
»گرااخالقِ وظیفه«نمایشی از، »مردي براي تمام فصول«نمایشِ 
نیما افراسیابی

1393، اسفند ماه 107، پیاپی 12تخصصی اطالعات حکمت و معرفت، سال نهم، شماره -منتشر شده در ماهنامه علمی

1مقدمه-1

این نمایش آرا؛ در تاالر وحدت اجرا شد. بهمن فرمانبه کارگردانیِ» مردي براي تمام فصول«نمایشِ ز اواسط آبان تا اوایلِ دي ماه، ا
بهتریناسکار ومان ساخته شد، به کارگردانیِ فرد زینهنیزسینمایی آنيِها پیش نسخهبوده که سال2بر اساس نوشته رابرت بولت

پادشاه(هشتمهنريبیناست کهی کشمکشاساسبر،مذکورداستانمحوربه ارمغان آورد. بولترابرتبرايرااقتباسیفیلمنامۀ
اقداماتی کلیسا،وکشورقوانینخالفبرخواهدمیانگلستانپادشاه.دهدرخ می)انگلستانصدراعظم(مورسماترسو)انگلستان

بخشی از بات،اسقانونپایبندوخویشوجدانِبه انسانی متعهدکهمورتامساماانجام دهد،(از جمله طالقِ ملکه و ازدواج مجدد)
.دهدمیدستازراجانشو،شودهنري هشتم همراه نمیهايِخواسته

نهفته است: پاسداشت از آناصلیِ يِنماید که جذابیت اجرايِ این نمایشنامه براي او، در دو دغدغهآرا در گفتگویی اشاره میفرمان
بر را )4(تامس موري که رابرت بولت ساختهمورِ این نمایشنامهتامس رفتارِ . اما سوال این است که، 3وجدان اخالقی و رعایت قانون

ها وجود آیا نقدي بر آنچیست؟مورتامساخالقیِرفتارِتئوریکمبانیِیا توان تبیین و توجیه کرد؟اي میاساس چه مدلِ اخالقی
تاریخطولدر«گویند: می»فصولتمامبراييمرد«، درباره نسخه سینماییِ 5قد نامبردارِ جامعه سینمایی ایرانتدارد؟ دو من

باشدداشتهبودنانسانوزیستننوعبرايروشنهايطریقارائهحتیومشخصگراییاخالقمیزاناینکهنداریمفیلمیسینما،
هستند،فیلمایناختیشنزیباییوهنرياعتبارمخالفشدتبهکهکسانیحتیدانممیبعید...باشدهم...واثرگذارمتقاعدکننده،و

بهاصالًکهاینمگر...باشندداشتهشکسوزنیسرشود،میتصویرفیلمایندرکهموريتامسویژهانسانیواخالقیاعتباردر
ایندرحتیکه...بدانندفضیلتاست،زرنگیمایهکهاینخاطربهراهارذیلتیعنی. باشندمعتقداواخالقیمعیارهايوارونهشکل

و کوشا افراسیابی سهیل مستجابیان،یاسر میردامادي،کاوه بهبهانی،حکاكمهسادکتر سروش دباغ، استاد مصطفی ملکیان، مقاله،اینانتشارِازپیش1
دررادریافتیمالحظاتازبخشی. سپاسگزارمبسیارایشانتوجهومهراز،ندنمودمندبهرهخویشلطفونقد و نظرازمراو،ندخواندراآننویسِشپیعزیز،

باشد.مینگارندهعهدهبهتماماًهاآنمسئولیتشود،میمشاهدهمقالهدرهاییکاستیاگرپسام،نکردهلحاظنوشتهاین
.1393قطره،نشرطاهري،فرزانهترجمهبولت،رابرتفصول،تمامبرايرديم2
.1393آذر 18آرا، خبرگزاري مهر، گفتگو با بهمن فرمان:خیرهچشمهزاروهستیتورفتباالکهپرده3

لت در قرن بیستم ساخته شده است، و نه تامس موري که يِ رابرت بوست که در نمایشنامهامبنايِ تحلیل و نقد؛ رفتارِ اخالقیِ تامس موريدر این نوشته، 4
آیا موجه است که تامس مورِ نمایشنامه با تامس مورِ  تاریخی تفاوت یامانده، کرده. اینکه این اثر چقدر باید به تاریخ وفادار میدر قرن شانزدهم زندگی می

شود.داشته باشد؟ موضوعی نیست که در این نوشته به آن پرداخته 
.1381، مجله دنیاي تصویر، آبان ماه !استدشمنازبدترخائن،: »فصولتمامبرايمردي«دربارهپوریاامیرومعلمعلیگفتگوي5



خفادرفقطراضداخالقیومنفیهايمالكکهدهندمیتشخیصچون. کنندنمیابرازصراحتبهوجه،هیچبهراآنهمصورت
خواهممیواقع،در. ماندنمیباقیشخصیتیشانوجاهتازچیزيبزنند،دمآنازاگرعموم،انظاردروبداننددفاعقابلتوانندمی

وجوداخالقیماهیتوانسانیتاصالًصورتایندرچونکند،نمینفیرامورتامسگفتاريورفتارياتاخالقیاعتبارکسیبگویم
باره رد»فصولتمامبرايمردي«بانِ طمخاتمامِ موجه است؟ آیا رویکرد چنین منتقدهایی ولی آیا ».دکرخواهدنفیراخودش

اعتبارِ«آیا به است؟ » بودنانسانوزیستننوعبرايروشنیطریق«،تامس مورآیا واقعاً مشیِشوند؟ می» متقاعد«مشیِ اخالقیِ او 
اعتبارِ اخالقی مور را نفی «؟ آیا هر کس »داشتشکتوان نمیسوزنیسر،متن وجود داردایندرکهموريتامسویژهاخالقیِ
شناسی، تنها یک آیا در جهانِ اخالق؟»کردخواهدنفیراخودشوجوداخالقیماهیتوانسانیتداخالق است و ضرذل و کند، 

رویکرد اخالقی وجود دارد؟

شناسی مشخص او را با جغرافیايِ اخالقرویکردکنم با تبیین و تحلیلِ مواضعِ اخالقیِ تامس مور، نسبت در این مقاله سعی می
هاي فوق وجوهی از این نمایشِ بپردازم و به سوالبه نسبت به داوري،بیان نمایمنمایم، نقدهايِ مربوط به چنین گرایشِ اخالقی را 

پاسخ بگویم (از منظرِ خویش). 

ام که اگر شخصی این اي آوردهرا به گونهشناسیو کتب و مقاالت اخالقارجاعات به نمایشنامهساختارِ بحث و ، 6در نقد این تئاتر
.7، بتواند از این نوشته استفاده کندهاآنقابل تأمل و زیبا را هم ندیده است، با مراجعه به نمایشِ

هاي اخالقینظام- 2

ود:نمتقسیم زیرچهار گروه عمده«به توان آن را، میشناسیاخالقجغرافیايِجهت ترسیمِ

ي مفهومی دارند. اهم این مباحث اخالق که جنبهيِاي از مباحث دربارهاخالق تحلیلی یا فرااخالق یعنی مجموعه-1
شناسی اخالقی.هاي اخالقی. ج) معرفتالف) معناشناسی الفاظ و مفاهیم اخالق. ب) تحلیل گزارهعبارتند از: 

ي مصداقی دارند. اهم این مباحث عبارتند از: اي از مباحث در اخالق که جنبهاخالق دستوري یا هنجاري، یعنی مجموعه-2
ج) معناي زندگی چیست و چه باید باشد؟ د) آیا یفه مقدم بر ارزش است؟ ظالف) چه اموري خوب یا بد هستند؟ ب)آیا و

(اخالق کاربردي). رد یا نباید کرد؟اع و احوال خاص چه باید که) در اوضاي وجود دارند؟حقوق طبیعی
اي خاص یا در میان همه اي عمالً در جامعهاي از مباحث در این باب که چه قواعد اخالقیموعهجاخالق توصیفی، یعنی م-3

اند؟یج و مشتركها راانسان
اي که آدمی در مقام اي از مباحث فلسفی، و احیاناً تجربی، ناظر به امور نفسانی و روانینفس اخالقی، یعنی مجموعهلعلم ا-4

. 8»یابدها سر و کار میفاعل یا داور اخالقی، با آن

نوشته شده است.1393دي 4این نقد براساسِ اجراي 6
يِ و نه به نمایشنامه دسترسی دارد و نه نسخه،ا را دیده استآرنه اجرايِ فرمانکهايخوانندهبرايرم که بام این مقاله را به نحوي نیز پیش بسعی نموده7

سینمایی آن را دیده است، تا حدي قابل استفاده باشد.
.16تا 13، صص 1385مهر ماندگار، مصطفی ملکیان، نگاه معاصر، 8



، شودوجه اخالقی از اعمال ناموجه بحث میهايِ تمییزِ اعمالِ مدرباره شاخصست کهدر اخالق هنجاری، مشاهده شدهمان طور که 
.زندگی کنیم(و با چه اصولی)و باید چگونهخواهیم بدانیم چه اموري از لحاظ اخالقی خوب و چه اموري بد هستنددر واقع، میو

و نمایشبا همین عینک اخالق هنجاریست که به بررسی ایندر نتیجه،. ول کلی براي تعیین درست و نادرستیعنی تعیین اص
ام.نشستهرویکرد اخالقیِ تامس مور

و اخالق گرااخالق وظیفه،گرااخالق نتیجهسراغ گرفت:گرایش عمدهتوان از سه بندي در اخالق هنجاري میبنا بر یک تقسیم
آن آثار و نتایجبهاخالقیعملسنجشبرايدانند و نه بد، و هیچ کاري را به خودي خود نه خوب می،گرایاننتیجه. گرافضیلت
ها را انجام دهد و در باید آنیا شهوداًگویند که یک کنشگر اخالقی وظایفی دارد که عقالًگرایان میولی وظیفه.نمایندمیتوجه 

برخی کارها فی نفسه درست هستند و برخی فی یعنی،در عالم خارج بپردازده آثار و نتایجِ عملِ خویشباین راه نباید به محاس
پردازند که چه عملی داراي ارزش اخالقی است، ولی اخالق به این موضوع میگرا گرا و وظیفهنتیجهدو گرایشِنفسه نادرست.

یا چه انسانی داراي ارزش اخالقی دهد؟پردازد که چه چیزي به عمل ارزش اخالقی میمیهابه این پرسش(رویکرد سوم)تلفضی
ولی رویکرد سوم ؛محور بودنددر واقع دو رویکرد اول، فعل.دارداهمیتکهاستانساندرون،گرایانهفضیلتدیدگاهدراست؟ 

.9محور استفاعل

توانرا میگرااخالق وظیفه. 10آیندگرایان به حساب میجزء وظیفهدانند، معموالً را راهنما یا معیار اخالق می» وجدان«که افرادي
هايِاز نوع دوم هستند که به رویکردهاگرامحور تقسیم نمود. ظاهراً بیشتر وظیفهمحور و قاعدهگرایی عملبه دو نظریه وظیفه

.11گرا، ایمانوئل کانت استعقلمحورِقاعدهگرايِ مشهورترین وظیفه.شوندگرا تقسیم میشهودگرا و عقل

د.نگرايِ کانتی را دارس مور طنینِ اخالقِ وظیفهدر بخشِ بعدي مشاهده خواهیم کرد که ظاهراً بسیاري از اعمالِ اخالقیِ تام

»کانتیگرايِوظیفهاخالقِ«و » مردي براي تمام فصول«- 3

شود:مراجعهزیرمنابعبهها،یک از آنهرمعایبومزایاوگرایشِ اخالقِ هنجاري،سهایندربارهبیشترتوضیحبراي9
.408تا391و328تا243، 71تا37، صص 1392دانشنامه فلسفه اخالق، پل ادوارز، ترجمه انشاءاهللا رحمتی، سوفیا، -
.207تا125، صص 1388درسگفتارهایی در فلسفه اخالق، سروش دباغ، صراط، -
.170تا41، صص 1392طه، فلسفه اخالق، ویلیام کی. فرانکنا، ترجمه هادي صادقی، کتاب-
تا151، صص1381نگاهی به فلسفه اخالق در سده بیستم، استیون داروال و دیگران، ترجمه مصطفی ملکیان، دفتر پژوهش و نشر سهروردي، -

153.
.258تا256، صص1385مشتاقی و مهجوري، مصطفی ملکیان، نگاه معاصر، -
.206تا174، صص1389حدیث آرزومندي، مصطفی ملکیان، نگاه معاصر، -
.57تا50و28تا13، صص1379اینتایر، مصطفی ملکیان، بقعه، آراي اخالقی و سیاسی مک-
.304تا251صص، 1385، آسمان خیال، درآمدي جدید به فلسفه اخالق، هري جی گنسلر، ترجمه حمیده بحرینی، ویراسته مصطفی ملکیان-
.1379، 16نژاد، مجله ارغنون ید عدالتپیامدگرایی، دیوید مکناوتون، ترجمه سع-
.16،1379ارغنونریچارد برانت، ترجمه محمود فتحعلی، مجلههاي واقعی و ادعایی نظریه سودگرایی،اشکال-

.51صاخالق،فلسفه10
.130و129صصاخالق،فلسفهدردرسگفتارهایی11



وداندمیناپذیررانکاواقعیتیکراوجدان. او12»استتکلیفنفسهفیکهايآگاهیازاستعبارتوجدان: «گویدمیکانت
شناختبهبودنمکلفمعنايبهراآنودارد،راچیزيچنینخوددروندراخالقیموجودیکعنوانبهانسانیهرگویدمی

خود را در محکمه وجدانش محاکمه «گوید انسان منصف و می14داردتأکیدفرديوجدانقداستبراو، 13داندمیتکالیف
.15»کندمی

بهشتیراکسیمورتامس بازجویی،صحنهدر. 16حال به سراغِ تامس مور برویم تا مشخص شود او در این مورد چه نظري دارد
تواندنمیمورکهگویدمیراويافتد،میزندانبهکهزمانیاي دیگر، در صحنهو،17استکردهعملوجدانشحکمبهکهداندمی

رهازبیشکهاستموظف«گویدمیمور،دادگاهجلسهدرهمچنین،). نیستنمایشنامهدرجملهاین(بگذاردوجدانشرويپا
خویشتنخودانسانهرروحو... استتماموتامضرورتیخویشروحبهاحترام«و...18»بماندوفادارخویشوجدانبهدیگريچیز
از) نورفوك(موردوستکرامول،بادیدارازبعدنیز،در بخشِ دیگري از نمایش ). استشدهحذفاجراازاخیربخشِاین(19»است

دفاعیاتشابتدايدرمور،دادگاهجلسهدرهمچنین . 20آیمنمیکوتاه»منخود«رِطخابهگویدمیاوولید،بیایکوتاهخواهدمیاو
تامسنقشِ بازیگرِظاهراً . )استشدهحذفاجراازاین قسمت(21نشودآلودهروحشکهاستکردهرااشسعیتمامکهگویدمی
باوخوانممیرامتنبازکهحاالاما: «گویدمینسبت به نقشِ مذکور دارد، او دگاهیچنین دینیزاین نمایش (رضا کیانیان)مورِ

پاسداريخودشخودوخودوجدانازداردفقط. استنکردهقیامپادشاهیهیچوظلمیهیچعلیهاصالًاوکنم،مینگاهعقالنیت
.23شودمیتکرارنمایشایندرارهاب،يِ خویش در محکمه وجدانو محاکمهوجدانبرتأکیداین.  22»کندمی

نیکوکاري نسبت به دیگران، تا آنجا که در توان ماست، یک تکلیف «خواهی و نیکوکاري، کانت معتقد است که درباره نیکو اما
تأسفانه، انگیز را در نظر آوریم که نوع انسان ماست، خواه دیگران را دوست داشته باشیم یا نه؛ و حتی هنگامی که این مالحظه غم

العاده دوست داشتنی باشد، چیزي از اهمیت این تکلیف شود، الیق این نیست که بتواند به نحوي خارقتر شناخته میوقتی دقیق
ها را دوست داشته باشیم، توانیم آنستیزانی که نمیشود...پس خیرخواهی همیشه یک تکلیف است حتی در قبال انسانکاسته نمی

.242ص، 1381بیدي، نقش و نگار، نعی درهدین در محدوده عقل تنها، ایمانوئل کانت، ترجمه منوچهر صا12
.58و57، صص1393نگار،ونقشبیدي،درهصانعیمنوچهرترجمهکانت،ایمانوئلفلسفه فضیلت،13
.157تا155صص،1380اهللا فوالدوند، طرح نو، اخالق در فلسفه کانت، راجر سالیوان، ترجمه عزت14
.311، ص دانشنامه فلسفه اخالق15
به:شودمراجعهوجدانبه مفهومنسبتکانتنظردربارهبیشتراطالعجهت16

.194تا187، صص1393نگار،ونقشبیدي،درهصانعیمنوچهرترجمهکانت،ایمانوئلفلسفه اخالق، هايدرس-

.157مردي براي تمام فصول، ص17
.178همان، ص18
.179صهمان،19
.146، صهمان20
.174، صهمان21
.1393دي 7، با کیانیانخبرگزاري ایسناگفتگوي :ساله براي یک نقش35انتظار 22
.83و81صصفصول،تمامبرايمردي23



گوید که ما باید خیرخواه همه باشیم، و البته در شرایط مساوي اخالقاً موجه . او می24»ها خوبی کردان به آنتواما در هر حال می
تر هستیم، اخالقاً مجاز خواهد بود که به نزدیکان خویش اهمیت بیشتري دهیم و نیز در این میان چون به خودمان از همه نزدیک

در «، 25تر استف ما در برابر دیگران مهمان دیگر، تکالیف ما نسبت به خویش از تکالیهستیم اول به نیازهاي خود بپردازیم، به بی
.26»ترین فرد به خود هستممورد خیرخواهی، من خود نزدیک

مالیوضعِدیگرداندمیکهموراستعفاء،ازپستوان آورد، مانند اینکههاي فراوانی میمثالنیزنیکوکاريِ موروخواهینیکبراي
. یا 27کنیمپیداکاربراي ایشانبایداولگویدمیاوولیبخواهد،راخدمتکارهاعذرخواهدمیهمسرشازداشت،نخواهدخوبی

، 28هايِ او به خانه برودیکی از اسبگوید با و به او می، ولی نگرانِ چگونه به خانه رسیدنِ او هم است، انیستزمانی که از روپر عصب
باالتر از همه یا 29اندازدفتد با او دعواي ساختگی راه میدوستش براي پیگیري کارِ او ممکن است به دردسر بیابیند یا وقتی می

. 30»مدهراهدلبههراسیوظیفهاینانجامازمن،دوست«کهگویدمی) عاممرد(خویشجالدبهشفقتبا،اعدامهنگامِدرها،این
براي پاسداشت از خود خویش ؛وجود اینکه به نوعی خیرخواه همه است، ولی این خیرخواهیبانیزمورتوجه است که تامس نشایا

هایی که دوستشان ندارد، خوبی شود حتی به انسانهمچنین، مشابه نظرِ کانت، مشاهده میکند. پیدا میبراي او اهمیتی مضاعف
کند.می

)، عمالً و...کندمیاي را توجیح ماکیاولی (که هدف هر وسیلهيِ فریبکارانههايِزیست که از نظریهت در زمان  پادشاهی جبار میکان
انسانیِ را ذیلِ چنین تنگریست، و نقضِ کرامصیِ خویش میبسیار بهره جسته بود، و به تمام مردم و کشور به چشم اموال شخ

، و معتقد است که در 31استماکیاولیچونشخصیبینیِمصلحتیاکاراییبرمبتنیِاخالقیرویهناقداي دیده بود. کانتجامعه
. 32)شناسدو البته انسان را فقط به عنوان موجودي اخالقی غایت خلقت می(انسان باید غایت نهایی خلقت فرض شود،نظام اخالقی

. 33وسیله)نهو(استایینههدفخودانسانیهراینکهواستانسانهرعقلفطرينیرويپایهبر،انسانیکرامتبهکانتاعتقاد
تکلیف ما این است که مراقب زندگی خود باشیم «گوید: بر مبنايِ همین تفکر است که کانت شرافت انسانی را اصل قرار داده و می

سپرده شده و باید از آن مراقبت کنیم، زندگی فی نفسه نیست. اغلب تکالیفی ترین خیري که به مااما باید توجه کنیم که عالی
دهد ها کرد... یک انسان برخوردار از ارزش ذاتی ترجیح میها از زندگی باالتر است و باید زندگی را فداي آنجود دارد که شأن آنو

.59فلسفه فضیلت ص 24
.123و 122اخالق در فلسفه کانت، صص 25
.121فلسفه فضیلت، ص 26
.120صمردي براي تمام فصول، 27
.54صهمان،28
.147و 146صص همان، 29
.188صهمان، 30

31 Groundwork for the metaphysics of morals, Immanuel Kant, edited and translated by Allen W. Wood, New
Haven: Yale University Press, 2002, pp.9-13.

.427تا 422، صص 1383نقد قوه حکم، ایمانوئل کانت، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، 32
33 Groundwork for the metaphysics of morals, p. 56.



پس باالترین تکلیف انسان حفظ حیات نیست بلکه انسان اغلب باید دست از ا کند و آلوده به بدنامی نشود...زندگی خود را فد
.34»زندگی کندزندگی بردارد تا با شرافت

شخصی قیمت هردرباره مور و ریچ در آن شود که بینیم این نمایش با گفتگویی شروع میمتناسب با چنین فضایی است که می
چه کسی توصیه کرده بروید «گوید: میاو و با توجه به موضوع مذکور به ،مخالف استبا رویکرد ریچکه مسلماً مورکنند؛بحث می

:36دهد. سپس گفتگوي زیر که مشی مور را نشان می35»ماکیاولی را بخوانید؟هاي جناب نوشته

اند.مور: آقاي ریچ به تازگی به کیش ماکیاولی گرویده-
ریچ: اوه نه...!-
ام که کتابش بسیار پلید است.نورفوك: آهان، آن مرد ایتالیایی. شنیده-

حاضر نیست گوید مور به دخترش می،هاي پایانی نمایشاز صحنهدر یکی بر مبنايِ اصلِ شرافت مذکور و کرامت انسان است که 
باید انتخاب کنیم که در این شرایطگوید ...و اندکی پس از آن می37حتی اگر جانش را هم از دست بدهدسوگند دروغ بخورد

دادستان کلِ ولز شده است به او ،به موربا دروغ بستن،شود ریچارد. یا در پایان دادگاه، مور که متوجه می38اصالً انسان باشیم یا نه
. به همین 39»آن وقت تو براي ولز!.رده است..ولز؟ واقعاً ریچارد، آدمی اگر روحش را به تمام جهان هم بفروشد باز زیان ک«گوید: می

.40شودشرافت مور تأکید میشأنِ انسان وایش بهمنظور بارها در این نم

این نمایش نیز، مشابه شاه شخصیت شاه ،دارد)داي در هر دو جامعه وجوفردي خودکامه است (و شرایط مشابه،زندگیِ کانتشاه
یا . 41»رودخانه من« گوید:داند، آنجا که میشود که مملکت را ملک خود میدر همان ورودش به خانه مور به خوبی تصویر می

یقه گوید سلیقه تو در موسیقی خوب است، چون مانند سلمور میوقتی به او) (و خود را شاخصِ حق و باطل پنداشتنِشیفتگیِخود
.)از اجرا حذف شده استاین سخن آخرکه(42من است

بدلعامقانونیبهرارفتارآنبشودهمیشهکهکنیمرفتارايگونهبهفقطبایدیکی از مبانیِ فلسفه اخالق کانت این است که، ما
، و در این راه او ارزشِ عمل اخالقی را متناسب با اثر آن 43باشدهمگانعملدستوراندبتوکهباشچنانفقطواقع،در. کرد

.222و 220، 219هاي فلسفه اخالق، صص درس34
سخنانیودهدمیپیشنهاداتیکندانتخاببایداوکهکارينوعدربارهریچصفاتبهتوجهبامور،گفتگواینازپس.29مردي براي تمام فصول، ص 35
د، او ندهنشان میتمیلیِ او را نسبت به قدرو بیندپردازيِ مور مهم بودرسد این سخنان در شخصیته نظر میباست، ولی شدهحذفاجرادرکهگویدمی
شدامرمنبهریچارد،:«گویدمیخودمقاموموقعیتدربارههمآنازبعدکمی،)31ص(»نگیردقراروسوسهمعرضدرکهبرودجاییبایدآدم: «گویدمی
.)33ص(»شدتحمیلمنبهرم،بپذیرامقاماین
.36صهمان،36
.164همان، ص37
.165صهمان، 38
.183همان، ص39
.79صهمان،: نمونهبراي40
.70همان، ص 41
.80همان، ص 42

43 Groundwork for the metaphysics of morals, p. 37.



امر اخالقی مطلقاً و قطع نظر از «گوید: . کانت می45و معتقد است که تحلیل اخالقی را نباید بر اساس تجربه انجام داد44داندنمی
، و اراده آزاد را با اراده تابع 46»یت، داراي یک خیر درونی استکرد آزاد ما، صرف نظر از غادهد. تجویز و عملغایت دستور می

شناسی از نظر کانت، تصمیم وقتی اخالقی است که نه صرفاً براي رفع تکلیف، بلکه به انگیزه وظیفه. «47داندقوانین اخالقی یکی می
ما نسبت به اعمال ملزم هستیم نه «وید: گ. در این میان نیز شایان توجه است که کانت می48»یا به خاطر نفس وظیفه گرفته شود

.49»نسبت به افراد

داند و برخی را فی نفسه اي ندارد، و برخی کارها را فی نفسه درست میبه نتایجِ عملِ خویش توجهتامس مور هم،رسدبه نظر می
حتی اگر جانش را هم از وردحاضر نیست سوگند دروغ بخگوید نی نمایش مور به دخترش  میهاي پایادر یکی از صحنهنادرست.

خطردرروحتبخوري،دروغقسمدادگاهدرمننجاتبراياگرگوید،میهمسرشبهاي دیگردر صحنهو،50دست بدهد
از ،پایان استرو بهکه وقت آخرین مالقات در زندان ی تراژیکاش در شرایطدر آخرین دیدار مور با خانوادههمچنین، .51افتدمی

وقتی خانواده مور درباره کرامول او . نیز، 52به زندانبان رشوه ندهند؛دندقایقی بیشتر یکدیگر را ببینبراي آنکه خواهد اش میخانواده
این که مور به نتیجه عمل .53ه شیطان دارداین تنها شباهتی است که ب، واندیش استمصلحتل وگوید کرامدهند، او میرا انذار می

گوید گیرد استعفا بدهد، همسرش به او میهنگامی که مور تصمیم میمتنِ اثر بارها تذکار داده شده، مثالً در خود ،اندیشدنمی
در ، یا 54تاثیرِ تصمیمِ خود بر خانواده و کشورش نیاندیشد، عاقالنه نیستبه هاي خویش خیانت کند و اینکه شخصی به توانایی

و  بر وجدان خویش تأکید دهدنمیبه نتیجه اهمیتی، ولی مورکنداو گوشزد میبه نتیجه کار مور را ، او ولزيش بااگفتگوي
.افرادبهنهداندمیملزماعمالبهکه مور نیز، خود رااستمشاهده قابل.55دارد

اسات و احس. او دخالت 56»اخالق داراي اصل عاطفی نیست«گوید: کانت میورزي، و اما درباره نسبت احساسات و عواطف با اخالق
.57داندهاي اخالقی موجه نمیرا در داوريعواطف

44 ibid, pp. 17-19.
45 ibid, pp. 22-25.

.24هاي فلسفه اخالق، ص درس46
47 Groundwork for the metaphysics of morals, pp. 63-64.

.279، ص 1389اهللا فوالدوند، خوارزمی، فلسفه کانت، اشتفان کورنر، ترجمه عزت48
.45هاي فلسفه اخالق، ص درس49
164صمردي براي تمام فصول، 50
119صهمان، 51
.167همان، ص 52
يِ این بخش درست ترجمه نشده است، و ترجمهکه رسد، ولی به نظر می»کرامول عملگراست«که شود ا گفته میدر ترجمه نمایشنامه/اجر.137صهمان، 53

».اندیش استکرامول مصلحت«درست آن این است که 
.112همان، ص 54
.47تا 41همان، صص 55
.66هاي فلسفه اخالق، ص درس56

57 Groundwork for the metaphysics of morals, pp. 76-77.



دهد. و این موضوع را نیز، رضا رسد، تامس مور هم در مشیِ اخالقیِ خویش به عواطف خود چندان اجازه ظهور نمیبه نظر می
انگیز او، رغم سرنوشت غماست که علینمودهکیانیان به خوبی در بازيِ خویش بازتاب داده است، او به نحوي این نقش را ارائه 

کندرا تحریک نمیمخاطبانِ اثرعواطف.

به آرمان انسان محبوب خدا بودن (و بنابراین «گوید: و اما انسانی که درگاه الهی به سویش گشوده است و محبوب خداست.کانت می
توان اندیشید جز در ت) به نحو دیگري نمیکمال اخالقی را تا آنجا که براي یک موجود خاکی در بند تمایالت و نیازها ممکن اس

دهد و از طریق آموزش و مثال (الگو)، خیر و قالب معناي انسانی که نه فقط تمام تکالیف انسانی خود را به نحو احسن انجام می
ها تا دم و رنجگیر و با تحمل تمام درداکند بلکه در عین حال از طریق سعی و تالش فرخوبی را در ابعاد گسترده خود تقویت می

.58»مرگ طالب اصالح جهان است و حتی نسبت به دشمنان خود خیرخواه است

تحملِ رنجِ با نماید تمام تکالیف انسانیِ خویش را انجام دهد و هماهنگ است که سعی میهمها ظاهراً با رویکرد اخالقیِ موراین
، او که در هنگامِ اعدام؛ به جالد باشدبت به جالد خویش مهربان حتی نسو پیش رودگسترشِ خیر و خوبی و اصالح، تا دمِ مرگ 

او دست فرستی...نزد خداوندم میتو مرا به . مدهراهدلبههراسیوظیفهاینانجامازمن،دوست«گوید که می) عاممرد(خویش 
.59»زندرد به سینه کسی که چنین سرخوشانه عازم درگاه اوست نمی

.60داندکانت عصیان دربرابر دولت را جایز نمیکومت، و اما در مواجهه با ح

، او نه تنها روحیه انقالبی ندارد بلکه بسیار محتاط است، براي مقابلِ هنري هشتم را در سر نداشتمور نیز هیچ خیالِ عصیان در
اجراازآنازهاییبخشکه(61ردکمشاهدهرمبهپیامارسالدربارهولزيباگفتگودرتوانمیراکارانهمثال این روحیه محافظه

نماید، مثالً . او به شاه وفادار است، و بارها بر آن تأکید می62دخترش درباره موضوع طالق شاهدر گفتگو با همسر و ، یا )شدهحذف
ه سفیر اسپانیا ، یا زمانی ک63»ولی نعمتمان پادشاه را رحمت کندو خداوند «:کند کهوقتی مور تأکید می،در صحنه دعايِ خانوادگی

تنها این عصیان را قبول نه . و 64کنداو قبول نمی،دشاه بایستنداند که همراه با مور مقابلِ پاگوید برخی از مردم آمادهبه مور می
د که بیشتر هاي دردسرسازي در کشور وجود داردهد بخشاي جلوتر (پس از استعفاء) به نورفوك تذکار میکند، بلکه در صحنهنمی

امان اوداستان نشدن بااز شاه براي همها، مور. و باالتر از اینها از اجرا حذف شده استالبته این بخش، 65ها بودد مراقب آنبای
.66)که بخشی از آن از اجرا حذف شده است(طلبدمی

.101دین در محدوده عقل تنها، ص 58
.188صمردي براي تمام فصول، 59
.199تا 195، صص 1375کانت، راجر اسکروتن، ترجمه علی پایا، طرح نو، 60
.47تا41مردي براي تمام فصول، صص61
.57تا 55صص همان، 62
.38همان، ص63
.111و 110صص همان، 64
.116همان، ص65
.82همان، ص66



دهند مستقیماً سایی را تشکیل میندارد قوانینی که صورت و تشکل هر نوع کلییدلیل: «...گویدمیکانتاما درباره مواجهه با کلیسا.
به عنوان قوانین موضوع الهی بپذیریم...انکار مطلق انطباق کلیسا با نظام الهی تا آنجا که براي ما قابل مالحظه است، با دین اخالقی 

دهد تا رضایت تواند انجامرفتاري هر اقدام دیگري را که معتقد است میانسان به جز خوش«از نظر او، .67»کامالً هماهنگ است
اودیگراندهدنمیاجازه»کانتیآیینِخود«فردرسد، . به نظر می68»غواي دینی و شبه خدمت به خداستخدا را جلب کند صرفاً ا

.69داندمیشخصخودعقلدایرهازخارجچیزيهررا»دیگر«کانتوکنند،رهبريرا

او حمایت از پاپ و کلیسايِ رم را تکلیف اساسیِ خویش رویکرد مور کامالً متفاوت با کانت است. که درباره مورد اخیر،خواهیم دید
، ولی بازهم به دفاع از پاپ (که او را حلقه 70به حد کفایت بد استداند پاپگوید میداند. بسیار قابل تأمل است که، مور میمی

متناسب با این رویه است که در گویی،است. »کانتیآیینیِخود«ر تضاد با دهد. و این دداند) ادامه میاتصال به عیسی مسیح می
. 71»د بفهمد که مرتکب گناه شده است؟تامس، یعنی بایست حتماً پاپ بگوید تا یک مر«شود: این نمایش به او گفته می

راه از این شاید، وجود نداردها ونآامکانِ نقد کند که گویی ش نسبت به کلیسا به شکلی برخورد میادر واقع، مور با عقاید
ها را اش را دارایی خود تعریف کرده و آنتوان گفت در عقیده پرستی فرد عقایدپرستی. میشود به بتمتمایل می؛پرستیعقیده

معرضِ نقد دیگران د را در خواهد عالم و آدم را با آن سازگار نماید، و حاضر نیست این عقایو میکندفرض میفرازمانی و فرامکانی 
اي رسد باورهاي مور نسبت به کلیسا اینچنین باشد. کانت نیز گونه، به نظر می72پرستی استبت، که در واقع نوعی قرار دهد

.73و ناقد آن بوددیدپرستی را در نظام کلیسا میبت

4- گرایانه کانتیاخالقِ وظیفهنقد

. به نظر 74وارد شده است، به شکلِ خالصه، ارائه شده استگرایانه کانتیهاخالقِ وظیفبهدر این بخش برخی از نقدهایی که
طنینِ کانتی دارد، مناسب است به موارد زیر نیز هااي از آنرسد، جهت داوريِ اعمالِ اخالقیِ تامس مور، که بخشِ قابل توجهمی

تأمل شود:

هاي اخالقی به جاي آنکه حل شوند، ، و کشمکش75توضیحی نداردضات اخالقی تقریباً راي تعارب،يِ کانتیگرااخالق وظیفه- 4-1
سعی ،»وظایف واقعی«و » وظایف در نظر اول«محورِ شهودگرا، با تفکیک گرايِ قاعده، ذیلِ اخالقِ وظیفهدیوید راس.شوندپاك می

.76مذکور راه حلی بیابدد براي مشکلِنمو

.153و 152دین در محدوده عقل تنها، ص 67
.225همان، ص 68
.182صاخالق در فلسفه کانت،69
.114مردي براي تمام فصول، ص70
.78همان، ص71
.464تا 461ماندگار، صص مراجعه شود به: مهر؛پرستی استپرستی، بتدرباره اینکه عقیده72
.235دین در محدوده عقل تنها، ص 73
نسبت با تامس مورِ این نمایشنامه نباشد.ام که کامالً بیهایی را آوردهنقد74
.166درسگفتارهایی در فلسفه اخالق، ص 75



، و عمل به آن براي عموم بسیار سخت و شاید غیرممکن است، و شاید استگرایانهنخبهاخالقِگرا،اخالق وظیفه- 4-2
است. در این نمایش شدهبه تصویر کشیده» مردي براي تمام فصول«نباشد. اتفاقاً این مورد به خوبی در نمایشِ همکردنیتوصیه

هاي دیگر نقشدر ش راویست و هم (با بازي درخشان سیامک صفري)، که هم در نق» مرد عام«شخصیتی تعریف شده است به نامِ 
قرنی که تامس [قرن شانزدهم«گوید میشود و در آن شروع می» مرد عام«. این نمایش با سخنانِ شودظاهر می(مانند جالد و...)
رادر میانه اجهستند.» مرد عام«. یعنی اکثریت جامعه از جنسِ 77»رد عام است. مثل همه قرون دیگرقرن م]کردمور زندگی می

پذیرفته را. ظاهراً راوي موجه بودنِ مور78تواند عمیق شوداي مثلِ من نمییمور آدم عمیقی است و  آدم عامگوید، راوي مینیز
رئیس هیات منصفه »مرد عام«در جلسه دادگاه مور، همین پیروي از او را ندارد. و شایان توجه است که، و تواناییِاست، ولی امکان

کست . و در همین کانتشدکُمیشود و مور را هم او در نقش جالد ظاهر میدر نهایتوت به مور داوري کند تا  نسب79شودمی
آید؛ من آدم معمولی و کاري از من برنمی:«گوید می») مرد عام(«، زندانبان اشخانوادهباموردیدارآخرین(بافت) است که پس از 

.80»برم به تو از این مردان معمولی و سادهسی مسیح عزیز! پناه مییا عی«گوید: و مور می»... اي هستمساده

. این موضوع در را داراستگرایانه نسبت به جامعه یک رویکرد نامتعارف و خالف جریان رویکرد وظیفهرسد، به نظر میدر واقع
ولزي به خانه محلِ کارِ هد با قایق از خوااي که مور میدر صحنهاي از نمایش به نیکی به تصویر کشیده شده است، یعنی صحنه

از «گوید: جرا حذف شده است)، او میدهد (که متاسفانه در امشیِ مور را نشان میخوبی، به 81قایقرانسخنانِدر آنجا.برود
و راه رود، از چلسی تا ریچموند خالف جریان است و سخت. و هر دریچموند تا چلسی قایق موافق جریان خود به خود راحت می

ظاهراً هزینه این رویکرد باالست ».کند تا به حال دستش به پارو نخورده استیک پنی و نیم است. هر که این مقررات را وضع می
. 83بیا روي زمین،82گوید نظامِ اخالقیِ تو هولناك استه مور میولزي باي دیگر، (و شاید توجیه ناپذیر). در همین رابطه، در صحنه

.84»روي هم رفته زیادي دقیق و درستی«گوید: او میبههمهمسر مور

:نیستندبیروننوعسهاز«،دهندمیانجامهاانسانکهکارهاییتمامتوان گفت براي توضیح بیشتر، می

. ردنداپیدرراکسیسرزنشونکوهشآنهاندادنانجامهمچنینوانگیزدنمیبرراکسیستایشآنهادادنانجامکهکارهایی-1

. دیگراننکوهشهمآنهاندادنانجاموداردپیدررادیگرانستایشآنهادادنانجامکهاعمالی-2

درباره آرايِ دیوید راس مراجعه شود به:76
.190تا 161همان، صص -
.133تا 107، صص 1388عام و خاص در اخالق، سروش دباغ، هرمس، -

.28مردي براي تمام فصول، ص 77
.94صهمان، 78
.173صهمان، 79
.172و 171صص همان، 80
.51همان، ص81
.42صهمان، 82
.46همان، ص83
.83همان، ص84



اخالقیقهرمانانواخالقیقدیسان. کنندنمیماننکوهشندهیمانجاماگرولیکنندمیمانستایشدهیمانجاماگرکهاعمالی-3
همراعملاگرامادارد،پیدربسیاريستایشکهزنندمیدستاعمالیبهیعنی. نددهمیانجامنامتعارفاخالقیاتدستایناز

برايمسوولیتینهوداریمشاندادنانجامبرايايوظیفهنهاولدستهاعمالدرگرفتند.نمیقرارنکوهشمورددادندنمیانجام
در. داریممسوولیتهاآننشدنانجامبرابردرهموشاندادنامانجبرايداریموظیفههمدومدستهاعمالدر. شانندادنانجام
رسد، بخشی . به نظر می85»نداریممسوولیتشانندادنانجامبرابردراماداریموظیفهاعمالدادنانجامبرابردر،اعمالسومدسته

اي اخالق قهرمانان است.گرا،گونهاز اخالق وظیفه

.86نیست، بلکه یک خود استعالیی استسوژه اخالقی یک انسان داراي گوشت و خون نه، گرایادر اخالقی وظیفه- 4-3

.87گیردبرانگیز و آرمانی را نادیده میشود و احکام اخالقی ناظر به امور تحسیناین اخالق بر درستی یا الزام متمرکز می- 4-4

.88»کانت خداوند را منسوخ کرد و به عوضِ او انسان را خدا کرد«- 4-5

شناسی، تاریخ، هنر و شناسی، مردمهاي زندگی مانند رواننادیده گرفتن ارتباطهايِ میان اخالق و دیگر حوزه«نقد دیگر، -4-6
در حیات باطنی انسان، غیر از احساس وظیفه، .89اندتر دانستهاز این لحاظ برخی اخالق فضیلت را وسیع المشرب،است»فرهنگ

موافقت با یک اصل اخالقی (شرط اول ازرا نهستند که ارزش اخالقی دارند، و این چیزها ارزش خود چیزهاي فراوان دیگري هم ه
.90گیرند، و نه از منبعث از احساس وطیفه بودن (شرط دوم کانت)کانت) می

شند تقریباً بیتفاوت وگرایانه بیشتر دغدغه فردي دارند، و به وضعیت مشترکی که همه افراد باید در ارتقاء آن بکاصول وظیفه- 4-7
است.کمرنگ » دیگري«در این رویکرد اخالقی، توجه به .91هستند

اي که (توصیهد، عمل نماییمندهکند که وظایف اخالقی را بدون در نظر گفتن آنچه اشخاص دیگر انجام میکانت توصیه می- 4-8
بینی نسبت به خوش، و92وجود داشته باشدآزاديِ اراده انسانوهم نسبت بهتاي گونهشاید در این رویکرد .شاید قابل انجام نباشد)

»).انسان گرگ انسان است«انسان (برخالف عقیده فردي چون هابز که معتقد بود 

و احساسات و عواطف کنشگر اخالقی بیتفاوت قاعده محور است و نه فاعل محور، و به انگیزهيِ کانتی،گرااخالق وظیفه- 4-9
شاید بتوان گفت، ولی94»شناسدعواطف را به عنوانِ بخشی از ساختارِ اخالق به رسمیت نمی«کانت اساس، . بر همین 93است

.1393مهر 10، مصطفی ملکیان، روزنامه اعتماد، مسوولیت جمعی ما نسبت به گذشته بیشتر شده است85
براي اطالع بیشتر مراجعه شود به: 86

.85، ص1388س، مسعود علیا، نشر نی، کشف دیگري همراه با لوینا-
.391نشنامه فلسفه اخالق، ص دا87
.198، ص 1387خیر، آیریس مرداك، ترجمه شیرین طالقانی، ویراسته مصطفی ملکیان، نشر شور، يسیطره88
.393دانشنامه فلسفه اخالق، ص89
.197تا 189حدیث آرزومندي، صص 90
.56همان، ص 91
.138ي خیر، ص سیطره92
.197تا 189حدیث آرزومندي، صص 93



کنند، بلکه کسانی هستند که با انواع صحیحی از هاي اخالقاً ستوده، صرفاً کسانی نیستند که به وظایف خویش عمل میانسان«
.95»دهندمیعواطف، وظیفه خویش را انجام 

رسانی به افرادي را که عرفاً ناقص تواند راه آسیبو همین امر می، 96بردجودات متعقل به کار میواخالق را براي مکانت- 4-10
(و موارد مشابه) باز کند.دانیم میالعقل 

.97گراییعدم کثرت- 4-11

. شودمشاهده می99پذیريِ ناموجهتو معیارِ کلی98هايِ بدون استثناتدوین قاعدهگرايِ کانتی، در رویکرد اخالق وظیفه- 4-12
ه باید چگوید در موردهاي معین نمی«و ،. بیش از حد انتزاعی و پیشینی است100اجزايِ ناسازگار و مبهمبا ،بیش از اندازه کُلیست

.102علی رغمِ جالب بودنِ امر متعالیِ کانت، احتماالً آن ابراز وجودي رمانتیک باشد.101»بکنیم

نسبت به تجربه و نتیجه عمل.بیتفاوت بودن - 4-13

گیرينتیجه- 5

پردازد که چه اموري از لحاظ (که به این موضوع می» اخالق هنجاري«با توجه به مطالبِ چهار بخش پیشین، مشاهده گردید که 
راي تمام مردي ب«شود، که وقتی از این منظر به نمایشِ اخالقی خوب و چه اموري بد هستند) به رویکردهاي مختلفی تقسیم می

اخالقِ «پردازيِ تامس مورِ این نمایش، طنینِ نگریسته شود، احتماالً موجه خواهد بود که نتیجه بگیریم شخصیت» فصول
وخواهینیکوجدان،ی مانندمفاهیمبامواجههدرموروکانتتشابه رویکردهايِ،مقالهسومِبخشدردارد. » گرايِ کانتیوظیفه

واخالقیعواطفنسبتاخالقی،عملارزشِزندگی،حفظبرشرافتحفظاولویتانسان،یتمنديِغاوکرامتنیکوکاري،
و... بررسی شد، که تا حدود قابل توجهی نزدیکیِ رویکردهايِ مذکور را نمایان بودنخدامحبوبانسانآرمان، اخالقیهايداوري

.نیز تبیین شد)کلیسابه نسبتکانتمور ومتفاوتکامالًمواجههالبته و(کردمی

وارد شده گرایانه کانتیاخالقِ وظیفهبر اساسِ تشابه فوق، جهت نقد رویکرد اخالقیِ تامس مورِ این نمایش، برخی از نقدهایی که به 
گرا،اخالق وظیفهضات اخالقی تقریباً توضیحی ندارد،راي تعاربکانتیگرايِ اخالقِ وظیفهاست، به شکلِ خالصه، ارائه گردید، مانند: 

اي (گونهیستکردنی نتوصیهاحتماالًاست، و عمل به آن براي عموم بسیار سخت و شاید غیرممکن باشد، و گرایانهنخبهاخالقِ

.200، ص ي خیرسیطره94
.392دانشنامه فلسفه اخالق، ص  95

96 Groundwork for the metaphysics of morals, pp. 42-43.
براي اطالع بیشتر مراجعه شود به:97

.169ص اخالق،فلسفهدردرسگفتارهایی-
.69تا 67فلسفه اخالق، صص 98
.303همان،  ص 99

.83و82، صص 1385و اخالق، مري وارنوك، ترجمه مسعود علیا، ققنوس، اگزیستانسیالیسم 100
.174، ص 1372زاده، طهوري، کانت، کارل یاسپرس، ترجمه میرعبدالحسین نقیب101
.189و 188ي خیر، صص سیطره102



گرایانه، سوژه اخالقی یک انسان داراي گوشت و خون نیست، بلکه یک خود استعالیی است، این وظیفهدر اخالقِ،اخالق قهرمانان)
اصول گیرد،برانگیز و آرمانی را نادیده میشود و احکام اخالقی ناظر به امور تحسینبر درستی یا الزام متمرکز میاخالق 
گرایانه بیشتر دغدغه فردي دارند، و به وضعیت مشترکی که همه افراد باید در ارتقاء آن بکوشند تقریباً بیتفاوت هستند. در وظیفه

و احساسات و گرا قاعده محور است و نه فاعل محور، و به انگیزهاست، اخالق وظیفهکمرنگ » دیگري«این رویکرد اخالقی، توجه به 
پذیريِ ناموجه، بیتفاوت هايِ بدون استثنا و معیارِ کلیتعواطف کنشگر اخالقی بیتفاوت است، و همچنین مواردي چون تدوین قاعده

پردازیم باید نسبت رسد، هنگامی که به داوريِ اخالقی نسبت به این نمایش میبودن نسبت به تجربه و نتیجه عمل و.... به نظر می
.103اي داشته باشیمبه نقدهايِ فوق، پاسخِ موجه

اخالقِ «پردازيِ آن به شکلِ موفقی ، اثري زیبا و قابل تأمل است و شخصیت»مردي براي تمامِ فصول«کنم نمایشِ در کل، فکر می
توان دیدنِ این ، تا بدان حد که براي فهمِ بهترِ مزایا و معایبِ این نظامِ اخالقی، می104تصویر کشیده استرا به » گرايِ کانتیوظیفه

.ندنِ نمایشنامه آن) را توصیه نمودنمایش (یا خوا

نکه،و ایبود. کاري مطلوبنمایشاینرو به کم رنگ شدن دارد، اجرايِ» شرافت«در شرایطی که در بخشی از جامعه کنم، فکر می
فرستد.میپسراهايِ خویشسیمرغتوان فهمید که چرا کارگردانِ این اثر؛ن میبا توجه به رویکرد اخالقیِ آ

گرا از نظرِ من گرا یا فضیلتگرا یا وظیفهبه بیانِ اینکه کدام گرایشِ نتیجهدر واقع،.در این مقاله راي مختارِ خویش را نسبت به اخالق هنجاري بیان نکردم103
اي مجزا نیاز دارد.تر است، یا اینکه آیا به رویکرد ترکیبی قائل هستم یا خیر، نپرداختم، زیرا این موضوع به نوشتهموجه

ام.صدمه زده است، این موارد را در متن مقاله مشخص کردهاثرردازيِ پمواردي از نمایشنامه در اجرا حذف شده بود، که به نظرِ من به شخصیت104


