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تحلیل محتوای کیفی فیلم «جوکر» با رویکرد جرمشناسی فرهنگی
حمیدرضا دانش ناری ،دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران (نویسنده مسئول)
سید حسین حسینی ،دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
یکی از محورهای مهم جرمشناسی فرهنگی بهعنوان یکی از رشتههای مطالعاتی جرمشناسی انتقادی ،تبیینهای
سینمایی از جرم و عدالت کیفری است .بر اساس اندیشههای پساساختارگرایانه ،بازنمایی جرم در آثار سیینمایی
نتیجه برساختهای فرهنگی و بافت قدرت اجتماعی است .با توجه به تیثثیر فزاینیده سیینما در قومیروی ایجیاد
درک عمومی نسبت به جرم و افزایش مخاطبان این هنر ،پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحویل محتیوای
کیفی ،فیوم سینمایی «جوکر» را در پرتو یافتههای جرمشناسی فرهنگی تحویل و نقد کند .بر اساس یافتیههیای
حاصل از تحویل محتوا ،فیوم «جوکر» با رویکرد انتقادی و ضد نظام سرمایه داری بر چهار محور اساسی کارنیاوال
جرم ،لذت از جرم ،جرم به مثابه فرهنگ و داستان جرم متمرکز است .با این حال ،ارزیابی کوی فیوم با تثکید بیر
معانی نهان نشان می دهد که مؤلف با افراط در توسل به رویکردهای انتقادی ،از ییکسیو ،پیرو ه قهرمیانسیازی
مجرم را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر ،میان خاستگاه فرهنگی جرم و توزیع نابرابر ثیروت ارتبیاط
غیرمنسجم برقرار کرده است.
واژگان کلیدی :جرمشناسی فرهنگی ،کارناوال ،جوکر ،تحقیر  -انتقام
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مقدمه
یکی از تحیوّالت دنییای امیروزی ،حضیور هرچیه گستردهتر گونههای متنوعی از «رسانههیای جمعیی» در
زندگی روزمره مردم است .در عصر حاضر ،زیستِ فردی  -اجتماعی افراد در سایۀ بهرهبرداری از فضای گسیتردۀ
رسانههای جمعی نظیر رادیو ،توویزیون ،روزنامهها ،کتابها ،اینترنت ،فییومهیای سیینمایی ،موسییقی ،مجیتت و
شبکههای اجتماعی معنا پیدا میکند .در این چارچوب ،رسانهها ضریبِ نفوذ باالیی در شکلدهی به سبکزندگی
و تغییر بینش افراد نسبت به موضوعات و پدیدههای مختوف دارند .چنانکه دانشوران عووم ارتباطیات بیا طیر ِ
نظریه «تزریقی» یا «گووله جادویی» بر این باورند که رسانههای گروهیی تیثثیر مسیتقیم ،فیوری و قدرتمنید بیر
مخاطبان دارند؛ بهنحویکه میتوان از گذر طراحیِ یک پیام مشخص ،بسانِ شویک گووله و یا تزریق آمپول ،جسم
و روان آنها را تسخیر و پاسخ مورد انتظار را از مخاطب خویش دریافت کرد (سورین و تانکارد.)2009 ،
متثثر از رشد رسانههای جمعی و نقش فزاینده آنها در زندگی بشر ،مطالعات فرهنگی حول محور رسانه
رشد کردند و موجب ظهور گرایشها و قومروهای مطالعاتی جدید شدند .یکی از گرایشهای جدید که تولد آن با
رشد رسانهها عجین شده است ،قومروی مطالعاتی جرمشناسی فرهنگی میباشد .جرمشناسی فرهنگی که
محصول اندیشههای جف فرل است ،بهعنوان زیرمجموعهای از قومرو مطالعاتی جرمشناسی انتقادی ،بر اهمیت
«تصویر ،سبک و بازنمایی» و روشهایی تثکید دارد که به شکوی غیرمستقیم و با واسطه ،به ایجاد جرم و عدالت
کیفری کمک کرده اند .به بیان سادهتر ،جرمشناسی فرهنگی ،به مطالعه و تدقیق شیوههای ساخت فرهنگ
عمومی و بهویژه ،نقش رسانههای جمعی در ساخت جرم و کنترل آن میپردازد .لذا ،تمرکز جرمشناسی فرهنگی
بر ساختارهای فرهنگی جامعه و بازنمایی رسانه از جرم است (آسیایی.)1396 ،
یکی از مهمترین مسائل مطر شده در جرمشناسی فرهنگی ،تبیینهای سینمایی از جرم و عدالت کیفری
است ..امروزه سینما بهدالیوی همچون کثرت مخاطبان ،جذابیّت جووههای بصری و از همه مهمتیر ،نفیوذ بیاالی
جهانبینی مؤلف (کارگردان) در شکلدهی به اولویتهای مخاطب ،نقش مهمی در جهتدهی بیه افکیار عمیومی
پیرامون جرم ،مجرم و عدالت کیفری دارد .به همین دلییل ،بازنمیایی شخصییت مجرمیان در آثیار سیینمایی از
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اهمیت باالیی برخوردار است .بهعبارت دقیق تر ،در بازنمایی شخصیت مجرم توسط کارگردان به این نکته توجیه
میشود که چهره بزهکار بر اساس رویکردهیای محافظیه کارانیه ،ییک فیرد جیانی و خطرنیاک اسیت ییا در پرتیو
نگرشهای انتقادی ،بزهکار خود بزهدیده جامعه محسوب میشود؟ آیا در بازنمیایی شخصییت مجیرم و در پرتیو
رویکردهای انتقادی ،ممکن است افراط صورت گیرد و مجرم به مثابه قهرمان معرفی شود یا خیر؟ این پیژوهش،
با بهرهگیری از مبانی نظری موجود در قومروی مطالعاتی جرمشناسی فرهنگی و با تثکید فیوم سیینمایی جیوکر،
درصدد پاسخ به این پرسشها است .به همین دلیل ،بعد از بیان روش تحقیق ،مبانی نظیری و یافتیههیا ارائیه و
درنهایت نتیجهگیری مطر میشود.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش روش تحویل محتوای کیفی است .این روش برای تبیین نظاممند اطتعات و
آشکار کردن معانی پنهان در آنها و نیز فهم برخی اصطتحات و کومات استفاده میشود .روش تحویل محتوا را
میتوان در همه اشکال ارتباطات هم چون کتاب ،شیعر ،روزنامیه ،آواز ،تقاشیی ،سیخنرانی و فییوم بیهکیار بسیت
(مومنیراد و همکاران .)1392 ،تحویل محتوا که روشی برای تحویل پیامهای ارتباطی متنی ،شفاهی ،صیورتی و
تصویری است (کول )1998 ،برای اولین بار بهعنوان روشی برای تحویل سرودها ،روزنامهها ،مجتت ،تبویغیات و
سخنرانی های سیاسی قرن نوزدهم بهکار گرفته شد (هاروارد و گیری .)2003 ،در ییک تعرییف عیام ،هولسیتی،
تحویل محتوا را به هر تکنیکی که برای استنباط نظاممند و عینی ویژگیهای خاص پیامها بهکار میرود ،اطیتق
میکند (هولستی .)1373 ،سندلوسکی نیز تحویل محتوا را یکی از روشهای تجزییه و تحوییل مطالعیات کیفیی
میداند که بهوسیوه آن دادهها ،ختصه ،توصیف و تفسیر میشوند .باردن در کتاب خود با عنوان تحوییل محتیوا
این روش را فن پژوهش عینی ،اصولی و کمی به منظور تفسیر و تحویل محتوا میدانید و تفکیر بنییادی تحوییل
محتوا را قرار دادن اجزای یک متن در مقوالتی از پیش تعیین شده مییدانید (بیاردن .)1375 ،لیذا ،مسیتفاد از
تعاریف فوق میتوان تحویل محتوا را رویهای برای گردآوری و سامانبخشی اطتعات در یک شکل استاندارد شده
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دانست که به پژوهشگر این اجازه را میدهد تا تحویلهای خود را در قبال استباط از ویژگیها و معانی دادههای
نوشتاری یا تصویری ارائه دهد.
همان طور که تحویل وسایل ارتباطی ما را با هویت واقعی آنها آشنا میکند ،تحویل محتوای آثار سینمایی
نیز میتواند اندیشهها و پیامهای آشکار و نهان کارگردان را برای ما بازگو کند .بااینحیال ،گیرنیده بایید توانیایی
ترکیب کردن و قالببندی مقصود خود را داشته باشد و مطوب را چنان تنظیم کند که دریافتکننده بتواند آن را
ضبط و درک کند .لذا ،تحویل گر محتوای آثار سینمایی باید به محتوای انتقال معنا توجیه کنید .در ایین بسیتر
شاید بتوان گفت که هسته مرکزی شناخت فیوم توانایی مخاطب در تحویل محتوای آن است؛ زیرا شناخت روبنیا
و پیامهای آشکار فیوم توسط همگان درک میشود و درک پیامهای نهان موجود در متون فیوم است که مستوزم
درک صحیح نظام انتقال معانی است.
با توجه به آنکه معمولترین روش نمونهگیری در روشهای کیفی ،نمونیهگییری هدفمنید اسیت (فیویک،
 )1391این پژوهش با استفاده از این سبک معمول در نمونهگیری کیفی ،فیوم سینمایی جوکر را بهعنوان نمونیه
موردی خود انتخاب کرده است .دلیل انتخاب این فیوم از جنبههای مختوف قابل تبییین اسیت .شیاید یکیی از
مهمترین دالیل ،جدید بودن این فیوم است؛ بهطوریکه اکران این فیوم در اکتبر سیال  2019آغیاز شیده اسیت.
عتوهبر آن ،شخصیت «جوکر» دلیل مهم دیگر برای انتخاب این فیوم است .بهعبارت دقیقتر ،از سال  1940که
«باب کین» خالق داستان مصور بتمن ،شخصیت جوکر را وارد داستان خود کرد ،تا بیه امیروز «جیوکر» در آثیار
بصری آمریکا و جهانْ نماد اعتراض ،دهن کجی به قانون ،طنز توخ و مثمور هرجومرجطوبی بوده است .افیزون بیر
آن ،در این فیوم و برای نخستین بار« ،جوکر» تبدیل به شخصیت اول فیوم مییشیود و از حالیت بیازیگر مکمیل
درمیآید و این امر میتواند انگیزهای برای تحویل دقیقتر شخصیت او باشد .همزمان باید به این نکته توجه شود
که دلیل انتخیاب رویکیرد جیرم شناسیی فرهنگیی بیرای تحوییل فییوم نییز آن اسیت کیه در «جیوکر» رویکیرد
ضدسرمایهداری با طنز و تمسخر همراه میشود ،ایما ها ،سکانسها و دییالو هیا در بطین مسیائل فرهنگیی ر
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میدهند و درنهایت ،کارناوال شکل گرفته در فیوم بهخوبی مؤید حضور پررنگ جرمشناسی فرهنگی در این فیوم
است.
مبانی نظری
پس از انتخاب نمونه نهایی ،واحدهای تحویل در قالب سکانس ،مضمون ،کاراکتر ،دیالو

و آیتم شناسیایی

شدند و ذیل واحدهای زمینه قرار گرفتند .متعاقب این امر ،کدگذاری صورت گرفت و بعد از ساخت مقولیههیای
مختوف ،دادههای خام اولیه موجود در فیوم که همان واحدهای زمینه شامل سکانسها ،دیالو ها ،کاراکترها و ...
هستند ،مبانی نظری این پژوهش را تولید کردند .بر همین اساس ،پس از مشاهده چنید بیاره فییوم «جیوکر» و
استفاده از فنون کدگذاری و مقولهسازی ،از دادههای خام مبانی نظیری حاصیل شید .مهیمتیرین مبیانی نظیری
بهدستآمده از این فیوم در پرتو رویکرد جرمشناسی فرهنگی عبارتند از کارناوال جیرم ،داسیتان جیرم ،جیرم بیه
مثابه فرهنگ و لذت از جرم.
کارناوال جرم
میخائیل باختین که از بزر ترین فیوسوفان و ادیبان قرن بیسیتم اسیت ،تعیابیر ارزشمنیدی را در حیوزه
ادبیات و نقد ادبی ارائه داده است که از آن جموه میتوان به مفاهیمی چیون گفیتوگیو محیوری ،چندصیدایی و
کارناوال اشاره کرد .یکی از مهمترین نظریههای فوسفی و انتقادی باختین کیه خاسیتگاه دیگیر نظرییههیای وی
است ،ایده گفتوگو محوری است .باختین با رد زبانشناسی عینگرایانه و باورهای ذهنباورانه ،بر این اعتقاد بود
که زبان باید به مثابه پدیدهای دوسویه در نظر گرفته شود (باختین .)1984 ،از نظرگاه وی ،خصوصیترین کیتم
و سخن نیز مخاطب بالقوهای دارد .از این جهت ،زبان در سرشت خود گفتوگویی است و صیر نظیر از ایینکیه
پاسخی دریافت کند یا خیر ،درگیر نوعی مکالمه است (باختین .)1973 ،از اینرو ،در تمامی اندیشهها و سخنها،
سخنگوی دوم نیز حضوری نامرئی دارد .در نظریه باختین ،گفتوگو در مفهیوم عیام ،هیر نیوت ارتبیاط کتمیی
دوسویه است ،اما گفتوگو در معنای خاص ،نوعی هستیشناسی است که از طریق وجود «دیگری»« ،خود» معنا
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مییابد .به باور وی ،کارناوال ،مصداق بارز گفتوگو در معنای خاص است .در این بستر ،کارنیاوال نیوعی تیتش
جمعی و نقادانه برای یافتن حقیقت و خودآگاهی است (پرسدی.)2009 ،
کارناوال ،میانجی میان نظم و بینظمی و مکانی برای لیذت بیردن از حرکیت در مرزهیای محیدودیتهیای
اجتماعی و شخصی است .در این بستر ،قدرتمندان با قشر فرودست اجتمات وارد مذاکره میشوند ،اما این امر سر
میز مذاکره انجام نمیشود ،بوکه در کوچهها و خیابانها و نه بیهطیور جیدی ،بوکیه بیا طعنیه و اسیتهزا ،صیورت
میپذیرد (باختین )1986 ،و به همین اساس ،کارناوال ،جشنی فوقالعاده اسیت کیه در آن ،لیذت و مخالفیت بیا
ارزشهای غالب و ایستای موجود ،حر اول و آخر را میزند .از اینرو ،تعرض و تجاوز ،بخش اصیوی کارنیاوال را
شکل میدهد .بنابراین ،از یکسو ،ساختار و تصویر حاکم بر کارناوال ،انجام رفتارهای نابهنجار و حتی مجرمانه را
مشروت می انگارد و از سوی دیگر ،اعمال تجاورکارانه در این بستر ،در پی وا گونی ساختارهای غالیب قدرتمنیدان
است (بیستول .)1985 ،لذا ،کارناوال به تجاوز مشروعیت میبخشد ،هژمونی گروههای قدرت را به چالش میکشد
و آن را مورد تمسخر قرار میدهد .از اینرو ،افراد متجاوز بهعنوان انسانهایی که در زندگی اجتماعی تحت قدرت
نهادهای حاکمیتی هستند ،در کارنیاوال در جایگیاه قیدرت قیرار مییگیرنید .بیهعبیارت بهتیر ،از آنجیایی کیه
ساختارهای قدرت ،چالشپذیر و قابل نقض هستند ،میتوان چنین گفت که کارناوال جایی است که در آن صدای
فرودستان جامعه بوند میشود .در یک سطح ساده ،میی تیوان کارنیاوال را وضیعیتی دانسیت کیه در آن ،پایگیاه
اجتماعی افراد جابهجا میشود؛ بهنحویکه در این بستر ،فقرا به صاحبان قدرت و صاحبان قیدرت بیه فرودسیتان
جامعه تبدیل میشوند.
بسیاری از فریادهای غیررسمی معمول در کارناوال در برابر تکصدایی بودن شرایط حاکم به وجود میآیند.
از اینرو ،بهجای بحث عومی و تبادل نظرات ،زبان تمسخر و طنز جهت رد شرایط موجود بهکار گرفته مییشیود.
این امر ،زبان منطقی و معمول را به چالش میکشد و نظم عمومی رایج را با خأل مواجه میکند .بهعبارت بهتیر،
کارناوالی شدنْ فرایند بیاحترامی به قدرتمندان است .لذا ،کارناوال نشان دهنده یک جهان وارونه است .اما نکته
مهم این است که جهان کارناوال ،با خنده ساخته شده و درصدد تحوالت اجتماعی کارناوالی توأم با نشیاط اسیت
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(فرل .)2007 ،لذا ،ماهیت کارناوال بهنحوی است که در آن ،مباحث بهطور شفا و صریح بیان نمییشیوند و در
عوض ،مفاهیم انتقادی از راههای غیرگفتمانی منتقل میشوند .با وجود این ،تفکیر اییدئولو یک هرگیز در رفتیار
شرکتکنندگان در کارناوال مشاهده نمیشود و بهجای آ ن ،اسیتدالالت بیدنی تیوأم بیا حرکیات سیر تحقیرآمییز
بیانگر مخالفت با قدرتمندان است .در این بستر ،شور و شعف در برابر عقتنیت قرار میگیرد و خنده همیراه بیا
تمسخر ،قدرت را از قدرتمندان میگیرد.
داستان جرم
جرم اغوب با چنان پیچیدگی هایی همراه است که تحویل آن در بادی امر سخت به نظر میرسد .مسییری
که جرمشناسی فرهنگی در این رابطه برگزیده اند ،عبارت است از مطالعهی جیرم بیهعنیوان ییک عمیل انسیانی.
بهعبارت دیگر ،پژوهش گران جرمشناسی فرهنگی همواره در تتش هستند تا بهعنوان بخشی از حیوزه تخصصیی
خویش ،تمامی عوامل برخاسته از درون شخص مجیرم را کیه بیه سیاخت و تولیید عمیل مجرمانیه از سیوی وی
می انجامند ،زیر ذرهبین قرار دهند .به همین سبب ،مطالعه تاریخ زندگی افراد و تبیین آنچه که بر مجرمیان در
طول سالیان زندگیشان گذشته است ،برای آنها ضروری و حیاتی بهحساب میآید (آقایی.)1396 ،
واقعیت آن است که جریان زندگی ،افراد را به آنچه که هستند ،تبدیل کرده است .بر این اساس ،میتوان
از طریق داستان زندگی افراد و شناخت جنبههای مختوف زندگی آنها به درکی صحیح و جامع از داستان جیرم
رسید .بهعبارت بهتر ،در این قومرو ،با رویکرد گذشتهنگر ،پیشینه دور مجرم تبیین میشیود تیا نقیش قومیروی
فرهنگی حاکم بر زندگی فرد در عوتشناسی جرم مورد توجه قرار گیرد .این همان مفهومی اسیت کیه از آن بیه
داستان جرم یاد میشود .با این حال ،جرمشناسان فرهنگی ،سند مورد وثیوق بیرای تبییین داسیتان جیرم را در
روش کیفی مطالعه زندگینامه جستجو میکنند .جرمشناسان فرهنگی با مطالعه زندگی افراد متوجه مییشیوند
که تجربه حس طرد شدن می تواند حس تحقیر را در فرد به وجود آورد و هنگیامی کیه ایین حیس بیا احسیاس
بی عدالتی اجتماعی درهم میآمیزد ،بخش مهم داستان جرم ،داستان زندگی مجرمان و آرزوهیای بیرآوردهنشیده
آنها میشود.
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جرم به مثابه فرهنگ
مفهوم خرده فرهنگ در متون جرمشناسی فرهنگی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است .از این منظیر،
فرهنگ ،معنایی است که انسانها تولید میکنند و بیه محییط اطیرا خیود و پدییدههیای پیرامیونی آن نسیبت
میدهند .این دیدگاه به فرهنگ اجازه می دهد تا به اشکال مختوفی در جامعه ظهور پیدا کیرده و امکیان توافیق
نظر اجتماعی در مورد ارزشها را فراهم آورد .به باور جرمشناسان فرهنگی ،عضویت در یک خردهفرهنیگ ،تنهیا
بهمعنای داشتن الگوهای رفتاری مشترک نیست ،بوکه بهمعنای شناخت متقابل و مشابه نسبت به اشیاء و اعمیال
نیز میباشد .لذا ،قرار گرفتن اعضای خردهفرهنگها در معرض تعاریفی همسو و یا متضیاد بیا قیوانین کیفیری و
دریافت اطتعاتی در باب زندگی اجتماعی ،چگونگی رفتار و تعامتت آنها را در جامعه شیکل مییدهید (آقیایی،
 .)1396اعضای گروه ،معموالً در کنار آشنایی با تعاریف و معانی متضاد با قوانین کیفری ،با تعاریف و هنجارهای
قراردادی آن گروه نیز بهطور کامل آشنا میشوند .از اینرو ،جرمشناسی فرهنگی با تمرکز بر خردهفرهنیگهیای
مجرمانه ،در پی تبیین عوتها و فرایندهایی است که منجر به پیروی اعضای ایین گیروههیا از شییوههیای خیاص
پوشش ،سبک صحبت کردن ،رفتارها و بزهکاریهای جمعی میشود (آسیایی.)1396 ،
صحبت از جرم بهعنوان فرهنگ بیه ایین معنیا اسیت کیه اکثیر آنچیه رفتیار مجرمانیه نامییده مییشیود،
خردهفرهنگ های رفتاری هستند که به شکل جمعی ،حول شبکه ای از نمادها ،آداب و رسیوم و معیانی مشیترک
گردآمده اند .به بیان ساده ،مطالعه خردهفرهنگ ،پایه تحویل جرمشناسی فرهنگی است .جرمشناسیان فرهنگیی
با اضافه کردن درک پست مدرنیستی به فهم خود از جرم و انحرا و خردهفرهنگهیای مجرمانیه ایین مسیئوه را
مطر میکنند که «خردهفرهنگهایی از این قبیل ،توسط قراردادهیای موجیود در گیروه و از رهگیذر نمادهیایی
مانند گویشهای عامیانه ،زیبایی شناسی و شیکل ظیاهری مخیتص بیه خیود تعرییف مییشیوند» .بیدینترتییب
خردهفرهنگها ،منبع معانی جمعی هستند و از طریق معانی و نمادهایی منحصر به خود ،معرفی میشوند (هال و
جفرسون.)1976 ،
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لذت از جرم
تفریح ،اوقات فراغت و میل به انجام امور ،بخش اصوی زندگی روزمره است .این درحالی است که بینظمی
و تخریب نیز به مثابه یک لذت ،قابل درک است .لذت ،بخش مهمی از زندگی اجتماعی است و در برخی میوارد،
به اشکال فرهنگی منتقل و یا از آنها سرچشمه میگیرد .ریچارد شکنر به این نکته اشاره میکند که بازنماییها،
تجربه ما از آثار فرهنگی را به مثابه دلیل میل به خشونت شکل میدهد .میل ،همچون موتور محرکی اسیت کیه
ما را به سوی احساسات سوق می دهد و در این بستر ،تنها مفهومی که جایگاه واالیی دارد ،لذت است .دلیوز بیه
هنگام شناسایی دو راه انجام رفتارهای اشتباه  -رفتار اشتباه بدون تفکیر و رفتیار اشیتباه آگاهانیه ،هوشیمندانه و
عاری از احساس ،اصطت بیعاری شرارت را بهکار میبرد و الیاس نیز این نکته را خاطرنشان میکند که چگونیه
گروه های انسانی ،با لذتی زایدالوصف ،رفتارهای خشونتبار خیود را بیرای دیگیران تعرییف مییکننید (پرسیدی،
 .)2009از اینرو ،در جامعه ای که منطق به محاسبه صر تقویل یافته است ،عقل برای رسیدن بیه لیذت هیی
محدودیتی قائل نمیشود .به همین دلیل ،ارضای فوری هر نوت لذت بدون توجیه بیه مفیاهیمی چیون انحیرا ،
جنون ،جرم و عمل غیراختقی در رأس تصمیمات برخی افراد قرار میگیرد.
بر اساس یافتههای جرمشناسی فرهنگی ،ارتکاب جرم همراه با لذت و سرخوشی است .از اینرو ،مییتیوان
جرم را به مباحث زیباییشناسانه پیوند داد .در این بستر ،ارتکاب جرم و انجام رفتارهیای منحرفانیه ،روییههیای
به ظاهر ،غیرعقتنی هستند که نظم موجود را به چالش میکشند .بهعبارت دیگیر ،در فرهنیگ عمیومی زنیدگی
پسامدرن ،منطق نابهنجار جرم از بین رفته و مرز میان رفتارهای مجاز و ممنوت ،ظریف میشود .بر ایین اسیاس،
انسان معاصر به دنبال ارضای نیازها و محدودیتهای خود از طریق توسل به راههایی چون خطر ،لذت و هیجیان
است (فورتر .)1995 ،بنابراین ،با ارتکاب جرم یک احساس خوشایند و لذتبخش در افراد به وجود میآید .ایین
وضعیت ،عتوهبر آنکه باعث به چالش کشیدن جرم میشود ،افراد را به سمتوسیوی قیانونشیکنی نییز هیدایت
میکند .از اینرو ،بینظمی و راهاندازی کارناوال ،بخشی از این فرهنگ را شکل میدهد.
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یافتهها
در پرتو مبانی نظری ارائه شده ،در این قسمت تحویل محتوای فیوم انجام میشود .بر این اساس ،کارنیاوال
دلقکها ،زندگی کمیک  -ترا یک جوکر :درآمدی بر دوگانه تحقیر  -انتقام ،جوکر به مثابه مجرم به عادت و لذت
جوکر از جرم.
کارناوال دلقکها
کارناوال شکل گرفته در شهر بحرانزده ،افسار گسیخته و رو به زوالِ گاتهام با نماد دلقک عجین میشیود.
با این حال ،تبیین این نکته مهم است که چرا دلقک نماد جنبش اعتراضی عویه نظام سرمایهداری میشیود؟ در
پاسخ شاید بتوان سه دلیل مهم را از طریق تبیین الیههای نهان فیوم معرفی کرد .دلیل اول آن اسیت کیه قتیل
سه مرد وال استریتی در مترو توسط یک دلقک صورت میگیرد .دلیل دوم به نگرشهای «تامس وین» در مورد
این کشتار برمیگردد .متعاقب این قتل« ،وین» نامزد شهرداری شهر گاتهام در توویزیون برای این سه مرد گریه
و فضا را به این سمتوسو هدایت می کند که انگیزه کشتن این سه مرد توسط قاتل نگرشهیای ضدسیرمایهداری
بوده است .شاید «وین» با زبان استعاره درصدد بیان این امر است که تمامی افراد نابرخوردار جامعه قاتل و مجرم
هستند .این نگاه توسط «وین» بهعنوان نماینده قشر فرادست جامعه موجب تحریک احساسات قشر فرودسیت و
شکلگیری کارناوال دلقکها میشود .بهعبارت دقیقتر ،وین موجیب تقوییت دو دسیتگی در سیاختارهای شیهر
گاتهام میشود و از همینجاست که دوگانه محبوبیت  -محکومیت آغاز میشود .دلیل سوم و مهمتر که به نظیر
می رسد مدنظر مؤلف بوده ،آن است که زبان کارناوال زبان توأم با تمسخر و ریشخند است و دلقک نماد خنیده و
استهزا است .بنابراین ،به نظر میرسد که مؤلف به سبک هوشمندانهای ،نماد جنبش اعتراضی را با مفهوم دقییق
کارناوال در جرمشناسی فرهنگی در یک مسیر قرار داده است.
کارناوال دلقک ها در شهر موش زده گاتهام جنبش اعتراضی عویه نظام سرمایهداری و فرصیتی بیرای بییان
دغدغهها و نیازهای قشر فرودست است .بهعبارت بهتر ،درصد باالیی از جمعیت گاتهام که با بحیران میوشهیا و
زبالههای انبوه مواجه هستند ،به خیابانها میریزند .با اینحال ،صدای اعتراض فرودستان گاتهام با اییدئولو ی و
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استدالل نیست ،بوکه زبان اعتراض هرجومرجطوبی ،دهن کجی به قانون و احساسات افسارگریخته میباشد که در
قالب شکستن شیشهها و آتش زدن اموال عمومی تجوی مییابد.
نکته مهم دیگر در تحویل کارناوال دلقکها آن است که نماد این کارناوال کیست؟ با توجه به آنکه «وین»
فضا را به این سمتوسو هدایت میکند که قاتل سه مرد وال استریتی با انگیزه انتقام از نظام سرمایهداری ،آنهیا
را کشته است ،باید گفت که در ابتدا نماد این جنبش اعتراضی ،قاتل سه مرد وال استریتی یا همان «آرتور فوک»
است .با اینحال ،در شب کارناوالْ حضور «آرتور» در برنامه «موری فرانکوین» و اعترا به کشتن سیه میرد وال
استریتی موجب میشود تا «آرتور» یا همان «جوکرِ» جدید نماد اصوی کارناوال دلقکها شود و در همینجاسیت
که «آرتور» به نام دلقکی خود که همان «کارناوال» است ،مییرسید .تقیارن زمیانی حضیور «آرتیور» در برنامیه
«موری» ،اعترا وی به ارتکاب قتل و کارناوال دلقکهیا بیهخیوبی نشیان دهنیده تعیارض بیرهمزننیدگان نظیم
سرمایهداری و گروههای قدرت و ثروت است .به همین دلیل است که «آرتور» در لحظه دستگیری و در ماشیین
پویس ،احساس ناراحتی میکند ،اما زمانی که کارناوال را مشاهده میکند ،لبخند رضایت میزند و بعد از مشاهده
قدرت کارناوال ،خندههای بوند سر میدهد و شکلگیری کارناوال را زیبا توصیف میکند .همزمان پخش آهنیگ
«اتاق سفید» «کریم» بهخوبی مؤید وضعیت اسفبار و کارناوالگونه گاتهام است .در همیین کارنیاوال اسیت کیه
مردم با تصاد ساختگی ،خودروی پویس را متوقف میکننید و «جیوکر» را نجیات مییدهنید .در ایین حالیت،
«جوکر» بوند میشود ،مانند قهرمان به بوندی میرود و با زبان بدن و حرکات موزون و بیدون اسیتفاده از کیتم،
رویکرد غیرگفتمانی کارناوال را به ر میکشد .به همین دلیل« ،جوکر» حتی از خون دهان خود بیرای درسیت
کردن یک لبخند رو به باال و پیروزمندانه کمک می گیرد تا نشان دهد درد و تحقیر روا شده عویه وی ،امروز او را
به قوه پیروزی رسانده است.
زندگی کمیک  -تراژیک جوکر :درآمدی بر دوگانه تحقیر  -انتقام
گرچه در جرمشناسی فرهنگی ،داستان جرم ابزاری برای شناخت دقیق شخصیت مجرم است ،امیا داسیتان
جرم در قالب تحویل کاراکترهای سینمایی متفاوت میشود؛ بدین معنا که اپیزودها و سکانسهای مختویف فییوم
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ممکن است با رجوت به گذشته ،تصویر دقیق از وضعیت بزهکار ارائه دهد .این امر بیهخیوبی در میورد شخصییت
«جوکر» مشاهده میشود« .آرتور» در شهر گاتهام به همراه مادر خوانده خود «پنی فوک» زنیدگی مییکنید .او
برای کسب درآمد ،دلقک مهمانیهای مختوف میشود .مجموت سکانسهای فیوم نشان داد که در حالت عیادی،
«آرتور» انسان بهنجار و دارای درجهای از خودکنترلی است .اوج این امر در سکانس اولیه کیه خیود ییک فییوم
کوتاه است ،مشاهده میشود؛ زمانی که «آرتور» در حین انجام شغل روزمره ،با لباس دلقک تابوویی بهدست دارد.
سرقت تابوو از «آرتور» و تعقیب و گریز جوانان موجب میشود تا «آرتور» مورد ضرب و شتم جوانان گاتهام قیرار
گیرد ،اما واکنش وی به این اقدام جوانان مقابوهبهمثل نیست ،بوکه وی در تتش بیرای کنتیرل و خویشیتنداری
است .حس «آرتور» در لحظه کتک خوردن چیزی شبیه به حس کودکی است که خود را عاجز از مقابوهبهمثیل
میبیند .به همین دلیل ،وی ترجیح میدهد که چند لحظهای را روی زمین دراز بکشید و در دنییایش غوطیهور
شود؛ شاید که قرار است این وضعیت آرامش قبل از طوفان باشد« .آرتور» با احساسات ضد و نقییض گیاه حتیی
شخصیت مهربانی دارد؛ بهنحویکه کودکان را دوست دارد؛ مادرخوانده پیر خود را به حمام میبرد و متعاقب قتل
«رندال» ،دوست خود «گری» را میبوسد .حتی وی برای درک دیگران نسبت به بیماری خود ،برگهای دارد کیه
روی آن توضیحاتی در خصوص بیماریاش نوشته شده است.
با این همه« ،آرتور» نماد طبقه نابرخوردار و مبتت به ناخویشتن داری عاطفی و توهم است؛ بهطوریکیه در
لحظههای غمبار زندگی خود به طرز هیستیریکی میخندد .آسیب مغزی و انگیزههای ضد و نقیض سرکوب شده
در ماورای خندههای «آرتور» حاکی از شرایطی است که جامعه بر او بار کرده است .به همین دلییل ،شخصییت
وی مؤید این نکته است که درد و رنج همواره در گریستن نیست ،بوکه گاهی در خنده است .این خندهها او را تا
مرز تهوت می برند و اگر واکنش طبیعی بدن نباشد ،شاید وی تا مرز خفه شدن نیز پیش برود؛ شیاید بتیوان ایین
حالت تهوت را بازتابی از اعتراض عصیانگرانه «آرتور» و وضعیت حادث شده برای او در جامعه گاتهام دانست .به
همین دلیل است که «آرتور» با باز کردن دفتر جوک خود ،بارها بر این جموه خیره میشود که «امیدوارم میرگم
بیش از زندگیام منفعت داشته باشد».
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تبیین قتلهای صورت گرفته توسط «آرتور» در داستان جرم از موضوعات اساسی است .تبییین قتیل سیه
مرد والاستریتی توسط «آرتور» در مترو نشان میدهد که وی در ابتدا در قبال خشونت سه مرد هی واکنشی از
خود نشان نمیدهد .واکنش شدید وی که منجر به قتل میشود ،در زمانی به وجود میآیید کیه ایین سیه میرد
خندههای هیستیریک «آرتور» را مورد تمسخر قرار میدهند .بهعبارت بهتیر ،تحقییر «آرتیور» در قالیب انسیان
دیوانه و نه بیمار ،وی را تحریک به ارتکاب جرم میکند.
«آرتور» با تبیین گذشته خود و برای کشف رابطه «پنی» با «تامس وین» به بیمارستان محیل تولید خیود
رجوت میکند و متوجه میشود که «پنی» دارای توهم روانی و خودشیفتگی و «مادر خوانده» او است .عیتوهبیر
آن ،تبیین پرونده «آرتور» نشان میدهد که وی بارها توسط دوست «پنی» مورد خشونت فیزیکی قرار میگرفتیه
است .با وجود این ،آنچه «آرتور» را رنج میدهد ،فریب خوردن از «پنی» است؛ زیرا درحالیکه «آرتور» عاشیق
مادر خوانده خود است ،اما «پنی» فقط برای نیاز با او زندگی میکند .درک این رابطه قدیمی و تحقیر در گذشته
موجب میشود تا «آرتور» به دنبال انتقامگیری برآید .به همین دلیل ،به بیمارستان میرود و «پنی» را میکشد.
با این حال«،آرتور» در کشتن مادرش عجوه میکند؛ زیرا با مشاهده عکس دوران جوانی «پنی» و خواندن عبارت
عاشقانه پشت آن که توسط «تامس وین» نوشته شده بود ،متوجه میشود که «وین» پدر واقعی او بوده است .با
این حال ،وضعیت پرونیده پزشیکی «پنیی» و تغیییر آن توسیط «ویین» قیدرت گیروههیای ثیروت را در جوامیع
سرمایهداری نشان میدهد.
قتل «موری فرانکوین» در برنامه زنده توویزیونی نیز در همین قالب توجیه میشود؛ زیرا «موری» در یکی از
برنامههای خود «استند آپ کمدی» «آرتور» را پخش میکند و وی را مورد تسمخر قرار میدهد .حتیی پیس از
دعوت از «آرتور» در برنامه زنده نیز بارها او را مسخره میکند .به همین دلیل ،بعد از آنکه اعترا به قتیل سیه
مرد میکند ،خطاب به «موری» میگوید« :تو هم مثل بقیه هستی .ویدیومو پخش مییکنیی .منیو بیه برنامیت
دعوت میکنی تا مسخرم کنی» و متعاقب این جموه «موری» را نیز به قتل میرساند .درنهایت ،کشتن «رندال»
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و «روانپزشک» در سکانس پایانی فیوم مؤید انتقام «آرتور» از رفتارهای گذشته است؛ زیرا «رندال» بیا عویم بیه
بیماری روانه «آرتور» با دادن اسوحه به او زمینه اخراج وی را فراهم کرد و بعدها خود جای «آرتور» را گرفت.
عزت عبدالفتا  ،تبیینهای موقعیتی بزهدیدگی را تتشهایی میداند که کوشیدهاند این پدیده را برحسب
نوعی الگوی پویای کنش متقابل و رفتار بزهدیده توضیح دهند .او مدعی است که حیات رشته عومی «بزهدیده
شناسی» با تتشهای مستمر محققان در این خصوص آغاز شده است .به نظر او ،تتشهای مزبور حرکتی جدی
در جهت نشان دادن این واقعیت است که «بزهدیده صرفاً یک آماج منفعل جرم نیست تا بتوان او را طعمهای در
چنگال غارتگران مهاجم تصور کرد» (سویمی و همکار .)1394 ،وی با به عاریت گرفتن نظریات هانس فون
هانتیگ به مثابه یکی از پیشگامان این رویکرد بر این اعتقاد است که توجه به دو مفهوم یاری رساندن بزهدیده به
شکلگیری جرم و ساخت طرفینی آن ،ماهیت مبتنیبر کنش متقابل بسیاری از بزهدیدگیها را نشان میدهد و
بر این واقعیت پای میفشارد که در سوسوههای طوالنیِ عوّی و معوولی ،نقش بزهدیده را میتوان نقشی
تعیینکننده در فرایند ارتکاب جرم به حساب آورد.
گرچه در تمامی قتلهای «آرتور» میتوان تقصیر بزهدیده را یافت ،اما وجه اشیتراک تمیامی آنهیا و عویت
ارتکاب جرم توسط «آرتور» انتقام از تحقیر به مثابه رفتار سرزنشپیذیر بیزهدییده اسیت .بیر اسیاس یافتیههیای
پژوهشگران در عرصه روانشناسی اجتماعی ،تحقیر موجب آزار اجتماعی میشود و بر همین اساس ،افراد تحقیر
شده ،متناسب با آن واکنش نشان میدهند (فمنیا .)2008 ،لذا ،نتیجه تحقیر اجتماعی ،انتقام اجتمیاعی اسیت؛
حتی اگر هزینه بار شده برای شخص تحقیر شده بیشتر از میزان حقارت وی باشد (مونستر و لوتیو .)2010 ،در
این شرایط ،شدت و عطش انتقامگیری تا بدانجاست که فرد به تبعیات رفتیار خیود توجیه نمییکنید و مرتکیب
رفتارهایی میشود که پیامدهای آن برای وی مهم نیست .در این بستر ،چنانچه ،جرم «آرتور» بر اساس انتقیام
از تحقیر اجتماعی توجیه شود ،با افزایش شدت مجازات ،باز هم نمیتوان وی را کنترل کیرد؛ زییرا وی بیا هید
انتقام از جامعه مرتکب جرم میشود.
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در پرتو دوگانه تحقیر  -انتقام میتوان گفت که حس حقارت اجتماعی با انتقامجویی همراه میشود .پیس
اگر «آرتور» مرتکب هفت قتل میشود ،دلیل ارتکاب جیرم را بایید در تحقیرهیای اجتمیاعی روا شیده عوییه وی
جستجو کرد .شاید به همین دلیل باشد که ایما ارائه شده در صحنه قتل «رنیدال» بیهنحیوی اسیت کیه نصیف
صورت و بدن «آرتور» غرق خون است و نیمه دیگر صورت و بدن او تمیز است .ایین سیکانس کیه ییادآور فییوم
شوالیه تاریکی است ،مؤید آن است که هی انسانی کامل نیست و خوب و بد همیشه در کنار یکدیگر هستند .به
همین دلیل ،در مورد بدیها باید به دنبال عوت بود.
جوکر به مثابه مجرم به عادت
در اپیزود اول فیوم« ،آرتور» بهعنوان فرد عتقمند به هنر و در تتش برای پیشیرفت در ایین حیوزه ،دارای
زندگی بهنجار و نرمال است .زمانی که «رندال» متعاقب کتک خوردن «آرتور» از جوانان ،اسوحهای به او میدهد
و بهصورت اتفاقی تیری شویک میشود ،ترس و لرز «آرتور» بهخوبی مؤید پایین بودن ظرفیت مجرمانه او اسیت.
با این حال ،کشتن سه مرد وال استریتی در مترو جریان زندگی «آرتور» را متحول میکند .بعد از قتل سه مرد و
در تخیتت ذهنی «آرتور» ،زمانی که به آپارتمان «سوفی» میرود ،پخش آهنگ «مین کارنیاوال هسیتم» ازبیوی
بهخوبی نشان دهنده اصرار «آرتور» بر ارتکاب جرم است؛ زیرا در این آهنگ بر این نکته تثکید میشود که افیراد
به دلیل بیقانونی ،بارها مرتکب جرم میشوند .پس از اخراج از محل کار نیز تخریب ساعت ،خیط کشییدن روی
نام صاحبکار و باز کردن در با لگد برخی دیگر از رفتارهای مجرمانه «آرتور» را نشان میدهد .از این سکانس به
بعد می توان فهمید که جرم به بخشی از زندگی «آرتیور» تبیدیل شیده اسیت .قتیل «رنیدال» ،سیرقت پرونیده
بیمارستان ،انتقام از نیروهای پویس ،قتل «پنی» و درنهایت ،قتل «موری» همگی داللت بیر آن دارنید کیه جیرم
بخش جداییناپذیر زندگی «جوکر» است.
با اینحال ،پس از دستگیری ،کشتن «روانپزشک» اوج «جرم به مثابه فرهنگ» را در شخصییت «آرتیور»
نشان میدهد .او در حالت دستبند بهدست و درحالیکه مشغول خندههای عصبی خود است ،متعاقیب خوانیدن
آهنگ «آن زندگی است» «سیناترا» «روانپزشک» را به قتل میرساند .در این فیوم ،در هی یک از آهنیگهیای
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پخش شده« ،آرتور» با خواننده همراه نمیشود ،اما در این آهنگ در حین پخش موسیقی« ،آرتور» نیز با خواننده
همراه میشود و در حضور «روانپزشک» چنین میخواند« :این زندگی است و بههماناندازه که به نظر مییآیید،
مسخره است .من یک عروسک ،یک فرد بدون حامی ،دزد درییایی ،شیاعر و پادشیاه بیودهام .مین ییک چییز را
میدانم .هرگاه به خودم اطمینان دارم ،من خودم را انتخاب میکنم و به مسابقه برمیگردم» .تقارن آخرین قتل
با این آهنگ بهخوبی مؤید آن است که «جوکر» غرق جرم به مثابه فرهنگ شده اسیت؛ زییرا زمیانی کیه وی بیه
عروسک خیمهشب بازی تبدیل میشیود ،بیدون حیامی مییمانید و دزد درییایی مییشیود ،در واقیع در فراینید
تحقیرشدگی اجتماعی است ،اما زمانی که در اوج لحظات مجرمانیه ،بیه خیودش اطمینیان و خیودش را انتخیاب
میکند ،تبدیل به شاعر و پادشاه میشود .این امر بهطور دقیق منطبق بر حرفهای شدن «جوکر» در دنیای جرم
است .در این رویکرد ،مجرمیت «جوکر» بهعنوان یک تعارض فرهنگی مورد تحویل قیرار مییگییرد و بیهعنیوان
عاموی توقی میشود که با ایجاد فشار بر فرد وی را به سمت ارتکاب جرم سوق میدهید .لیذا ،بزهکیاری در ایین
قومرو ناظر بر حالتی است که در آن« ،جوکر» ارتکاب جرم را بهعنوان بخش جداییناپذیر زندگی خیود در نظیر
میگیرد .بهعبارت بهتر ،در این قومرو ،جرم بخشی از سبک زندگی او محسوب میشود.
جوکر و لذت از جرم
پس از قتل سه مرد وال استریتی« ،آرتور» وارد منزل متروکهای مییشیود و حرکیات میوزون بیه نمیایش
میگذارد .این حرکات موزون میتواند نمادی از رضایت و افتخار باشد .پس از قتل «رنیدال» ترکییب آراییش و
خون در صورت «آرتور» با لبخند توأم با رضایت وی همراه میشود .در همین سکانس ،خوردن خیون «رنیدال»
توسط «آرتور» لذت ارتکاب جرم توسط او را بازنمایی میکند« .آرتور» پس از قتل «پنی» نیز نفس عمیق و توأم
با رضایت میکشد .شویک گووله دوم به «موری» نیز در فیوم اماره دیگری است که نشان مییدهید« ،آرتیور» از
ارتکاب جرم لذت میبرد .با اینحال ،اوج لذت از جرم در قتل «روانپزشک» مشاهده میشود؛ جاییکه «آرتیور»
با آهنگ پخش شده همصدا میشود و دغدغهها و لذت خود از جرم را به ر میکشد.
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نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که فرایند لذت بردن از جرم امری تدریجی است .بهعبیارت
بهتر ،بزهکاران ممکن است در ابتدا از ارتکاب جرم بهطورکوی لذت نبرند یا میزان لذت آنها از جرم کم باشد .با
وجود این ،با گذشت زمان و زمانی که بزهکاران به مرحوه «جرم به مثابه فرهنگ» میرسند ،از ارتکاب جرم لذت
میبرند .به همین دلیل است که فرایند خط سیر بزهکاری «آرتور» بدین نحو است که با ارتکاب قتلهای بعدی
لذت بیشتری از ارتکاب جرم میبرد .اوج لذت از جرم را در قتلهای ششم و هفتم  -به ترتیب قتل «میوری» و
«روانپزشک»  -میتوان مشاهده کرد .در این مرحوه شخصیت «جوکر» بهنحوی تغییر مییابد که جرم بخشی از
فعالیت روزمره وی می شود و به همین دلیل ،وی در این دو قتل ،احساس لذت بیشتری میکند .شویک گوولیه
دوم به «موری» و قتل «روانپزشک» همراه با همخوانی آهنگ مؤید این مطوب است .با اینحال ،در مورد قتیل
«روانپزشک» ،قدمهای به خوش آغشته شده و حرکت در یک مسیر نورانی با انجام حرکت موزون همراه میشود
تا نشانهای برای لذت از جرم باشد.
بهطورمشخص لذت از ارتکاب جرم و تقویت حس اعتمادبهنفس در «آرتور» موجب میشود تا حال روحی -
روانی وی بهبود یابد؛ بهطوریکه وی داروهای خود را ترک میکند ،لرزش پاهایش کمتر میشیود و خنیدههیای
هیستریک او بهنحو چشمگیری کاهش مییابد .تمامی این موارد حاکی از آن است که ارتکیاب جیرم شخصییت
ضعیف «جوکر» را تبدیل به یک شخصیت قوی میکند .بهعبارت بهتر ،اگر «آرتور» پس از ارتکیاب قتیل اولییه
وارد برنامههای اجرا میشود و متعاقب آن مورد تمسیخر «میوری» قیرار مییگییرد ،امیا لیذت از جیرم و کسیب
اعتمادبهنفس پس از قتلهای بعدی ،موجب میشود تا «آرتور» با اعتمادبهنفس باال وارد برنامه «میوری» شیود و
همه را تحت تثثیر خود قرار دهد .به همین دلیل است که برخت سکانسهای ابتیدایی کیه «آرتیور» خسیته و
مفووک از پوههای حاشیه شهر گاتهام باال میرود و امید و عجوهای برای رسیدن به مقصد ندارد و در سکانسهای
ارائه شده هرگز به پایان پوهها نمیرسد ،در سکانس های پاییانی ،نیه تنهیا در تیتش بیرای صیعود نیسیت ،بوکیه
پیروزمندانه از پوهها به پایین میآید .این سقوط افتخارآمیز از یکسو میتوانید نشیان دهنیده گسسیت اختقیی
شخصیت «جوکر» باشد و از سوی دیگر میتواند بیاعتنایی او به قدرت و ثروت را نشان دهد.
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نتیجهگیری
«تاد فیویپس» کارگردان «جوکر» بهعنوان منتقد نظام سرمایهداری ،کویشههیای ذهنیی خیود را در قالیب
معانی آشکار و نهان در فیوم نشان داده است .گاتهام موشزده و مموو از زبالیه در برابیر وییتی «تیامس ویین»،
حاشیه شهر بحرانزده در برابر تئاتر ثروتمندان و  ...دوگانههای معیارض بسییاری هسیتند کیه مؤلیف در قالیب
ایما های صامت و مصوت بهکار گرفته تا تقابل قشر فرادست و فرودست را نشان دهد.
با اینحال« ،جوکر» شخصیت اول فیوم نماد جنبش اعتراضی و قهرمان کارنیاوال دلقیکهیا مییشیود .بیا
اینحال ،پرسش مهمی که مطر میشود آن است که «جوکر» در این فیوم یک شخصییت سیاسیی و ضیدنظام
سرمایهداری است؟ پاسخ به این پرسش در قالب توجه به کاراکتر «جوکر» و دیالو های وی نشان میدهد کیه
«جوکر» یک شخصیت خاکستری و بیطر است .وی بارها در دیالو هیای خیود تثکیید مییکنید کیه چهیره
سیاسی نیست و دغدغه مبارزه با نظام سرمایهداری را ندارد .در سکانس ابتدایی که «آرتور» در حال آرایش برای
آغاز شغل روزانه خود ،از رادیو صدای اعتراض مردم شهر را میشنود ،تتش میکنید تیا خیود را نسیبت بیه ایین
موضوت بیتفاوت نشان دهد و فشاری که در این راستا متحمیل مییشیود ،در صیحنه تمیرین بیرای لبخنید زدن
مشاهده میشود .لذا ،گرچه «آرتور» بهعنوان فردی از قشر فرودست تحت فشارهای اقتصادی است ،امیا تیا حید
امکان تتش میکند ،این مسئوه را بروز ندهد .حتی نزدیک شدن به «تامس وین» تتش «جوکر» برای به دست
آوردن پول نبود ،بوکه وی درصدد بود تا پدر خود را پیدا و عقدههای دوران کودکی خود را جبیران کنید .حیال
نکته مهم تری که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد ،آن است که چرا «جوکر» بهعنوان یک شخصیت بییطیر
نماد جنبش اعتراضی عویه نظام سرمایهداری میشود؟ شاید گفته شود که کشتن سه میرد وال اسیتریتی توسیط
«جوکر» خود به معنای سیاسی بودن اوست ،اما نکته مهم در اینجا است که وی بیا انگییزه ضدسیرمایهداری آن
سه مرد را نکشت و حتی وی در زمان قتل نمیدانست که آن سه مرد متعوق به قشر برخیوردار جامعیه هسیتند.
لذا ،مجموت این نکات بهخوبی مشخص میکند که «جوکر» یک شخصیت سیاسی و مخیالف نظیام سیرمایهداری
نیست ،با اینحال ،کارگردان وی را نماد جنبش اعتراضی و قهرمان کارناوال قومداد کرده است.
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در این حالت ،بهخوبی می توان ردپای حضور کارگردان را در قالب برساخت اجتماعی واقعیت مشاهده کرد.
پرو ه قهرمانسازی «جوکر» در راستای اندیشههای ضدسرمایهداری کارگردان اثر است« .جوکر» در این فیوم نه
بهعنوان قاتل هفت انسان ،بوکه بهعنوان نماد جنبش اعتراضی و سمبل کارنیاوال قشیر نیابرخوردار معرفیی و بیه
همین دلیل ،قهرمانانه روی دستهای مردم بوند میشود .این درحالی است که روند فیوم میتوانست «جوکر» را
«آدم بد» فیوم معرفی کند .با اینحال ،فرایند قهرمانسازی توسیط کیارگردان هنرمندانیه انجیام مییشیود و از
ایما ها و نشانههایی برای این منظور استفاده میشود .بهعنوان مثال ،در سه سکانس مختوف در فیوم ساعتهای
دیواری ،ساعت  11 :11را نشان میدادند .گرچه «فیویپس» این امر را کامتً اتفاقی معرفی کرده ،اما عمیق ایین
فیوم نشان میدهد که قطعاً ایدهای در پس آن وجود دارد .ساعت  11:11میتواند نمیادی از آییه  11سیوره 11
انجیل پادشاه جیمز باشد که بر اساس آن خداوند میفرماید «من بدی را بر آنها خواهم آورد و آنها قادر نخواهنید
بود از آن فرار کنند .گرچه آنها برای دفع بدی برای من گریه میکنند ،اما من به آنها گوش نخواهم کرد».
درنهایت ،ایما صامت ساعت با این تفسیر ،پرو ه قهرمانسازی را به اوج میرساند؛ زییرا کیارگردان در ایین
شرایط ،از یکسو« ،جوکر» را بهعنوان «منجی» و «موعود» و نظام سرمایهداری را بهعنوان نماد «ظویم» معرفیی
میکند و از سوی دیگر ،میان «ایدئولو ی مسیحی» و «نفی نظام سرمایهداری» پیوند برقرار میکند .همزمان ،در
زمانی که کارناوال دلقکها به قدرت میرسد ،ورودی گیشه سینمای گاتهام به نمایش گذاشته میشود که در آن
فیوم «زورو با شمشیر برنده» روی پرده است .این فیوم که دقیقاً در سال  1981اکران شده است ،معر کاراکتر
معرو «زورو» است که با انسانهای بد مبارزه میکند .کارگردان با بهکاربردن این ایما و قوب فیوم در فیومیی
دیگر در راه واقعی جووه دادن اثر خود برآمده و به میردم گاتهیام گوشیزد مییکنید کیه «زوروی واقعیی» همیان
«جوکر» است که عویه نظام سرمایهداری شورش کرده و به همیین خیاطر نییازی نیسیت آنهیا فییوم «زورو» را
ببینند.
لذا ،فرایند هنرمندانه قهرمانسازی «جوکر» بهنحوی در فیوم بازنمایی میشود که نه تنها مردم گاتهیام بیه
مرحوه همذاتپنداری با «جوکر» میرسند ،بوکه کویه مردم جهان نیز «جوکر» را قهرمیان مییپندارنید؛ زییرا در
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سایت معرو نظرسنجی  IMDBتا زمان نگارش این مقاله ،نمره این فیوم نزدیک به  9بوده اسیت .ایین نمیره
باال نشان دهنده اوج هنر کارگردان است که بر اساس آن ،یک قاتل و انسان شیرور را بیه مثابیه قهرمیان معرفیی
میکند .با اینحال ،پرو ه قهرمانسازی «جوکر» توسط کارگردانْ حتیی بیا رویکردهیای جیرمشناسیی انتقیادی
سازگار نیست؛ زیرا حتی در جرمشناسی انتقادی ،فرایند جرمانگاری در مورد جرمی چیون قتیل نقید نمییشیود.
بهعبارت بهتر ،رویکرد رادیکال جیرم شناسیی انتقیادی و حتیی مکتیب الغیاگرایی کیفیری نییز قاتیل را قهرمیان
نمیشمارند؛ زیرا در مورد تقبیح جرایم طبیعی در کویه مکاتب فکری جرمشناسی اتفاق نظر وجود دارد .در کنار
آن ،نهایت جرمشناسی انتقادی ،توجه به انگیزههای ارتکاب جرم و در نظر گرفتن آن بهعنوان کیفیت مخففیه در
مرحوه تعیین کیفر است .با اینحال ،همذاتپنداری مردم با «جوکر» میتوانید جویوهای دیگیر از عیوامگراییی و
احساسی شدن فضای جرم و جنایت را نشان دهد .بهعبارت دیگر ،فقدان تخصص حقوقی  -جرمشیناختیِ افیراد
جامعه بهعنوان مخاطبان عام عمدتاً تحت تثثیر برساخت اجتماعی واقعیت قرار میگیرد.
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