار تحت تاثیر »قاتل«15 )1989، جان وو16( ساخته شده است 
)Imdb.com(. تجربه موفق فیلم تارانتینو و استقبال کم نظیر 
تماشاگران و منتقدان آمریکایي از این فیلم، تهیه کنندگان هالیوودي 
را متوجه مولفه هاي خاص سینماي جدید شرق کرد و این که 
چقدر مي تواند فیلم هاي پرهیجان و بعضاً رخوت بار هالیوودي 

را از بار تکراري  و کسل کننده بودن رها سازد و باعث رونق 
مجدد آنها شود. از اینجا به بعد هالیوودي ها هر زمان که فیلمی 
مبتني بر پایه هاي شرقي مي ساختند، به طور مدام یادآور مي شدند 
که مرجع این فیلم شرقي است و به خصوص براي »سگ هاي 
انباري« که این امر تقریباً در هر مصاحبه و نقدي که انجام مي شد، 
رخ مي داد. این جریان شرقي پسند که از چندین سال پیش از ظهور 
سینماي جدید کره به وقوع پیوسته بود، راه را براي ورود فیلم هاي 
کره اي بسیار هموار ساخت به نحوي که زماني که آمریکایي ها 
مشغول کپي برداري از هر یک از چهار مولفه  خاص سینماي کره 
که در باال به آنها اشاره شد بودند، با افتخار یادآور مي شدند که 
روایت، تدوین، موسیقي و یا بازیگري این فیلم هالیوودي بر پایه 
فیلم هاي کره اي است. البته الزم به ذکر است که روایت فیلم هاي 
سینماي جدید کره، همان روایت هالیوودي دست کاري شده است 
و مهم  ترین دلیل رسیدن این قبیل روایت ها به چنین جایگاهي در 
میان تماشاگران کره اي، مشخصاً همین است که ریشه هاي روایت 
کره اي همان روایت هاي کالسیک هالیوودي به شمار مي رود 

.)Min, 2003, 72(

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که وسعت تاثیرگذاري 
سینماي جدید کره جنوبي تنها به هالیوود محدود نمي شود و 
مولفه هاي خاص کره اي که باید به آنها جلوه هاي ویژه17 را هم 
اضافه کرد، هم اکنون بر روي سینماي هنگ کنگ و چین و پس 
از آن بر روي سینماي آمریکاي التین هم بسیار تاثیر گذاشته، 
به نحوي که به خصوص چهار مولفه مذکور در بسیاري از فیلم ها 
از جمله آثار فیلم سازاني نظیر والتر سالس18 و هم چنین فرناندو 
مه له ره یس19، مثالً در فیلم »شهر خدا« )2002، فرناندو مه له ره س( 
که حاوي صحنه هاي خشونت فراواني است که جنس خشونت آن 
Imdb.( از نوع خشونت هاي شرقي و به خصوص کره اي است

com( و همچنین شیوه تدوین این فیلم و موسیقي خاص آن که 
مو به مو مولفه هاي کره اي را رعایت مي کند، به وضوح قابل رویت 
هستند. این گستردگي تقلید از سینماي جدید کره خود بیانگر حجم 

زیاد محبوبیت مولفه هاي خاص کره اي است.

در نتیجه تحوالت سیاسي رخ داده در کشور کره جنوبي و 
تسلط کامل آمریکا بر این کشور، سینماي کره جنوبي تمامي قواعد 
فیلم سازي هالیوودي اعم از اصول روایت، تدوین، فیلم برداري، 
جلوه هاي ویژه، موسیقي و بازیگري را آموخت و براي مدتي هم 
در تمامي فیلم هاي تولید شده در داخل کشورش به کار بست اما 
طي چند سال و در نتیجه اقداماتي بنیادین و پایه اي، شروع به 
بومي سازي این قواعد و منطبق کردن آنها با خواسته هاي مردم 
کشورش نمود و پس از گذشت یک دهه و کسب تجربه کافي، 
اقدام به عرضه برآیند تجربیاتش به سینماي جهان و به خصوص 
هالیوود کرد؛ به نحوي که بیش از هر سینمایي هم اکنون سینماي 
هالیوود تحت تاثیر سینماي کره جنوبي قرار دارد و گواه این مطلب 

سیل انبوه فیلم هاي کره اي هستند که توسط کمپاني هاي عظیم 
با مشهورترین بازیگران و عوامل مورد بازسازي  هالیوودي 
قرار مي گیرند و همچنین است تقلیدهاي عیان هالیوودي ها از 
اصول ابداعي کره اي ها در تدوین و همچنین در استفاده کالژگونه 
از موسیقي. همچنین اتفاقی که در گیشه های فروش فیلم های 
کره ای رخ داده، صنعت سینمای این کشور را باالتر از سینمای 
کشورهایی از جمله سینمای چین، هند، بالکان و ... قرار می دهد. 
در انتها مي توان به افزایش تقاضاي کمپاني هاي هالیوودي براي 
به انجام رسیدن جلوه هاي ویژه تصویریشان توسط شرکت هاي 
کره اي اشاره کرد که بیانگر عمق نفوذ همه جانبه خالقیت کره اي 

در بطن سینماي هالیوود می باشد.

نتیجه

سینماي جدید کره جنوبي:
تاثیرات جهاني بر آن و تاثیرات آن بر سینماي جهان



70
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی   شماره44  پاییز و زمستان1390

پی نوشت ها:
1 Darcy Paquet.

2 Lee, Hyangjin.

3 Recovery.

4 Yeongwonhan jegug.

5 Jong-won Park.

6 Narrative.

7 برگرفته از پالت اصلي فیلم »یک داستان از دو خواهر« 
.)2003(

8 In medias res.

9 In extremis.

10 George Antheil.

11 Cult Movie.

12 Close-Up.

13 Extreme Close-Up.

14 Reservoir dogs.

15 Dip huet seung hung.

16 John Woo.

17 Special Effects.

18 Walter Salles.

19 Fernando Meirelles.
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