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چکیده
این مقاله به بررسی درونمایة «نگاه خیره» 2مـیپـردازد .درونمایـة «نگـاه خیـره» از جملـه
مباحثی است که هم در آثار ادبی و فلسفی سارتر و هم در فلسفة فوکو مـورد توجـه اـرار
گرفته است .در این مقاله ،باور این دو فیلسوف دربارة ادرت «نگاه خیـره» در نمـای نامـة
تمثیلگونة در بسته اثر ژان پل سارتر بررسی میشود .با واکاوی در تار و پـود اجـیای ایـن
نمای نامه و با بهکارگیری ابیارهایی که «نگاه خیره» در اختیار دارد و از آن طریق به هستی
دیگری عینیت میبخشد ،در این مقاله سعی بر آن است که چگـونگی سـلآ آزادی سـوژه
[فاعل شناسا] و بیگانهشدگی فرد نسبت بـه وجـود وااعـی خـود نشـان داده شـود .اثـرات
دائمی ،محونشدنی و نابودکنندهای که زیر سایة سنگین «نگاه خیره» دیگـری در شخصـیت
سوژه [فاعل شناسا] جاری میشود ،آزادی افراد را تحتالشعاع خـود اـرار مـیدهـد و در
چنگال رابطة ادرت ،اسیر و گرفتار میکند همچنان که شخصیتهای نمای  ،اینه ،9اسـتل

4

و گارسین 1در هیارتوی روابط ادرت گرفتار میشوند و از آنجا که در برابر هجـوم «نگـاه
خیره» دیگری ،به شیء بیدفاعی تبدیل میشوند ،راه گریی برای فرار از چشمی که به آنها
خیره شده است ،نمییابند.
کلیدواژهها :نگاه خیره ،آزادی ،بیگانهشدگی ،وجود ،شیءشدگی ،رابطة ادرت ،در بسته.

 .5در بسته ترجمه عنوان نمایشنامه  NO Exitبه فارسی است که از ناصر غیاثی گرفته شده است.
 .2نگاه ""gaze
3. Inez
4. Estelle
5. Garcin

____________________________
تاريخ دريافت 5931/2/51 :تاريخ پذيرش5931/5/29 :
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 .1مقدمه

جملة معروف سارتر در نمای نامـة در بسـته «جهـنم ،یعنـی [حضـور] دیگـران» (غیـاثی ،
ص )95دلیل ااطع و روشنی بر وجود ادرت «شخصیت دیگـر» اسـت .در وااـع« ،درک مـا در
عرصه حضور شخصیت دیگر همواره نبردی با نگاه خیره [دیگری] خواهد بـود .مبـارزه مـا بـا
محدودیتهای ساختاری خواهد بود که برای ما ساخته و پرداخته شدهاند» (گروتنبـوئر،2152 ،
ص .)591 .آنگونه که برت میگوید درست از همان آغاز بهنظر میرسد تمامی مفـاهیم مـورد
بحث بهگونهای با هم ارتباط معنایی برارار کنند« :زمانی که سرچشمه اعتبـار و هویـت از بـاور
دیگران خواهد بود ،حضور دیگری برای انسان جهنم خواهد بود ،در مواعیتی که شکنجه ،نه از
طریق شیاطین بلکه به دست خود فرد اعمال مـیشـود و از ایـنرو غیـر اابـل اجتنـا

اسـت»

( ،2114ص .)455 .از اینرو ،زیر سـایة نگـاه خیـره دیگـری ،هویـتهـای وااعـی در صـدف
وجودی خود پنهان میشوند و اجازة شکوفایی نمییابند .دیگر خود ما نیستیم که حضور داریم
بلکه حیات وجودی ما در شبکة هیارتوی وجود دیگران اسیر و گرفتار میآید .از این بابت ،در
چهارچو

اوانین فلسفی« ،نگاه از دیدگاه سارتر ،دایقاً به معنای نگـاه از طـرف چشـمان فـرد

دیگر با اندامهای فیییولوژیکی نخواهد بود . . . ،معنای [فلسفی] آن وجود فرد دیگری بهعنوان
یک سوژه [فاعل شناسا] ،یک خودآگاهی انسانی خواهد بود» (ونگ ،2152 ،ص.)541 .
بهموجآ ادرت نگاه خیره ،زندگی افراد محدود خواهد شد« .این نگـاه خیـره بهنجارسـاز،
نظارتی است که میتوان افراد را از طریق آن طبقهبندی کرد ،تنبیه کـرد و مـورد اضـاوت اـرار
داد .این نگاه خیره ،افراد را اابل رویت میکند ،از طریق آن افراد اضاوت میشوند و بین آنهـا
تمایی اائل مـیشـوند» (فوکـو ،5331 ،ص .)541-544 .همچنـین از دیـدگاه فوکـو انسـانهـا
بهواسطة ارار گرفتن در درون شبکهای از روابط ادرت ،بـهعنـوان سـوژه و ابـژه تقسـیمبنـدی
میشوند :ابژههایی که حد مشخص دارند و سوژههایی که وجود خـود را در تعامـل بـا روابـط
ادرت و سلطه شکل میدهند .در حالی که ادرت اعمال میشود و روشهای اجـرای انضـباط
بهکار برده میشوند« ،انقیاد کسانی که ابژه دانسته میشوند و ابـژه شـدن کسـانی کـه بـه انقیـاد
کشیده شدهاند» به نمای

گذاشته میشود (همان).
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تنها یک راه نجات در فلسفة پیشگامانة ژان پل سـارتر وعـده داده شـده اسـت« :شـما آزاد
هستید ،بنابراین انتخا

کنیـد -بـهعبـارت دیگـر ،نـوآوری کنیـد» (پریسـت ،2115 ،ص-94 .

.)91این نگاه فلسفی سارتر به آزادی که بهوضوح در رسـالة فلسـفی مانـدگار او تحـت عنـوان
«هستی و نیستی :مقالهای در هسـتی شناسـی پدیدارشناسـی» )5349( 5متجلـی شـده اسـت در
نمای نامة دربسته نیی احساس میشود .شخصیتهای نمای نامه در تلهای افتادهاند کـه اـاهرا
راه خروجی ندارد« .اما سارتر معتقد است که همیشه میتوان راه خروجی ابداع کـرد ،و از ایـن
رهگذر ،خود را نوآوری کرد (میرعالئی و نجفی ،5911 ،ص .)44 .با وجود اینکه این افـراد در
دوزخی ابدی گرفتار آمدهاند و با کردههای خود در تاریخ هستی تنها حکم شـیء بـیمقـداری
دارند ،دنبال مفری میگردند تا در نگاه شخصیت دیگر ،تولد و اهوری دوباره یابنـد پـ
بررسی این مسائل میپردازند :آیا میتوانستند انتخا

«بـه

دیگری داشته باشند؟ آیا مسئولیت اعمال

خود را میپذیرند؟» (برودرسن ،2155 ،ص.)91 .
گفته شده است که« ،تفکر اگییستانسیالیستی سارتر در طول خدمت

در ارتـ

فرانسـه در

جنگ جهانی دوم بارور شده است» (همان ،ص .)93 .زمانی که شـیوور جنـگ جهـانی دوم در
سال  5393به صدا درآمد ،سارتر بهعنوان متخصص هواشناسی به خدمت نظـامی احضـار شـد.
اما با سقوط فرانسه ،سارتر به مدت نُه ماه توسط آلمانها دستگیر و زندانی شد .با بازگشت بـه
پاری

در پاییی سال  ،5345به جبهه مقاومت ملحق شد و روزنامـهنگـاری را بـهعنـوان حرفـة

اصلیاش در پی

گرفت.

چون سارتر از ارزشهای بورژوازی حـاکم بـر دوران خـود بیـیاری مـیجسـت ،دوسـتی
طوالنیمدت و صمیمانة او با سیمون دوبووار درست از زمانی که هر دوی آنهـا دانشـجویانی
در مدرسه اکول بودند به پیوند زناشویی ختم نشد ،و این در حالی است که آنها تا پایان عمـر
همچون زوجی جداناپذیر در کنار یکدیگر زندگی کردند.
بین سارتر و پل نییان رابطه دوستانه مانـدگاری شـکل گرفـت تـا واتـی کـه پـل نیـیان در
سال 5341با ترک

نخستین گلولههای توپها در جنگ جهانی دوم کشته شـد .بعـدها ،سـارتر

عنوان میکند که عالیق او برای مفاهیمی همچون «آزادی و حتمیت یا جبربه صحبتهای او بـا
1. Being and Nothingness: an Essay in Phenomenological Ontology
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پل نییان در حیاط مدرسه در شهر الرچل برمیگردد زمانی که پل نییان مبحث دفاع از اختیار و
آزادی اراده را مواعیتی مأیوسکننده توصیف کرده بود» (دابسن ،5339 ،ص.)54 .
از آنجا که اندیشههای فلسفی سـارتر مبنـای اومانیسـتی الحـادی و مارکسیسـتی دارنـد ،او
مشتااانه برای تحقق اهداف چپگرا در کشور فرانسه و سراسـر دنیـا فعالیـت مـیکـرده اسـت
(اونیل ،2114 ،ص .)5999 .در سال  5314زمانی که جاییة نوبل ادبیات به سارتر تعلق گرفـت،
از پذیرفتن آن اجتنا

کرد.

سارتر بهعنوان نمای نامـهنویسـی مطـرح ،سـهمی چشـمگیردر شـکلگیـری هویـت هنـر
نمای نامهنویسی ایفا کرده است .درست از همان زمان اسارت خـود در اردوگـاه نـازیهـا ،بـا
نوشتن ،کارگردانی و بازیگری در نمای نامة بارینا یا پسر رعـد5در دنیـای نمـای نامـهنویسـی
حضور داشته است .اگر تنها به تعداد انگشتشماری از نمای نامههای سارتر اشاره کنیم که در
آنها به مفهوم آزادی و مقاومت آمده اسـت ،مـیتـوان مگـ هـا ،)5349( 2در بسـته (،)5344
روسوی بیرگوار )5341( 9و دستهای آلوده )5344( 4را نام برد.
از زمان فرار سارتر از اردوگاههای نازی در مارس  ،5345دوستداران پرشور و شوق ادبیات
منتظر شنیدن خبرهای حیرتانگییی از دستاوردهای ادبـی اریـآالواـوع ایـن هنرمنـد بودنـد.
اگرچه به مدد جنگ ،سارتر شخصیتی اجتماعی و سیاسی پیدا کـرد (پریسـت ،2115 ،ص،)1 .
باالخره دنیا آن خبر حیرتآور را نیی دریافت کرد« :دو هفته پ

از نخستین اجرای نمایشـنامه

Huis closدر پاری  ،متفقین به نرماندی رسیدند .دو ماه بعد آنهـا در پـاری

بودنـد .اشـ ال

فرانسه به روزهای آخر خود رسیده بود و «سالهای [شکوفایی] سارتر» در حال شروع بودنـد»
(لیک ،2111 ،ص.)14 .
نمای نامة در بسته داستان سه شخصیت نا آشـنا و غریبـه گرفتـار در صـحنهای اسـت کـه
شباهت به اتاق بستة هتلی در جهنم دارد که به سبک دوران اموراطوری روم تییین شـده اسـت.
شخصیتهای نمای

گارسین ،استله و اینه هستند؛ انسـانهـای گناهکـار و ریاکـاری کـه وارد
1. Bariona, or The Son of Thunder
2. The Flies
3. The Respectable Prostitute
4. Dirty Hands
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بر هریـک از آنـان بـهدرسـتی

آشکار میگردد که دیگر فرصتی برای رهایی وجود نـدارد ،چـون آنـان دیگـر زنـده نیسـتند و
هویت ابدی خود را در کورة حوادث زندگی دنیوی شکل دادهانـد و آنگـاه کـه در اتـاق را بـه
روی خود میبندند ،تلخی این وااعیت را درک کردهاند که این اتاق دری برای خـرو وااعـی
ندارد ،چون در وااع هیچ خروجی در کار نیست .بنابراین ،آنها تا ابد مجبورند در دوزخ «نگـاه
خیره دیگران» شکنجه داوری وجدان خود و دیگران را بر جسم و روح خـود تحمـل کننـد.در
پایان ،واتی با پوچی آینده سرد و غمانگیی خود مواجه میشوند ،صدای خندهشان گوش فلـک
را کر میکند و در کاناپههای خود به یکباره فرو میافتند.
پ

«اگرچه سارتر با شیطنتی که از او انتظار میرود ،صـحنه در بسـته را در جهـنم ترتیـآ

میدهد (بهخاطر آن که سارتر به زندگی پ

از مرگ اعتقادی ندارد) ،اما نسبت به خود مسـئله

مرگ کامال جدی است» (سولومون ،2111 ،ص .)534 .شخصیتهـای داسـتان کـه خـود را در
زندگی بیپایان پ

از مرگ آزاد و رها از مرزهای زمینی مییابنـد ،در اـاهر اضـایا بـه آزادی

دلخواه برای معنا کردن فردیت خود رسیدهاند .اما آنچنان که داستان پـی

مـیرود ،بـهواسـطة

ادرت «حضور دیگران» در اتاق ،اادر به حفظ آزادی خود نیستند .در وااع این دیگران هسـتند
که از طریق آنچه بیرحمانه تحمیل و وضـع مـیکننـد فردیـت سـوژه [فاعـل شناسـا] را معنـا
میکنند .آنگاه که بدون داشتن هیچ تمایلی تحـت فشـار «دیگـران» و بـهمنظـور کاسـتن از بـار
گناهان خود زبان به اعتراف میگشایند ،عریانی خوی
این اعتراف ،وجدان در عذا
خوی

را بیشتر آشکار میسـازند بـدون آنکـه

آنها را تسکین دهد .بدان سبآ که آنهـا تصـویر عریـان شـده

را یک بار و برای همیشه در تاریخ حک کردهاند .این سه شخصیت تـا ابـد بایسـتی در

دوزخ باای بمانند آن هم در کنار افرادی که از آنها بییارند .همة اینها داستان را بهسوی یکـی
از بنیادیترین عقاید سارتر« ،جهنم ،یعنی [حضور] دیگران» هدایت میکند (غیاثی ،ص.)95 .
 .2بحث و بررسی

بهلحاظ نظری ،تبلور چشمانداز جدید سارتر بر روی ادرت نگاه خیره که بایستی با گفتمان

دیگر شخصیتها یکی دانسته شود ،در جوهره آثار سارتر ارار دارند .این آثار عبارتاند از «در
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بسته ،زندگینامه ژان ژنت ،تا شاهکار ادبی او هستی و نیسـتی ،همـه ایـن آثـار حکایـت از آن
دارند که هویت انسانی در نگاه دیگران عینیت میبخشد و اهور مـییابـد» (ولـف و کتربـرگ،
 ،2114ص.)513 .
نمای نامة در بسته در ابتدا بـا عنـوان دیگـران 5بـه دوسـتداران ادبیـات عرضـه شـد .ایـن
نمای نامه از اعتقاد ااطع سارتر حکایت دارد کـه گارسـین در انتهـای نمـای نامـه آن را بیـان
میکند و دیگر شخصیتها را دوزخ میخواند .بنابراین دایقاً عنوان نشان میدهـد کـه دوزخ و
دیگر شخصیتها با همان مشخصههایی که پیرامون آنها را شکل دادهاند همسو هستند .لـوی
گوردن اهمیت عنوانی را که اولین بار سـارتر بـرای نمـای نامـه در نظرگرفتـه بـود را روشـن
میکند« :بهراستی برای آنهائی که زندگی خود را در راستای برآوردن نیازهایی دیگـران جهـت
میدهند یا وابسته به دنیای دیگران هستند ،دوزخ همان ’،دیگر مردمان‘ است بـا تأکیـدی کـه،
’دیگران‘ این دوزخ را شکل میدهند» ( ،2111ص .)511 .آنچنان که مثـل روز روشـن اسـت،
نمای نامه در بسته سارتر «نهتنها زنـدگی در انتهـای آن (یعنـی مـرگ) را مـورد بررسـی اـرار
میدهد همچنین جهنم مطلق روابط انسانی را نیی مطرح میکند» (سولومون ،2111 ،ص.)4 .
عنوان اصالحشدة نمای نامة در بسته اطعیت زندگی کسانی را نشـانه مـیرود آنچنـان کـه
لوی

گوردن مورد تأکیـد اـرار مـیدهـد بـا دری کـه در انتهـای نمـای نامـه بـاز مـیشـود،

شخصیتهایی که مقید به وجود دیگری برای اثبات وجود خود هستند در اتاق بسته هتل بـاای
میمانند ( ،2111ص« .)511 .آنها در

جهنم را آزادانه به روی خودشان میبندنـد [تنهـا نـور

امید را] ،با علم به این که بههیچوجه احتمال آن نمیرود کـه هرکـدام از سـاکنین اتـاق رهـایی
خود را تضمین کند .پ

سارتر اینگونه میخواهد اثبات کند ،شکنجهای را که هرکدام از ایـن

سه نفر ارار بود به دیگری اعمال کند هرگی متواف نخواهد شد» (اونیل ،2114 ،ص.)5915 .
داستان نمای نامة در بسته حول سه شخصیت میگردد« ،هرکدام از آنها سعی بر ایـن دارد
که بهنوبت کنترل مواعیت را از طریق نگاههای خود بهدست آورد» (برونـر ،5331 ،ص.)214 .
شخصیتهای داستان خودشان را زیر سایة نظارت «نگـاه خیـرة دیگـران» همچـون موجـودات
ضعیفی میبیند که سرنوشتشان از طریق ادرت «نگاه دیگران» کنترل و هدایت میشود همچنان
1. The Others
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میکند« ،هرکدام از ما شکنجهگر آن دو نفر دیگر اسـت»

(غیاثی ،ص .)54 .در وااع آنچه دو شخصیت دیگر از آنها میسازد هویت وجودی خود آنـان
را شکنجه خواهد داد (سولومون ،2111 ،ص.)531 .
با توجه به اینکه دیگر شخصیتهای نمای  ،همچون شخصیتهایی که در باالدسـت اـرار
گرفتهاند ،در پی آن هستند تا مسئوالنه فردیت و هویـت افـراد دیگـر را تعریـف کننـد ،حـدود
اختیارات نگاه ،با روابط ادرت در هم میآمیید و آنچنان که فوکو این مطلـآ را بیـان مـیکنـد
«روابط ادرت تسلط بیواسطهای بر انسان دارد ،ادرت روی افراد سرمایهگذاری میکند ،افـراد
را عالمتگذاری میکنند ،آموزش میدهند ،شکنجه میکنند و مجبور به انجام یکسری واـایف
میکنند تا مراسمی را برگیار کند و نشانههایی را صادر کند» (فوکو ،5331 ،ص.)21 .
انسانی که برده نگاه و اضاوت دیگر افراد است ،وجـدان

سرسـختانه زیـر سـایة نظـارت

دیگری است تا نظام اخالای خود را شکل بدهد .بـا شـکل دادن فردیـت در ابضـة یـک نگـاه
اضاوتکننده ،سه شخصیت نمای نامه در هیارتوی شیءشدگی راه میپویند .این وضـعیت در
حالی اتفاق میافتد که آرام

و تنهـایی آنهـا کـامالً از هـم فـرو مـیپاشـد و در نتیجـه ایـن

شخصیتها هریک به نوعی با تن

آزادی دست و پنجه نرم میکنند.

شخصیتها خودشان را در معرض نگاه دیگران مییابند .همچنان که از حضور دیگـران یـا
خودآگاهی دیگران آگاهند که آنها را نظاره و نظارت میکنـد ،فردیـت آنهـا بـا آنچـه سـارتر

وجود برای دیگری 5میخواند ،دستکاری و دلربایی میشـود .آنچنـان کـه سـارتر در هسـتی و
نیستی ادعا میکند «دیگری بهعنوان یک نگاه» سوژهها را اجبار میکند «تا وجود بـرای دیگـران
را که غیر اابل درک است ،در شکل یک مالکیت تجربه کننـد .نگـاه دیگـری بـدن آنهـا را در
حالت عریانی خود شکل میدهد ،موجآ اهور و تولد آن میشود ،آن را پیکرهتراشی میکنـد،
آن را آنچنان که هست تولید میکند ،و آنگونه آن را میبیند که هرگـی آن را نمـیدیـده اسـت»
(ص .)914 .کلمات اینه بر ادرت نگاه دیگری صحه میگذارد که میتواند فردیت سـوژه را در
رگباری از خشونتها مهار کند« :خآ چه کسی مانع میشود که مـرا رام کنـی؟» (غیـاثی ،ص.
.)25
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این وااعیت ناگییر به حد کافی عنانگسیخته خواهد بود تا بـدن سـوژههـا را کـه کنتـرل و
نظارت روی آن صورت میگیرد از طریق شیوة تربیت دیگر افراد جهتدهـی کنـد« ،بـدنی کـه
کنترل میشود ،شکل میگیرد ،آموزش داده میشود ،اطاعت میکند ،پاسخ میدهد ،مهارت پیـدا
میکند و تواناییهای خودش را افیای

میدهد  . . .بدنی که مطیع و سـربهراه اسـت و ممکـن

است تحت کنترل ،استفاده ،ت ییر و بهبودی اـرار گیـرد» (فوکـو ،5331 ،ص .)591 .ایـنگونـه
است که استل رضایت خود را اعالم میکند و خود را همچون شیئ بیدفاع در اختیـار چنگـال
نگاههای عاشقانة گارسین ارار دهد:
استل ( :محکم به او میچسبد) نروید .به شما هم میگویند مرد؟ به من نگـاه
کنید ،رو بر نگردانید :یعنی اینقدر بدایافهام؟ موهای من طالیی است و ناسالمتی
یکی خودش را بهخاطر من کشت .تمنا میکنم ،تمنا میکنم ،باالخره باید به یک
چییی نگاه بکنید .و در اینجا چییی به جی مجسمه برنیی ،میی یا مبل نیست کـه
به آنها نگاه کنید .هر چه باشد ،نگاه کردن به من هنوز هم دلوذیر اسـت .گـوش
کن! من مثل پرنده کوچکی که از النهاش بیافتد ،دیگـر در البشـان نیسـتم .بگیـر
مرا ،مرا در البت بگیر ،خواهی دید که چقدر مهربانم (غیاثی ،ص.)24 .
فرض بر آن است که ساختار سراسربین 5بهعنوان وااعیت غیر اابل اجتنا

که چشم یا نگاه

ناار را در بر میگیرد ،اادر به اعمال رابطة ادرت است ،افرادی که تحت نظارت ارار میگیرند
به این مطلآ واافند که ادرتی آنها را به نظاره و نظارت نشسته است .براسـاس اصـول فوکـو
در ادرت/دان  :مصاحبههای برگییده و دیگر نوشتهها 2312-5311 :بدنی که در معرض نگـاه
دیگر افراد است ،از طریق نیروهای ادرت هدایت میشود تا رفتار خود را به حالـت عـادی در
آورد .بنابراین نیازی به شکنجة جسمانی نیست« :نگاهی که هر فردی زیر سنگینی آن این بـاور
را درونیسازی میکند که خود ناار خوی

است ،بنابراین هر فردی این نظارت را بـر روی و

در برابر خودش اعمال میکند» (ص.)511 .

1. Panopticon
2. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings: 1972-1977
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این وااعیت بهتنهایی کافی است که در جهنم سارتر نیازی به «ستونهای شـکنجه ،آتـ

و

گوگرد و خرمن هییم نیست .چه میخرفاتی! اصالً نیازی به سیخ بخاری گداخته نیست .جهـنم،
یعنی دیگران» (غیاثی ،ص .)95 .از ااهر اضایا معلوم میشود که مأمور شکنجه دیگری هرگـی
نخواهد رسید ،آنها بهزودی به این وااعیت پی خواهند برد که حضور دیگران تهدیـدی بـرای
موجودیت آنهاست.
پ

جای تعجآ ندارد که شخصیتها در جهنمی ارار دارند که آینهای ندارد «یا هرچیـیی

را که میتوانست شبیه آینه باشد» (همان ،ص .)4 .آنها محکوم هستند تا تصویر خود را بـرای
همیشه در چشمان فرد دیگری خلق و تصور کنند .شاهبیت این مواعیت تـا حـدودی شـبیه بـه
سارتر در سوتامبر  5393است؛ آن هنگام که به ارت

فرانسه در طول جنـگ جهـانی دوم اعـیام

شد .محروم از نگاه معناکننده حلقه دوستان وفادار خود ،او در جمع افرادی ارار گرفته بود کـه
حتی کوچکترین تصوری از سارتر نداشتند برای اینکه مشخصههـای او را وصـف و تحسـین
کنند .بنابراین در میان آنها ،دیده شدن خود [وااعی] او و وجـودش ،در معـرض تهدیـد اـرار
گرفته بود (لیک ،2111 ،ص.)41 .
بهزودی استل تصویری اجمالی از آن تراژدی ترسـناکی را کـه بـا آن روبـهرو هسـتند درک
میکند .استل زمانی که نمیتواند خودش را ببیند ،به این مسئله میاندیشد کـه آیـا بـهراسـتی و
حقیقتاً وجود دارد یا وجود ندارد .او ناامیدانه به دنبال آینهای است تا هویت وااعی خـود را در
آن جستجو کند .زمانی که خود را داخل اتاای بدون آینه گرفتار و اسیر مییابد ،بـا ااطعیـت در
تألم این مصیبت فریاد میزند« :من که نمیتوانم تا ابد بدون آینه بمانم .من بهسادگی نمیتوانم»
(غیاثی ،ص .)51 .در جستجوی یک جایگیین ،او بازتا

ااهر خود را در نگاه بیرحمانه اینـه

میبیند« :لبخند میزنم .لبخند من تا مردمک چشمان شما رسوخ میکند و خدا میداند بعد چـه
بالیی سرش میآید» (همان ،ص.)51 .
نمای نامة در بسته با تمامی انگییة شخصیتهای داستان آن رو به جلو پی

میرود .انگییة

آنها با «ایمان بد» 5تقویت شده تا شخصیتهای دیگر را تبدیل به شیء کنند و از وجود آنهـا
یک شئ سنگی بیشتر باای نگذارند تا جایی که فرد یا افراد مقابل نیی سوژه بودن آزاد خـود را
1. Bad faith
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انکار کنند (لینینبارد ،2151 ،ص .)19-12 .آنها با تحقیر نگاه دیگران نسبت بـه خودشـان نیـی
همراه میشوند .بنابراین برای فرار از این شرایط ،زیـر نگـاه «تثبیـتکننـده» 5شخصـیت دیگـر،
خودشان را همانطور که میخواهند بازمییابند .از آنجا که اینه میخواهـد وجـود اسـتل را بـه
چییی شبیه کند ،خودش را بهعنوان یک آینه در خدمت استل ارار میدهد و سعی مـیکنـد تـا
در نبود آینه ،تصویری از وااعیت استل را به نمای

بگذارد.

اینه :آنجا! آنجا! من آینهای هستم که تصـویرت را مـیگیـرم ،کبـوتر کـوچکم،
گرفتمت .آنجا ارمی نیست .حتی اثری هم نیست .خآ ،حاال اگر آینه شـروع کنـد
به دروغ گفتن؟ یا اینکه چشمهایم را ببندم ،از دیدن تو امتناع کـنم ،بـا ایـن همـه
زیبایی چه میکنی؟ نترس ،من باید به تو نگاه کنم .چشمهایم حسابی باز میمانـد.
و من مهربان خواهم بود ،خیلی خیلی مهربان .اما تو باید به مـن بگـویی( .غیـاثی،
ص)51 .
اینه با آگاهی به آنکه میتواند از طریق نگاه خود جلوی آزادی استل را بگیرد و در برابـر او
اد علم کند ،سعی میکند تا یک شیء بدن مطیع و فرمانبردار از اسـتل بسـازد تـا سـوژه بـودن
اصیل و خود ایجاد شده او را به اهقرای نابودی بکشاند.
اینه :بیا ،هرچه دلت میخواهد باش ،آ

چشـمه ،آ

آلـوده ،در عمـق چشـمانم ،خـود را

همانطور پیدا خواهی کرد ،که میخواهی باشی( .همان ،ص)24 .
در پ

این اتفاقها ،بهراستی توطئة میورانه اینـه بـرای شکسـت دادن اسـتل و کشـاندن او

بهسمت «عدم اصالت» 2است ،میخواهد او را مثلـه کنـد و هویـت او را بـه تنهـا یـک شـیء
جنسیتی ت ییر دهد .پ

به بهترین نحو میکوشد تا ذات اسـتل را از روی هـوس خـود شـکل

دهد و زیبایی او را تا نهایت و حد اعال ستای

و تمجید کند .این دایقاً شبیه کـاری اسـت کـه

استل با گارسین انجام میدهد و با چاپلوسی ستای آمیی تصویر دروغینی را در برابـر چشـمان
گارسین به نمای

میگذارد:

1. Freezing gaze
2. Inauthenticity
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استل :مسخره ات کردم .من عاشق مردهـا هسـتم ،گارسـین! مـردان درسـت و
حسابی ،مردانی با پوست زبر و دستانی اوی .چانهی تو چانـهی ترسـوها نیسـت،
دهان تو دهان ترسوها نیست ،صدای تو صدای ترسوها نیست .موهای تو موهـای
یک ترسو نیست .و بهخاطر دهانت ،صدایت ،مویت عاشق توام.
گارسین :راست میگویی؟ وااعن راست میگویی؟
استل :اسم بخورم؟
گارسین :پ

من در برابر همه روئـینتـنم ،چـه در برابـر آنهـا کـه آن پـایین

هستند ،و چه در برابر اینها که اینجایند .استله ،ما از جهنم خـار خـواهیم شـد.
(غیاثی ،ص)24-21 .
اما اینه درستی تصور از گارسین را بهعنوان یک اهرمان تأیید نمیکند اما استل ایـن کـار را
انجام میدهد تا شاید محبت گارسین را به خود جلآ نماید:
اینه :خآ ،خآ .شجاعتت را از دست نده .مگر ارار نبود ،که متقاعدکردن مـن برایـت

آسان باشد؟ بگرد دنبال استدالل .کمـی بـه خـودت زحمـت بـده .گارسـین شـانه بـاال
میاندازد .ها؟ چی شد؟ به تو گفته بودم که زخم پذیری .آه ،حاال چه مکافـاتی خـواهی
کشید! تو یک ترسو هستی گارسین ،یک ترسـو ،چـون مـن اینطـور مـیخـواهم .مـن،
میشنوی؟ من می خواهم .و با این وجود ببین من چه ضعیفم ،یـک نسـیم .مـن چیـیی
نیستم ،مگر این نگاهی که به تو دوخته شده ،مگر این فکر بیرنگی ،که ترا فکر میکند.
گارسین با دستهای باز به طرف او میرود ها! دارنـد خودشـان را بـاز مـیکننـد ،ایـن
دستهای بیرگ مردانه .اما به چه امید بستی؟ افکار را نمیشود با دست گرفت .یـا ا،،
چارهای نداری ،باید مرا اانع کنی .تو اسیر منی( .همان ،ص)91 .
در ابتدا هریک از آنها به ترفندی خاص مثل فرار ،تجاهل ،دروغگفتن ،ااهرسـازی ،اذیـت
و آزار ،تیویر و دورویی و خشونت ،در تالش برای فرار از شکنجة دیگری هسـتند .نیـازی بـه
یادآوری نیست که «به هر ذره آخری از ’کرامت انسانی‘5دروغین و بـه سـرعت در حـال محـو
شدن آوییان میشوند» (لوئآ ،2119 ،ص )249 .تا خـود را نجـات دهنـد .ترفنـدهایی کـه در
1. Respectability
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طول حیات خود در دنیا به آنها متوسل میشدند و جیء انکارناپذیری از طبیعت انسـانی آنهـا
شده بود .اما این روش بینتیجه میماند و هنـوز دریچـهای رو بـه آزادی بـرای آنهـا گشـوده
نمیشود .بنابراین ،همانطور که با بدایمانی یا رفتار نادرست خود محکوم میشوند ،در مییابیم
جهنمی هم که در آن گرفتار شدهاند ساختة ذهنهای آلوده خود آنهاست.
از طرف دیگر ،گارسین برای دورماندن از نگاه دیگر شخصیتها ،در ابتدا میکوشد خودش
را از سایه ادرت دیگران کنار بکشد و همچون سرباز آمادهباشی در پست خود توجهی به آنها
نداشته باشد .دلیل این امر را لوی

گوردن اینگونه بیان میکند« :گارسین آن دو زن را بهعنوان

شخصیت دیگری که بایستی برای اثبات وجودش به آنها متوسل بشود ،ابـول نـدارد» (،2111
ص.)513 .
گارسین :من شکنجهگر شما نخواهم بود .بدخواه شما نیستم و کاری به کار شما
ندارم .هیچ کاری .به همین سادگی .پ

هرک

برود سرجای خـودش ،پاتـک ایـن

است .شما اینجا ،شما اینجا ،من هم اینجا .و سکوت .بدون کلمهای .این که مشـکل
نیست ،مگر نه؟ هرکدام از ما به اندازهی کافی گرفتار خودش اسـت .فکـر مـیکـنم،
میتوانم صد هیار سال اینجا بنشینم ،بدون اینکه یک کلمه حرف بینم( .غیـاثی ،ص
)54
اما واتی گارسین به میان زمینیها بر میگردد و صدای دوستان خود را میشنود ،ایـن نکتـه
را در مییابد که جایگاه او در تاریخ ،برای همیشه در نگاه جامعه نق

بسته است .جامعهای که

دربارة هویت گارسین تصمیم خواهد گرفـت .تصـویرهای وحشـتناکی از او در ذهـن سـاکنین
زمین برای همیشه تاریخ نق

خواهد بست .گارسین مردی بسیار بیدل است که از جنگ فـرار

کرده است .همچنین این مطلآ درباره دو زنی که هماتاای او هستند نیی صدق میکند؛ اینه زنی
همجن باز و استل کودککشی است که برای همیشه کارهایشان در ذهن تـاریخ بـاای خواهـد
ماند.
اما در دوزخ راهی برای نجات مانده است ،هرکدام از آنها بایستی نظـر مسـاعد دیگـری را
جلآ کند که او را همانطور که خود او آرزو دارد ببیند ،گویی که بـاور همـان شـخص راهـی
برای رهایی از نفرین ابدی است:

رابطه ادرت و خشونت نگاه در نمای نامه در بسته
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گوش کن ،تو میتوانی لطفی در حق من بکنی .نه ،وحشت

نکن ،میدانم به نظرت مسخره است که کسی از تو تقاضای کمـک بکنـد؛ عـادت
نداری .اما اگر بخواهی ،اگر به خودت زحمت بدهی ،شاید بتوانیم وااعن بـه هـم
عشق بورزیم .ببین! هیاران نفر تکرار میکنند ،که من یک ترسو هستم .اما هیار تـا
اطمینـان بدهـد،

آدم چیه؟ اگر فقط یک نفر باشد ،فقط یک نفر که با تمام نیروی

که فرار نکرده ام ،که نمیتوانم فرار کرده باشم ،که شجاعت دارم ،کـه آدم درسـتی
هستم ،من  . . .من مطمئن هستم ،که نجات یافتهام .مـیخـواهی بـاورم کنـی؟ در
اینصورت برایم از جانم شیرینتر خواهی بود (همان ،ص .)21
سرتاسر نمای نامه ،گارسین و استل سعی میکنند در برابر اینه همپیمان شوند و اـدرت او
را سرکو

کنند .این اتحاد موجآ میشود تـا اینـه آنطـور کـه گـوردن مـیگویـد «بـهسـبآ

عشقبازی بیحاصل استل با گارسین شکنجه شـود ،زیـرا بـیمحلـی اسـتل بـه او ،هـم تحقیـر
شخصیت اوست و هم در کل توهینی به روش زندگی اوست» ( ،2111ص .)513 .از بین رفتن
ادرت یک شخصیت در صدف فراموشی ،آشنا بهنظر میرسد .ضربان آن همان ریتم کوبنـدهای
دارد که در کتا

مقررات و تنبیه 5فوکو نفوذ پیدا کرده اسـت؛ «اـدرتی کـه روی بـدن اعمـال

میشود بهعنوان یک مالکیت متصور نمیشود اما بهعنوان یک استراتژی المـداد مـیشـود ،کـه
تأثیرات سلطه آن نه به تصرف ،بلکه بـه نظـارت ،تمهیـدات و شـگردها ،روشهـا و کاربردهـا
نسبت داده میشود» ( ،5331ص.)21 .
همانطور که پی تر گفته شد روابط ادرت بیثبات ،به آزادی فرد پر و بال میدهد و سوژه
میتواند روابط ادرت را نادیده بگیرد یا مستقل از همین روابط ادرت عمل کند .البته« ،روابـط
ادرت جایی که هیچ انتخابی در دسترس نیست معادل تحدید فیییکی نیسـت» (بویلـو،2114 ،
ص .)41افراد در محدوده روابط ادرت یا وارد بازی ادرت میشوند یـا بـه سـادگی از روابـط
ادرت کنارهگیری میکنند« .به محض این که افراد وارد روابط ادرت میشوند ،باز هم احتمـال
انتخا

منطقی و رد آن را دارند» (بویلو ،2114 ،ص .)41 .همانطور که گفته میشـود ،روابـط

ادرت نمیتواند با حضور مشارکتکنندگان ناراضی از پذیرش شرایط ،بـه حیـات خـود ادامـه
1. Discipline and Punish
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دهد .اما دورة محوشدن مواتی ادرت بهزودی پایان مییابـد ،همـانطـور کـه اینـه صـریحاً در
صحبتهای خود به تصویر میکشد« :من هم اینجا هسـتم و شـما را زیـر نظـر دارم .چشـم از
شماها بر نمیدارم ،گارسین؛ باید جلوی چشمان من او را ببوسید» (غیـاثی ،ص .)21 .بنـابراین
در برابر نگاه او یا دیگر تماشاگران ،آزادی به معنای وااعی کلمه ،وجود نـدارد« .مـیبیـنمتـان.
میبینمتان .من خودم بهتنهایی خیلی هستم گارسین» (همان ،ص.)21 .
استل که میخواهد موانع رسیدن به عشق دوزخی خود را بردارد ،کارد نامـهبـازکنی را بـر
میدارد که در بدن اینه فرو کند و او را از نگاهکردن برای همیشه باز دارد .امـا گذشـته از همـة
اینها ،اینجا جهنم است .هرچیـیی اـبالً آن اـدر تصـلآ پیـدا کـرده اسـت تـا همـه چیـی را
تسلیمناپذیر جلوه کند « .مرده! مرده! مرده! نه چااو ،نـه سـم ،نـه خفگـی .اتفـاق افتـاده اسـت.
میفهمی؟ و ما برای همیشه با هم هستیم» (غیاثی ،ص.)95 .
 .3نتیجهگیری

با بررسی نمای نامة در بسته «که تمثیلی پرادرت در جهت مجسـمکـردن مفـاهیم بنیـادی
اگییستانسیالیسم است» (برت ،2114 ،ص ،)413 .خواننده به ایـن نتیجـه مـیرسـد کـه سـارتر
تمامی سعی خود را بر آن داشته است تا پرده از درونمایة «نگاه خیـره» بـردارد کـه بـا روابـط
ادرت و سلطه در هم آمیخته است .میتوان بازگویی این نظریه متعهدانه را در پایاننامـة بویلـو
نیی دنبال کرد .بویلو نیی این نظریه را تأیید کرده است که «نگاه و شیوه دیگری ،افراد را به تار و
پود روابط ادرت متصل میکند» ( ،5334ص .)59 .همچنان که این ادعا در جایجای ااهارات
او اابل مشاهده است .همچنین این ادعا بهوضوح تبیین میکند که در سایه نظارت نگـاه خیـره
دیگران که در ساختار نمای نامه نفوذ پیدا میکند سوژههـا [فاعـل شناسـا] بـه روابـط اـدرت
متعهد میشوند .این نکته در حالی است که ادرت عمل آزادانه در جایگاه سوژه از آنها سـلآ
میشود.
سارتر ادعا میکند افراد به دو صورت به خود و به یکدیگر مرتبطند :یا آنها به کسـی نگـاه
میکنند یا کسی به آنها نگاه میکند .زمانی که تصاویر نادرستی از خود ارائه مـیدهنـد ،مسـلم
است که آنها چییی بیشتر از اشیائی نیستند که از نگاه خود برآمدهاند .یـا ایـن کـه خـود را در
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سوژه بودن خود محدود میکنند .در تعامالت اجتماعی ،از طریق نگاه دیگران به از دست دادن
آزادی محکوم میشوند .گاهی اواات پی

میآید که آنها جایگاه خود را به سوژههـای مطلـق

ارتقا میدهند و با نگاه خود ،آزادی دیگران را محدود میکنند .بنابراین ،این از جمله شیوههـای
کار «نگاه» المداد میشود که «نظریه متخاصمانه نگاه آن است که نگاه در حقیقت و در نهایـت
سوژه بودن خود فرد یا دیگری را از بین میبرد» (هاولی ،2111 ،ص.)44 .
برای فوکو و سارتر محو شدن شخصیت بـه عـدم اصـالت در نگـاه شخصـیت دیگـر روی
میدهد .براون موارد اشتراک فوکو با سارتر را روی موضوع «نگاه» ایـنگونـه مطـرح مـیکنـد:
«نگاه شیءشدگی را بههمراه دارد [ . . .و] نبود رابطه متقابل» ( ،2114ص.)511 .
بهنظر میرسد که این وااعیت آشکار «شـکلگیـری روابـط اجتمـاعی سـازنده و مثبـت ،از
مواعیتی که سوژهها سعی در راستای شیء کردن دیگران دارند بهدست نخواهد آمد ،جایی کـه
پیشامدهای ممکن یا منحط میشوند یا از خود بیگانه» (بویلو ،5334 ،ص212 .؛ بویلـو،2114 ،
ص.)11 .
ادرتی که نگاه بر روی بدن اعمال میکند ،از طریق شیوة خاصی که بدن آدمـی در معـرض
آن ارار میگیرد و از این پ

به آن سمت متمایل میشود ،حتی به چشم غیرمسلح نیـی آشـکار

بهنظر میرسد .از طریق متناسآکردن کاربرد مشخصی از بدن برای یک فضـای خـاص ،نگـاه،
تور ادرت خود را بر روی فردیت ،آزادی و اضاوت افراد مـیگسـترد و آنهـا را مطـابق میـل
خود تثبیت و معنا میکند.
از اینرو شخصیتهای داستان ،گارسین ،استله و اینه که هرکدام بهعنـوان افـرادی از خـود
بیگانه شده ااهر میشوند و سعی در «نابودی طرف مقابـل از طریـق نگـاههـای خـود دارنـد»
(بویلو ،5334 ،ص 253؛ بویلو ،2114 ،ص  ،)14نمیتواننـد اصـول اخالاـی زنـدگی اصـیل و
وااعی را دنبال کنند .از این رو بین آنها رابطة متقابل ساختگی وجود دارد.
در نتیجه ،بهعنوان سندی انکار ناپذیر برای اثبات ادرت نگاه ،ایـن مطلـآ کفایـت خواهـد
کرد که هیچ کسی را یارای آن نیست و نخواهد بـود کـه از زیـر سـایه نگـاه دیگـری بگریـید،
نگاهی که با انواع داوریها و اضاوتها همراه است و فردیت سوژه را به مخـاطره مـیانـدازد.
در بنبست این نگاه تظاهر و نق بازی راه به جایی نمیبرد و شخصیتها عریـانی خـوی

را
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ادرت «نگاه خیره دیگری» خـود از طریـق اعمـال شـیءشـدگی ،عـدم

اصالت ،انقیاد و تهدید آزادی سوژه خواهد بود .در عین اینکه بایستی پذیرفت در شبکة روابـط
ادرت ،مقاومت نیی هست و افراد میتوانند از میان گیینههای مختلف دست به انتخا

بینند.
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