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اثر كراپ  آخرين نوار در نمايشنامه "باور غلط"ژان پل سارتر و
 ساموئل بكت

 *عسكرزاده طرقبه رجبعلي
دانشگاه ، استاديار زبان و ادبيات انگليسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي

 فردوسي مشهد
 مشهد، ايران

 )1398خرداد تاريخ چاپ:  ،27/03/97تاريخ تصويب:  ،05/10/96تاريخ دريافت: (
 چكيده

هـاي   نوشـتة سـاموئل بكـت، يكـي از شخصـيت      1نوار كراپ آخرين شخصيت كراپ در نمايشنامة
گيرد  اي از زندگي، گذشتة خود را به تمسخر مي است. او در هر مرحله 2"تئاتر پوچي"گراي تاريخ  پوچ

كنـد كـه از     نيز باور ندارد و اذعان مي خندد. كراپ نه تنها خود را باور ندارد بلكه زندگي را  و به آن مي
كـراپ بـا توجـه    گراي  اش خشنود است. در اين مقاله شخصيت پوچ جوانيهاي  پشت سر گذاشتن سال
مورد بررسي قـرار گرفتـه   5"جهش اعتقادي"و  4"باور غلط"، به ويژه مفهوم 3سميبه فلسفة اگزيستانسيال

دهد. اين مقاله سرانجام نشـان خواهـد داد     ياست و نبود ايمان را در اين شخصيت مورد كنكاش قرار م
در  6است كـه سـارتر   "باور غلطي"در تاريكي كه ترجيح خود شخصيت كراپ است، نتيجه  كه زندگي

را به تفصيل توضيح داده است. بـا توجـه بـه ايـن دو مفهـوم كـه از سـارتر و         آن 7بودن و نيستيكتاب 
گرفته شده است، در خواهيم يافت كه خودآگاهي و ايمان تنهـا راه خـروج از چنـين پـوچ      8يركگار كي

خود را انكار كند و به خود دروغ بگويـد، بـر خـود آگـاهي خـود پـرده       كه  است. انسان تا زمانيگرايي 
كنـد تـا در     يركگار به فـرد كمـك مـي    گيرد. همچنين ايمان در فلسفة كي  كشيده است و آن را ناديده مي

 مقابل نيستي هاي وجود، خود را نبازد و با باوري استوار پيش برود.
نمايشـنامه، خودآگـاهي،    "جهـش اعتقـادي  "، "بـاور غلـط  "، رين نـوار كـراپ  آخـ  :ي كليـدي ها واژه
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 .اگزيستانسياليسم

 مقدمه -1
يسان قرن بيسـتم اسـت. آثـار    نو نمايشنامهترين  يكي از اثرگذارترين و بزرگ 1ساموئل بكت

تئاتر  "آثار بزرگ ة دليل برخورداري از مؤلفه ها و موضوعات اگزيستانسياليستي در زمره وي ب
اي بـه   يوسانهأاست و نگاه م "پس از جنگ ةدور"نويس  گيرند. بكت نمايشنامه  قرار مي "چيپو

درونمايه اصلي آثار بكت، پوچي و وضـعيت   .)4، 2006شرايط زندگي انسان دارد (مكدونالد، 
داننـد   مـي  "يونيورسـال "پر از تناقض زندگي است و بر همـين اسـاس نمايشـنامه هـاي او را     

ويس ايرلندي، به بررسي زنـدگي  ن نوشته ساموئل بكت، نمايشنامه نوار كراپ آخرين (همانجا).
پردازد. اين شخصيت كه اكنون شصت و نه ساله است، به صداي سي و نه   شخصيت كراپ مي

بيست سالگي خود  ةابيم كه او نواري از دوري دهد. در ادامه نمايش درمي سالگي خود گوش مي
خندد در سـي ونـه     ت و نه سالگي به سي و نه سالگي خود ميطور كه در شص نيز دارد و همان

 رد.گي  سالگي هم، بيست سالگي خود را به سخره مي
قراري انسـان را ترسـيم    همانند بسياري ديگر از آثار بكت، بيآخرين نوار كراپ  ةنمايشنام

كـه  كند. انساني كه محكوم به زيستن زندگي است. با اين حال شخصيت كـراپ بـيش از آن   مي
دهد. به بيان ديگر، كراپ و  پوچي باشد، نوستالژي و افسوس و نااميدي را بروز مي ةدهند نشان

هاي بكت، مستأصل و نااميدند، با اين حال، در مورد كراپ، مخاطب از جرياني  ساير شخصيت
گـردد. هماننـد اسـتراگون يـا      ياصلي ايـن نارضـايتي بـر مـ     ةآگاه است كه به منشأ و سرچشم

شود كه آنهـا ولگردهـايي     مخاطب متوجه مي در انتظار گودو ة، دو شخصيت نمايشنام2والدمير
 نيست. "حسرت"د كه منتظر شخص سومي هستند. اما دليل اين مشغوليت ذهني آنها ان

كنـد.    كراپ يك حسرت قديمي و دائمي دارد كه مخاطب در همان آغاز آن را كشـف مـي  
بكـت، ايـن نمايشـنامه فقـط بـه       برخالف سـاير آثـار   " :گويد ) مي2006دونالد ( چنان كه مك

) و مخاطـب  59پـردازد (   هم مي 5"حسرت"شود بلكه به  خالصه نمي4"فقدان" و 3"نوستالژي"
اش راضـي نيسـت، و ايـن همـان چيـزي       كند. او از شرايط زندگي را احساس مي "فقدان"اين 

 __________________________________________________________________________  

1- Samuel Becket 

2- Estragon and Vladimir (in Waiting for Godot) 

3- Nostalgia 

4- Loss 

5- Regret 
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براي پـوچي و سـرخوردگي دارد   يابد. بنابراين كراپ دليلي   است كه مخاطب با اطمينان در مي
 كه كامالً زندگي او را تحت تأثير قرار داده است.

حال و گذشته است. كراپ تنها شخصـيت موجـود در    مياننااميدي انسان نتيجه كشمكش 
كند. صدايي كه در گذشته ضبط شده است. او   اين نمايشنامه است. او به صداي خود گوش مي

دونالـد   كنـد. مـك    خود را از اين بابت سرزنش مـي أ رد و دائمشم  خود را ناخوشايند مية گذشت
چنداليه و پرمايه در اين اثر بدين صورت استفاده شده اسـت  ة روش كناي "نويسد:  ) مي2006(

گيـرد و سـپس     جواني خود را بـه سـخره مـي    ةهاي دور روازيپ سال ابتدا بلند انكه يك مرد مي
 .)60( "زند د ميكننده نيشخن ها بعد، به شخص مسخره سال

خاطر يك انتخاب اشتباه دچار  هنفرت است، اما آيا ب كراپ به وضوح شخصيتي نادم و پر از
چنين حسي شده است؟ آيا دليل اصلي اين حزن و نااميدي دختري است كـه او از دسـت داده   

تر از عشـق داشـته باشـد.     مهم است؟ يك شخصيت در آثار بكت حتما بايد دليل معنوي بسيار
اي در مـوقعيتي متضـاد، بـا     كرده است كه: من بـه نوشـتن نمايشـنامه    ت شخصاً چنين اظهاربك

كنـد و    شخصيت خانم كراپ انديشيدم، دختري كه در قايق است و پشت سر كراپ گاليه مـي 
 .)61، 2006پ دقيقاً مثل قبل خواهد بود (مكدونالد، ااين بار هم شكست و تنهايي كر

كـراپ در وضـعيت   "كنـد كـه     بيـان مـي   2بكت و تبـاهي تاب ) در ك2009( 1كاترين وايت
بر اين اساس معتقديم "گويد  ). وي در جاي ديگري مي23("انحطاط جسمي و ذهني قرار دارد

 "كه تأثيرات سن باال، كراپ را به انحطاط جسمي محكوم كـرده اسـت و نـه انحطـاط روانـي     
تراژدي است كه در آن همه چيـز   اين يك"كند كه   همچنين در قسمت ديگري اشاره مي ).24(

 عوامل). آيا اصوالً سرخوردگي كراپ نتيجه سن باالي اوست يا 25( "شود  قرباني فراموشي مي
 ان وجود دارد؟ اساسي ديگري هم در اين مي

اش احساس سرافكندگي كرده است و مخاطب با گوش كـردن   كراپ در تمام طول زندگي
اش او همانند وضعيت فعلية يابد. وضعيت گذشت  ر مياين موضوع را د او ةبه صداي ضبط شد

اي تاريك و ساكت نشسته است و به نـواري كـه در سـي و    كننده است. كراپ در صحنهاميدنا
دهد. كراپ كه اكنـون شصـت و نـه سـال دارد       نهمين سال تولدش ضبط كرده است گوش مي

كـرده اسـت. در ايـن نـوار      دهد كه در سي و نه سالگي خود آن را ضـبط   صدايي را گوش مي
طـور   بيست سالگي خود نيز دارد. اين شخصيت همـان  ةشنويم كه او نواري از دور  همچنين مي

 __________________________________________________________________________  

1- Kathryn White 

2- Becket and Decay 
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گيـرد، در    خندد و آن را به سخره مي  نه سالگي خود مي و نه سالگي به صداي سي و كه در شصت
ار بـه مـرگ   ايـن نـو   ونه سالگي هم به دوره بيست سالگي خود خنديده است. همچنين در سي

عـاطفي او بـا دختـر    ة او در مورد رابطـ  ةشود. سپس صداي ضبط شد  مادر كراپ نيز اشاره مي
ادبيـات كـه گـويي    ة شود. او در اين نوارها به شكست خود در زمينـ   اش پخش مي مورد عالقه

 كند.   بوده اشاره مي اوشغل اصلي و حرفه 

 بحث و بررسي -2
گونه  توان اين  يركگار مي كي "جهش اعتقادي" ةتر و نظريسار "باور غلط" ةبا توجه به نظري

بيم كه در اين شخصيت شـاهد نـوعي   يا ينگريم، در م  آغاز كرد كه وقتي به شخصيت كراپ مي
كند و اين امر   هاي جواني اظهار خرسندي مي فريفتگي هستيم. او از پشت سر گذاشتن سال خود

ه طور دايم درگير گذشـته اسـت. سـارتر ايـن نـوع      براي خواننده قابل باور نيست زيرا كراپ ب
است عـادت دارد بـه خـودش دروغ     "باور غلط"نامد. كسي كه دچار   مي "باور غلط"رفتار را 

بگويد. تمايز اين نوع دروغگويي با انواع ديگر اين اسـت كـه دروغگـو همـان شـنونده دروغ      
اسـت كـه شخصـي كـه دروغ     كنـد ايـن     ترين مطلبي كه سارتر در اينجا مطـرح مـي   است. مهم

كند آگاه اسـت. وي معتقـد اسـت      را پنهان مي  كند، نسبت به واقعيتي كه آن گويد يا نفي مي مي
خودآگـاهي  "كنـد. بـه عقيـده سـارتر       بايد حقيقتي وجود داشته باشد كه شخص از آن فرار مي

 ).48 ،1966است (سارتر، بهترين توصيف از يك دروغگو 1"بدبينانه
گاهي هميشه ابزاري است بـراي خودسـري. بـراي اينكـه     آبه گفته سارتر خود با اين حال،

طور كامـل در اختيـار    هشخص بتواند در برابر باور غلط خود مقاومت كند بايد تالش كند كه ب
شناسـي اخالقـي هـم ايـن موضـوع را بررسـي        درون خود باشد. وي همچنين در مبحث روان

 پردازيم.   هم مي كند كه در ادامه اين مقاله به آن  مي
كشد.   را پيش مي "ايمان"كگار كه به نوعي الگوي سارتر است، مفهوم  ير از سوي ديگر، كي

هـم   "ايمان"داشته باشد، صاحب 3"فرديت"و  2"شخصيت"كگار، هر انساني كه  ير كي ةبه گفت
را 5"شور زندگي"اوست. وي همچنين  4"ذهنيت"هاي اساسي  هست و اين ايمان يكي از مؤلفه

 __________________________________________________________________________  

1- Cynical Consciousness 

2- Character 

3- Individuality 

4- Subjectivity 

5- Passion 
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كگار معتقد است كه يـك انسـان    ير داند. در واقع كي  مي1"زندگي آرماني"هاي حياتي  از ويژگي
هـاي   براي او صرفاً يكـي از مؤلفـه   "شور زندگي"ندارد و  "شور زندگي"فاقد شخصيت هيچ 

 ). 180، 1998است (هني و مارينو،  2"درون" ةدهند تشكيل
جدا از اينكه بخش پنهان وجود است،  "درون"به بيان ديگر، چنين شخصي اصرار دارد كه 

ند از ا عبارت4"نفس ةهست"اين مركز يا  ةدهد. اجزاي ديگر سازند را نشان مي3"محوريت نفس"
). او در 181، 1998(هني و مارينو،  "9و اعمال8، تصميمات 7، تعامالت6، احساسات5ها دغدغه"

ركزي خـود حـذف شـود، آنچـه بـاقي      م ةاز هست "شور زندگي"گويد اگر   ادامه اين مبحث مي
است.  11"فاقد شخصيت" "آب راكد"است كه مثل 10"معني وجود بيروني بي"ماند فقط يك   مي

عامليت و اثرگزاري بسياري دارد چرا كه بـه زنـدگي يـك     "شور زندگي"كگار  ير كي ةبه عقيد
 بخشد (همانجا).  مي 12"جوهر، شكل و جهت "شخص 

ـ به دليل مح "ايمان"در واقع   13آيـد. چنـان كـه وسـتفال      وجـود مـي   هدوديت دانش انسان ب
تواند به ايمان نزديـك شـود و كـاري فراتـر، از آن بـر        دانش انسان تنها مي"گويد:   ) مي1998(

ايمان تضاد، ناسـازگاري يـا تنشـي اسـت      "كگار معتقد است كه  ير عالوه كي ه). ب97( "آيد نمي
به بيان ديگر، ايمـان   .)115 ،1998(وستفال،"يد بيرونيان شور اليتناهي زندگي دروني و ترد مي

ناپـذير اسـت    گيرد و در برابر هرگونه عدم تجانس بيروني تسليم  از يك توكل دروني نشئت مي
، 1998(هنـي و مـارينو،    14"حقيقت همان درون است"كگار مصرانه معتقد است كه  ير زيرا كي

183.( 
 __________________________________________________________________________  

1- Life-ideal 

2- Inwardness 

3- Centerality of self 

4- Core of the self 

5- Concerns 

6- Emotions 

7- Intentiions 

8- Decisions 

9- Actions 

10- Meaningless Externality 

11- Devoid of Character 

12- Substance, shape, direction 

13- Westphal 

14- Subjectivity is truth 
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ون هر شخص پر از حس ترحم و تأثر است. وي كگار مدعي است كه در ير با اين حال، كي
حس ترحم "موجوديتي واقعي است حتما داراي  كند كه يك وجود حقيقي كه صاحب  ادعا مي
حـس تـرحم و   "هاي وجود  نشانه "دهد  روح را شكنجه مي "كه  2"رنج هايي"است.  1"و تأثر

نتيجه غلبـه بـر يـك    كند كه براي يك انسان عادي احساس شادي   . وي تصديق مي"تأثر است
لذت "است، با اين حال، براي يك مسيحي حقيقي  3"رنج و محنت" بيماري يا اجتناب از يك

آخـرين يادداشـت هـاي غيـر علمـي      "در  4). رابـرتس نهفته است (همانجـا  "در رنج و محنت
آورد: نسـل او فرامـوش كـرده      مـي  6"كليماكوس"از قول نويسنده اي متخلص به  5"كگار ير كي

هـاي نسـل او    گويـد آدم   يا اينكه درون چيسـت. وي مـي   چه معنايي دارد و "هستي"ه است ك
اند كه انسان كامل بودن يعني چه و شخصيت چه معنايي دارد. آنهـا اعتقـادي بـه     فراموش كرده

 .)178امكان زيستن يك زندگي كامالً پرهيزكارانه، اخالقي و مسيح وار ندارند (
بـاور  "ها كه به ترتيب به مفـاهيم   كگار در مورد انسان ير كي سارتر و هاي ايدهصرف نظر از 

ــط ــدگي كــراپ را مــي  مــي "ايمــان"و  "غل ــوع زن ــد، شخصــيت و ن ــدگاه   پردازن ــوان از دي ت
اگزيستانسياليستي هم مورد بحث قرار داد. يكي از مسائلي كه بايد به آن توجه كرد ايـن اسـت   

رد، چيزي است كه خودش بر سر خـود  كه شخصيت فعلي كراپ و جايگاهي كه در زندگي دا
آورده است. او خودش دور بودن از ديگران را انتخاب كرده است و به انتخاب خود عشقش را 

ـ  ناديده گرفته است، اما در حال حاضر از هيچ چيز راضي به نظر نمي  ةرسد زيرا كراپ به مقول
تقادي ندارد. او قـدرت خـود   شود، اع  كه در اگزيستانسياليسم مطرح مي ، چنان7"عامليت انسان"

را در زندگي درك نكرده است و بنابراين زندگي خود را كامالً به عوامل بيروني واگـذار كـرده   
 از اين موضوع آگاهي ندارد.  هاي خود است اما است. كراپ در واقع قرباني اعمال و انتخاب

فـس كـراپ بـه    اين وضعيت در واقع پيامد از دست دادن ايمان كراپ اسـت. اعتمـاد بـه ن   
ترين حد خود رسيده است و جز اندوه و پشيماني چيزي برايش باقي نمانده است. حتـي   پايين

آميزي به شرايط كلي او اشاره دارد. اينكه شخصيتي بـا خـود    طور طعنه هنام اين شخصيت هم ب
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ست كه به خود گوش كند. اين موضوع شايد نشـان  ا تر از آن اين صحبت كند تلخ است اما تلخ
كند شرايط فعلي خود را به گذشته ببـرد و از سـوي ديگـر      اين باشد كه كراپ تالش مي ةدهند

مفهومي  خورد و بي  طور كامل شكست مي هبرقراري ارتباط ب"خود را زنده كند. ةخاطرات گذشت
قـرار   ) و همين امر كراپ را ايـن چنـين بـي   34 ،2007(ماسون، "شود  كارهاي بشري هويدا مي

مفهومي زندگي براي او آشـكار شـده    گويد بي  نان كه كراپ در قسمت پاياني ميكرده است. چ
احتماالً بهترين سال هاي عمر من كه ممكن بود در آن شانسي براي خوشـبختي داشـته   "است. 

 )4، (همان "باشم، تمام شده است. اما من هرگز نمي خواهم به آن زمان برگردم.
د كه ديگر خسته شده است و در حال حاضـر حتـي   خواهد خواننده را مطمئن كن  كراپ مي

پ در اوج ناراحتي اخواهد افسوس بخورد كه در گذشته چگونه زندگي كرده است. اگر كر نمي
ايـن نـوع رفتـار را     كرد. سـارتر   و تنهايي و بدبختي نبود، شايد خواننده اين موضوع را باور مي

 نامد.  مي1"خودفريبي"
دهم، نيت خود را براي گفتن حقيقـت بـه وي،     را فريب ميگويد وقتي من كسي   سارتر مي

بـه نمـايش درآمـده و    "را فريب نخواهم داد). بنابراين نيـت مـن    دهم.( من هرگز تو  نشان مي
مسخره شده است. اين نيت شخصيتي (پرسوناژ) است كه من در برابر ديدگان فرد سوال كننده 

ام، و خـودم را بـه    در واقع خودم را فريب دادهكنم، اما اين شخصيت وجود ندارد من   بازي مي
گـويم شـامل سـاختار درونـي       غي كه مـن مـي  روام. اما د چيزي خيالي و غيرواقعي تبديل كرده

گفتن چنين دروغي به ديگري، بـرعكس آنچـه تـالش جهـت      "شود. آگاهي فعلي من نمي خود
در واقع حقيقت را از  "ت. شود، نوعي خودفريبي اس  پنهان كردن حقيقت از ديگري پنداشته مي

 .)49 ،1992(كامينگ، "كنم  خودم پنهان مي
... بـاالخره   "آورد كه انگار به نوعي تصديق اين موضوع است.   كراپ جمله اي به زبان مي

كردم بـر آن غلبـه كـنم، در واقعيـت موجـود       برايم روشن شد كه، تاريكي كه هميشه تالش مي
اش از كجا سرچشـمه   كه باالخره متوجه شده است تاريكيكند   ). او تصور مي35(بكت، "است
نوع خود يك مدل خودفريبي است زيرا كراپ تاريكي زندگي  گيرد، با اين حال، اين هم در  مي

در دنياي درون او ريشه  اي دهد. بر عكس اين تاريكي  خود را به واقعيت دنياي بيروني ربط مي
 است. "ايمان"جود دارد. چنين تاريكي دليل كافي براي عدم و

برطـرف كـرد.    "ايمـان " واسـطة  بهتوان به خوبي   اي را مي كگار چنين تاريكي ير كي ةبه گفت
دهـد.   د. ظاهراً در زندگي كراپ هيچ تغيير واقعي رخ نميانجام  ايماني كه به يك تغيير مثبت مي
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كگـار   ير نظر كيندارد. از  "جهشي"كننده دارد زيرا او هيچ  زندگي او شكلي يكنواخت و خسته
گيرد به روش خاصي عمل كند، روشـي كـه از     افتد كه فرد تصميم مي  زماني اتفاق مي "جهش"

سر ضرورت نيست و به لحاظ منطقي و دانش عقلي قابل توجيـه نيسـت. كسـي كـه دائمـاً بـا       
او تواند از پس تصـميماتش برآيـد.     مي "ايمان"شود، تنها از طريق   ترديدهاي بيروني مواجه مي

رفت از ايـن   است. بنابراين تنها راه برون 1"تقريبي"كند كه تمام دانش بشري   همچنين تأكيد مي
است. آنچه كراپ نياز دارد همـين   2"پركردن خأل"است كه نوعي  "جهش ايماني"پوچي يك 

 شـور "دهد در اثر نبـود    كه كراپ آن را به واقعيت نسبت مي اي است. تاريكي "پر كردن خأل"
 وجود آمده است.  هب "ايمان"در نتيجه نبود  و "زندگي

وجـود دارد كـه بـه او     3"انكار"كند كه در زندگي انسان يك   نشان مي ) خاطر1966سارتر (
هـايي هسـتند كـه     ادامـه دهـد. بـراي مثـال، آدم     "وجود و پوچي"دهد زندگي را در   امكان مي

رد، در واقع آنهـا  مي مي  كند و  دگي مياست كه زن "انكار"منحصراً همان "واقعيت اجتماعي آنها 
افتد كه انسان حقيقتي   زماني اتفاق مي "باور غلط") 47در جهان بوده اند.( "انكار"همواره يك 

را نفي كند و يا موضوع يا موجوديتي را ناديده بگيرد. كنايه، به معني تكذيب و تصديق چيـزي  
ر نظر سارتر اين نوع نفي كه به خود شـخص  د اي از اين نوع نفي است. زمان، نمونه به طور هم

بكت شخصيت كراپ دائماً در حال نفي همه  ةدر نمايشنام .)47است ( "باور غلط"گردد   بر مي
 چيز است:

كراپ: فقط با گوش كردن به آن آدم احمق، من خودم را به سـي سـال پـيش بـردم.     
آنهـا   ةكـه همـ   شكر را قدر بد بودم. به هر حال خدا باورش سخت است كه من روزي آن

 ). 5تمام شد (بكت، 

پندارد. او در حال حاضـر    خود از زندگي را يك شكست مي ةآيد كه كراپ تجرب  به نظر مي
 او به خودش بازگشته است. "باور غلط"راضي نيست.  است دست آورده هاز آنچه ب
را  "ر غلطباو"كند كه وقتي كسي نگرش   اظهار مي وجود و نيستي) در كتاب 1966( سارتر
بـه طـور كامـل    "گويد   گويد. شخصي كه دروغ مي  كند، در واقع به خودش دروغ مي  اختيار مي

گويد حتماً از   است كه وقتي كسي دروغ مي ) معتقد1966). سارتر (48( "آگاه از حقيقت است
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اين بهترين تعريف براي دروغ ايـن اسـت كـه دروغگـو در      بر حقيقت پنهان شده آگاه است. بنا
كنـد در واقـع     شخصي كه حقيقتي را پنهان مـي  .)همانجادارد ( "گاهي بدبينانهآ خود"واقع يك 

كند. اگر شخص نسبت به حقيقتـي كـه آن را پنهـان      حقيقتي ناخوشايند را از خودش پنهان مي
هم آگاه است و جالب اينكه به همان اندازه كه فردي از  "باور غلط"كند آگاه باشد، آنگاه از   مي
برد. با اين حال كـراپ هرگـز در     به سر مي 1"باور نيك"آگاهي دارد، در وضعيت  "باور غلط"

ان ايمان و بدگماني، محـو تـدريجي    اين نوسان مداوم مي برد. به سر نمي "باور نيك"وضعيت 
شـونده   ، محـو "بـاور غلـط  "رسد  دهد. اما در مورد كراپ، به نظر نمي  را نشان مي "غلط باور"

 رسد كه دائمي باشد.  كس به نظر ميباشد. برع
كگـار   يـر  كشد. اما ايـن بـا آنچـه كـي     گويد و مرتب آه مي  كراپ از حسرت و نوستالژي مي

كه قبالً گفته شـد   بلكه نااميدي خالص است. چنان ،نامد يكسان نيست  مي "حس ترحم و تأثر"
ي اسـت و ايـن زنـدگي،    معن تنها چيزي كه از او باقي مانده است يك زندگي بيروني پوچ و بي

ها و احساسات كـراپ   است كه جوهر وجود است. دغدغه "شور زندگي"از دست دادن  ةنتيج
پ زماني عاشـق دختـري بـوده و    ارا نشان دهد. در واقع كر "شور زندگي"تواند فقدان   هم مي

نـون  باعث شده كه مـوفقيتي بـه دسـت نيـاورد. او اك     "باور غلط"دغدغه انتظار او را داشته اما 
عاري از هر گونه دغدغه است. متقابالً شايد به همين دليل كه هيچ دغدغه اي در زندگي كنوني 

خـود  "تـوان نتيجـه طبيعـي فقـدان       را مـي  "باور غلـط "كند.   خود ندارد، در گذشته زندگي مي
هرگـز كـار آسـاني نيسـت زيـرا       "خودآگاهي"دانست. سارتر معتقد است دستيابي به  "آگاهي

افزايد كه اين موضوع مانند جنگلي است كه ما بـه دليـل     ان دانسته است. او سپس ميداننده هم
 انبوهي درختان خود جنگل را نمي بينيم.

طور كامل در خودمان حضور داريم. اما دقيقاً به دليل همـين حضـور كامـل     هما همواره و ب
را ليلـي از آنچـه   توانيم اميدوار باشيم كـه يـك هوشـياري و آگـاهي دقيـق و تح      است كه نمي

 ،1992 توانيم يك هوشياري نسـبي داشـته باشـيم (جاپلينـگ،      هستيم داشته باشيم و فقط مي كه
122( 

ينـدي از كشـف و خلـق اسـت     افر "آگاهي خود"دهد كه   ) چنين ادامه مي1966اما سارتر (
 كراپ صـرفاً كشـف اسـت زيـرا ذهـنش بـه شـدت درگيـر         "خودآگاهي"). با اين حال 122(

 نكند هرگز بـه بـود    كشف ميرا كه كند و آنچه   گذشته است. او به ندرت كشف مي ايماجراه
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اش ايجاد كند  ترين تغييري در زندگي دهد كه كوچك افزايد و به خودش زحمت نمي خود نمي
 دهد.  و همان روزمرگي را احتماالً تا زمان مرگ ادامه مي

اي داشته باشد، با وجود ايـن،   ابستهممكن است ذات بسيار و "باور غلط"كه گفته شد  چنان
در افراد بسياري اين باور شكل مستقل و پايدار دارد كه ممكن است يك ويژگي عادي زندگي 

هميشه راهي اسـت   "باور غلط"شود كه   ). وي همچنين يادآور مي50 ،1966آنها باشد (سارتر،
 باور"). به گفته سارتر، ان وضعيت طبيعي حال و وضعيت تعالي (همانجا موضع مي براي تغيير

) 1992دليل ناكامي در رسيدن به آرزوهايش است. جاپلينـگ (  هكراپ، ب 1"نفي كردن"و  "غلط
 "عامليـت انسـان  "و  2"خودمختاري"نويسد: براي اينكه نظر سارتر در مورد   در همين مورد مي

ناسـي اخالقـي تـا    ش را توضيح دهيم، ابتدا بايد نشان دهيم كه نگرش جبرگراي افراطي در روان
كه ما بـر آن كنتـرل داريـم را كـاهش داده اسـت. بـر        را ييكنندگي كارها زان تعيين چه حد مي

و افراطـي اسـت، هويـت شخصـي مـا       "غلط باور"تر يك رسا ةاساس اين نگرش، كه به عقيد
شكل گرفته است كه بر اهداف، انتخـاب، اراده و درك مـا    "شرايط و نيروهاي بيروني"توسط 
 .)103هستند. اين هويت به هيچ وجه توسط خودمان شكل نمي گيرد (مقدم 

گرايان افراطي كه كراپ هم يكي از آنهاسـت يـك ايـراد ديگـر هـم       ) از جبر1966سارتر (
كننـد كـه چـون      نويسـد: عـالوه بـراين، جبرگرايـان افراطـي اسـتدالل مـي         گرفته است. او مـي 

سازي از پيش حاكم است كه انتخاب و  طيهاي شر شناسي هاي ما محصول شرايط و مدل روان
تواننـد   اراده ما در آن نقشي ناچيز دارد يا اصالً نقشي ندارد، سـرزنش كـردن كسـاني كـه نمـي     

را تغيير دهند به همان اندازه بي معني و پوچ است كه تحسين آنهـا در صـورت موفقيـت     خود
)107(. 

وضوع با توجـه بـه توصـيف    كراپ مضطرب و محزون است. او كامالً منزوي است. اين م
تنها ارتباطي كه در كل اين نمايشنامه  صحنه نمايش و نور صحنه، آشكارا قابل تشخيص است.

ايـن   ةتر اينكه كراپ مظهر پوچي است و هم ضبط است. مهم ان كراپ و نواريشود م  برقرار مي
تر و كامو بـه  ن نوع اگزيستانسياليسم كه سارآها اصول مسلم اگزيستانسياليسم است مخصوصا 

آن اعتقاد دارند. با اين حال كراپ يك اگزيستانسياليست واقعي نيست زيرا دائمـاً از مسـئوليت   
 كند.  داد و نداده است، شانه خالي مي  زندگي و انتخاب هايي كه بايد انجام مي
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گويد كـه بـه وضـوح كـراپ       نيز سخن مي 1"شناسانه گرايي روان اخالق"از  )1940( سارتر
فضـايل   اصـول و "). سارتر همچنين معتقد است كه منش اخالق گرايانه بـا  65ن است (فاقد آ
كننـد و ماننـد كمرويـي ارثـي نيسـت.        مرتبط است كه زمينه اكتساب آن را فراهم مي 2"اخالقي

مختاري و عامليت، پذيرش مسـئوليت خـود، يگـانگي     خود"ند از: ا ترين اين اصول عبارت مهم
 .)103 ،1992(جاپلينگ، "دار و خودآگاهيم حيات، استدالل اخالق

 نتيجه گيري -3
تـوان دريافـت كـه      بـه دقـت مـي    آخـرين نـوار كـراپ    ةپس از بررسي و تحليل نمايشـنام 

هـايي را دارد كـه سـارتر     هـا و محنـت   كراپ در اين نمايشنامه درسـت همـان رنـج    شخصيت
شود كـه رنجهـا     ه نيز كامال روشن ميكنند. اما اين نكت  كگار در آثارشان به آنها اشاره مي ير كي و
كشـد نتيجـه     محنت هايي را كه اين شخصـيت در ايـن مـدت زمـان طـوالني بـه دوش مـي        و
جـزء هميشـگي درون فـرد     "ايمـان "يركگـار   كـي  ةخود اوست. بنابراين در فلسف "غلط باور"

ــيله اســت ــاالتر و    و وس ــداف ب ــه اه ــتيابي ب ــراي دس ــاني"اي اســت ب ــدگي آرم ــراي"زن  . ب
هـاي اصـلي    به يك معضل تبديل شده است. زيرا اگر كسي جـوهره  "هستي"كراپ  صيتشخ

و  "زنـدگي  شور"برايش فاجعه اي بيش نخواهد بود. در واقع،  "هستي"حيات را نداشته باشد 
حقيقي هستند و يـك شخصـيت حقيقـي را     "هستي" ةدهند ترين اجزاي تشكيل بزرگ "ايمان"

در درون دارد كه آن را به تاريكي در واقعيت دنيـاي بيـرون   سازند. همچنين كراپ كمبودي   مي
است.  "شور زندگي"و  "درون"هم به همين ترتيب نتيجه فقدان  "باور غلط"كند.   فرافكني مي
به معناي از دست دادن  "درون"پوشي از  و چشم "حقيقت در درون است "كگار  ير به گفته كي

افتـد. در نتيجـه پـوچي      مرتبـاً اتفـاق مـي    "يبيخـودفر "حقيقت است. به همين دليل است كه 
يني اين نوع وجود است. نگرش سارتر و كامو نسبت بـه مقولـه پـوچي از    ب  محصول قابل پيش

كگار و هايدگر فاصله دارد. در عين حال سارتر معتقد است كـه پـوچي    ري  هاي قبلي كي نگرش
راه وجود است. كـامو نيـز معتقـد    گويد كه پوچي همواره هم  در واقع او مي وجود است. ةالزم

ن فاعـل و  يـا واسـطه م  تكلفي است برخاسـته از ارتبـاط بـي    ساده و بي ةتجرب"است كه پوچي 
ت ئنـاميم، نشـ    مفعول، يعني از جدايي الجرم منطق بشري از آنچه كـه دنيـاي بـي تفـاوتي مـي     

 __________________________________________________________________________  

1- Psychological morality 

2- Ethics of Virtue 
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