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علی خزاعیفر

تشخوِ هدذد کاسی است ظشٍسی ،هثل خَد تشخوٍِ .لی کنٍکیفص دس ّشخاهؼِ تاتغ
ضشایط فشٌّگی ّواى خاهؼِ است .دس غشب ،تشخوة هدذد ،کاس غیشهؼوَلی ًیست هخصَصاً
دس هَسد آثاس کالسیک چَى ایي آثاس اص ضوَل قاًَى کپیسایت خاسج ضذُاًذ .تشخوِّای
هدذد دس غشب ،تیطتش تِ ایي دلیل صَست هیگیشد کِ هتشخن هیخَاّذ صتاًی اهشٍصیتش تِ
تشخوِ تذّذ ،یا رٍقٍسصی کٌذ ٍ کتاب سا تِ سثکی خذیذ یا صتاًی خالقتش تشخوِ کٌذ .ایي
هَظَع تیطتش دس هَسد آثاس تضسگ ادتی یا دیٌی اتفاق هیافتذ کِ تفسیشپزیشًذ ٍ ٌَّص
خَاًٌذُ داسًذ .یک ًظشیِپشداص تشخوِ ّن ًظشیِای دس هَسد تشخوِ هدذد داسد کِ هیگَیذ
اٍلیي تشخوِای کِ اص یک کتاب هیضَد هؼوَالً سًگٍتَی تشخوِاش کوتش است ٍلی
ٍقتی ایي کتاب دس خاهؼة هقصذ هَسدپزیشش قشاس هیگیشد ٍ ضٌاختِ هیضَد ،تشخوِّای
تؼذی تِ صتاى ٍ ساختاس کتاب ًضدیکتشًذ یؼٌی کاهالً سًگٍتَی تشخوِ داسًذ .ایي ًظشیِ
الثتِ دس هَسد تشخی تشخوِّای هدذد صذق هیکٌذ ًِ ّوة تشخوِّای هدذد.
دس ایشاى تِ ایي دلیل کِ ها تِ قاًَى کپیسایت ًپیَستین ٍظغ تِکلی هتفاٍت است ،تا
خایی کِ هیضَد گفت تشخوة هدذد کِ دس غشب یک فؼالیت ادتی خالق ٍ هفیذ ٍ ظشٍسی
تِحساب هی آیذ دس ایشاى تثذیل تِ یک هؼعل ضذُ .تؼعی اص ًاضشیي تشخوة هدذد چاج
هی کٌٌذ تذٍى ایٌکِ اصالت یا ظشٍست تشخوة هدذد تشایطاى احشاص ضذُ تاضذّ .ن هتشخواى
آهاتَس دست تِ تشخوة هدذد هیصًٌذ ّن هتشخواى حشفِایٍ .لی ػشصة تشخوة هدذد سا
تیطتش هتشخواىِ کوتشضٌاختِضذُ اضغال کشدُاًذ .هتشخواًی کِ اًگاس تشایطاى فشقی ًویکٌذ
ٍاقؼاً تشخوة اٍل خَب تَدُ یا تذ تَدُ .تشای هثال کتاب پیشهشد ٍ دسیا سا آقای دسیاتٌذسی
تسیاس صیثا تشخوِ کشدُ ٍلی تؼذّا دُّا تشخوِ اص ایي کتاب تِ تاصاس آهذُ کِ ّیچکذاهطاى
قاتل هقایسِ تا کاس آقای دسیاتٌذسی ًیستٌذ .اص ّوِ تذتش ایٌکِ خیلی اص تشخوِّا تَی خاهی
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هیدٌّذ ٍ ایي ًقط غشض است چَى تشخوة هدذد فلسفِاش ایي است کِ قشاس است تشخوة
تْتشی تاضذٍ .لی اص آى تذتش ایٌکِ تشخوِّای هدذد تَی سشقت هیدٌّذ .گاّی تشخوة اٍل
ػیٌاً ٍلی تا ًام دیگشی تِ تاصاس هیآیذ تحتػٌَاى تشخوة هدذد .گاّی تشخوة اٍل هختصش
ٍیشایص هیضَد ٍ تحتػٌَاى تشخوة هدذد تِ تاصاس هیآیذ دسحالیکِ تشخوة دٍم تِ دلیل
ّواى هختصش تغییشات تِهشاتة تذتش اص تشخوة اٍل است ٍ .تاالخشُ هَظَع تشخوِّای
ّوضهاى ّن ّست کِ ًَػی تشخوة هدذد تِحساب هیآیٌذ .تا ایي تفاٍت کِ تشخوِّا تذٍى
ّیچ فاصلة صهاًی تلکِ ّوضهاى اص یک اثش پشفشٍش صَست هیگیشد .چٌذ ًاضش تا ّن سقاتت
هیکٌٌذ کِ تشخوة یک کتاب سا ّشچِ سشیغتش تِ دست خَاًٌذُ تشساًٌذ .دس ًتیدِ ،آًچِ
ضاّذش ّستین تؼذادی تشخوة تیکیفیت ّستٌذ کِ اصل اثش سا دس ٍاقغ ظایغ هیکٌٌذ.
اگش تشای تشخوة هدذد اخالقیاتی قائل ضَین یکی اص اصَل اخالقی اش ایي است کِ
هتشخن دلیل تشخوة هدذد سا رکش کٌذ .دس ایشاى هتأسفاًِ رکش دلیل چٌذاى هشسَم ًیست ٍلی
آًْایی کِ ایي اصل اخالقی سا سػایت هیکٌٌذ الثتِ اگش ٍاقؼاً ساست تگَیٌذ یکی اص ایي
دالیل سا رکش هیکٌٌذ .یا هی گَیٌذ تشخوة اٍل پشغلط تَدُ کِ ایي دلیل تسیاس هَخْی است.
تؼعی اص تشخوِّای اٍل آىقذس غلط داسًذ کِ ٍاقؼاً الصم است تشخوة هدذدی صَست
تگیشد .دلیل دیگش ایي است کِ هیگَیٌذ صتاى تشخوة اٍل کٌِْ ضذُ ٍ ًسل خَاى ایي صتاى
سا ًویپسٌذد .ایي حشف سا تِػٌَاى یک اصل ًویضَد قثَل کشد .تایذ دس هصادیقص تحث
ضَد .اگش ایي حشف کِ ایي سٍصّا صیاد ّن هیضٌَین تِ ایي هؼٌی است کِ آثاس کالسیک
سا تایذ تشداسین ٍ تِ صتاى اهشٍصی تاصًَیسی کٌین تًِظشم کاس صحیحی ًیست چَى اٍالً ًثایذ
ًسل خَاى سا اص خَاًذى هتَى کالسیک هحشٍم کٌین ٍ ثاًیاً صحیح ًیست داستاًی سا کِ دس
فعایی قذیوی ًَضتِ ضذُ تِ صتاًی خذیذ تاصگَ کٌین .دلیل دیگشی کِ هوکي است رکش ضَد
ایي است کِ تِ سٍش هتشخن اٍل دس تشخوِ ایشاد هیگیشًذ ٍ هیگَیٌذ یا خیلی تشخوِاش
سًگٍتَی تشخوِ داسد ٍ یا سًگٍتَی تشخوِ اص آى گشفتِ ضذُ یا صیادی تِ هتي ٍفاداس
است یا صیادی آصاد تشخوِ کشدُ است .ایي دلیل تًِظشم کاهالً قاتلقثَل است چَى تاػث
تٌَع ٍ خالقیت صتاًی دس کاس تشخوِ هیضَد .دلیل دیگشی کِ هوکي است تیاٍسًذ ایي است
کِ تِ سثک تشخوِ ایشاد هیگیشًذ .ایي ّن تًِظش هي دلیل تسیاس هَخْی است چَى تا صهاًی
کِ تا سثک یک تشخوِ هطکل داسین هیتَاًین کتاب سا تشخوِ کٌین ٍ حذاقل دس هَسد آثاس
ادتی ،سثک هْنتشیي ٍیژگی یک اثش است .اگش سثک آسیة تثیٌذ تصَیش ًادسستی اص
ًَیسٌذُ تِ خَاًٌذُ هٌتقل هیضَد.
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تؼعی اص دٍستاى هتشخن هؼتقذًذ کِ ًیاصی ًیست هتشخن دلیل تشخوة هدذد سا تَظیح
دّذ .تِ اػتقاد ایي دٍستاى ،چَى دس خاهؼة ایشاى ضشایط ًقذ تشخوِ فشاّن ًیست تِ خای ًقذ
تشخوِ هی ضَد کتاب سا دٍتاسُ تشخوِ کشد تا خَاًٌذگاى خَدضاى قعاٍت کٌٌذ .تِ اػتقاد
ایٌْا تشخوة هدذد تْتشیي ضکل ًقذ تشخوِ است .فکش کٌیذ کسی کِ اص تشخوِای ًاساظی
است خَدش آستیي سا تاال هی صًذ ٍ تشخوة دیگشی اص آى اثش سا تِ تاصاس هیفشستذ .تِ فشض
ایٌکِ چٌیي کاسی هوکي تاضذ چِ تلثطَیی دسست خَاّذ ضذ اگش تخَاّین هؼعل تشخوة
هدذد سا تا تشخوة هدذ د حل کٌین .تِ اػتقاد هي تشای حل هؼعل تشخوة هدذد ها یا تایذ هثل
ّوة کطَسّای هتوذى ،تاتغ قاًَى کپیسایت تاضین یا تایذ تا هتشخن ٍ ًاضش ٍ خَاًٌذُ دسگیش
یک تحث اخالقی تطَین ٍ تِ ٍخذاى آًْا هتَسل ضَین ٍ آًْا سا هتقاػذ کٌین کِ اخالق
تشخوة هدذد سا سػایت کٌٌذ .ایي ساُ دٍم خیلی هوکي تًِظش ًویسسذ دس ضشایطی کِ پٌح
ّضاس ًاضش داسین تا اًگیضُّا ٍ سیاستّای هختلف .دس ضشایطی کِ دُ تشاتش ًیاص ،هتشخن
داسین .دس ضشایطی کِ تشخوِّا ًقذ ًویضَد تا سشُ اص ًاسشُ خذا ضَد .دس ضشایطی کِ
تسیاسی اص خَاًٌذگاى چٌذاى حشفِای ٍ کتابضٌاس ًیستٌذ تا تشخوِّای تذ سا تایکَت
کٌٌذ .دس ایي ضشایط ،تَسل تِ اخالقیات ضایذ ػثث تاضذ ّشچٌذ کِ پیَستي تِ قاًَى
کپیسایت ،اگش اصالً چٌیي چیضی هوکي تاضذ ،ها سا ٍاسد هطکالت دیگشی هیکٌذ ٍلی تا
آى صهاى اًگاس تایذ ایي ٍظؼیت سا تحول کٌین.
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