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سینمای ایران در فرانسه شهرت به سزایی دارد. شاید بیشتر از کشورهای دیگر، در فرانسه از سینمای ایران صحبت می شود، آن را حمایت و پخش 
می کنند، به آن جایزه می دهند و از دیرباز کشور فرانسه به فضایی مناسب برای به نمایش گذاشتن آثار کارگردان هایی تبدیل شده است که معروف ترین 

آنها، کسانی چون عباس کیارستمی، محسن مخملباف، اصغر فرهادی و جعفر پناهی هستند. 
با  این حال، مانند هر سینمای ملی ای که در کشور دیگری نشان داده می شود، سینمای ایران هم به جز فیلم های اصغر فرهادی، موفقیت سال های اخیرش 
در داخل کشور را مدیون کارگردان هایی است که در فرانسه ناشناس هستند و فیلم هایشان تفاوت زیادی با آثار ایرانی ای که در فرانسه روی پرده می روند، دارد.1 
در مجموع، به جز سینمای آمریکا، در تمام کشورهای دیگر، فاصله زیادی بین موفقیت های داخلی، نقدها، نظر مخاطبان و پخش فیلم ها در خارج از کشور 
وجود دارد. به همین دلیل، حضور سینمای ایران در فرانسه، به هیچ وجه معرف و نمونه ای از کل سینمای ایران نیست و انتخاب این فیلم ها  وابسته به شرایطی 
خاص است. در این مقاله، به سه دوره ی مهم حضور سینمای ایران در فرانسه پرداخته خواهد شد. این سه دوره، نسبت به شرایط زمانی و تقاضای کشور مقصد 
)فرانسه( و همچنین نسبت به واقعیت کشوری که این سینما در آن تولید می شود، بررسی خواهد شد: دوره »تبادالت« با ظهور اولین فیلم های ایرانی در کن 
در دهه 1340/1960، دوره »پرسش ها« در اوخر دهه 1360/1980 و »کشف دوباره« سینمای ایران بعد از سال ها سکوت، دوره »انتقال« با اصغر فرهادی 

و ساخت فیلم در ایران و در خارج از کشور، همچون فیلم گذشته که در فرانسه ساخته شده است )1391/2013، محصول مشترک فرانسه، بلژیک، ایتالیا(.2
1. تبادالت

در دهه 1340/1960، جشنواره کن، به دلیل نمایان بودن، به رسمیت شناخته شدن و همچنین گفتمانی که حضور در هر کدام از بخش های 
اصلی و فرعی جشنواره به وجود می آورد، مهم ترین مکان برای ظهور سینمای ایران در فرانسه است. دو فیلم کوتاهی که در بخش اصلی مسابقه به 

1. لیست این فیلم ها و فروش آنها در کاتالوگی که بنیاد سینمایی فارابی ساالنه منتشر می کند، موجود است.

2. این مقاله بخشی از رساله دکتری نویسنده است که در پاییز 2018 در دانشگاه لوزان دفاع شده است. عنوان رساله »مکانیسم ساختار سینمای ایران در فرانسه از دهه 1950 تا امروز«.

  حضور سینمای ایران در فرانسه
Iکرین برناسُکنی 
ترجمه عسل باقری

I. دکترای تاریخ و زیبایی شناسی سینما، دانشگاه لوزان، سوییس 163
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ترتیب در سال های 1961 و1964 شرکت کردند، کوروش کبیر )1961/1340( 
ساخته مصطفی )فری( فرزانه و طلوع فجر )1964/1343( ساخته احمد فاروقی 
قاجار هستند. این فیلم های بلند تا مدت ها در بخش های فرعی جشنواره نشان داده 
می شدند. شب قوزی )1964/1343( ساخته فرخ غفاری در بخش هفته منتقدان 
مهرجویی  داریوش  ساخته   )1969/1348( گاو  و   1343/1964 سال  جشنواره 
در بخش دو  هفته کارگردانان سال 1350/1971 نشان داده شدند. باید تا سال 
1359/1980 صبر کرد تا چریکه تارا )1979/1357( ساخته بهرام بیضایی در بخش 
نوعی نگاه رقابت کند. بخش اصلی جشنواره درهایش را در سال 1373/1994 با 
حضور زیر درختان زیتون )1994/1372( ساخته عباس کیارستمی باالخره به روی 

ایران باز کرد.
بد نیست درنگی کنیم بر فیلم شب قوزی ساخته فرخ غفاری به عنوان اولین 
فیلم بلند ایرانی جشنواره کن )1343/1964( که در سومین دوره هفته بین المللی 
تحت  در سال 1341/1962،  از جشنواره کن،  بخش  این  انتخاب شد.  منتقدان 
پوشش مؤسسه فرانسوی نقد سینما )سندیکای فرانسوی نقد سینمای کنونی(، به 
منظور حمایت از آثار شخصی تر که به جریانات اقلیتی سینما تعلق داشتند و در 
چارچوب بخش اصلی که به گفته بسیاری از منتقدان تحت سلطه منافع دیپلماتیک 

و اقتصادی بود، آغاز به کار کرد.1
دلیل اولین حضور سینمای ایران )فیلم بلند( در قسمت فرعی جشنواره کن که 
برای مقابله با نحوه انتخاب بخش اصلی تشکیل شده بود، به روابطی برمی گردد که 
کارگردان ها با دست اندرکاران سینمای بعد از جنگ جهانی دوم داشتند. فرخ غفاری، 
در سال 1922/1300 در ایران، در خانواده ای دیپلمات و هنرمند متولد شد.  وقتی 
پدرش در سال 1933/1312 سفیر ایران در بلژیک می شود، او هم به بلژیک می رود. 
مدرسه را در بروکسل تمام می کند و در فریبورگ و گرونوبل به دانشگاه می رود. در 
سال 1941/1320 با هنرمندان پاریسی پناهنده در مناطق آزاد آشنا می شود و در 
تئاترهای آوانگارد آن دوره به ایفای نقش می پردازد. پس از آزادسازی پاریس، غفاری 
به پایتخت فرانسه می رود و در رفت و آمدهایی به سینماتک پاریس، با رییس وقت 
آن مؤسسه، هانری النگلوآ دوستی نزدیکی پیدا می کند. به تشویق النگلوآ، غفاری 
در تهران در سال 1949/1324، کانون فیلم ایران را که در واقع همان سینماتک و 
برگزارکننده چندین جشنواره خارجی بود و موجب رونق روابط سینمایی بین ایران و 
فرانسه شد، تأسیس می کند.2 از طرف دیگر، مقاله هایی که غفاری به دو زبان فارسی 
و فرانسه در مورد سینمای ایران می نوشت، کمک بزرگی به شناخت سینمای ایران 

1. برای اطالعات بیشتر در مورد این مؤسسه و آغاز فعالیتش به سایت مربوطه رجوع شود :
http://www.semainedelacritique.com/fr/la-semaine-de-la-critique-et-ses-missions.

2. Jean-Pierre BERTHOME, « Entretien avec Farrokh Gaffary », Positif n° 
368, oct. 1991, p. 83.

در خارج از کشور می کند.3 در سال 1952/1331، کانون فیلم 
ایران به فیاف )فدراسیون بین المللی آرشیو فیلم( می پیوندد و 
غفاری ِسمت مدیرعاملی آن را تا سال 1955/1344 در دفتری 
در سینماتک پاریس به عهده می گیرد. او که منتقد سینمایی هم 
بود، از سال 1945/1324 برای نشریات خارجی از جمله مجله 
سینمایی پوزیتیف می نویسد.4 با اینکه فیلم شب قوزی در ایران، با 
بازیگران ایرانی و به زبان فارسی ساخته شده، اما شکل گیری پروژه 
کاماًل فرانسوی است. در واقع موضوع فیلم، موضوعی شرقی و 
اقتباسی از یکی از افسانه های هزار و یک شب است. به گفته ی او:

» من ترجمه ماردوس از هزار و یک شب را خوانده بودم و 
در مورد این شاهکار با النگلوآ که این کتاب را خوب می شناخت 

3. Bahman MAGHSOUDLOU, Iranian Cinema, Hagop Kev-
orkian Center for Near Eastern Studies, New York Univer-
sity, 1987. p. 28.

4. Henri AGEL [et al.] Positives liaisons: correspondance des auteurs, 
1952-1958, Paris, Jean-Michel Place, 2000.

Au travers des oliviers, Abbas kiarostami, 1994
زیر درختان زیتون، عباس کیارستمی، 1373
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صحبت کرده بودم. او دو رویای ایرانی داشت: ]...[ دیدن بازسازی 
شب قوزی پاریسی ]...[«.1

بدین ترتیب غفاری با ترجمه ژوزف شارل ماردوس از هزار و 
یک شب آشنا می شود و النگلوآ او را تشویق می کند تا خوانشی 
مدرن در شهری مدرن از داستان ارائه دهد و او فیلم را در تهران 
دهه ی 1340 می سازد. داستان این فیلم در یک شب اتفاق می افتد. 
هنرمندی بعد از اجرای برنامه موسیقی در خانه یک مشتری، به 
علت شوخی همکارانش خفه می شود و می میرد. مالکان خانه و 
یکی از همسایه ها )که غفاری نقش او را بازی می کند(، سعی 
دارند تا از جسد خالص شوند. و آنها چون خود درگیر مواد مخدر 
هم هستند، تا صبح تالش می کنند پلیس را دست به سر کنند. 
عالوه بر صحنه های رقص و آوازـ  که خود بازتابی از نظام نمایشی، 
فولکلوریک و اگزوتیک رایج در فیلم های شرقی آن دوران هستند 
ـ از دو ژانر متفاوت موسیقی متن در فیلم استفاده شده است: یکی 
موسیقی سنتی ایرانی و دیگری موسیقی غربی )رِی چارلز، بلوز، 
َجز و تانگو(. غفاری در شب قوزی، یک شخصیت حاشیه ای را به 
تصویر می کشد که دیگران قصد سر به نیست کردنش را دارند. 
این کارگردان در فیلم قبلی خود جنوب شهر )1958/1337( 
نیز به همین موضوع می پردازد، اما این بار، شخصیت اصلی فیلم 
مادر بیوه ی فرودستی از جنوب شهر تهران است )فیلم برداری 
به  رئالیست  بُعدی  تهران،  در جنوب شهر  صحنه های خارجی 
فیلم می دهد(. بدین ترتیب، تصویر سینمای ایران در سال های 
1960/1340 در فرانسه، متمرکز بر افراد مطرود و رها شده است. 
جذامیان در خانه سیاه است )1962/1342( ساخته فروغ فرخزاد، 
نوزاد سر راهی در خشت و آینه )1965/1343( ساخته ابراهیم 
گلستان، مش حسن در فیلم گاو )1969/1348( ساخته داریوش 
مهرجویی که پس از مرگ گاوش به جنون می رسد، هر کدام 
نقیض تصویر پر زر و برق ایرانی است که حاکمیت می خواست در 
خارج و به خصوص در فرانسه با معرفی شاه در دکورهایی مجلل با 

حکومتی مدرن و در حال پیشرفت، نشان دهد.2
شب قوزی که فیلمی کلیدی در معرفی سینمای ایران در 

1. Jean-Pierre BERTHOME, « Entretien avec Farrokh Gaf-
fary », op.cit.

2. به عنوان مثال، بین سال های 1951/1330و 1967/1346، شاه و نزدیکانش، 
به خصوص دو همسرش، ثریا و فرح دیبا، 22 بار روی جلد مجله پاریس َمچ، در 

میزانسنی مجلل و با شکوه ظاهر شدند. 

فرانسه است، نه تنها انتظار جامعه سینمایی فرانسه را برای دیدن تصویری غیر 
»رسمی« از ایران برآورده می کند، بلکه قدم بزرگی برای خود ایران هم محسوب 
می شود. این فیلم راه نوینی برای سینماگران و منتقدان ایرانی که می خواستند 
خود را از سینمای بدنه آن دوران دور کنند و فیلم هایی مستقل بسازند، باز می کند. 
مسعود مهرابی در کتاب تاریخ سینمای ایران، به اهمیت این اثر چنین اشاره می کند:

»شب قوزی ساخته فرخ غفاری، با اهمیت ترین فیلم این سال و سال های گذشته 
سینمای ایران است. غفاری شب قوزی را در تنگدستی به وجود آورد. این فیلم بر 
اساس یکی از داستان های هزار و یک شب )البته در قالبی نو و در چارچوب مسائل 
روز( شکل گرفته بود و خود غفاری نیز در آن بازی داشت. تیزبینی فرخ غفاری در 
امروزی کردن داستان هزار و یک شب سبب می شد که تماشاگر با کیفیت شرایط 
زندگی قشرهای مختلف جامعه و جنبه های تیره و روشن اخالقیات مردم آشنایی 

پیدا کند. 
هژیر داریوش، پیرامون این فیلم و جو سینمایی آن زمان چنین نوشت: »]...[ با 
شکیبایی بی حد، منتظر اولین فیلم طویل ایران شدیم که بتوان اوالً امروز، در مقابل 
شب قوزی اثر فرخ غفاری )سومین فیلم طویل کارگردانی که قبالً 9 فیلم کوتاه مستند 
نیز ساخته( با جمعیت خاطر کامل اعالم  کنیم که سینمای ایران شروع شد؛ اما آن چه 
مهم تر است، آن چه بیشتر خوشحال مان می کند این است که این شروع خوبی است«.3

دوره  ظهور سینمای ایران در فرانسه که توقع دیدن تصویر دیگری از ایران را از 
طریق سینمای نوگرای کشور داشت، با واقعیت سینمای ایران که در آن دوران گروهی 

از سازندگانش در پی تغییر و تحوالتی اساسی در آن، بودند تطبیق پیدا می کند.
2. پرسش ها

ایرانی در فرانسه، دهه 1360 و 1370  دوره کلیدی دیگر نمایش  فیلم های 
)1980 و 1990( همراه با شهرت جهانی کیارستمی است. از انقالب اسالمی تا به  
امروز، با نمایش هر فیلم   ایرانی در فرانسه، همیشه درخصوص شرایط ساختن فیلم 
در ایران، اختیار عمل کارگردان، کارکرد ممیزی و خط قرمزها سؤاالتی پیش می آید. 
دونده  فیلم  شد،  داده  نمایش  فرانسه  در  که  فیلمی  اولین  انقالب،  از  پس 
)1985/1363( ساخته امیر نادری بود که در سال 1985 در جشنواره سه قاره نانت 
به نمایش درآمد. در سال های 1360/1980، این جشنواره تنها جایی بود که به طور 
مرتب فیلم ایرانی نشان می داد. دونده، مهم ترین جایزه این جشنواره، بالن طالیی، 
را نصیب خود کرد4 و در فرانسه اکران عمومی شد.5 این اکران همانند اکران دیگر 
فیلم های ایرانی آن زمان، اکران محدودی بود. برای اکران هایی وسیع تر باید منتظر 

3. محرابی، مسعود، تاریخ سینمای ایران از 1279 تا 1358، تهران: ناشر مؤلف، چاپ نهم 1376، 
صص 108 ـ 109.

4. جایزه مشترک با کارگردان  تایوانی هو هسیائو هسین برای فیلم تابستانی در خانه پدربزرگ.

5. فیلم در دوازدهم نوامبر 1986 معادل با بیست و یکم آبان 1365، در یک سالن سینما در پاریس، 
اوتوپیا شامپولیون، اکران شد و 8319 بیننده داشت )منبع: مرکز ملی سینمای فرانسه(.
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فیلم های کیارستمی ماند. نادری در دونده، تا حدی داستان کودکی خودش را تعریف 
می کند. امیرو، کودک یتیمی است که در بازمانده کشتی به ِگل نشسته ای در سواحل 
خلیج فارس زندگی می کند. او برای زنده ماندن بر خالف جریان بردگی و جهالت 
می دود. امیرو مصمم به یادگیری، خواندن و نوشتن، رو به دریایی خروشان، حروف 
الفبا را فریاد می زند. دونده، فیلمی خون گرم است که وزن آن با ضرب آهنگ دویدن 
کودک هماهنگ است، صحنه های مهیج زیادی دارد و مملو از انرژی ای است که با 
سکون مقابله می کند و امیرو در آن، با اراده ای اجتماعی، در برابر دریانوردان انگلیسی 

می ایستد تا نارضایتی خویش را از حضور خارجی ها نشان دهد.
استقبالی که از این فیلم شد نشان می دهد وضعیت سینمای ایران برای منتقدان 
فرانسوی، پیچیده به نظر می رسد و به جز مقداری اطالعات کلی، امکانات و شرایط 
تهیه، ساخت و پخش فیلم در ایران کاماًل مبهم است. از جمله پرسش هایی چون: 
»امکان ساخت فیلم پس از انقالب در ایران چگونه است؟ کارگردانان با چه موانعی 
روبه رو هستند؟« هنگام معرفی دونده، روزنامه لیبراسیون می نویسد: »این که یک 
فیلم بلند داستانی، در سال های 1980 میالدی، آنجا، بدون جنجال ساخته شده، 
عجب معجزه ای است«.1 جراید عمومی نیز درخصوص ویژگی های نادر سینمای ایران 
می نویسند. روزنامه اومانیته به این موضوع چنین اشاره می کند: »فرصت های کمی 
برای دیدن فیلم های ایرانی داریم«2 و یا در مجله ساالنه ال ِسزون سینماتوگرافیک 

1. Louis SKORECKI, « Le kid et les ayatollahs », Libération, 5-12-2011.

2. G.L.M., « L’art de survivre », L’Humanité, 12-11-1986.

Le Postier, Dariush Mehrjui, 1971
پستچی، داریوش مهرجویی، 1351

La Vache, Dariush Mehrjui, 1969
گاو، داریوش مهرجویی، 1348

 Le Coureur, Amir Naderi, 1985
دونده، امیر نادری، 1363

Nuit de bossu, Farrokh Ghaffari, 1965
شب قوزی، فرخ غفاری، 1343
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آمده است: »مدتی است از سینمای ایران، خبری نیست«.1 این 
در حالی است که سینمای ایران، به لطف موافقت آیت اهلل خمینی 
با سینما، در سخنرانی بدو ورودش به ایران، بر بقای خود باقی 

است.2
اما جدای از این که کشف یک فیلم، نشان از امکان تولید و 
تهیه فیلم در ایران دارد، تحلیل حضور فیلم های ایرانی در فرانسه ی 
سال های 1980 نشان می دهد که قصه ی فیلم هرچه که باشد، 
نشان دادن موقعیت کشور و رساندن پیامی خاص اهمیت دارد. 
بدین ترتیب، به  نظر می رسد که پس از انقالب همچون پیش از 
انقالب، کارکرد سینمای ایران در فرانسه نشان دادن واقعیت ایران 
است. و بر همین مبنا، از راه رسیدِن ناگهانی کارگردانی ناشناس از 

ایران، منتقدان را شگفت زده می کند.
با این که بعضی از آثار کیارستمی در اروپا نمایش داده شده 
بودند، اما اولین خشت »عمارت کیارستمی« در فرانسه، در اواخر 
دهه 1980 با نمایش فیلم خانه دوست کجاست؟ )1987/1365( 
گذاشته شد. این فیلم در نوامبر 1988/ آبان1367، در جشنواره 
سه قاره نانت، در بخش خارج از مسابقه، نمایش داده می شود 
و پس از آن، در اوت 1989/ مرداد 1368 در جشنواره لوکارنو 
از  برنز را نصیب خود می کند. پس  از جمله پلنگ  پنج جایزه 
موفقیت های جشنواره ای، فیلم در مارس سال 1990/فروردین 
1369، در فرانسه اکران عمومی می شود و بیشترین تعداد بیننده 
)ده هزار(،  برای یک فیلم ایرانی از آغاز حضور سینمای ایران در 
فرانسه تا آن تاریخ را رقم می زند.3 خانه دوست کجاست؟ در خارج 
از شهر فیلم برداری شده و داستان یک کودک دبستانی به نام 
احمد است که دفتر مشق هم کالسی اش را به اشتباه برمی دارد. 
هم کالسی احمد، پیش از این برای انجام ندادن تکالیفش تهدید 
به اخراج شده است. احمِد کوچک از دستور خانواده سرپیچی 
پیدا کردن  برای  آنها  از  بزرگ ترهایی که  نامهربانی  از  می کند، 
مسیرش کمک می خواهد، می گذرد، بر ترس خود از تاریکی و از 
سگ ها غلبه می کند و در کوره راهی پر پیچ و خم به دنبال خانه 

1. Raphaël BASSAN, « Le Coureur », La Saison cinématogra-
phique 1987, janvier 1988, p. 44.

2. Agnès DEVICTOR, Politique du cinéma iranien : de l’âyatollâh 
Khomeyni au président Khâtami, Paris, CNRS, 2004, p. 240.

3. فیلم در روز 28 مارس 1990 / 8 فروردین 1369 در فرانسه توسط کمپانی 
ِل فیلم کالسیک، اکران عمومی شد و در آن زمان 10175 بیننده داشت )منبع: 

مرکز ملی سینمای فرانسه(.

دوستش حرکت می کند. احمد که موفق به یافتن خانه دوستش نمی شود، تکالیف 
او را در دفتر مشقش به جای او می نویسد تا معلم او را تنبیه نکند. او به یُمن اراده 
شخصی خویش، بزرگ می شود، انتخاب و تصمیم شخصی را تجربه می کند و یاد 

می گیرد که واالترین ارزش ها، دوستی است.
نشانی سروده سهراب سپهری )1307ـ1359/  از شعر  برگرفته  فیلم  عنوان 
1928ـ1980( است.  عنوان این شعر در ترجمه فرانسه آن در سال 1384/2005، 
برای ادای احترام به فیلم کیارستمی، به خانه دوست کجاست؟، تغییر یافت.4 با 
این که ارجاع به شعر سپهری، از نکات مهم فیلم است، اما در زمان اکران آن در 
فرانسه، فقط یک ژورنالیست به آن می پردازد. وی، با تیتری که خالی از طنز نیست، 
»احمد کوچک، صوفی می شود«، فیلم را »هم جایگاه با آثار عرفانی« می داند. نگارنده، 
در این مقاله معتقد است که شعر سپهری و دویدن پسربچه، َکند و کاوی متافیزیکی 
است. این اثر را برگردان معنای اولیه شعر به قامت تصویر می توان دید؛ به آن معنا که 
»جست و جوی بی وقفه کمال گرایی در دوستی که موضوعی تکرار شونده در تصوف 
و همچنین در ادبیات فارسی پیشاـ اسالم است« فیلم را به »یک داستان فلسفی 

صوفیانه« تبدیل می کند.5
نقدهایی که در زمان اکران این فیلم، چه مثبت و چه منفی، در جراید منتشر 
شد، همه بر سادگی و خطی بودن داستان هم نظر هستند: »موضوع فیلم، ساده 
با یک سادگی   و   ]...[ تاب  و  بی پیچ   است«6، »ماجرایی  آن  عنوان  و خطی مثل 
دلنشین«7، »بی پیرایه و هوشمند«8، »با استداللی ساده ]...[ و داستانی بی آالیش«9، 
»داستانی زیاد از حد ساده ]...[ روایتی یک خطی و کش دار«10. در همه این نوشته ها، 
به ساختار حکایت گونه یا افسانه گونه قصه و همچنین به شاخصه  های طی طریق 
عرفانی آن اشاره شده است: »افسانه ای که به خوبی جمع و جور شده است«11، 
»حکایتی پر از طنز«12، »حکایتی  در باب دوستی«13 و »افسانه ای انسان دوست«14. 

4. Sohrab SEPEHRI, Où est la maison de l’ami ?, Poèmes : 1951-1977, traduit du 
persan par Jalal Alavinia, Paris, Lettres Persanes, 2005, pp.114-115.

5. Sélim NASSIB, « Le petit Ahmad se fait du Soufi », Libération, 29-3-1990.

6. Michel CIMENT, « Festivals : Pourquoi Locarno est-il séduit par l’Orient ? 
(XLIIe édition) », op.cit.

7. L.H., L’Express Paris n° 2 021, 30-3-1990.

8. P. Me. Le Point n° 913, 19-3-1990.

9. C.S., L’Humanité Dimanche n° 256, 16-3-1990.

10. Maurice FABRE, France-Soir, 19-3-1990.

11. Michel CIMENT, « Festivals : Pourquoi Locarno est-il séduit par l’Orient ? 
(XLIIe édition) », op.cit.

12. L.H., L’Express Paris op.cit.

13. Jacques SICLIER, Le Monde, 3-4-1990.

14. M.B., L’Evénement du Jeudi n° 281, 22-3-1990.
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در گفتمان نقد فیلم، ارجاع به حکایت یا افسانه، به معنای باالترین درجه تخیل در 
داستان، قصه فیلم را کاماًل از واقعیت عینی موقعیت ـ که در اینجا شرایط ایران در 
آن زمان محسوب می شودـ  جدا می سازد. البته به نظر می رسد که در مجموع، غیبت 
ارجاع به شرایط کشور، برای منتقدان سینمایی، مسئله ساز نبوده است. در این میان، 
فقط سلیم نصیب، در روزنامه لیبراسیون، از نبود اشاراتی به شرایط ایران، اتمام جنگ 

و تنش حاکم بر کشور ابراز تاسف کرده است.1
آنچه منتقد روزنامه لیبراسیون به آن اشاره می کند، مسئله ای بسیار حائز اهمیت 
است. واقعیت این است که علیرغم تالش جهت تطابق بین بازنمایش های سیال در فیلم 
و واقعیت جامعه ایران، به نظر می رسد که در دهه ی 1360/1980، حضور سینمای 
ایران در فرانسه، با فیلم هایی پر رنگ است که در آنها نشانی از مشکالت روز جامعه 
ایران که مهم ترین آنها جنگ ایران و عراق است، وجود ندارد. جنگ تحمیلی ایران و 
عراق2 )1980ـ 1988/ 1359ـ1367(، فقط یک بحران سیاسی، دیپلماتیک یا نظامی 
نبود، بلکه جنگی خونین برای کل کشور بود3. با این حال، در سال های 1980/1360، 
هیچ فیلم ایرانی در فرانسه به این موضوع نمی پردازد. در این میان، فقط فیلم عروسی 
خوبان )1989/1367(، ساخته محسن مخملباف، در همان سال ساختش در جشنواره 
لوکارنو بی سر و صدا نشان داده می شود. باید منتظر سال  1369/1990 شد تا با فیلم 
باشو، غریبه کوچک )1985/1364(، ساخته بهرام بیضایی، مخاطب غربی )فرانسوی( 
با کودکی جنگ زده آشنا شود، آن  هم در فیلمی که بیشتر از آن که به مسئله ی جنگ 
بپردازد، به موضوع قبول دیگرِی متفاوت از خویش می پردازد. الزم به ذکر است که 
سینمای ایران، تولیدات جنگی فراوانی دارد که به دو دسته تقسیم می شوند.4 نخست 
»سینمای دفاع مقدس« است که به دلیل کثرتی که دارد، حائز اهمیت است. دو نام 
مهم این سینما، که سوی تبلیغاتی بیشتری دارند، در ژانر مستند، مرتضی آوینی و 
در ژانر داستانی، ابراهیم حاتمی کیا هستند. با این که این فیلم ها در رابطه مستقیم با 
شرایط ایران هستند، اما هیچ  کدام، در اروپا اکران نشدند.5 با این که نمی شود با قطعیت 
دالیل این غیبت را مشخص کرد، اما امکان مطرح کردن چند فرضیه وجود دارد که از 
آن جمله می شود به طرح داستان و زیبایی شناسی  کامالً متفاوت نسبت به فیلم های 
ایرانی ای که آن زمان در فرانسه نشان داده می شد، اشاره کرد و یا تکریم تصویر شهید 

که نقطه مقابل ارزش های دست اندرکاران سینمای فرانسه در آن دوران است.

1. Sélim NASSIB, « Le petit Ahmad se fait du Soufi », op.cit.

2. این جنگ، در گفتمان رسمی به نام جنگ تحمیلی شناخته می شود.

3. جنگ، بین 300 هزار تا یک میلیون کشته برای ایران باقی گذاشت.

4. مراجعه شود به کتاب اخیر انیس دوویکتور به زبان فرانسه:
Agnès DEVICTOR, Images, combattants et martyrs, La guerre Iran-Irak vue par le 
cinéma iranien, Paris, Editions Karthala-IISMM, IFRI, 2015.

5. در سال 1397/2018 یک فیلم از مرتضی آوینی در نشستی موضوعی در مورد »فیلم گرفتن از 
جنگ در دوران جنگ« در مرکز پومپیدوی پاریس که به مدت دو ماه، »مروری بر سینمای امیر 

نادری و سینمای مدرن ایران« را برگزار کرد، نشان داده شد. 

را  آنها  می شود  که  هستند  فیلم هایی  معدود  دسته،  دومین 
»ضد جنگ« نامید. این فیلم ها معموالً در ایران نمایش نداشته اند 
و حتی ساخت بعضی از آنها هم به اتمام نرسیده است. سفر سرخ 
)2000/1379( ساخته حمید فرخ نژاد، تونل )1992/1371( ساخته 
مجتبی راعی و یا جستجوی2 )1981/1360( ساخته امیر نادری در این 
گروه قرار می گیرند. جستجوی2، فیلمی با شاخصه های فیلم داستانی 
است که در جبهه و مناطق جنگی، به خصوص آبادان زادگاه نادری، که 
کمی قبل از ساخت فیلم در محاصره عراقیان بوده، فیلم برداری شده و 
سندی از جنگ محسوب می شود. شخصیت ها در این فیلم نقش خود 
را بازی می کنند. پسری دنبال خانواده اش زیر آوار می گردد. این فیلم 
تصویر پرسه زدنی شوم است که در آن هر تالشی، حتی کمک به آن 
که از تو نیازمندتر است، زیر فاجعه ی واقعیت و ناامیدی مدفون می شود. 
ـ سکوتی ساختگی  شاخصه دراماتیک فیلم، با یک صداگذاری  بی همتا 
که با صدای گلوله و جیغ شکسته می شود ـ شدت پیدا می کند. این فیلم 
نه در ایران و نه در خارج از ایران، نشان داده نشده است.6 چهل سال 
بعد از ساخت این فیلم، نادری می نویسد: »پس از انقالب، ایران مجبور 
به جنگ با عراق شد. من فکر کردم، شاید، شاید، بتوانم فیلمی همچون 
فیلم روسلینی بسازم، سندی سینمایی در مورد یک دوره از تاریخ کشور 

که نسل های بعدی بتوانند به آن رجوع کنند«.7
وقتی سخن از نمایش فیلم های یک کشور در خارج از آن 
می شود، در نظر گرفتن غیبت و فقدان، مسئله حائز اهمیتی است. 
چرا که مسلماً سینمای یک کشور در جهان با حضورش شناخته 

6. بخشی از فیلم جستجوی2 را می شود در فیلم داستانی یک خانواده محترم 
)1390( ساخته مسعود بخشی که در بخش پانزده روز کارگردانان جشنواره کن 
2012 نشان داده شد، دید. فیلم بخشی به زخم هایی که جنگ بر بدنه جامعه 
باقی گذاشته است، می پردازد. ژان میشل فرودون در نقدی که بر فیلم نوشته 
است، به موضع غرب می پردازد: »بخشی در فیلمش، به فاجعه ای که جنگ 
ایران و عراق بود می پردازد؛ در دورانی که کشورهای غربی و به خصوص فرانسه، 
به صدام حسین صالح می فروختند تا مردم عادی را بمباران کنند. این فیلم به 
جنگی می پردازد که صدمات جبران ناپذیری به جامعه ایران  زد، از روحیات مردم 

خرابه ای ساخت، شهرهای زیادی را ویران کرد و تلفات جانی  عظیمی داشت«. 
Jean-Michel FRODON, « “Une famille respectable” de Massoud 
Bakhshi: l’Iran a une histoire », Slate.fr, 31-10-2012 :http://
www.slate.fr/story/64209/massoud-bakhshi-une-fa-
mille-respectable-iranien. Consulté le 29 août 2018.

فیلم جستجوی2، برای اولین بار، به صورت کامل در بهار 1397/2018 در برنامه 
دو ماهه مروری بر آثار امیر نادری در مرکز پومپیدو، نشان داده شد. 

8. قسمتی از نامه امیر نادری به ژان میشل فرودون، به تاریخ 21 اکتبر 2017/ 
29 مهر 1396، از لوس آنجلس که از انگلیسی توسط فرودون ترجمه شده و 
قسمت هایی از آن در برنامه »مروری بر آثار امیر نادری و سینمای مدرن ایران« 
که از 5 آوریل تا 17 ژوئن 2018 )16 فروردین تا 27 خرداد1397( در مرکز 

پومپیدوی پاریس برگزار شد، نشان داده شد.
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می  شود، اما آنچه از او نشان داده نمی شود نیز در ساخت شناسنامه ی 
آن سینما بسیار مهم است. در سینمای ایرانی که خارج از کشور 
نشان داده شده، جنگ ایران و عراق غایب است، مذهب هم غایب 
است و هم چنین رابطه ی زن و مرد تا سال های 2000/ 1380 که 
اصغر فرهادی، مرکز قصه را به روابط بین زوجین اختصاص می دهد. 

3. انتقال
در سال 1385/2006، در جشنواره سه قاره نانت، فیلمی از 
یک کارگردان ایرانی ناشناس، با به تصویر کشیدن بحران و خیانت 
در یک زوج طبقه متوسط تهران، معادالت همیشگی سینمای ایران 
در غرب را به هم می زند. فیلم چهارشنبه  سوری )2006/1384( 
ساخته اصغر فرهادی، برنده جایزه ویژه هیئت داوران این جشنواره 
می شود.1 مرکز ثقل داستان، ورود دختر جوانی به منظور نظافت، 
به خانه زوجی پر تنش است. داستان فیلم در یک روز )چهارشنبه 
سوری( اتفاق می افتد و اکثر صحنه ها داخلی است. قدرت فیلم در 
بازی بازیگران، دیالوگ های محکم و استوار بر غافلگیری، تعلیق و 
تنش است. این داده ها، شاخصه سینمای فرهادی است، که عناصر 
فرهنگی در آن بیش از هر چیز به کمک خط سیر داستان می آیند. 
برای مثال در این فیلم، هرج و مرج شهری، آتش بازی، صدای ترقه و 
انفجار، زوج فیلم را همراهی می کنند. فیلم در فرانسه، بدون موفقیت، 
اکران عمومی و با بی توجهی منتقدان روبه رو می شود. فیلم بعدی 
فرهادی، درباره الی )2009/1387(، فیلمی تعلیقی با ضرب آهنگی 
تند، داستان ناپدید شدن زنی جوان را به تصویر می کشد که همراه 
گروهی جوان سی ساله برای تعطیالت آخر هفته به شمال رفته اند. 
این فیلم که در سال 1387/2009 در جشنواره برلین برنده خرس 
نقره ای بهترین کارگردانی می شود، همانند فیلم قبلی این کارگردان، 
در یک واحد زمانی )تعطیلی آخر هفته( و یک واحد مکانی )ویال و 
اطرافش( تعریف می شود و استوار بر قصه ای فشرده و بازی بی نظیر 
بازیگرانش است. فیلم جدایی نادر از سیمین )2011/1389(، هم 
با تکیه بر همین شاخصه ها، برنده خرس طالیی بهترین فیلم در 
دسته  به صورت  هم،  فیلم  بازیگران  و  می شود  برلین  جشنواره 
جمعی، جایزه بازیگری را در همان جشنواره نصیب خود می کنند. 
این فیلم در اکران عمومی خود در فرانسه، رکورد فیلم های خارجی 
زبان غیر انگلیسی را می زند و بیش از یک میلیون بیننده دارد و پس 
از آن، در سال 1390/2012، سزارِ بهترین فیلم خارجی را در فرانسه 

1. این فیلم در همان سال برنده هوگوی طالیی جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو 
هم شد. 

و اسکار بهترین فیلم خارجی را در آمریکا به دست می آورد. دوباره، بحران زوجی از طبقه 
ُخرده بورژوآزی تهران در مرکز ثقل داستان قرار دارد. فرهادی با فضاسازی ای خاص، 
جدایِی بین زندگِی خصوصِی پنهان و فضاهای عمومی که در آن همه چیز نمی شود 
نشان داد را به تصویر می کشد و مخاطب را در تعلیق نگه می دارد، تا حدی که بیننده 

به واقعیتی که کارگردان به او نشان می دهد، شک می کند.
فرهادی که به شهرت جهانی رسیده است، باید تا سال 1392/2013 صبر کند تا 
بتواند با فیلم فرانسوی گذشته )2013/1391( به جشنواره کن، مهم ترین مکان برای 
پذیرا شدن سینمای ایران در جهان، راه پیدا کند. این فیلم در حومه پاریس، به زبان 
فرانسوی و با بازیگران فرانسوی ساخته شده است. بِِرنیس بژو در نقش ماری، از همسر 
ایرانی سابقش احمد با بازی علی مصفا، می خواهد که برای انجام کارهای اداری طالق 
از ایران به فرانسه بیاید. ماری که باردار است، تصمیم به ازدواج با سمیر )با بازی طاهر 
رحیم( دارد که او نیز هنوز مزدوج است. احمد، درگیر ماجرای عاشقانه ماری و سمیر و 
همچنین مشکالت فرزندان این دو که از ازدواج های قبلی شان هستند، می شود. اندک 
اندک، احمد متوجه می شود که حال دگرگون این خانواده به دلیل اتفاقی تراژیک، 
یعنی اقدام به خودکشی همسر سمیر است. فرهادی همچون آثار قبلی  خود، نقطه 
ثقل داستان را استوار بر روابط زوجی می کند که با سؤالی اخالقی، متزلزل می شود: تا 
چه حد ماری و سمیر، باعث این اقدام به خودکشی هستند؟ کارگردان، با فضاسازی 
مناسب، هرج و مرج خانه ماری را همراه حال ناخوشایند این زوج می کند، خانه ای که 
شلوغ و درب و داغان است و در وضعیت مداوم و پایان ناپذیر بّنایی قرار دارد. به نظر 
می رسد که نگاه کارگردان، نگاه احمد است به این زوج، نگاهی مشاهده گر که کاماًل 
بی گناه نیست: اگر او ماری را ترک نکرده بود، ماری اکنون در چه وضعیتی قرار داشت؟

جراید فرانسه، با استناد به موفقیت های چشمگیر فیلم های سابق کارگردان، انتقال 
سینمای او از ایران به فرانسه که نقطه عطف تمام مقاالِت مربوط به این فیلم بود را 
موفق توصیف کردند. منتقدان، شاخصه های همیشگی سینمای فرهادی، مثل نبوغ 
در نوشتار که در اتصال استادانه سوژه ها، روش کار و ایده های کارگردانی، خود را بروز 
می دهند، این فیلم را هم تحسین کردند. ِسرژ کاگانسکی، که پیش از این هم فیلم 
جدایی نادر از سیمین را ستایش کرده بود، در مجله فرهنگی لِزاَنروکوپتیبل می نویسد: 
» از همین ابتدا باید اذعان داشت که فیلم، در انتقال، موفق بوده است. زبان، بازیگرها 
و کشور عوض شده است، اما فرهادی همچون فیلم های پیشین خود، سناریویی چند 
بُعدی و یک بازیگردانی  استادانه ارائه داده است«.2 نگارنده در این مقاله، بر این باور 
است که این جابجایی، نوعی خویشاوندی  با سینمای فرانسه به وجود آورده است: »در 
فرهادی، چیزی از پیاال و یا دارِدن دیده می شود«3، در مجله سینمایی پُزیتیف هم به 
این خویشاوندی اشاره شده است: فیلم گذشته، »جهان بینِی کلود سوته و موریس پیاال 

2. Serge KAGANSKI « Le Passé », Les Inrockuptibles, 15-5-2013.

3. Ibid.
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را به هم پیوند می زند«1.
بر خالف پیش بینی های بسیار مثبت منتقدان، در مورد سناریو و کارگردانی فیلم، گذشته 
در کن جایزه بهترین نقش زن برای برنیس بژو را به ارمغان می آورد. این بازیگر، یک سال قبل 
از این جایزه، برای فیلم آرتیست، سزارِ بهترین بازیگر زن را گرفته بود و برای همان نقش، در 
اسکار هم کاندید شده بود.2 فیلم گذشته، در اکران عمومی در فرانسه، همچون فیلم جدایی نادر 

از سیمین، نزدیک به یک میلیون بیننده داشت.
در تاریخ حضور سینمای ایران در فرانسه، موقعیت فیلم گذشته، بی سابقه است. فرهادی 
با این فیلم که تولید فرانسه است، می تواند به بخش اصلی جشنواره کن راه یابد، کاری که با 
فیلم های ساخته در ایران هرگز نتوانست انجام دهد. در واقع فیلم های ایرانی این کارگردان، که 
باعث شهرت وی شدند، حتی به بخش های فرعی جشنواره کن هم راه پیدا نکردند. این پدیده، 
معادالت حضور سینمای ایران در فرانسه را به هم می ریزد. با فیلم گذشته، جنبه های تجاری و 
سینمایی بر جنبه های ملی، مقدم می شوند. این فیلم، موفقیت خود را مدیون کیفیت سینمایی، 
بازی و شهرت بازیگران و جوایز جهانی است، و رابطه اش با ایران و سینمای ایران بی اهمیت است. 
این جابجایی برای فرهادی، بسیار مهم و بنیادین است، چرا که پس از این فیلم، او دو فیلم دیگر 
می سازد: فیلم فروشنده )2016/1394( در ایران و فیلم همه می دانند )2018/1397( در اسپانیا؛ 
اما مکان ساخت و ملیت این فیلم ها، تهیه، پخش و استقبال از آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد. 
با این که فرانسه نقش به سزایی در شناساندن سینمای ایران در غرب دارد و از دیرباز تا امروز، 
امکان دسترسی به  فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران را فراهم کرده است، اما باید در نظر گرفت 
که تولیدات سینمایی ایران، متعددتر، سرزنده تر، نوآورتر و خالقانه تر از تصویری است که در غرب 
شناخته شده است. عالوه بر این، با وجود تمایل همیشگی برای آشنایی با جامعه ایران از طریق 
سینما، سوژه های زیادی کنار گذاشته شده اند. به عنوان مثال می شود به سینمای داریوش مهرجویی 
اشاره کرد. او که در سال های 1350/1970، با فیلم های گاو، پستچی )1971/1349( و دایره 
مینا )1974/1353(، تصویر جدید سینمای ایران در فرانسه و همچنین در اروپا و آمریکا بود، در 
سال های 1370/1990 از سینماهای فرانسه کنار گذاشته شد؛ این درحالی است که این کارگردان، 
فیلم های موفقی، چه از نظر منتقدان و چه از نظر مخاطبان، در آن سال ها در ایران می سازد، مثل 
فیلم اجاره نشین ها )1987/1365( یا فیلم هامون )1990/1368( و همچنین لیال )1996/1375( 
و یا سارا )1993/1371( که فیلم  هایی هستند که در آنها پرتره زنانی مصمم و قدرتمند ترسیم 
شده است. اکنون می توان پرسید: چرا وقتی جایگاه زن ایرانی در رسانه های فرانسوی تا این حد 
پررنگ است، فیلم های کارگردانی مثل تهمینه میالنی، با فیلمی خوب مثل دو زن )1999/1377(، 
در فرانسه نشان داده نمی شوند؟ یا چرا سینمای رخشان بنی اعتماد، آن طور که شایسته جایگاه اوست، شناخته شده نیست؟ هدف این مقاله، نشان دادن 
کارنامه ای بدبینانه از حضور سینمای ایران در فرانسه نیست؛ بلکه بیشتر یادآوری گنجینه دیده نشده سینمای ایران است و پیشنهادی است برای مرور و بررسی 

موقعیت های سینمایی در آینده، تا چهره های متعدد سینمایی ایران بیشتر شناخته شوند.3

1. Jean-Dominique NUTTENS, « Le doute persistera », Positif n° 628, juin 2013.

2. برنیس بژو در  اسکار سال 1390/2012، کاندید دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در نقش دوم شد، برای فیلم آرتیست )فرانسه، 1390/2011( ساخته میشل هازاناویسیوس.

3. چندین سال است که »انجمن سینمای ایران« در پاریس، سینه کلوپی ماهانه و جشنواره ای غیر رقابتی در سال برگزار می کند که به نمایش بسیاری از فیلم های خوب و دیده نشده ایران در 
.http://www.cinemasdiran.fr  :فرانسه اختصاص دارد. برای اطالعات بیشتر به سایت این موسسه رجوع کنید

Le Passé, Asghar Farhadi, 2013
گذشته، اصغر فرهادی، 1391

La Fête du feu, Asghar Farhadi, 2006
چهارشنبه سوری، اصغر فرهادی، 1384
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réolée de son César de la meilleure actrice pour The Artist et de 
sa nomination aux Oscars1 une année plus tôt. Sorti en salles 
en France, Le Passé frôle également, comme Une séparation, le 
million de spectateurs. 

Dans l’histoire de la présence du cinéma iranien en France, 
le cas du Passé est inédit. Farhadi parvient à accéder à la com-
pétition officielle du Festival de Cannes avec un film français 
alors qu’aucune de ses œuvres iraniennes – qui ont construit sa 
renommée en France – n’y a été présentée auparavant, même 
dans une section parallèle. Ce parcours bouleverse les moda-
lités de présence du cinéma iranien en France. Avec Le Passé, 
les enjeux commerciaux et cinématographiques ont pris le pas 
sur la question du national : le film est apprécié en raison de 
ses qualités cinématographiques, du jeu et de la popularité de 
ses acteurs, des prix qu’il a reçus et non pas pour son rapport à 
l’Iran et au cinéma iranien. Et ce déplacement est essentiel, fon-
dateur pour Farhadi puisque depuis il a déjà réalisé deux films, 
l’un en Iran, Le Client (Forushandeh, Iran, France, 2016), l’autre en 
Espagne, Everybody knows (Todos lo saben, Espagne, France, Italie, 
2018), sans que l’inscription de ces films dans une cinématogra-
phie nationale, iranienne ou espagnole, soit déterminante pour 
sa production, sa diffusion et sa réception. 

Bien que la France ait largement contribué à l’essor du ciné-
ma iranien en Occident et qu’elle ait rendu (et rend aujourd’hui 
encore) visible et possible des films importants de l’histoire du 
cinéma iranien, il n’en reste pas moins que la création cinéma-
tographique iranienne est encore plus ample, plus vivante, plus 
novatrice et plus audacieuse qu’elle ne paraît ici. De plus, malgré 
cette volonté pérenne de découvrir la société iranienne à travers 
son cinéma, de grands thèmes ont été laissé à l’abandon. Par 
exemple, pourquoi Dariush Mehrjui, dont les films comme La 

1. Elle a concouru en 2012 pour l’oscar de la meilleure actrice dans un second 
rôle pour The Artist de Michel Hazanavicius (France, 2011).

Vache, Le Facteur (Posttchi, Iran, 1971) et Le Cycle 
(Dāyereh-ye minā, Iran, 1974) ont marqué l’arrivée 
du nouveau cinéma iranien en France dans les 
années 1970, mais également en Europe et aux 
Etats-Unis, et dont la carrière a été suivie de près 
par la France, disparaît durant les années 1990 
alors qu’il réalise en Iran des succès publics et cri-
tiques dont Les Locataires (Edjāreh Neshin-hā, Iran, 
1987), Hamoun (Hāmun, Iran, 1990) ou des por-
traits de femmes fortes et déterminées comme 
Leila (Leylā, Iran, 1996) ou Sara (Sārā, Iran, 1993) 
? Et pourquoi alors que la place de la femme en 
Iran est souvent discutée dans les médias français, 
et ce notamment à travers le cinéma, les films de 
Tahmineh Milani dont le magnifique Deux femmes 
(Do zan, Iran, 1999) ne sont pas montrés tout 
comme le travail de Rakshan Bani-Etemad en-
core trop peu diffusé et discuté? Il ne s’agit pas 
ici de dresser un constat pessimiste de la présence 
du cinéma iranien en France mais, au contraire, 
de se réjouir des innombrables trésors du cinéma 
iranien à découvrir encore à l’occasion de pro-
grammes rétrospectifs et de tout autre initiative 
qui vise à mieux donner à voir les différents as-
pects de cette cinématographie2.

2. Depuis plusieurs années déjà, l’Association Cinéma(s) 
d’Iran propose à travers une programmation régulière et un 
festival annuel des films iraniens de qualité, inédits ou peu 
montrés en France, qui permettent d’élargir la vision et la 
connaissance de cette cinématographie. Voir : http://www.
cinemasdiran.fr. 
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est lui aussi encore marié. Ahmad se retrouve au 
milieu d’une situation chaotique où les enfants de 
Marie et Samir (de leurs unions précédentes) sont 
déboussolés face aux revirements amoureux de 
leurs parents, accompagnés de sautes d’humeur. 
Peu à peu, Ahmad découvre que ce malaise cache 
un événement tragique : la tentative de suicide de 
la femme de Samir. Respectant la dynamique de 
ses films précédents, l’intimité du couple mise à 
mal par le surgissement d’une question morale – 
jusqu’à quel point Marie et Samir sont-ils respon-
sables de cette tentative de suicide ? –, Farhadi 
travaille la question de l’espace, particulièrement 
à travers la maison de Marie qui porte en elle le 
chaos que semble pointer le film : encombrée, 
déglinguée par endroits, chantier permanent de 
travaux interminables. Le regard que porte le ci-
néaste sur ce couple se retrouve peut-être média-
tisé par celui d’Ahmad, observateur distant mais 
pas innocent : s’il n’avait pas quitté Marie, où en 
serait-elle ?

Fort de ses succès précédents, son transfert de 
l’Iran vers la France – enjeu de la grande majori-
té des articles sur le film – n’aura pas eu raison 

de son savoir-faire selon une presse française quasi unanime. 
Reprenant les éléments d’appréciation de ses films précédents, 
une grande majorité de la critique lui reconnaîtra avec Le Passé 
un talent d’auteur qui se traduit par sa capacité à articuler avec 
brio ses thèmes fétiches, sa façon de travailler et ses idées de 
mise en scène, quel que soit le contexte, ce que note dans Les 
Inrockuptibles Serge Kaganski, qui avait déjà fait l’éloge d’Une sé-
paration : « Disons-le d’emblée, le transfert est réussi. Langues, 
acteurs et territoires ont beau avoir radicalement changé, Fa-
rhadi propose un travail dans la droite lignée de ses précédents, 
fondé sur un scénario à multiples tiroirs et une magistrale di-
rection d’acteurs»1.  Ce déplacement aurait renforcé la parenté 
avec le cinéma français: « Il y a du Pialat ou du Dardenne chez 
Farhadi »2, affirme Kaganski toujours ; dans Positif, la référence 
au cinéma français est également patente : Le Passé « croise les 
univers de Claude Sautet et de Maurice Pialat »3.

Malgré la qualité du scénario et de la mise en scène relevée 
dans la presse, à Cannes, le film remporte le Prix d’interpréta-
tion féminine pour la prestation de Bérénice Bejo, encore au-

1. Serge KAGANSKI « Le Passé », Les Inrockuptibles, 15-5-2013.

2. Ibid.

3. Jean-Dominique NUTTENS, « Le doute persistera », Positif n° 628, juin 
2013.

Le Client, Asghar Farhadi, 2016
فروشنده، اصغر فرهادی، 1394

Une séparation, Asghar Farhadi, 2011
جدایی نادر از سیمین، اصغر فرهادی، 1389

À propos d’Elly, Asghar Farhadi, 2009
درباره الی، اصغر فرهادی، 1387

154



102

فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 4

du film : « Après la révolution, l’Iran a été contraint à une guerre avec 
l’Irak. J’ai pensé que peut-être, peut-être, je pourrais faire un film comme 
ceux de Rossellini, un document cinématographique consacré à cette période 
de l’histoire du pays auquel les générations futures pourraient se référer1 . » 

Dans le cas des représentations d’un cinéma national 
à l’étranger, la prise en compte de ce qui en est absent nous 
semble essentielle. Car, quel que soit son territoire de diffusion, 
une cinématographie nationale se construit sur une présence, 
certes – ce qui est montré, représenté –, mais également sur des 
absences et des silences. En ce qui concerne le cinéma iranien 
en France depuis la révolution, la guerre entre l’Iran et l’Irak 
est une de ces absences, la religion en est une autre ; de même, 
le couple ne fait pas partie des thématiques présentes et ce 
jusqu’au milieu des années 2000 lorsqu’Asghar Farhadi en fera 
le cœur de ses récits. 

3. Transfert
En 2006 au Festival des 3 Continents à Nantes, un réalisa-

teur inconnu parvient à bousculer les représentations des films 
iraniens en mettant en scène la crise conjugale et l’adultère d’un 
couple de la classe moyenne de Téhéran : il s’agit de La Fête du 
feu (Chahārshanbeh Suri, Iran, 2006) d’Asghar Farhadi qui  rem-
porte le prix spécial du jury pour le meilleur scénario2. Le mo-
teur de l’intrigue, déployé sur une seule journée (celle de la fête 
du feu), est l’arrivée d’une jeune aide-ménagère qui va se trouver 
mêlée au conflit entres les époux. Se déroulant principalement 
en intérieur, le film tire sa force du jeu d’acteurs, des dialogues 
qui s’appuient sur une trame solide, très écrite, ménageant effets 
de surprise, suspense et tension. Ces éléments seront la marque 
de fabrique des films de Farhadi, où les données culturelles ne 
servent que les ressorts de l’intrigue : ici, l’agitation des rues et 
les feux et les pétards liés à la célébration font écho à l’explo-
sion du couple.  Bien que le film sorte en salles en France, il ne 
réalise qu’un maigre score et le retentissement médiatique reste 

1. Extrait d’une lettre d’Amir Naderi à Jean-Michel Frodon datée du 21 oc-
tobre 2017, depuis Los Angeles, traduite de l’anglais par Jean-Michel Frodon 
et reproduite partiellement dans le programme de la rétrospective au Centre 
Pompidou, « Amir Naderi et le cinéma moderne iranien », du 5 avril au 17 juin 
2018, Centre Pompidou, Paris.

2. Le film est également primé en 2006 au Festival International de Chicago, 
où il reçoit The Gold Hugo, prix du meilleur film.

moindre : A propos d’Elly (Darbāre-ye Elli, Iran, 
2009), son film suivant – film à suspense très ryth-
mé qui raconte la disparition d’une jeune femme 
lors d’un week-end entre trentenaires au bord 
de la mer Caspienne, montré en 2009 en com-
pétition à la Berlinale et récompensé par l’Ours 
d’argent du meilleur réalisateur – fonctionne de la 
même manière que le précédent avec une unité de 
temps (un week-end) et de lieu (la maison et ses 
alentours), une intrigue serrée et un jeu d’acteurs 
qui participe largement de la réussite du film. De 
même, Une séparation (Jodāi-ye Nāder az Simin, Iran, 
2011) reçoit l’Ours d’or et un prix d’interprétation 
commun pour les acteurs à Berlin toujours. Après 
une sortie en salles en France, où il comptabilise 
presque un million d’entrées – un record –, Une 
séparation y recevra le César du meilleur film étran-
ger en 2012 ainsi que l’Oscar du meilleur film en 
langue étrangère aux Etats-Unis la même année. 
A nouveau, une crise de couple de la petite- bour-
geoisie  de Téhéran fonde le récit. Axant sa mise 
en scène sur une construction spécifique de l’es-
pace traduisant la séparation entre une vie intime 
cachée, préservée, et une sphère publique où tout 
ne peut être dévoilé, Farhadi tient à nouveau son 
spectateur en haleine, l’amenant à douter de la 
version de la vérité qu’il s’est lui-même construite. 

Malgré cette ascension fulgurante en Europe 
et aux Etats-Unis, Farhadi n’a pas encore reçu les 
honneurs du Festival de Cannes, pourtant l’un 
des lieux importants de la reconnaissance du ciné-
ma iranien à l’étranger, et c’est avec une produc-
tion française qu’il y fait son entrée, en 2013 avec 
Le Passé (Gozashteh, France, Belgique, Italie, 2013) 
tourné en France, dans la banlieue parisienne, en 
langue française, avec un casting principalement 
français. Bérénice Bejo y interprète Marie ; elle fait 
venir Ahmad (Ali Mossafa), son ex-mari, un Ira-
nien retourné vivre dans son pays, afin de finaliser 
leur divorce. Enceinte, elle souhaite se remarier 
avec son nouvel amour, Samir (Tahar Rahim), qui 
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et de la tension qui continue à régner dans le pays.
Le point soulevé par le critique de Libération 

nous semble en effet primordial : malgré cette 
volonté d’adéquation entre les représentations 
véhiculées par les films et la réalité du pays, du-
rant ces années, la présence du cinéma iranien en 
France semble alors bien déliée des probléma-
tiques de la société iranienne contemporaine dont 
l’événement national majeur des années 1980 est 
la guerre Iran/Irak, absente des films iraniens 
présentés en France. Entre septembre 1980 et 
août 1988, l’Iran subit une guerre contre l’Irak de 
Sadam Hussein – il s’agit d’une guerre imposée1 
– qui n’est de loin pas une simple « crise » poli-
tique, diplomatique ou militaire mais un conflit 
violent dont les conséquences et l’impact sont 
d’ordre national et non local2. Et pourtant, durant 
les années 1980, aucun film iranien montré en 
France n’aborde cette guerre mis à part Le Mariage 
des bénis (‘arusi-ye khubān, Iran, 1989) de Mohsen 
Makhmalbaf montré en 1989 à Locarno et dont 
personne ne rend compte à ce moment-là. Il faut 
attendre 1990 et la sortie de Bashu, le petit étranger 
(Bāshu, gharibeh-ye kutchak, Iran, 1985) de Bahram 
Beyzai pour rencontrer au cinéma un enfant dont 
le foyer est ravagé par les bombardements – sans 
que cela constitue le propos même du film, plutôt 
centré vers l’acceptation de l’autre, de l’étranger. 
Pourtant, il y eut une production sur la guerre3 qui 
peut se diviser en deux groupes. Le premier et le 
plus important (en termes de nombre), « le ciné-
ma de la défense sacrée », qui comprend les films 
de propagande et dont le représentant le plus il-

1. « Guerre imposée » (traduction littérale du persan jang-e ta-
hmili) est le terme utilisé par le pouvoir iranien pour qualifier 
le conflit.

2. Le conflit cause entre 300 000 et 1 million de morts selon 
les sources pour le seul côté iranien.

3. Récemment, Agnès DEVICTOR a consacré un ouvrage 
à la production de fictions et de documentaires sur le conflit, 
Images, combattants et martyrs, La guerre Iran-Irak vue par le cinéma 
iranien, Paris, Editions Karthala-IISMM, IFRI, 2015.

lustre reste Morteza Avini, qui a réalisé des documentaires, ain-
si qu’Ebrahim Hatamikia, auteur de fictions. Bien que très en 
prises avec la situation du pays, ces films n’ont pas été montrés 
en France4 ni en Europe. Si nous ne connaissons pas les raisons 
de cette absence, nous pouvons néanmoins formuler quelques 
hypothèses, comme des intrigues et une esthétique trop éloi-
gnées des films montrés jusqu’ici ou une exaltation de la figure 
du martyr aux antipodes des valeurs du milieu du cinéma fran-
çais qui diffuse le cinéma iranien.

La seconde catégorie, plus marginale, « anti-guerre », com-
prend quelques films critiques qui n’ont jamais été montrés (cer-
tains n’ont même pas été achevés), comme La Terre rouge (Safar-e 
sorkh, Iran, 2000) de Hamid Farrokhnejad, Tunnel (Tunel, Iran, 
1992) de Modjtaba Raei ou encore La Recherche 2 (Jostojū 2, Iran, 
1981) d’Amir Naderi. La Recherche 2, intrigue au caractère fictif, 
constitue un document sur la guerre tourné sur les lieux des 
affrontements – particulièrement à Abadan, ville dont Naderi 
est originaire et qui peu avant le tournage était encore encerclée 
par les Irakiens –, avec des protagonistes rejouant des situations 
vécues; la quête d’un garçon recherchant sa famille sous les dé-
combres donne lieu à une déambulation macabre où toute ten-
tative, même celle de venir en aide à celui qui souffre plus que 
soi, est anéantie par le désespoir et l’atrocité de la réalité. Ce film, 
dont le caractère dramatique est accentué par un travail remar-
quable sur la bande-son – un silence factice, pesant, entrecoupé 
de tirs en rafales et de cris d’effroi – n’a pas été diffusé en Iran ni 
à l’étranger5. Presque quarante ans après, Naderi écrit à propos 

4. Un film de Morteza Avini a été montré lors d’une séance spéciale « Filmer la 
guerre pendant la guerre » dans le cadre de la rétrospective « Amir Naderi et le 
cinéma moderne iranien », au Centre Pompidou au printemps 2018.

5. Un extrait de La Recherche 2 est visible dans la fiction Une famille respectable 
de Massoud Bakhshi, présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2012 et qui 
traite des stigmates de la guerre sur la société actuelle; dans la critique de ce 
film, Jean-Michel Frodon aborde la position de l’Occident : « Bakhshi rap-
pelle l’extraordinaire séisme qu’a été la guerre Iran-Irak, du temps où tous 
les Occidentaux – à commencer par la France – armaient Saddam Hussein 
pour bombarder les populations civiles, et les effets ravageurs de ce conflit 
sur la société iranienne, conflit qui aura laissé en ruine morale collective et 
rapport humains autant que villes rasées et milliers de jeunes gens massa-
crés. » Jean-Michel FRODON, « “Une famille respectable” de Massoud Bakhshi: 
l’Iran a une histoire », Slate.fr, 31-10-2012 :http://www.slate.fr/story/64209/
massoud-bakhshi-une-famille-respectable-iranien. Consulté le 29 août 2018. 
La Recherche 2 a été montré en intégralité pour la première fois en France, au 
printemps 2018, lors de la rétrospective intégrale de l’œuvre d’Amir Naderi au 
Centre Pompidou.
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mars 19901 et touche le public puisqu’il comptabilise plus de 
10 000 entrées, ce qui en fait le plus grand succès en salles d’une 
réalisation iranienne depuis les débuts de la diffusion de cette 
cinématographie en France. Se déroulant dans la campagne ira-
nienne, Où est la maison de mon ami ? raconte le parcours d’Ah-
mad, un écolier qui prend par erreur le cahier d’un camarade de 
classe ayant déjà été menacé de renvoi s’il ne rendait pas ses de-
voirs écrits correctement dans ledit cahier. Bravant l’interdiction 
de ses parents et la nonchalance des adultes à qui il demande de 
l’aide, le petit Ahmad va s’aventurer sur la route sinueuse qui de-
vrait mener à la maison de son ami, affrontant sa peur de la nuit 
et des chiens. Il ne parviendra pas à le retrouver mais fera les 
devoirs de son ami dans son cahier, lui évitant ainsi d’être puni 
par l’instituteur qui n’a rien vu de la supercherie. Mû par une 
volonté individuelle, Ahmad fait l’expérience du libre arbitre, 
du choix personnel pour une valeur qu’il a placée au-dessus de 
toutes autres : l’amitié.

Dédié au poète persan Sohrab Sepehri (1928-1980), Où est 
la maison de mon ami ? est la dernière strophe d’un poème origi-
nellement intitulé Adresse mais rebaptisé Où est la maison de l’ami? 
en hommage au film lors de l’édition française des poèmes de 
Sepehri en 20052. Alors que par la suite la référence à la poésie 
constituera l’un  des traits forts de la réception critique, lors de la 
sortie en salles d’Où est la maison de mon ami ?, un seul journaliste 
relèvera celle-ci, dans une critique intitulée non sans humour 
« Le petit Ahmad se fait du Soufi »3, plaçant le film «dans la 
pure veine du mysticisme iranien » ; mentionnant le poème de 
Sepehri et faisant de la course du garçon une quête métaphy-
sique, l’auteur voit une transposition en image du sens origi-
nel du poème « la recherche éperdue de la perfection en amitié, 
thème récurrent non seulement du soufisme mais aussi de la 
littérature persane préislamique» et qualifiant le film de « conte 
philosophique soufi ». 

1. Le film est sorti dans les salles françaises le 28 mars 1990, distribué par Les 
Films Classiques, il a comptabilisé lors de cette première sortie 10 175 entrées 
(source : CNC).

2. Sohrab SEPEHRI, Où est la maison de l’ami ?, Poèmes : 1951-1977, traduit du 
persan par Jalal Alavinia, Paris, Lettres Persanes, 2005, pp.114-115. Si le titre du 
film en français est bien Où est la maison de mon ami ?, la traduction littérale du 
titre original persan qui correspond à la strophe du poème reste Où est la maison 
de l’ami ?, avec un article défini plutôt qu’un pronom possessif.

3. Sélim NASSIB, « Le petit Ahmad se fait du Soufi », Libération, 29-3-1990.

Les articles parus au moment de la présen-
tation d’Où est la maison de mon ami ? constituent 
un ensemble homogène sur la manière dont le 
film a été perçu, que l’appréciation soit bonne 
ou mauvaise ; la presse souligne presque systé-
matiquement la simplicité et la linéarité du ré-
cit : « le thème de son scénario, d’une simplicité 
linéaire, est contenu dans son titre »4 ; « une in-
trigue fort mince […] sa simplicité touchante »5 ; 
« avec beaucoup de sobriété et d’intelligence »6 ; 
« de l’argumentation infiniment petite […] la su-
prême simplicité de l’anecdote »7 ; « un peu trop 
simple dans son propos […] le récit, linéaire, est 
longuet »8.  La forme du conte ou de la fable et 
leur caractère initiatique sont presque systéma-
tiquement convoqués pour caractériser le récit : 
« cette fable parfaitement “bouclée” »9 ; « un petit 
conte plein d’humour »10 ; « un conte sur l’ami-
tié »11 ; « fable humaniste »12. Dans le discours cri-
tique, la référence au conte ou à la fable détache, 
par le haut degré de fictionnalité, l’intrigue d’un 
contexte concret, celui de la société iranienne ; 
toutefois la majorité de la critique ne semble pas 
spécialement troublée par cette absence de réfé-
rence à la situation du pays, mis à part Sélim Nas-
sib qui déplore ainsi dans Libération13 le fait que le 
film ne soit pas davantage ancré dans le contexte 
iranien, celui de la guerre qui vient de se terminer 

4. Michel CIMENT, « Festivals : Pourquoi Locarno est-il sé-
duit par l’Orient ? (XLIIe édition) », op.cit.

5. L.H., L’Express Paris n° 2021, 30-3-1990.

6. P. Me., Le Point n° 913, 19-3-1990.

7. C.S., L’Humanité Dimanche n° 256, 161990-3-.

8. Maurice FABRE, France-Soir, 19-3-1990.

9. Michel CIMENT, « Festivals : Pourquoi Locarno est-il sé-
duit par l’Orient ? (XLIIe édition) », op.cit.

10. L.H., L’Express Paris op.cit.

11. Jacques SICLIER, Le Monde, 3-4-1990.

12. M.B., L’Evénement du Jeudi n° 281, 22-3-1990.

13. Sélim NASSIB, « Le petit Ahmad se fait du Soufi », op.cit.
151



105

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 4

miracle »1, s’étonne-t-on dans Libération. Car de-
puis la révolution, le cinéma iranien se fait rare, ce 
que note la presse spécialisée comme généraliste : 
« Peu d’occasion nous sont données de voir un 
film iranien en France »2, observe L’Humanité ou 
« Nous avions perdu, depuis un certain temps, la 
trace du cinéma iranien », constate La Saison Ciné-
matographique3. Alors que dans les faits, le cinéma 

1. Louis SKORECKI, « Le kid et les ayatollahs », Libération, 
5-12-2011.

2. G.L.M., « L’art de survivre », L’Humanité, 12-11-1986.

3. Raphaël BASSAN, « Le Coureur », La Saison cinématogra-
phique 1987, janvier 1988, p. 44.

perdure après la révolution suite au discours de l’ayatollah 
Khomeyni dès son retour en Iran et qui permet de maintenir la 
production cinématographique4.

Mais au-delà du signal concernant les possibilités de tour-
nage et de création en Iran que représente la découverte d’un 
film, l’analyse de la réception des films iraniens durant les an-
nées 1980 montre que, quelle que soit son intrigue, il semble 
alors indéniable que le film se réfère à la situation du pays et qu’il 
est porteur d’un message. De fait, avant comme après la révolu-
tion, le cinéma iranien ne parvient pas à échapper à une certaine 
fonction: montrer la réalité de l’Iran. Mais à cet égard, la critique 
se verra déroutée par la présentation du film d’un nouveau venu 
sur la scène internationale… 

Bien que certains de ses travaux aient déjà été projetés en 
Europe, pour la France la première pierre de « l’édifice Kiaros-
tami » est la diffusion d’Où est la maison de mon ami ? (Khāneh-ye 
dust kojāst? Iran, 1987) à la fin des années 1980 ; le film est pré-
senté hors compétition en novembre 1988 aux 3 Continents à 
Nantes puis en août 1989 en compétition au Festival de Locar-
no où il reçoit cinq prix dont le Léopard de bronze. Après cette 
reconnaissance en festivals, le film sort en salles en France en 

4. « En République islamique, ce sont les paroles de l’âyatollâh Khomeyni, et 
notamment sa déclaration au cimetière de Behesht-e Zahrâ […] qui font ju-
risprudence pour justifier l’existence du cinéma depuis la révolution. » Agnès 
DEVICTOR, Politique du cinéma iranien : de l’âyatollâh Khomeyni au président Khâta-
mi, Paris, CNRS, 2004, p. 240.

 Le Coureur,
Amir Naderi, 1985
دونده، امیر نادری، 1363

La Terre rouge,
Hamid Farrokhnejad, 2000
سفر سرخ، حمید فرخ نژاد، 1363
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ment à une nécessité du milieu du cinéma français – avoir accès 
à une représentation moins « officielle » de la société iranienne 
– mais marque également une étape importante en Iran; en effet 
certains cinéastes et critiques iraniens aspirent alors à une alter-
native au modèle dominant commercial et voient dans ce film 
la possibilité d’un nouveau cinéma, plus indépendant. Massoud 
Mehrabi, dans son Histoire du cinéma iranien souligne l’importance 
de l’œuvre au moment de sa sortie :

« La Nuit du bossu est une version moderne d’un conte des Mille et 
Une Nuits. Le public ne le reçut pas de manière très enthousiaste, mais 
sa réalisation fut considérée comme un événement d’une importance et d’une 
signification majeures puisque cela marquait la présence des intellectuels dans 
le cinéma iranien. Les critiques locaux, qui jusque-là avaient ignoré les pro-
ductions nationales de basse qualité, étaient unanimes sur la réussite du film 
de Ghaffari. “Je peux désormais annoncer avec confiance la naissance du 
cinéma iranien et, ce qui est plus important, je peux déclarer avec joie que 
le bébé présente tous les signaux d’un début prometteur, sain” écrit Hajir 
Dariush, cinéaste et critique1. »

Ce moment d’émergence du cinéma iranien en France, qui 
souhaite, à travers le cinéma, avoir accès à une autre image du pays 
et qui perçoit dans ces films un courant novateur venu d’Iran, 
correspond effectivement à une réalité iranienne où un groupe de 
cinéastes manifeste une véritable volonté de changement.

2. Interrogations
Autre moment clef de la présence du cinéma iranien en 

France, le tournant des décennies 1980 et 1990 qui marque un 
boom de la diffusion des films iraniens dont le succès de Kia-
rostami représente une part importante. Depuis la révolution, 
les discours sur le cinéma iranien attestent d’une interrogation 
récurrente sur les possibilités et les conditions de tournage en 
Iran, sur la marge de manœuvre des réalisateurs et sur le fonc-
tionnement de la censure et des interdictions. Ces interrogations 
deviendront les constantes de la présence du cinéma iranien en 
France, et ce jusqu’à nos jours.

En effet, après la révolution, c’est Amir Naderi qui brise le 
silence en 1985 avec Le Coureur (Davandeh, Iran, 1985) au Fes-
tival des 3 Continents à Nantes, seul lieu français à proposer 

1. Massoud MEHRABI, Tārikh-e sinemā-ye irān az 1279 tā 1358, [L’histoire du 
cinéma iranien de 1900 à 1979], publié par l’auteur, Téhéran, 9e édition 1997 
[1984], pp. 108-109. Traduction originale du persan.

régulièrement des films iraniens dans les années 
1980.  Le Coureur remporte la Montgolfière d’or2, 
la plus haute distinction du festival, et sort en 
salles en France3. Il s’agit, à l’instar des films ira-
niens distribués en France jusqu’ici d’une sortie 
plutôt confidentielle ; ce sera seulement avec l’ar-
rivée de Kiarostami que les sorties prendront de 
l’ampleur. Le Coureur, où Naderi évoque quelque 
peu son enfance avant la révolution, suit le per-
sonnage d’Amiro, un orphelin habitant les restes 
d’un navire échoué sur les bords du golfe Per-
sique. Luttant pour survivre, son existence est une 
course contre l’asservissement et l’ignorance : dé-
cidé à apprendre à lire et écrire, il hurle avec rage 
les lettres de l’alphabet face à une mer déchaînée. 
Film sanguin qui suit le rythme des courses du 
gamin, il comprend des séquences d’action pure, 
pleines de l’énergie d’un combat contre l’inertie, 
le déterminisme social où Amiro n’hésite pas à 
s’opposer à des marins britanniques, exprimant 
son dédain face à une présence étrangère.

La réception du film montre qu’aux yeux des 
critiques français la situation du cinéma en Iran 
est devenue opaque et mises à part quelques 
données évidentes et pérennes, les possibilités 
et les conditions de production, de tournage et 
de diffusion d’un film en Iran restent quant à 
elles bien mystérieuses. En effet, il s’agit d’inter-
rogations permanentes – « comment fait-on un 
film en Iran depuis la révolution ? Quelles sont 
les interdictions auxquelles se heurtent les réali-
sateurs » – qui se manifestent au moment de la 
présentation du Coureur : « Qu’un film de fiction 
puisse simplement se tourner là-bas, au milieu 
des années 80, sans tapage, voilà qui relève du 

2. Ex-aequo avec Un été chez grand-père du Taïwanais Hou 
Hsiao-Hsien.

3. Le film sort le 12 novembre 1986 dans une salle à Paris, 
l’Utopia-Champollion et comptabilise 8 319 entrées (source : 
CNC).
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Paris, où il fréquente la Cinémathèque Française 
et y fait la rencontre de son directeur d’alors, Hen-
ri Langlois, avec qui il noue une amitié. Encoura-
gé par Langlois, il crée un ciné-club à Téhéran en 
1949 qui deviendra la Cinémathèque et plusieurs 
festivals de films étrangers1, participant ainsi à un 
transfert de pratiques liées à la cinéphilie entre la 
France et l’Iran. Par ailleurs, ses articles sur le ci-
néma iranien, en persan et en français, publiés à 
Téhéran ont largement contribué à faire connaître 
le cinéma iranien à l’étranger2. En 1952, la Ciné-
mathèque d’Iran, alors encore l’Institut persan du 
film, rejoint la Fiaf (Fédération internationale des 
archives du film), et Ghaffari en devient le secré-
taire exécutif jusqu’en 1955. Le bureau duquel il 
assure les charges administratives se trouve dans 
les locaux de la Cinémathèque Française. Critique 
également, dès 1945 il publie des articles sur le 
cinéma notamment dans Positif3.

Bien que tourné en Iran en langue persane 
avec des acteurs iraniens, le milieu culturel et artis-
tique au sein duquel s’inscrit le projet de La Nuit 
du bossu est bel et bien celui du cinéma français. 
En effet, si le thème est on ne peut plus oriental 
– il s’agit de l’adaptation d’un des contes des Mille 
et Une Nuits –, la genèse du projet reste pour le 
moins très française :

« J’avais lu Les Mille et Une Nuits dans la version 
de Mardrus, et j’avais parlé à Langlois de cette histoire 
merveilleuse qu’il connaissait très bien. Il avait deux rêves 
iraniens : […] voir une version de La Nuit du bossu 
tournée à Paris […]4» 

1. Jean-Pierre BERTHOME, « Entretien avec Farrokh Gaf-
fary », Positif n° 368, oct. 1991, p. 83.

2. Bahman MAGHSOUDLOU, Iranian Cinema, Hagop Kev-
orkian Center for Near Eastern Studies, New York Univer-
sity, 1987, p. 28.

3. Henri AGEL [et al.] Positives liaisons: correspondance des au-
teurs, 1952-1958, Paris, Jean-Michel Place, 2000.

4. Jean-Pierre BERTHOME, « Entretien avec Farrokh Gaf-
fary », op.cit.

Ghaffari a donc pris connaissance du recueil par la traduc-
tion de l’orientaliste Joseph-Charles Mardrus, et c’est Langlois 
qui l’incite à en proposer une lecture moderne, transposée dans 
une ville contemporaine : ce sera Téhéran des années 1960. Le 
film se déroule le temps d’une nuit où, après avoir donné un 
spectacle musical comique chez des particuliers, un comédien 
bossu meurt d’étouffement à la suite d’une mauvaise blague de 
ses camarades de scène. Encombrés par le corps du bossu, les 
propriétaires de la maison où s’est tenue la représentation, ac-
compagnés d’un voisin (joué par Ghaffari), compromis dans une 
affaire de drogue jouent à cache-cache avec la police jusqu’au 
petit matin. En plus des séquences de spectacles et de danse – 
opérant une subtile mise en abyme du système représentation-
nel et des aspects folklorique et exotiques reconnus aux films 
orientaux de cette époque – le film comprend des musiques 
extra-diégétiques : traditionnelles iraniennes mais également oc-
cidentales (Ray Charles, blues, jazz et tango). Tout comme le 
film précédent de Ghaffari, Le Sud de la ville (Jonub-e shahr, Iran, 
1958) qui narre le parcours d’une veuve avec un enfant dans la 
précarité des quartiers sud de Téhéran (et dont le tournage en 
extérieur accentue la dimension réaliste), La Nuit du bossu met 
en scène un personnage marginalisé dont on essaie par tous les 
moyens de se débarrasser. De fait, dans les années 1960, les pro-
ductions iraniennes montrées ou discutées en France s’articule-
ront principalement autour d’individus rejetés ou laissés pour 
compte – les lépreux de La Maison est noire (Khāneh syāh ast, Iran, 
1962) de Forough Farrokhzad ; l’enfant abandonné de La Brique 
et le miroir (Khesht va āyeneh, Iran, 1965) d’Ebrahim Golestan ; un 
homme qui sombre dans la folie au décès de son animal dans 
La Vache de Dariush Mehrjui – et viennent contrecarrer l’image 
scintillante du pays promue alors par le pouvoir sur la scène 
internationale, en France notamment, où le dirigeant, le shah, 
apparaît dans les médias parmi des décors fastueux et présen-
tant un état entièrement tourné vers le progrès et la modernité5.

Film clef de l’émergence du cinéma iranien en France, La 
Nuit du bossu n’est pas pour autant un film qui répond unique-

5. A titre d’exemple de la présence du shah dans la presse française : entre 
1951 et 1967, le dirigeant et ses proches, particulièrement ses deux épouses 
consécutives Soraya et Farah Diba, auront figuré vingt-deux fois en couver-
ture du magazine Paris Match, toujours dans des mises en scène mettant en 
avant le glamour et le faste.
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pays de production, l’Iran ; le moment de « correspondances », 
celui de l’émergence avec les premiers films iraniens montrés à 
Cannes dans les années 1960 ; le moment des « interrogations », 
la fin des années 1980 lorsque la France « redécouvre » les films 
iraniens après un long silence et le moment de « transfert » avec 
le cas d’Asghar Farhadi, qui travaille en Iran et à l’étranger, no-
tamment en France où il a réalisé Le Passé (Gozashteh, France, 
Belgique, Italie, 2013).

1.Correspondances
Au cours des années 1960, le Festival de Cannes représente 

l’un des lieux clefs de l’émergence du cinéma iranien en France 
en raison de la visibilité, de la reconnaissance mais également 
des discours que génèrent une sélection que ce soit dans une 
section officielle ou parallèle. Deux courts iraniens seront mon-
trés en compétition officielle: Cyrus le Grand (Kurosh-e bozorg, Iran, 
1961) de Feri (Mostafah) Farzaneh en 1961 et L’Aurore du capri-
corne (Tolu’-é fajr, Iran, 1964) d’Ahmad Faroughi-Kadjar en 1964. 
Les longs métrages seront quant à eux montrés uniquement 
dans les sections parallèles – La Nuit du bossu (Shab-e quzi, Iran, 
1964) de Farrokh Ghaffari à la Semaine de la critique en 1964, 
et La Vache (Gâv, Iran, 1969) de Dariush Mehrjui, à la Quin-
zaine des réalisateurs en 1971. C’est seulement en 1980 que La 
Ballade de Tara (Cherikeh tārā, Iran, 1979-80) de Bahram Beyzai 
sera présenté dans la section Un certain regard. La compétition 
officielle, quant à elle, ouvrira ses portes au cinéma iranien en 
1994 avec Au travers des oliviers (Zir-e derakhtān-e zeytun, Iran, 1994) 
d’Abbas Kiarostami. 

Arrêtons-nous sur La Nuit du bossu de Farrokh Ghaffari, 
le tout premier long métrage iranien projeté à Cannes en 1964 
dans le cadre de la troisième édition de la Semaine internationale 
de la critique. Créée en 1962, sous l’impulsion de l’Association 
française de la critique de cinéma1 (aujourd’hui le Syndicat fran-
çais de la critique de cinéma) cette première section parallèle 
avait alors la volonté de favoriser des œuvres plus personnelles 
issues de courants minoritaires délaissée par la sélection offi-
cielle, laquelle était alors trop inféodée (c’est du moins l’avis de 
certains critiques) à des intérêts diplomatiques et économiques.

1. Pour le déroulement complet des événements de la genèse de la création de 
la Semaine de la critique se référer au site officiel de la section : http://www.
semainedelacritique.com/fr/la-semaine-de-la-critique-et-ses-missions.

Le fait que le tout premier long métrage ira-
nien à Cannes soit présenté dans une très jeune 
section parallèle, créée notamment en réaction 
aux choix de la compétition officielle et qui peut 
s’appréhender comme un lieu de « contre-pou-
voir » au sein même du Festival de Cannes, est 
en partie dû au fait que son réalisateur, Farrokh 
Ghaffari fréquente un certain réseau du cinéma 
français. En effet, Ghaffari évolue avec aisance 
dans le milieu de la cinéphilie française de l’après-
guerre. Né en Iran en 1922, dans une famille de 
diplomates et d’artistes, il vit en Belgique dès 
1933, lorsque son père y est nommé ambassadeur 
d’Iran. Il suit ses études secondaires à Bruxelles et 
poursuit une formation universitaire à Fribourg 
puis à Grenoble. C’est là, en 1941, qu’il côtoie des 
artistes parisiens réfugiés en zone libre et se rap-
proche du milieu du théâtre en jouant dans des 
pièces d’avant-garde. A la Libération, il se rend à 

La Ballade de Tara, Bahram Beyzai, 1979-80
چریکه تارا، بهرام بیضایی، 1357
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En France, la réputation du cinéma iranien n’est plus à faire. La France aime, discute, soutient, diffuse et récom-
pense le cinéma iranien – peut-être plus qu’ailleurs – et représente depuis longtemps un lieu favorable à la diffusion du 
travail de nombreux réalisateurs dont les plus illustres sont Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Asghar Farhadi et 
Jafar Panahi. Pourtant, comme toute cinématographie nationale diffusée à l’étranger, le cinéma iranien visible en France 
n’est pas représentatif de l’ensemble de la production iranienne : les grands succès du box-office iranien de ces dernières 
années sont, Asghar Farhadi mis à part, l’œuvre de réalisateurs inconnus en France et les films semblent bien éloignés 
des productions iraniennes circulant en France1. Au sein de la problématique des cinémas nationaux (cinéma américain 
dominant mis à part), le manque de correspondance entre les succès locaux, critiques et publics, et les films montrés 
à l’étranger est un phénomène récurrent de la diffusion du cinéma à l’échelle mondiale. De fait, la présence du cinéma 
iranien en France ne constitue pas un échantillon de la production iranienne, elle n’est pas représentative de la produc-
tion et de la diffusion nationales dans son ensemble, mais apparaît comme étant conditionnée selon des moments et 
des circonstances spécifiques. Dans cet article2, nous souhaiterions aborder la présence du cinéma iranien en France 
à travers trois moments prégnants de son histoire, des moments qui renvoient à des modalités différentes répondant 
autant (sinon plus) aux attentes et aux conditions du territoire de diffusion, en l’occurrence la France, qu’aux réalités du 

1. Ces données sont disponibles dans le catalogue annuel publié par la Fondation Farabi, organe officiel de promotion du cinéma iranien en 
Iran et à l’étranger, qui recense les films promus par la Fondation ainsi que les données du marché national pour l’année écoulée. A Selection of 
Iranian Films [2012-2018], Téhéran, Farabi Cinema Foundation, [2012-2018].

2. Cet article est en partie extrait d’une thèse de doctorat intitulée « Le dispositif  de construction du cinéma iranien en France des années 
1950 à aujourd’hui » soutenue en automne 2018 à l’Université de Lausanne.

Quelques moments de la présence du cinéma iranien en France
Carine BERNASCONII

I. Docteure en Histoire et esthétique du cinéma, Université de Lausanne.
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