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 سىرئال های فیلم بهترین انتخاب مقدمه
 

 زندگی یکنَاختی تصَیرکردن دانند. نی ٍاقعیت در زندگی از انگیزتر يیجان ٍ ترجذاب را، تخیل در زندگی افراد، از بسیاری
 -رٍیا ٍ – تخیل از استفادى اٍضاعی، چنین در آید. نی نظر بٌ نچسب، ٍ کنندى خستٌ اش، سخت ٍ سفت قَاعد با رٍزانٌ

 نی رٍزانٌ آنچٌ ٍ خَد، زندگی تٍاقعی بٌ نیستند نایل نردم ی يهٌ ت،حقیق در شَد. ٍاقع نفید زیادی حد تا تَاند نی
 در دانیو نی دارند. طرفدارانی آغشتن، سینها بٌ را زندگی اینکٌ، ننظَر باشند. داشتٌ ٍاسطٌ بی ٍ نستقیو نگايی بینند،
 .شَد نی ننتشر جًان در نضهَن، يهین با آثاری سال،

 
 ٍ نَیسندگان بًترین رئالیسو. بٌ است -اعتراضی یا -ٍاکنشی ادبیات، ٍ سینها در سَرئالیسو کٌ رسد نی نظر بٌ يهٌ، این با

 انا. رٍند نی تر جذاب ٍ انگیزتر يیجان چیزی دنبال ٍ شَند نی خستٌ خَد، تهاشاگران ٍ خَانندگان نثل فیلهسازان،
 رٍیا، نا، ذين سیال جریان آن در کٌ بسازیو ينری اثری اینکٌ است؟ نعنی چٌ بٌ ابتدایی ٍ سادى خیلی سَرئالیسو
 زندگی عینی رٍیداديای از ننظو ٍ ننطقی خطی رٍایت یک نٌ ٍ ببرند جلَ را کار فرآیند تخیالت، ٍ «ناخَدآگاى» نحتَیات

 .کارگردان دٍربین یاری بٌ آنًا بازتاب ٍ
 

 

 سىرئال سینمای ساختار
 شعبٌ این طرفداران نعهَال. ندرن پست تفکر از عنصری آید، نی چشو بٌ ننطق ضد عنصری يهَارى ، سىرئال های فیلم در
 را اثر زنان تصادف، ظايرا، ندارند. ديند، نهایش پردى رٍی شکلی، چٌ بٌ را، چیزی چٌ اینکٌ برای حدٍدی ٍ حد فکری، ی

 نخاطبان از بعضی شَد نی باعث انر نيهی ديد. نی پیَند بًو بخصَص، جايای در را يا شخصیت ٍ برد نی جلَ
 بی بٌ نتًو را فیلو نیز ٍ ديد دست آنًا بٌ ابًام ٍ گیجی از احساسی سَرئال، فیلهی تهاشای پایان در سَرئال سینهای

 سینها جادٍی ٍ شَد نهی فًو راحتی بٌ کٌ است سَرئال سینهای سرشت در ناٍرائی عنصری گَیا کنند. پَچی ٍ نحتَایی
 تیزر ساخت در حتی رئال. نٌ است سَرئال سینها، خَد ذات ٍ تصَیر ذات يو شاید. کند نی برجستٌ ٍ تقَیت آنرا

 .يستیو حقیقت این گر نظارى نیز يا فیلو دست این تبلیغاتی
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 نی گَايی رفت، تازى کٌ ای نکتٌ درستی بٌ ادیزی حد تا ٍیژى، يای جلَى ٍ تدٍین افزاريای نرم ٍ کانپیَتر ٍجَد انرٍزى،
 بستان بدى دارد. قَی حضَری نیز نقاشی ٍ اسطَرى  ٍ ادبیات در بلکٌ سینها در فقط نٌ  سَرئال طرزنگاى يهٌ، این با. ديند

 یاتادب در دارد. غنی تاریخی ٍ است داشتٌ ٍجَد سینها، حیات ابتدای يهان از سَرئال بخش در ادبیات ٍ سینها بین
 دیَید ٍ بَنَئل لَئیس دٍالک، ژرنن ری، نن سینها، در ٍ اند شدى شاختٌ دالی ادٍر سالَ ٍ برتَن آندرى ،«گرایی فراٍاقع»

 شبايت چٌ اگر است خَدشان نخصَص نذکَر،  يای کارگردان از کدام ير سَرئال انضای کٌ است گفتن بٌ الزم لینچ.
 نی تالش ادانٌ در شدى، فشردى ی نقدنٌ این با شَند. نی بندی دستٌ خصنش ژانر یک در ٍ دارند یکدیگر با يو يایی
 .کنیو نعرفی شان، نًو آثار از یکی يهراى بٌ را، سَرئال سینهای نطرح کارگردان چند کنیو

 
 سىرئال ژانر سینمایی برتر اثر 5 بررسی

 
  Drive Mulholland (2001) مفیل  .1  

 مالهالند جاده

 

 ٍ فَرستر رابرت ٍ ٍاتس نائَنی ثرٍ، جاستین است. 1002 سال نحصَل اثر است. لینچ دیَید فیلو، کارگردان ٍ نَیسندى
 یا «گهشدى بزرگراى» لینچ، دیَید اثر این بجای کٌ بَد تر ننطقی ٍ بًتر شاید کنند. نی بازی نالًالند جادى اثر در يرینگ لَرا

 ٍ است داشتٌ فیلو گیری شکل در نحَری نقشی سَرئال عنصر نذکَر، یلوف سٌ ير در کردیو. نی نعرفی را «کن پاک کلٌ»
 دقت با يا رنگ ٍ  پردازی نَر شد. خَايد فیلو بر تهاشاگر نگاى شدن سنجاق سبب رٍیایی ٍ خیالین يای قاب ٍ نهايا
 .است شدى انجام باالیی بسیار

 
 شدى گو نشان ٍ نام بی رايی بزرگ ٍ جادى در کند نی احساس تهاشاگر کٌ است شکل بدین نالًالند جادى اصلی رٍایت
 بدن بر يای زخو ٍ کردى تصاد کٌ يرینگ( زنی)لَرا بیابد. را درست يای سرنخ یا راى کردن پیدا زحهت خَد باید ٍ است
 حافظٌ غریبٌ زن دارد. سفر قصد ٍ است اطالع بی ٍی حضَر از خانٌ صاحب. شَد نی نسن زنی ای خانٌ ٍارد است، اش
 کار تازى بازیگری کٌ ٍاتس، نائَنی یعنی پیرزن بستگان از یکی حال، يهین در است. دادى دست از تصادف اثر در  را اش

 اش حافظٌ بًبَد برای ریتا)لَرا( بٌ دارد تالش بتی)ٍاتس( شَد. نی لَرا حضَر ی نتَجٌ ٍ آید نی اٍ ی خانٌ بٌ است،
 .باشد اٍ کنار در ٍ کند کهک



 مالهالند جاده سىرئال فیلم
 دستَرات باید ٍ شَد نی نَاجٌ گرفتاری با خَد کنندى تًیٌ با دیدار در کشر نام بٌ کارگردان یک ناجرا، از دیگر بخشی در

 گرفتاريای ادانٌ در ديد. نی دست از را کارش يهین بخاطر ٍ کند نهی قبَل کشر انا بگنجاند خَد فیلو در را کنندى تًیٌ
  …ٍ خَابیدى بستر در ناشناس فردی با ٍ کردى خیانت اٍ بٌ يهسر کٌ شَد نی نتَجٌ ٍ گیرد نی خَد بٌ دیگر ای الیٌ کشر

 
 نجًَالت از بسیاری نالًالند جادى اثر پایان بٌ شدن نزدیکتر با ٍلی نیست بايو يهاينگ ٍ خطی لینچ داستان شکل

 خشَنت نکنیو. دریافت را داستان اینحتَ کل ثرا تهاشای بار یک با کٌ دارد ٍجَد احتهال این ٍلی شَد نی نعلَم ببیندى،
 يیجان در رٍیا یک تفسیر يهچَن «رٍانکاٍی» از يای نایٌ براین عالٍى دارد. ترسناک حضَری لینچ اثر این در ثباتی بی ٍ

 .دارد نقش داستان رٍند کردن انگیز
 
   Gold of Age (1930) مفیل .2

 طالیی عصر
 

 
 

 شناختٌ ای چًرى دٍستان، سینها برای سَرئالیسو سینهای حیطٌ در کٌ کارگردانی است. بَنَئل لَئیس بٌ نتعلق اثر این
 این در بسیاری آثار ٍ است سینها در سَرئال جنبش اصلی تاثیرگذاران از بَنَئل است. سبک صاحب نعنی یک بٌ ٍ شدى

 تاریخ در ارزشهند ٍ نرجع اثر یک  است یدال سالَادٍر يهراى بٌ کٌ آندلسی سگ کَتاى، فیلو است. کردى تَلید زنینٌ
 ٍ بَرژٍازی پنًان جذابیت يَس، نبًو نیل يهچَن اسپانیایی کارگردان این آثار بقیٌ است. جًان در سَرئال سینهای

 ندارد ٍجَد اینجا در آنًا ی يهٌ نعرفی انکان ٍ است سرشار سَرئال عناصر از الهَت نلک
 
 بخش الًام ادبیات ٍ ينر ٍ سینها حیطٌ در کٌ نفری دٍ اند. نَشتٌ دالی ادٍر سالَ یاری بٌ يو را طالیی عصر حال، این با

 درٍنهایٌ  است. ساعت یک تقریبا فیلو زنان ندت است. 2390 سال نحصَل طالیی عصر فیلو اند. بَدى جًان در بسیاری
 نفس ٍ سخت نردم اکثر برای را زندگی کٌ ای ظالهانٌ ٍ نابرابرانٌ نناسبات ٍ فئَدالی جانعٌ ٍ است بَرژٍا طبقٌ نقد اثر،
 پردازد نی يو نذيب ٍ کلیسا نقد ٍ بَرژٍا جانعٌ در نرد ٍ زن رٍح بی عاشقانٌ رٍابط بٌ فیلو حال، این با است. کردى گیر

 .کشد نی تصَیر بٌ آنرا شدى حساب ٍ ریز يای نشانٌ ٍ نهاديا کهک بٌ ٍ
 



  d’Or L’Age (1930)فیلم
 بٌ ربطی ٍی زن انگار است: فیلو سرکش ٍ لجَج نرد خَاب تخت رٍی گاٍ یک حضَر اثر این سَرئال يای صحنٌ از یکی

 کٌ است این دربارى طالیی عصر داستان کَتاى، ٍ خالصٌ خیلی است. نطلق يیچ یک فرد، بین يای رابطٌ ٍ ندارد شَيرش
 با نرد برای ناجرا ٍاقعی ٍ عینی شرایط انا است ٍرزیعشق پی در آنًا، بٌ نسبت سرکش ٍلی ثرٍتهندان طبقٌ از نردی
 ٍ نگیرد رابطٌ از کام نرد تا کارند در خَرشید ٍ فلک ٍ نٌ ٍ باد ٍ ابر شَد. نهی فرايو بَدنش تیپ خَش ٍ ثرٍت ٍجَد
 .يستند بَنَئل لَئیس یطالی عصر فیلو بازیگران از ندٍت گاستَن ٍ لیس لیا…بخَرد سر پایین بٌ ارتفاع از ندام

 
  Sangre Santa (1191) فیلم .3

 مقدس خىن
 

 
 

 خیلی ٍ کلی طَر بٌ است. 2393 سال نحصَل نقدس، خَن فیلو است. کردى کارگردانی خَدٍرٍفسکی آلخاندرٍ را اثر این
 از ٍ است کردى رشد نساعد ناچندان نحیطی در کٌ است فینکس نام بٌ  پسری آیندى ٍ گذشتٌ درنَرد داستان خالصٌ،

 نیازيا ارضای جًت خَد فرزند بر قدرت اعهال بٌ نیل فینکس نادر است. رٍبرٍ عهیقی نشکالت با نذيب ٍ خانَادى  ناحیٌ
 بازی خَدٍرٍفسکی اکسل ٍ استاکَل گای ٍ گرا بالنکا يهچَن بازیگرانی اثر این در . …دارد خَد درٍنی يای خَايش ٍ

 بٌ جٌتَ دارد. ٍجَد نقدس خَن اثر در کٌ است «عانیانٌ فرينگ» رد شدیدی ترس ٍ خشَنت ناجرا نًو نکتٌ کنند. نی
 سَرئال دٍربینی کهک بٌ را تازگی ٍ شادی ٍ خَبی خیر ببیندى نیست قرار کٌ ديد نی نشان را نکتٌ این عنَان

 .ببیند خَدٍرٍفسکی
 
 خَن در کٌ ٍحشتی انا کنیو فینعر يو را ترس ٍ ٍحشست ژانر در را اثر این اگر بَد نخَايد ننطقی غیر رسد نی نظر بٌ

 رٍان ٍ عرفان ٍ شعر ٍ نعنَیت از نعجَنی عبارتی بٌ است. نذيب یک تاریخ ٍ رٍانشناسی جنس از دارد حضَر نقدس
 سینها، در بازاری ذينیت ٍ تجاری سینهای نقد در دارد. ٍجَد خَدٍرٍفسکی آثار در سَرئال شکلی بٌ خشَنت ٍ شناسی

 ينری ٍ ٍاقعی اثری شَد نی ساختٌ تجارت، ٍ پَل بخاطر کٌ اثری کٌ است نعتقد ٍ دارد تیز ٍ تند زبانی خَدٍرٍفسکی
 «.يستند ينر برای سرطانی يا، ستارى » گفتٌ ای نصاحبٌ در ٍی، خَرد. نی ای لحظٌ يای سرگرنی درد بٌ تنًا ٍ نیست

 .است کارگردان يهین دیگر آثار از تَپَ، ال ٍ کهان رنگین دزد ٍ فیل عاج
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 ½9  نیم و هشت
 

 
  
 

 ٍ ناسترٍیانی ناچلَ چَن بازیگرانی است. فلینی فدریکَ  اثر، کارگردان است. سفید ٍ سیاى ٍ 2399 سال نحصَل فیلو
 شَد. نی نحسَب سینها تاریخ آثار بًترین جز ربع. ٍ دٍساعت فیلو زنان ندت  کنند. نی ایفا نقش آن در کاردینالٌ کلَدیا

 ٍلی بسازد را اشبعدی اثر خَايدنی کٌ است -گَیدٍ-کارگردانی یدربارى چیست؟ یدربارى فلینی نیو ٍ يشت فیلو انا
 افتد.نی  عقب بٌ دالیلی، بٌ بنا ٍ دارد نشکالتی

 
 کار نشکل شَد. نهی عهلی خَايد نی آنچٌ ٍلی کندنی تالش يرچقدر چرا کٌ است ناسترٍیانی ناچلَ زندگی حکایت فیلو

 یيهٌ رٍی از دارد دٍست ٍلی کندنی گیر ترافیک در فیلو اٍل يهان در -ناسترٍیانی نارچلَ یعنی- گَیدٍ کجاست؟
 درام در کٌ سَرئالیسهی برٍد. -يایشلذت دنبال بخَان تَ -کار نحل بٌ راست یک ٍ کند پرٍاز رٍیایی شکلی بٌ ياناشین
 .شَند ٍاکاٍی است شدى تالش اثر این در عناصرنايشیار ٍ رٍیا دارد. رٍانکاٍانٌ ینايیت دارد ٍجَد نیو ٍ يشت
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  کشیش و صدف
 

 

 است. دٍالک ژرنن اثر این کارگردان دقیقٌ.00 است: کهتر شد، نعرفی تاکنَن کٌ آثاری بقیٌ نسبت بٌ فیلو این زنان ندت
 دینی ٍ نذيبی نايیتی پیداست اثر عنَان از کٌ يهانطَر است. شدى ساختٌ 2319 سال در ٍ فرانسٌ کشَر نحصَل اثر

 نذيب جًان بٌ قَی ربط کشیش( ٍ رٍحانی)صدف نرد ٍ صدف ی سرگیجٌ ٍ ٍيو از سرشار يای پردازی صحنٌ ٍ دارد
 دارند.

 
 بٌ رسیدن برای رٍحانی است. رٍیایی پَششی با زن یک اماند زیبایی بٌ نسبت کشیش یک نیل ٍ نقاٍنت درنَرد فیلو 

 بٌ ٍ بکشد َیرتص بٌ را فرٍیدی رٍانکاٍی بنیادین نفايیو دارد تالش فیلو . … ٍ زند نی عجیبی کاريای بٌ دست زیبا زن
 .کند نعرفی رٍیا تحلیل  ٍ رٍیاسازی اتاق عنَان بٌ را سینها خَايد نی نعنی یک

 
 
 
 
 
 
 



 آخر کالم و بندی جمع
 

 اناک ٍ عقل بٌ بازگشت آنتراکت، باد، نارین در گذشتٌ سال نثل افزٍد دیگری تعداد باال نَارد بٌ تَان نی کٌ است بدیًی
 ٍ ببریو نام را سَرئالیسو سینهای کارگردانان ترین نًو کٌ بَدى این بر تالش نَشتار این در حال، این با غیرى. ٍ باکیا

 سهت بٌ خَانندى در ی انگیزى ٍ عالقٌ شاید کٌ نیت ٍ قصد این بٌ بگَییو نکاتی ان،آثارش درٍنهایٌ درباب نختصری
 .کند ایجاد سَرئال سینهای

 :است آندى نَیسندى کهک بٌ کٌ ننابعی*
 ٍر آزادی ترجهٌ کَک دیَید اثر سینها تاریخ1- 
 خلقی ترجهٌ رٍ کی آدٍ اثر سینها در سَرئالیسو2- 

 

 

 

 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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