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  چكيده
 با همواره و است كرده بروز...  و تجسمي هنرهاي سينما، ادبيات، جمله از مختلف هاي شاخه در گرايي فراواقع سبك

 جلب خود به را مخاطبين نظر توانسته آفريني، شگفتي و طنز مانند فنوني و رويا تناقض، نظير هايي تكنيك از استفاده
 اقناع و منظور ارائه قصد به پيام پوستر در.  است گرفته قرار استفاده مورد نيز سينمايي هاي پوستر در بكس اين. كند

 مي سبك، اين بارز خصوصيات به توجه با.دارد پيام انتقال و مخاطب جذب بر سعي همواره مي شود و طراحي مخاطب
 زواياي كه يابد مي امكان هنرمند سبك اين در چنينهم. دانست موفق سينمايي پوستر در را گرايي فراواقع سبك توان
 به نسبت را او نگرش همچنين  و ماندگار او ذهن در را پيامي زده، شگفت را مخاطب داده، نمايش  را فيلم مضمون پنهان
 كه مرسيدي نتيجه اين به و ايم پرداخته حال و گذشته در سورئاليسم شيوه بررسي به تحقيق اين در.گرداند مثبت فيلم
 گذار تاثير هاي شيوه از يكي تواند مي شيوه اين.  كمك ميكند فيلم مفهوم انتقال به شيوه اين در موجود رهايي و آزادي

 ايران هاي پوستر نظر، مورد آماري جامعه همچنين ، اي كتابخانه تحقيق، شيوه ؛ توصيفي پژوهش نوع . باشد ماندگار و
 .اند ميباشد شده ارائه و طراحي راناي در اخير دهه در كه سينما حوزه در
 

  پوستر، اعالن، سينما، سورئاليسم، ايران :واژگان كليدي
 
 

 مقدمه  -1
هاي انسان بوده كه در علم و در بعضي از مكاتب هنري نمود پيدا كرده است. دستيابي به دنياي درون همواره يكي از دغدغه

گرايي است؛ كه بر پايه نظريات روانكاوانه و ناخودآگاهي كه زيگموند فرويد بيان يا فراواقع 1يكي از اين مكاتب هنري، سوررئاليسم
هاي جديدي شد اي از رهايي روح انسان را فراهم ساخت و مبدع روشكرده بود، پايه گذاري شده است. سوررئاليسم نمونه شاعرانه

زه در بسياري از تبليغاتي كه در سراسر دنيا صورت گردد. امروو نشان داد كه چگونه تخيالت و رويا به زبان بصري بيان مي
گيرد، توانسته با استفاده از سبك مذكور بر ذهن مخاطب تاثير گذارد.تحقيق حاضر سعي دارد به بررسي ميزان تاثيرگذاري مي

-در پوستر ها ، روش بپردازد.در ابتدا شرح مختصري از پيشينه پوستر هاي سينمايي، نمود سورئالگرا تبليغات سينمايي فراواقع
پيش از اين مسعود .هاي مورد استفاده در ارائه اين گونه تبليغات ارائه شده است. روش تحقيق مذكور توصيفي تحليلي مي باشد 

مهرابي به جمع آوري پوستر هاي سينماي ايران و دسته بندي آن بر حسب سال انتشار آنها پرداخته است . اين كتاب كه صد 
 ستر فيلم در ايران نام دارد كتاب مرجعي است كه در دست همگان قرار گرفته است.سال اعالن و پو

 
 
 
 

 پوستر فيلم - 2
 از يكي به و كرده پيدا گوناگون هاي حوزه در متفاوتي بسيار كاربردهاي ارتباطات جهان در امروز به تا پيدايش بدو از اعالن

ن ورقه چاپي است كه به وسيله ي آن مطلبي را به اطالع مردم برساند اعال .است شده بدل گرافيك طراحي هاي مقوله ترين مهم
پوستر يكي از مهم ترين عناصر تبليغي هر فيلم است .پوستر سازان فيلم ، گرافيست هاي  )88: 1387(رهبرنيا ، مهريزي ثاني ،
طراحي و ساخت پوستر فيلم ، از )گرافيست هايي كه براي  77: 1381را خوب مي شناسد. .(عادل،  2متبحري هستند كه سينما

،  3طرف تهيه كننده دعوت مي شوند ، پس از شنيدن نظرات او و كارگردان فيلم ، با ديدن لحظاتي از فيلم در مرحله ي مونتاژ
مطالعه فيلم نامه و در نهايت مشاهده ي دقيق عكس هاي فيلم ، به خصوص عكس هاي صحنه ي فيلم اتودهايي براي پوستر تهيه 

                                                           
1  Surrealism 
2  Cinema 
3  Montage 
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نند.  بعضي اوقات ؛ چند پوستر براي يك فيلم طراحي شده و يا از چند پوسترساز در اين مورد دعوت به عمل مي آيد . اما مي ك
هر كدام از اين پوستر ها كاربرد مخصوص خود را دارند. بعضي از انها براي اكران اول فيلم تعدادي از آنها براي بازارهاي جهاني 

 ) 77: 1381واره هاي سينمايي تدارك ديده مي شود .(عادل، فيلم و بقيه ي آنها براي جشن
 

 تاريخچه پوستر فيلم در جهان 2-1
پوستر سازي براي فيلم كه امروزه يكي از شاخه هاي هنر گرافيك است ، همزمان با پيدايش سينما شكل گرفت . بهترين 

. پوستر هاي مربوط به  فيلم هاي درام از خالقيت ساخته شدند  1پوسترها در آغاز حيات سينما ، در زمينه فيلم  هاي كمدي
كمتري برخوردار بودند و مضمون آنها اغلب از نقاط اوج داستان هاي غم انگيز گرفته شده بود .اولين پوستر ها كه به وسيله 

دهه اول قرن بيستم  نقاشان تهيه مي شدند ، بيشتر ويژگي هاي يك تابلوي نقاشي را تداعي مي كردند تا يك پوستر تبليغاتي . در
، كار تبليغ در امريكا به وسيله عكس و نوشته انجام ميشد . از آن پس استفاده از پوستر هاي تصويري رواج بيشتري يافت . از سال 

هنر عكاسي نيز تدريجا وارد عرصه پوسترسازي شد و در بسياري از موارد ، عكس جايگزين نقاشي گرديد . كم كم عكس  1920
 )53: 1368كوچك از صحنه ها ، به صورت مجزا و يا تلفيق شده در ساخت پوستر بكار گرفته شد . (علي معلم ، هاي بزرگ و

 
 تاريخچه پوستر فيلم در ايران 2-2

تاريخ پوستر فيلم در ايران ، كم از تاريخ سينمايش ندارد ؛ فيلم به فيلم ، شانه به شانه و همسان . همراه با كژي و كاستي و 
توام با نمونه هايي درخشان و زيبا كه اميد را تداوم بخشيده اند . نشانه هاي حضور پوستر فيلم در سينماي ايران با قدمت تقليد ، 

زير دو سر فصل عمده ي قبل و بعد از انقالب اسالمي جاي مي  _اما چون آن  _ "تاريخ سينماي ايران"تاريخي بيشتر نسبت به 
رده تر ، در قضاوتي دشوار اما منصفانه ، مايوس كننده و حزن برانگيز است . هرچند ، آنچه ما گيرد . دوره ي اول در پهنه ي گست

 را به دوره ي دوم رساند ، كورسوي نور همان نمونه هاي اميدوار كننده بود كه در اين دوره چراغ راه منزل مقصود شد .(مهرابي
ليد پوسترهاي سنگي و گراور سياه و سفيد پوسترهاي خارجي آغاز شد . )كار پوستر سازي براي فيلم در ايران ، با تو 10:  1393،

بتدريج تصاوير تمام سطح پوستر را پوشاندند ، در حقيقت كارگران چاپخانه ها اولين پوسترسازان ايران بودند. آنها با كنار هم قرار 
بوبيت ميان مردم و ثبت عنوان فيلم و نام دادن چند عكس كوچك وبزرگ از بازيگران مشهور به ترتيب اهميت نقش و ميزان مح

نقاشان و گرافيست هاي تحصيل كرده قدم در عرصه پوستر  50و  40كارگردان ، پوستر تبليغاتي را تهيه ميكردند. در دهه هاي 
اهگشاي سازي گذاشتند.اگر چه كار اين افراد از لحاظ كمي در برابر سيل كارهاي مبتذل بسيار اندك مي نمود ، اما توانست ر

 ) 10:  1393تحول كيفي در امر پوسترسازي باشد. (مهرابي ،
اكنون پوسترسازي در سينماي ايران با توجه به وجود طيف پوسترسازان بازاري و پوسترسازان هنري ، دچار مشكالت و 

تبليغاتي از سوي گروه دوم  نقايصي در خور تامل مي باشد كه مهمتر از همه ، ابتذال و آسان گيري گروه اول و عدم توجه به جنبه
 ) 53:  1368(علي معلم ،است . .

 
 
 انواع پوستر هاي سينمايي -3

در كارنامه خود  2اين نوع پوستر ها جاذبه هاي زيادي دارند و اغلب طراحان هم دوست دارند حداقل تعدادي پوستر سينمايي
 داشته باشند.

همه شهروندان سر و كار دارد و ديده مي شود . جدا از مقوله و  شايد علت آن فراگير بودن اين نوع پوستر هاست كه با
جايگاهش نزد مخاطب ، تعريف و كاركرد هاي مختلفي براي اين پوستر ها در نظر گرفته مي شود كه بعضا متضاد يكديگرند. يك 

چنين فيلمي در حال اكران ميداند و معتقد است پوستر فقط اطالع رساني مي كند كه  "معرفي فيلم"ديدگاه پوستر را وسيله 
 است و ال غير.

                                                           
1  Comedy Movies 
2  Cinema Posters 
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فيلم است و بايستي شهروندان را به طرف سينما بكشاند و  "تبليغ "ديدگاه ديگر معكوس اين است و مي گويد پوستر وسيله 
 )95:  1390گيشه را پر كند .(امامي فر ، 

 
 شيوه هاي پوستر سازي  3-1

في براي طراحي پوستر وجود دارد، از جمله تكنيك تايپو گرافي، تصوير در هنر طراحي گرافيك، روش ها و تكنيك هاي مختل
سازي ، استفاده از عكس و ... استفاده از عكس به عنوان يك شيوه اطالع رساني و مستند از همان سال هاي اوليه عكاسي مورد 

اضافه هنر چاپ در جهت اهداف  توجه بوده است. در ابتدا عكس ها به صورت تلفيقي در كنار طراحي حروف و تصويرسازي به
اقتصادي سياسي، خود را نشان دادند. مونتاژ عكس، فتوكالژ، سوالريزاسيون، ساندويچ كردن و سوپر ايمپوزينگ در عكاسي به 

 )1389(حسن پور،جهت پوستر سازي، از جمله كارهاي حرفه اي و مهارتي به حساب مي آمد. 

 
  پوسترهاي تصويري 3-2

اطالع  به جنبة تنها و حروف كلمات داشتند، عهده بر را هنري اثر يا يك كاال يك معرفي وظيفة كه ن اعال يةاول نمونه هاي در
 تأثيرات مي كردند را اشغال اعالن فضاي مختلف ه هاي انداز در بصري به عنوان عنصري گرچه و مي كردند كمك اعالن رساني

 در شگرف تحولي ايجاد به كه منجر عكاسي هنر پيدايش و چاپ ت صنعتپيشرف بروز مي دادند. خود از كمتري زيبايي شناختي

از وقتي كه پوستر « .شوند بدل تصوير و از نوشته تركيبي به نها اعال تا كشاند نها اعال درون به را به تدريج تصاوير شد اعالن طراحي
و آن تصويري شدن بدنه اصلي پوستر است. نمود پيدا مي كند  به طراح با آتليه طراحي سفارش داده مي شود، مسأله ديگري

پوسترها كم كم تصويري مي شوند. اگر چه پوستر وارداتي نخستين فيلم ناطق ايران (دختر لر) پوستري تصويري و رنگي است، اما 
تصويري برقرار داشته كه با مخاطبانش ارتباط  نه امكان چاپ مشابه آن در ايران بوده، نه اساساً چنين انتظاري از يك پوستر وجود

 )28:  1388صادقي،( »كند. انتظار در حد همان اعالميه بوده است.
   

  اولين پوستر فيلم داراي تصوير 3-3
كه از سوي سينما ماياك به چاپخانه  وستر فيلم سرگذشت ناپلئون را بتوان نخستين پوستر داراي تصوير دانستپشايد «

 )28(همان ،  »ش داده شده است.امبول تهران سفارتآ.ز.يامپولسكي خيابان اس
 

 تصوير سورئال - 4
هنر زيباست و زيبايي برخواسته از ذات هنر . هنرمند آنگاه كه با ذهن و خيال خود (سورئال) در آسمان هنر پرواز مي كند، 

ي از زيباشناختي در هنرمندانه زيبا مي آفريند. در تجميع بي قاعدگي و زمان گريزي سورئاليسم با ذات زيباي هنر، حس دوگانه ا
خيال محسور زمان و مكان نيست، پرواز مي كند برفراز همه نديده .ضمير آدمي شكل مي گيرد كه به وي را به تحسين واميدارد

ها و نشنيده ها، برفراز آسمان بي سقف و در اعماق اقيانوس هاي بي آب، گل هاي زيباي نرگس را در زير برف نوازش مي كند و 
ه قله هاي فتح نشده تا خالص ترين اكسيژن دنيا را بدرون شش ها وارد كند و چون خواست مي سوزد در آتش اوج مي گيرد ب

اغلب .سياوش و مي ميرد در دل تاريك ترين قبرها اما همچنان زنده و بيدار تا آنجا كه ذهن هنرمند به دنياي مادي بر مي گردد
ي به هنر نداشته باشند، مطمئنا با ديدن آثار هنري سورئال مجذوب آن ها مي مردم، چه عالقمند به آثار هنري باشند چه عالقه ا

خارق العاده، فراتر از منطق، ماوراي فيزيك و آزاد از هر گونه محدوديت مكان و زمان هستند كه تصاوير سورئال شوند. آثاري كه 
رهاي مدرن و پيشرفته اي استفاده مي كنند كه در پشت عناصر هنري مستتر شده اند. هنرمندان سبك سورئال ديجيتالي از ابزا

 . به اين امكان را براي آن ها فراهم مي كند تا بتوانند ايده هاي خود را فراتر از آنچه در واقعيت وجود دارد به تصوير بشكند
بكار مي برند بيش از هر روزه طراحان و هنرمندان با ايده هاي جديد و حيرت انگيز ما را با روش هاي نو و جديدي كه در طراحي 

امروز بود و اين ابزار را در اختيار داشت چه آثار با شكوهي سالوادور دالي  پيش به شگفت وا مي دارند. به اين فكر مي كنم كه اگر
 !خلق مي كرد
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دن ايده از هنرمندان مختلف و با سبك هاي متفاوت مي باشد. برخي از اين هنرمندان براي به تصوير كشي تصاوير سورئاليستي
و دستكاري  )3(تصوير ، مدلسازي سه بعدي)2(تصوير و برخي ديگر از نقاشي هاي ديجيتالي)1(تصوير هاي خود از عناصر وكتور 

 . مي كننداستفاده  )4(تصوير عكس
 

 
 1/2013كريستيانو سيكويرا _ 1تصوير 

 
 2009/  2نا اسكريكامگدل _2تصوير 

 
  1921/ 3من ري _ 3تصوير 

 4/2013توماس باربي _ 4تصوير 
 فراواقعي يا سورئاليسم 1- 4

، كه آندره 6ابداع كرد و با انتشار گاهنامه ي انقالب سورئاليست 5گيوم آپولينر 1910را در دهه ي  "سورئاليست"واژه ي 
رواج يافت  1920، در دهه ي  8گذارانش بود ، و سپس با اثري ديگر از آندره برتون با عنوان مانيفست سورئاليست از بنيان  7برتون

                                                           
1  Cristiano Siqueira 
2  Magdalena Skrycka 
3  Man Ray 
4  Thomas Barbèy 
5 Guillaume Apolinaire (1880-1918) 
6 Revolution surresaliste 
7 André Breton 
8 Manifeste surrealiste 
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. سورئاليست ها در ابتدا ، با ريشه گرفتن از طبقات باالي جامعه ، بيشتر در پي موضع گيري در برابر يك واقعيت تلخ بيروني 
ارهاي عام انساني نسبت ميدادند؛ و بنابراين راه حل را در پناه جستن به درون ، در (جنگ جهاني اول) بودند و آن را به سازوك

سورئاليسم (Behar,1984:218)جستند.  و خيالين ، و در ساختارهاي روان كاوانه مي(Bartoli, 1989 :39)سازوكار هاي رويايي
ها انقالب فكري و هنري نيست ، بلكه در عين حال در واقع عصياني اساسي بر تمدن حاضر در زمان خود بود .آنچه مي خواهد تن

)يعني آنچه كه از هر جهت از چهارچوبه ي  781: 1394انقالبي اجتماعي و به ويژه آزادي كامل بشريت است . (سيد حسيني ، 
سورئاليسم  فهم رقيبانش و نيز از وسايل موقتي كه خود درهر يك از مراحل خويش به كار مي گيرد فراتر مي رود . هدف اعالي

)براي كسي كه از بيرون ناظر است  782-781: 1394چيزي نيست ، مگر اقناع كامل اين عطش پر شور آزادي ... (سيد حسيني ، 
، سورئاليسم هيواليي شگرف و نا معقول است . اما براي كسي كه توانسته باشد وارد آن شود ، خارق العاده ترين كشف و شهود 

،  "فراواقعيت"مي كند كه انحصار عقل سليم را در اختيار دارد ، اما دومي از ورود در دنياي نا مشكوف  انساني است . اولي گمان
)سورئاليسم در درجه اول  782:  1394سر مست مي شود . (سيد حسيني ،  "عقب واقعيت  "بلكه در  "غيرواقعي"يعني نه در 

ارب ، بلكه به دنياي دگرگوني ناگهاني روحي كه همه ي شيوه هاي نوعي نيروي عظيم گسستن است . ورود به آن نه از طريق تج
 )  ( Carouges , 1950 :7 . احساس كردن و انديشيدن را زير و رو كند ، امكان مي يابد

 ):1توان به طور خالصه اينگونه بيان كرد(جدول سورئاليسم را مي
 1381سورئاليسم، برگرفته از: برتون، – 1جدول 

سم
ئالي
سور

 

تحميل شده در غياب هر گونه عنصر بازدارنده ناشي از عقل و در خارج از  تفكر
 قلمرو هر گونه پيش پنداشت.

هايي از تداعي ناشناخته قدرت يكه تاز رويا پردازي و اعتقاد به وجود شكل
 غرضانه تفكر در واقعيتي فراتر.فعاليت بي

 ارتقا احساسات بشري و قرار دادن ذهن در مسيري جديد.
 تر از واقعي در وراي دنياي واقعي.كشف و كاوش دنياي واقعي

 به يك واقعيت نو و مطلق. "نيمه آگاهانه  "و  "آگاهانه  "تفكيك واقعيت 
هاي بيروني و دروني  واقعيت و ارائه به صورت يك تركيب به هم پيوستن جنبه

 بندي واحد.
 و نوعي حالت خلسه و رويا. اساس كار بر تداعي آزاد معاني، افكار، تصاوير

هدف از به كار بردن تصاوير رويا گونه، آشكار كردن جنبه زيبايي شناختي آن 
 در حالتي شبيه به روياست.

كردند: نگارش ها براي خلق اثر هنري استفاده ميفنوني كه سورئاليست
زل، خودكار، دنياي وهم و رويا، ديوانگي،اشيا و مكان هاي فراواقعي، طنز و ه

 تصادف عيني، عشق.
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 اهداف سورئاليست ها 4-2
 

هدف سورئاليسم از مرز ادبيات و هنر فراتر است زيرا مي خواهد آدمي را از قيد تمدن سودجوي كنوني نجات بخشد. و روش 
آيد تا امواج  هاي كهن را دور بريزد و بر هوش و خرد پشت پا بزند و در طلب نيروهاي پنهان و دست نخورده وجود آدمي برمي

سيل آساي دروني، آدمي را به سوي افق هاي روشن و گشاده رهبري كند. و هدف هنرمندانش اين است كه واقعيت و رؤيا را با 
هم ادغام و شكل جديدي از آن را به وجود آورند، واقعيتي كه فراتر از واقعيت موجود در جهان هستي هستند. در سورئاليسم 

ي وهم، رويا و تداعي آزاد صور تازه و رها شدن از قيد منطق و واقعيت است.در سبك سورئاليسم به قوه هدف هنرمند خلق واقعيت
ي عقل و ادراكات حسي كوشد تا در خلق اثر هنري از سيطرهشود و هنرمند ميپنهان در ضمير ناخودآگاه هنرمند اصالت داده مي

ي عقل و تواند به وسيلهلي خارجي بخشد؛ آنان معتقد بودند هنر هرگز نميهاي مكتوم در روح و روان خود تجرها شود و به صورت
هوشيار و بيدار آفريده شود و بر اين باور بودند كه با سست و كرخت شدن عقل و تفكر، كودك وحشي قوه توهم ما عنان اختيار 

ستي نوعي آزادي مطلق در شكل و زند. شاخصه ي اصلي روش سورئاليگيرد و به خلق اثر دست ميوجودمان را در دست مي
نيز تاكيد  2) فرويد 1386مي خواندند . ( فكوهي ،  "خودكار "يا  "1اتوماتيك "محتواست كه سورئاليست ها آن را نوشتار و بيان 

يت در نظر كرد كه خواب و رويا را نبايد پديده هايي بي معنا و تحليل ناپذير قلمداد كرد و برعكس بايد آنها را حوزه هايي از ذهن
، مي توان به اشكالي هر چند تخريب شده از بيان ذهنيت  "فرا من  "از سلطه ي  "من"گرفت كه در آنها ، به سبب رها شدن 

 )1386دست يافت .(فكوهي ، 
هدف نقاشي سورئاليستي فرافكني تناسخ هاي مخفي در دنياي اشيا است و در مبادله ي دائمي عيني و ذهني . در واقع نوعي 

ور دروني وجود دارد ، اما نه به مفهوم مطلق ، بلكه به اين معني كه تصورات دروني در همزيستي با بازنمود هاي بيروني تظاهر تص
 ) 871:  1394ميكند . (سيد حسيني ، 

 
 سورئاليست  در پوستر و تبليغات  4-3

گرا از دسته تفكرهاي شوند. تبليغات فراواقعم ميانواع تفكرهاي موجود براي ارائه اثر تبليغاتي به طور كلي به دو دسته تقسي
 ).2(جدول  واگرا محسوب مي شود

 1391انواع تفكر، برگرفته از: نيرومند، –2جدول 

 تفكر

 همگرا: كه به حل مسئله به صورت خطي و به تفكر منطقي و استداللي توجه دارد.

هاي ممكن از راي كشف تمامي جايگزينهاي متعدد توجه داشته و بواگرا: كه در حل مسئله به راه حل
 كند.تداعي آزاد استفاده مي

 
شود. قابل ذكر در رابطه با انواع تفكر ذكر شد، در تفكر واگرا از تداعي هاي آزاد استفاده مي 2همانطور كه در جدول شماره 

-شود كه تقسيم بندي آن را ميوب ميها در خلق اثر هنري محسهاي تداعي آزاد از فنون مورد نظر سوررئاليستاست كه قانون
 ).3گونه بيان كرد(جدول توان بدين

 
 
 
 

                                                           
1 Automatic 
2  Sigmund Freud 
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 1391قانون تداعي آزاد، برگرفته از: نيرومند، –3جدول  

تداعي آزاد
 

مشابهت
 شكل 

 حجم
 رنگ
 بافت

مجاورت
 

 علت و معلول
 الزم و ملزوم

 ظرف و مظروف
 قرابت
 معنا

 تمثيل
 عملكرد

 تباين

 
هاي ذكر شده فضايي را خلق كردند كه موجب به وجود آمدن ارتباطي ناگسستني با هابا استفاده از روشدر واقع سورئاليست

دانستند اما به عنوان افرادي انقالبي، مصمم به تغيير دادن ماهيت تصور ما ها خود را جنبشي مدرن نميمخاطبين شد. سورئاليست
ازار يابي بودند. تبليغات سورئاليستي در جامعه به دنبال مخاطبين خاصي نيست، بلكه ممكن است ناگهان از چيستي تبليغات و ب

تر، و نه سورئاليسم نه يك وسيله بيان جديد است، نه چيزي ساده«تمامي مخاطبين را، از هر سن و جنس تحت تاثير قرار دهد. 
ذهني كه نخستين شرط تبليغات سووئاليستي است، مستلزم آزادي ). آزادي 112: 1381حسيني،»(حتي يك مابعدالطبيعه است

كوشد تا از وابستگي به يك سيستم فكري به عنوان پناهگاه بپرهيزد و خود را با انسان است.برنامه ريز تبليغات سورئاليست مي
سازد.  مي"پيش لذت  "اي ونهچشماني باز و تيزبين به سوي نتايج خارجي آن معطوف دارد. همچنين فراواقع گرايي در مخاطب گ

دهد تا روياي روز خود هاي بعدي. فراشدي كه به ما امكان مينوعي رها شدن از تنش هاي ذهني و آماده شدن براي كسب لذت«
-). تغيير نگرش حساب شده به خوبي مي358: 1374احمدي، »(را در اثر بازيابيم. به اين اعتبار اثر هنري شكلي از آاليش است 

بازبيني وقايع و جايگزيني «هاي يكنواخت دور كند. د مخاطب را تحت تاثير خود قرار دهد و او را از احساس روزمرگي و نگاهتوان
: 1387وراميني، »( كندها در موقعيتي جديد بدون آنكه شرحي را در كنارشان مشاهده كنيم كامال ذهن مخاطب را درگير ميآن

). سورئاليسم اصالتا به عنوان جنبشي 154همان، »(آيديكي از عوامل جلب توجه به شمار مي غير مرتبط بودن خود«). و اين 138
صرفا هنري مطرح شد، اما به تدريج سمت و سوي تجاري پيدا كرد. به عبارتي سورئاليسم از يك جنبش هنري آوانگارد در سال 

 عبور به طور حتم تنش فراواني به همراه داشته است. م به بعد گذر كرد. اين 1930م به يك سبك ديزاين تجاري از سال  1920
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 چند نمونه از بازتاب سبك سورئاليسم در پوستر هاي سينماي ايران  4-4
 

 
 

 1386رسم عاشق كشي/ پوستر فيلم _5تصوير 
 

 

 1391پرويز/ پوستر فيلم  _6تصوير 

 
 

 1391من مادر هستم /پوستر فيلم  _ 7تصوير 
 

 
 

 1393عصر يخبندان /تر فيلم پوس _ 8تصوير  
 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


   هاي كشور)(شبكه اطالعات كنفرانسباكـنامه شـماه
 

52 
 

تجزيه و تحليل پوستر فيلم گينس - 5  
 

 
 پوستر فيلم گينس _ 9تصوير

 شناسنامه فيلم :
 نام فيلم: گينس 

 كارگردان: محسن تنابنده
 1393محصول: 

 1394اكران: 
 ژانر: كمدي

 عنوان پوستر: گينس
 طراح: عرفان بهكار 

كه سه برادر در تالش اند يك ساندويچ بزرگ با گوشت شترمرغ درست كنند تا اسم داستان از اين قرار است  خالصه داستان:
آنها در گينس ثبت شود .يكي از برادر ها سبك مغز است . در طي فيلم آنها تنها دارايي شان كه يك شترمرغ است را از دست مي 

 ند با آنها ازدواج كنند .دهند . آنها در تالشش اند كه خود را به دو دختر دوقلو ثابت كنند تا بتوان
 توصيف :

با چاپ افست ارايه شده است . چهره ي سه برادر كه شخصيت هاي اصلي داستان است در وسط  70در  100پوستر در ابعاد 
كادر قرار دارد كه نيمي از بدن آنها بدن شترمرغ است . پاهاي شترمرغ به تن و سر سه برادر وصل شده است . برادر وسط قد 

 تر از دو برادر ديگر است .كوتاه 
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عنوان فيلم به رنگ قرمز در يك سوم بااليي قرار دارد و به نسبت تمام فضاي باالي كادر را به خود اختصاص داده است . در 
طراحي عنوان از شكل ساده شده ي شتر مرغ نيز استفاده شده است كه به جذابيت عنوان افزوده است . عنوان فيلم  در ميان ابر 

 ر باالي تصوير مشاهده مي شود .ها د
 .به تن رو به بيننده ايستاده اند سه كاراكتر دست بر روي دست كامال جدي و كت

پوستر با تكنيك فتومونتاژ ايجاد شده بدين گونه كه از سه شخصيت به صورت جداگانه و از شترمرغ هم جداگانه عكاسي  -
پ اين دو تصوير با هم تركيب شده و با كمك افكت ها گرافيكي به نتيجه ي شده و با كمك نرم افزار هاي گرافيكي مانند فتوشا

 اكنون رسيده است . 
توازن بصري در تصوير ايجاد شده .رنگ هاي تيره در بخش مياني با كمك حجم وسيع عنوان در باالي تصوير به توازن و  -

 تعادل رنگي رسيده است . 
 Adobe Heitiلوتوس به نتيجه مطلوب رسيده است و از فونت آماده انگليسي  در طراحي عنوان با تغيير كوچكي در فونت -

Std  استفاده شده و فقط بخش كوچكي از حرفG  .در هنگام طراحي پاك شده و طاحي را خاص كرده است 
 

 فضاسازي :
ت و موجودي خيالي را به فضاسازي در اين پوستر با تكنيك ديجيتال و فتومونتاژ تركيبي از انسان و حيوان را خلق كرده اس

وجود آورده است  كه باعث وهم بصري مي شود . كه به اين معناست در طراحي اين پوستر از سبك سورئاليسم استفاده شده 
 است .

عنصر خيال به عنوان برجسته ترين عامل هنري در سبك سورئال مورد استفاده قرار مي گيرد كه در پوستر مربوطه كامال 
 مشهود است .

تب سورئال بر سه اصل هزل ، رويا و تخيل و ديوانگي استوار است كه در پوستر فيلم گينس هر سه اصل رعايت شده است مك
 . 

 نشانه هاي تصويري:
استفاده از تكنيك تركيب انسان و حيوان در وسط صفحه و با نگاه مستقيم به بيننده ، ارتباط مستقيم با بيننده ايجاد مي كند 

 يه اي از اين است كه زندگي اين سه با شترمرغ گره خورده است .كه نشانه اي نما
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 نتيجه گيري  -6
يك اثر هنري موفق بايد بيننده را شگفت زده كند و تعجب و حيرت او را بر انگيزد ، و اين وظيفه ي هنرمند است . هنرمند 

سورئاليست ها به  .تي را در كار خود ايجاد ميكندشگفسورئاليست با وصل شدن به عالم خيال و رويا و به تصوير كشيدن آن ، اين 
دنبال يك فراواقعيت بودند كه به وسيله ي آن مخاطب را شگفت زده كنند . سورئاليست ها با به تصوير كشيدن چيزهاي نامرئي 

 در كنار چيزهاي مرئي فضايي نوين و شگفت انگيزي خلق كردند . 
چشم ديده مي شود ، بلكه موضوع آن عالم خيال و جهان شگفت انگيز و  موضوع اثار سورئاليستي آن چيزي نيست كه با

 تركيب عقل و منطق و ديوانگي است براي بوجود آوردن حسي فراواقعي .
بنابراين مخاطب با ديدن فضايي شگفت انگيز  از عالم واقعيت جدا شده و به عالمي فرا واقعي و فراي تخيل مي رسد و ذهن 

وظيفه ي هنرمند اين است كه امور پنهان و تخيل و ديوانگي را با امور ساده و روزمره ادغام كند و به ساده  خود را آزاد مي كند .
 ترين وجه به مخاطب عرضه كند .

امروزه طراحي پوسترهاي سورئاليستي از بخش هاي پركاربرد و پرطرفدار طراحان است . پوسترهاي سورئاليستي نمونه اي از 
كاركرد ويژه اي دارد . اين سبك كوشيده كه جهان فيلم و مضمون فيلم را از طريق فراواقعيت تشريح كند و  انواع پوسترهاست كه

 به انديشه ي خود جامه ي عمل بپوشاند . 
زيرا مي خواهد آدمي را از روش هاي كهنه طراحي پوستر هاي سينمايي دور كند . پوستر هاي سورئاليستي به دروني ترين 

برد و همچون خوابي فراموش نشدني در ذهن كند و به باالتر از واقعيت پناه ميفوذ كرده ، واقعيت را رها مياليه هاي ذهن ن
 مخاطب ماندگار مي شود .

اين نوع پوسترها ، با نفوذ به ضمير پنهان هر مخاطب، درون او را بيدار مي كند و او را با تصاويري فرا واقعي شگفت زده 
 كند. مي

براي فيلم دنياي وسيعي دارد . طراح با استفاده از سبك ها و شيوه هاي مختلف مي تواند به طراحي بپردازد.در طراحي پوستر 
اين ميان پوستر هايي كه به مضمون فيلم مي پردازند و حال و هواي فيلم را به تصوير مي كشند طرفدار بيشتري دارند . از ميان 

كي از فضاها هاي پركاربرد است كه از ابتدا طرفدار هاي بسياري داشته اند وقتي سبك هاي مختلف اجرايي ، فضاي سورئاليسم ي
اكنون به پوستر ها نگاه مي كنيم متوجه مي شويم پوستر ها هنوز داراي جذابيت بصري هستند و مخاطب را به خود جذب مي 

 كند. فيلم را القا ميكنند و به نوعي خود يك اثر هنري هستند. يك اثر هنري ماندگار كه به خوبي فضاي 
بنابراين مي توان نتيجه گرفت فضاي سورئاليستي مي تواند يكي از شيوه هاي تاثيرگذار در انتقال پيام در پوستر هاي 

 سينمايي ايراني باشد.

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 1395 ارديبهشت -4جلد  -)9پي: ا(پي 2شماره  -سال دوم  
 
 

 

55 
 

 منابع   
 

ه دكتري ، ،رسال »1380نشانه شناسي فرهنگي اعالن از ظهور انقالب ايران تا «)؛ 1390امامي فر ، سيد نظام الدين ( -1
 دانشگاه شاهد. :تهران

دانشكده هنرهاي : رساله كارشناسي ارشد، تهران ،» كاربرد عكاسي در طراحي پوستر« ؛)1389حسن پور،مجتبي ( -2
 تجسمي.

، ص  36شماره  ،هنرهاي زيبا يفصلنامه ، »راهبردهاي تبليغات در اعالن« ؛)1387رهبرنيا ،زهرا . مهريزي ثاني، سميه ( -3
88 . 

 انتشارات نگاه. :تهران چاپ نوزدهم،، جلد دوم ،»مكتب هاي ادبي  «؛)1394ني ، رضا (سيد حسي -4
 انتشارات رسم. :تهران  ،چاپ اول،»چهارمين كتاب سال گرافيك دانشجويي (پوستر جلد) «؛)1388صادقي، مهدي (  -5
 انتشارات آن . :تهران چاپ اول ،،»عكاسي فيلم «؛)1381عادل ، شهاب الدين( -6
 . 179-164 صص ، 22و  21، شماره فارس خليج فصلنامه، »سورئاليسم و انسان شناسي«؛)1386صر(فكوهي ، نا -7
 .53-52صص،  7سوره انديشه ، شماره نشريه ، » پوستر فيلم «؛)1368معلم ،علي( -8
 انتشارات نظر. :تهرانچاپ دوم،  ،» اعالن و پوستر فيلم در ايران صد و پنج سال «؛)1393مهرابي، مسعود ( -9

 فرهنگسراي ميردشتي. :تهرانچاپ دوم ، ،» دستورالعمل هاي فيل آبي براي ايده يابي«؛) 1391نيرومند، محمد حسين ( -10
11-   Behar, H. et M., Carassous. (1984), le Surrealisme , paris , Livre de poche . 
12-   Bartoli-Anglard , (1989).V . le Surrealisme , paris , Nathan . 
13-   Carouges , Michel. (1950), andre breton et les donnees fondamentales du surrealisme, 

Gallimard , paris , introduction . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

