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چکیده
در  خشونت  نقش  بر  کید  تا با  باند  ادوارد  لیر  شاه  و  شکسپیر  ویلیام  لیر  شاه  نمایشنامه  تطبیقی  مقایسه  به  مقاله  این  در 
کنش متقابل میان  کنش و وا شکل گیری نمایشنامه های باند، پرداخته می شود. از نگاه رفتارگرایان، شخصیت فرد، محصول 
کودک به بلوغ  کودکی و نمود آن در اخالق  دو دسته عوامل ارثی و محیطی است؛ خشونت و اخالق نادرست و ریشه آن در 
کاوی خشونت و انواع  که با پرسش های زیادی روبه روست. هدف از این مقاله، شناخت و وا رسیده، مسئله مهمی است 
با دیدگاهی روانکاوانه  لیر  باند در نمایشنامه شاه  آفرینش شخصیت های  آن در جوامع انسانی و بررسی نقش خشونت در 
گیرد، انگیزه ی باند  که در عصر حاضر بسیار مورد توجه قرار می  که بازآفرینی و اقتباس حوزه ای است  است و با توجه به این 
که ادوارد باند در این بازآفرینی، رویکردی  برای باز آفرینی شاه لیری دیگر، مورد پرسش قرار می گیرد. مسئله دیگر این است 
لیر، دارای دلیل و منشا  لیر شکسپیر به خصوص دختران شاه  روانکاوانه دارد زیرا خشونت موجود در شخصیت های شاه 

روانی مشخص شده ای در نمایشنامه نیست و باند با دریافت این خال، دست به پرورش و بازآفرینی شخصیت ها می زند.
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بــی تردیــد در بره هــای تاریخــی، خشــونت در تئاتــر و در نهایــت 
کــه  جامعــه، فرم هــا و معناهــای مختلفــی را بــه خــود دیــده اســت 
بررســی علت وار اســتفاده از خشــونت در نمایشــنامه، یکی از اهداف 
ایــن مقالــه می باشــد و بــا بررســی نظریه هــای موجــود روانــکاوان و 
نظریه پــردازان مختلــف دربــاره خشــونت و شــکل گیری آن بــه عنوان 
کــه در رفتار انســان به بلــوغ رســیده و یا حتی  ســائقه و یــا احساســی 
کودکان بروز می کند، همراه می شــود. برای نیل بدین  که در  رفتاری 
منظــور، بــه بررســی تطبیقــی نمایشــنامه شــاه لیــر ویلیــام شکســپیر۱ 
و شــاه لیــر ادوارد بانــد۲ پرداختــه و نقــش خشــونت در شــکل گیری 
نمونه ای ازشخصیت های این دو نمایشنامه و همچنین دیدگاه ها و 

انگیزه های باند برای خلق شاه لیری دیگر بررسی خواهد شد.
کــه در نــگاه بانــد مهــم اســت، توجه بــه انســان قرن  در واقــع آنچــه 

که در فراز و نشــیب جامعه ی مدرن می بایست از  بیســت و یکمی ســت 
که  که جامعه ی مدرن بر دوش او انداخته،  پس تمام مســئولیت هایی 
نظــام ســرمایه داری در راس آن قــرار دارد، بر بیایــد و در عین حال بتواند 
کنــد و روان خود را  از خشــونت های  ویژگی هــای انســانی خــود را حفظ 
کلــی در آثــار باند اســت اما  کوچــک مصــون بــدارد؛ ایــن دیدگاه  بــزرگ و 
بازآفرینی شاه لیر، چگونه توانسته گویای این دیدگاه باشد؟ باند توانسته 
با خوانشی روانکاوانه از شاه لیر شکسپیر، خال موجود در نمایشنامه را که 
کشف  مطابِق نیاِز دانســته های خواننده ی قرن بیست و یکمی است، 
کند. او در شــخصیت های نمایشــنامه ی شــاه لیرِ شکسپیر، خشونت را 
مشــاهده می کنــد، اما پــی به دالیل وجــودی آن نمی بــرد. باند با خلق 
گذشــته را در نمایشــنامه ممکن می کنــد، به  کــه بازگشــت بــه  فضایــی 
بررسی دالیل بروز این خشونت ها در شخصیت هایش دست زده است.

1- مالحظات نظری: خشونت

در این قسمت، به خشونت و انواع آن و خشونت در دنیای درام 
پرداخته می شود.

1-1- خشونت و انواع آن
آن  التینــی  واژه  و   »Violence« فرانســوی  زبــان  در  خشــونت 
کــه معنــای خشــونت و خشــن بــودن را می دهد.  »Violenta« اســت 
و  کــردن  بی احترامــی  شــامل  خشــونت آمیز  رفتــار  یــا   »Violare«
تجاوزکردن نیز می شود. واژه ی التینی »ViS « به معنای زور، قدرت، 
کار بردن قدرت جســمانی اســت، اما معنای  توانایی، خشــونت و به 
عمیق تــر آن، نیــروی عملــی و نیــروی حیات اســت؛ در واقــع نیرویی 
کنش متجلی شــود و هرگاه با اجبــاری در هم  کــه در حرکــت، عمــل و 
که در ریشه یابی این واژه در بحث  آمیزد، خشونت خواهد بود. آنچه 
که نیروی عملی  پیش رو مهم می شود، معنای عمیق این واژه است 
و نیــروی حیــات خوانــده شــد. در واقع ذات ایــن واژه هماننــد تئاتر، 
که در صحنه توجه مخاطب  کنشی آمیخته با اجبار  کنش مند است. 
گره نمایشــی  کــه  را معطــوف بــه خــود می کنــد و خــط بطالنــی اســت 
گی های ناب رفتار  کرده و به اصطالح پارادوکســی اســت در ویژ ایجاد 
گاهی و قضاوت مخاطب را به  که به موجب آن می توان راه آ انســانی 
گفت نوعی فاصله گذاری است  کشاند. شاید بتوان  صحنه های تئاتر 
گی های ازلی و ابدِی ناب انسانی  بین انسان به مثابه ی انسان با ویژ
کــه درگیر مقتضیات زندگــی جامعه ی مدرن نیز می باشــد  با انســانی 
کــه مخاطب را به  و در الیــه ای عمیق تــر، همین نگاه انتقادی اســت 
فکــر وا مــی دارد )نــک. فرایــا،۱۳۹۱، 5(. دامنه ی خشــونت، الیه های 
کنش  گسترده ای از رفتار انسانی را در بر می گیرد، رفتار انسانی شامل 

کتــاب آناتومی  کنــش فیزیکــی او می شــود. اریــک فــروم۳ در  کالمــی و 
بــا  بــا مســئله ی وجــودی انســان  ویران ســازی انســان، در برخــورد 
گردیده  کاماًل متفاوت خشــونت را در او قایل  پرخاش جویی، دو نوع 

است. در توضیح نوع اول:
که با همه ی جانوران ســهیم اســت، انگیزهای از  " نخســت آن را 
که  گریز بــه هنگامی  لحــاظ تکامل، برنامه ریزی شــده بــرای حمله یا 
عالقه هــای حیاتــی تهدیــد می شــود. ایــن پرخاش جویــی دفاعــی یا 
که خطر از  خوش خیم، در خدمت بقای فرد و نوع اســت و هنگامی 

هستی باز ایستد متوقف می شود" )فروم،۱۳6۱، ۱8(. 
فروم به واســطه ی این اســتدالل، بخشــی از خشــونت در انسان 
کــه وابســته به محافظت از خویشــتن اســت در  را طبیعــی می انــگارد 
مواجهــه بــا هــر آنچه زندگی و هســتی او را مــورد هدف قــرار می دهد. 
کتاب خشــونت در تاریخ اندیشــه های  هلــن فرایــا۴ نیز در پیشــگفتار 
کند، بــه مبهم بــودن فضای  کــه بحــث را آغــاز  فلســفی، قبــل از ایــن 
تعریــف خشــونت5 در حوزهی اندیشــه اعتراف می کنــد و به عقیده ی 
که با ریشه شناسی واژه ی  گذارده است  نگارندگان، تالشش را بر این 
خشــونت و فاصله گذاری این مفهوم با مفاهیم هم جواری همچون: 
زور، اقتــدار، نیــرو، قــدرت و... تقــارن مفاهیم را در این حوزه روشــن 
و  نمــوده  مشــخص  را  جدایی پذیــری  مرزهــای  کــم  دســت  کــرده و 
دشــواری مسیر رســیدن به تعریف رضایت بخشی از خشونت را پیش 
روی خواننــده بگــذارد. اما از طرفی او نیز با بیان اصطالح "خشــونت 

ابزاری6"، به نوعی هم عقیده بودن خود را با آرا فروم اعالم می کند: 
که  "هر انسانی، با محاسبه ای عقالنی، خود قاضی وسایلی است 
بــه او امــکان صیانت از  تمامیت وجودش را می دهد...حق طبیعی، 
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که لزومًا در انســان، برای صیانت از جسم او وجود دارد و  میل اســت 
که عقل انسان برای تحقق این هدف  قانون طبیعی، وســایلی است 
که انســان  گــذارد. دیگری، تهدید یا خطری اســت  در اختیــار او مــی 
کنــد. بــه ایــن معنا خطر، خشــونت  بایــد در برابــر او از خــود صیانــت 

مطلق است و حمایت مطلق را می طلبد" )فرایا،۱۳۹۱، ۷۷(. 
در جوامع قانون مند، وســایل صیانت برای حمایت مطلق از فرد 
کــه اختیار انســان را در بروز خشــونت  بــه قانون هایــی بدل می شــود 
محــدود می کنــد و بــه جــای عقــل فــردی، عقلــی جمعــی و از پیــش 
که دســت به بروز خشــونت و تصمیم گیری راجع  تعیین شده ایســت 
گروهــی نیز جویای  بــه آن می زنــد. "هــر نوع اعمال خشــونت فردی و 
که به قانون بدل شود و الگوی مبنای آن، همان خشونت  آن است 
اجتماعــی مشــروع و رســمیت یافته اســت. بدیــن ترتیــب می تــوان 
کــه حکومت یا نظــام قانونی برای حفظ امنیــت و تداوم اقتدار  گفــت 
کــه فرد  کــردن خشــونت اســت در حالی  خویــش، طالــب انحصــاری 
برای ادامه ی خشــونت ورزیدن، طالب تداوم قانون و حفاظت از آن 

گامبن و دیگران،۱۳۹۲، ۹(. است" )آ
"خشــونت  فــروم،  تقســیم بندی  در  خشــونت  دوم  نــوع  امــا 
کــه نهفتــه در منــش یــا طبیعت دوم انســان  بدخیــم" نامیــده شــده 
گونه ای ناچیز رشــد  که به  اســت و جایگزینی ســت بــرای غریزه هایــی 
یافته اند. شــورهای انسانی مانند جستجوی عشق، مهربانی، آزادی 
و همچنیــن شــهوت و در نهایــت اشــتیاق بــه قــدرت و دارایی اســت 
که به ســهم  کــه بــه نوعــی پاسخی ســت به نیازهــای وجودی انســان 
خــود در وضعیــت وجــودی او ریشــه دارنــد و ایــن شــوِر مســلط برای 
عملــی ســاختن و به حرکت در آوردن نیازها می تواند عشــق باشــد یا 
کــه تا انــدازه ای به وضعیت اجتماعی فرد بســتگی دارد  ویران ســازی 
)نک. فروم،۱۳6۱ ،۲0(. محیط در بروز اشکال مختلف خشونت موثر 
که در دیدگاه فروم در مورد خشــونت نــوع اول و دوم  اســت امــا آنچه 
وجود دارد، اثبات حتمی و الزامی وجود خشــونت در انســان اســت. 
کتاب ســتیزه خویی و خشــونت،  کــه آنتونی اســتوار۷ در  همــان طــور 
ضمــن بررســی نظریــات فرویــد، پیامدهــای ناشــی از ســتیزه خویــی 
کرده اســت و  کــرده و بــه فطــری بودن این خصیصه اشــاره  را بررســی 

که:  اینگونه بیان می کند 
"حتی نوزاد نیز از بدو تولد قابلیت ستیزه خویی دارد و از تخیالت 
نابودگرانه و وحشتزا لذت می برد. بخشی از این تخیالت، ناشی از 
که  گرسنه و خشمگین در حالی  ســتیزه خویی ذاتی اوست؛ نوزاد 
که واقعًا به پستان  گریه می کند و دست و پا می زند، خیال می کند 
گریه های خودش را  حمله می برد و آن را می درد و نابود می کند و 
که باعث صدمه دیدن و دریده شــدنش اســت، پیش خود مانند 
حمله ی پستان دریده به خودش می داند. البته روانکاوی عمدتًا 
که  به تربیت انسان توجه دارد تا سرشت آن، پس شگفت نیست 
روانکاوان در مورد سرچشــمه ی ستیزه خویی نوزادان، به محیط 
نامناســب یــا خصومــت آمیــز، بســیار بیشــتر اهمیــت می دهند تا 
عوامــل ذاتــی و اظهاراتــی غیرقابــل اثبــات") اســتوار،۱۳8۱، ۱۴(. 
که آنها را "نیازهای  انســان در مواجهه با تهدیِد نیازهای وجودی 
زیســتی"8 و "شــورهای انســانی"۹ در آرای فــروم خواندیــم، دســت بــه 

کالمی او می شود.  کنش  کنش فیزیکی و  که شــامل  خشــونت می زند 
که شامل  کالمی است  از جمله الیه های زیرین خشــونت، خشــونت 
کالمی را نیز می توان در  توهین، تحقیر، تمســخر می باشد. "خشونت 
کالمی  کرد. خشونت  کارکردشناســی زبان بررســی  گفتمان و  حوزه ی 
کشــیده و آلت شــکنجه شــود، می تواند ســالح  می تواند فرد را به بند 
مســتبدانه ای بــرای تســلط و ویرانــی باشــد و قــدرت را در برگرفتــه و 
کند")محمــودی بختیاری و معنوی، ۱۳۹5،  روابط انســانی را تعریف 
گفتمــان  ۱۹0(. خشــونت ابتــدا در ذهــن شــکل می گیــرد و بــر اســاس 

فرهنگی جامعه، بنیان نهاده می شود.

1-2- خشونت در دنیای درام 
کــه به اهمیت و  بــرای اولین بــار آنتونن آرتــو۱0 )۱8۹6-۱۹۴8( بود 
تزریــق خشــونت در تئاتر پی بــرد. وی پایه گذار "تئاتر قســاوت"۱۱ بود. 
از نظر فلســفی، مفهوم "تئاتر قســاوت"، تئاتر و نیمه ی برابر آن اســت 
کــه منظــور از نیمه ی برابر، همان زندگی و حیات اســت. آرتو می گوید 
کــه اعمــال این نــوع قســاوت، هیــچ ربطی بــا سادیســم و خون ریزی 
ندارد. او وحشت را به خاطر خود وحشت نمی پروراند. لغت قساوت 
گســترده اش درک شــود و  به مفهوم اعمال خشــونت، باید در مفهوم 
که به آن اطالق می شــود )نک.  نــه در مفهوم قهــری و تعدی آمیزش 
ابراهیمــی، ۱۳۷5، 50(. در واقــع آرتــو از خشــونت بــه بهانــه ی جلــب 
توجه مخاطب و انداختن او در دل درام ســود می جســته اســت. به 
که  عقیــده ی نگارنــدگان، به یاد آوردن این نکته حائز اهمیت اســت 
درک آرتــو از جهــان اروپــا در ســال ۱۹۳0، غیرعــادی نبود. "نســل آرتو 
که در آن پانزده  کرده اند، جنگــی  در طــول جنگ جهانــی اول زندگی 
کشــته شــدند. نگاه آرتــو، نزدیکی عجیبــی به بازتاب  میلیون انســان 
گزیستانسیالیســم۱۲ دارد. این فلســفه بر اساس نوشته های  فلســفه ا
کــه نمایشــنامه،  فیلســوفان مختلــف از جملــه ژان پــل ســارتر۱۳ بــود 
کارهای فلسفی زیادی نوشته است. سارتر معتقد بود زندگی  رمان و 
انســان هیــچ معنــای درونی نــدارد. آرتو این دیــدگاه را قبول داشــت 
که امــکان تغییر جهــان از طریــق شــیوه تئاتری اش  امــا  معتقــد بــود 
که در تفکر آرتو نسبت به  امکان پذیر است")Barber,1993,82( . آنچه 
کــه آرتو با آفرینش زندگی  تغییــر جهان مهم جلوه می کند، این اســت 
که وجودش را در زندگــِی واقعی مذموم  در تئاتر، ســعی داشــت آنچه 
می شمرد با آوردن در صحنه های تئاتر به نقد آن برسد و مخاطب را 

کند. گاه  از چرایی مذموم بودن آن آ
" آرتــو ارتبــاط مســتقیمی میــان تئاتــر و زندگــی دیــد: او بــه آنهــا 
گر  که بازتاب یکدیگرند. ا همچون آینه ها یا دوســویه ها می نگریســت 
که حاصل بازتاب آن بود نیز ضعیف اجرا  تمدنی ضعیف بود، تئاتری 
گر جهاِن تئاتر  می شــد و هــر دو باید تغییر می کردند. آرتو معتقــد بود ا
ک و  که او خطرنا می تواند توســط او منتقل شــود، پس جهان بیرون 
ناامید یافته بود نیز می توانست توسط تئاتر خشونت او دست خوش 

   .)Muller,1977,175("تغییر شود
که  امــا خشــونت در نــگاه آرتو مفهــوم دیگــری داشــت: »هنگامی 
کــرد، منظورش خشــونت فیزیکی  کلمه ی خشــونت اســتفاده  آرتــو از 
نبود بلکه حمله بر عواطف، برای درگیری تماشــاچی و انداختن آنها 
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کنش های خشــن  وســط درام بــود. به همیــن خاطر، او از تصویرها و 
گر استفاده  و ترس برانگیز برای به نوســان درآوردن احساسات تماشا
کنش های ســطحی  که آرتو از این  می کــرد. ذکــر این نکته مهم اســت 
تنهــا بخاطــر خودشــان بهره نبــرده و چنین قصدی نداشــته اســت. 
کنش هــا بــرای  هــدف او، بکارگیــری همــه جانبــه از ایــن تصویرهــا و 
Good- .)نک گرش بــوده اســت" ک شــده ی تماشــا تغییــر جهان ادرا
all,1987,120(. تئاتــر خشــونت می توانــد در شــیوه های متنــوع و بــا 
کاماًل مبرهن اســت،  که  تفســیرهای مختلف بیان شــود. یکــی از آنها 
که  گاهــی اجتماعی برای مــردم در قالب ژانری اســت  کــردن آ فراهــم 

کند.  جامعه ترجیح می دهد از آن چشم پوشی 
» امــروزه »تئاتر قســاوت« یا به بیان امروزی تر »تئاتر خشــونت«، 
کنش های خشــن، درون  گرفته می شــود.  معــادل تئاتــر ادوارد باند 
آثار باند اجازه نمی دهند موضوعات شــان بی توجه و بی ثمر از ذهن 
ک شــوند و از تشــرزدن، شــرمنده کردن و ترساندن  مخاطبانشــان پا
گر برای رسیدن به اهدافشان ابایی ندارند. البته این دست  تماشــا
کارآمد  از خشــونت نباید با موردهای غیرضروری و خشــونت های نا
گرفته شــوند بلکه باید بارها و بارها اجرا شــوند. تنها در این  اشــتباه 
که جامعه مدرن می تواند دقیقــًا واقعیت های زندگی  صورت اســت 
کــه تبدیــل بــه الگوهــای غلــط زیســتی شــده اند«  کنــد  را مشــاهده 

 .)Castillo, 2010, 82(
تئاتر خشــونِت باند، سرشــار از انگیزه های روانی و اجتماعی ســت 
که نقطه  که با وجه رئالیستی زندگی، هم خوانی دارد. او بر خالف آرتو 
نظرش در مورد خشــونت، خشــونت فیزیکی نبود، این نوع خشونت 
کــه بــه نوعــی نتیجــه ی عواطــف سرکوب شــده ی جامعــه ی مدرن  را 
کــردار و انگیزه هــای روانــی شــخصیت هایش  کــرات در  می دانــد؛ بــه 

اعمال می کند.

2- نمایشنامه های شاه لیر شکسپیر و شاه لیر 
باند: تفاوت ها و شباهت ها 

در این قســمت، دو نمایشــنامه به لحاظ داســتان و شخصیت ها 
مورد بررسی قرار می گیرند.

2-1- به لحاظ داستان 
نمایشنامه ی شاه لیر شکسپیر، با تصمیم شاهی پیر برای تقسیم 

سرزمین بین دخترانش آغاز می شود.
کنیــم ...قلمــرو  کــه نیــت نهفته مــان را آشــکار  لیــر: اینــک برآنیــم 

کرده ایم )شکسپیر،۱۳۹۲، ۱0(. پادشاهی مان را سه بخش 
که قهرمان، اولین  " در ابتدای شــاه لیر ویلیام شکسپیر می بینیم 
گام سرنوشت ســاز را در جهــت محرومیت خــود از زمینه ی اجتماعی 
که  برمــی دارد. او واقعیت را با نام شــاه مبادلــه می کند و به جای این 
گیــرد، درصدد  محبــوب زیردســتان خود بــر اثر خصایــل اخالقی قرار 
گیرد. همه چیز به خوبی  این اســت تا مورد پرســتش دخترانش قرار 
کردلیا۱۴، خود را در حال خیره شدن به خال  که با  پیش می رود تا این 

جهانی تهی می بیند")فرای، ۱۳88، ۱۳۱(. 

که خود با  اما بالعکس شــاه لیرِ نمایشــنامه ی باند، شــاهی اســت 
واقعیت روبه روست. او خود می داند شاه بودن است که برای او هویت 
و قدرِت عمل می ســازد. او همچنین در شروع نمایشنامه با ساختن 
دیــوار، خواســتار حفــظ قدرتــش در برابر دشــمنان فرضیاش اســت.
کردم تا مانع   لیر: ســاختن این دیوار رو وقتی جوان بودم شــروع 
پیشــروی دشــمنام بشــم. پس باید ســاخت این دیوار تموم بشــه تا 

پای دشمنامون به اینجا نرسه)باند،۱۳8۱، ۲۷(.  
در ابتدای هر دو نمایشنامه، مسئله بر سر حکوت و قدرت است، 
از دســت دادن ســرزمین به بهای به دست آوردن عاطفه ی فرزندان 

در شاه لیر شکسپیر:
کــدام یک بیشــتر دوســتمان دارد ... تا  لیــر: می خواهیــم بدانیــم 

بیشترین سهم را از عطایای ما ببرد )شکسپیر،۱۳۹۲، ۱۱(. 
که از تصمیم دخترانش برای  و اما در شــاه لیر باند، لیر بعد از این 
گاه می شــود، همچنان بر تصمیــم خود برای  ازدواج بــا دشــمنانش آ
ادامه ی ساختن دیوار پافشاری و دخترانش را طرد می کند در نتیجه 

حفظ سرزمین را به بهای رو به رویی و جنگ با فرزندان می پذیرد:
لیــر: من پســرانی نــدارم، من دیگــر دخترانی نــدارم بگویید ببینم 
تــو بــا نــورث ازدواج می کنــی و تــو بــا ..... نــه نــه فریبتــان داده انــد 

)باند،۱۳8۱، ۳۱(.
 دو شــاه در دو نمایشــنامه ی شکســپیر و بانــد، در دو نقطــه ی 

مقابل اندیشه و تصمیم قرار دارند.
بر اســاس پیرنگ نمایشــنامه ها، سرنوشــت هر دو شــاه در انتها با 
گاهی انســانی نســبت به  مــرگ پایــان می پذیــرد، مرگــی در اوج یــک آ
حقیقــت زندگی. شــخصیت لیــِر نمایشــنامه ی شکســپیر، در انتها با 
کردلیــا، جان می دهد و  درک مفهــوم عشــِق حقیقــی و با دیدن مرگ 
شخصیت لیِر نمایشنامه ی باند نیز با درک معنای حقیقی زندگی پس 
کردلیا، به سبب خراب کردن دیواری  از آشنایی با توماس و همسرش 
گاهــی اش بــود، جــان می دهــد. کــه نمــاد حصــاری بــر روی دنیــای آ

2-2- به لحاظ شخصیت ها 
از ابتــدای خوانــش شــاه لیر باند در پس ذهن، شــاه لیر شکســپیر 
کردلیای  کردلیا اســت.  نهفتــه اســت و ذهــن در پی دختــر دیگر لیــر، 
کردلیای مثبت شــاه لیر شکسپیر داشته  باند چه نســبتی می تواند با 
کردلیای  کردلیای شــاه لیر شکســپیر است؟ اما  باشــد؟ آیا این همان 
کردلیای شکســپیر  گر  پیــروز در جنگ؟ شــاید باند می خواهد بگوید ا
گی هــای مثبــت  کردلیــا بــا ویژ هــم صاحــب قــدرت می شــد، همــان 

انسانی باقی نمی ماند.
"کردلیا جدا از دختری دوست داشــتنی و درســتکار، اینبار از دیگر 
خواهرانــش ســنگدل تر اســت. با ایــن وجــود تاثیرات نمایشــی اش با 
گفتار و شوخی هایی در صحنه هایی خاص  استفاده از زبان عامیانه، 
گر را از تئاتــر شکســپیر دور می کنــد، موازنــه شــده اســت تــا  کــه تماشــا
گر را وادار به قضاوت اهمیت هر اپیزود بر مبنای دنیای ادوارد  تماشا

 .)Castillo, 2010, 86("کند باند 
کردلیا، شخصیت های مثبت و قهرمانان شاه  گالستر۱6 و  ادگار۱5 و 
کردلیا دو نمونه ی بارز عشق بین پدر و فرزند  لیر شکسپیراند. ادگار و 
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کنت شــخصیتی اســت وفادار  کنار اینها،  را به نمایش می گذارند و در 
کمتر بــا منطق موجــود زندگی حال  گونــه اش،  کــه وفاداری اســطوره 
حاضــر هم خوانــی دارد. دختــران شــاه لیر شکســپیر هریــک، ریگان۱۷ 
کردن چشــمان  کور  گونریــل۱8 بعــد از طــرد پــدر، خشونتشــان برای  و 

گالستر آشکار می شود.
ریگان: بی درنگ باید به دارش بکشید

گونریل: چشم هایش را باید در آورید )شکسپیر ،۱۳۹۲، ۹۴(.
گالســتر دارند،  که به ادموند۱۹، پســر نامشــروع   و عشــق مشــترکی 
آنها را به نقشه کشــی و در نهایت به مرگ خودشــان می کشاند. عشق 
و خشــونت، قــدرت و خشــونت، تباهــی را بــرای ریــگان وگونریــل بــه 
جای می گذارد. ضمن بررســی شــخصیت های اصلی نمایشــنامه ها، 
کردلیا، فرزندان  دو شــخصیت متضاد در لیر شکسپیر یعنی ادموند و 
گالســتر و شــاه لیر، هر دو با مرگ، سرنوشــت یکسانی  منفی و مثبت، 
برای خود رقم می زنند. تجلی ادموند را در شاه لیرِ باند، در شخصیت 
کردلیــای بعد از به دســت آوردن قدرت  کردلیــا می تــوان یافت؛ البته 
کــه خودکامگی حکومت قبل را ادامه می دهد و اوج خشــونتش را در 
فرمان کور کردن لیر اعمال می کند تا او را از لحاظ سیاسی بی تاثیر کند، 
کردن پدر خود را کشید.  کور  کرد و نقشه ی  که ادموند با گالستر  کاری 

3-مقایســه دو نمایشــنامه ی شــاه لیــر از منظــر 
خشونت

کــه  ادورد بانــد در شــاه لیــر، ماجــرای شــاهی مســتبد و معــزول را 
که به شدت تشنه ی قدرت هستند، دست مایه  توســط دو دخترش 
که خشــونت دختران،  قرار می دهد و در ضمن آن فضایی می آفریند 
کنون  که در زمان بچگی دیده اند و بر رفتار ا کمبودهایی  فقدان هــا و 
کوتاه امــا تاثیرگذار  آنهــا مثاتــر اســت؛ با چند  صحنــه و دیالوگ هایــی 
گیرد و ضمن آن، تمثیلی از خشونت بی رحمانه ای  مورد ارزیابی قرار 
گردیده را  کــه توســط انگاره های جامعــه ی مدرن بر انســان تحمیــل 
کــرده اســت. دیدگاه باند برای نگرشــی نو به شــاه لیر شکســپیر  ارائــه 
کــه باند از خشــونت با هدف  می توانــد در همیــن نکتــه نهفته باشــد 
روانــکاوی شــخصیت هایش اســتفاده می کنــد و ریشــه روانــی آنهــا را 
کودکی دختران لیر را در نمایشنامه  کرده است. او خاطرات  جستجو 
می گنجاند و به صورت ریشــه ای به مســئله ی خشــونت توجه دارد. 
گهان  که نا اما منشــا آن همه خشــونت در دختران شــاه لیر شکسپیر 
گفت شکســپیر از خشــونت به  کجاســت؟ آیا می توان  ســر بر می آورد؛ 
بهانه ی وجد و شــور و ترس و شــفقت توأمان برای برانگیختن هرچه 
که  بیشــتِر عاطفه ی مخاطب زمان خود ســود جســته؟ هماننــد آرتو 
کردن مخاطب از  بخشــی از لزوم خشــونت در تئاتر را، راهی برای جدا
ح  زندگــی روزمره و غرق کردن او در دل درام می دانســت؟ هدف از طر
این مســائل، مواجه شدن با خشــونت از دیدگاه های مختلف هم در 

دو نمایشنامه شاه لیر و هم در بحث روانکاوانه ی آن است.
از بررســی تفاوت فضای دو نمایشــنامه ی شاه لیر می توان به این 
که نگاه باند، نگاهی مدرن تر به خشونت در بافت  مهم دســت یافت 
نمایشنامه اش است که منجر به روانکاوی شخصیت هایش می شود. 

بانــد بــا خــرده رفتارها، جزئیــات روحیــه ی زنانه ی وابســته به وجود 
کودکی ها و  دختران در نمایشنامه را پررنگ می کند و با فلش بکی به 
یادآوری خاطرات شان، دست آویز روان و تجربیات شخصیت هایش 
می یابــد.  اعمال شــان  سرچشــمه ی  را  گاه شــان  ناخودآ و  می شــود 
که لیر در زندان  یــادآوری خاطــرات در صحنه ی بعد از دادگاه، زمانی 

تنهاست و شبح به سراغش می آید، دیده می شود:
     لیــر: پــس بیاورشــان زود )شــبح بــه نرمــی ســوتی میزنــد ( آنهــا 

کجایند؟
شــبح: آنهــا را می  بینــی صبرکــن )دوبــاره آرام ســوت می زند شــبح 

فونتانل۲0 ظاهر می شود(؛
لیــر: فونتانــل )شــبح ســوتی دیگــر می زنــد شــبح بودیــس۲۱ ظاهــر 

می شود(؛
کلیســا دفن می کنن.  بودیــس: دارن جنــازه ی ســربازارو تو حیاط 
کن  گاری ها آورده. تابوتا پوشیده از برفن، نگاه  اجسادشون رو پدر با 

یه اسب داره سم خودشو می لیسه؛
بودیس: پدر باید لباس بپوشم باید لباسامو بپوشم )ترسیده و به 

تندی با لباس هایش ور می رود(؛
لیر: در آر لباس مادرته؛

بودیس: مادرم مرده خودش اینو بهم داد؛
لیر : بله وگرنه همیشــه باید تنت باشــه، بودیس دختر بیچاره من 

کنی؛ کفن مادرتم به تن  ممکنه 
که اســب ســفید مــورد عالقه امــو جلوی  بودیــس: ســه ســالم بود 

کردید پدر )باند،۱۳8۱ ،8۴(. چشمام تیربارون 
کــه حضــوری دوگانــه دارد،  گورکــن را در هیبــت شــبح  بانــد، پســر 
آن  واســطه ی  بــه  و  می دهــد  قــرار  گاه  ناخــودآ دنیــای  نماینــده ی 
می خواهــد روان شــخصیت هایش را بــکاود تــا بــه فقدان هــا، علــت 
گذشــته ی  لغزش ها، ترس ها و خشــونت ها پی ببرد و تاثیرات زندگی 

کند. آنها را در زندگی حال آنها بازگو 
"زیگمونــد فرویــد موســس مکتــب روان درمانــی در قــرن بیســتم 
یــا  منع شــده  امیــال  قبیــل  از  ناپذیرفتنــی  امیــال  بــود،  معتقــد 
گاهی هشــیار رانده شــده و  کودکــی، از حیطــه آ تنبیه شــده ی دوران 
جزء ناهشــیاری می شــوند اما همچنان بر افــکار و هیجانات و اعمال 
گون نشــان  گونا ما اثر می گذارند. این افکارِ ناهشــیار، خود را به صور 
می دهند از قبیل رویا، لغزش های لفظی و اطوار بدنی. او معتقد بود 
کودکی با منــع یا تنبیه والدین  که در دوره ی  بســیاری از تکانه هایــی 
یــا جامعــه روبه رو شــده اند، برخاســته از غریزه های فطری هســتند" 

)اتکینسون و دیگران، ۱۳85، 50(.
که باند متبحرانه با جهان قرن بیســت و یکمی ســروکار  از آنجایی 
کنــش شــخصیت هایش فراهــم مــی آورد.  دارد، بافتــی جدیــد بــرای 
که توســط  کوری، به لیری منتقل شــده اند  گلوســتر و  شــکنجه های 
که نتیجه ی تربیت خود لیر می باشند،  دخترانش بودیس و فونتالین 
گرفته؛ پادشــاه خلع شــده در آزمــون دلقک گونه ای  مــورد غضب قرار 
قرار داده شده است، عقلش را در زندان از دست می دهد و در حالی 
کــه مردمــش را در بردگی نگه داشــته  کــه تــالش می کنــد دیــوار بزرگی 

کند، جان می دهد. خراب 

بررسی تطبیقی نمایشنامه شاه لیر ویلیام شکسپیر و شاه لیر ادوارد باند 
با تکیه بر نقش خشونت در شخصیت های ادوارد باند از دیدگاه روانکاوانه
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باند با خوانشــی روانکاوانه از شــاه لیر شکســپیر، از جهتی به خالء 
که در قرن بیست و یک به سادگی  روانی نمایشنامه پی برده، خالئی 
قابــل تشــخیص اســت و از جهتــی دیگــر بــه بازنویســی آن از منظــری 
که به جامعه ی مدرن و مقتضیات آن نزدیک تر است. باند  پرداخته 
بــا ایجــاد یــک واقع نگــری در شــخصیت هایش، مخاطــب را از وجود 
گذشته ی آنها را  کنش های زندگی  چرایی خشــونت ها قانع می کند و 
با زندگی حال آنها دال و مدلول قرار می دهد. خشــونت را در بودیس 
گذشــته ی آنهــا را با یادآوری  و فونتانــل بی دلیــل نمی بیند. او زندگی 
که نماینده ای برای دنیای  گورکن  گذشته توسط شبح پسر  خاطرات 
گاه آنهــا قــرار داده، یــاد آور می شــود. خشــونت آنها ریشــه در  ناخــودآ
کودکی دیده اند  که از لیر، در  تربیت آنها دارد، ریشه در خشونت هایی 

گی هــای مردصفت  و فقــدان مــادر و زنانگــی، حافظه ی آنهــا را به ویژ
کرده اســت. باند متوجه این ریشــه یابی ها و  و خشــونت لیــر محدود 
دلیل تراشــی های روانــی بــرای وجــود خشــونت در شــخصیت هایش 
اســت، او بــا اعمال خشــونت، می خواهد به نقد خشــونت نیز برســد 
کند. او معتقد اســت  گرانش را هم در نقد خشــونت شــریک  و تماشــا
که شــخصیت فرد را شــکل می دهد. او میراث  محیط و تربیت اســت 
خشونت را در فرزندان لیر و مردم کشور لیر به ترتیب در شخصیت های 
کردلیــا بــه عنــوان نماینــده ی تــوده ی  بودیــس و فونتانــل و بعــد در 
که شــامل مقایســه ی  کشــیده اســت. در جداول ۱و۲  مردم به تصویر 
ســاختاری و شــخصیتی نمایشــنامه های شــاه لیر  ویلیام شکســپیر و 
ادوارد باند اســت بررســی و مقایســه ی دقیق تری انجام شــده است.

جدول1-مقایسه ی ساختار داستانی دو نمایشنامه ی شاه لیر: شکسپیر و باند.

شاه لیر
شکسپیر

در حفــظ حکومــت و قدرتــش منفعــل اســت و در 
شــروع نمایشــنامه ســرزمین اش را بیــن فرزندانش 

تقسیم می کند.

شاه لیر
ادواردباند

کــه  درحفــظ حکومــت و قدرتــش پافشــاری دارد بــه قــدری 
شــروع به ســاختن دیواری بلند برای حفاظت از محدوده ی 
کــرده اســت و همیــن پافشــاری، عامــل اختــالف بــا  قدرتــش 

فرزندانش می شود.

کنت
گالوستر

کــه وفــاداری اســطوره گونه اش تــا پایان  مشــاور لیر 
حمایت گر لیر است.

کمک بــه لیر  داســتان جنبــی شــاه لیــر - بــه دلیــل 
کور می شود. توسط دختران لیر 

کــه به او وفــادار نمانده و زیر ســلطه دختــران قرار وارینگتون مشــاور لیــر 
می گیرد و با آنها همدســت می شــود. درنهایت دختران برای 

لو نرفتن نقشه هاشان، زبان او را می برند. 

دختــر بزرگ لیــر و اولین ســرپیچی از لیر توســط او، گونریل
پیشنهاد دهنده نقشه نپذیرفتن لیر و سپاهش

دختر بزرگ لیر و اولین مخالفت کننده با لیر در مورد ســاختن بودیس
کارگران  دیوار و مجازات 

گالوســتر را ریگان کورکردن  که فرمان  کوچک لیــر-  دختــر 
کوچک لیر – زبان وارینگتون را می برد.فونتانلمی دهد.     دختر 

کردلیا
که محبــت صادقانه به پــدر دارد در  دختــر آخر لیــر 
ابتدا تبعید می شود اما در پایان تنها او پدر را یاری 

کشته می شود. می کند و بعد از جنگ هم 
کردلیا

دختــر لیر نیســت، وقتی لیر بعــد از جنگ آواره می شــود به او 
پنــاه می دهد اما در پایان با دختران لیر می جنگد و حکومت 
به دســت او می افتد و لیر در نهایت به دســت یکی از سربازان 

کشته می شود. او 

پایانمیانهشروع

شاه لیر 
شکسپیر

وازدواج  و دوم  اول  بیــن دختــر  تقســیم ســرزمین 
دخترسوم با شاه پاریس و تبعید او

بی اعتنایــی دختــران بــه لیــر و ســرباز زدن از 
پذیرش او و لشکرش و در نهایت آوارگی لیر 

جنــگ بیــن دختران و لیر به همراهی ســپاه 
کردلیــا و جــان دادن لیــر از  کردلیــا – مــردن 

غم او 

شاه لیر   باند 

آشــکار شــدن تصمیم جــدی لیر بــرای ادامه دادن 
که  بــه ســاختن دیــواری بلند بــرای حفــظ قدرتش 
کارگران زیــادی جان خود  سال هاســت در ایــن راه 
را از دســت داده اند - بــروز مخالفت بودیس با لیر و 
آشکارشدن تصمیم ازدواج دختران با دشمنان لیر

تشکیل سپاه دختران و سپاه لیر برای جنگ 
با یکدیگر – پیروزی دختران  - زندانی شــدن 
بــا  لیر-آشــنایی اش  جنــون  و  آوارگــی   - لیــر 

کردلیا  توماس و 

کردلیــا و جنــگ بــا دختــران  تشــکیل ســپاه 
کشــتن بودیــس و   – کردلیــا  لیــر– پیــروزی 
کــردن لیــر توســط حکومــت  کــور  فونتانــل- 

کردن دیوار کردلیا- مرگ لیر حین خراب 

جدول 2- مقایسه ی شخصیت های دو نمایشنامه در بررسی بروز خشونت هایشان.
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his article is a comparative study of William 
Shakespeare’s King Lear and Edward Bond’s 

King Lear with an emphasis on the role of violence 
in the formation of Bond’s works. From the age of 
drama, society and theatre have experienced dif-
ferent forms and concepts of violence, a human 
phenomenon that has always found its way into all 
art forms. This article aims to find out the reasons 
for the use of violence in contemporary dramatic 
works. According to behaviorists, everyone’s char-
acter is the result of accumulating actions and reac-
tions between, nature and nurture, in other words, 
a person’s genetic make-up and his/her environ-
mental upbringing. Violence and ethical miscon-
duct take their roots in childhood and reveal them-
selves during adolescence. Therefore the probable 
answers to the aforementioned question are ex-
amined in this comparative study of King Lear by 
Shakespeare and King Lear by Edward Bond and 
bring forth the ideas of psychologists and rhetori-
cians about violence and art. This article aims to 
represent the formation of characters on the parts 
of the second playwright. What draws the attention 
of the audience in Bond’s works, is his approach to 
the human being in the 21st century, who is sup-
posed to cope with several responsibilities of the 
present day capitalist society, along with keeping 
his true human characteristics, and secure his soul 
from several cases of violence around him. In his 
King Lear, Bond has done a psychological reading 
of this classic text in order to explore the existing 
gap of this play for the modern world. A gap which 
is felt according to the needs of the modern man. 
In characterizing his protagonists and antagonists 
in King Lear, Bond has recognized the notion of 
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from a Psychoanalytical Perspective

Farshad Fereshte Hekmat**1, Niloofar Zare2

1 Assistant Professor, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A., School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
(Received 15 Dec 2016, Accepted 16 May 2017)

violence in Shakespeare’s King Lear, but does not 
realize the reasons behind it. He therefore creates 
an atmosphere in which several flashbacks have 
been used to explore the reasons of such violent 
behaviors in his characters. Therefore, the main 
objective of this article is finding and classifying 
the types of violence in modern human societies, 
and a study of Bond’s characters in his King Lear. 
Since this work is an adaptation, we should also 
check Bond’s initiatives in doing so. We know many 
adaptations in the domain of drama, but adapting 
a dramatic work from another classical dramatic 
texts, especially with the fame that Shakespeare’s 
work entails, definitely requires a critical reason. 
We believe that there should be a definite strong 
need on the part of the modern human beings such 
that another Kind Lear should appear to fulfil their 
aesthetic and psychological needs. Therefore, this 
issue has also been addressed in this article along 
with the main research question of this work. Anoth-
er important issue is Bond’s approach to this text. 
We should keep in mind that Bond has approached 
King Lear’s characters psychologically, since the 
behavior of Lear’s surrounding people, especially 
his daughters, do not have any clear psychological 
reasons. We have shown that Bond has recreated 
these characters in order to come up with a more 
transparent people in terms of their inner feelings.

Keywords 
Violence, Characters, King Lear, Shakespeare, Ed-
ward Bond.
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