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چكيـده : حضور تهران در سـينماتوگراف، سـابقه اي ديرين، 
تقريبا به اندازه خود عمر سـينما دارد. به عالوه تهران به عنوان 
تنها قطب سـينمايي كشور لوكيشـن بخش بزرگي از فيلم هاي 
ايراني (و تقريباً همه فيلم هاى شهرى) بوده است. اما چه ميزان 
از اين حضور فراوان، آگاهانه و موثر بوده است و نقش تهران در 

سينماي ايران چيست؟ 
اين نوشـته درصدد اسـت با نگاهي به فيلم هـاي مهم تاريخ 
سـينماي ايران كه بـا موضوع «تهران» ارتبـاط دارند و با تورق 
كارنامه فيلمسازان بزرگ كشور، چيستى ادراك از تصوير تهران 
در فيلم هاي ايراني را ارائه كند. درحقيقت منظر شـهر تهران از 
دريچه فيلم هاي سينمايي بررسي خواهد شد كه مي توان آن را 

«منظر سينمايي تهران» ناميد. 

واژگان كليدي : منظر شهرى، سينما، تهران، ادراك.

بررسى مفهوم تهران در نظر سينماگران

the concept of Tehran by filmmakers
Tehran Cinematic Landscape
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78



تهران، ميزبان قديمي و هميشگي فيلم هاي ايراني
ــينماي ايران، فيلم هايي كه داستان شان در شهر مي گذرد (آن ها را «فيلم هاي   در س
ــوان مركز فعاليت  ــت. تهران به عن ــاخته شده اس ــهري» نام مي دهيم) در تهران س ش
ــازمان ها در پايتخت و زندگي روشنفكران در  ــرمايه ها و س ــازان بلند، تمركز س فيلمس
ــود را مى توان از داليل آن  تهران كه منجر به پيدايش نگاه هاى «تهراني» در آثار مي ش
ــازى در تهران، چه از سر اجبار، چه ترجيح، همين كه به نوعي به  ــمرد. اما فيلمس برش
پيش فرض فيلمسازان بدل شده است، بررسي «منظر سينمايي تهران» را با پيچيدگي 
ــواري هايي مواجه مي كند. آيا «تهران بودن» محل رخداد داستان براي فيلمساز  و دش

مهم بوده است يا «شهر بودن» آن؟ 
اين مساله سبب شده تا تماشاگر نيز در رويارويي با هر فيلمي، گمان كند كه «اين 
ــانه اي براى رد اين گزاره روبرو نشود، آن را اصل  ــهر تهران است» و تا زمانيكه با نش ش
فرض مي كند. از آن جا كه پي بردن به اينكه نگاه هر فيلمساز به شهر تهران، در كداميك 
از موارد مذكور مي گنجد ناممكن به نظر مي رسد، حضور تهران در فيلم ها را آگاهانه و 

ارجاعات به آن را از سر ميل فيلمساز قلمداد مي كنيم. 

فرضيه  
تهران در فيلم هاى سه دهه اخير، بيشتر با معضالت اجتماعى و فرهنگيش شناخته 

مى شود تا با نمادها و فضاهاى شهرى .

حضور بصري و نمادين تهران
- فيلم «اجاره نشين ها» (داريوش مهرجويي، 1365) با تصاويري از خيابان هاي شهر، 
ــاختمان هاي بلند و آپارتمان ها آغاز مي شود. استفاده از اين تصاوير با خيابان هاي  با س
شلوغ و ترافيك و امثال آن، به عنوان نماهاي معرف تهران داراي سابقه  است (سنتوري، 
1385). اين نمادها فيلمساز را قادر مي سازند با چند پالن ساده و بدون توضيح بيشتر 
ــف» (ابراهيم حاتمي كيا،  ــت». در «بوي پيراهن يوس تاكيد كند كه «اين جا تهران اس
ــيرش از اروپا به ايران  ــت برادر اس ــيرين (نيكي كريمي) كه به اميد بازگش 1374) ، ش
ــدان آزادي، از راننده مي خواهد كه همچنان دور ميدان بچرخد تا  ــده، در عبور از مي آم
ــده تهران را تماشا كند. حقيقت همين است كه  ــتر اين نماد تقريبا فراموش ش او بيش
حكايت تهران براي ساكنين اش حكايت «دوري و دوستي» است (!) در و ديوار شهر كه 
شامل همين ساختمان ها، خانه ها و محله هاي قديمي و بزرگراه ها و غيره هستند، براي 
آن ها كه از تهران دور بوده و در غربت بوده اند نوستالژيك و خاطره انگيز است. «طهران، 
ــنايي» (مهرجويي، 1387) نيز حكايت مشابهي از پيرمردها و پيرزن هايي  روزهاي آش
ــان يادآور خاطرات قديم است. در سال هاى دورتر هم «خشت و  ــت كه شهر براي ش اس

آينه» (ابراهيم گلستان، 1344) با تصاوير سياه و سفيد از خيابان هاي شهر در شب، كه 
ــمك زن وچرخان تبليغاتي است آغاز مي شود. راننده تاكسي  پر از المپ هاي نئون چش
ــهر پرسه مي زند و موج راديو را با بي حوصلگي عوض مي كند. «ابراهيم گلستان»  در ش
در سال هاي آغازين دهه 40 نيز، شلوغي وكالفگي را آغازگر داستانش در اين شهر قرار 

داده است. 
ــتجوي تصاويري از  عالوه بر فيلم هايي كه بر وجه بصري تهران تاكيد كرده اند، جس
ــتر با  ــينمايي، به خصوص در فيلم هاي تاريخي تر، بيش بناها و محله ها در فيلم هاي س
ــهر و دگرگوني هاي كالبدي آن صورت  ــتنداتي از چهره ش ــت آوردن مس هدف به دس
مي گيرد. شايد ناصرخسرو و مكان هاي ديگري مانند آن را نيز بتوان مثال زد كه سر و 

كار شخصيت هاي يك فيلم مثال براي تهيه يك دارو به آن جا بيافتد. 

دغدغه ها و مسائل اجتماعى تهران
ــيارى از  ــائل و مضامينى كه مرتبط با تهران بوده و يا در بس بعضى از مهم ترين مس

فيلم ها، تهران زمينه اى براى طرح آن ها بوده است را مى توان اين چنين برشمرد :
- فقر؛ (مهمان مامان، 1382) : فيلمي نمونه كه زندگي فقيرانه را نه با نگاهي تلخ و 
سياه بلكه با اوج نشاط و سرزندگي و با ستايش جلوه هاي مختلف زندگي نمايش داده 

است.
ــله زردپزان، نقطه آغاز و  ــم سنتى ش ــنت و مدرنيته؛ (ليال، 1368) : مراس - تقابل س
پايان داستان است و همراه با ديدگاه سنتى خانواده ها، به نوعى در تضاد با فضاى شهر 
و تصاوير نماهاى بى روح ساختمان ها قرار مى گيرد. «حاجى آقا، آكتور سينما» (آوانس 
اوگانيانس، 1312) از نخستين فيلم هاى تاريخ سينماى ايران، بر پايه موضوع «برخورد 

سنت و مدرنيته» در شهر تهران مى گذرد و سرشار از تصاويرى از تهران قديم است.
- دغدغه هاي اقتصادي و امرار معاش (هامون، 1368) : حميد هامون (خسرو شكيبايي) 
فردي از طبقه متوسط و يك روشنفكر دهه شصت است كه براي دو شركت همزمان كار 

مي كند تا امرار معاش كند، چنان كه در اين راه از جانش نيز مايه مي گذارد. 
- تراژدي معصوميت و سادگي در شهر هزار مكر تهران (آقاي هالو،1349) : حكايت 
ــفر به تهران براي يافتن همسري، دلباخته يك زن  آقاي هالو (علي نصيريان) كه در س
ــته و پر از حقه مي گردد،  ــده و اسير يك معامله ناخواس ــود، چمدانش دزديده ش مي ش
تمثيلي است براي نمايش نا امني شهري كه هزاران حيله و فريب در آن نهفته است. 

ــوداگري، نا امني و بي اعتمادي در تهران؛ (دايره مينا، 1357) : اين فيلم  ــاد، س - فس
حكايت جواني است كه به ورطه  داللي و سوداگري مي افتد و در نهايت سرنوشتي تلخ 
ــهروندانش).  ــهر اين بار براى ش مي يابد (همان مضمون حضور غيرتهراني ها در اين ش

دالالن و سوداگران در «اجاره نشين ها» نيز به زشتي و با نگاهي انتقادي نمايش داده 

تصوير 1 : «خشـت و آينه»؛ 
ماخذ: سينماي ايران؛ روزگار 

نو (1336-56)

: «آقـاي هالـو»؛  تصويـر 2 
ماخذ: سينماي ايران؛ روزگار 

نو (1336-56)

تصوير 1

تصوير 2
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ــده اند. «آقاي هالو» هم گرفتار همين دالالن زمين و مسكن مي شود. تعداد زياد  ش
فيلم هاي داراى اين مضمون، بيانگر نگاه انتقادي فيلمسازان به وضعيت پايتخت است.  
ــاماني و رنج شهر و با  ــبب نگاه سياه اش به هر گوشه  پر از نابس ــت و آينه» به س «خش
ــايگان، آن هم در  ــخصيت ها به هم نوعان و همس نمايش بي اعتمادي ماليخوليايي وار ش
ــابقه طرح اين موضوع دارد. «دختر لر» (اردشير ايرانى،  ــان از س ــال هاي دورتر، نش س
ــتايى را از  ــت. جوان برومندى كه گلنار، دختر روس 1312) اولين فيلم ناطق ايرانى اس
ــت از او مى خواهد كه به همراهش به تهران بيايد. گلنار  ــروران نجات داده اس چنگ ش

پاسخ مى دهد: «تهرون؟ تهرون كه مى گن جاى قشنگيه. اما مردمونش بدند.» 
ــار و استرس تهران در برابر آرامش شهرهاي ديگر (پري، 1368 و هامون) : در  - فش
ــخصيت هاى اصلى، براى فرار از مشغله و فشار زندگى در تهران  «پرى» و «هامون» ش

به اصفهان و كاشان مى گريزند.
ــنتوري، 1385) : على سنتورى (بهرام رادان)، جوان هنرمندى است كه  - اعتياد (س
ــان بني اعتماد،  ــود. در «خون بازي» (رخش به دام اعتياد افتاده و زندگى اش تباه مى ش
1385) موضوع اعتياد، محور اصلى است و فيلم از تصاوير سيماي شهري تهران از منظر 

برج هاى آتى ساز نيز بسيار استفاده برده است. 
ــين ها، 1365)  : داستان انتقادآميز  ــازي و بسازبفروشي؛ (اجاره نش ــعه، انبوه س - توس
ــتر دوران رونق بلندمرتبه سازي و رواج بساز بفروشي اتفاق  اجتماعي اين كمدى بر بس
مي افتد. كارمند شهرداري براي نقشه هاى توسعه  محلى كه آپارتمان فرسوده فيلم در آن 
واقع شده، با شور و حرارت ويژه اي تبليغ مي كند. در «خشت و آينه» هم هاشم به دنبال 
زني كه فرزندش را در تاكسي اش جا گذاشته به درون بناي نيمه ساخته اي مي رود، زن 
آشفته اي در آن گله مي كند كه اين جا زماني مزرعه اي بوده كه بعدها در آن پي و ديوار 

ساخته شد و باز هم نشان از سابقه طرح اين موضوع در سينما دارد. 
ــاكنين هر طبقه آپارتمان،  ــين ها) : س - برخورد طبقات مختلف اجتماعي (اجاره نش
مربوط به طبقه اى اجتماعى هستند و در كنار هم قرار گرفتن آن ها بر وجه نمادين اين 
آپارتمان تاكيد مى كند. يكي از نمونه هاي اخير و موفق طرح اين موضوع، «دايره زنگي» 
(پريسا بخت آور، 1386) است كه طيف وسيعي از طبقات مختلف اجتماعي را در داخل 

و خارج از يك آپارتمان نمايش مي دهد. 
ــكالت خانوادگي مانند طالق و كشمكش هاي زن  - مشكالت خانوادگي (ليال): مش
ــائل مربوط به كودكان از موضوعاتي هستند كه در شهرهاى بزرگ  ــوهري و يا مس و ش
به خصوص تهران، بيشتر ديده مى شوند. در اين فيلم نازايى زن مشكالتى را براى زوج 

جوان فيلم ايجاد مى كند.
ــائل مربوط به آنان (سنتوري) : مى توان معضل اعتياد و ديگر مسائل  - جوانان و مس
ــيار موفق،  ــاره فيلم را به معضالت جوانان تعميم داد اما يكى از نمونه هاى بس مورد اش

ــه هم به دليل  ــت با محوريت جوانان ك ــهبازي، 1380) اس ــس عميق» (پرويز ش «نف
ــهري  ــت عالي از بحران هاي روحي جوانان اين دوره و هم به عنوان يك فيلم ش پرداخ

مثال زدني بسيار مورد تاكيد است. 
- زير پوست شهر (رخشان بني اعتماد، 1379)؛ مجموعه اي از مشكالت شهر تهران: 
شايد بهترين نمونه از جمع آوري و اشاره به بسيارى از اين معضالت كه به نوعي مي تواند 
ــوداگري زمين و كوبيدن  ــد. فقر، س ــد، همين فيلم باش جمع بندي اين بخش هم باش
ــاخت ساختمان هاي بلند جديد، كاله برداري و فريب، فساد و  خانه هاي كلنگي براي س
فحشا و ناامني، بي كاري و آرزوي جوانان براي كار در خارج از كشور، همه از معضالتي 
ــي از بهترين نمونه هاي  ــكيل مي دهد و يك ــه موضوع اصلي اين فيلم را تش ــتند ك هس

فيلم هاي اجتماعي با تاكيد بر «تهران بودن» شهرش است. 

دريچه اي به فرهنگ تهراني ها از فيلم هايي خارج از تهران
مي توان سراغ فرهنگ شهرنشيني و مناسبات اجتماعي شهروندان تهراني را از چندين 
فيلم گرفت كه شهر تهران در آن ها ديده نمي شود. به اين شكل شايد تمامي تمركز بر 

رفتار و فرهنگ تهراني ها قرار گيرد. 
ــنا را روايت  ــتان چندين خانواده  آش ــي (اصغر فرهادي، 1387) : داس ــاره ي ال - درب
ــوند. فيلم هيچ تصويري از  ــمال سفر مي كنند و اسير حادثه اي مي ش مي كند كه به ش
تهران ندارد اما به عنوان يكي از بهترين تصاويري كه از طبقه متوسط ايران و شهر تهران 

خلق شده است بسيار مورد ستايش واقع شده است. 
ــتاني است كه در  ــتان دوس ــغول كارند (ماني حقيقي، 1384): داس - كارگران مش
ــنگي بر لب پرتگاه بر مي خورند و تصميم مي گيرند آن  ــمال به تخته س ــت از ش بازگش
ــاني كه فكر مي كردند نيست و كم كم پاي  را به پايين پرت كنند. اما اين كار به آن آس
رهگذارن ديگري نيز به اين كارزار كشيده شده و باز هم رشته اي از برخوردهاي فرهنگي 

و اجتماعي را به روشني در فيلم مي بينيم. 
ــتمي، 1381): برخالف دو فيلم ديگر، اين فيلم در شهر تهران و  - ده (عباس كيارس
ــين و در زاويه اى قرار دارد  كال در خيابان ها مي گذرد اما دوربين از ابتدا تا انتها در ماش
ــود. در كنار مسايلي چون ترافيك و  ــهر ديده نمي ش كه تصوير خاصي از در و ديوار ش
غيره، با طيفى از مشكالت زنان گوناگونى كه سوار ماشين مى شوند نيز روبرو مى شويم. 

تمركز فيلم بر مشكالت خانوادگي- اجتماعي زنان تهراني است. 

تهران خيالي و ساختگي در آثار بيضايي :
اشاره به فيلم هاى بيضايى از آن سو حائز اهميت است كه وى فضاى تهران را در ذهن 
ــينما مى آورد. تصاوير تاريك و تلخ و سياه او از تهران  ــازى كرده و به پرده س خود بازس

تصويـر 3 : «دايـره زنگي»؛ 
مأخذ : سايت سينما

تصويـر 4 : سـكانس سـفر 
در  گذشـته  بـه  روياگونـه 
سـينماي   : مأخـذ  «كالغ»؛ 
-56) نـو  روزگار  ايـران؛ 

(1336

تصوير 5 : «كسي از گربه هاي 
ايراني خبر ندارد»؛ دورنماي 
شـهر از تپه هاى شمال شهر. 
تصاوير مشـابه اين نما را در 
فيلم هـاى بسـيارى، به ويژه 
در سـال هاى اخيـر مى توان 

ديد.
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گذشته در سكانس كابوس كيان در «شايد وقتي ديگر» (1366) و يا تصاوير نمادين و 
ــگ كشى»  ــتعارى از تهران پر از دروغ و بى اخالقى و خيانت و حيله و ناامنى در «س اس
(1379) به ويژه تصوير مخوف كارگاه ساختمانى تنگستانى ها و ظاهرشدن شان از ميان 
ــتند. اما «كالغ» (1356) در اين ميان از نظر  دود و غبار، نمونه هايى از اين فضاها هس
پرداختن به موضوع «هويت» اهميت ويژه اى دارد. زن و شوهرى كه با مادر پير شوهر 
زندگى مى كنند درگير يافتن دختر گمشده اى هستند كه عكسش در روزنامه پيدا شده 
ــر مى برد و در سكانس مهمى، حين مرور اين  ــت. مادر هميشه در خاطراتش به س اس
ــهر قديمى دارند. در پايان مشخص مى شود كه صاحب  ــفرى به ش خاطرات، در رويا س
عكس مادر است كه عكس خود را به عنوان گمشده به روزنامه فرستاده است. مضمون 
اصلى، فراموشى و گم شدن گذشته و هويت شهروندان تهران جديد و عدم ارتباط با شهر 

سياه و ناامن معاصر است (زن (پروانه معصومى) معلم كودكان كر و الل است) .

انتخاب ويژه : «كسي از گربه هاي ايراني خبر ندارد» (بهمن قبادي، 1388):
ــهر تهران؛ جواناني كه  ــبب پرداخت بي پرده تر به يك معضل ش اين فيلم تنها به س
ــور (حتي در پايتخت) نمي يابند و به موسيقي  ــيقي كار كردن را در كش ــرايط موس ش
زيرزميني و يا فرار از كشور روي مي آورند مورد توجه نيست. فيلم در گوشه هاي مختلف 
ــه مي زند، تصاوير فرمي و بصري ويژه اي داشته و مملو از  ــهر پرس و اليه هاي متنوع ش

نماهاي سينمايي زيبا از شهر تهران در تركيب با موسيقي است.
 

پرسش مهم : آيا مي توان تهران را در فيلم ها ستود يا دوست داشت؟
ــنايي» (داريوش مهرجويى، 1388) فيلمي است كه به سفارش  «طهران، روزهاي آش
ــده و در فيلم مهرجويي خانواده اي  ــازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ساخته ش س
ــال فرو ريخته براي گذراندن اوقاتي كه  ــان پيش از تحويل س ــقف خانه قديمي ش كه س
ــهر با همراهي يك تور گردش در شهر  ــت و گذار در ش نمي توانند در خانه بمانند به گش
ــاداب در آن حاضر هستند.  ــوند كه عده اي پيرمرد و پيرزن سرزنده و ش ــغول مي ش مش
مهرجويي با نگاه ستايش گر ويژه اش به زندگي، به جاي پرداختن به زواياي تاريك شهر، 
ــاداب هستند و مردم به يكديگر  نوعي مدينه  فاضله را از تهران خلق مي كند كه همه ش
ــاز به واسطه  سفارشي بودن فيلم اصرار  ــت هم را مي گيرند. آيا فيلمس كمك كرده و دس
داشته كه حتما تصويري مثبت از شهر ارائه شود و معضالت شهر را فراموش كرده يا اين 
چنين با افسوس به مخاطب يادآورى مى كند كه اي كاش چنين شهري داشتيم؟ در فيلم 
مدام ساختمان هاي قديمي قاجاري را مي بينم كه مورد تحسين قرار مي گيرند و موقعيت 
ــخره گرفتن شاهان قاجار در عين تحسين عناصر هويتي شان به  پارادوكس واري از به س

وجود مي آيد.

جمع بندي
كمتر بنا و يا محله اي خاص در تهران را مي توان نام برد كه با هويت ويژه اش يا براي 
القاي معنايى خاص در يك فيلم سينمايي ظاهر شود؛ مگر براي اشاره به پايين و باالي 

شهر، محالت خالف و نا امن يا دره هاي تفريحي تهران.
در هر صورت محالت قديمي، زورخانه ها و حمام ها، كوچه هاي تنگ با ديوارهاي بلند 
و ساباط ها به دليل بار بصرى و پتانسيل دراماتيك خود بسيار مورد توجه فيلمسازان، به 
خصوص در دوره هاي پيش از انقالب بوده اند. در سال هاي اخير، دورنماهاي شهر بزرگ 
ــهر، به دليل همين بار دراماتيك بسيار مورد توجه و  تهران، به ويژه از تپه هاي باالي ش

استفاده قرار گرفته است.
ــهري است كه در سينماي ايران بيشتر از آن كه آگاهانه حضور داشته باشد  تهران ش
يا آن چنان كه تصويري بصري و ماندگار از خود در ذهن بيننده به ياد بگذارد حضورى 
ــته و بيشتر با معضالت اجتماعي و مسائل فرهنگي اش در سينما  خنثى و بى تأثير داش
ديده مي شود. تهران به گواهي فيلم هاي ايراني دوست داشتني نيست. حتي سياه و زشت 
ــينمايي گواهي مي دهد كه فيلمسازانش براي  ــناك هم هست. اين را س و آلوده و ترس
ــازي، به مردم مي نگرند، از آن ها الهام مي گيرند و خود آن ها را در فيلم هاي شان  فيلمس
ــينمايي كه براي همين مردم فيلم  ــش مى دهند و حتى به بازيگرى مي گيرند. س نماي
ــازد. پس نمايش و دروغي در كار نيست. امروز حتى اين كه تهران جايي بود كه  مي س
مي توانست زيبا و دوست داشتني باشد، فراموش شده است. شايد چون ناممكن به نظر 
مى رسد. حتي نسل هايي كه خاطرات نوستالژيكي از اين شهر داشتند نيز اكثراً رفته اند. 
ــاد و نا  ــكوي اول آلودگي و ترافيك و فس ــند كه بر س حاال همه  اين تهران را مي شناس

امني ايستاده است 
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تصوير 6 : «كسي از گربه هاي 
ايراني خبر ندارد»؛ جوانان بر 
روي پشـت بام با پس زمينه 
شهر. تصاوير شهر تهران، در 
سرتاسـر فيلم حضور دارند؛ 
در سـكانس هاى سـوارى بر 
موتور، ماشـين يا مشابه اين 

نما و نماى قبلى.

تصوير7 : «كسي از گربه هاي 
ايراني خبر ندارد»؛ سكانس 
رانندگى، و تمرين موسيقى 
درون ماشـين در خيابـان 

آشناى وليعصر

تصوير 8 : «كسي از گربه هاي 
ايراني خبر ندارد»؛  ساختمان 
نيمه كاره و تصاوير بزرگراه ها 
كـه مى توان به عنـوان يكى 
از عناصـر هويتـى تهران در 

سينما از آن ها نام برد.
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