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وقتی ناشری از من خواست تا در چارچوب مجموعه ای با محدودیت های مشخص، کتابی 
درباره ی ایران بنویسم، همسو کردن این چارچوب با نوع نگاه من به رابطه ی سینما و ایران، که 
سال هاست بر آن پژوهش می کنم، کار دشواری بود. کتاب در مجموعه »سینما ـ سفر«  قرار 
بود چاپ شود. این مجموعه، به مثابه راهنمای کوچکی است که با تکیه بر فیلم هایی که در یک 
شهر یا یک کشور ساخته شده اند، خواننده را به سفری خیالی یا واقعی دعوت می کند. خواننده 
می تواند با به دست گرفتن این راهنما، به مکان های مشهور فیلم برداری، همانند برج ایمپایر 
استیت در نیویورک یا کلیسای جامع ساکره کور در پاریس، که هزاران بار به تصویر کشیده 
شده اند، سری بزند.  اما از لحاظ سینمایی، تهران نه نیویورک است و نه پاریس. از آنجایی که 
باید روی نقشه، مکان های فیلم برداری را مشخص می کردم، به نتیجه بسیار جالبی رسیدم و 
آن این بود که در سینمای ایران، چه در سناریو و چه در کارگردانی، آنچه حائز اهمیت است، 
مسیرها هستند و نه مکان های مشخص یا مشهور. بدین ترتیب می توان گفت که چارچوب های 
یک کار سفارشی می تواند باعث شود که پژوهشگر از نقطه نظری متفاوت اما مرتبط، به موضوع 

پژوهشی اش نگاه کند.
برای نوشتن این کتاب، مجبور بودم فقط به فیلم هایی بسنده کنم که مخاطب فرانسوی یا 
در سالن سینما، یا در جشنواره و یا از طریق نمایش خانگی، آنها را دیده باشد و این موضوع، 
تنوِع به تصویر کشیدن ایران را در سینما  بسیار تقلیل می داد. اما از طرف دیگر، درخواست ناشر 
بر این بود که در کتاب، به فیلم های ساخته شده در ایران توسط خارجی ها یا فیلم هایی که ایران 

  ایران در قاب سینما: نگاه ایرانی، نگاه دیگری
Iانیِیس دوویکتور 
ترجمه عسل باقری

I. پژوهشگر تاریخ سینما، استاد دانشگاه پانتئون سوربن

L’Iran mis en scènes, Agnès Devictor, 
espaces & signes, Paris, 2017.
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را در مکان دیگری بازسازی کرده اند نیز بپردازم. این باعث شد که به این فیلم ها 
توجه دوباره ای کنم و دریابم که با اینکه تعداد آنها بسیار کم است، ولی در میان 
سازندگان، نام های مشهوری همچون ارنست شودساک و مریان کوپر )سازندگان 
فیلم کینگ کونگ(، آلبرت الموریس، پیر پائولو پازولینی، اَنیس واردا، والریو زورلینی 
و بن افلک دیده می شود. تقابل این فیلم ها با فیلم های ایرانی، نشان می دهد که از 
یک طرف، همان طور که اشاره کردم، تهران را نمی شود مثل نیویورک فیلم برداری 
کرد و از طرف دیگر، کارگردان های خارجی که در ایران فیلم ساخته اند یا ایران 
را در فیلم هایشان بازسازی کرده اند، به مکان هایی توجه کرده اند که برای دوربین 
سینماگران ایرانی جذابیت نداشته است، بخصوص برای کارگردان های اواخر دهه 
1340 که راه را برای سینمای مدرن ایرانی باز کرده اند. وقتی خارجی ها، شگفتی 
ایران را در گنبد و مناره می دیدند، ایرانی ها برای تزئینی نشان ندادن این مکان ها، یا 
از این زیبایی های حیرت انگیز دوری می گزیدند یا آنها را به شکلی غیرمنتظره نشان 
می دادند. نگارش کتاب ایران در قاب سینما، به من این فرصت را داد تا دو نقشه 
از ایران ترسیم کنم؛ یکی ایران در قاب نگاهی بومی و دیگری ایران در قاب نگاه 
دیگران. بدون آنکه این نقشه ها را واقعیت مطلق بدانم، بر این باورم که آنها نشانه ی 
گرایش هایی واقعی هستند. در ضمن الزم به ذکر است که با دیدن این فیلم ها، 
متوجه شدم تهران جذابیت خاصی برای کارگردان های خارجی نداشته است و بسیار 
کم از این شهر فیلم گرفته اند، در حالی که فیلمسازان ایرانی، حال و هوای تهران را 

همیشه در فیلم های خود حفظ کرده اند.
این مقاله، بیشتر از آنکه ادعایی به جامع بودن لیست فیلم ها داشته باشد،   
دعوتی است به سفر و به سینما، سیر و سیاحت در ایران قبل و بعد از انقالب، از 
طرفی دیدن مکان های فیلم برداری شده توسط ایرانی ها و خارجی ها و از طرف دیگر 

دیدن مسیرهای جغرافیایی، ذهنی، احساسی و یا حتی عارفانه.

1. ايراِن گنبدهای الجوردی، ايراِن دلهره برانگيِز کرانه های خاکستری

اصفهان شکوهمند
زیبایی این شهر که ایرانی ها به آن »نصف جهان« لقب داده اند، توجه بسیاری از 
کارگردان های بنام جهان را به خود جلب کرده است. پیر پائولو پازولینی بخش هایی 
از آخرین قسمِت سه گانه زندگی را با الهام از افسانه های هزار و یک شب، در اصفهان 
می سازد، فیلمی که در جشنواره کن 1974 به نمایش درآمد. زمرد، برده زن جوانی 
با صورتی خندان و کودکانه است که توانسته از فروشنده اش اجازه انتخاب مالک 
درخواست  بر خالف  نورالدین  می کند.  انتخاب  را  نورالدین  زمرد،  بگیرد.  را  خود 
زمرد برای نفروختن پارچه ی دست دوزِ او، پارچه را در بازار می فروشد و با این کار 
خوشبختی شان را از بین می برد. زمرد توسط راهزنان ربوده می شود. برده ی زیبا خود 
را به لباس سوارکار مردی در می آورد و می گریزد. وقتی به شهر دیگری می رسد، 

مردم  شهر منتظر رسیدن »اولین مرد از کویر« هستند تا او را به 
تخت پادشاهی بنشانند. در حالی که نورالدین همچنان به دنبال 
او می گردد، زمرد پادشاه می شود. ربودن شبانه ی زمرد در یمن 
فیلم برداری شده و بیدار شدنش از خواب در صبح روز بعد، در 
ایران است. بر سر در یکی  کاروانسرایی مخروبه در کویری در 
از دروازه های شهری که زمرد به آن می رسد، یک کاشی ایرانی 
دیده می شود. پالن بعدی، زمرد را در مسجد جامع اصفهان نشان 
می دهد. پادشاه، قبل از تاجگذاری باید زنی را به همسری اختیار 
به  عالی قاپو که مشرف  مراسم عروسی در کاخ سلطنتی  کند. 
میدان نقش جهان، نبض پایتخت سلسله صفویه است، و پایکوبی 
مردم شهر در یکی از سراهای مجاور بازار اصفهان فیلم برداری 
شده است. در شب زفاف، عروس جوان، زمرد را برهنه می بیند، 
قهقهه می زند و قول می دهد رازداری کند. پالن بعدی، صحنه 
شاه  )مسجد  امام  مسجد  در  پادشاهی  تخت  است.  تاجگذاری 
سابق( فیلم برداری شده است. این شاهکار هنر دوران صفویه، نه 
همچون مکانی مقدس، بلکه همچون کاخی سلطنتی و مکانی غیر 
مذهبی فیلم برداری شده است. جشن آغاز می شود. صدها مهمان، 
بعضی با عمامه های سنگین مخمل بنفش، به دور سفره ای با اطعام 
گوناگون و جام های شراب نقره، نشسته اند. گویی این صحنه ها، 
مینیاتورهایی ایرانی هستند که در برابر دوربین پازولینی جان 

گرفته اند.
 ،)1355/1976( عشق  لذِت  کوتاه  فیلم  در  واردا  اَنیس 
مواجه زوجی عاشق را با هنر ایرانی و احساسات قدرتمندی که 
این هنر در آنها برمی انگیزد را نشان می دهد. دوربین کارگردان، 
ظرافت های معماری اصفهان، کاشی کاری ها و مینیاتورهای ظریف 
ایرانی را در جست وجوی رازهای عاشقانه ی سر به مهر، می کاود. 

Plaisir d’amour, Agnès Varda, 1976
لذت عشق، انیس واردا، 1355
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ارجاع به مینیاتور و همچنین به جنبه های اروتیک اصفهان، هسته 
مرکزی این فیلم را تشکیل می دهد. این فیلم کوتاه، ضمیمه ای 
نمی خواند  دیگری  می خواند،  آواز  یکی  بلند  فیلم  برای  است 
)1976/ 1355(، که در آن والری ِمِرس و علی رفیعی یکی از 
زوج های فیلم را بازی می کنند. هنگامی که واردا در تابستانی گرم 
به ایران سفر می کند، تحت تأثیر جذابیت معماری برانگیزاننده ی 
اصفهان، و علی رغم هوای نامناسب، تصمیم به ساختن این فیلم 
کوتاه می گیرد. به گفته واردا: »هنر ایرانی، به واقع، از لذت زیاد 
به حدت زیاد می رسد«. در واقع نگاهی غربی به ایران، که بیننده 

را به رویا دعوت می کند،  اما از هر گونه اوریانتالیسم پرهیز دارد.

خاکسترِی خزر و مدرنيته سينمايی
در همان دوران، کارگردان هایی که بعدها به نام های مشهور 
سینمای ایران تبدیل شدند، از این گنجینه های معماری اصفهان و 
زیبایی نورهای شفاف شهر پرهیز می کردند. بسیاری از آنها، شمال 
کشور را برای فیلم برداری انتخاب می کردند، اما نه آن طور که 
ایرانی ها به شکل ییالقی آن عادت دارند. شمال ایران، منطقه ای 
دارد.  مرطوب  و  گرمسیری  نیمه  هوایی  و  آب  و  است  بهشتی 
باغ ها و جنگل های پر پشت، زمین های بی نهایت بارور، شالیزارها، 
باغ های مرکبات، کشتزار های چای و تنباکو و حتی در گذشته 
پرورش کرم ابریشم که تاجران شهرهایی مثل لیون، میالن و یا 
اسمیرنا )ازمیر( را به خود جذب می کرده است، از ویژگی های این 
منطقه هستند. در حالی که گردشگران خارجی، اصفهان، شیراز یا 
یزد را ترجیح می دهند، گردشگران داخلی که بیشتر از شهرهای 
بزرگی مثل تهران یا مشهد هستند، برای تعطیالت کوتاه یا بلند 
به شمال می روند و بدین ترتیب ساخت هتل ها و ویالها در این 
منطقه رو به افزایش است. اما شمال بر پرده سینما هیچ شباهتی 
به این تابلوی بهشتی ندارد. در دهه 1340، دقیقاً در همین منطقه 
فیلم های مهمی ساخته شده  که سینمای ایران را متحول کرده اند.

در آن سال ها، کارگردان های جوان ایرانی، خود را از یوغ اجبار 
از پیش تعیین شده و اخالق گرا بیرون  در نوشتن سناریوهای 
کشیدند و »سینمای متفاوت« را که الهام گرفته از نئورئالیسم 
با تکیه بر ادبیات معاصر  ایتالیایی و موج نوی فرانسوی است، 
ایرانی پایه گذاری کردند. برخالف کلیشه های رایج در خصوص این 
منطقه، این سینماگران، شمال را در قالب منطقه ای خاکستری، 
نامهربان و دلهره برانگیز به تصویر کشیده اند. از آن سال ها تا امروز، 

کرانه های خزر در سینما به سرزمینی بارور در تجربه های فرمی و همچنین برای 
نقدهای سیاسی تبدیل شد.

این فهرست با فیلم اون شب که بارون اومد یا حماسه روستازاده گرگانی که 
توسط کامران شیردل در سال 1346 در گرگان ساخته شده، آغاز می شود. کامران 
شیردل، معمار جوانی که تازه تحصیالت خود را در ایتالیا  تمام کرده بود و در آنجا 
با نئورئالیسم و آثار ژان لوک گدار آشنا شده بود، یک سال قبل از اون شب که بارون 
اومد، چند فیلم کوتاه درباره ی تهران می سازد که با ممیزی شدید مواجه می شوند. 
هنگامی که وزارت فرهنگ و هنر وقت، مستندی را درباره اتفاقی واقعی به شیردل 
سفارش می دهد، هرگز فکر نمی کرده است که کارگردان جوان، چنین فیلم تند و 
تا این حد نوآوری را قرار است بسازد )مستندی درباره ی ریزعلی خواجوی یا دهقان 
فداکار، کودکی که با آتش زدن پیراهن خود، مانع از حرکت قطار به سمت پلی خراب 
می شود(. شیردل با تدوینی که هر پالن آن روایتی متنقاض از پالن قبلی را بیان 
می کند، ساختار واقعیت و حقیقت، مستند و داستان را می شکند و نشان می دهد 
که هیچ مطلقی وجود ندارد و حقیقت متکثر است. او با این فیلم ثابت می کند که 
هر فیلمی نتیجه تدوین و انتخاب های کارگردان آن است که به میل خود واقعیت را 
شکل می دهد.  فیلم  در سیزده روز فیلم برداری و به مدت یک سال تدوین شد و تا 

سال ها اجازه اکران نداشت.
سهراب  پازولینی،  توسط  اصفهان  در  شب  یک  و  هزار  ساخت  با  هم زمان 
شهیدثالث، یکی دیگر از سردمداران مدرنیته سینمایی، اولین فیلم بلند خود به نام  
یک اتفاق ساده )1352( را که شاهکاری سینمایی محسوب می شود، می سازد. فیلم 
با پالن هایی طوالنی که  نشان از امتداد زمان دارد و یک سناریوی مینیمالیستی، به 
زندگی نوجوانی در بندر شاه )ترکمن کنونی(، می پردازد که مادر بیمارش در آستانه 
از دنیا رفتن است و پدر دائم الخمرش توانایی تأمین زندگی را ندارد. نور و شهر در 
این فیلم بیش از اندازه سرد و مرطوب نشان داده می شود. دو سال بعد، شهیدثالث با 
طبیعت بی جان )1353( به شهرتی جهانی می رسد. کارگردان در این فیلم، زندگی 
روزانه سوزنبانی را به تصویر می کشد که نوسان زمان برای او با رفت و آمد قطارها  
تنظیم شده است. زندگی او در کیوسک نگهبانی ایستگاه قطار و خانه ای که در آن 
همسر فرتوتش در حال بافت قالی است، خالصه می شود. طبیعت بی جان، فیلمی 
در ستایش حرکات ُخرد و تکرارهای ُکند، الهام بخش بسیاری از فیلم سازان نسل های 

بعد، چون عباس کیارستمی بوده است.
دریای خزر، می تواند همچون مکانی خوف انگیز  نمایش داده شود. بهرام بیضایی، 
که از نمایشنامه نویسی به سینما گرایید، در سال 1352، غریبه و مه را می سازد. دریا 
در این فیلم، سیمایی متخلل و مه آلود دارد که از دل آن، ناگهان، غریبه ای ظاهر 
می شود تا وحدت جمع را سست کند. حضور قدرت های نامرئی، باورهای عامیانه و 
مناسک قدیمی، در قالبی سورئال، خبر از دوران سیاسی بسته ای می دهد که در 
آن ترس و احساس دائمی تحت نظر بودن، همراه شخصیت های فیلم است. به نظر 
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می رسد که غریبه و مه در نزدیکی های تاالب انزلی فیلم برداری شده باشد، اما در هیچ 
قسمتی از فیلم به طور واضح به نام مکان اشاره نمی شود تا حال و هوای مضطرب 
آن دو چندان شود. بعد از انقالب و در بحبوحه جنگ ایران و عراق که به درازا 
کشیده بود، بیضایی، باشو غریبه کوچک )1364( را می سازد. فیلم در جنوب ایران، 
در خوزستاِن زیر بمب آغاز می شود. باشو، پسِر عرِب ایرانی ده دوازده ساله، خانه و 
خانواده اش را در بمباران از دست می دهد. او برای فرار از جنگ، با کامیون، راهِی 
شمال ایران که به شکلی معجزه وار از آسیب های جنگ در امان مانده است، می شود. 
از کوه های بختیاری رد می شود و سرانجام به گیالن می رسد. باشو، وحشت زده، 
وارد دنیایی متفاوت می شود: دهی بی نام و بی نشان، خانه هایی سنتی با سقف هایی 
پوشالی در قلب شالیزارهایی سبز. نایی، زنی تنها با دو فرزند، باشو را پیدا می کند. 
باشو، همچون حیوانی است با پوستی تیره و بدنی متفاوت که مردم ده از حضور او 
نگرانند. همزیستی و آشتی به واسطه مدرسه و زبان مشترک فارسی اتفاق می افتد 

)در کنار زبان گیلکی مردم ده و زبان عربی باشو(.
از اواخر دهه 1370،  شماِل ایران، به عنوان راه گریزی از شهرهای بزرگ، دوباره 
به مکان مهمی در سینمای ایران تبدیل می شود. در خون بازی )1385(، ساخته 
رخشان بنی اعتماد، مادری فداکار، تالش می کند تا دخترش را از چنگال اعتیاد 

برهاند. به این منظور، با او همسفر می شود تا سارا را از تهران به 
خانه خاله اش در سواحل دریای خزر ببرد. بنی اعتماد مسیر این 
سفر را همچون ترک اعتیاد، ناممکن و سخت به تصویر می کشد. 
سارا در مسیر از مادرش می خواهد تا به دیدار پدر بروند. پدر که از 
مادر جدا شده، در ویالیی مجلل در نوشهر که رو به ویرانی است و 
به نظر می رسد در گذشته خانه ییالقی خانواده بوده است، زندگی 

می کند. در چند متری خانه، خزرِ خاکستری را شاهد هستیم.
درباره الی )1387( هم که شروع شهرت جهانی اصغر فرهادی 
را قبل از افتخارات پی درپِی جدایی نادر از سیمین )1389( رقم 
زد، سفری تفریحی به شمال  را به تصویر می کشد. در این فیلم، 
چند زوج تصمیم می گیرند تا آخر هفته با هم کنار دریا بروند. 
آنها در حالی که خوشحال هستند، تهران را ترک و در میانه راه 
پیک نیک می کنند. لب جاده، پر از چادرهای رنگی برای اسکان 
موقت است. گروه سعی دارند در این سفر، الی را که معلم مدرسه 
و به ظاهر مجرد است، با احمد که از آلمان احتماالً به قصد ازدواج 
مجدد به ایران بازگشته است، آشنا کنند. اما در این میان، در حالی 
که کودکی از غرق شدن نجات پیدا می کند، الی، به طرز مرموزی، 
ناپدید می شود. فیلم در غرب چالوس، بین سلمان شهر و تنکابن 
فیلم برداری شده است. در فاصله چند ساعت، مکان مفرحی که 
گروه در آن والیبال بازی می کنند و قلیان می کشند، به یک کابوس 

Bashu, le petit étranger; Bahram Beyzai, 1986
باشو غریبه کوچک، بهرام بیضایی، 1369

À propos d’Elly, Asghar Farhadi, 2010
درباره الی، اصغر فرهادی، 1387

Nahid, Ida Panahandeh, 2016
ناهید، آیدا پناهنده، 1393
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تبدیل می شود. سواحل دریای خزر، مکان فیلم برداری فیلم ناهید 
)1393(، اولین ساخته کارگردان جوان، آیدا پناهنده هم هست. 
بندر انزلی در این فیلم، بر خالف انتظار، در زمستان به تصویر 
کشیده شده است. ناهید، داستان زنی است که تالش می کند 
بعد از طالق، زندگی جدیدی را با مسعود، که مالک اقامت سرایی 
ساحلی است، شروع کند. ناهید، برای گرفتن حق حضانت فرزند،  
به همسر سابقش قول داده است که دوباره ازدواج نکند و به ناچار، 
در خفا، صیغه ی مسعود می شود. کارگردان از طرفی بر تصویر 
قهوه خانه های مردانه و پر از دود بندر انزلی و کوچه های غمگین و 
بی روح شهر تأکید دارد و از طرف دیگر، بازار تره بارِ همیشه شلوغ 
و پر سر و صدای انزلی را نشان می دهد. دنیای دیگر فیلم، دنیای 
ویالهای سوت و کور در زمستان است که نوید پیاده روی عاشقانه 

و آرام در سواحل خاکستری خزر را می دهد.
را   )1395( لِرد  رشت،  نزدیکی های  در  رسول اُف،  محمد 
فیلم برداری کرده  است.  فیلم که از لحاظ زیبایی شناسی درخشان 
است،  نقدی سیاسی بر وضعیت موجود است. کارگردان در این 
فیلم، زوج جوان تحصیل کرده ای را به تصویر می کشد که از تهران 
کوچ کرده اند تا  کسب و کاری در پرورش ماهی راه بیندازند. مرد، 
تزلزل ناپذیر در باورهای اخالقی خود، هر گونه مصالحه ای با مزرعه 
مجاور که جریان آب را از مزرعه او منحرف می کند، نمی پذیرد. 
فیلم افشاگر گرداب فسادی است که همچون آفتی پنهان در همه 

جا حضور دارد، از سیستم بانکی تا حتی دادگاه ها.

2. تهران

پايتختی پر جوش و خروش
تهران برای سینماگران ایرانی چه قبل و چه بعد از انقالب، 
چه در فیلم های مستند و چه در سینمای داستانی، منشأ جهانی 
ترسیم  با  کامران شیردل  است. در دهه 1340،  بوده  تنش  پر 
بیغوله های فقیرنشین شهر در تهران پایتخت ایران است )1344( 
و شهرنو در فیلم قلعه )1344( با دوربینی فوق سبک، قسمتی 
از جامعه ایران را نشان می دهد که باب میل نظام شاهنشاهی 
نبود که هر تصویری از فقر و ایران غیر متجدد را ممنوع می کرد. 
شهرنو، پس از انقالب ویران و تبدیل به بوستان رازی شد. جریانی 
که در مقابل ممیزی پر تنش حکومتی با سینمای مستند آغاز  
شد، با سینمای متعهد فرخ غفاری و فیلم جنوب شهر )1337(،  

وارد سینمای داستانی شد. همسو با نئورئالیسم ایتالیایی، عاری از هر فولکلور و 
کلیشه، این فیلم، مناطق فقیرنشین جنوب تهران در آن زمان را به تصویر می کشد. 
با اینکه جامعه هنری جهانی حمایت زیادی از فیلم کردند، فیلم در اکران عمومی 
توقیف شد. رنه کلر )فیلمساز برجسته فرانسوی( از جمله کسانی بود که  حمایت خود 
را از این فیلم اعالم کرد. به تصویر کشیدن جنوب تهران، یکی از مهم ترین چالش های 
»سینمای متفاوت« است، از قیصِر )1348( مسعود کیمیایی که  تنش های بازار 
تا سفر )1351( ساخته بهرام  به نمایش می گذارد،  تهران را به صورتی بی بدیل 

بیضایی و یا دایره  مینا )1357( ساخته داریوش مهرجویی.
تهران انقالبی هم دستمایه چندین فیلم ایرانی و همچنین یک فیلم آمریکایی 
شده است. در میان فیلم هایی که در بحبوحه انقالب، تهران را به تصویر کشیده اند، 
می شود از تازه نفس ها )1358( ساخته کیانوش عیاری و جست وجو )1359( ساخته 
امیر نادری نام برد. اولی تالش به ضبط بهار پرنشاط تهران پس از سرنگونی شاه دارد. 
این فیلم، جنب وجوش فرهنگی شهر در سینماها و تئاترها و همچنین پیاده روهای 
بیرون آمده اند و جلوی  از زیرزمین ها  از کتاب های ممنوعه دوران شاه که  مملو 
دانشگاه تهران را به یک کتاب فروشی عظیم تبدیل کرده اند را به تصویر می کشد. 
چند ماه بعد از فیلم عیاری، امیر نادری در فیلم جست وجوی 1، کنکاشی بی امان، 
برای ثبت هویت مفقودان کشتار شهریور 1357 را نشان می دهد که گفته می شود یا 

در دریاچه نمک قم انداخته شده  و یا در مکان های دفن زباله شهر تکه تکه شده اند.
دیپلماتیک  بحران  تعلیقی،  کامالً  فضایی  با  داستانی  فیلمی  در  افلک  بن 
با  که  تصویر می کشد،  به  را  آبان 1358  روز 13  از  آمریکا  و  ایران  بین  طوالنِی 
تسخیر و گروگان گیری پرسنل سفارت سابق آمریکا )النه جاسوسی در گفتمان 
تن  مهیج شش  داستان  آرگو )1391/2012(،  رسمی حاکمیت( شروع می شود. 
از دیپلمات هایی است که توانستند فرار کنند و به منزل سفیر کانادا که در چند 
متری سفارت آمریکا است، پناه ببرند تا در آخر از ایران خارج شوند. این فیلم در 
ایران ساخته نشده و برخی از صحنه های خارجی در استانبول گرفته شده است و 
صحنه های سفارت آمریکا هم درکالیفرنیا، در بیمارستان معلوالن جنگی فیلم برداری 

شده است.
ترفندهای  ایرانی  جوانان  غربی،  فرهنگ  به  دسترسی  برای  انقالب،  از  پس 
متعددی را برای دور زدن ممیزی ها به کار گرفتند. فیلم های زیادی در این موضوع 
نیروی  ندارند. در دهه 1360،  را  ایران  اکران عمومی در  امکان  ساخته شده که 
انتظامی )کمیته انقالب اسالمی سابق( حساسیت زیادی بر موسیقی و لباس های 
غربی داشت، همچنین آرایش های ظاهری و معاشرت های عاشقانه اکیداً ممنوع 
با طنز این موضوعات را به  بود. در پرسپولیس )1386/2007(، مرجان ساتراپی 
تصویر درآورده است. خیابان گاندی، در مجاورت میدان ونک، یکی از آن مکان هایی 
است که جوانان باالی شهر، تولیدات فرهنگی غیر مجاز )فیلم، موسیقی و...( را تهیه 
می کردند. مرجی، دختر نوجواِن فیلم پرسپولیس، در همین خیابان با کاپشنی که 

179



77

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 4

 Iron Maiden روی آن به انگلیسی نوشته شده »پانک نمرده است«، کاست های
را می خرد که البته گاهی به قیمت توبیخ او از طرف خواهران کمیته تمام می شود.

جعفر پناهی، تفکیک جنسیتی و آنان که برای پیشرفت حقوق زنان تالش 
می کنند را دستمایه فیلم خود در آفساید )1385( قرار داده است. فیلم، استادیوم 
آزادی را که پذیرای بیش از هشتاد هزار تماشاگر برای بازی فوتبال ایران ـ بحرین 
است، تقریباً خارج از کادر قرار می دهد و دوربین را سمت عالقه و پشتکار شش 
دختر جوانی می گیرد که حاضرند برای ورود به استادیومی که درهایش به روی زنان 
بسته است، دست به هر کاری بزنند. این شش دختر خود را شبیه پسران طرفدار 
تیم ایران کرده اند، کاله بر سر گذاشته اند، صورتشان را با رنگ های ایران پوشانده اند 
و پرچم کشور را به دوش انداخته اند، اما هر شش نفر شناسایی و دستگیر می شوند. 
آنها در باالی استادیوم، دور از سکوهای تماشاگران حبس شده اند و بازی را از طریق 
صدای تماشاگران دنبال می کنند. چند سرباز بیچاره، بدون هیچ خصومتی نگهبان 
آنها هستند و قبل از اتمام بازی، دختران را به نیروی انتظامی تحویل می دهند. در 
مینی بوسی که آنها را به سمت بازداشتگاه می برد، از طریق رادیو از برد ایران با خبر 

می شوند. خیابان ها ناگهان پر از طرفداران تیم فوتبال می شود. 
کیک  می شوند،  همراه  مردم  دسته جمعی  شادی  با  دختران 
پیروزی می خورند، با مردم فریاد می زنند، از خوشحالی می گریند 

و موفق به فرار از دست پلیس می شوند.
تمام  آن  در  که  است  دیگری  تهران  هم  زیرزمینی  تهراِن 
سرخوردگی های جوانان ایرانی دور از چشم دیگران سرباز می کند. 
ولع آزادی در موسیقی، حتی اگر به قیمت فرار از کشور برای رسیدن 
به رویاها باشد، موضوع فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره 
)1388( است. فیلم داستان یک گروه موسیقی است که در زیرزمین، 
در خانه های متروکه یا در ویالهای خالی کرج تمرین می کنند و 
کنسرت بدون مجوز برگزار می کنند. گروه تحت تعقیب است و تالش 

دارد از کشوری که آنها را به رسمیت نمی شناسد بگریزد.
جوانان تهرانی، همان طور که محسن مخملباف در سالم 
هستند.  هم  سینما  عاشق  می دهد،  نشان   )1373( سینما 
مخملباف این فیلم را در سالگرد صد سالگی سینما ساخته است. 
کارگردان، برای انتخاب صد نقش برای یک فیلم، در روزنامه ای 
اطالعیه می دهد و در روز تست گیری با موجی از داوطلبان روبه رو 
می شود. درهای مکان فیلم برداری، باغ فردوس )موزه سینمای 

فعلی(، با فشار هزاران عاشق بازیگری باز می شود.

شهری پر رفت و آمد
تهران، شهری همیشه در جریان است که مسیر بین جنوب 
فقیرنشین تا شمال مرفه آن، داستان های زیادی می سازد. جعفر 
پناهی در طالی سرخ )1382( سفری اجتماعی سیاسی را به 
تصویر می کشد. فیلم، داستان پیکی از جنوب تهران است که 
تحقیر می شود  مدام  او  پیتزا می برد.  باالی شهر  برای ساکنان 
تا سرانجام خودکشی می کند. این شریان بین شمال و جنوب 
شهر که نمایانگر اختالف طبقاتی هم هست،  در دو فیلم زیر 
پوست شهر )1379( ساخته رخشان بنی اعتماد و تهرون ساخته 
نادر تکمیل همایون )1388( به خوبی نشان داده شده است. اما 
باشد،  داشته  اهمیت  آن که مکان های شاخص شهر  از  بیشتر 
این مسیرها و اتفاقاتی که در آن می افتد مورد توجه است، مثل 
یا آشتی هایی که  راه پیش می آید  ناگهانی که در  مالقات های 
مسیرهای طوالنی باعث آن می شود. فیلم های دیگری هم این 
مسیرهای طوالنی شهری را موضوع سناریو قرار داده اند. جدایی 
نادر از سیمین )1389( ساخته اصغر فرهادی، زن جوانی را به 

Où est la maison de mon ami, Abbas Kiarostami, 1986
خانه دوست کجاست، عباس کیارستمی، 1365

Taxi Téhéran, Jafar Panahi, 2015
تاکسی، جعفر پناهی، 1393
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تصویر می کشد که هر روز باید مسیری طوالنی را طی کند تا 
به محله های اعیان نشین شهر برسد. او در منزل پیرمردی که 
آلزایمر دارد کار نظافت می کند. دو خانواده به دو دنیای متفاوت 
و غریبه تعلق دارند. جعفر پناهی در دایره )1378(، تهرانی را به 
تصویر می کشد که از آن هیچ گریزی نیست. داستان فیلم حول 
محور چند زن می چرخد که از زندان برای مدت کوتاهی مرخصی 
گرفته اند و آنقدر از حضور پلیس در سطح شهر وحشت دارند 
که سعی می کنند به کسانی که در شهر می شناسند پناه ببرند. 
این جا دیگر خبری از مسیرهای مشخص نیست، بلکه جابه جایی 
نامتقارنی است که از گریز شکل می گیرد، مارپیچ هم مرکزی 

است که زنان جوان فیلم را ناگزیر به زندان برمی گرداند.
ماشین  جامعه،  سطح  در  اخالق  شدید  کنترل  مقابِل  در 
)تاکسی یا وسیله شخصی( فضایی نه کاماًل عمومی است و نه 
کاماًل خصوصی. در این فضای میانی مالقات هایی صورت می گیرد 
و حرف هایی زده می شود که در جای دیگری نمی شود زد. جعفر 
پناهی در تاکسی )1393(، برنده خرس طالیی برلین در سال 
2015، خود نقش یک راننده تاکسی را بازی می کند. فیلم از 
خیابان طالقانی آغاز می شود. یک زن و یک مرد سوار تاکسی 
می شوند. این دو نفر که هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند )زن، معلم 
است و مرد، دزد(، درباره جنایت شروع به صحبت می کنند و 
فضای تاکسی را به مکانی برای بحث های فلسفی تبدیل می کنند. 
در میان مسافران آن روز، دو خواهر سوار می شوند. آنها بسیار 
عجله دارند تا دو ماهی قرمزی که در تنگ به همراه دارند را به 
چشمه علی شهر ری برسانند. آنها نیت کرده اند که رأس ساعت 
دوازده، دو ماهی را به آب بیندازند. تنگ ماهی در تاکسی می افتد، 

اما ماهی ها نجات پیدا می کنند. 
از سال 1360، قوانین طرح ترافیک، استفاده از وسیله نقلیه 
شخصی را در مرکز شهر بسیار محدود می کند. عباس کیارستمی 
برای  جوانی  سال های  در  که  چرا  دارد،  آشنایی  مسئله  این  با 
درآوردن خرج تحصیل، مأمور راهنمایی رانندگی بوده است. او 
در فیلم همشهری )1362( به مشکالتی که این ممنوعیت به 
وجود آورده می پردازد. در فیلم به ترتیب یا بدون ترتیب )1361(، 
کیارستمی بی قانونی رانندگان و عابران را به تصویر می کشد و 
با لحنی طنزآلود نشان می دهد که بی نظمی، نوعی مقاومت در 

مقابل هنجارهای تحمیل شده است.
تهران، همچنین مکانی برای سینمای جاده ای است. نقطه 

عطف این سینما، طعم گیالس )1376( ساخته عباس کیارستمی است که در سال 
1997 برنده نخل طالی کن می شود. آقای بدیعی در اول فیلم، پشت فرمان ماشین، 
در میان کارگران روز مزد دنبال کسی می گردد. مکان فیلم برداری جایی در شرق 
تهران است که تا چشم کار می کند ساختمان سازی دیده می شود، بین تپه هایی از 
ضایعات و خاک ریزهایی که با بولدوزرهایی عظیم زیر و رو می شوند. اما در حقیقت، 
آقای بدیعی دنبال کسی می گردد که در قبال دویست هزار تومان، بپذیرد که پس 
از خودکشی، به اندازه بیست بیلچه روی او خاک بریزد. او به این منظور با چند نفر 
هم صحبت می شود: یک مرد لُر که کارش فروش کیسه های بازیافتی از زباله است، 
یک سرباز کرد که به پادگان باز می گردد، و یک طلبه افغان که گوشه عزلت گزیده 
است. همه آنها این درخواست را که به نظرشان عجیب، هولناک یا کفرآمیز است، 
رد می کنند؛ تا اینکه آقای بدیعی با یک پوست آکن )Taxidermiste( تُرک برخورد 
می کند. او هم پیش از این می خواسته خودکشی کند، اما به گفته خودش »طعم 
شیرین چند توت« از درختی که قرار بوده خود را به آن بیاویزد، او را نجات می دهد. 
برعکس تمام مسیرهای دیگر فیلم که در جاده هایی پیچ در پیچ، خاکی و بی نام و 
نشان فیلم برداری شده اند، بدیعی، پوست آکن را در موزه تاریخ طبیعی دارآباد پیاده 
می کند. اما این فیلم جاده ای فقط یک گشت و گذار ساده با ماشین نیست، بلکه کند 
و کاوی در اعماق روح انسان است و مسیری درونی از آن نوع که بزرگان عرفان به 

آن واقف بوده اند.

3. ايراِن فضاهای بزرگ و مسيرهای شخصی و عرفانی کوچک

کشور عشاير و فضاهای عظيم
در اکثر مستندهایی که توسط خارجی ها پس از دهه ی 1300/1920 ساخته 
شده، مثل کاروان زرد )1313/1934( ساخته آندره ُسواژ و لئون پوآریه، ایران کشوری 
است که باید از آن رد شد تا به سرحدات آسیا رسید. اما در همان دوران، مستند های 
مردم نگارانه و فیلم های سفرنامه ای هم که هالیوود در ساخت آنها مهارت داشت، وجود 
داشتند. از جمله فیلم برجسته ای که به کوچ عشایر می پردازد. مستند آمریکایی علف 
)1304/1925( ساخته مریان  سی کوپر و ارنست بی شوتزاک و همچنین مارگرت 
هریسون است. هر سه نفر به ترکیه می روند تا با ایل بختیاری به سمت خوزستان کوچ 
کنند، تا به قله 4548 متری زردکوه در کوه های زاگرس برسند. با اینکه مسیرها کوتاه 
بودند )روزی ده کیلومتر(، اما فیلم برداری آن در 48 روز از کوچ، دشواری تکنیکی و 
فیزیکی زیادی داشته است. فیلم که عاری از اوریانتالیسم نیست،  مدح آزادی است 
و جایی برای فتوحات تاریخی نمی گذارد. به همین دلیل، رضاشاه که تمرکزگرایی، 
مدرنیزاسیون و اسکان اجباری عشایر از سیاست هایش بود، از فیلم خوشش نیامد و این 

چنین، فیلم به مدت بیست سال توقیف ماند.
عشایر در فیلم های ایرانی هم دیده می شوند. مخملباف در گبه )1374( مدحی 
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برای قشقایی ها می سراید. در این فیلم هم آزادی و رهایی این عشایر به تصویر 
کشیده شده است. فیلم، حکایت عاشقانه ای است که از تار و پود یک گبه بیرون 
می آید. فیلم با تصاویری رنگارنگ، هم در تجلیل عشق است و هم طبیعت. بیشتر 
صحنه های فیلم در منطقه فارس، نزدیکی های شیراز، که محل سکونت ایل قشقایی 

است فیلم برداری شده.
در ژانری کاماًل متفاوت، عشایر در فیلم هالیوودی گل شیطان )1345/1966( 
ساخته ترنس یانگ با سناریویی برگرفته از داستانی از یان فلمنیگ، خالق جیمز باند، 
حضور دارند. ویژگی این فیلم ماجراجویانه در این است که بودجه فیلم را سازمان 
ملل برای کارزار مبارزه با مواد مخدر، تأمین کرده است و کارگردان، تهیه کننده و 
بازیگران )از جمله یول براینر، ریتا  هیورث، مارچلو ماستریانی و عمر شریف( بدون 
دستمزد فیلم را ساخته اند. این فیلم، داستان محموله مواد مخدری است که به مواد 
رادیو اکتیو تبدیل شده و از ایالت ایران به راه می افتد. دو مأمور سازمان ملل برای 
ردیابی و دستگیری اعضای باند، محموله را تعقیب می کنند.  صحنه های ایران، در 

اصفهان فیلم برداری شده و کویر لوت در فیلم دیده می شود.
در همین کویر، در ارگ شگفت انگیز بم، با قلعه ای که شصت و هفت برج دیدبانی 
خشتی با ساختار همگون دارد، فیلم صحرای تاتارها )1355/1976( ساخته شده 
است. هنگامی که ژاک پرن، بازیگر و تهیه کننده سینما، عکس هایی از این ارگ را 
می بیند، تصمیم به ساخت اقتباسی از رمان دینو بوزاتی در بم می گیرد. کارگردانی 
این فیلم را والریو زورلینی به عهده می گیرد و ارگ بم، برج و باروی باستیانو می شود: 
»مرزی کاماًل مرده. بدون هیچ چشم انداز. بدون هیچ مشرف. صحرای تاتارها«. زمان 
و مکانی بی انتها. سربازان در انتظار »سواره نظام هایی سوار بر اسب سفید« که هرگز 
نمی آیند. فیلم برداری فیلم خارج از ارگ بم، اطراف کرمان و در صحرای لوت، یکی از 
خشک ترین صحراهای کره زمین، انجام شده است. صحنه های ارگ در استودیوهای 
شهرک سینمایی ُرم )چینه چیتا( فیلبرداری شده است. تهیه کنندگی بخش ایرانی 
فیلم برداری  و  دارد،  نزدیکی  رابطه  غرب  سینمای  با  که  فرمان آرا  بهمن  را  فیلم 
صحنه های بی نظیر ایران را هوشنگ بهارلو بر عهده گرفته است. در کنار بازیگران 
نامدار )ویتوریو گاسمن، فیلیپ نوآره، لوران ترزیف، ژان لویی ترنتینیان، مکس وان 
سیدو(، هنروران فیلم سربازان گارد شاهنشاهی هستند. با اینکه ساخت پروژه ای به 
این بزرگی کار دشواری است، اما زورلینی موفق شده تا حال و هوای زمانی و مکانی 

این اقتباس سینمایی را به خوبی به تصویر بکشد.
اما شاید تماشایی ترین فیلمی که از عظمت فضاهای ایرانی ساخته شده، مستند 
باد صبا )1357/1978( به کارگردانی آلبرت الموریس باشد. این کارگردان فرانسوی، 
مبدع شیوه ی فیلم برداری هوایی است که ساخت اولین فیلم های جمیز باند را در 
آن زمان تسهیل کرد. و اینچنین بود که از سال 1348/1969 او شروع به تصویر 
گرفتن از ایران، با هلیکوپتر کرد. راوی باد صبا اول شخص است و این احساس را در 
بیننده ایجاد می کند که دارد دوربینی سوبژکتیو را دنبال می کند که از زبان بادهای 

Le Goût de la cerise, Abbas Kiarostami, 1997
طعم گیالس، عباس کیارستمی، 1376

Opération opium, Terence Young, 1966
گل شیطان، ترنس یانگ، 1345

Grass, A Nation’s Battle for Life, co-signé par Merian C. Cooper 
et Ernest B. Schoedsack et avec Marguerite Harrison, 1925
علف، ساخته مشترک مریان سی کوپر، ارنست بی شوتزاک و مارگرت هریسون، 1304

موافق حرف می زند. از بادگیرهای یزد می گذرد و خانه ها را خنک 
می کند، همراه روزمرگی های مردم است، فرش ها را خشک می کند، 
اما می تواند بسیار قوی باشد و وقتی هلیکوپتر نزدیک می شود، قایق 
ماهیگیر را واژگون می کند و یا زنان شالیزار را به رقص درمی آورد. 
در مقابل، بادهای دیگری هم ایران را طی می کنند، مثل بادهای 
شیطانی که باعث طوفان شن می شوند و شهری مثل بم را مدفون 
و شهر شوش را بارها ویران می کنند. صدایی خارج از کادر، فیلم 
را همراهی می کند، به آن لحنی حماسی و حتی عرفانی می دهد 
و ایران هزارساله را با ریتم باد تعریف می کند. این فیلم که قبل 
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از تأثیر شهرسازی مدرن، بر معماری سنتی یزد و اصفهان ساخته 
شده، یک سند تصویری مهم از اواخر دهه 1340 محسوب می شود. 
اما باد صبا، یک وصیتنامه دراماتیک هم هست. از آنجایی که شاه، 
در تولید فیلم مشارکت داشته، توقع فیلمی در ستایش سیاست های 
تجددگرایانه ی خود داشته است. هنگامی که فیلم تمام می شود، 
شاه به این نتیجه می رسد که الموریس به اندازه کافی، مدرنیته 
کشور را به تصویر نکشیده و به او دستور می دهد که صحنه های 
جدیدی را به فیلم اضافه کند. هنگام فیلم برداری سد کرج که یکی 
از مهم ترین پروژه های عمرانی شاه بود، الموریس و اعضای گروهش 
در دوازدهم خرداد 1349 در اثر سانحه ی هلیکوپتر جان خود را از 
دست می دهند. تصویرهایی که الموریس پس از دستور شاه گرفته 
بود، هرگز تدوین نشدند و فیلم همان طور که کارگردان می خواست 

باقی ماند.

سه گانه کيارستمی:  طی طريقی جغرافيايی
در سرزمین بادها و درختان زیتون، در جاده ای که به دریای 
خانه دوست  در سال 1365،  کیارستمی  عباس  خزر می رسد، 
کجاست؟ را در محدوده ای که از یک طرف به دشت منجیل و از 
طرف دیگر به شمال غربی رستم آباد و روستاهای پشته و کوکر 
می رسد، می سازد. چند نمای فیلم در روستای زیبای ماسوله که 
خانه هایی ِگلی با معماری پلکانی دارد، گرفته شده است. احمد 
به اشتباه دفتر مشق دوستش، محمدرضا نعمت زاده را با خود 
برداشته است. او برای رساندن دفتر به دوستش، از تمام موانع با 
شهامت می گذرد و دو بار مسیر بین کوکر و پشته را طی می کند.

هزاران مسیر این چنینی در ایران وجود دارد، اما این مسیر توسط 
گروه کیارستمی کشف و بررسی شده تا مسیری که احمد طی 
می کند، دقیقاً با طراحی و زمان بندی کارگردان همخوانی داشته 
احمد  می شود.  کیارستمی  امضای  به  تبدیل  مسیر  این  باشد. 
بی نتیجه به خانه برمی گردد و مشق های شب دوستش را انجام 
می دهد تا او به خاطر اشتباه احمد تنبیه نشود. با سرپیچی از 
قوانین اجتماعی و با سبقت گرفتن از خستگی و ترس، احمد 
بزرگ می شود، مسئولیت پذیر می شود و متوجه می شود چه کاری 
درست است. این فیلم کیارستمی، در واقع ترسیم یک طی طریق 

است و شروع شهرت جهانی روزافزون کارگردان را رقم می زند.
در سی و یکم خرداد 1369، زلزله هولناکی که مرکز آن بین 
منجیل و رودبار بود، نزدیک به 45 هزار کشته به بار می آورد. در آن 

موقع کیارستمی تصمیم به ساخت فیلم زندگی و دیگر هیچ )1370( می گیرد. کارگردان 
)که در فیلم نقش او را فرهاد خردمند بازی می کند( با پسرش تهران را به قصد پیدا کردن 
دو قهرمان فیلم خانه دوست کجاست؟ ترک می کند. آنها مسیر جاده شمال را طی می کنند، 
از قزوین می گذرند تا به منجیل برسند. کارگردان، مستأصل، به جاده های ویران می نگرد. راه 
بر امدادگران بسته است. او به روستاهای با خاک یکسان شده و به زلزله زدگان که تالش 
می کنند به وضعیت خود سامانی بدهند، نگاه می کند. از آنجایی که جاده اصلی مسدود شده، 
کارگردان از جاده های فرعی خاکی می گذرد تا به هر قیمتی شده به پشته و کوکر برسد. 
سفر پر ماجرای آنها به مالقات های مختلفی منجر می شود که نشان می دهد مردمی که به 
این شدت بال دیده  هستند، سرزندگی خود را حفظ کرده اند. در یکی از توقف ها، کارگردان 
با حسین آشنا می شود که در خانه ای نیمه ویران با لباس های مهمانی نشسته است. حسین 
برای او تعریف می کند که فردای زلزله، بعد از کفن و دفن نیمی از خانواده اش، با همسرش 

عروسی کرده است.
داستان فیلم زیر درختان زیتون )1372( از همین داستان عاشقانه آشنایی 
حسین و محبوبش، متولد می شود. خودبازتابی در این فیلم ساختار روایت را چندگانه 
کرده است. کیارستمی به دو شکل در فیلم ظاهر می شود: اول توسط خردمند که 
نقش او را در زندگی و دیگر هیچ بازی می کند و دوم، توسط محمدعلی کشاورز 
که او هم نقش کارگردان را در فیلم زیر درختان زیتون بازی می کند. در حاشیه 
فیلم برداری، بین دو پالن، حسین تالش می کند جواب مثبت عروسی را از طاهره 
بگیرد. فیلم با آخرین درخواست حسین، که مستلزم جواب محبوبش است، در پالن 
سکانسی استادانه تمام می شود. این نما، از باالی تپه با منطقی گرافیکی فیلم برداری 
شده و در آن حسین، همچون نقطه سفید کوچکی به سمت نقطه دیگر، یعنی 
طاهره، می دود و به سرعت پس از جواب احتماالً مثبت از او دور می شود. بازی با 
فاصله ها، در مسافت و در عاشقی، در قلب درختان زیتون به شکوفه نشسته، با ریتم 

جذاب کنسرتو برای اُبوا و سازهای زهی اثر دومینوکو چیماروزا جان می گیرد.
روایت این دو فیلم آخر، بدون وقفه، ماهیت خوِد سینما را با استفاده از خودبازتابی، 
زیر سؤال می برد. تماشاگر نمی تواند داستان خیالی و رابطه اش با مستند را تشخیص 
با واقعیت درهم آمیخته اند، خدشه دار  دهد و باورش به تصاویر ساخته شده که 
می شود. این فیلم ها تصویر جدیدی از ایران را به جهان نشان دادند، کشوری که 
در آن دوره تصویر سیاهی از آن در رسانه های جهانی و در صحنه سیاست های 
بین المللی دیده می شد. این سینما، ظاهری ساده دارد اما دور از روایت های رسمی و 
باورهای تحمیلی، عمیقاً به تجربه کردن آزادی پایبند است. کارگردان، شخصیت های 

فیلم و تماشاگران، هر یک راه خود را در این تجربه ترسیم می کنند.
در پایان این مقاله الزم به اشاره است که تجربه نوشتن این کتاب به من اجازه 
داد تا فیلم های ایرانی و فیلم های درباره ی ایران را با خوانشی جغرافیایی تحلیل 
کنم.  اما اکنون که ایران درهایش بیش از پیش به روی جهانگردان و کارگردان های 

خارجی باز شده است، باید از نو، نقشه سینمایی جدیدی برای ایران ترسیم کرد.
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y voit le réalisateur (c’est-à-dire lui-même inter-
prété par Farhad Kheradmand) quitter Téhéran 
avec son fils pour retrouver les deux héros de Où 
est la maison de mon ami ?. Il emprunte la route de 
la Caspienne qui passe par Qazvin avant d’arri-
ver à Manjil. Le cinéaste regarde, impuissant, les 
routes effondrées qui retardent l’acheminement 
des secours, les villages en ruines, les rescapés 
qui tentent de s’organiser. La route principale 
coupée, le réalisateur s’engage dans des chemins 
de terre pour tenter de rejoindre coûte que coûte 

Poshteh et Koker. Leur odyssée est émaillée de rencontres qui 
témoignent des multiples formes de vitalité d’une population 
pourtant frappée par une terrible tragédie. Lors de l’un de ses 
arrêts, le réalisateur découvre dans une maison à demi effon-
drée, Hossein, un jeune homme endimanché, qui lui explique 
s’être marié le lendemain du tremblement de terre, après avoir 
enterré les siens. 

C’est en partie de cette histoire, qui raconte la quête amou-
reuse d’Hossein avant son mariage, que naîtra Au travers des 
oliviers (1994). Dans ce qui est une nouvelle mise en abyme, les 
brouillages narratifs se démultiplient. Kiarostami est incarné 
deux fois : par Kheradmand qui joue son rôle dans Et la vie 
continue et par Mohammad Ali Keshavarz qui joue également le 
rôle du réalisateur dans Au travers des oliviers. En marge du tour-
nage, Hossein cherche, entre deux prises, à obtenir le consen-
tement de Tahereh qu’il souhaite épouser. C’est sur son ultime 
poursuite, celle où la belle est sommée de lui répondre, que 
s’achève le film dans un plan-séquence magistral. Celui-ci est 
filmé depuis une colline, dans une logique très graphique où 
Hossein, réduit à une bille blanche, se rapproche en courant 
d’un autre point, Tahereh, pour s’en éloigner immédiatement 
après la réponse (positive ?) obtenue de celle-ci. Un jeu de dis-
tance physique et amoureuse mis en scène au cœur des oli-
viers en fleur, rythmé et emporté par la grâce du Concerto pour 
hautbois et cordes de  Domenico Cimarosa.

Les narrations de ces deux derniers films interrogent sans 
cesse la nature même du cinéma par des mises en abyme. Le 
spectateur ne sait plus ce qui relève de la fiction ou d’un rapport 
plus documentaire, remettant en jeu les limites de sa croyance 
dans ces images fabriquées et pourtant complètement ancrées 
dans le réel. Ces films feront connaître au monde un autre vi-
sage de l’Iran, alors diabolisé dans les médias et sur la scène po-
litique et un cinéma d’une apparente simplicité mais qui travaille 
au plus profond l’acquisition de liberté, hors des grands récits 
ou des croyances imposées. Réalisateur, personnages et specta-
teurs y tracent leur propre chemin.

Vertu de la commande, cette expérience d’écriture m’a per-
mis une relecture géographique des films tournés en Iran. Mais 
maintenant que l’Iran s’ouvre davantage au tourisme et aux réa-
lisateurs étrangers, c’est sans doute une autre carte cinématogra-
phique qu’il faudra sous peu dessiner.Au travers des oliviers, Abbas Kiarostami, 1994

Où est la maison de mon ami?, Abbas Kiarostami, 1986
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Kermân et dans l’aride désert du Lut, l’un des plus chauds et 
des plus secs de la planète. Les quelques séquences censées se 
passer dans la ville ont été réalisées en studio, à Cinecittà. C’est 
Bahman Farmanara, cinéaste très lié à la cinéphilie occidentale, 
qui a assuré le volet iranien de la production. Le chef  opérateur 
Hushang Baharlu signera les sublimes images du film tournées 
en Iran. À côté d’un casting de prestige (Vittorio Gassman, Phi-
lippe Noiret, Laurent Terzieff, Jean-Louis Trintignant, Max von 
Sydow), des soldats de l’armée du Shah ont joué les figurants. 
Malgré la lourdeur de cette production internationale, Zurlini 
parvient à se saisir de l’espace, du temps et de la transparence de 
l’air pour composer cette adaptation cinématographique. 

Mais le film peut-être le plus spectaculaire sur l’Iran des 
grands espaces est Le Vent des amoureux (1978), un documen-
taire d’Albert Lamorisse. Ce Français avait inventé un dispositif, 
l’hélivision, technique pionnière des systèmes antivibratoires de 
prises de vue aériennes - qui allait, entre autres, permettre les 
tournages des premiers James Bond. C’est ainsi que dès 1969 il 
filma l’Iran à partir d’un hélicoptère. Le Vent des amoureux s’ac-
compagne d’une narration écrite à la première personne et 
donne l’impression de suivre une caméra subjective, celle du 
vent favorable. Il rafraîchit les maisons en passant dans les bâdgir 
de Yazd (les tours à vent), accompagne le quotidien (en faisant 
sécher des tapis), mais provoque aussi un souffle puissant quand 
il [l’hélicoptère !] s’approche d’un pêcheur dont la barque se 
renverse ou de femmes qui, dans les rizières, se mettent à dan-
ser dans le vent. Mais il y a bien d’autres vents qui parcourent 
l’Iran, notamment le vent des Démons, à l’origine des tempêtes 
de sable qui enfouissent les cités (Bam) et ont maintes fois dé-
truit Suse, reconstruite et à nouveau détruite. Le texte en voix-off 
rythme le film, lui donne un souffle épique, voire mystique, et 
raconte l’Iran millénaire à partir du point de vue du vent. Filmé 
avant que l’urbanisation n’ait encore altéré l’architecture tradi-
tionnelle de Yazd ou d’Ispahan, il offre un témoignage visuel 
exceptionnel du pays à la fin des années 1960. Mais c’est aussi 
un dramatique testament. En effet, si le shah a accompagné la 
production du film, il en attendait une exaltation de sa politique 
de grandeur nationale et de modernisation. Quand Le Vent des 
amoureux fut terminé, il estima que Lamorisse ne l’avait pas suf-
fisamment mis en valeur et a exigé l’ajout de séquences sur la 
modernisation du pays. C’est lors du tournage sur le barrage de 

Karaj, l’un des grands travaux du régime à 63 km 
au nord-ouest de Téhéran, que Lamorisse fut vic-
time, le 2 juin 1970, d’un accident d’hélicoptère et 
périt avec tout l’équipage de l’appareil. Les images 
qu’il avait filmées pour répondre à la volonté im-
périale n’ont jamais été montées, laissant intact le 
film voulu par le réalisateur. 

 
La trilogie de Kiarostami:
parcours géographiques et initiatique 
Au pays des oliviers et du vent, sur la route 

qui mène à la mer Caspienne, Abbas Kiarosta-
mi tourne en 1986 Où est la maison de mon ami ?, 
dans un périmètre délimité au sud par la plaine de 
Manjil et, au nord-ouest de Rostamâbâd, par les 
villages de Poshteh et Koker. Quelques plans sont 
tournés dans le pittoresque village de Mâsuleh 
avec ses maisons de torchis disposées en terrasses 
successives et à Rasht. Ahmad, qui a emporté par 
mégarde le cahier de son ami Mohammad Reza 
Nematzadeh en quittant la salle de classe, brave 
tous les interdits pour le lui rendre, s’échappant 
de sa maison de Koker pour aller jusqu’à Poshteh. 
Il effectuera deux fois ce trajet. Ce chemin, il en 
existe des milliers en Iran, mais celui-ci a été creu-
sé par l’équipe de Kiarostami pour que le trajet 
d’Ahmad corresponde à la durée et au graphisme 
voulus par le réalisateur. Il deviendra la signature 
cinématographique du cinéaste. Rentré bredouille 
chez lui, Ahmad fera les devoirs de son ami afin 
qu’il ne soit pas renvoyé par sa faute. En trans-
gressant les règles sociales, en dépassant la fatigue 
et la peur, Ahmad grandit, se responsabilise et 
prend conscience de ce qui est juste. Avec ce film, 
Kiarostami met en scène un parcours initiatique, 
début d’une reconnaissance internationale pour le 
cinéaste iranien, qui ira en s’accroissant. 

Le 21 juin 1990, un violent séisme, dont 
l’épicentre se situe entre Manjil et Rudbâr, fait 
près de 45 000 morts. Kiarostami se lance alors 
dans un autre film, Et la vie continue (1991). On 
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migration de nomades, est sans doute Grass, A 
Nation’s Battle for Life (1925), co-signé par Merian 
C. Cooper et Ernest B. Schoedsack et avec Mar-
guerite Harrison. Tous trois partent de Turquie 
pour rejoindre le point de départ de la migration 
des Bakhtyâri, au Khuzestân, et atteindre, en Iran, 
le Zard Kuh, point culminant des monts Zâgros 
à 4 548 mètres. Même si les étapes sont courtes 
(10 km par jour environ), le tournage a été une 
véritable prouesse technique et physique, durant 
les quarante-huit jours de migration. Mais le film, 
non dénué d’une touche d’orientalisme, qui cé-
lèbre un mode de vie empreint de liberté et où 
l’histoire n’aurait pas eu de prise, déplait forte-
ment à Reza Shah qui a entrepris une politique 
de centralisation, de modernisation et de détriba-
lisation du pays. Aussi, Grass sera interdit en Iran 
pendant plus de vingt ans. 

Les nomades ont été aussi filmés par les Ira-
niens, tel Makhmalbaf  qui réalise un hymne aux 
Qashqâ’i, autre tribu de nomades, dans Gabbeh 
(1996). Il y célèbre lui aussi leur liberté, mais 
sous forme d’un conte narrant une histoire 
d’amour échappée d’un gabbeh, nom des épais ta-
pis traditionnellement tissés dans ces tribus. Ce 
film, généreux en couleurs, qui célèbre autant la 
nature que l’amour, a en grande partie été tourné 
dans la région du Fârs, près de Chiraz, où vivent 
des Qashqâ’i.

Dans un tout autre registre, ce sont aussi des 
nomades et des déserts qui sont au cœur d’un 
film hollywoodien : Opération opium (1966) de Te-
rence Young, écrit à partir d’une histoire inspi-
rée par Ian Fleming, le créateur des James Bond. 
La particularité de ce film d’aventure est d’être 
une campagne antidrogue produite sur les fonds 
spéciaux de l’ONU et pour laquelle réalisateur, 
producteurs, et acteurs (dont Yul Brynner, Rita 
Hayworth, Marcello Mastroianni et Omar Sha-
rif) ont travaillé gratuitement. Il raconte les pé-
régrinations d’une cargaison de drogue, rendue 

radioactive depuis des tribus de nomades en Iran, et suivie 
par deux agents des Nations-Unies qui ont pour mission de 
remonter la filière et de la démanteler. La partie iranienne est 
tournée à Ispahan et dans le désert supposé être celui du Lut. 

C’est aussi dans ce désert et dans la cité majestueuse de 
Bam, dominée par une citadelle aux soixante-sept tours de guet 
semblables en briques crues qu’est tourné Le Désert des Tartares 
(1976). Quand l’acteur et producteur Jacques Perrin découvre 
des photographies de cette cité, il est convaincu d’avoir trouvé 
le lieu idéal pour tourner l’adaptation cinématographique du ro-
man de Dino Buzzati. Valerio Zurlini signe ce film éponyme. La 
ville devient la forteresse de Bastiano : « Une frontière morte. 
Elle ne donne sur rien. Absolument rien. Le désert des Tar-
tares ». Temps et espace infinis. Les soldats attendent des « ca-
valiers sur des chevaux blancs » qui n’arrivent jamais. Le film a 
été tourné à l’extérieur de la citadelle et dans ses environs, vers 

Le Vent des amoureux, Albert Lamorisse, 1978

Le Désert des Tartares, Valerio Zurlini, 1976
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les deux familles qui apparaissent tels deux univers disjoints et 
totalement étrangers l’un à l’autre. Dans Le Cercle (2000), Panahi 
filme un Téhéran dont on ne s’échappe pas. Il met en scène des 
jeunes femmes sorties de prison pour une courte permission 
qui, terrorisées par la présence policière, cherchent refuge parmi 
les contacts qui leur restent en ville. Il ne s’agit plus de trajets dé-
terminés, mais de déplacements en zigzag au gré des échappées 
qui sont autant de spirales concentriques ramenant inexorable-
ment les jeunes femmes à la prison. 

Face au rigoureux contrôle des mœurs qui encadre le pays, 
la voiture - taxi collectif  ou véhicule privé - représente un es-
pace qui n’est pas tout à fait public mais pas tout à fait privé 
non plus. C’est un territoire intermédiaire où peuvent advenir 
des rencontres et des discussions impossibles ailleurs. Dans 
Taxi Téhéran qui a remporté l’Ours d’or au Festival de Berlin en 
2015, Jafar Panahi joue lui-même le rôle d’un chauffeur de taxi 
collectif. Le film s’ouvre rue Tâleqâni qui traverse le centre-ville 
d’ouest en est. Une femme, puis un homme, montent dans le 
véhicule. Tous deux, que rien ne rapproche (elle est enseignante, 
lui voleur), se mettent à argumenter sur la notion de crime, 
transformant bientôt le taxi en lieu de débat philosophique. Par-
mi les passagers pris en charge ce jour-là, il y a aussi deux sœurs 
pressées, portant un bocal où évoluent deux poissons rouges 
qu’elles ont fait le vœu de relâcher à midi pile dans le bassin de 
Cheshmeh-Ali, situé à Rey, au sud-ouest de Téhéran. Le bocal 
sera renversé dans le taxi, mais les poissons seront sauvés et la 
superstition préservée !

Reste que, depuis une réglementation de 1982, l’usage de 
la voiture particulière est très limité dans le centre de Téhéran. 
Abbas Kiarostami, qui connaît bien le problème ayant lui-même 
été agent de la circulation routière dans sa jeunesse pour finan-
cer ses études, a filmé le casse-tête représenté à ses débuts par 
cette interdiction dans Le Concitoyen (1983). Dans Avec ou sans 
ordre (1981), il a également mis en scène, la capacité des automo-
bilistes et des piétons iraniens à ne respecter aucune règle tout 
en montrant, non sans ironie, combien le désordre était une fa-
çon de résister à toute norme imposée par un régime autoritaire.

Téhéran est aussi territoire de road movie, dont le film par ex-
cellence est Le Goût de la cerise d’Abbas Kiarostami, palme d’or 
à Cannes en 1997. Au début du film, monsieur Badï, au volant de 
sa voiture, semble chercher une proie parmi des hommes venus 

offrir leur force de travail pour la journée, à l’est 
de la capitale, là où Téhéran ne cesse de s’étendre 
sur des territoires en construction, entre déchète-
ries à ciel ouvert et talus retournés par d’énormes 
bulldozers. En réalité, monsieur Badï cherche 
un homme qui, en échange de 200 000 tomans, 
accepterait de jeter vingt pelletées de terre sur sa 
dépouille après qu’il se soit suicidé. Il en croisera 
plusieurs : un natif  du Lorestân vivant de la vente 
de sacs plastiques ramassés dans une décharge, un 
jeune militaire kurde qui regagne sa caserne, un 
séminariste afghan retiré momentanément dans 
un ermitage. Tous refuseront cette proposition 
qu’ils jugent bizarre, effrayante ou impie. Jusqu’à 
un taxidermiste d’origine turque qui a, lui aussi, 
tenté autrefois de se suicider, mais en a été rete-
nu, explique-t-il, par « le goût sucré d’une mûre », 
puis d’une deuxième, puis d’une troisième, cueil-
lies sur l’arbre où il comptait se pendre. Contraire-
ment aux autres trajets sinueux parcourus sur une 
route terreuse au beau milieu de nulle part, Badï 
dépose le taxidermiste à un endroit bien précis, le 
seul du film : le Musée d’Histoire naturelle, situé à 
Dârâbâd, à l’est de Téhéran. Mais ce road movie 
est loin de se réduire à une déambulation en au-
tomobile pour questionner les tréfonds de l’âme 
humaine et dessiner un parcours intérieur digne 
des grands mystiques.

3. L’Iran des grands espaces et des infimes 
parcours personnels et mystiques

Pays de nomades et de grands espaces
Dans plusieurs documentaires tournés par 

des étrangers dans les années 1920, dont la Croi-
sière jaune (1934) d’André Sauvage et Léon Poirier, 
l’Iran est réduit à un pays que l’on traverse pour 
gagner les confins de l’Asie. Cependant, dans la 
veine des documentaires anthropologiques et des 
films de voyage que connaît alors Hollywood, un 
film américain, le plus marquant consacré à une 
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sur les oreilles, visages grimés aux couleurs de 
l’Iran, drapeau national en écharpe ou porté 
en cape, elles sont arrêtées toutes les six. Par-
quées en haut du stade, hors des gradins, elles 
suivent le match au travers des réactions du pu-
blic. Gardées sans méchanceté par de pauvres 
gars qui font leur service militaire, elles sont re-
conduites au bureau de la police des mœurs à 
Téhéran avant la fin de la rencontre. Dans ce 
minibus, elles apprennent grâce à la radio la vic-
toire de l’Iran. Les rues se remplissent soudain 
de supporters. Participant à la liesse collective, 
partageant les gâteaux offerts ainsi que les cris et 
les larmes de joie, les jeunes filles parviennent à 
prendre la fuite. 

Et puis, il y a aussi le Téhéran underground, celui d’une jeu-
nesse dont les frustrations refoulées se libèrent à l’abri des 
regards. Celui où toutes les aspirations pour plus de libertés 
s’expriment dans la création musicale, quitte à fuir l’Iran pour 
réaliser ses rêves. Les Chats persans (2009) de Bahman Ghoba-
di, traduit ce furieux désir. C’est dans des sous-sols, des lieux 
désaffectés ou dans des propriétés de Karaj, banlieue où les 
citadins possèdent des jardins pour y passer le week-end, que 
se déroulent répétitions et concerts clandestins de ce groupe 
de musiciens traqués qui cherchent à s’échapper d’un Iran qui 
les condamne.

Cette jeunesse téhéranaise est aussi celle éprise de cinéma, 
comme le montre Mohsen Makhmalbaf  dans Salaam cinéma 
tourné en 1995 à l’occasion du centenaire du cinéma. Le réali-
sateur a passé une petite annonce dans un journal pour trouver 
cent acteurs et actrices pour son film et s’est trouvé débordé 
le jour du casting. Sous la pression des milliers d’aspirants ac-
teurs, les portes du lieu de tournage - le Bâgh-e ferdows (le Jardin 
du paradis), bâti par les Qâdjâr à la fin du 19e siècle - cédèrent ! 
Devenu en 2002 le Musée du cinéma, ce palais propose une 
déambulation dans l’histoire du septième art iranien.

Ville de flux
Mais Téhéran est surtout une ville de flux, où les trajets entre 

le sud défavorisé et nord opulent prêtent lieu à nombre d’in-
trigues. C’est ainsi toute une traversée sociale et politique que 
donne à voir Jafar Panahi dans Sang et or (2003) qui est l’histoire 
d’un livreur du sud de la ville, qui apporte dans le nord opulent 
ses pizzas et qui vivra humiliation sur humiliation avant de se 
suicider. Sur ces flux entre le nord et le sud qui sont aussi des 
dénivelés sociaux, citons également Sous la peau de la ville (2000) 
de la réalisatrice Rakhshan Bani Etemad et Téhéran (2009) de 
Nader Takmil Homayoun. Mais plus que les sites marquants de 
la ville, ce sont les trajets qui importent et ce qui s’y joue – soit 
dans les rencontres fortuites qu’ils provoquent, soit dans la mé-
ditation que permettent ces longs déplacements. D’autres films 
font de ces distances un élément de scénario, comme Une sépara-
tion (2011) d’Asghar Farhadi, où une jeune femme doit effectuer 
chaque jour un long trajet pour aller dans les quartiers bourgeois 
de Téhéran faire le ménage chez un vieux monsieur atteint de 
la maladie d’Alzheimer. Deux mondes auxquels appartiennent 

Le Goût de la cerise, Abbas Kiarostami, 1997
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terdit à sa sortie malgré les pressions internationales, dont celle 
de René Clair.  Mettre en scène le sud de Téhéran a été l’un 
des enjeux majeurs de ce « cinéma différent » depuis Massoud 
Kimiai dans Qeysar (1969) qui filme le bazar dans une tension 
inégalée, Bahram Beyzai dans Le Voyage (1972) ou Dariush 
Mehrjui dans Le Cycle (1978), pour ne citer qu’eux.

Le Téhéran de la Révolution a aussi été filmé par des Ira-
niens et par un seul réalisateur étranger (américain). Parmi les 
films qui évoquent directement les débuts de la Révolution et 
qui sont tournés dans la temporalité même des événements, 
citons Les Nouveaux Souffles (1979) de Kianoush Ayari et la Re-
cherche1 (1980) de Amir Naderi. Le premier tente d’enregistrer 
le printemps heureux qui suivit le renversement du shah, avec 
son bouillonnement culturel dans les cinémas et les théâtres, 
les trottoirs de l’Université de Téhéran transformés en librairie 
à ciel ouvert et chargés de livres interdits durant des décennies 
et ressortis des caves. Quelques mois plus tard, Naderi entre-
prend quant à lui une quête sans relâche pour documenter les 
disparus de septembre 1978 dont on raconte alors qu’ils ont 
été jetés dans le lac salé sur la route de Qom ou broyés dans 
des décharges d’ordures de la capitale.

C’est en revanche dans le cinéma de fiction, que Ben Af-
fleck rend compte, dans un film à haut suspense, de la longue 
et violente crise diplomatique entre l’Iran et les États-Unis, 
commencée le 4 novembre 1979 lors de la prise d’otages du 
personnel de l’Ambassade américaine (sur l’avenue Tâleqâ-
ni) longtemps considérée dans les discours officiels iraniens 
comme un « nid d’espions ». Argo (2012) raconte avec tout 
l’art du rebondissement comment six de ces diplomates ont 
réussi à fuir et à trouver refuge dans la résidence de l’ambassa-
deur canadien à quelques encablures de là et à quitter le pays. 
Ce film n’a évidemment pas été tourné en Iran : certains exté-
rieurs ont été filmés à Istanbul et un hôpital de vétérans cali-
fornien a fait office d’Ambassade américaine.

Pour accéder à la culture occidentale après la Révolution de 
1979, la jeunesse iranienne a dû développer de multiples stra-
tégies de contournement. Plusieurs films en témoignent, bien 
souvent au prix d’une interdiction de diffusion en Iran. Dans 
les années 1980, le contrôle des mœurs visait particulièrement 
la musique et le port de vêtements occidentaux, mais aussi 
le maquillage des jeunes filles et les rencontres amoureuses, 

comme le croque avec ironie Persépolis (2007) de 
Marjane Satrapi. La rue Gandi, non loin de la 
place Vanak, au centre de Téhéran, était l’un des 
lieux où la jeunesse dorée pouvait trouver des 
produits culturels illicites (films, cassettes, cartes 
à jouer…). C’est là que Marji, jeune adolescente 
vêtue de son blouson Punk is not dead porté sur 
son uniforme islamique, vient s’approvisionner 
en cassettes d’Iron Maiden, au prix parfois de sé-
rieuses remontrances des femmes de la police 
des mœurs.

Jafar Panahi met quant à lui en scène la sé-
grégation entre hommes et femmes et le com-
bat de celles qui veulent à tout prix faire bouger 
les lignes. Dans Hors-Jeu (2006), il laisse presque 
hors-champ le stade Âzâdi, où près de 80 000 
personnes sont venues assister au match de 
football Iran-Bahreïn, pour filmer le désir irré-
ductible de six jeunes filles prêtes à tout pour y 
pénétrer, alors que l’entrée leur en est interdite. 
Déguisées en supporters, casquettes enfoncées 

Hors-Jeu, Jafar Panahi, 2006

Nahid, Ida Panahandeh, 2016
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le début d’un sevrage qui paraît impossible. Sara 
demande à voir son père, divorcé de sa mère, et 
qui vit sans doute dans leur ancienne résidence 
secondaire, vaste demeure au geste architectural 
prisé dans la région de Nowshahr mais qui est 
à présent complètement décrépie. A quelques 
mètres de là, la Caspienne est grise.

Dans À propos d’Elly (2009), qui marquera le 
début de la reconnaissance internationale d’As-
ghar Farhadi avant le triomphe d’Une séparation 
(2011), il est également question d’une échappée 
vers la Caspienne. Un groupe d’amis, anciens étu-
diants en droit, décident d’aller passer en famille 
un week-end au bord de la Caspienne. Sitôt Té-
héran abandonnée avec des cris de joie, la joyeuse 
équipée organise un pique-nique, véritable institu-
tion en Iran. Les bords de la route sont jonchés de 
petites tentes de toutes les couleurs, plantées pour 
quelques heures, et qui, dans les années 2000, ont 
fleuri un peu partout pour fournir aux Iraniens de 
l’espace privé sur la voie publique. L’objectif  de 
ces amis est d’organiser la rencontre entre Elly, 
jeune institutrice qu’ils croient célibataire, et Ah-
mad, divorcé revenu d’Allemagne probablement 
pour se remarier. Mais l’un des enfants manque 
de se noyer pendant qu’Elly disparaît mystérieu-
sement. Le film a été tourné à l’ouest de Châlus, 
entre Salmânshahr et Tonekâbon. En quelques 
heures, ce paisible lieu de villégiature, où les amis 
jouent au volley-ball et fument le narguilé, devient 
une terre de cauchemar. Ce sont également les 
bords de la Caspienne qui servent de cadre au 
tournage de Nahid (2015) premier long-métrage 
de la jeune réalisatrice Ida Panahandeh. Bandar 
Anzali, cité balnéaire et aussi le plus important 
port maritime du nord de l’Iran, y est filmé en 
plein hiver, presque à contre-emploi. Le film ra-
conte comment une femme divorcée tente de 
vivre avec son nouvel amour, Massoud, un hôte-
lier de la côte. Pour obtenir la garde de son enfant 
(normalement accordée au père), Nahid a promis 

à son ex-époux de ne pas se remarier. Pour vivre son amour, 
il ne lui reste alors que la possibilité d’un mariage temporaire 
propre au chiisme, signé en catimini. La réalisatrice montre les 
cafés populaires de Bandar Anzali, saturés de fumée et réser-
vés aux hommes, les rues tristes et sans cachet de la ville, mais 
aussi son bazar aux légumes, toujours animé. Et puis, il y a un 
autre monde, celui de l’hôtel, déserté en hiver mais contenant la 
promesse d’une possible vie différente et de promenades amou-
reuses le long de la mer grise.

C’est près de Rasht, que Mohammad Rasoulof  tourne Un 
homme intègre (2017) film magistral sur le plan esthétique et char-
gé de lourdes critiques politiques. Il y raconte la vie d’un jeune 
couple de diplômés ayant abandonné Téhéran et qui tente de 
créer une ferme piscicole. Intransigeant dans sa rigueur morale, 
l’homme refuse tout compromis avec la compagnie qui jouxte 
sa ferme et qui détourne l’eau. La spirale de la corruption est 
dénoncée à tous les niveaux, du système bancaire aux tribunaux, 
mais apparaît comme un fléau ancré et invincible. 

2. Téhéran

Capitale bouillonnante
Téhéran a inspiré aux cinéastes iraniens des descriptions 

d’un monde traversé de tensions et de conflits, avant comme 
après la Révolution, dans le documentaire comme dans la fic-
tion. En filmant à l’aube des années 1960 les bas-fonds de la 
ville dans Téhéran capitale de l’Iran (1966) et, avec une caméra 
ultralégère, le secteur des prostituées dans Quartiers de femmes 
(1966), Kamran Shirdel donnait à voir toute une partie de la 
population iranienne exclue des écrans par la censure impé-
riale qui écartait rigoureusement toute image de pauvreté et 
d’un Iran hors de la modernité. Après la Révolution, le quar-
tier des prostituées, délimité par le sud de la rue Kârgar, la rue 
Qazvin et la place Gomrok, a été détruit et remplacé par le 
parc Râzi. Le mouvement qui s’amorçait alors avec le cinéma 
documentaire, dans une tension incessante avec le contrôle ci-
nématographique, suivait une tentative engagée par Farrokh 
Ghaffari en 1958 qui avait tourné Le Sud de la ville. Dans la 
veine du néoréalisme italien, sans folklore ni cliché, ce film de 
fiction se déroulait dans les quartiers défavorisés du sud de Té-
héran aujourd’hui complètements méconnaissables. Il fut in-
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que le jeune réalisateur allait signer. Se basant sur un montage 
qui oppose, presque plan à plan, les vérités énoncées par les uns 
et celles soutenues par les autres, Shirdel fait trembler les caté-
gories du réel et de la vérité, du documentaire et de la fiction, 
montrant que, sous le régime autoritaire de l’époque impériale, 
l’absolu n’a pas lieu d’être, que la vérité n’est pas une et que tout 
film est le résultat d’un montage et des choix du réalisateur qui 
modèle le réel à son désir. Tourné en treize jours, monté durant 
un an, ce film sera interdit pendant des années.

Quand Pasolini tourne à Ispahan Mille et une nuits, Sohrab 
Shahid Saless, autre chantre d’une modernité cinématogra-
phique signe en 1973 Un simple événement, son premier long-mé-
trage, une œuvre magistrale. Avec de longs plans soulignant 
l’étirement du temps et un minimalisme scénaristique, le réali-
sateur filme, à Bandar Shâh (devenu Bandar Torkaman après 
la Révolution), la vie d’un adolescent dont la mère s’éteint à 
petit feu de maladie et d’ennui alors que le père alcoolique ne 
peut subvenir aux besoins de sa famille. La lumière et la ville 
y sont désespérément froides et humides. Deux ans plus tard, 
avec Nature morte (1975), Shahid Saless gagne en notoriété in-
ternationale. Il filme le quotidien d’un garde-barrière dont le 
temps est rythmé par le passage des trains et qui partage sa 
vie entre une guérite au bord de la voie ferrée et sa maison 
où sa vieille épouse tisse un tapis. Nature morte, qui inspire-
ra beaucoup de cinéastes iraniens des générations suivantes à 
commencer par Abbas Kiarostami, est un hymne aux gestes 
infimes et aux lentes répétions. 

La Caspienne, vaste mer intérieure, peut représenter un 
espace inquiétant d’où viendrait un possible danger. Bahram 
Beyzai, dramaturge venu au cinéma, tourne en 1974 L’Étran-
ger et le brouillard. Cette mer y devient un passage poreux où 
l’étranger surgit de la brume menaçant la cohésion de la com-
munauté. Teinté de surréalisme par la présence de forces in-
visibles, de croyances populaires et de rituels obscurs, ce film 
témoigne d’une période politique oppressive où la peur et le 
sentiment d’être toujours surveillé infusent les personnages 
du film. Il fut très probablement tourné près des marécages 
de Bandar Anzali, mais les lieux ne sont pas explicitement 
cités pour demeurer une abstraction participant au caractère 
inquiétant du film. Après la Révolution et alors que la guerre 
entre l’Irak et l’Iran n’en finit plus, Beyzai tourne Bashu, le petit 

étranger qui commence au sud du pays, dans le 
Khuzistan bombardé. Bashu, un garçon d’une 
douzaine d’années, iranien arabe, voit sa mai-
son détruite et ses parents disparaître dans une 
explosion. Pour fuir la guerre, il saute dans un 
camion qui file sur la route traversant les monts 
Bakhtyari vers le Nord, pour arriver jusque dans 
la région du Gilân, étrangement préservée de la 
guerre. Bashu, apeuré, débarque dans un autre 
monde : un village sans nom ni âge, aux mai-
sons traditionnelles de toits de chaume, niché au 
cœur de rizières verdoyantes. Recueilli par Naï, 
une femme qui élève seule ses deux enfants, il 
est l’animal à la peau sombre, corps étranger 
considéré comme une menace par les villageois. 
La réconciliation passera par l’école et par une 
langue que les enfants découvrent comme leur 
étant commune (le persan, à côté du gilaki des 
villageois et de l’arabe de Bashu). 

Depuis les années 2000, le Nord, lieu d’esca-
pades loin des grandes villes, a été à nouveau beau-
coup filmé. Dans Mainline (2006), de la réalisatrice 
Rakhshan Bani Etemad, une mère-courage tente 
de sauver sa fille toxicomane d’un fléau qui ravage 
l’Iran quels que soient le sexe, les classes sociales 
et les régions. Pour arracher Sara à cet univers, 
elle la conduit chez une tante sur les bords de la 
Caspienne. Bani Etemad filme ce trajet comme 

Bashu, le petit étranger; Bahram Beyzai, 1986
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après la Révolution). Ce joyau de l’art safavide 
est filmé comme un palais royal profane et non 
comme un espace sacré. Le festin s’y organise. 
Des centaines d’invités, dont certains portent 
de lourds turbans de velours pourpres, ont pris 
place autour des sofreh (nappes à même le sol où 
sont disposés élégamment les mets et les carafes 
de vin en argent à col long). Ces scènes semblent 
être des miniatures persanes qui auraient sou-
dain pris vie sous la caméra de Pasolini. 

Dans son court-métrage Plaisir d’amour en Iran 
tourné en 1976, Agnès Varda met en scène un 
couple amoureux, face aux trésors de l’art iranien 
et à l’émotion intense qu’il procure. La caméra de 
la réalisatrice explore le raffinement de l’architec-
ture d’Ispahan, caresse des mosaïques richement 
ornées et des délicates miniatures persanes renfer-
mant les secrets d’amants éperdus. La référence à 
la miniature tout comme la dimension érotique 
d’Ispahan, sont au cœur de ce film, sorte de codi-
cille à son long métrage L’Une chante et l’autre pas 
(1976), où Valérie Mairesse et l’Iranien Ali Raffi 
interprètent un des deux couples autour desquels 
tourne le scénario. Lorsqu’elle se rend en Iran, 
et malgré la lourde chaleur de l’été, prise sous le 
charme de son « architecture sensuelle», Varda 
décide de réaliser ce court-métrage à Ispahan. 
Elle en conclue que « l’art persan, décidément, va 
de l’extrême plaisir à l’extrême rigueur. » Vision 
occidentale d’un Iran qui incite au rêve, mais qui 
se garde de tout orientalisme.

Gris caspienne 
et modernité cinématographique
A revers de la transparence de la lumière 

d’Ispahan et de ses trésors architecturaux, ceux 
qui deviendront parmi les plus grands noms du 
cinéma iranien semblent quant à eux, à la même 
époque, s’éloigner de cette beauté.  Et s’ils choi-
sissent pour nombre de leurs films, le nord de 
l’Iran (Shomâl), ils ne le filment pas non plus tel 

que cette région, un haut lieu de villégiature, est vécue par 
les Iraniens. Le Nord représente en effet un territoire para-
disiaque, où le climat subtropical humide explique les jardins 
luxuriants, les forêts denses, les terres exceptionnellement fer-
tiles, avec rizières, champs d’agrumes, plantations de thé, de 
tabac et même, jadis, une sériciculture qui attiraient des com-
merçants de Lyon, Milan ou Smyrne. Si le tourisme internatio-
nal préfère Ispahan, Persépolis, Yazd ou Chiraz, le tourisme 
interne, constitué de citadins venus notamment de Téhéran 
ou de Mashhad pour des fins de semaine ou des vacances, ne 
cesse de s’accroître sur les rivages, faisant pousser des hôtels 
à côté de riches résidences secondaires. Pourtant, sur grand 
écran, shomâl, ne ressemble guère à ce tableau paradisiaque. 
C’est dans cette zone, qui s’étend même jusqu’à la province 
de Golestân sur la rive sud-est de la mer Caspienne, qu’ont été 
tournés à partir de la fin des années 1960 plusieurs films qui 
ont bouleversé le cinéma iranien. À cette époque, de jeunes 
réalisateurs s’affranchissent des obligations scénaristiques ro-
cambolesques et de la moralisation bien-pensante de la pro-
duction iranienne pour forger un « cinéma différent », cousin 
du néoréalisme italien et de la Nouvelle Vague française et qui 
puise aussi son inspiration dans la littérature contemporaine 
iranienne. À rebours des clichés sur la région, certains de ces 
cinéastes montrent un Nord perdu dans la grisaille, inhospita-
lier et vaguement inquiétant mais qui devient bientôt un terri-
toire fécond d’expériences formelles et de critiques politiques 
pour plusieurs générations de cinéastes, avant comme après la 
Révolution.

La Nuit où il a plu… ou l’épopée d’un jeune villageois de Gorgân, 
tourné en 1967 par Kamran Shirdel à Gorgân, terminus du train 
qui relie le Golestân et le Mâzandarân à Téhéran ouvre ce cor-
pus de films. Jeune diplômé d’architecture ayant fait ses études 
en Italie où il a notamment découvert le néoréalisme et l’œuvre 
de Godard, Shirdel avait réalisé un an plus tôt une série de 
courts-métrages sur Téhéran qui lui avaient valu les foudres de 
la censure. En commandant ce film, basé sur un fait divers local 
(un jeune garçon aurait enflammé sa chemise et l’aurait agitée à 
bout de bras afin d’être le plus visible possible d’un conducteur 
dont le train se dirigeait vers un pont emporté par l’orage et évi-
ter ainsi une catastrophe) le ministère de la Culture et de l’Art ne 
se doutait pas de l’œuvre corrosive – et ô combien novatrice – 
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l’écran, ne s’attachaient pas aux mêmes lieux que ceux élus par 
les réalisateurs iraniens, particulièrement ceux qui, dès la fin 
des années 1960, allaient ouvrir la voie à un cinéma moderne. 
Quand les uns célébraient la splendeur de l’Iran des coupoles 
et des minarets, les autres semblaient avoir pris à revers cette 
beauté trop imposante, s’éloignant souvent de tout risque dé-
coratif  ou donnant des lieux emblématiques une vision inat-
tendue. La rédaction de L’Iran mis en scènes me permettait ainsi 
de brosser deux cartographies de l’Iran, celle des films tournés 
par les étrangers et celle des films réalisés par des Iraniens. 
Sans prétendre établir une loi absolue, ces cartes indiquaient 
de réelles tendances. Par ailleurs, je notais que Téhéran avait 
très peu été filmée par des réalisateurs étrangers, peu sensibles 
à ses charmes, quand leurs pairs iraniens n’avaient cessé d’en 
explorer l’énergie.

C’est donc à cette visite de l’Iran, par des lieux filmés tant 
par des réalisateurs étrangers qu’Iraniens et par des trajets tant 
géographiques qu’intellectuels, sentimentaux, voire mystiques, 
avant comme après la Révolution, qu’invite cet article, évi-
demment sans prétendre à l’exhaustivité, mais en se voulant 
appel au voyage et au cinéma.

1. L’Iran des coupoles azur, l’Iran inquiétant des gris rivages

Ispahan la splendide 
La beauté de cette ville, cette « moitié du monde » comme 

la définissent les Iraniens, a séduit parmi les plus grands ré-
alisateurs occidentaux. Dans le troisième volet de La Trilogie 
de la vie, Pier Paolo Pasolini s’inspire d’un conte des Mille et 
Une Nuits et y tourne une partie de son film qui sera présen-
té à Cannes en 1974. Zomorrod, une jeune esclave à l’éclat 
de rire heureux et au visage fin encore enfantin, a obtenu du 
marchand qui la vend de choisir elle-même son maître. Son 
dévolu se porte sur le jeune Noureddin. Leur bonheur abso-
lu prend fin quand celui-ci vend au marché le tissu qu’elle a 
richement brodé et dont elle lui avait interdit de se séparer. 
Enlevée par des brigands, la belle esclave parvient à s’échapper 
déguisée en cavalier et arrive dans une ville où elle est accueillie 
en souverain. Toute la population et les notables attendaient, 
en effet, « le premier homme venu du désert » pour en faire 
leur roi. Pendant que Noureddin la cherche partout, elle de-

vient donc… roi. Son enlèvement de nuit a été 
tourné au Yémen et son réveil a eu lieu le len-
demain dans un caravansérail du désert iranien, 
réduit à l’état de ruines. Arrivée devant les murs 
d’enceinte de cette ville qui l’accueille en roi, on 
distingue sur une porte un décor de céramique 
caractéristique de l’art iranien. Un raccord de 
plan conduit Zomorrod dans la Mosquée du 
Vendredi à Ispahan. Avant d’être couronné, « le 
roi » doit prendre femme, en l’occurrence la fille 
d’un notable. La cérémonie est tournée dans le 
Palais d’Âli Qâpu, demeure royale qui domine 
la place de Naqsh-e jahân, cœur de la cité royale 
safavide. La population célèbre le mariage dans 
une séquence tournée dans une cour attenante 
au bazar d’Ispahan. Quand la jeune épousée dé-
couvre Zomorrod dans sa nudité, le soir de sa 
nuit de noces, elle éclate de rire et promet de gar-
der le secret. Au plan suivant le couronnement 
est alors célébré : un takht (trône plat des rois ira-
niens) pour le roi et la reine a été disposé dans la 
Mosquée du Shâh (devenue Mosquée de l’Imâm 

Les Mille et une nuits, Pier Paolo Pasolini , 1974

Plaisir d’amour en Iran, Agnès Varda, 1976
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Sollicitée pour rédiger le volume dédié à l’Iran1 d’une collection aux contraintes très particulières, je me suis trou-
vée confrontée à la fois aux exigences de l’éditeur et à mes propres manières de considérer cette relation entre Iran et 
cinéma que j’arpente depuis des années. En effet, la collection « ciné-voyage » à laquelle était destinée cet ouvrage est 
constituée de brefs guides, par ville ou par pays, qui invitent à voyager, mentalement ou réellement, avec des films, et le 
cas échéant à se rendre, cartes à l’appui, sur les lieux de tournage, et au cœur des sites emblématiques mille fois filmés, 
tel l’Empire State Building à New York ou le Sacré Cœur à Paris. Mais, en termes de cinéma, Téhéran n’est pas New 
York ou Paris. Requise de fournir les lieux précis de tournage sur des cartes, je découvrais avec grand intérêt que dans 
le cinéma iranien, dans ses intrigues et ses mises en scène, ce sont moins les sites qui importent que les trajets. Ainsi 
les exigences d’une commande mènent parfois à repenser son sujet de façon pertinente.

Cette commande imposait par ailleurs un corpus limité de films iraniens en le réduisant à ceux que les spectateurs 
français auraient pu voir en salle, dans un festival ou en DVD, réduisant le vivier des films qui auraient pu illustrer 
comment l’Iran avait été filmé. Mais à l’inverse, les injonctions de la collection, telle que prendre en compte les films 
étrangers tournés en Iran ou sensés représenter le pays, permettait de redécouvrir des films, et surtout de constater 
qu’il y en avait relativement peu, même si parmi ceux qui les avaient tournés figurent des noms célèbres du cinéma 
international, parmi lesquels Ernest Schoedsack et Merian Cooper (les réalisateurs de King Kong), Albert Lamorisse, 
Pier-Paolo Pasolini, Agnès Varda, Valerio Zurlini et Ben Affleck. La mise en résonnance de leurs films avec ceux 
de réalisateurs iraniens faisait émerger de nouvelles particularités. En effet, si j’actais que Téhéran ne se filmait pas 
comme New York, je m’apercevais aussi que les réalisateurs étrangers qui avaient tourné en Iran, ou représenté l’Iran à 

1. Agnès Devictor, L’Iran mis en scènes, coll Ciné-voyage, Espaces et signes, Paris, 2017.

Filmer l’Iran : regards étrangers, regards iraniens
Agnès DEVICTORI

I. Maître de conférences, historienne du cinéma, Université Panthéon Sorbonne
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