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 بازنمایی نوجوانان منحرف در سینمای ایران

 «سیسده»مطالعه موردی فیلم 
 وبسؿٙبع اسؿذ استجبؼبت دا٘ـٍبٜ ػالٔٝ ؼجبؼجبیی؛1*ٔظٌبٖ فشاٞب٘ی

ٔؼٙبی ٔحشْٚ ؿذٖ اص ٔـبسوت دس ٟ٘بدٞبی اجتٕبػی ٚ ٘مط حمٛق ا٘ؼب٘ی ٚ ٔذ٘ی تؼشیف ؿذٜ  ؼشد اجتٕبػی ثٝ: ٔمذٔٝ

ٞبی اجتٕبػی  ٔؼٙبی فشایٙذ جذایی ٚ ٌؼؼت اص ثبصاس وبس، اجتٕبػبت ٚ ػبصٔبٖ ٕبػی ثٝدیٍش ؼشد اجت جیشٚ ثٝ تؼ اػت

 ثبؿذ.ٔی

ٞبی ٞبیی ٘ظیش ػبِخٛسدٌبٖ، ٔؼّٛالٖ، ٔجشٔبٖ، ثیىبساٖ، فمیشاٖ، وٛدوبٖ خیبثب٘ی ٚ ؿبیذ ٟٕٔتشیٗ ایٟٙب، ٌشٌٜٚشٜٚ

ٞبی اجتٕبػی ٔٙٛغ ثٝ پزیشؽ ٘یض دس ٔیذاٖٞبی آ٘بٖ ؿٛ٘ذ چشاوٝ فؼبِیتجٛا٘بٖ اغّت ٔؽشٚدیٗ جبٔؼٝ ٔحؼٛة ٔی

ٌٛ٘ٝ افشاد ثشای ججشاٖ وٕجٛدٞب ٚ سٞبیی اص ا٘ذ. ایٗٞب ٚ افشاد جبٔؼٝ اػت ِٚی اص ػٛی جبٔؼٝ تأییذ ٘ـذٜدیٍش ٌشٜٚ

 ص٘ٙذ.ٔؼعالت خٛیؾ دػت ثٝ ا٘ٛاع ا٘حشافبت اجتٕبػی ٔی

ا٘تظبسات ٞٙجبسٔٙذ تٛػػ اػعبی یه اجتٕبع ٚاحذی اص  ؿشغ الصْ ثشای ص٘ذٌی اجتٕبػی ػٟیٓ ؿذٖ دس ٔجٕٛػٝ

ؿٛ٘ذ. ؿىؼت یب ٔٛفمیت دس حفظ ایٗ ٞٙجبسٞب تأثیش اػت، ٞٙجبسٞبیی وٝ تب حذی ثٝ خبؼش ا٘ؼجبٔـبٖ حفظ ٔی

ٞبی جبٔؼٝ یب ٌشٜٚ ٔؼیٙی دس داخُ  ٞشٌٛ٘ٝ سفتبسی وٝ ثب چـٕذاؿتػشاػش ٔؼتمیٕی سٚی ا٘ؼجبْ سٚا٘ی فشد داسد. 

 .(161،ف 1333وٛئٗ، ؿٛد. بؿذ، ا٘حشاف ٘بٔیذٜ ٔیجبٔؼٝ تؽجیك ٘ذاؿتٝ ث

ٌیشی ا٘حشاف اجتٕبػی ٚ ٞذف ایٗ پظٚٞؾ، ٘حٜٛ ثبصٕ٘بیی فشآیٙذ ؼشدؿذٌی ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚ ثٝ تجغ آٖ ثشٚص ٚ ؿىُ

 پشداصیٓ. ٌشٚٞی ثٝ ٘بْ ٔٙحشفبٖ اجتٕبػی اػت. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس دس ادأٝ ثٝ ٔؽبِؼٝ ٘ظشیٝ ثبصٕ٘بیی ٔی

 

ایٓ. اٍِٛی فیؼه ثشای ، ثشای وـف سٔضٌبٖ ٔٛسد٘ظش اص چبسچٛة ٘ـب٘ٝ ؿٙبختی فیؼه ثٟشٜ ثشدٜدس ایٗ پظٚٞؾ :سٚؽ

 تحّیُ ٔتٗ ثٝ لشاس صیش اػت:

 تٛاٖ سٔضٌبٖ اجتٕبػی سا ثٝ سٔضٞبی صیش تمؼیٓ وشد:سٔضٌبٖ اجتٕبػی: ٔی -1

 ای فشاصثب٘ی(اِف( صثبٖ والٔی)٘حٛی، ٚاطٜ

 ت چٟشٜ، حبالت ثذٖ،حشوبت ػش، اؿبسات...(ة(سٔضٞبی ا٘ذأی)ثشخٛسد جؼٕی،ظبٞش، حبال

 ٞب،تـشیفبت، ایفبی ٘مؾ(ج(سٔضٞبی سفتبسی)ٔشاػٓ،ثبصی

سٔضٌبٖ ثبصٕ٘بیی: دٚسثیٗ، ٘ٛسپشداصی، تذٚیٗ، ٔٛػیمی ٚ صذاثشداسی وٝ سٔضٞبی ٔتؼبسف ثبصٕ٘بیی سا ا٘تمبَ -2

 دٞٙذٔی

                                                           
1
 reihaneh.farahani20@gmail.com 
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ثٙذی یٓ ثٝ تأثیش لذست دس تٙظیٓ ٚ ؼجمٝسٔضٌبٖ تفؼیشی یب ایذئِٛٛطیه: سٔضٞبی ایذئِٛٛطیه ثٝ ؼٛس ٔؼتم -2

ؿٛد. وبسوشد سٔضٞبی ایذئِٛٛطیه، ؼجیؼی ػبصی ٚ اػؽٛسٜ ػبصی اص سٔضٞبی لشاسدادی سٔضٞبی دیٍش ٔشثٛغ ٔی

 ٌش اػت.ٚ لٛاػذ ػّؽٝ

بْ ػش سا سٚی ای ثٝ ػٗ اٚ داسد، دس ٚاٖ حٕدس یىی اص ٕ٘بٞبی آغبصیٗ ، ثٕب٘ی ػیضدٜ ػبِٝ وٝ ٘بْ فیّٓ ٞٓ اؿبسٜ: یبفتٝ ٞب

وٙذ ٚ ٚلتی چـٓ ؿٛد. دس ٕ٘بیی ػٛسئبَ، ثٕب٘ی دس اػتخشی ثضسي ؿٙب ٔیصا٘ٛی خٛد لشاس دادٜ ٚ دس آة غٛؼٝ ٚس ٔی

ای دٚسثیٗ ٞٓ ػؽح چـٓ ثٝ دٚسثیٗ)ٔخبؼت(خیشٜ ٌـبیذ اص د٘یبی تخیُ فبصّٝ ٌشفتٝ ٚ ثب چـٕب٘ی ثبص دس صاٚیٝٔی

وٙذ. ػىب٘غ اَٚ ٚ دْٚ فیّٓ، فعبیی پشاػتشع، ٕب٘ی سا ثبصٕ٘بیی ٔیؿٛد. ػىب٘غ ثؼذی، فعبی آؿفتٝ خب٘ٝ ثٔی

ػبصد. ایٗ ٍ٘بٜ دالِت ظٕٙی اػت ثش دٚ ػىب٘غ ٌش ثٕب٘ی سا ٔیآؿفتٍی ٚ ٘بٔٙظٓ اػت وٝ دس وُ صٔیٙٝ ٍ٘بٜ پشػؾ

ٚس ؿذٖ اٚ دس ؼٝای اػت ثش غٛؿٛد. غٛؼٝ ٚس ؿذٖ اٚ دس آة اػتؼبسٜآغبصیٗ فیّٓ ٚ ٕ٘بیی وٝ ثٕب٘ی دس آة غٛؼٝ ٚس ٔی

 سؤیب ثشای فشاس اص ؿشایػ ص٘ذٌی ٚ ثٝ ٘ٛػی غشق ؿذٌی حبصُ اص تشاطدی تٟٙبیی اٚػت.

ٞبی ٔختّفی ؿٟش ثب تٕبْ تٙبلعبت دسٚ٘ی ٚ تشیٗ سٔضٞبی اجتٕبػی ایٗ فیّٓ ٞؼتٙذ. دس ػىب٘غٔحیػ ٚ فعب اص ٟٔٓ

ؿٛد ٚ ثٝ ٚلتی ثٕب٘ی ٔتٛجٝ ساثؽٝ ٔشدی ثب صٖ ٕٞؼبیٝ ٔیؿٛد. دس ػىب٘ؼی اص فیّٓ، ٞبی صیشیٗ خٛد ثبصٕ٘بیی ٔیالیٝ

ٞب ٚ ؿٛد خـٓ خٛد سا ثب ٍِذ وٛثیذٖ ثٝ دس خب٘ٝ ٕٞؼبیٝ٘ٛػی دس ساثؽٝ ػبؼفی وٝ صاییذٜ تخیّؾ اػت، ػشخٛسدٜ ٔی

ٞٓ  ٌزاسد. دس ٕ٘بیی دیٍش، ػبٔی ثشخٛسد ٔٙؽمی ثب خـٓ ثٕب٘ی داسد ٚ فشٚ وشدٖ چبلٛ دس تٙٝ دسخت ثٝ ٕ٘بیؾ ٔی

ػشض ساٜ سفتٗ آٟ٘ب دس خیبثبٖ ٚ یب تمذْ ػبٔی دس ساٜ سفتٗ دالِتی اػت ثش ػش٘ٛؿت ٔـتشن ٞش دٚ وٝ اص جبٔؼٝ ؼشد 

ای سٚی اػىّت یه ٔبؿیٗ دٚس آتـی وبسٜا٘ذ. دس ٕ٘بی دیٍشی اص ایٗ ػىب٘غ، ٞش چٟبس ٘فش  دس ػبختٕبٖ ٘یٕٝؿذٜ

تؼّك ؼجمبتی ٔـخصی ٘ذاسد ٚ  ٌفتبسٞب ٘یض حبوی اص ثی  جٕغ ٞؼتٙذ.  ٘ٛع پٛؿؾ ػبٔی حبوی اص آٖ اػت وٝ اٚ

ٞبیی وٝ ٕ٘بد چشخٝ التصبدی اػت ٚ اوٖٙٛ پغ اص فشػبیؾ خبٕ٘بی ٚ اػتیصبَ اٚػت. اػىّت ٔبؿیٗ لذیٕی، الػتیه

-ٞبی ؿٟشی( تجذیُ ٔی)ثشجای وٝ ثٝ صٚدی ثٝ ٕ٘بد ٔذس٘یتٝٞبی ٘یٕٝ وبسٜٞبػت ٚ  ػبختٕبٖدس دػتشع ثی خبٕ٘بٖ

ؿٛد، تشیٗ ػٙبصش فٙی وٝ دس  چٙذ صحٙٝ فیّٓ ٘یض تىشاس ٔید اص جّٕٝ سٔضٌبٖ فٙی ایٗ ٕ٘ب اػت. یىی اص ٟٔٓؿٛ

ثیٙیٓ. یىی اص پزیش اػت. دس ایٗ ٕ٘ب تؼبسض ؿذیذی دس فعبی ؿٟش ٔیٞبیی اػت وٝ ثش سٚی دیٛاسٞب سؤیتٌشافیتی

تؼبسض ؿذیذ آٟ٘ب ثب جبٔؼٝ سا دیذ ػىب٘ؼی اػت وٝ تٛاٖ فشًٞٙ ٔؽشٚدیٗ ٚ ٞبی ایٗ فیّٓ وٝ ٔیتشیٗ ػىب٘غٟٔٓ

 ثٕب٘ی ثٝ ٕٞشاٜ ػبٔی ٚ دٚػتب٘ؾ ثٝ ٚ٘ذاِیؼٓ)تخشیت أٛاَ ػٕٛٔی( ٔـغِٛٙذ.

دٞٙذ. ای وٝ پیؾ اص ایٗ آٟ٘ب سا ؼشد وشدٜ ثب تحٕیُ ا٘ؼبٖ آ٘بسؿیؼت ثٝ ٔتٗ ؿٟش ثشٚص ٔیآٟ٘ب اػتشاظـبٖ ثٝ جبٔؼٝ

ٞبی ٞب، دصدی ٚ تخشیت إِِبٍٖشا٘ٝ ٚ ٘بػبصٌبس ٕٞچٖٛ پبؿیذٖ سً٘ ثٝ ٔبؿیٗػبٔی ٚ دٚػتب٘ؾ ثب  سفتبسٞبی پشخبؿ

ؿٟشی، ثٝ ػٙٛاٖ جٛا٘ب٘ی ثیٍب٘ٝ ثب ص٘ذٌی ؿٟشی وٝ تٛاٖ تؽجیك خٛد ثب ا٘تظبسات ٞٙجبسٔٙذ جبٔؼٝ سا ٘ذاس٘ذ، خـٓ خٛد 

 وٙٙذ.سا ػشیبٖ ٔی
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ؿٙبختی دس تحّیُ فیّٓ ٘ـبٖ دادٜ ؿٛد. دس ب٘ٝدس ایٗ ٔمبِٝ وٛؿؾ ؿذ چٍٍٛ٘ی وبسثشد سٚؽ ٘ـ: ثحث ٚ ٘تیجٝ ٌیشی

ٞبی اثتذا وٛؿؾ وشدیٓ ٘حٜٛ ثبصٕ٘بیی ؼشدؿذٌبٖ دس ػیٕٙب سا ثشسػی وٙیٓ. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس ٘ظشیٝ ثبصٕ٘بیی ٚ تئٛسی

ٔشتجػ ثب ا٘حشاف اجتٕبػی سا ثشای چبسچٛة ٘ظشی ایٗ پظٚٞؾ فشاٞٓ ٚ دس ٟ٘بیت ثشای ثشسػی چٍٍٛ٘ی ثبصٕ٘بیی اص 

 ؿٙبػی اػتفبدٜ وشدیٓ.٘ٝسٚؽ ٘ـب

ؿٛد. اص یه ػٛ، أش تجشثی سا اص رٞٙیت فشدی ٘ـب٘ٝ ؿٙبػی ٔحّٕی ثشای ٘مذ سٚیىشدٞبی ایذآِیؼتی ٔحؼٛة ٔی

اٍ٘بسد ٚ ثش خاللیت ا٘ؼبٖ ٞٓ دس دا٘ذ ٚ اص ػٛی دیٍش، ٞٙش سا ثبصتبة ٚ  تمّیذ صشف ٚالؼیت ٔیغیشلبثُ تفىیه ٔی

 ذ داسد.سٔضٌزاسی ٚ ٞٓ دس سٔضٌـبی تأوی

ای صٛست ٞب ٚ یب ا٘حشاف اجتٕبػی تحمیمبت ٌؼتشدٜای، خُشدٜ فشًٞٙٞبی حبؿیٝپیؾ اص ایٗ پظٚٞؾ، دس خصٛف ٌشٜٚ

ٌشفتٝ اػت أب  تحّیُ ایٗ فیّٓ اص ایٗ جٟت حبئض إٞیت اػت وٝ جٟبٖ ثیٙی جذیذی دس خصٛف ایٗ پذیذٜ داسد. دس 

ا٘ذ. ؼشدؿذٌبٖ صاییذٜ ایی وٝ اص ٔتٗ ٕٞیٗ جبٔؼٝ ثشخٛاػتٝحبؿیٝشٜٚایٗ اثش )ٔتٗ ػیٕٙبیی(، ؼشد ؿذٌبٖ ثٝ ٔثبثٝ ٌ

وٝ دس جبٔؼٝ دیذٜ ا٘ذ ٚ فیّٓ ٔحصَٛ ثی تٛجٟی جبٔؼٝ ثٝ ایٗ پذیذٜ اػت. ؼشدؿذٌبٖ ثشای آٖٚجذاٖ خبٔٛؽ جبٔؼٝ

فتبسٞبی ؿٛ٘ذ، دس تخبصٓ ثب فشًٞٙ ٔؼّػ ٞؼتٙذ ٚ جبٔؼٝ صٔب٘ی ٔتٛجٝ حعٛس آٟ٘بػت ثخٛاٞذ ػىغ اِؼّٕی ثٝ س

ای فیّٓ دس لبِت سٔضٌبٖ چٙذ الیٝ ٚظؼیت دسٚ٘ی افشاد ٚ  جبٔؼٝ سا ثٝ خٛثی ٘ـبٖ پشخبؿٍش آٟ٘ب داؿتٝ ثبؿذ. ٘ظبْ ٘ـب٘ٝ

 دٞذ.ٔی

 ؿٙبػی، ا٘حشاف اجتٕبػی.بیی، ٘ـب٘ٝؼشد ؿذٌی، ػیٕٙب، ثبصٕ٘ ٚاطٌبٖ وّیذی:
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