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  چكيده

 و نقض  كنند، مي زندگي آن در كه اي جامعه و افراد بين روابط آن طي كه است فرايندي جتماعيا دطر

 طرد. گيرد مي قرار وفرهنگي اقتصادي،اجتماعي مخاطرات انواع  معرض شخص  نتيجه، در. شود مي سست

 عمده مضامين حاضر، پژوهش در. كند فراهم شده طرد افراد براي را بزهكاري بروز زمينه تواندمي شدگي

توضيح خواهيم داد. در ادامه، ما تحليل  فني و فرهنگي اجتماعي، رمزگان قالب در شناسي را  نشانه روش

توان ادعا نمود فيلم ضمن پژوهش، مينشانه شناسانه فيلم سيزده را انجام داديم. مطابق با يافته هاي 

داند  كه زمينه بروز انواع بزهكاري ها اي در حال گذار ميبازنمايي طردشدگان، طردشدگي را محصول جامعه

هاي نابرابر كه منجر در آن فراهم است. طردشدگان نه از بيرون يك جامعه بلكه از بطن آن، در پي موقعيت

اي با تحميل انسان آنارشيست به متن شهر شان را به چنين جامعهاعتراض اند وبه طرد آنها شده برخاسته
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  بيان مسئله

ميزان قادر به بيان تا چه ها  هاي جمعي مجرا و ميانجي بيان واقعيت (جهان خارج) اند. اينكه اين رسانه رسانه

كنند در كنار موانع و نواقص فرمي و محتوايي آنها در بيان  اند و چه امكاناتي براي بيان آن ايجاد مي واقعيت

» بازنمايي«واژه ها از  ها دامن زده است. در حوزه رسانه جهان بيرون، بحث قابل توجهي را در حوزه رسانه

معنا از طريق فرهنگ معتقد است استوارت هال . شود تفاده ميعرضه تصويري از جهان اس براي بيان ويژگي

توان معناها را ساخت و آنها را به ساير افراد جامعه انتقال داد. شود. از طريق زبان ميو توسط زبان ساخته مي

ل سازيم و اين عمرويكردهاي اخير به بازنمايي معتقدند چيزها معني خودبسنده ندارند، بلكه ما معاني را مي

دهيم. زبان بستر توليد معنا است و توليد معنا نيز ها انجام ميهاي بازنمايي، مفاهيم و نشانهرا بواسطه نظام

- اين پرسش را مطرح مي اي است. از اين منظر، بازنمايياي كليدي در مناسبات قدرت در هر جامعهوسيله

كند. به دنبال چنين نگاهي اي بازنمايي مييوهبه چه شو كند كه با استفاده از زبان، چه كسي، كدام گروه را 

شود. به اين معنا كه بازنمايي پديدار مي» قدرت«و » ايدئولوژي«، »بازنمايي«به زبان است كه رابطه ميان 

و ايدئولوژيك است كه » قدرت پرورده«ها نيست، بلكه فرآيندي فرآيند نمايش شفاف واقعيت از طريق رسانه

ماند. در واقع، آنچه  شود، درحالي كه بسياري از امور مسكوت ميامور نمايانده مياز طريق آن برخي از 

شوند و يا ها ديده نميشود، احتماالً با منافع عده خاصي گره خورده است و در آنها بعضي از گروهبازنمايي مي

).  اشكال مختلف 141: 1386كاظمي،.(شوند رسد و يا به نحو خاصي بازنمايي ميصدايي از آنها به گوش نمي

تواند به عنوان تجليات زبان در فضاي روابط قدرت قرار بگيرد و منافع ها و متن از هر نوعي ميهنر، رسانه

تواند برآمده از در كنار صداهاي غالب در جامعه كه ميحاكم، صداي غالب و ايدئولوژي رسمي را بازنماياند. 

هاي شد، صداهاي ديگري نيز وجود دارد كه متعلق به گروهبافرهنگ جامعه يا تحت تأثير طبقه حاكم مي

شود و يا بازنمايي آنها همراه با ها بازنمايي نمياي جامعه است. اين صداها در اغلب موارد در رسانهحاشيه

پردازيم. اين فيلم  مي» سيزده«شناسانه فيلم پذيرد. در اين پژوهش، ما به تحليل نشانهها انجام ميسوگيري

مايه خود قرار داده است. طرد شدگان اجتماعي هاي يك نوجوان طرد شده را دستگي روزمره و كنشزند

هاي سازيگروهي هستند كه عمدتاً صداي آنها به حاشيه رانده شده و بازنمايي آنها همواره همراه با كليشه



 يان كرد كه سينما كهتوان اينگونه بخاصي صورت گرفته است. بنابراين، پرسش اصلي اين پژوهش را مي

هاي فُرمي و محتوايي ، كند چگونه  با تكنيكيكي از اشكال بازنمايي است و از منطق زباني تبعيت مي خود

براي پاسخ به پرسش اين پژوهش، ضمن توضيح مضامين عمده  پردازد؟به بازنمايي طردشدگان اجتماعي مي

  پردازيم.مي» سيزده«شناسي فيلم يدئولوژيك به نشانهشناسي در قالب رمزگان اجتماعي ، فني و اروش نشانه

  

  مفاهيم و رويكردهاي نظري

معناي محروم شدن از مشاركت در نهادهاي اجتماعي و نقض حقوق انساني و مدني تعريف  به 1طرد اجتماعي

معناي فرايند جدايي و گسست از بازار كار، اجتماعات و  ديگر طرد اجتماعي به بيرو به تع شده است

گيرد  اجتماعي كه اكنون نيز مورد استفاده سياستمدران نيز قرار ميايدة طرد  باشد.ميهاي اجتماعي  سازمان

  .شناسان و براي اشاره به منابع نوين نابرابري مطرح شدبار از سوي جامعه براي نخستين

دهد. در هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را پوشش مياجتماعي مفهومي چندبعدي است كه جنبه طرد

طرد اجتماعي به شكست در كسب سطوحي از قابليت در اشكال مختلف كاركردي مربوط  )sen(نگاه سن 

ي و نقض ). طرد اجتماعي به معناي فقدان مشاركت در نهادهاي اجتماع1384:38شود(غفاري،تاج الدين،مي

  ).40حقوق انساني و مدني تعريف شده است(همان: 

هاي مادي مانند بازار اند و يا فقط از سرمايهطرد شدگان فقط از لحاظ نژادي، جغرافيايي يا مادي طرد نشده

اند. براي مثال نابينا فقط از داد و ستدهاي مادي كنار نرفته بلكه و معامله و داد و ستدهايشان كنار نرفته

تواند جايگاهي منفي و نامناسب دارد. بنابراين، زخم سمبوليك درست مانند زخم جسمي ميوه بر آن، عال

  ). 14: 1385كم و بيش قابل فهم باشد(زيبرا،

هايي نظير سالخوردگان، معلوالن، مجرمان، بيكاران، فقيران، كودكان خياباني و شايد مهمترين اينها، گروه

هاي هاي آنان نيز در ميدانشوند چراكه فعاليتمطرودين جامعه محسوب ميهاي جوانان اغلب گروه

                                                            
1. Social Exclusion 



گونه افراد اند. اينها و افراد جامعه است ولي از سوي جامعه تأييد نشدهاجتماعي منوط به پذيرش ديگر گروه

  زنند.براي جبران كمبودها و رهايي از معضالت خويش دست به انواع انحرافات اجتماعي مي

جتماعي شخص در جامعه را تعيين نه نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه انسجام ادر هرگو

هاي بيرون از قدرت كنترل كند، طرد داللت بر عمل دارد. به عبارتي، افراد به واسطه شرايط و تصميم مي

جتماعي، تعلق اي نظير تضعيف در پيوندهاي اشود. طرد اجتماعي، عمدتاً به مسائل رابطهآنها، طرد مي

  ها و حمايت اجتماعي اشاره دارد. نداشتن، انزوا و گسست از شبكه

 رويكردهاي طرد اجتماعي 

  اند از:  سه رويكرد متفاوت در مورد طرد اجتماعي وجود دارد كه عبارت، 2و گرداين 1به نظر دامبروزيو

وياي سلب صالحيت اجتماعي ديده عنوان فرايند پ .رويكرد فرانسوي؛ مطابق اين رويكرد، طرد اجتماعي به1

در اين  شود.كنند نقض و قطع مياي كه در آن زندگي ميشود كه به موجب آن روابط بين افراد و جامعهمي

سازند و رويكرد دولت مسئول تقويت پيوندهاي اجتماعي است كه افراد و جامعه را به يكديگر متصل مي

يعني افراد با رعايت هنجارهاي اجتماعي و مشاركت در بازار كار  د.يابواسطه آن انسجام اجتماعي ارتقاء مي به

شوند. ويژگي و امتياز رويكرد فرانسوي در مورد طرد اجتماعي نقش از حمايت اجتماعي دولت برخوردار مي

تنها نشانگر  طرد اجتماعي نه شود.محوري است كه به پيوستگي، همبستگي و مسئوليت اجتماعي داده مي

  دهد. ها را در تأمين همبستگي اجتماعي نيز نشان ميفرد است بلكه ناتواني دولترفتار هر 

اي از افراد كه داراي حقوق و وظايف عنوان مجموعه .رويكرد انگلوساكسون؛ طبق اين رويكرد جامعه به2

هاي تماس عنوان شود. در اين نگاه پيوندهاي اجتماعي بهپردازند ديده ميهستند و به رقابت با يكديگر مي

هاي برابر براي همه، افراد در ساالر با فرصتدر يك جامعه مردم شوند.داوطلبانه متقابل بين افراد فهم مي

كس مسئول موقعيت اجتماعي ديگران هيچ ،در نتيجه باشد هستند.انديشه كسب آنچه كه مطلوبشان مي

واسطه عدم قابليت و شكست  به» تحميليطرد «يكي  مطابق با اين رويكرد دو نوع طرد وجود دارد. نيست. 

                                                            
3. D'Amboise Conchita  
4.Carlos Gradin 

  



كه فرد از روي اختيار با  »طرد ارادي«هاي حيات اجتماعي و ديگري هاي بازار و ساير عرصهدر فعاليت

  (Gradin, 2003:4)نمايد. جامعه قطع رابطه مي

اختيار دارند، و هايي كه منابع را در .رويكرد انحصاري؛ اين رويكرد جامعه را تركيبي از دو گروه خودي، آن3

هاي معيني به  طرد اجتماعي ناشي از تحميل گروه بيند.هايي كه منابع را در اختيار ندارند ميغيرخودي، آن

مراتب اجتماعي  هاي معيني كه براي به حداكثر رساندن رفاه خود و صعود در سلسله ها است.گروهديگر گروه

به مبارزه با اين پديده نباشد، انسجام اجتماعي از بين  منابع الزم را در دسترس دارند.چنانچه دولت قادر

  خواهد رفت. ليكن همبستگي درون هر گروه تقويت خواهد شد. 

 ابعاد طرد اجتماعي

   اند از:  شود. ابعاد طرد عبارتطرد اجتماعي با ابعاد طرد فهم مي 1به نظر اوندرو

  . منابع مادي؛ محروميت و فقر1

  هاي اجتماعي در فعاليت تنهايي، عدم مشاركتاحساساجتماعي، . روابط اجتماعي؛ انزواي2

هاي مذهبي، عدم حضور هاي گروهي، عدم حضور در نشستمدني؛ عدم مشاركت در فعاليت. فعاليت3

  هاي محليدر انجمن

  . خدمات اساسي؛ نداشتن، آب، برق، گاز، تلفن، اتوبوس، پست، داروخانه.4

  ها، ها، نداشتن اطمينان نسبت به همسايهنداشتن رضايت از همسايه.طرد از روابط همسايگي؛ 5

  )31: 1380.(نبوي،هانداشتن احساس امنيت از جانب همسايه

گيرد. رساند و معموالً در برابر مشاركت قرار ميبنابراين طرد اجتماعي نوعي طرد و رانده شدن را مي

نوعي منزوي شده باشد دچار طرد  نداشته باشد و بهعبارت ديگر هر آن كس كه مشاركت اجتماعي فعال  به

شود و  كنند نقض و سست مي اي كه در آن زندگي ميروابط بين افراد و جامعهطي اين فرآيند،  شده است.

گيرد. از آنجا كه فعاليت  نتيجه ، فرد در معرض انواع مخاطرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار مي در

هاي اجتماعي است، اين   تماعي منوط به پذيرش آنها از سوي ساير افراد و گروههاي اج  جوانان در عرصه

                                                            
1.Maria Evandrou 



بنابراين، الزم است در ادامه از منحرفان .  تواند زمينه را براي بزهكاري آنان فراهم كند شدگي خود مي طرد

  شوند، صحبت به ميان آورد.كه در نتيجه طرد اجتماعي دچار بزه مي

 
  منحرفان اجتماعي

واحدي از انتظارات هنجارمند توسط اعضاي يك  زم براي زندگي اجتماعي سهيم شدن در مجموعهشرط ال 

شوند. شكست يا موفقيت در حفظ اين اجتماع است، هنجارهايي كه تا حدي به خاطر انسجامشان حفظ مي

هاي جامعه يا  هرگونه رفتاري كه با چشمداشتهنجارها تأثير سراسر مستقيمي روي انسجام رواني فرد دارد. 

دهدكه يك  انحراف زماني رخ مي شود. گروه معيني در داخل جامعه تطبيق نداشته باشد، انحراف ناميده مي

در كتاب داغ ننگ؛  1. اروينگ گافمن)160،ص 1383يا يك گروه معيارهاي جامعه را رعايت نكند.(كوئن، فرد

كند كه  افراد پايگاه اجتماعي  ها صحبت ميانحرافاي از چاره انديشي براي هويت ضايع شده، درباره دسته

دهند تا پايگاهي را كه تمايل دارند بپذيرند: آنان در مقابل نهادهاي خود را داوطلبانه و آزادانه تنزل مي

ها، اشتغال تمام وقت مشروع اي بين جنسيتخانواده، نظام منزلت سني، تقسيم نقش كليشه-اساسي جامعه

به شكلي بي قاعده و تا حدي  - شخصي دولتي و مورد تأييد، و تقسيم طبقاتي و نژادي همراه با يك هويت

ناميد. افرادي را كه به تنهايي و  2»هاپيوند بريده«توان زنند. اين افراد را ميگرانه  دست به كنش ميآشوب

ناميد. افرادي را كه به » نامتعارف«توان غير عادي يا كنند ميبدون توجه به ديگران اين موضع را اتخاذ مي

شوند(و اغلب تحت يك هاي خاصي متمركز ميكنند و درون ساختمان يا مكانصورت جمعي فعاليت مي

ناميد. افرادي را كه در يك اجتماع يا محيط اجتماعي كوچك دور هم » فرقه گرا«توان فعاليت خاص) مي

ا يك اجتماع منحرف، ناميد. آنها سازنده شان رو حيات جمعي» منحرفان اجتماعي«توان شوند ميجمع مي

).  اين منحرفان اجتماعي، به شكلي كه در اينجا 187: 1392يك گونه خاص از منحرفان هستند. (گافمن،

كاران، ها، معتادين مواد مخدر، بزههايي در حوزه انحرافات هستند. روسپيتعريف شد، هسته مركزي پژوهش

هاي ها، كارگران سيرك، دورگردها، الكليردهاي درويش مسلك، كوليگجانيان، نوازندگان جاز، خيابان

                                                            
1.Erving Goffman   
2.Disaffiliated 



اي، ولگردهاي ساحلي، ساكنان مجرد و اسماً متأهل كالن شهرها كه گيران، قماربازهاي حرفهولگرد، معركه

كنند، و در عوض در پي روابط نامشخص و بدون چارچوبي خود را از فرصت داشتن خانواده محروم مي

بازها همگي در اين چند خفيف و مقطعي، در حال طغيان عليه نظام خانواده است و  همجنسهستند كه هر 

شوند. به آنها به كنندگان جمعي نظم اجتماعي تلقي ميگيرند. اينها مردماني هستند كه نفيدسته قرار مي

گيري در باندهاي هاي موجود براي پيشرفت و اوجشود كه قادر به استفاده از فرصتعنوان كساني نگاه مي

   دهند.هاي انگيزشي جامعه نسبت ميهاي خود را به قالباند و شكستپرواز متعدد و مورد تأييد جامعه نبوده

كشند، گونه كه تعريف شد، امتناع خود از پذيرش جايگاهشان را به رخ سايرين ميمنحرفان اجتماعي، آن

كه در درون مرزهاي بومي اجتماعشان شود، به شرط آنيگونه آنها مدارا مالبته موقتاً با اين شورش ژست

خود، و همچنين  محلي كه منحرف بتواند آزادانه  باشند. اين اجتماعات مكاني براي دفاع فرد ازمحدود شده

آورند. اما اي است، بوجود ميدر مسيري قرار گيرد كه احساس كند حداقل به اندازه ديگران فرد شايسته

هاي عادي مساوي بلكه از آنها كنند كه نه تنها با آدمحرفان اجتماعي اغلب احساس ميگذشته از اين من

داشتند. منحرفان اي است كه در غير اين صورت مياكنون دارند بهتر از زندگياي كه همبهترند، و زندگي

ه تنها همدردي كنند و نهاي عادي سرگردان تجويز ميهايي از انسان بودن براي آدماجتماعي همچنين مدل

  ).188- 189: 1392كنند (گافمن،بلكه عضو جديد هم جذب مي

گيري انحراف اجتماعي و فرآيند طردشدگي و به تبع آن بروز و شكلهدف اين پژوهش، نحوه بازنمايي 

گروهي به نام منحرفان اجتماعي است. به عبارت ديگر، در اين پژوهش نحوه بازنمايي طردشدگان در 

  پردازيم.گيرد. به همين منظور در ادامه به مطالعه نظريه بازنمايي ميمورد مطالعه قرار ميسينماي ايران 

  بازنمايي چارچوب نظري: نظريه 

به معناي نوعي  »بازنمايي « با مروري بر ادبيات نظريه انتقادي مي توان دريافت كه خوانش متعارف از مفهوم
توان قائل به  ده و در واقع نميش متزلزل   بنياد و مدتهاست كه بي  انعكاس يا ثبت تصوير روشني از واقعيت،

تلقي كرد. و در مقابل، رفته رفته اين   2»عام«يا  1 »عيني«اي بود كه بتوان آن را كامالً  هيچ گونه بازنمايي

                                                            
1. objective  
2. universal 



يك  است از منظر يا جايگاه» ايبرساخته«، در واقع  »بازنمايي«ايده طرفداران بيشتري يافته است كه هر 
باشد، يا اقتصاد دان، يا فيلسوف،  هنرمند تواند مي گر نظاره اين  ذهن فعال يا يك ناظر مشخص؛ كه

علوم اجتماعي يا ارتباطي و اصوالً درك ما از جهان واقعيت، مبتني بر  پرداز نظريه   سياستمدار، دانشمند، يا
هاي اند و واقعيتجريانكنشگران متعدد است. حوادث و رويدادها در  هايبرساخته همين  اي از مجموعه

فيزيكي واقعاً وجود دارند، اما ما هيچ گونه دسترسي يا شناخت مستقلي نسبت به آن ها نداريم مگر از طريق 
ها  بازنمايي همان نتيجه در  است،  يا واقعي» يطبيع« جهان اين در ما، زعم  همين بازنمايي ها. هر آنچه به

از زنانگي و مردانگي درقالب جنسيت كه يك مفهوم فرهنگي (و نه  آنچه مثال، عنوان به  حاصل آمده است.
زيستي) است، درك مي كنيم محصول زبان، و رفتارهاي اجتماعي ما است، يعني برساخته ها يا به عبارتي 

گروه بندي هاي اجتماعي  يا مشخص هاي نقش جهت در را ما كه است   هاي فرهنگيبازنماييهمان 
   .كنند مشخصي هدايت و كاناليزه مي

و استفاده از يك چيز به جاي چيز » ها و مفاهيممعناسازي از طريق به كارگيري نشانه«معموالً بازنمايي را 
« كند: كنند. هال بازنمايي را اينگونه تعريف مي) تعريف مي333: 1385(ميلنر،» ديگر با هدف انتقال معنا

نمايي يعني بازنماياندن تصاوير ذهني در طي روند تعبير و تفسير. بنابراين، نوعي دگرديسي و دستكاري باز
  ).46: 1992(هال،» در فرايند بازنمايي اجتناب ناپذير است

  نظريه هاي بازنمايي

گرا و تتوانيم بازتابي، نيدرباره چگونگي بازنمايي معنا از طريق زبان سه رهيافت كلي وجود دارد كه مي
  انگار يا سازه باور بناميم.سازه

شود كه معنا در خود شي، شخص، تصور يا رويداد موجود در جهان نهفته است و در رهيافت بازتابي، ادعا مي
: 1393كه در جهان واقع وجود دارد بازتاباند(هال،كار زبان اين است كه مانند آينه معناي راستين را چنان

هاي پوزيتويستي است كه زبان را ابزاري براي انتقال معنايي كه در چيزها وجود سنت). اين نظريه وامدار 48
كند كه اين گوينده يا مؤلف است كه معناي داند. برعكس، رهيافت دوم درباره بازنمايي استدالل ميدارد، مي

- ند كه مؤلف ميدهكند. لغات همان معنايي را ميمنحصر به فرد خود را از طريق زبان بر جهان تحميل مي

هاي هرمونتيكي شاليرماخر و ). اين نظريه به ويژه در سنت49گراست(همان:خواهد. اين همان رهيافت نيت
  دانستند و رويكردهاي پديدارشناسانه قابل شناسايي است.ديلتاي كه فهم را كشف ذهنيت مؤلف مي

هاي مادي رهيافت منكر جهان و اُبژه شود. ايندر رهيافت سوم، بر خصلت اجتماعي و عمومي زبان تأكيد مي
نيست اما معتقد است اين جهان مادي حامل معنا نيست و نظام زباني يا هر نظام ديگري كه براي بيان يا 

هاي مفهومي بريم حامل معناست. كنشگران اجتماعي هستند كه نظامبازنمايي مفاهيم خود به كار مي



برند تا معنا بسازند، جهان را معنادار هاي بازنمايي را به كار ميهاي زباني و ديگر نظامفرهنگ خود و نظام
  كنند و درباره آن جهان ارتباط معناداري با ديگران برقرار كنند.

  شناسي و روش تحقيق روش

شناس كه متأثر از آثار زبان 1شناختيگرايي داراي دو الگوي مرتبط است. رهيافت نشانهرويكرد برساخت
  وامدار كارهاي ميشل فوكو است.كه  3است و رهيافت گفتماني 2دوسوسور سوييسي فرديناند

شود، به مطالعه زندگي و حيات شناسي نوين نام برده ميفردينان دوسوسور كه از او به عنوان پدر زبان
) يعني، بين parol) و گفتار(langueپردازد. در ابتداي كار، بين زبان(ها در بطن زندگي اجتماعي مينشانه

اي از عالئم مشخص و وابسته به هم كه نظام قوانين بر آنها حاكم است(زبان به عنوان زبان به عنوان مجموعه
شود(زبان به عنوان امر ارتباط تحقق يك ساختار) و زبان به عنوان چيزي كه در گفتار و يا نوشتار ظاهر مي

ن قوانين و رمزگان را بخش اجتماعي زبان تمايز قائل است. براي سوسور، ساختار زيري ها)يافته بين انسان
كه اشاره به  5يا تصور صوتي و مدلول 4دهد: دالاز نشانه ارائه مي» دو وجهي« دانست. سوسور الگوي مي

-كند. نشانه پيوند بين دال و مدلول است. از نظر سوسور، معناي نشانهمفهومي دارد كه دال به آن داللت مي

هاي مادي. در ها يا هر نوع ارجاع به اُبژههاي ذاتي نشانهها با يكديگر است تا ويژگيها از رابطه نظام يافته آن
يابد، بلكه ارزش آن ناشي اي قائم به خود معني نميهر چيزي وابسته به روابط است، هيچ نشانه« نظام زبان 

  ).21: 1387سجودي،»(هاي ديگر استاز رابطه آنها با نشانه

ناميد، با منطق ارتباط نزديكي ها مييرس كه خودش آن را نظريه صوري نشانهنشانه شناسي از منظر پ
 7گيرد)؛ تفسير(صورتي كه نشانه به خود مي 6داشت. از ديد پيرس نشانه داراي الگوي سه وجهي است: نمود

اساسي هاي دهد). يكي از تفاوت( كه نشانه به آن ارجاع مي8شود) و موضوع(معنايي كه از نشانه حاصل مي
گونه كه سوسور به تصوير بين نظام دوتايي سوسور و نظام سه وجهي پيرس در اين است كه نظام زبان آن

دهد يك جريان پوياي در يرس شرح ميپگونه كه كشد يك نظام بسته همزماني است، نشانگي، آنمي
  ).206- 207: 1386حركت است(سجودي،

                                                            
1.Semiotics approach 
2.Ferdinand de Saussure 
3.Discursive approach 
1.signifier  
2.signified 
3.representamen  
4.interpretant 
5.object 



هاي مختلف به كار گرفته شده ار توسعه پيدا كرده و به شيوهشناسي از زمان مرگ سوسور بسيرهيافت نشانه 
ايم. به نظر است. در اين پژوهش، براي كشف رمزگان موردنظر از چارچوب نشانه شناختي فيسك بهره برده

اي كه قرار است در يك رسانه( فيلم يا برنامه تلويزيوني) پخش شود، پيشاپيش با رمزهاي فيسك، واقعه
  به قرار زير است:ري شده است. الگوي فيسك براي تحليل متن اجتماعي رمزگذا

ها در اين نظام، همواره و رمزگان اجتماعي: جامعه نظامي از روابط اجتماعي است و حضور انسان - 1
ها و... همراه هاي گروهي، آداب و رسوم، مدها، بازيها، نشانها، هوستها، آيينپيشاپيش با ميثاق

هاي آن ريشه ددر تاريخ و ناخودآگاه فرآيندهاي روابط اجتماعي و قاعدهجايي كه است و از آن
 ).126: 1380هاي ضمني نيرومندي هستند(گيرو،جمعي دارند، رمزهاي اجتماعي داراي داللت

  توان رمزگان اجتماعي را به رمزهاي زير تقسيم كرد:بنابراين مي
  اي فرازباني)الف) زبان كالمي(نحوي، واژه

  ندامي(برخورد جسمي،ظاهر، حاالت چهره، حاالت بدن،حركات سر، اشارات...)ب)رمزهاي ا
  ج)رمزهاي كاال محور(مد،لباس،فناوري)

  ).136: 1382ها،تشريفات، ايفاي نقش) (ضيمران،د)رمزهاي رفتاري(مراسم،بازي
زنمايي رمزگان بازنمايي: دوربين، نورپردازي، تدوين، موسيقي و صدابرداري كه رمزهاي متعارف با- 2

دهند: از قبيل روايت، دهند و رمزهاي اخير نيز بازنمايي عناصر ديگري را شكل ميرا انتقال مي
  كشمكش، شخصيت، گفتگو، زمان و مكان، انتخاب نقش آفرينان و ...

دهند كه اي سامان مييا ايدئولوژيك: رمزهاي  ايدئولوژيك، ساير رمزها را به گونه رمزگان تفسيري - 2
ز معاني سازگار و منسجم بوجود آيد و اين معاني نيز، خود شعور متعارف جامعه را اي امجموعه

بندي دهند. رمزهاي ايدئولوژيك به طور مستقيم به تأثير قدرت در تنظيم و طبقهتشكيل مي
شود. كاركرد رمزهاي ايدئولوژيك، طبيعي سازي و اسطوره سازي از رمزهاي ديگر مربوط مي

 ). 129-130: 1380گر است(فيسك،واعد سلطهرمزهاي قراردادي و ق

  شناسي فيلمنشانه

شناسي علمي است كه چگونگي توليد معني را در جامعه توان گفت كه نشانهشناسي ميدر تعريف نشانه
-ي فرآيندهاي داللت و ارتباط؛ يعني به مطالعهشناسي به يك اندازه، به مسئهكند. از اين رو نشانهبررسي مي

  )104: 1379پردازد. (كالر، ي معني ميي توليد و مبادلههاي شيوه

كند. شناسي را در تقابل با سنت رئاليستي مسلط دنبال ميشناسي در نظريه فيلم، پرسش اصلي نشانهنشانه
سازد. بنابراين، كنند، ما را به چگونگي، برساختن معنا مرتبط ميها توليد معنا مياين پرسش كه چگونه فيلم



: 1381رود(هيوارد،شناسي يك فيلم از فرايندهاي طبيعي شده و رئاليستي در سطح فيلم فراتر مينشانه
352.(  

زيبايي هايي كه امروزه به شكل كاربردي به تحليل متون سينمايي در قالبي فراتر از نگاه صرف يكي از حوزه
ي متفكراني مانند  هاي گسترده ششناسي امروزه در نتيجه تالنشانه .شناسي استپردازد، نشانهشناسانه مي

ي مطالعاتي منسجم و  به حوزه» اومبرتواكو«و » پير پائولو پازوليني «، » كريستين متز«، » روالن بارت«
هاي متفكر زبان شناس  پرباري در مطالعات سينمايي تبديل شده است. آثار اين متفكران ريشه در انديشه

ر كه پايه گذار اين علم است، نشانه شناسي را علم بررسي حيات دارد. سوسو »فردينان دو سوسور«سوئيسي 
كند و معتقد است كه بخشي از  را علمي اعم از زبان شناسي تلقي مي داند و آن ها در بافت اجتماعي مي نشانه

  )196 - 193: 1382پردازد. (ضميران،  هاي آن مي ها به زبان شناسي و روش ي نشانه اين دانش عام درباره

دهد، كه مي تواند در تمام  شناس قرار ميابزارهاي مفهومي بسيار كارايي را در اختيار متفكران نشانه سوسور
ها، نظام دالي و مدلولي موجود در ها مورد استفاده قرار گيرد. قراردادي بودن نشانه هاي مطالعاتي نشانه حوزه
هاي همزمان، بخشي از  اد امكان تحليلهاي تحليلي جانشيني و همنشيني ، در كنار ايج ها و محور نشانه

 قابليت ) 27-22: 1382كند.(سجودي،  هاي نشانه شناسي فراهم مي امكاناتي هستند كه سوسور براي تحليل
 ي حوزه از شناسي نشانه كه است شده سببب تر، گسترده مطالعاتي هاي حوزه در عناصر اين گيري كار به

 آثار در را آن بارز ي نمونه كه يابد، دست تر گسترده هايي حوزه به و رود فراتر شناسي زبان مطالعات محدود
  توان مشاهده كرد. ن پوشاك و نظام غذايي) ميزبا تحليل مانند( »بارت روالن«

شناختي را از يك طرف افرادي همچون برودل و كارول در انتقاد از ساختارگرايي و شناختي نشانهالگوي زبان
دند و از طرف ديگر افرادي همچون ميشل كولين با تعريفي مجدد از پروژه متز، پساساختارگرايي دنبال كر

  اند. شناختي به كار گرفتهشناختي چامسكي را در تحليل نشانههاي زبانمقوله

پردازد. اما اين شناسي كاربردي متزي به مطالعه چگونگي توليد معنا در فضاي اجتماعي و تاريخي مينشانه
-گيرد، بلكه بايد چگونگي توليد معنا  را در فضاي اجتماعي و تاريخي جستخالء صورت نميتوليد معنا در 

  كند. شناختي فيلم را به هفت مرحله متمايز تقسيم ميوجو كرد. راجراُدين  فرآيند تحليل نشانه

  

 - 3سازي: ساخت جهان تخيلي و داستاني داستان-2ديداري -هاي شنيداريرمزسازي: ساخت نشانه- 1
واقعي تلقي كردن دنياي  -4هاي آنتاگونيستي بندي رويدادهاي مربوط به سوژهسازي: زمانروايت

آگاه » فيلم«باور: نظام گسستي كه براساس آن بيننده از تجربه  -5داستاني(چه عيني باشد و چه ساختگي) 
-خيال -7كند ف ميعملياتي كه كليه لحظات فيلم را در خدمت روايت تعري» ايآرايش مرحله -6شود مي

  ).173: 1387كند(خالق پناه، پردازي: بعدي كه جايگاه بيننده را مشخص مي



كاوانه تحت باشد. الگوي روانكاوي نيز ميشناختي، داراي الگوي روانشناسي فيلم عالوه بر الگوي زباننشانه
، و اسالوي ژيژك آن را رواج 1هاي اخير كساني چون ژان كوپيكبندي شده و در دههتأثير ژاك الكان صورت

پردازد. در اين ديدگاه اي نمادين درباره نگاه ميهاي الكان به تدوين نظريهاند. كوپيك براساس نظريهداده
گاه براي خود مشهود و مرئي نيست. كوپيك تواند جايگاهي متعالي كسب كند. چراكه هيچسوژه هرگز نمي

  ).288: 1383سازد( استم، ر قلمرو ديداري را براي ما آشكار ميداند كه ساختاشناسي را علمي مينشانه

كند. استوارت هال به اين شناسي، فيلم هنري توليدي است كه چيزي را بيان ميهاي نشانهفرضبنابر پيش
هاي زندگي خود، براي آنها جايگاه گويد. توليدكنندگان فيلم ضمن بازتاباندن سبكمي» ساخت انتخابي«امر 

دهند. از طرف ديگر، آنها با ارائه تعريفي از آراي فرهنگي، اند و قابليت پذيرش آنها را نشان ميقائلخاصي 
  ).263-264: 1380دهند(بيگلتون،برداشت خاص خود را از جامعه و تحوالت آن به ما مي

زد. فيلم، پرداهاي اجتماعي و سياسي ميهايي است كه به توليد ذهنيت فردي و هويتفيلم يكي از حوزه
هاي خود از واقعيت را نيز بيان و توليد نظامي از معاني است كه ضمن بازنمايي وقايع اجتماعي، حساسيت

  پردازيم. اثر هومن سيدي مي  »سيزده«شناختي فيلم كند. در ادامه، به تحليل نشانهمي

  شناسي فيلم سيزدهنتايج پژوهش؛ نشانه
  گزيده فيلم

دليل  شود. او به در آغاز دوران بلوغش، با جدايي والدين از يكديگر مواجه مي  ساله سيزده، نوجوان »بماني«
تر را براي دوستي انتخاب كرده و  اش، دوستاني از خود بزرگ اين چالش و تغييرات در زندگي خصوصي

است كه  گيري شخصيت و هويت اين پسرنوجوان مقارن با اين اتفاق برد. دوران شكل درواقع به آنها پناه مي
در دو پيرنگ اصلي » سيزده« .كنند او با افرادي بر بخورد كه زندگي او را دستخوش تحوالتي عظيم مي

. شود: پيرنگ اول طالق و تبعات آن در خانواده و دومي بلوغ و تلمس تغييرات خاص نوجواني ريزي مي طرح
. است» بماني«اصلي فيلم، يعني  چهار شخصيت اصلي دارد، اما تمركز كارگردان بر شخصيت» سيزده«فيلم 
شنويم و عمدتاً خشم فروخورده برشي بر زندگي كاراكتر اصلي فيلم كه كمتر در فيلم از او سخني ميفيلم، 
 بينيم.هاي پذيرفته جامعه نيست، ميهايي كه متناسب با نُرمرا با كنشاو 

  پردازيم.هاي فيلم مياز سكانس در ادامه به تحليل برخي
  

  شناختي فيلم سيزدهنشانه تحليل
  

                                                            
1.Joan Copjec 
2.Slavoj Zizek 



آيد، پيرمردي كنار اتوبوس در سكانس نخستين در نمايي باز(جاده) كه عنوان بندي فيلم هم روي آن مي
شود كه در يكي ديگر از  اي نشسته و در همين حين، ماشيني با سرعت زياد در جاده واژگون ميمخروبه

ن و سرگذشت يكي از بينيم. كليت داستامرد مينماهاي فيلم همين صحنه را  اما از زاويه ديد پير
  شود.ها در همين صحنه نهفته است كه در ادامه از او صحبت مي شخصيت

اي به سن او دارد، در وان حمام سر را روي زانوي در نمايي ديگر، بماني سيزده ساله كه نام فيلم هم اشاره
كند و وقتي سورئال، بماني در استخري بزرگ شنا ميشود. در نمايي خود قرار داده و در آب غوطه ور مي

اي دوربين هم سطح چشم به گشايد از دنياي تخيل فاصله گرفته و با چشماني باز در زاويهچشم مي
كند. سكانس اول و شود. سكانس بعدي، فضاي آشفته خانه بماني را بازنمايي ميدوربين(مخاطب)خيره مي

سازد. نگاه گر بماني را ميگي و نامنظم است كه در كل زمينه نگاه پرسشدوم فيلم، فضايي پراسترس، آشفت
سازد. اين اي فيلم را ميگر بماني به فضاي خانه كه پدر و مادر مشغول دعوا هستند، كليت نظام نشانهپرسش

 شود. غوطه ورنگاه داللت ضمني است بر دو سكانس آغازين فيلم و نمايي كه بماني در آب غوطه ور مي
ور شدن او در رؤيا براي فرار از شرايط زندگي و به نوعي غرق شدگي اي است بر غوطهشدن او در آب استعاره

اي مخاطب سرنوشت او حاصل از تراژدي تنهايي اوست. حركت دوربين آهسته و روي دست است و به گونه
ها شود و از پلهآهستگي رد مي زند بهاي كه پدر به صورت مادر سيلي ميكند. بماني از صحنهرا دنبال مي

اي كه با اختالفات پدر و مادر بازنمايي رود. اين نما داللتي است بر ساخت سرنوشت بماني بر ويرانهباال مي
  شود.مي

از جنس فرهنگ است. به زبان » خانه«توان گفت در بيان رمزگان ايدئولوژيك دو سكانس آغازين مي
است.  نيازهايي » نياز زيستي«سيالو مالينوفسكي خانه در واقع نوعي كاركردي و منطبق با انديشه بران

هايي از خانه زمينه« گويد: طور كه آنسن وو ميهمانند توليد مثل، آسايش، تحرك، لذت و رشد. همان
شود. خانه جايگاه آشفتگي و عزيمت به زمان رستگاري است. جايي كه عواطف تجديد و رازها آشكار مي

). بنابراين، ما با يك واژگوني معنا روبرو هستيم و خانه در جهان مدرن 1383آنسن وو،»(د استثبات ون ركو
شويم كه منطبق با رمزگان فرهنگي ما هايي روبرو ميهاي ابتدايي با صحنهيابد. در سكانسمعناي جديد مي

  شود.بازنمايي مي» خانه« نيست و فضايي آشفته از اُبژه

كند. او در اش به ديواري خيره شده، نگاه مياتاق خود از پنجره زني تنها كه در خانه بماني در نماي بعد در
  كند.فقدان پدر و مادر  نياز عاطفي خود را بيرون از فضاي خانه جست و جو مي

هاي مختلفي شهر با تمام تناقضات ترين رمزهاي اجتماعي اين فيلم هستند. در سكانسمحيط و فضا از مهم
شود. در سكانسي از فيلم، وقتي بماني متوجه رابطه مردي با زن هاي زيرين خود بازنمايي مييهدروني و ال



شود خشم خود را با لگد شود و به نوعي در رابطه عاطفي كه زاييده تخيلش است، سرخورده ميهمسايه مي
در نمايي ديگر، سامي  گذارد.ها و فرو كردن چاقو در تنه درخت به نمايش ميكوبيدن به در خانه همسايه

برخورد منطقي با خشم بماني دارد و  هم عرض راه رفتن آنها در خيابان و يا تقدم سامي در راه رفتن داللتي 
هاي  اند. چند جوان روي پشت بام يكي از بلوكاست بر سرنوشت مشترك هر دو كه از جامعه طرد شده
- اند. بلوكو آواز مشغول و يا دور آتشي جمع شده مسكوني تجمع كرده اند و هريك به انجام حركات موزون

هاي سيماني كه مردمان شهر را در خود جاي داده، پشت بام و راهروهايش پناهگاهي براي مطرودين جامعه 
هاي هايي سرگردان و بي حوصله به جواني كه واژهاست. در اين نما كه سامي،بماني، آرش و مجيد با نگاه

هاي ميان آنان به صورت شعر و كالم پرخاشگرانه است. از كند خيره هستند.  ديالوگخود را شعرگونه ادا مي
هايي شود. كالم، نحوه پوشش و رفتار پرخاشگرانه دالآشكار مي» سامي«ها بي خانماني خالل اين ديالوگ

  شود. ته ميخانماني و بالتكليفي جوانان است. با حضور پليس اجتماع موقتي آنها از هم گسيخمبتني بر بي

توان هاي زيباشناسانه فيلم به خوبي ميدر سكانسي ديگر از فيلم بالتكليفي و سرگرداني آنها را با تكنيك
دريافت. در نمايي هر چهار نفر در پايين بلوك مجتمع، فارغ از مناسبات شهري آتشي روشن كرده و به ديوار 

به داليلي كه فيلم اشاره مشخصي به آن ندارد  و به  اند.  روابط گسست پذير آرش و سامي كه هر دولم داده
گيري ميان بماني و اند و همچنين روابط عاطفي در حال شكلپرسه زني و هنجارشكني در شهر مشغول

شود. بماني از خانواده و جامعه طرد شده و براي جبران اين طرد شدگي به سامي در اين نما برجسته مي
باخته دو زن  گرا در نبود نهادهاي حمايتگر،دلاي درونبرد. بماني همچون سوژهحاشيه ناامن جامعه پناه مي

گيري رابطه عاطفي ميان اين دو است. تكيه شود. آتش روشن ميان بماني و سامي داللت ضمني بر شكلمي
  جوي او اشاره دارد.زدن آرش به ستون بتني به شخصيت سلطه

اي روي اسكلت يك ماشين دور آتشي كارهفر  در ساختمان نيمهدر نماي ديگري از اين سكانس، هر چهار ن
جمع هستند.  نوع پوشش سامي حاكي از آن است كه او تعلق طبقاتي مشخصي ندارد و  گفتارها نيز حاكي 

هايي كه نماد چرخه اقتصادي است و از بي خانماي و استيصال اوست. اسكلت ماشين قديمي، الستيك
اي كه به زودي به نماد هاي نيمه كارههاست و  ساختماندسترس بي خانماناكنون پس از فرسايش در 

ترين عناصر فني كه شود از جمله رمزگان فني اين نما است. يكي از مهمهاي شهري) تبديل مي(برجمدرنيته
ن نما پذير است. در ايهايي است كه بر روي ديوارها رؤيتشود، گرافيتيدر  چند صحنه فيلم نيز تكرار مي
هاي اجتماعي و سياسي در جامعه اوج هايي كه تعارضدر دوره«بينيم. تعارض شديدي در فضاي شهر مي

هاي اجتماعي محروم است. انواع گرافيتي، به گيرد، انواع گرافيتي به خوبي نشان دهنده اعتراض گروهمي
هاي اجتماعي و سياسي اميال و خواستهتوانند به مثابه ابزاري براي ارتباط و بيان ها، ميخصوص ديوارنگاره

اند و در واقع، اجتماعات محروم عمل كنند كه از نظر اجتماعي، قومي و يا نژادي از بقيه جمعيت جدا شده



هاي محروم و جدا شده از بقيه جامعه است. گرافيتي جا راهي براي گفتگو ميان اين گروهگرافيتي در اين
تواند نقش نوعي بيان راديكال و سياسي را در جامعه اري نيست، بلكه ميفقط نقاشي از سر بيهودگي يا بيك

ها عليه اقتدار حاكم تواند ابزاري براي بيان اعتراض خرده فرهنگايفا كند. از ديگر سو، گرافيتي مي
  ).1389كوثري،»(باشد

با جامعه را ديد  توان فرهنگ مطرودين و تعارض شديد آنهاهاي اين فيلم كه ميترين سكانسيكي از مهم
سكانسي است كه بماني به همراه سامي و دوستانش به ونداليسم(تخريب اموال عمومي) مشغولند. اين 

هاي ديد و  حركت آهسته دوربين در تمام نماها بسيار سكانس از دوازده نما تشكيل شده است. زاويه
زنند و  در باالي سر آنها ابان قدم ميچشمگير است. زوايه ديد از پايين زماني كه بماني و دوستانش در خي

داري و بي خانماني را در ابعادي بزرگ شود، بسيار درست است و تضاد شهري ،يعني سرمايهها ديده ميبرج
  شود. نماياند و موقعيت طردشدگان را يادآور ميمي

ارشيست به متن شهر بروز اي كه پيش از اين آنها را طرد كرده با تحميل انسان آنآنها اعتراضشان به جامعه
ها، دزدي و دهند. سامي و دوستانش با  رفتارهاي پرخاشگرانه و ناسازگار همچون پاشيدن رنگ به ماشينمي

هاي شهري، به عنوان جواناني بيگانه با زندگي شهري كه توان تطبيق خود با انتظارات تخريب المان
  كنند.هنجارمند جامعه را ندارند، خشم خود را عريان مي

كند. مصرف موسيقي براي اين جوانان  فرصتي موسيقي در تمام نماهاي اين سكانس نقش مهمي ايفا مي
شود. اگر بخواهيم از مفهوم دار تلقي ميبراي اعتراض و عصيان عليه هنجارهاي فرهنگ جاري جامعه سرمايه

ده گروه خرده فرهنگ از جا نقش متمايزكنن) بهره جوييم، موسيقي در اين2003خرده فرهنگ (جنكس،
  فرهنگ رسمي را دارد.

اند  را در نماي پاياني اين سكانس، شاهد عشق بماني به سامي كه هر دو پيش از اين از جامعه طرد شده
بينيم كه از اين رابطه عاطفي نيز هاي بعدي ميخرد اما در سكانسبينيم. بماني براي سامي پالتويي مي مي

شود. فرهاد سياه به دنبال سامي براي گي بماني از اين رابطه سرآغاز يك قتل ميشود. سرخورد سرخورده مي
كند گيري مواد مخدري است كه سامي پيش از اين از او دزديده و اكنون، بماني به فرهاد سياه كمك ميپس

 شود. لوكيشن حمل جسدتا سامي را پيدا كند. درگيري بين سامي و فرهاد سياه موجب قتل فرهاد مي
شود هاي بلند شهرك اكباتان ديده ميفرهاد روي چرخ دستي كه در پس زمينه تصوير اصلي، ساختمان

افتد. اغلب شهر را با آهن و ديوارهاي هاي زيرين شهر اتفاق ميهايي كه در اليهداللتي است بر جنايت
. پيوند آدمها با يكديگر بينيم كه آدمها را در درون خود محصور كرده استهاي مسكوني ميسيماني و بلوك

  يا محيط اطراف پيوندي عاطفي و عميق نيست. 



شود. مادر و بماني در پايين بلوك منتظرند تا همين تصوير از شهر در سكانسي دستگيري بماني تكرار مي
 شود.آنها نزد پزشك بروند اما بماني در همين موقع دستگير مي وپدر دفترچه بيمه را به پايين پرتاب كند 
افتد و در هوا معلق كند اما دفترچه در ميانه راه  روي يك ميلگرد ميپدر دفترچه بيمه را به پايين پرتاب مي

هاي سيماني، معلق بودن دفترچه در ميانه راه و باراني كه شروع به باريدن كرده و فضاي ماند. ساختمان مي
سازد. سامي اش را ميمنيت از بماني و خانوادهاي مبتني  بر سلب اماند، نظام نشانهدراماتيكي را خلق مي

خورد. رود اما كتك ميشود. پدر به سراغ دوستان سامي ميفرار كرده و بماني به عنوان قاتل شناخته مي
اند. اين خشم نهايت به كتك خوردن پدر بماني خشم فروخورده طردشدگاني است كه از جامعه طرد شده

پدر بماني بر گوش او نواخته  اين سيلي، همان سيلي است كه پيش از اين گردد.جامعه مردمان عادي برمي
  بود.

  گيرينتيجه

شناختي فيلم سيزده و چگونگي بازنمايي طردشدگان جامعه است. در اين مقاله هدف اين مقاله تحليل نشانه
گيري نتيجه شناختي در تحليل فيلم نشان داده شود. براين اساس،كوشش شد چگونگي كاربرد روش نشانه

حاضر دو بعد خواهد داشت: در ابتدا كوشش كرديم نحوه بازنمايي طردشدگان در سينما را بررسي كنيم. به 
هاي مرتبط با انحراف اجتماعي را براي چارچوب نظري اين پژوهش همين منظور نظريه بازنمايي و تئوري

  شناسي استفاده كرديم.فراهم و در نهايت براي بررسي چگونگي بازنمايي از روش نشانه

شود. از يك سو، امر تجربي را از ذهنيت نشانه شناسي محملي براي نقد رويكردهاي ايدآليستي محسوب مي
انگارد و بر خالقيت داند و از سوي ديگر، هنر را بازتاب و  تقليد صرف واقعيت ميفردي غيرقابل تفكيك مي

  ). 181: 1387ارد.(خالق پناه، انسان هم در رمزگذاري و هم در رمزگشاي تأكيد د

ها و يا انحراف اجتماعي تحقيقات اي، خُرده فرهنگهاي حاشيهپيش از اين پژوهش، در خصوص گروه 
اي صورت گرفته است اما  تحليل اين فيلم از اين جهت حائز اهميت است كه جهان بيني جديدي گسترده

ايي هستند كه از يهحاشسينمايي)، طرد شدگان به مثابه گروهدر خصوص اين پديده دارد. در اين اثر (متن 
توجهي  اند و فيلم محصول بيخاموش جامعهاند. طردشدگان زاييده وجدان استهمتن همين جامعه برخ

كه در جامعه ديده شوند، در تخاصم با فرهنگ مسلط هستند جامعه به اين پديده است. طردشدگان براي آن
حضور آنهاست بخواهد عكس العملي به رفتارهاي پرخاشگر آنها داشته باشد. نظام  و جامعه زماني متوجه

فيلم  دهد.اي فيلم در قالب رمزگان چند اليه وضعيت دروني افراد و  جامعه را به خوبي نشان مينشانه
ده اي را خانوابرخالف ساير آثار سينمايي ساخته شده در خصوص طردشدگان، كانون و محمل  چنين پديده

زند. خانواده هاي فيزيكي ميداند. براي رسيدن به چنين مضموني، فيلم دست به واژگوني معناي پديدهمي



يابد. نهادهاي مهم تربيتي متفاوتي در اين فيلم مي هايي است كه معناي اجتماعي كامالًيكي از پديده
ات سريع  جامعه با چالش بزرگي همچون خانواده و مدرسه كه كانون رشد و پرورش هستند، در برابر تغيير

- هاي گوناگون اجتماعي فراهم ميشوند كه در صورت بي پاسخ ماندن آنها بستري براي نابهنجاريروبرو مي

كند تصوير و بازنمودها را رمزگشايي و به تفسير آنها شناسي كمك مينشانهتوان گفت در نهايت مي كنند.
توجه به طردشدگان جامعه به ما تحليل نشانه شناسي اين فيلم ديدگاه جديدي در خصوص بپردازيم. 

 دهد. وضعيتي كه به كلي فراموش شده است.  مي
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