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Abstract  
With the advancement of educational technology and their diffusion to all 
fields of science, history education has also entered new realms using 
educational technologies, especially in cinema. The film Twelve Angry Men 
with its content in relation to the teaching of philosophy is a case in point. 
This research, based on an interpretive method, attempts to examine the 
relation of the film Twelve Angry Men to the teaching of the linguistic 
philosophy of history. The findings suggest that the film is a conflict 
between positivists and commentators, or objectivists and subjectivists, as a 
result of which some concepts such as mind, objectivism, value, and 
understanding could be comprehensible through education. Also, historical 
narratives could be questioned due to the time laps between the narrator and 
the actual events.  
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Introduction 

With the educational technologies and their prevalence in the fields of 

humanities, major changes took place in educational methods, and 

history has not been an exception. Thus, educational technologies 

were considered and used as methods of teaching history. One of these 

branches of digital technologies in history education are films. Now, 

with the development of the cinema industry, many historical films 

were made, and in the last one or two decades, due to the development 

of special effects and space of historical textures, it is possible to 

reconstruct them. Periods of history have made it somewhat possible. 

The main issue of this research is to investigate the methodological 

role of educational technology, especially film (Twelve Angry Men) in 

teaching the philosophy of history and the possibility of understanding 

its abstract concepts based on the interpretive method. The main 

hypothesis of the research is that by finding objective examples in the 

film and adapting them to the basic concepts of the philosophy of 

history, abstract concepts can be taught. One of these films that can be 

referred to in the teaching of the philosophy of history, especially 

critical philosophy, is Twelve Angry Men, directed by Sydney Lument 

and made in 1957. As a result, by using the analysis of this film, the 

possibility of understanding the abstract concepts of the philosophy of 

history can be made more comprehensible for students by 

emphasizing the dialogue in the agency and the type of attitudes and 

the intellectual and interpretive approaches of the actors. 

Research question 

The study aims to answer the following question: How can the 

theoretical concepts of the philosophy of history be interpreted in the 

context of historical films?  
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Literature Review   

In connection with the subject of the mentioned research, no research 

has been done to analyze the film Twelve Angry Men and its relation 

with the linguistic philosophy of history. Thus, this research is 

innovative in terms of issue and subject.   

Methodology   

Based on the interpretive method (hermeneutic-modern and 

philosophical), this study examines the relationship between the film 

Twelve Angry Men and the linguistic philosophy of history. 

Results  

Examining the film Twelve Angry Men and its relation to the linguistic 

philosophy of history, the research findings show that the film 

industry today, by making historical films, makes it possible to 

reconstruct and create space for the historical events and make 

abstract concepts more understandable in the linguistic philosophy of 

history. Therefore, the film Twelve Angry Men has made it possible 

for history students and historical science enthusiasts to better 

understand concepts such as subject, mind, object, understanding, 

explanation, and narration. Thus, the conflicts formed in this film are 

such that in a general formulation, the two interpretive and objectivist 

currents are confronted with each other, and with the arguments they 

offer, the relationship between the narrative and the reality is 

discussed. Finally, the authenticity of the narrative and its authority in 

this conflict are questioned, so the characters and dialogues of this 

film can be an important source and reference for teaching the 

linguistic philosophy of history. 
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 و نسبت نیدوازده مرد خشمگ لمیف ییمحتوا لیتحل
 خیتارۀ زبانی آن با آموزش فلسف

 

 3، امیر سجادی2سیدحسام محمدزاده، 1 *محمدامیر احمدزاده

 

 (4/3/0433 پذیرش:   7/01/0431)دریافت: 

 

 چكیده
های علوم نظری و عملی برای آموزش و های آموزشی، غالب شاخهو اشاعۀ فناوریبا پیشرفت 

پژوهان نیز برای آموزش تاریخ عینی جویند. تاریخانتقال مفاهیم خویش از این ابزارها بهره می

اند. یکی از این های تاریخی( مبادرت کردههای آموزشی )فیلمو نظری به استفاده از فناوری

است. در دوازده مرد خشمگین گیرد، ر نسبت با آموزش فلسفۀ زبانی تاریخ قرار میها که دفیلم

در نسبت با آموزش فلسفۀ  دوازده مرد خشمگیناین پژوهش، برپایۀ روش تفسیری، فیلم 

ای زبانی تاریخ بررسی شده است. هدف اصلی پژوهش این است که مفاهیم اصلی و پایه

توان نزاع دهد که میابل فهم کند. نتایج پژوهش نشان میفلسفۀ تاریخ را برای امر آموزش ق

گراها، را برپایۀ محتوای گراها و ذهنعبارتی عینها و تفسیرگراها، بهگفتمانی بین پوزیتیویست
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این فیلم آموزش داد که درنتیجۀ آن مفاهیمی همچون ذهن، عینیت، ارزش، درک را در تکوین 

های تاریخی نیز درنتیجۀ فاصلۀ م نیز واقف شد که روایتپذیرتر کرد و به این مهآموزش فهم

 زمانی بین راوی و امرهای واقع با تشکیک مواجه خواهند بود. 

، فلسفۀ زبانی تاریخ، تبیین و فهم، دوازده مرد خشمگینفناوری آموزشی، های کلیدی: واژه

 عینیت و ارزش. 

 . مقدمه1

ها و ملت یو اقتصاد یفرهنگ ،یعاجتما ،یاسیس اتیو نقش آن در ح خیتار تیاهم

 زیچهمه ،ندارد ییمعنا خیاز تار رونیب یامر چیاست که ه یاگونهمختلف به یهاتمدن

 خیمنوط به درک درست از تار یهر تمدن شرفتیاست و قوام و امتداد و پ خیدر تار

حاکم است که اگر هر جامعه و  0انهیجبرگرا تیوضع وعن کی ،خیدر فهم تاراست. 

محکوم به انحطاط خواهد بود و  ی،اچهین ریتعببه ،فهم نکند یدرسترا به خیتار یمنظا

 ۀمسئل خ،یتار تیبا توجه به اهمو  بیترت نی. بدخواهد گرفت زوال قرار ریدر مس

خلق شده که  یفمختل یهامهم روش نیا یاست و برا یاتیح یآموزش آن امر

آموزش  . بنابراینف آموزش و انتقال دهندمختل یهارا به نسل خیتاردانش آن  ۀواسطهب

از آموزش  ی صحبتشود و وقتمحسوب می خیارکان فهم درست تار نیتریاز اصل

و  یتواند فهم کند و مطالعات شخصنمی یرا هرکس خیبدان معناست که تار ،شودمی

امروزه در  خیتار زیرا ؛نخواهد بود یخیدرک تار یمعنابه یخیتار یتفحص در امرها

   .یدرا فهم توان بدون آموزش آنحت علم قرار دارد و نمیسا

 راتییتغ ،یعلوم انسان یهاآن به حوزه ۀو اشاع 2یآموزش یهایفناور شرفتیپ با

ه نبود یریپذاثر نیفارغ از ا زین خیوجود آمد که تاربه یآموزش یهادر روش یاعمده

مورد توجه و  خیزش تارآمو یهاعنوان روشبه یآموزش یهایفناور کهاست؛ چنان
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 خ،یدر آموزش تار یتالیجید یهایفناور یهاشاخه نیاز ا یکیند. استفاده قرار گرفت

ساخته شد و در  یادیز یخیتار یهالمیف نما،یصنعت س شرفتیبا پ .ها هستندلمیف

 ی،خیتار یهابافت یو فضاساز ژهیو یهاجلوه ۀتوسع دلیل، بهگذشتهۀ دو دهیکی

  . گردید ریپذامکان یتا حدود خیاز تار ییهاو بازساخت دوره یامکان بازساز

 مخصوصاً یآموزش یفناورۀ شناساننقش روش یبررس حاضر پژوهشاصلی  ۀمسئل

آن برپایۀ  یانتزاع میکردن مفاه ریپذو امکان فهم خیتار ۀدر آموزش فلسف لمیفکاربرد 

ست که با یافتن روش تفسیری است. فرضیۀ اصلی پژوهش نیز از این قرار ا

توان ها با مفاهیم اساسی فلسفۀ تاریخ میهای عینی در فیلم مذکور و انطباق آنمصداق

 ،خیتارۀ که در آموزش فلسف ییهالمیف نیاز ا یکی پذیر کرد. مفاهیم انتزاعی را آموزش

 یبه کارگردان نیدوازده مرد خشمگ ،ددا به آن ارجاعتوان می ی،انتقادۀ فلسفویژه به

ۀ منصفتیئه ةربارداستان د. ساخته شدم  0357 سال که در است 4تنلوم یدنیس

با استناد به مدارک و شهادت شهود و اعترافات متشکل از دوازده نفر است که  یدادگاه

کنند.  یریگمیقتل تصم متهم به یجوان یگناهیب ایگناهکار بودن  ةدربارمتهم، باید 

گیرد، درواقع لم که بر سر پروندة قتل صورت میهای موجود در فیاستداللو  هابحث

 ی، شرط1فهم ،7نیی، تب6، علت5، سوژه0ذهن مفاهیمی از فلسفۀ زبانی تاریخ، ازجمله

آن  از لمیکه در سرتاسر فگیرد را دربر می ،00نهی، بافت و زم01ساختار ،3واقع فخال

 ی محتوایی،ضاسازف باتوان می لمیف نیا یو بررس لیبا تحل. بنابراین شودبحث می

را با تأکید بر دیالوگ موجود در عاملیت، و نوع  خیتار ۀفلسف یانتزاع میفهم مفاهامکان 

و به  تر کردمقابل فه انیدانشجو یبرانگرش و رویکردهای فکری و تفسیری بازیگران 

های توان مفاهیم نظری تاریخ را در بستر فیلماین پرسش پاسخ داد که چگونه می

 نا کرد.  تاریخی مع
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 . پیشینۀ تحقیق 1ـ1

گونه پژوهشی انجام نشده و تمام دربارة پیشینۀ پژوهش باید گفت که در این زمینه هیچ

آنچه که دربارة این فیلم نگاشته شده، نقد خود فیلم از منظر سینماگران بوده است که 

ن حیث که اند؛ لذا این پژوهش از ایهای فیلم پرداختهشناختی شخصیتغالباً به روان

برای نخستین بار با استفاده از محتوای فیلم، به بررسی مفاهیم نظری تاریخ و نسبت آن 

 با آموزش زبانی فلسفۀ تاریخ پرداخته، نوآورانه است. 

  خیتار ۀفلسف یزبان یبندصورت. 2

 .(02: 0436محمدپور، ) است علومۀ هم یبندصورت یهاهلشاک نیتراز عمده زبان

ای نقش برجسته یتخصص ای یزبان فن یریگزبان که در شکل یاصل یهااز گونه یکی

 زیمتما گریدیکعلوم از  یاصطالحات فنۀ واسطهب که و اصطالحات هستند میمفاه ،دارد

و به  یزبان تخصص ،آن منوط به فهم یهارشاخهیز یعلوم و حت ۀشوند و درک هممی

 ۀنیاز بافت و زم یبازتاب و برآمدزبان  است. آن حوزه یتر اصطالحات فنقیعبارت دق

آلستون، ) دندار ی اشارهخاص تیاصطالحات به وضع نیاست و هرکدام از ا یاجتماع

گویند: (. به همین دلیل است که کاسیرر و گارودی می65: 0413؛ الجابری، 25: 0411

زبان و اسطوره هر دو ناشی از تجربۀ بسیار کلی و بسیار قدیمی و بیشتر اجتماعی »

لذا (. 00: 0416« )ها استوار کرده استآدم وجود خود را بر آنست تا طبیعی و بنیا

زبان  نیکه بدون فهم ا استداده  لیتشک یاز اصطالحات فن یارا مجموعه خیتارۀ فلسف

ۀ حلق ینوعبه . این مفاهیمشودبا مشکل مواجه می آن امکان شناخت و درک ،یفن

و  نشیرا با ب یخیتار «یهاامر واقع» یبررس یهانهیو فلسفه هستند و زم خیاتصال تار

 .   (404: 0415؛ نجومیان، 21: 0411آلستون، ) دنکنمی ریپذامکان یخوانش فلسف
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ارائه شده  خیتارۀ فلسف یکه از زبان فن یایزبان یهایکربندیو پ یبندصورت در

 ۀدر فلسف یاساس یهاچارچوب»عنوان  با لئون پمپا یبندبتوان به صورت دیشا ،است

 یها از زبان فنآن یهایبندصورت .اشاره کرد «استنفورد خیتار ۀو فلسف خیمدرن تار

 نیا لیدر ذ خیتار فلسفۀ ةحوز هایغالب کتاب باًیقراست که ت یشکلبه خیتار فلسفۀ

قرار  زین یاو قاره یلیتحل را در ارتباط با فلسفۀ خیتار گنجد و فلسفۀمی یبندصورت

 یبندصورت نیبازهم ا ،محض یمتون فلسف ریدرصورت مطالعه و تفس یکه حت دهدمی

امر است که  نیهم واسطۀهکرد و ب دایآثار پ نیتوان در ارا می خیتار ۀفلسف یزبان

 خیتار فلسفۀ لیگادامر در ذ و چهیهمچون هگل، کانت، فوکو، راسل، پوپر، ن یلسوفانیف

 خیتار فلسفۀ یبندی زبان فناما صورت .(26ـ25: 0473نوذری، ) شوندمی یبررس زین

ند از: ادهد که عبارتمی یجا دحوزه را در خو نیمباحث ا شتریشکل است که ب نیبد

 .تیروا .0 ؛و ارزش تینیع .4 ؛و درک نییتب .2 ؛واقع( مر)ای خیفاکت تار .0

 نیبافت هرکدام در ا و لیهمچون سوژه، ذهن، ساختار، علت، دل یمیمفاه نیبنابرا

 نیا با کاربرد کرد. یها را در همان قالب بررستوان آنشوند و میبندی جا میصورت

 ورا تحلیل کرد  نیدوازده مرد خشمگ لمیف توان، میخیتار از فلسفۀ یبندی زبانصورت

 اقدام نمود.   انفراگیر برای آن از طریق این فیلم به تبیین مفهومی

 خیفلسفۀ تار یبانبندی زو صورت نیمرد خشمگ دوازده. 3

   امر واقعمنصفه و مواجهه با هیئت. 1ـ3

است که  خیتار ۀفلسف یزبان فن ةدر حوز یازجمله مقوالت مهم یخیتار 02واقعِ یامرها

را در گرو شناخت  یخیمعرفت تار کنند و اساساًآن بحث می ةمورخان همواره دربار

 ی،خیتار یهاخت فاکتشنا یبرا. (06: 0434حضرتی، ) دهندامر واقع قرار می

 ،است به آنچه اتفاق افتاده است یمدع خیتار .0 فرض است:شیبه سه پ لئاستنفورد قا
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از مشکالت زمان  یاریعلت بس. 4 بر شواهد است. یمبتن یخیمعرفت تار. 2 پردازد.می

 زی(. لئون پمپا ن011ـ073: 416) همواره مستلزم زمان است یخیاست و معرفت تار

 یخیواقع تار یشناخت امرها دربارة یاانهیگراواقع دگاهیه مورخان دمعتقد است ک

  کنند که متضمن سه اصل است:می اذاتخ

در گذشته صورت وقوع  منفرد عمالً یها و رخدادهاکنش ع،یوقا نکهینخست ا

 ییهاگزاره یخیامور واقع تار ای یقیحق یخیتار یهاگزاره نکهیاند. دوم اافتهی

مذکور قابل شناخت و  یهاگزاره نکهیرخدادها هستند. سوم ا نیاز ا یاپاره ةدربار

ها در زمان حال وجود آنة دربار یشواهد و مدارک کاف رایز ؛هستند نشناخته شد

   (.30: 0477 )پمپا، دارد

 لم،یف نیفرض نخست امر واقع در اشیپ ،نیدوازده مرد خشمگ لمیف لیتحل یۀبرپا

به » :دیگوکند و میمنصفه بدان اشاره میتیئه یوگاست که سخن نیعبارت از ا

و حاال وظیفه  و همچنین به تفسیر قانون از این اعترافات، اعترافات شهود گوش کردید

و جان  شته شدهیک انسان کُ و حق و باطل را از هم تشخیص بدهید. دارید بنشینید

 نیبنابرا (.11:10:26: 0357)لومنت،  «...ی شماستأانسانی دیگر هم در گرو ر

قتل و  لۀئمس لمیف نید و امر واقع در انپردازمی ،منصفه به آنچه که اتفاق افتادهتیئه

  متهم است. ةپروند یبررس

 نیاست و چن ازین یها و شواهدبه گزاره یاپرونده نیبه چن یدگیرس یبرا اما

 یریپذاثبات چراکه امر واقع ناظر بر ؛دارد یبررس تیشواهد قابل واسطۀهب فقط یمعرفت

ذا شواهد و . ل(20ـ22: 0413خضر، ) به استناد دارد ازین یریپذاثبات تیاست و قابل

  د:نکنرا ارائه می آن گونهنیمنصفه در دست است که اتیئه یاز سو یاستنادات

پیرمردی که . الف [است از یچون شواهد حاک] کنم که گناهکار باشهمن فکر میـ 

ده ودوازده ساعت. کردزندگی می ،ایی که جنایت واقع شدهتر از جپایین هیه طبق
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خودش  رسه.ه گوشش میبصداهای بلندی ، شبی که قتل صورت گرفت ۀدقیق

: زدهمیگفت که شبیه صدای جنگ و دعوا بوده و گفت که شنیده پسره فریاد 

 .ب .شنوهصدای افتادن جسد رو روی زمین می، یک ثانیه بعد «.شمتکُمی»

گناه اقرار کرد همون شب از یه مغازه خریده، چی این چاقو که قاتل بیدرمورد 

 داری بگی؟...

اون گفت که  دروغه... ،داستانی که پسره تعریف کرد که برای من خیلی واضحهـ 

تونست اسم فیلم یا اسم یه ساعت بعد نمی اما، هشب قتل به سینما رفته بود

  .کسی هم ندیده که به سینما برههیچ؟ ج. درسته؛ خاطر بیارهو بهر بازیگرهای فیلم

 کرد، چی؟ یعنی شهادت اون قتلاون خانمی که اون طرف خیابون زندگی میـ ج. 

   . (06: 14 ـ05: 26: 0357)لومنت، کنه؟... و ثابت نمیر

اثبات امر واقع شامل حضور  یمنصفه براهیئتها و شواهد گزاره ،بیترت نیبد

 منصفههیئتدار بوده است و ضامن یقتل و کشف چاقو ۀندر صح یمردریزن و پریپ

)قتل(  واقع شواهد به معرفت و شناخت الزم درخصوص امر نیا یۀبرپا کوشندمی

   .یابند دست

؛ بحث زمان است ،دنکمی انیب یخیمعرفت تار یفورد برانکه است فرض سومیشیپ

زمان  نیب یزمان ۀتلزم فاصلمس رایز ،است خمندیتار یخیتار دادیکه هر رو امعن نیبد

تواند توالی و اگر مورخ به زمان ناآگاه باشد، نمی در گذشته است یحال و زمان

رویدادها را نشان دهد. همچنین سرعت انتقال خبر، خود اهمیت زیادی دارد تا بدین 

توانند شناختی از افعال وسیله از فاصله و زمان انتقال خبر بین کنشگران که چگونه می

. (233و  231ـ237: 0416 استنفورد،دست آید )دیگر داشته باشند، آگاهی درستی بهیک

شماری واقعۀ قتل ، بحث زمان بدین شکل است که گاهدوازده مرد خشمگیندر فیلم 

منصفه نیز ومعلولی اهمیت زیادی دارد و برای دادگاه و هیئتبرای تبیین روابط علت

ای است که سناریوی قتل شد. درنتیجۀ چنین مسئلهچنین توالی زمانی باید در دسترس با
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ای که قتل رخ داده است تا شده از لحظهرا براساس ترتیب زمانی و برپایۀ شواهد نقل

شود، کنند و سپس متهم دستگیر میزمانی که شهود صحنۀ قتل را گزارش می

ند و در کنسرعت انتقال خبر نگاه می لحاظ زمانی بهکنند. سپس بهتصویرسازی می

 گویند: دهد که میوهلۀ نخست به اتفاقی که بین پدر و پسر رخ می

دقیقه بعد از  ده شته وو کُر اون... با پدرش دعواش شده پسره خونه مونده...

 (11:26:50: 0357... )لومنت، خونه رو ترک کرده شبنیمه

 کنند: اره میرسند، اشای که شهود به صحنه میو سپس به میزان سرعت و فاصلۀ زمانی

: شنیده که پسره فریاد زده گهمی ،کردپایین زندگی می ۀپیرمردی که طبق

او با عجله رفته ن. روی زمی افتهشنیده که جسد می یک ثانیه بعد.« شمتکُمی»

 (.11:47:51: 0357)لومنت،  فرار از خونه دیده سمت در و پسره رو درحال

صله بین صحنۀ جرم و حضور شهود اشاره بدین ترتیب، به سرعت انتقال خبر در  فا

کنند تا بدین وسیله از میزان اعتبار شهادت شهود اطالع یابند؛ لذا باید گفت اهمیت می

 زمان در تبیین واقعۀ قتل انکارناپذیر است.

کار مورخان را به  ی،خیتار یهاکتاف یۀدرخصوص شناخت گذشته برپا زیاال نمک

را قبول  آن یدیترد چیکند که اکثر مردم بدون همیتشبیه  یمتعارف یهمان باورها

 ،شوندگرا بدان متمسک میکه مورخان واقع عمومی یباورها نیکنند و امی

 ند از:اعبارت 

جهان چنان است که  ،ترقیبه عبارت دق ؛جهان هستند نهیما آ یحس یهاییتوانا. 0

ود از زبان و جهان خود و شناخت خ یحس یهاییتوانا یۀما برپا. 2. میکنحس می

به  ،میکنما از آنچه ادراک می فیتوص. 4 .میشناسو می میکنرا حس می ییزهایچ

 یباشد و دارا یزیهمان چ قعدروا ،میکنمی فیدرست است که آنچه توص یشرط

 جهیتن 4و  2، 0ی از باورها .0 .میکنمی فیباشد که توص ییهایژگیهمان و
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 ییهانشانه ایس کنند و بشناسند که چه شواهد و توانند حکه مورخان می میریگمی

انواع . 5 وصف کنند. یدرسترا به توانند آنهاست و میآن یاز گذشته فرارو

وجود دارد  نییتب نیبه بهتر معطوفی آمار یهاو استدالل هااستنباط، مانند استنباط

 ةدربار یدرست جیشواهد در دسترس به نتا یۀدهد برپاکه به مورخان اجازه می

   .(20ـ21: 0417مکاال، گذشته برسند )

توانند مدارک و شواهد مربوط به گذشته را حس کنند، مورخان می ،صورت نیبد

 .  (06ـ05: 0436 )محمدپور، کنند یو بررس فیها را توصبشناسند و آن

را  شیها ادراک خوکند که آنگرا نقل میکه مکاال از منظر مورخان تجربه گونههمان

 زین نیدوازده مرد خشمگدر  ،دهندقرار می یخیتار یهارخدادها و فاکت ریتفس ینامب

آن با  یو ظاهر یو انطباق صور شیمنصفه براساس ادراکات خوهیئت یاز اعضا یبرخ

اشاره  واقعه براساس ادراکات لیها به تحلالوگیاز د یکیدهند که در می أیامر واقع ر

 ،شوداتهام مطرح می میتفه یکه برا ییهاجروبحث است که پس از نیچن نیو ا شده

  آورد:گناهکار بودن متهم استدالل می یبرا گونهنیاز اعضا ا یکی

محل رشد انواع جنایتکارها ، دنیا اومده. این محالتپست به ۀیه محل یون توـ ا

های انگل های محالت پست...واضحه که بچه کامالً دونیم.مون میهستن. همه

 هستن. جامعه

این محالت بزرگ  یکه تو ییهاموافقم. بچه نظر من اینه که با این حرفت کامالًـ  

 (.11:20:06: 0357)لومنت،  ی بیش نیستنیهاآشغال ،ناهشد

 

 

 و درک نییتببندی مفهوم و مفصل دوازده مرد خشمگین. 2ـ3
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و چگونه  یچه، چرا، چه کس رینظ ییهااست که همراه با پرسش یمتعد یفعل «نییتب»

از  یاریبس (،426: 0416) زعم استنفورداما به. (211: 0417 اال،کم) شودآغاز می

با  ها غالباًو پاسخ آن رندیگشکل می «چرا»در جواب پرسش  ،هاآن نه همۀ ،هانییتب

علوم  یهانییاز تب یاریگفت که بس گونهنیتوان امی یریتعببه .شودشروع می «رایز»

است که  یزیچ نیهستند و ا یمشترک یذات یهایژگیو یدارا یم انسانو علو یاجتماع

 آن لزوماً یکه اجزا امعن نیبد ؛کندمی ادی یخانوادگ یعنوان همسان با از آن نیتگنشتایو

 هستند یکیدر ارتباط نزد یمختلف یهابلکه به کمک مشابهت ،ندارند یکامل یهمسان

 : دیبا نییتب یدرواقع برا. (00: 0436)محمدپور، 

وجود داشته  ،است عتیناظر به نظم طب یتجرب اتیرا که همان فرض یکل نیقوان 

تا از  میرا همراه کن آن ،اندخاص وقوع حادثه طیاز شرا یکه حاک یبه عبارت ایباشد 

 ینحو منطقبه ،اندحادثه یتجرب یمدهایاپ زا یرا که حاک یعبارت میآن دو بتوان

 .  (55: 0467 ن،ی)را میاستنتاج کن

 یرا برا مورخان آن زین خیهمچون تار ییهااست که در رشته یامر نییتب بحث    

که مورخان خود را  یفیاز وظا یکی .برندکار میبه یخیتار ییهافاکت یو بررس لیتحل

آن را  دیکه اتفاق افتاده و بااست  ییدادهایعلت رو نییتب ،دانندملزم و متعهد به آن می

پاسخ  ییمورخان به پرسش چرا غالباً نیبنابرا .(44: 0475 واردز،)اد ی کنندواکاو

 نیبد .پردازندمی زین یزی، چگونه و چه چیچه کس یهاهرچند که به پرسش ؛دهندمی

 است گذشته عیوقا یمعلولوروابط علت حیتوض ۀمثاببه ینگارخیدر تار نییتب ،بیترت

    (.011: 0415ثواقب،  ؛421 :0416استنفورد،  ؛00: 0436محمدپور،  جا؛همان)

 کی فقطو  ندکنمیگیری أیمجرم ر تیوضع نییتع یمنصفه براهیئتکه  هنگامی    

 که:   شودال مواجه میؤس نیدهد و با امیرأی متهم  یگناهینفر به ب

  کار کنیم؟خب، حاال باید چیـ 
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 . فکر کنم باید بحث کنیمـ 

و گناهکار ر یازده نفر اون ن باقی مونده؟چه چیزی برای بحث کرد، ای باباـ  

 ؛خوام ازت یه چیزی بپرسممی جز تو.هاز ما شکی نداریم ب دومکهیچ شناختن.

  و باور کردی؟ر داستانش

 .دونم کردم یا نه، شاید باور نکردمنمیـ 

 (؛11:00:03: 0357)لومنت،  ناهی دادی؟گی به بیأپس چطور رـ  

 ،شودمی دهیمنصفه پرسهیئت یاز سو «و چگونه یزیچ چه»که با  یالؤلذا با دو س

که به گناهکار  ینفر ازده، یبیترت نیزنند. بدمی نییدست به تب لمیف نیا یکاراکترها

که قتل در آن اتفاق افتاده  یطیقتل به شرا ۀمسئل نییتب یبرا ،اندداده رأی بودن متهم

   .کننداشاره می ،است

 .ییروا نییتب ی وعقالن نییقانونمند، تب نییتب: میمواجه نییبا سه نوع تب خیدر تار اما

 . تبیین قانونمند1ـ2ـ3

از  یدر تلق یتبع شیگرا یدارند، با نوع یستیویتیپوز دگاهید از فالسفه که عموماً یبرخ

 هاینییبر قانون با تب یمبتن هایبیینهستند که ت یعلوم، مدع عنوان تداومبه خیتار

قرار دارند و از  هاانواع تبیین گریدر حصار د ،و هم در عالم خیتارهم در  ،مندقاعده

کاهش  لۀئمس نییتوان به تبمی یخیتار نمونۀرای . برخوردارندب ییواال گاهیجا

 زانیم شیر اثر افزابحکومت  کی مردمی و ازدست رفتن اعتبار و وجهۀ تیمشروع

 هاییکه حکومت دواند صادق باشتامر می نیا یکل یدر سطح غالباً کرد. اشاره اتیمال

 یرا برداشت کردیرو نیبتوان ا دیشا. ستندیمردم ن ندیخوشا ،دهند شیرا افزا اتیکه مال

(. از 41: 0473 ،ینوذر ؛37ـ36: 0477 نسون،ی)اتک دانست یخیتار نییقانونمند از تب

 نیق اطب .همپل است ریمدل قانون فراگ ،قانونمند نییتب کردیرو یهاانیجر نیترمهم
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کننده نیین تبیرا ب یعلّ یبر فرض قانون استوار باشد که اتصال دیبا ینییهر نوع تب ،هینظر

منبعث از اصول  که یا را بتوان استخراج کرد ییهاکه گزاره یاگونهبه ؛برقرار کند یَّنو مب

 ،ی)ساروخان نشان داده شود یمنطق یهالیتحل ، یاباشد یاضیو ر بیو قواعد تجر

  (. 46: 0475 ادواردز، ؛261: 0417 مکاال، ؛44/ 0: 0411

 ةاست که مرد شمار یآن هنگام نیدوازده مرد خشمگد در نقانونم نییتب یهانمونه از    

از  یکیشهادت  نییتب یداده بود( برارأی متهم  یگناهیکه در ابتدا به ب ی)کس اول

 : کندمی یمند بررساعدهو ق یمنطق ینییاو را با تب یینایب تی( وضعرزنی)پ ناشاهد

 .شاون خانم دیدـ 

 درسته. کامالً، بدون شک ـ

حرف  ،کنار تو نشستهمن دارم با آقایی که  .م حرف بزنیمخان بهتره درمورد این ـ

 ؟نخاروندیمی رو دماغتون ن، چرا داشتیبخ زنم.می

 کرد...خاروندمش چون یه کمی اذیتم میمی، اگه خیلی برات مهمهـ 

 !بخشیداوه، بـ 

 خاطر عینکتونه؟این بهـ 

دو روی  تا عالمت روعینک شما اون دو شه به کارمون برسیم؟حاال می ؛درستهـ 

  طرف دماغتون ایجاد کرده.

 تا حاال بهش فکر نکرده بودم.ـ 

 دهنده.خیلی هم آزار، آزاردهنده باشه بایدـ 

 وقت عینک نزدم...هیچ من از این موضوع اطالعی نداشتم.ـ 

 ...اری برای یه وقت دیگه؟ذزشکی رو بپشه چشممی بینبـ 

 همین دو عالمت رو اطراف دماغش داشت!، خانمی که شهادت داد قتل رو دیدهـ 

 گه...درست می، خدای منـ 

 ای همدونم آیا کس دیگهنمی .تا حرفم تموم بشهن ییه دقیقه اجازه بد لطفاًـ 

  ...متوجه شد یا
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  ؟منظورت چیه ـ

 زده؟دونی عینک میینک؟ تو از کجا میبدون عـ 

 ها رو داشت. خاروند؟ فرورفتگیمی رو چون دماغشـ 

 منم دیدم.ـ 

 شه گرفت؟...ای میخب؟ چه نتیجهـ 

 .  (10: 01: 05: 0357)لومنت،  کنیرد میخُ رو دیگه داری اعصابمـ 

که بر اثر  ییهاتهمچون عالم یایمنطق یۀبا استفاده از قض نیِّفرد مب ،الوگید نیا در

مدام آن را و شده است  جادیمنصفه اهیئت یاز اعضا یکیدماغ  یزدن رو نکیع

دست به  شده بود، جادیزن اریدماغ پ یکه بر رو ییهاخاراند و مطابقت آن با عالمتمی

 شیدماغ خو یبر رو ینکیگذارد که افراد عمی نیزند و قاعده را بر امی اسیق

 .ستین اقاعده مستثن نیاز ا زیزن نپیر جهیدرنت ؛گذاشتن دارند نکیع بر اثر ییهاعالمت

 یهااز عالمت یول ؛نزده بود نکیزن در روز دادگاه عریکه پ ردیگمی جهیدر ادامه نت

بوده است و لذا در  ینکیکه ع دبرمی یله پئمس نیآن به ا یدماغ و خاراندن جا یرو

چالش زن را بهریشهادت پ نیچننیادامه ادر . از همین روست که کنداو شک می یینایب

 پرسد:منصفه میهیئتدر  ینکیاز همان فرد ع وکشد می

 زنی؟خواب عینک میتخت یتوـ 

 زنه. کس وقت خواب عینک نمیهیچ زنم.نمی ،نهـ 

  . زنهمنطقیه که فرض کنیم اون خانم هم موقع خواب عینک نمیـ 

زنم وقتی هم همچنین حدس می ،زنممیدونم. حدس نمی دونی؟تو از کجا میـ 

 .عینک نداشته ،کردهو نگاه میر بیرون داشته از پنجره

ها هم چراغ قتل هم اتفاق افتاد.، پنجره چرخید تسموقتی بهمه گفت خانـ 

  ...و بزنهر وقت کافی نداشته که عینکش خاموش شد.
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گم ولی من می، هشتو کُر دیده که پسره پدرش یه حدس دیگه. شاید اون واقعاًـ 

  . که یه شبح از پسره رو دیده

 دونی اون چی دیده؟ تو از کجا میـ 

ۀ قادر بوده از فاصل عنیی اله،ؤخانم زیر س اون عنین یدونم که اآلمن فقط میـ 

اون هم تو شب، بدون عینک یه آدم رو تشخیص بده؟ تو نباید  فوتیشصت

 (.     10:24:01: 0357)لومنت،  ای اعدامیه نفر رو بفرستی برخاطر همچین شهادتی به

زند و بدون نمی نکیدر خواب ع کسچیکه ه گرید یمنطق یۀقض کیبا  نیِّمب فرد    

زن بنابه ریرسد که پمی جهینت نیبه ا ،دده زیتم یخوبدور را به ۀتوان فاصلنمی نکیع

 نیا .ستدر تختخوابش بوده ارا شنیده، قتل  یکه صدا هنگامی دش،اظهارات خو

  کند:زن نقل میریپ انشکل از زب نیاز اعضا بد یکیرا  تیوضع

تونه بخوابه. از گرما داره خفه نمی، یه خانم داریم که تو تختش دراز کشیدهـ 

بینه که پسره درست در خیابون مقابل می کنه...میاز پنجره به بیرون نگاه . شهمی

چی بوده همه وده دقیقهدوازده قیقاًساعت هم د پدرش. ۀکنه تو سینمیفرو چاقو رو

 آد. جور درمی

 .ستزنه ةپسره درست مقابل پنجر ةپنجر شناخته.یه عمریه می روپسره ببین ـ 

ترن هوایی همون لحظه داشته از اونجا  .قسم خورد که دیده پسره این کار رو کرده

در همان  نکهیو هم ا دهب یصختش یخوببه وقاتل ر ریتصو تونستهیم شدهرد می

احتمال  ،کردهیم جادیکه ا ییصدا با هماون که شدهیرد م ییترن هوا هم لحظه

: 0357)لومنت،  سخت بوده اریبس بشه،داده  صیاز هم تشخ یخوبصدا به نکهیا

11:06:07  .)  

به  یعنی ،شودو قانون می هینظر و ارائۀ ینیبشیصحبت از پ یوقت ،قانونمند نییتب در    

آنجا  کند،میبدان اشاره  زین یکیاست که نورمن بل یزیچ نیاست و ا ازین علت نییتب

در  دیمعلول را با و علت ۀرابط م،یبدان نییو تب ینیبشیاگر اهداف علم را پ دیگوکه می
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 ینیبشیاستفاده و پ نییها در تبنکه از آ ینیقوان امداد و تم صیتشخ دهیپد کیوقوع 

علت دو شرط  نکهیو ا؛ (24 :0435 ،یکی)بل علت هستند بر یمبتن ،شوداستفاده می

شرط الزم آن است که همواره  .را الزم دارد 00یو شرط کاف 04شرط الزم یعنی یاساس

آن است  یو شرط کاف ستیدر کار ن یمعلول ،الزم است و بدون آن لوقوع معلو یبرا

 ود علت باشدوج نییتواند تبوقوع معلول الزم است و وقوع معلول نمی یکه برا

 یریگشکل یدرخصوص دو شرط اساس. (24: 0435 ،یکیبل ؛401: 0416)استنفورد، 

کنشگرانه بوده و  یاشاره کرد که وقوع قتل عمل دیبا نیدوازده مرد خشمگعلت در 

شرط  قاعدتاً، دهددو کنشگر آگاه رخ می نیبمایاست که ف یچون کنش عبارت از عمل

 ی)قاتل( است که بدون حضور او، قتل کنشگر یفرد رخ دادن قتل حضور یالزم برا

چاقوی »ی بر اثر زیراز جراحت و خون افتاد و چون در قتل مذکور عالئمیاتفاق نمی

مشاهده شده ( 11:20:00: 0357)لومنت، « مقتول فرورفته بودۀ داری که تو سینضامن

است که قاتل  یمانچاقو ه نیکه ا رندیگمی جهیمنصفه نتهیئت یاز اعضا یاست، بعض

 ۀمسئل گونهنیو ا ؛هاری کرددیخر یاز سمسار را آن گفته کهخودش در اعترافاتش 

 : ردیگمنصفه مورد بحث قرار میئتیه نزدچاقو 

 ست؟طور نیاین ؛خریدنش یه مدرک خیلی مهمه ۀاقو و همچنین پروسـ چ

  .درستهـ 

ساعت  ...گه کهپسره می .کی .یه بار دیگه مرور کنیم رو خوبه. بهتره که حقایقـ 

 البته بعد از اینکه از پدرش سیلی خورده. هشت شب خونه رو ترک کرده.

 «. مشت» :اون گفت، «سیلی» :اون نگفت ،نه نه نهـ 

اون  ،بعد از اینکه از پدرش مشت خورده خیلی فرقه.« مشت»و « سیلی»بین ـ 

دار رو قوهای ضامنچا جا یکی از همونهمون و به یه سمساری رفته... یممستق

 معمولهایی غیرکاریچاقو کنده ۀدست دار معمولی نبوده.خریده... یه چاقوی ضامن
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فقط یه دونه از این نوع چاقو گه می ،فروخته رو صاحب سمساری که اون داشته.

 (. 11:25:01: 0357)لومنت، داشته 

 شرطِ تیئآن ه یاز اعضا گرید یکیدر ادامه  .دانندقتل می ییچاقو را عامل نها نیبنابرا

چراکه اعضا  ؛بردال میؤس ریمحکم ز یادار را با استفاده از ادلهضامن یالزم بودن چاقو

در همان لحظه  نیِّاما فرد مب .بوده است یابینا یگفته بودند که چاقو یبه نقل از سمسار

 گانتعجب هم ۀیکه ما دهدنشان میهمان چاقو  هیرا درست شب یدارضامن یچاقو

    :دیگوشود و در ادامه میمی

و یکی دیگه با  و گم کردهر ه پسره چاقوشکگم این احتمال وجود داره من میـ 

 شته.و کُر چاقویی مشابه پدرش

 امکان داره.ـ 

من به عمرم یه چاقو مثل نه  .این چاقو خیلی کمیابه به این چاقو یه نگاهی بنداز.ـ 

  .و به پسره فروختهر اینخودش  کهو نه صاحب سمساری  این دیدم

 ست؟خوای بگی این یه چاقوی دیگهیعنی میـ 

 . گم که احتمالش وجود دارهمن فقط میـ 

 گم احتمالش وجود نداره!و من میـ 

  !این دیگه از کجا پیداش شد؟ـ 

 . همون چاقوئهـ 

 معنی این کار چیه؟ از کجا آوردیش؟  ـ

و از یه ر پسره این ۀحلم بهم گفتم برم با خود. دیشب برای هواخوری رفتم بیرونـ 

لومنت، )پسره خریدم. به قیمت شش دالر  ۀاز خونتر حراجی دو بلوک پایین

0357 :11:27:17).  
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 ؛تواند شرط الزم باشدقتل بوده است و نمی یبرا یچاقو شرط کاف ،بیترت نیبد 

چاقو در شکم شته شده باشد و فروکردن کُ ریگید زیبا چ مقتولاز قبل  دیچراکه شا

 باشد. یسازصحنه

 یومعلولروابط علت نییتب یبرا بعضاً خیدر تار که اشاره کرد لهئمس باید به این اما

که  ییهاکنند که عبارت است از امکاناستفاده می  خالف واقع یهایاز شرط

 ت،یها درباب معنا، اهمیداور ۀهم نیبنابرا .و رخ نداده است فتدیتوانست اتفاق بمی

است  فتادهیآنچه اتفاق ن ةهستند دربار ییهاو مانند آن متضمن فرض یلّع یرویزوم، نل

 ىهایشرط ئلۀلذا مس .( 401: 0416افتاد )استنفورد، چه اتفاق میآن دربارة ییهاو فرض

 اریو معناى استعداد را دراخت دأییخالف واقع پاسخ سؤاالت انتقادى مربوط به قانون ت

 ایاستدالل  کیبر  دیکأت ای ابىیمورخان براى ارز ۀلیوسغلب بهما خواهد گذاشت و ا

 0301در سال  تلریاگر ه»گزاره که  نینمونه ا برای روند.کار مىهمعرفى مورد خاص ب

 نییاى است که اغلب در تبگزاره« کردآن کشور را فتح مى ،کردبه انگلستان تجاوز مى

علوم و زندگى روزمره کاربرد  در هاینوع شرط نیرود. اکار مىجنگ جهانى دوم به

   (.14ـ12 :0473)گودمن،  فراوانى دارند

منصفه هیئت یاعضا یبارها از سو زین نیدوازده مرد خشمگ خالف در یهایشرط

موارد به بحث  نیاز ا یکی .ردیگقتل مورد استفاده قرار می ةپروند یبررس نییتب یبرا

بحث و  نیا انیاز اعضا با ب یکیگردد که رمیدار و نسبت آن با متهم بضامن یچاقو

توسط کس  ،را گم کرده آن کندکه متهم ادعا می ییچاقو دیامکان که شا نیا یبررس

گذارد که درصورت می نیلذا امکان را بر ا ؛شده و مرتکب قتل شده است دایپ یگرید

ف واقع را خال یشرط نیِّفرد مب وهیش نیبد .افتدمی یچه اتفاق یی،ادعا نیصحت چن

 :دیگومی وبرد کار میبه
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و یکی دیگه  و گم کردهر که پسره چاقوش گم این احتمال وجود داره...من می ... 

 (.11:27:13: 0357)لومنت،  امکان داره... شته.و کُر با چاقویی مشابه پدرش

 ییترن هوا یبار بحث صدا نیکند و اخالف واقع استفاده می یاز شرط زو در ادامه با

هند باکه گفتهرا  ناشاهد یادعا و بدین وسیله کشدمی شیپبه لحظۀ وقوع قتل را در

 نیا یبا بررس نیبنابرا برد.میال ؤس ریز ،انددهیتول( را شنق)پسر م قاتل یوضوح صدا

 :  کندال میؤمنصفه سئتیه یپردازد و سپس از اعضاه میئلمس یامکان به بررس

هوایی با سرعت متوسط از یه ترن  کشه تا یهول میدونه چقدر طکسی اینجا میـ 

 ؟ فرضی عبور کنه ۀنقط

 یازده ثانیه؟  یادونم. ده نمی ـ

و ازتون بپرسم کسی از شماها ر این ناریذحاال ب حدس خیلی خوبیه. دیگه نبود؟ـ 

 قت پیش یه آپارتمان که در نزدیکیتا حاال نزدیک ترن هوایی زندگی کرده؟ چند و

  . ود رو نقاشی کردم. سه روز طول کشیدترن هوایی ب

 چطور بود؟ـ 

 صدا؟ پرسرو ـ

   !اش بوداوه، پسر، پرسروصدا واسه یه دقیقهـ 

صدای  ،ها باز باشنوقتی پنجره کردم،ترن هوایی زندگی می نزدیکی من یه زمانـ 

  . و بشنویر تونی صدای خودتحتی نمی .غیرقابل تحمله ترن تقریباً

 تونیم فرضمی ،های دوتا واگن آخر دیدهم قتل رو از بین پنجرهچون اون خانـ 

بنابراین ترن  ؛هم تازه عبور کرده بوده نکه ترکنیم جسد وقتی روی زمین افتاده 

هم برای ده ثانیه کامل قبل از افتادن ر واحد پیرمرد ایجاد کرده اونکنا کلی سروصدا

 . (00: 11:43: 0357لومنت، )جسد روی زمین... 
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 . تبیین عقالنی2ـ2ـ3

و علوم قرار دارند تا  خیتار نیب هایتحت تأثیر تفاوت شتریب ــ گرید ۀفالسف

با  ی،خیو اعمال کارگزاران تار هاتیفعال ،هاشنک نییبر تب ــ هاآنمیان  هایتشباه

 لیطور خالصه با توجه به علل و دالو به ارهایت، معیّاها، اعتقادات، نتوجه به خواسته

 نییاز تب یتوان برداشت عقالنکه برداشت آنان را می یطورهب ؛ورزندتأکید می ،انآن

برداشت  یهاهیاز نظر یکی(. 43: 0473 ،ینوذر؛ 36: 0477اتکینسون، ) دانست یخیتار

  :باور است نیبر ا . ویاست نگوودیکال یعقالن نییتب یۀنظر ،خیاز تار یعقالن

ها فکر و باشند که در آن یاعمال ،ردیگقرار میمورخ  ۀکه مورد مطالع یاگر اعمال

آن عمل  یهاتبع آن مدرک و مستنددر کار است، به ییقابل شناسا یشکلبه شهیاند

به عبارت  .را بر او فاش و برمال سازد شهیباشد که حضور فکر و اند یزیچ دیبا

که  یاالت بدنحرکات و ح ایخود زبان،  ایزبان:  ایباشد  شهیاند ناتییتب دیبا ،گرید

 ای ،کند انیب گرانید یبرا ایخود  یخود را برا ۀشیاند یها متفکرآن ۀلیوسهب

مانده از آن حرکات و حاالت در جهان یبرجا یاز زبان آثار یو نماد شهیاند

 یاز آن آثار که شخص یرونوشت قابل اعتماد و موثق ۀنسخ ای ،ملموس و مشهود

را که آن حاالت و  یاشهیفکر و اند ،بین ترتها باشد و به آقادر به خواندن آن

 . (211: 0431 نگوود،ی)کال کند یخود او بازساز ۀهچون تجرب ،کنندمی انیحرکات ب

اشاره کنیم، باید  دوازده مرد خشمگینای از تبیین عقالنی در اگر بخواهیم به نمونه    

 گوید: به جایی از داستان بنگریم که یکی از اعضا می

شب اتفاق نیمه دقیقه بعد از ده قتل .کار پسره بوده فرض کنیم که قتل واقعاً بیاینـ 

ه... ساعت برگشت خون ه؟ ...دستگیر شد پسره چطور توسط پلیس حاال .افتاده

ال ؤو حاال س راهروی آپارتمان دستگیر شد و توسط دوتا بازرس درای وخوردهسه
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اید سه ساعت بعد به خونه چرا ب، شته بودو کُر پدرش اگه اون واقعاً :من

  ...کرد ممکنه دستگیر بشه؟یعنی فکر نمی گشت؟برمی

 برگشت تا چاقو رو برداره.  ـ

 ؟چاقو رو جا گذاشت چرا اصالً ...درست نیست ـ

بعد از یه مدتی  ،شهزده میوحشت شتن پدرشنظر من پسره بعد از کُبه ،بخ ـ

  . شتهچاقو رو جا گذاشه که ه و متوجه میشآروم می

چطور به  .زدگیشما از وحشته به تعریف آهان، این حرف شما بستگی دار ـ

ولی به فکرش نرسید  ،چاقو پاک کنه ۀدست فکرش رسید که اثر انگشت رو از روی

 (.  11:06:45: 0357)لومنت،  چاقو رو برداره؟

و افعال  هاشود، در این جلسه سعی بر این است که با توجه به کنشکه مشاهده میچنان

متهم )بازگشت به خانه درصورت ارتکاب جرم و پاک کردن اثر انگشت روی چاقو و 

سپس فراموش کردن آن( به نیت او دست یابند و تبیین نمایند که آیا او گناهکار است 

 گناه. یا بی

 . تبیین روایی3ـ2ـ3

 خیمختص تار ،زعم آنانوجود دارد که به زین ینوع سوم نییمعتقدند که تب گرید یگروه

از آن،  شیپ عیکردن وقا تیقل و روانواقعه با  کی این نوع تبیین، براساس است.

 یخیتار نییاز تب ییتوان برداشت روامی را طبعاً نیینوع تب نیگردد. امی نییو تب حیتوض

 یهاوندیاز پ یگزارش ییروا نییتب ،بیترت نیبد (.37ـ36: 0477 نسون،ی)اتک کرد ریتعب

 دهدارائه می ،نجامدیب ینیّمع یخروج کیکه به  یندایرا در قالب فرحوادث  نیب

 .  (57: 0436 )محمدپور،
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است  ییآنجا نیدوازده مرد خشمگ لمیدر فاز روایت قتل  ییروا یهانییجمله تباز    

به گذشته و  منظور تبیین مسئله، ، بهداده بود رأی متهم یگناهیکه به ب یکه شخص اول

  :باور است که نیدهد و بر اتهم ارجاع میم ۀستیز ۀتجرب

ساله بود هنُ دنیا اومده.فقرا به ۀمحل یتو، و کتک خوردهر این بچه تموم عمرش ـ

وقتی که ، خونه بودهیک سال و نیم هم توی یه یتیم ده...و از دست میر که مادرش

 پدرش به جرم جعل اسناد تو زندون بود.

 شروع خوبی نیست. اصالً ـ

زده تو چون هر روز یکی می چرا؟ ندونیمی ؛وحشیه و ناخلف. همیشه بوده اون ـ

ای بهش مدیون چند کلمه نمفکر ک جده سال بدبختی کشیده.ه هر روز.، سرش

 . (0357: 04: 11: 0357لومنت، )باشیم، همین 

 ییاز اعضا یکی ، ازآنِاستفاده کرده ییروا نییکه از تب ییهاالوگیاز د گرید یکی   

 عیبه وقا ،شیخو یادعا دأییت یبرا . ویت که معتقد به گناهکار بودن متهم استاس

   :دیگومی و کندشب قبل حادثه استناد می

برگشته دقیقه  ودهسینما... ساعت سه رفتهدقیقه  وسییازده گه که ساعتپسره میـ 

و گه که دهمچنین می ،و مظنون به قتل دیدهر و مرده و خودشر پدرش خونه و

حاال چه بالیی سر چاقوی  .های آپارتمان پرتش کردن پاییناز پلهبازرس پلیس 

 ...دار اومده؟ ضامن

 ...گه که در راه رفتن به سینما از سوراخ جیبش افتادهخودش میـ 

که از اون به بعد چاقو  گهو همچنین میوده دقیقه وسی و سهیازده یه وقتی بین ـ

 .رو ندیده

به  اون شب پسره اصالًمعلومه که  کامالً ،اینا رو خودش ساختهۀ به نظر من هم ـ

 .سینما نرفته
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 بره بیرون.وسی دقیقه یازده کدوم از ساکنین آپارتمان ندیدن که ساعتهیچ ـ

: 0357)لومنت،  کدوم از کسایی که اون شب سینما بودن هم ندیدنشهیچ

11:26:05 .) 

 . بازسازی امرهای تاریخی   1ـ2ـ3

 کهاست  05ییرگرایتفس، ردیگقرار می خیدر تار نییکه درمقابل تب یگرید دگاهید

در ارتباط با  نییچراکه تب؛ فهم کرد دیرا با یخیتار یهادهیمعتقدند پد طرفداران آن

و موضوعات علوم  هادهیو فهم در ارتباط با پد یعیو موضوعات علوم طب هادهیپد

(. از 21: 0473نیچه و دیگران، ) ابدییم عنام یخیعلوم تار ،یلتاید ریتعببه ای یانسان

ها بسنده آن نییبه تب ،یکیزیو ف یعیفهم موضوعات علوم طب یبرا ،کوریر دگاهید

تا با  افتیاز آن موضوعات را  یادر درون خود نمونه توانینم گاهیچو ه شودیم

ر علوم اما د .را هم شناخت یخارج یءخود، آن ش یرجوع به آن و با شناخت درون

که حوادث  ی هستیمو خواست و خاستگاه کسان زهیدنبال فهم انگ، بهیو انسان یخیتار

همچون مفسران، انسان بوده و  زیها ناند و چون آنوجود آوردهرا به یخیو آثار تار

و  یو مفسران و دانشمندان علوم انسان ی،و اجتماع یانسان عیآورندگان وقادی)پد یهمگ

 تیفعال کیکشف و فهم  یمفسر درپ جهیرنتهستند، د یسانکی تیهو ی( دارایاجتماع

: 0415به نقل از حسنی، ) است که مثل و مانند آن در درون خود او وجود دارد یانسان

و مفهوم فهم از آن،  خیاز تار ییرگرایتفس شخصیت دیدگاه نیتراما مهم .(37ـ36

 یمعنامتن )به ةآورنددیپد ۀحالت و تجرب یاست که فهم را عبارت از بازساز یلتاید

است( در زمان انجام فعل در درون مفسر و  یعام که دربردارندة هر عمل معنادار انسان

بودن  یخیتار ،یانسان اتیجاست که حنیو از ا داندمی (یمُدرِک )دانشمند علوم انسان

   (.37همان، ) شودیمطرح م یلتاید کیآن در هرمنوت ریآن و لزوم تفس
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و استوار به فهم دانست و آن را از  یرا درحد علوم انسان یخیتار یآگاه یلتاید

خارج کرد و معتقد بود که  ،سروکار دارند حیکه با توض علومی یعنی ی،عیعلوم طب ریمس

مورد نظر برقرار  ةدیرا با پد یزبانو هم 06یهمدل دیبا یعلوم انسان یهادهیفهم پد یبرا

و خود را در نقش کنشگر قرار دادن  ینیگزیه جامنوط ب یامر نیبه چن یابیدست .کرد

ها و از کنش یخیتار ینییتب ،گذشته یداشت با بازساز یسع . از همین رو بود کهاست

: 0416ی، احمد؛ 455ـ454: 0432 ،یلتای)د اوردیدست بهکنشگران ب یهاتین

 به ،هم متونروش عام ف ۀبمثابه ،کیکرد تا هرمنوت شنهادیپ یلتایبود که د نیا. (011ـ33

 یموضوع اصل نیبنابرا. (040: 0435 )گادامر،گردد  مبدل یکل علوم انسان نیادیروش بن

و  یمتن، بلکه شناخت زندگ ینه شناخت متن و نه شناخت معنا»ی لتاید کیدر هرمنوت

 یخیتار یهامدارک و داده یبا بررس ی،لتای. از نظر د«است در متن افتهیظهور اتیح

 یذهن یایدن یاگونهکرد و به یاو را بازساز یذهن یایعصر مؤلف و دنتوان جهان هممی

که هدف  دیگوفهم نائل نشده باشد. او می نیبه ا زیخود او ن یمؤلف را شناخت که حت

درک  نیسان که او خود را چنآن ،از مؤلف است یتردرک کامل کیهرمنوت یاصل

با طرح کردن  یلتای. دافتین راه توامؤلف هم می یهابه ناگفته یعنی ؛نکرده باشد

 دیفهم متن با یمتن برآن بود که برا ریدر امر تفس «یخیتار یهانشانه»نقش مهم  ۀمسئل

عصر مؤلف خود را هم دیمفسر با یعنیبرقرار باشد؛  یزمانهم کیمفسر و مؤلف  نیب

 . عصر خود سازدکند، نه آنکه مؤلف را هم

بحث فهم واقعه  نیدوازده مرد خشمگه در شدمباحث مهم و مطرح گریاز د اما

 یزبانو هم یهمدل قیاز طر نهیفضا و زم یبه بازساز لئقا ییلتاید یکردیاست که با رو

از  یبعض یبه بازساز ،قتل ۀبهتر مسئل نییتب یمنصفه براهیئت یلذا اعضا .است
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شهادت  ۀصورت صحن نیاعضا بد نیاز ا یکی .پردازندآن واقعه می یهاصحنه

 کند: می یبازساز ،است دهیکه ادعا داشت متهم را درا  یمردریپ

زیر اینجا و  واحد پیرمرد دقیقاً هم آپارتمانی که قتل توش صورت گرفت. اینـ 

آشپرخونه،  ،ترن هوایی، اتاق خواب، اتاق نشیمن ؛شبیه به همین واحده کامالً

سمت گفت که رفته به مردریپ .اتاق خوابش بوده یپیرمرد تو ها.حموم، هال، پله

ورودی رو باز کرده و در همین لحظه پسره رو  مسیر هال رو طی کرده، درِ در...

 ؟ گمدرست می ؛ومدهاها پایین میدیده که با عجله از پله

  .درسته امالًک ـ

خب،  اینکه جسد افتاد روی زمین... ثانیه بعد از پانزدهبرای نوزدهمین بار درست ـ 

 .فوته وسهچهلهال هم  فوت. دوازده شهمی ،از تختخواب تا در شد بذار ببینم، این

 و همچنین اتاق خواب برسه به درِ کرد تا...فوت طی می دوازده بایستاون می

 ؛ثانیه پانزده یتو ها رواین ۀهم ورودی. فوت کل مسیر هال رو تا درِ وسهچهل

 تونسته این کار رو بکنه؟می نکنیفکر می

 .تونستهمیالبته که  ـ

 برای نشستن روی صندلی به کمک احتیاج داشت. ،رفتاون خیلی آروم راه میـ 

 یه جوری نشون دادی که مسیر طوالنی به نظر بیاد. ـ

  .لنگه، خیلی طوالنیهبرای یه پیرمردی که پاش می ـ

دوازده  .اون دوتا صندلی حکم تختخواب پیرمرده رو دارن. صندلی رو بده من ـ

 خوابه. تاقا این صندلی درِ نجا شمردم.قدم از او

 !ستاوه، مسخره ـ

 .تونی همچین چیزی رو بازسازی کنینمی ـ

 گردم.زنم و برمیمن تا اون دیوار قدم می فوت بود. وسهچهل هال ـ

 گیری؟چرا داری وقت همه رو می ؛خودیهکار بی ببین، واقعاً ـ
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خوایم بازسازیش حاال ما می کشه.طول می ثانیه پانزده تو خودت گفتی که فقط

اگه یادت باشه در  ورودی رو باز کنی؟ و نقش درِ ونیشه شما اینجا بممی .کنیم

 شمار داشته باشه؟کسی ساعتی داره که ثانیه هم قفل بود

   .من دارم ـ

شمار نتظرم ثانیهم یو هم نگه دارر افتادن جسد. یادت باشه وقتشه صدای می ـ

 چقدر شد؟ ؛درسته ،در بایست قفل برسه.دوازده  به

  .ویک ثانیهچهل دقیقاً ـ

  . (11:52:57: 0357لومنت، )بوده که اتفاق افتاده  یبه نظر من این چیز ـ

کنند با داده، کاراکترهای فیلم سعی میبدین ترتیب، با استفاده از بازسازی امر واقع رخ

زعم ای که بهگونهبیاورند؛ بهدست زبانی با آن واقعه، تفسیری عینی را بههمدلی و هم

ای و های ارزشی دوری گزینند و صرفاً با بررسی زمینهخودشان، از دخالت قضاوت

 مداری مسئله را تشریح کنند.بافت

 منصفه  هیئتش در مواضع و ارز تینیع. 3ـ3

 . عینیت 1ـ3ـ3

ذهنی، گونه دخالت قائل به تفسیری عینی از رویدادها بدون هیچ 07گراهاعینیت

ها در بررسی (. آن061: 0412هستند )دری،  01های ارزشیداوری و قضاوتپیش

طرفی را گونه بیکنند. کالینگوود اینطرفی را اتخاذ مینوعی مواضع بیبه هاپدیده

 کند: تعریف می

های ارزشی های اخالقی یا قضاوتمعنای خودداری از قضاوت کردنطرفی بهبی

طرف کسی است که تنها ریخی است. در این مفهوم، مورخ بیدربارة واقعیات تا

کند، بدون آنکه به خود اجازه دهد تا آنچه را اتفاق افتاده است کشف و بیان می
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بگوید این کار خوب بود و آن کار بد، این شخص بر صواب بود و آن شخص بر 

 (.  060: 0431خطا )

گونه که توانند گذشته را واقعاً آننگاری، رانکه مدعی شد مورخان میدر حوزة تاریخ

 بوده است، بازشناسند.   

نزاعی بر سر عینی بودن و ذهنی بودن مسئله است. در  دوازده مرد خشمگینفیلم 

وهلۀ نخست، اکثر اعضا ادعای عینی بودن واقعۀ قتل را دارند و برای همین است که در 

چنین او را به پذیرش عینی ود، اینگناهی متهم رأی داده بواکنش به نفر اولی که به بی

 گویند:کنند و میبودن واقعه دعوت می

 گناه باشه؟کنی بیفکر می تو واقعاً ـ 

  دونم.نمی ـ

اون بچه  اونچه ما شنیدیم رو شنیدی.. دادگاه حضور داشتی یما تو ۀبقی لتو مث ـ

چهار اینچ  چاقو رو خب، به سن بلوغ رسیده. .سالشه هجده فقط یه قاتل خطرناکه.

 (.11:00:41: 0357)لومنت،  و اثبات کردنر م شهود ایناتم پدرش. ۀکرده تو سین

شکلی اند آن اتفاق را بهدهند که توانستهسازی شهود ارجاع میها به روایتدرواقع آن  

وحدیثی مانده باشد؛ اما شخص اولی که عینی بازگو کنند، بدون اینکه جای هیچ حرف

م رأی داده است و به صحت ادعاهای اعضا و شهود شک دارد، اصرار گناهی متهبه بی

 کند که: می
 کسی غیر اینهیچ های شهود معلوم بود.فکر کنم از گفته نظر من گناهکار بود.بهـ 

اثبات ادعا  ۀوظیف و ثابت کنه.ر تونست غیر اینکسی نمیهیچ و ثابت نکرد.ر

 .گهو میر قانون این و باز کنه.ر هنشتونست دمتهم حتی نمی خود مدعیه. ةبرعهد

 ...دونمآره، می ـ 

و حین ر یه نفر اون کنم که گناهکار باشه.منظورم این بود که خب... من فکر می ـ

 .(11:05:01 :0357)لومنت،  بسیار خب قتل دیده،

 گوید:ها میدرنتیجه در پاسخ آن 
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باید  چیز دیگه بدون هیچ احساسات شخصی و یا کنماونچه که من فکر می 
 (.  11:05:45: 0357پرونده را بررسی کرد )لومنت، 

های ارزشی در های قضاوتاین بدان معناست که فرد مبیِّن پی برده که احتمال دخالت 

 کند مسئلۀ مورد نظر بحث شود. ها وجود دارد و به همین دلیل سعی میتبیین آن

 ذهنیت .2ـ3ـ3

های انسانی قرار دارند که معتقدند در مواجهه با پدیده  03گراهاگراها، ذهندرمقابل عین

(. کیت جنکینز در این باره 075ـ070: 0414طرفی گرفت )دری، توان موضع بینمی

 نویسد:می

فرضی دربارة گذشته گونه تفسیر بدون پیشبا درنظر گرفتن این نکته که هیچ 

ته در زمان حال ساخته وجود ندارد و با توجه به اینکه تفسیرهای راجع به گذش

منظور رسیدن به گذشتۀ شوند، لذا امکان اینکه مورخ بتواند حال خود را بهمی

نظر شخصی دیگر مطابق با شرایط مورد توافق خود به دور افکند، قدری بعید به

 (. 046ـ045: 0417رسد )می

، بر این گویدگیری سخن میوقتی از موضع ایدئولوژیهمچنین ژان بشلر در کتاب     

گیری یعنی انتخاب یک موضوع از بین چند شق ممکن. پس اگر موضع»باور است که 

گیری هم انجام نخواهد شد ها و جامعه نتوانند دست به انتخاب بزنند، موضعافراد گروه

تعبیر کالینگوودی (. لذا باید به10: 0471« )مانندو درنتیجه در حالت بالتکلیف می

(. فیلیپ آبرامز نیز در 247: 0431)کالینگوود، « ، تاریخ اندیشه استتاریخ تمامی»گفت: 

دهد، شناسی مارکسیستی را مورد انتقاد قرار میکه جامعه تاریخی شناسیجامعهکتاب 

 بر این عقیده است: 

شناسی تاریخی مارکسیستی این است که این موضوع را انتقاد معمول از جامعه

های خاصی برای رفتار خاص خود دارند؟ چرا د روشگیرند که چرا افرانادیده می
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کنند خوبی درک نمیلحاظ ذهنی توجه ندارند؟ و چرا بههایشان بهبه معنای کنش

های کار هاست؟ حتی در اردوگاهها تحت تأثیر و برگرفته از فرهنگ آنکه رفتار آن

های خود ای که افراد به مصیبتها، کنش از طریق معانیاجباری و مزارع برده

 (.15: 0435گیرد )آورند، شکل میدست میها بهدهند یا درکی که از آنمی

دوازده مرد ها در فیلم گیریدرباب بحث دخالت ذهن و نقش آن در تصمیم    

کنند و باید گفت هرکدام از اعضا از منظر و جایگاه خویش به قضیه نگاه میخشمگین 

شود که پیرمردی منصفه مشاهده میهیئتاعضای های ذهنی در یکی از اوج این دخالت

گناهی متهم مجاب رسد و آخرین نفری است که به بینظر میگیر و سنتی بهسخت

 کند: ها متنفر است و اظهار میشود؛ چراکه براساس تجربه زیستۀ خودش، از بچهمی

  ه؟مگه ن ؛و شنیدیمر ما تموم حقایق .ببینید، ما همه افراد بالغی هستیم ـ

گوش کن، من  سر و ته یه کرباسن. ی این بچه رو باور کنم.هانگو که حرف ـ

خودت هم  راست تو شکمشون نیست. ةیه رود گذروندم. هاو با اینر تموم عمرم

 (. 11:04:05: 0357)لومنت،  نآدنیا میدروغگو به هاخوام بگم، اوندونی. میمی

گردد که فرزندش او را ترک کرده زمانی برمیها به دلیل بیزاری این شخص از بچه      

 گوید: است. او در این باره چنین می

با یکی دعواش  ه سالش بودوقتی نُ. شهسالش میودو بیست ناآل من یکی دارم.ـ 

. کم مونده بود باال بیارم، از خجالت آب شدم ،و دیدمر فرارش. شد و فرار کرد

سرانجام ازش یه مرد  «.هرطور شده ،ازمسهرطور شده ازت یه مرد می»: بهش گفتم

پسر  فکم. یبا مشت زد تو، هم درگیر شدیم سالش شد، با شانزده وقتی ساختم.

 (.11:00:02، 0357)لومنت،  شه که ندیدمشن دو سال میاآل بزرگی شده بود.
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گذارانه به دارانه و ارزشای جانبگونهذهنیت او دربارة پسرش باعث شده بود که به 

ها یاد شود، بدین شیوه از بچهکار بودن متهم رأی بدهد و در آخر که مجاب میگناه

 کند:می

: 0357)لومنت،  اریذو براشون میر تموم زندگیت های قدرنشناس!بچه ـ

10:21:22 .) 

گیرهای اعضای های قضاوت ارزش در تصمیمهای دخالتاز دیگر نمونه    

های محالت فقیرنشین خواهند دربارة آدمیگردد که ممنصفه به زمانی برمیهیئت

صحبت کنند. )این دیالوگ در بخش تبیین نیز نقل شده است( یکی از این اعضا 

 گوید:می

محل رشد انواع جنایتکارها ، دنیا اومده. این محالتپست به ۀیه محل یون توـ ا

های انگل های محالت پست...واضحه که بچه کامالً دونیم.مون میهستن. همه

 جامعه هستن.

این محالت بزرگ  یکه تو ییهاموافقم. بچه نظر من اینه که با این حرفت کامالًـ  

 (. 11:20:06: 0357)لومنت،  ی بیش نیستنیهاآشغال ،ناهشد

بحث دیگر در ارتباط با مسئلۀ ذهنیت، جایگاه سوژه است که از طریق آن جایگاه،    

 . میشل فوکو در این باره معتقد است: کندمواضع و نظرات خویش را بیان می

تواند این موقعیت را کند که سوژه میجایگاه سوژه را همچنین موقعیتی تعریف می

ای از ها اشغال کند. برحسب شبکههای گوناگونِ ابژهها یا گروهدر نسبت با عرصه

های صریح یا ضمنی او سوژة پرسشگر است و برحسب یک برنامۀ معیّن پرسش

نما او سوژة های سرشتات سوژة شنونده است، مطابق فهرستی از ویژگیاطالع

 (. 11: 0434نگرنده است و برحسب یک نوع توصیف، سوژه یادداشتگر )
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، جایگاه هرکدام از کاراکترها برحسب موقعیتی که دوازده مرد خشمگیندر فیلم     

کنند. را بررسی می شود و از زاویۀ دید همان موقعیت خویش، مسئلهدارند، مشخص می

هاست هر تاریخ مکتوبی نوعی گزینش و نظم دادن به واقعیت»بدین ترتیب، باید گفت: 

(. 56: 0475)ادواردز، « ها نوعی عمل انتخاب، اعتقاد و تفسیر استو از لحاظ ارزش

های ارزشی ای بسیار مهم در قضاوتبنابراین مسئلۀ گزینش و انتخاب کردن مقوله

ها را ها، تعدادی از آنزیرا وقتی مورخان از بین حجم عظیمی از دادهمورخان است؛ 

توان از قضاوت ارزشی فارغ شد )پمپا، اند و نمیگذاری کردهگزینند؛ یعنی ارزشبرمی

0477 :000  .) 

ها که بدان واسطه ها در تعیین جایگاه سوژهها دربارة نقش موقعیتیکی از نمونه

نند، در این فیلم به داستان شهادت شهود )پیرمرد( کنظرات خویش را بیان می

گردد. یکی از اعضا بر این باور است که نحوة شهادت پیرمرد در نسبت با برمی

 گوید: جایگاهی که دارد، باید بررسی شود. به همین دلیل می

درز  و زیر نظر داشتم،ر من خیلی اون دروغ گفته؟ کنی که پیرمردچرا فکر میـ 

منظورم حاضر شدن تو یه  متوجه شدی؟ ؛درست زیر شونه شده بود.ژاکتش باز 

خیلی آروم به سمت  پوره بود.اون یه پیرمرد با ژاکت پاره باسه.ل دادگاه با اون

کرد ولی تالش می کشید...و روی زمین میر پای چپش جایگاه شهود رفت،

تون همهرو بهتر از  کنم این مردفکر می. کشیدچون خجالت می، مخفیش کنه

 ناچیز که در طول زندگیش هیچی نبوده زده...آزار، وحشتاین پیرمرد بی بشناسم...

ه ها نبودوقت اسمش تو روزنامهیا هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفتهکه هیچ

  هفتادوپنج کس بعد ازهیچ زنه.کس حرفی ازش نمیهیچ شناسدش.کس نمیهیچ

یه مردی مثل این  انگیزهین خیلی خیلی غمآقایون، ا طلبه.سال ازش نصیحتی نمی

حتی اگه یه بار ازش  باید بهش گوش فراداده بشه، ها زده بشه.باید ازش حرف
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عقب رونده  براش خیلی سخته که همیشه ،براش خیلی خیلی عزیزه قولی بشه.نقل

منظورت اینه که پیرمرد دروغ گفته تا برای یه بار هم شده مهم  ،صبر کن ببینم .بشه

 باشه؟

صدای پسره رو  و قانع کرده که...ر اما شاید خودش ،اون درواقع دروغ نگفتهه، ن ـ

 (.  11:02:00: 0357)لومنت،  شنیده

بنابراین پیرمرد با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته بود، سعی داشت جایگاه     

ا مخفی ای را برای خویش تعریف کند؛ از همین روست که لنگ بودن خود رتازه

توان گفت او کند عینکی نیست، میکند. حتی درمورد شهادت پیرزنی که تظاهر میمی

گونه که مطلوب هم به نسبت موقعیتی که در آن قرار گرفته است، درمورد واقعه آن

منصفه در دادگاه هیئتکند. از دیگر مواضع سوگیرانۀ اعضای خویش است، صحبت می

های خالف واقع، به در بین شماری از عوامل و شرطیاست که « داده»مسئلۀ گزینش 

دار اکتفا کرده بودند؛ درحالی که استناداتی همچون شهود شاهدان و چاقوی ضامن

 توانستند علل دیگر قتل را نیز بررسی کنند. می

 ها با روایت. شهود و نسبت آن1ـ3

کنند. رضه میع 21مورخان دستاوردها و نتایج خویش را در قالب داستان و روایت

نگارانه ازاساس نگاری به این معناست که متون تاریختعبیری واژة روایت در تاریخبه

کنند ها یا ابعادی از گذشته روایت مینوعی بازگویی داستان است که مورخان از بخش

(. کسانی همچون مکاال بر این باورند که برای تولید روایت دو 27: 0436)محمدپور، 

 روی مورخ است: راهکار پیشِ

پنداشتی از موضوع بسازند بدون وارسی . مورخان روایت خویش را مطابق پیش0 

درستی بازنمایی های مفصل دربارة موضوعی را بهپنداشت دانستهاینکه آیا این پیش
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. دومین شیوة 2نامم... کند یا نه. این نوع روایت را تاریخ از باال به پایین میمی

اریخ نامعتبر عبارت است از تمرکز بر بخشی از یک موضوع معمول در تولید ت

 (.  030: 0417شود )کننده از کل موضوع میتاریخی که باعث برداشتی گمراه

شناختی در علوم های معرفتها با اثرگذاری بر حوزهمدرندرواقع امروزه پست     

: 0436و خدادادی، زاده اند )قاسمچالش کشیدهانسانی، میزان اعتبار روایت را به

 اند:( و بر این عقیده053ـ051

گویی معصومانه بوده است. شده همواره چیزی بیش از نوعی داستانتاریخ نوشته 

حامل اصلی توزیع و استفاده از قدرت شده یگانهدقیقاً بدین خاطر که تاریخ نوشته

بخشد، می های تاریخی را در قالب نوعی روایت سازماناست. همان کنشی که داده

واسطۀ متصف کردن گذشته گذارد، بلکه بهاز واقعیت حقیقی را میتنها توهمی نه

به صحتی تقلبی سرانجام همچون سازوکاری درجهت اعمال قدرت در جامعۀ 

 (.  52: 0430کند )مانزلو، معاصر عمل می

ت یافت و توان به یقینی از معنا دسها نمیها، در روایتمدرنزعم پستبنابراین به 

ها به همان اندازه که یافت اند که محتوای آنهایی واژگانیقصه»های تاریخی روایت

 (. 15)همان، « شودشود، ابداع نیز میمی

 گوید:ها را نقد کرده بود، میروایتجنکینز نیز به نقل از لیوتار که کالن    

ام آن دسته از ها( این است که تمروایتها )کالنقبل از هرچیز معنای آن 

بخش کهن که پیشاپیش قائل به برتری مسلّم مراکز مختلف بودند چارچوب سازمان

هایی مشروع و )چیزهایی مثل انگلومحور، اروپامحور( دیگر بیش از چارچوب

هایی موقتی هستند که نه برای بیان منافع شوند؛ بلکه افسانهطبیعی تلقی نمی

: 0417رفتند )شمار میفع بسیار خاص مفید بههمگانی، بلکه صرفاً برای بیان منا

067  .) 
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های خاص تکوین و انتقال قدرت هستند که عناصری از ها ازجمله ویژگیلذا روایت 

 (.  50اعمال و تحمیل قدرت بر سایر عناصر جامعه را در خود دارند )همان، 

ت نقل های خویش را در شکل داستان و روایکه اشاره شد، مورخان گزارشچنان

کنند و با توجه به اینکه ذهنیت همواره امری دخیل در نحوة مواجهه و مواضع می

روایت  دوازده مرد خشمگینشود، در فیلم مورخان نسبت به پدیدة مورد نظر تلقی می

اند و اینکه از عبارت است از گزارشی که شهود برمبنای مشاهدات خویش بیان کرده

گونه که یی مورد استناد قرار گرفته بود. اما همانهامنصفه چنین روایتسوی هیئت

کنند و آن را امری جدا از ایدئولوژی و مناسبات ها را نقد میها روایتمدرنپست

ها مورد پرسش سازی شهود و میزان اعتبار آندانند، در این فیلم نیز روایتقدرت نمی

عنوان شاهد در دادگاه تر هم گفته شد که پیرمرد و پیرزنی که بهاست؛ چراکه پیش

سازی کرده حضور یافته بودند، با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته بودند، روایت

بینا( را انکار بودند؛ زیرا هر دو شاهد وضعیت جسمی خویش )یکی لنگ و دیگری کم

منصفه کرده بودند که نقش بسزایی در تبیین موضوع داشت. یکی از اعضای هیئت

 گوید:دهد، آنجا که میپیرمرد را به این صورت مورد ظن قرار می سازیروایت

 گی؟درمورد پیرمرده چی میـ ... 

ثانیه بعد از قتل، پسره رو ندیده  پانزده پیرمرد هم خوای فرض کنیم که...می حتماً ـ

  رفته؟ها پایین میکه داشته با عجله از پله

  نه؟ ،ی این پیرمرد هم خیلی اهمیت داشتهاحرفـ 

 همه بحث برای چیه؟ خب، اینـ 

گفت که  سمت در دویده؟ رفته کنار در، مگه نه؟پیرمرد گفت که به، صبر کنـ 

  .کنمدویده. البته تا اونجایی که من فکر می
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اون گفت که از  تونست تا اونجا دویده باشه.اما چطور می یاد ندارم چی گفت.بهـ 

خوام بدونم چطور یه کافیه؟... من فقط می سمت در رفته این براتاتاق خواب به

تونه مسیر می ،کشههاست روی زمین میدلیل ضربه سالو بهر پای چپش هپیرمرد ک

: 0357... )لومنت، ثانیه طی کنه ی پانزدهورودی رو تو تا درِ بین اتاق خواب

11:51:53 .) 

کشد ه طول میثانی 00همچنین در قسمت فهم و بازسازی فضا و زمینه بررسی شد که 

شویم فوت را طی کند. بدین ترتیب، متوجه می 02رود، بتواند تا فردی که لنگان راه می

 ها تا چه اندازه منوط به موقعیت و جایگاه افراد است.که روایت

 . نتیجه  1

 ترینعمده از تاریخی، یهافیلم مخصوصاً آموزشی، هایفناوری که فرض این بررسی با

آیند، می شماربه تاریخی یهاروایت بازسازی و نظری مفاهیم آموزش و انتقال ابزارهای

 توانمی تاریخی یهافیلم بستر در را واقع امرهای همچونمفاهیمی  دریافت شد که

 مباحث درک و تفسیر امکان واقع، امرهای همین بستر در و داد قرار بررسی مورد

 خشمگین مرد دوازده فیلم بازخوانی با ترتیب، بدین آید.می فراهم تاریخ زبانی فلسفۀ

 این فکری یهانزاع و گراها،ذهن و گراهاعین یعنی تاریخ، فلسفۀ در مهم رویکرد، دو

 عینی بر تأکید که گراهاعین دربرابر فیلم برآمد که محتوای از شد. بررسی جریان دو

 در ذهن لتدخا و ارزشی قضاوت مسئلۀ به گراهاذهن دارند، تاریخی یهافاکت بودن

 یعنی تاریخ، در مهم تبیین سه فیلم، همین برپایۀ کنند.اشاره می تاریخی یهابررسی

واکاوی شد و ذیل  هرکدام خاص مفاهیم و روایی، تبیین و عقالنی تبیین قانونمند، تبیین

شد و  اشاره واقع خالف یهاشرطی و کافی علت و الزم علت همچون مباحثی آن، به

 در ترعینی و ترملموس صورتیبه انتزاعی مفاهیم این ین فیلم،سپس در محتوای ا
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 از هاآن یهاروایت و کنشگران یهاکنش قرار گرفت. استفاده مورد تاریخی یهابررسی

 و بافت از تابعی تاریخی کنشگران که بود مسئله این نمایانگر خوبیبه تاریخی امر یک

 راها روایت خویش سوژگی موقعیت یۀبرپا و اندخویش جهان زیست و تاریخی زمینۀ

 مواجه شک با بودن عینی منظر از نیز خود در روایات کنند؛ از همین روست کهمی نقل

 روییم. نوعی با برساخت روایات در تاریخ روبهشوند. بهمی

 هانوشتپی

1. deterministic 

2. educational technology 

3. Cidney Lument 

4. mentality 

5. subject 

6. cause 

7. explanation 

8. understanding 

9. counter-factuals 

10. structure 

11. context 

12. facts 

13. necessary cause 

14. sufficient cause 

15. interpreters 

16. sympathy 

17. objectivism 

18. prejudice 

19. subjectivism 

20. narration 
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