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Abstract 

This study examines the critical discourse of the film “Flying over a Cuckoo's 

Nest”. The present study is a descriptive and analytical study and the Fairclough 

critical discourse analysis approach has been used for analysis. The theories of 

Fairclough, Foucault, and Goffman have also been used in this research. Research 

findings show that there are four discourses in the movie “Flying Over the Cuckoo's 

Nest”. The first discourse is discipline. Discipline is applied to the mentally ill 

through members of the mental hospital. The second discourse is the deconstructive 

discourse in which mental patients within the hospital oppose the structures that 

exist in the mental hospital. The third discourse is motivational discourse. The film 

also shows that the mentally ill are stigmatized by the mental hospital, the family, 

and ultimately members of society, and finally, the discourse of power is seen in the 

film, power being imposed on the mentally ill by hospital members. Among the 

most prominent characters in this film are Nurse Rachd, who is a symbol of power, 

and Murphy who is a symbol of freedom and liberation, and in fact the main 
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protagonist of the film, who intends to free the mentally ill and, according to 

Foucault, insane people from disciplinary institutions. 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Film, Madmen, Hospital, Power. 
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 343 - 483، 1341 آبان، 8، شمارة 22سال ـ پژوهشی(،  ینامۀ علمی )مقالۀ علم ماه

 فاخته ۀتحلیل گفتمان انتقادی فیلم پرواز بر فراز آشیان

 *زاده مهران سهراب

 *** ندا خداکرمیان گیالن ،** آزاد امیدوار

 چكیده

این پژوهش به بررسی گفتمان انتقادی فیلم پرروا  برر فررا  انریانه فاپتره پرداپتره اسر          
تقادی فررالف   پژوهش حاضر مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و ا  رویکرد تحلیل گفتمان ان

هرای فررالف ف فوالروف     استفاده نده؛ همچنین در این پژوهش ا  نظریه برای تجزیه و تحلیل
دهند؛ چهار گفتمان در فیلم پرروا  برر    های پژوهش نشان می گافمن استفاده نده اس   یافته

فرا  انیانه فاپتره وورود دارد؛ اولرین گفتمران ان رسا؛ اسر ؛ ان رسا؛ ا  ضریر  ا  رای          
نود؛ گفتمان دومف گفتمان ساپتارنرکنی اسر     می بیمارستان روانی بر بیماران روانی ا مال

اله بیماران روانی در درون بیمارستان با ساپتارهایی الره در بیمارسرتان روانری وورود داردف     
   همچنرین در فریلم نشران داده     نری اسر   الننرد  گفتمران سرومف گفتمران انر       مخالف  می

ر نهایر  افرراد وامعره    واده و داس  اله بیماران روانی توسر  بیمارسرتان روانریف پران     نده
پروردف قردرت ا  سروی     اند و در نهای  گفتمان قدرت نیز در فیلم به چشم می پورده ان 

هرای ایرن    تررین نخیری    بروسرته  نرود  ا   ا  ای بیمارستان بر بیماران روانی تحمیل می
پرستار راچد و مک مرورفی اسر  الره پرسرتار راچرد نمراد قردرت اسر  و مرورفی           فیلم
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الره قیرد داردف بیمراران روانری و     هایی و در واقع قهرمان اصلی فیلم اسر   ا ادی و ر نماد
 قول فوالو دیوانگان را ا   یر سلطه نهادهای ان ساضی برهاند    به

 تحلیل گفتمان انتقادیف فیلمف دیوانگانف بیمارستانف قدرت  ها: دواژهیکل

 

 مقدمه .1

 مختلر    لروم  دانشرمندان  تووره  مرورد  مسرائل  تررین  پیچیرده  ا  همواره ونون و دیوانگی
 یررادی ماننررد: فوالرروف گررافمنف  نویسررندگانی و و توورره اندیشررمندانف نررا ران اسرر  برروده
 گویراف  فرانسیسکو چون نقانان نیز و داستایوفسکی و نیچه نکسپیرف ویلیام ا تیامیف پروین
 را به پود ولب الرده اس     بروگل پیتر ونگوگ و ونسان

های  مومی پاریس و افتتاح دارالتادیب المران   در دوران مدرن ا   مان تأسیس بیمارستان
و انگلستان تا پایان قرن هیجدهمف حسس افراد ادامه دانته اس   حدود یک دهم افررادی الره   

ایرن نرهر ولرب و توقیر  نردندف  سرارت ا        برای ا زام به بیمارستان  مومی پراریس در  
انخاصری الره دچرار    »و « اپتفل مشرا ر »ف « وال  قل»مستفیان به  (فBerserker)« دیوانگان»

ونرون و  مورد مرالزی فوالو در  ی ایده(  در این رابطهف 30: 0030بودند )فوالوف « ونون ندند
این اس  اله ونرونف امرری تاتری و ترییرناپرذیر نیسر ف       (Madness and Civilizationتمدن )

یابد  سراپتارهای گونراگون فرهنگریف     مووودی  می ای اس  اله در ان بلکه مستنی بر وامعه
ای معرین نرناپته و    النند اله ونون چگونه در وامعه روننفکری و اقتیادی وامعه تعیین می

 و روحری  انرفتگی  اثرر  برر  الره  را السری  اصطفح (  در03: 0030نده اس  )فوالوف تجربه 
نامنرد   مری  مجنرون  اسر ف  داده دسر   ا  را نرعور  و درك قوه و مانده پونیده  قلش روانی

 (   1: 1100)تامپسونف 

 برا  مررتس   مسرائل  دیوانرهف  پرریشف  روان هرای  نخیری   موضرو   برا  بسریاری  های فیلم
الره برا   هرا وورود دارنرد     لفی در درون فریلم های مخت گفتمان  اس  نده ساپته نناسی روان

انرد   پرداپتره هرا   ها ووود دارد بره تحلیرل فریلم    هایی اله در درون فیلم استفاده ا  متن و باف 
هرا معنرای پراو پرود      رها در فیلم(  گفتا171: 1102؛ دیجیکف  07: 1102)براس و ففنف 

 اسرتعاریف   برانی  قالب در «فاپته انیانه فرا  بر پروا »دارند  در این رابطه باید گف  فیلم  را
نروندف   انره نرناپته مری   هرای روانری و افررادی الره دیو     بحر  بیمارسرتان   به پاو ضور به
 دا د   پر می
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توانسرته اسر  برا سراپ      « پروا  بر فرا  انریانه فاپتره  »الارگردان فیلم  فورمن میلوش
 رمران  ا  ی دیوانگان بینندگان را با دنیای دیوانگان اننا الند  این فیلم برگرفتره  فیلمی در  مینه

 پرود  بره  را بسریاری  تووره  0201 سرال  در الره  اس  الیسی الن نونته نام همین با معروفی
 در ایرن فریلم ایفرای   ( مرورفی  مرک ) اول نقرش  برا یگر   نوان به نیکلسون وک  الرد ولب
 .النند می نقش

در فیلم پروا  بر فرا  انیانه فاپتهف دو قشر بیماران روانی و مسرئولین بیمارسرتان روانری    
 اسر ؛  وامعره  در مرردم  ا  قسرم   دو  نردگی  هرای  نود  این فیلم تفاوت در فیلم دیده می

پواننرد    مری  روانری  را اول دسرته  الره  دیگرری  افرراد  و نروند  مری  پوانده روانی اله افرادی
 الره  ی دوم دارای قدرت هستند  برر ایرن اسراسف افررادی     اول قدرتی ندارند و دسته ی دسته
 ده   النندف ایا واقعا روانی هستند؟ یا به انران انر    می نگاه انها به روانی چشم به مردم امرو ه

رونررد برره انرران  معرره پرریش نمرریو سرراپتارهای وانررده اسرر ؟ یررا چررون ضسرر  قرروانین  
هایی اله در فیلم وورود دارنرد و ا     گویند؟ هد  ا  این پژوهش این اس  گفتمان می دیوانه

گیرد  بنابراین این پرژوهش   نوندف مورد بررسی قرار  های فیلم به الار برده می ضر  نخیی 
تحلیرل گفتمران در   لر  در قالرب   هرای مخت  در صدد اس  اله به بررسی و نرناپ  سرو ه  

 پروا  بر فرا  انیانه فاپته پرداپته نود  فیلم

 

 های پژوهش . پیشینه2

ی تحلیل گفتمان انجام نده اس   در  بران فارسری    های گوناگونی در حو ه تاالنون پژوهش
و انگلیسی نیز مطالعات گوناگونی در این  مینه انجام نده اس  و هر برار رویکررد پاصری    

هرایی الره در ایرن  مینره      الترا   هرا و  هراف مقالره   نامه ده نده اس   پایاندر این دوره محک  
های پراروی و داپلری    ترین پژوهش دارندف الم نیستند  بنابراین در این قسم  به مهم ووود

 نود  در این  مینه پرداپته می

سرا ی   گفتمان انتقادی و مقدس»ای تح   نوان  در مقاله (،2413آلن و لینکلن ) پاتريک
پردا نرد    سا ی فرهنگی و گفتمان انتقادی مری  به بررسی مقدس« های امریکایی ی فیلمفرهنگ
هرایی امریکرایی و    دهد ترأثیرات گفتمران انتقرادی در مرورد فریلم      ی پژوهش نشان می نتیجه

نرود الره نرامزد     هرایی اسرتفاده مری    الارگردانان انان مورد بررسی قرار گرفته اس  و ا  فریلم 
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هرایی الره    اند  بیشتر فریلم  های برتر سال انتخا  نده اند و وز فیلم هدریاف  وایزه اسکار ند
 های فرهنگی بودند    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندف فیلم

 هرای  نمرایش  انتقرادی:  گفتمران  تحلیرل »  نوان تح  (،2413) لیندسی و میلز گتلینگ،
 ی نتیجره  پردا نرد   مری  المردی  هرای  فریلم  تحلیرل  و تجزیره  به ف«المدی فیلم در میانه دوران
 انرد   نرده  الارگرفتره  بره  پرژوهش  ایرن  در  برانی  و  بانی غیر  ناصر دهدف می نشان پژوهش
  نری  و هسرتند  میانساالن فیلم های ستاره گیرند  می قرار بررسی مورد انیا و ا مال همچنینف

 پرسرتار  یرک   نوان به  ن الندف می الار دارد او با  یادی سنی اپتف  اله پود معتاد نوهر با
  نردگی  و ای حرفره   نردگی  یرک  مرر ا ایرن  و الررد  می حمای  پود سال میان نوهر ا  باید
   بود  نده  ن  ندگی انزوای با   امر این و  د رقم  ن برای را هد  بی

ــدار لیررل گفتمرران انتقررادی فرریلم    تح»ف در پژوهشرری تحرر   نرروان   (1438ی )نام
حلیررل فرریلم  یررسانی نیسررتمف  ف برره تجزیرره و ت«بررا رویکرررد فرررالف  "نیسررتم  یررسانی"

نیسرتم فیلمری اسر  الره بره دنسرال        دهد فیلم  یسانی اس   نتایج پژوهش نشان می پرداپته
ن برا ان دسر  و پنجره    الره ووانرا   های اوتمرا ی اسر    الشیدن مع فت و اسیبتیویر به
های ضرداپفقی یرا    دهد اله دارای ایدئولو ی ای را نشان می النند  در واقع فیلم وامعه می نرم

 ردالتی و   همان دیستوپیا اس  و نویسنده فیلم در پی ترسیم دنیایی پر ا  فقرف پشرون ف بری  
همدلیف المرک  هایی نظیر  نابرابری اوتما ی به دلیل رفتار فرد ووود دارد و هم دارای حسن

 دوستی و غیره ووود دارد   به همنو ف انسان

تحلیرل گفتمران فریلم    »به پژوهشری تحر   نروان     (،1433پور ) خادم الفقرايی و کیان
ف « ندگی مشترك اقای محمودی و بانو با تمرالز بر داغ نن  نانی ا  تقابل سرن  و مدرنیتره  

یلم  نرردگی مشررترك یررل گفتمرران فرر تحلدهرردف  ی پررژوهش نشرران مرری  پرداپتنررد  نتیجرره
ایرران اسر   معرانی     ی ه نی بر  ن مدرن در وامع ای ا  داغ نن  محمودی و بانو نمونه اقای
ولروگیری ا  ترییررات و ضررد     نده به رفتارهاف دستاویزی اس  اله دنیای سن  برای الیاق

تند و اله این رفتارها به پودی پود واود این معرانی نیسر   الند؛ درحالی افراد ا  ان استفاده می
 .دنتواند معانی دیگری نیز دانته بان می
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 . مبانی نظری پژوهش3

بیان نرده اسر   بحر  ونرون و      یادی  نظری های در پیوو ونون و  وایای ان دیدگاه
 دیرن  و ادبیرات  و فلسفه  رفانف نناسیف وامعه روانشناسیف چون متنو ی های دیوانگی حو ه

 را پیروو  ایرن  در نناسری  معرفر   هرای  تحلیرل  و فلسرفی  نگاه را در بر گرفته اس   اما
ن مساح  منسرجم در پیروو ایرن دسر      نخستی و نمود مشاهده باستان یونان ا  توان می

ایرن موضرو      همچنین توان در اثار اففضون وستجو نمود های مر ی را می مجانین و انسان
هرای فلسرفی و    شنگرر ایرن میران   اما در توان دید   میهای اپیر فوالو و گلدمن  را در تحلیل

ای  معرف  نناسیف بح  در پیوو ونرون نیچره و ونرون  رفرانی موالنرا دارای سرابقه      
پرردا ان مررتس       در  یر به تعاری  اصطفحات حساس پژوهش و بیان  نظریهضوالنی اس 

 نود    با پژوهش پرداپته می

 

 جنون 1.4

نرود الره در ان ارتسرا؛     میای ا   فئم و وضعی  روانی غیر ضسیعی گفته  به مجمو هونون 
( معتقد اس  ونونف بیمراری وانمرود الرردن و    0023لیدر ) نود  فرد مستف با واقعی  قطع می

 نود: متقا د الردن اس   در  یر به تعری  انوا  ونون پرداپته می

وسرمی و   هرای الرامف     لر  مررزی را  ران ونرون  پژوهشرگ  ا  بسیاری ونون مرزی: ـ
 لر  ونرون    را مرادر ادی  های بیماریو دانند  میرزی های برپاسته ا  فلج م  ارضه

 (   0022اند )نیچهف  مرزی بیان الرده

ارتسراضش را برا واقعیر  ا      ناگهرانی  ضرور  بره  انری  ونرون  فرد مسرتف بره  ونون انی:  ـ
میرز نردید بره پرودش یرا دیگرران       هرای پشرون  ا   دهرد و برا واالرنش    مری  دس 
اما معموال درصد اسیب رسانی به دیگران بیشتر اس   به ضور معمرول   ف ند می صدمه

ای مرزمنف اپررتفالت نخیری  و السرانی الره دچررار      افرراد دارای اپرتفالت تکانره   
د گیرنر  اندف در معرض ابتف به ونون انری قررار مری    های هیجانی ندید نده محرومی 
 (   0023)ساالاسف 

ه اسر  الره در ان مرر  میران پیرال و      ونون اسکیزوفرنی: یک بیماری روان پریشران  ـ
دهررد  مشخیرره ان   واقعیرر  مخرردوش نررده و ادراك را تحرر  ترراثیر قرررار مرری   
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(  1100افتادگی فرایندهای فکری و پاسخگویی  اضفی ضعی   اس  )الاسروف   الار ا 
د و حترری در بسرریاری ا  مرروارد فرررد مسررتف معمرروال ا  بیمرراری پررود اگرراهی نرردار 

اوم  الند و بگوید هیچ مشکلی ندارد و سرالم اسر     اس  در مقابل درمان مق ممکن
 (   11: 1102 فئم اصلی اسکیزوفرنی توهم و هذیان اس  )الاسیف 

 

 تحلیل گفتمان انتقادی 2.4

و برا   ه اسر  پدیرد امرد  ( Critical Discourse Analysis)ف تحلیل گفتمان انتقادی 01 ی در دهه
 تررابی بررا  نرروان  برران و النترررلال 0202در سررال داده اسرر   قرروت برره الررار پررود ادامرره 

Language and) Control )و  ه اسر  نناسی انتقادی نام گرفتر   بانو نخس   ه اس تألی  ند
 (   0222ه اس  )فردریشف مسنای مساح  تحلیل گفتمان انتقادی را نکل داد

را مرورد بحر    گران گفتمان انتقادی مفاهیمی ماننرد نقردف ایردئولو یف و قردرت      تحلیل
انرد   هترر اوتمرا ی و فرهنگری ربر  داد     های وسریع  باف  الاربرد  بان را با باف اند   داده قرار

های متفاوتی ا  مفهوم نقد در نگرش تحلیل گفتمران انتقرادی    بردان (  01: 0037)نعیریف 
مشرکلی ا  ووامرع بشرری م رل     الره  ای به مکتب فرانکفورت روی اوردند  ووود دارد   ده

 نرد ا هایدئولو ی متمایرل نرد  ای دیگر به  ای به نقد ادبی و  ده تسعیض نژادی را حل الند   ده
ای نیررز مررتن و گفتمرران   نشررانهفرریلم یررا  کررس و هررر نظررام    (  1101)یررانین و دلررلف  

نرودف بلکره تحلیرل     د و گفتمان صرفا  بر  بان گفتار و نونتار پفصه نمری ننو می محسو 
رند الرده و نرکل   اوتما ی -سیاسینناسیف و دیگری در فلسفه  گفتمان در دو حو ه  بان

 ( 71: 0031)فرقانیف گرفته اس  

 

 فرکالف 4.4

بررسری   هرا بررای   داند الره در النرار سرایر روش    انتقادی را رونی می تحلیل نورمن فرالف 
 لیه اسرت مار و   نود و مروعی اس  اله در نزا  ترییرات اوتما ی و فرهنگی به الارگرفته می

 ا  ای ی گونره  منزله به ارتساضی رپداد هر»  ا  منظر فرالف  گیرد یسلطهف مورد استفاده قرار م
 «النرد  مری   مرل  گفتمرانی  نظرم  الشریدن  چرالش  بره  یرا  تولیرد  برا   بررای  اوتما ی پرالتیس
 (   73: 0032 )فرالف ف
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توصری : در ایرن    در نظریه فرالف  هر تحلیل گفتمانی ا  سه مرحله تشکیل نده اس ؛
هررا برره ایرردئولو ی پهنرران   ی وملرره هررا و سرراپتار وملرره و رابطرره  بعررد بررا بررسرری وا ه 

های صوری مرتن ماننرد وا گرانف     ای اس  اله با ویژگی توصی  مرحله پردا یم  می متن درون
گر در ارتسا؛ برا وا گران و دسرتور بایرد بره       های متنی سروالار دارد  تحلیل دستور و ساپ 

هرای بیرانی مرتن و در     ای و ار ش های رابطه های تجربیف ار ش ربو؛ به ار شهای م پرسش
های متنیف به سؤاالت مربو؛ به استفاده ا  قراردادهای تعاملی و ارتسا؛ متن برا   بخش ساپ 

هرای صروری    الند اله هریک ا  ویژگری  تأالید می فرالف   تر پاسخ گوید های گسترده ساپ 
هرا و   ف میران ایرن ار ش  فررالف    و یا سه ار ش بانرند ضور همزمان واود د ممکن اس  به

 مل اوتما ی اله ممکن اسر  محردود نروند )م رامینف روابر  و فرا فن( و         ی هونس سه
 )همان(     ند تأثیرات ساپتی انها )ا تقاداتف مناسسات اوتما ی و هوی  اوتما ی( پیوند می

پرردا یم؛ تفسریر پرود     مری تفسیر: در این بعد به چگونگی نرای  تولید و پوانش مرتن  
دهرد  در اینجرا بره     النشی ایدئولو یک اس  اله مخاضب در قسال متنی ایدئولو یک انجام مری 

نرده و  سری  رو مناسسات میان متون را برنود  پرداپته میوریان متقابلِ تولید و میر  متن 
  تولیرد  النرد  له اسرتفاده مری  حهای بینامتنی  در این مر برای همین اس  اله فرالف  ا  نظریه
نرودف امرا اگرر     پروانی دانرته بانرندف گفتمران تک یرر مری       متن و دریاف  متن اگر با هم هم

 )همان(    نود پوانی ندانته بانندف گفتمان مسل  دچار سکته می هم

هرای گفتمرانی برزرگ و الرفن      مرتن را در نسرس  برا  مینره    فرالف  معتقد اس  تسیین: 
النرد و   تن در نرای  امرو  وامعره چگونره  مرل مری    مافراد باید بدانند   ندسنج اوتما ی می

ای اس  اله بره بیران ارتسرا؛ میران تعامرل و       ارتساضش با گفتمان مسل  چیس   تسیینف مرحله
د و تفسریر تحر  ترأثیر اوتمرا      ینردهای تولیر  اپردا د: اینکره چگونره فر   باف  اوتما ی می

  میان امکانات مجرا  موورود   دارند  در این سطحف به توضیح چرایی تولید چنین متنی ا قرار
نناپتیف تاریخیف گفتمانف ایردئولو ی   در ان  بانف برای تولید متن در ارتسا؛ با  وامل وامعه
 )همان(    پردا د و قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی اوتما ی می

 

 فوکو 3.4

بایگرانی   -بنردی دانرایی  و متناسب با ان صرورت  ترین اصطفح در اندیشه فوالو گفتماناللی
صحس  الردنف نونتن و فعالی  در راستای قوا د اس ف و ایرن   ی سو ه اس   گفتمان؛ نیوه
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(  70: 0032)برنز و اسرمارتف   تاریخی مرتس  هستند -ها و نرای  اوتما یقوا د با چیدمان
 پرراو دانررایی بنرردیصررورت برره با گشرر  حکررم در گفتمرران تحلیررل و بررسرری پررس
 راه ا  بررسرری یعنرری تسارنناسررانهف و تفیرریلی بررسرری راه ا  با گشررتی اسرر ف ای دوره هررر
د نامر بندی دانایی مری ره اله فوالو ان را بایگانی )ارنیو( ان صورتدو ان اسناد به رسی دس 
  قردرت اسر   به  قیده فوالوف گفتمان نقطه تفقی و محل گردهمایی دانش و(  0030)فوالوف 
 (   001: 0021)سیدمنف 

گرران را منشرراا رهررایی ا  قیررد برردن   ررفنی دیوان ناپررذیر والررو نیررروی مررسهم و بیررانف
  ای بر حقری ضسیعری رهرا و ا اد بروده اسر      دگویی ا  ا ل و با ابت  دیوانگان دانس  بندگی
ه پواهد تا فریاد ونون در بنرد نرده در دوران مردرن را در نهادهرای الر      می ها انسان فوالو ا 

ان در  یر مردرن روانکراو   ( 0030زف )برنصدایش در نهادهای قدرت پفته اس  را بشنوند 
پل  م امینی چون هنجرار   پود اسیر النند با ی هالونیدند تا ونون را در چنسران و روانشناس

 ان را به سرنجش دراورنرد   رفتاریف ا تدال و سفم  روانی حد و حدود ان را تعیین النند و
با نیررو و تروان   »هستند اله دیوانگان اما این (  0137: 1102برناهانف  ؛ 00:  1110)اسپیرباگف 

پینرل   ندان بزرگ اپفقی اله بنا بر  ادت ان را ا ادی دیوانگان به دسر    پود در برابر این
 (   000: 0223؛ الراوف  000: 1103النند )السی و ریانف  میف مقاوم  ندپوان و توك می

گیررری نخیرری  اوتمررا ی و فررردی یررک سررربا   فوالررو ا  سرراپتار حرراالم در نررکل
 گیررد  ند  مرفك فوالرو ا  سرربا  در واقرع مفهروم فرردی ایرن وا ه را در برر مری         ال می اغا 

ابرژه در   ی وی قید ان دارد تا نشان دهد اله وقتی یرک بردن بره م ابره     ( 07: 1110 )تریمنف
ساپتار اوتما ی وامعه واقع می نود چگونه مفهوم قدرت در حر  وی ا مرال مری نرود      

له اس  اله انسان در معنای ودید و همسو برا مفراهیم   گر و نشان دهنده این مسئ ان سا؛ بیان
: 1110)برامسراف   النرد  ا مال نده بر او یعنی قدرت و دانش چگونه راه بهنجار ندن را ضی می

تواند انسران در معنرای ابرژه را بره مفهرومی       در واقع ان سا؛ در معنای ایجاد اللمه می(  000
سا؛ حر  ا  سراپتار اللری نیسر   بره ایرن      ها در بطن وامعه بدل الند  در ان  دارای قابلی 

الننرده قردرت یعنری     هرای ا مرال   نگری مد نظر اس  و اهررم  معنا اله وزئیات و منظر وزیی
ملکررد با رسران تمرام بردن را     هرای مربرو؛ بره ان و       مقررات اوتمرا ی و راه و تکنیرک  

 (   1100)لمکف  گیرند می دربر
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توان نه با یک نهاد و نه با یک دستگاه این همرانی الررد؛    الند: ان سا؛ را نمی فوالو بیان می
ای الامرل ا    ای اس  برای ا مال قدرت اله نامل مجمو ره  ان سا؛ نو ی قدرت اس ف نیوه

یرا  « فیزیرک »هرا؛ ان رسا؛ یرک     هرای الراربردی و امرا     هراف سرطح   هاف روش ابزارهاف تکنیک
ها بر  هرده   ف یک تکنولو ی اس   ممکن اس  ا مال این ان سا؛قدرت اس « الالسدنناسی»

های سده نو دهم(ف یا بر هرده نهادهرایی بانرد     ها یا دارالتأدیب نهادهایی تخییی )ندامتگاه
ان ررسا؛ گرراهی مسررتلزم   0النررد:  (  فوالررو بیرران مرری101:0030پررور و محمرردیف )وفئرری
های دیگرر و بسرته    با همه مکان اس   به  سارتی اپتیاصی الردن یک مکان ناهمگن حیار

فوالرو ان رسا؛ را مفهروم و    (  70: 0030هرای روانری )فوالروف     بیمارستانمانند  فبه روی پود
دانرد الره در نهایر       نیری م س  در وه  ارتسا؛ بین نیروهرا و ابزارهرای اوتمرا ی مری    

مرین  نود وی در بخش نیوه های تربیر  پرودف دقیقرا  بره ه     سا ی می به پدیده بهنجارمنجر
    پردا د مفهوم می

 

 گافمن 3.4

طفح داغ نن  یونانی اس  و برای اناره به ویژگری یرا صرفاتی دارد    فمن معتقد اس  اصگا
 در وامعه ووود دارد الره موورب  «  اویه دید»نو ی اور اس   بنابراین  الننده و نن  اله بدنام

باند الره برا معیارهرای    هر ان چیزی تواند  نود  داغ می پوردگی می تمایز  ادی بودن ا  داغ
( 1117(  گرافمن ) 1110باند )تریونروف  مسل  وامعه یا به تعسیری هنجارها همخوانی ندانته 

پرودش بلکره در روابر  اوتمرا ی     در تات   نی یرک صرف  نره    الند اله قدرت داغ بیان می
ه تواند بر  گذارد می دارد  به  سارت دیگر صفتی اله داغ نن  بر پیشانی فرد دارای ان می ریشه

( 1110 ادی ولوه دادن فرد دیگری المک الند  بنابراین نه پوش نام اس  و نه بدنام  الریم ) 
بالفعرل و برا لقروه افرراد      دهرد داغ ننر  تفراوت پاصری برین هویر  اوتمرا ی        نشان مری 

اورد  انچه اله یک النشگر باید دانته باند هوی  اوتمرا ی برالقوه و انچره الره      می ووود به
هرر النشرگری الره برین     بالفعرل اسر  و بره   رم گرافمن        مف  هسر  هویر  اوتمرا ی   

 باند داغ پورده اس     دو این

ی گافمن انسران داغ پرورده فررد الامرل نیسر ف براسراس همرین تحرول انروا            به گفته
هرای  نردگیش    نرکل الارامرد فرصر    نرود و بره    های مختل   لیه وی ا مال می تسعیض
نن  یک ایدئولو ی اس  اله پسر  برودن   (  در واقع نظریه داغ 1100یابد )المپرف  می الاهش
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گرذارد   ش در اپتیرار مرا مری   النرد و دلیلری بررای پطرنراك تلقری الرردن       انسان را تسیین مری 
 (   000: 0021؛  سدالهیف پیری و موقر نسیینف 03-00: 0030 )گافمنف

دهد اله سره مرحلره    پردا د و نشان می به ضور اللی فرالف  به تحلیل گفتمان انتقادی می
گفتمان ووود دارد اله این مراحل توصی ف تفسیر و تسسین هستند   رفوه برر ایرن فوالرو     در 
بره   هجردهم گفتمران پیرامرون مسرئله ونرون      قرن به هفدهم قرن ا  چطور اله دهد می نشان

در ونرون حتری در   »نردند الره:   پزنرکان معتقرد   اس     پیدا الردهترییر ووود امده اس  و 
  فوالرو معتقرد اسر  الره سراپتار      ه دچرار ضرع  اسر    هرای ان دیوانر   ترین صورت ناارام

فرراد در ان دارای قردرت هسرتند     النرد و ا  های روانی قوانین و نظم را تعیرین مری   بیمارستان
اله ابردا ی یونرانی اسر ف امررو ه     « داغ نن »معتقد اس ف اصطفح نیز گافمن این اساس  بر

بدنام الننده یا نن  اور اسر     نود اله ندیدا  وه  اناره به ویژگی یا صفتی به الار برده می
اما باید تووه الرد اله قردرت داغ  نری یرک صرف  نره در تات پرودشف بلکره در روابر          

    اوتما ی ریشه دارد

 

 . روش پژوهش 4

تحلیلری   -اند و به روش توصریفی   ای گرداوری نده های این پژوهش به روش التابخانه داده
هایی هستند الره در درون فریلم    و دیالوگهاف ومفت  انجام نده اس   واحد تحلیل سکانس

ووود دارند  در این  مینه مسنای اصلی چهرارچو  نظرری ایرن پرژوهشف رویکررد تحلیرل       
انتقرادی ا  نظرر فررالف  دارای     گفتمان انتقادی فرالف  اسر   تحلیرل گفتمران بره روش    

هرای   سطح توصی ف تسیین و تفسیر اس   در سطح توصری  مرتن برر اسراس مشخیره      سه
نناسری و ترا حردودی     نناسیف نحویف صرر  و معنری   نناپتیف ا م ا  اوانناسیف وا   بان

نود  در سطح تفسریر مرتن برر مسنرای انچره در سرطح        الاربرد نناسی توصی  و تحلیل می
عیر  و مفرراهیم و راهسردهررای  توصری  بیرران نرده اسرر  و برا در نظررر گررفتن بافرر  موق    

نود  در سطح تسیرین نیرز دلیرل تولیرد چنرین       نناسی  بان و  وامل بینامتنی تفسیر میالاربرد
متنرری ا  میرران امکانررات مجررا  مووررود در ان  برران برررای تولیرردش در ارتسررا؛ بررا  وامررل  

و دانررش فرهنگرری و اوتمررا ی را  نررناپتیف ترراریخیف گفتمررانف قرردرتف قرررارداد   وامعرره
 الند    می بیان
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 فاخته ها در فیلم پرواز بر فراز آشیانۀ . تحلیل داده5

 توصیف 1.3

هرا   گفتمان اصلی در فیلم پروا  برفرا  انیانه فاپته گفتمان ان سا؛ اس   نمود ایرن گفتمران  
هرای  یرر    نود  گفتمان ان سا؛ با وا ه و  سرارت  های فیلم دیده می های نخیی  در دیالوگ
نود اله پرستار در حال اماده الردن داروهرا در   نود  در سکانس اول فیلم دیده می انکار می
مخیوو دارو و ضس  نظم پاصی اسامی افراد بر روی داروی برا الاغرذ انران نونرته      سینی

وقر  داروهف  "گویرد   نرود الره مری    نده اس   همچنین صدای پرستار در بلندگو ننیده مری 
م رل  "گویرد   نود و مری    ا  سوی دیگر یکی ا  بیماران وایگاه تحویل دارو می"وق  داروه

پورنرد   ی پرود داروهرا را مری    نوبهبیماران هر الدام به  و "همیشهف م ل هر رو ف بدون ترییر
نرود   دهد  در سکانس سوم دیرده مری   روند  این گف  و گو نظم و ان سا؛ را نشان می می و

پرستار راچد ضس  ان سا؛ پاصی اله در بیمارستان روانری حراالم اسر ف ور ش پرود را برا      
ود الره نظرم در بیمارسرتان را    نر  دهند  در الل فیلم صدای اهن  نیز دیرده مری   نظم انجام می
 دهد    نشان می

 نری اسر      دو گفتمان دیگر نیز در فیلم پروا  بر فرا  انیانه فاپتهف ساپتارنکنی و ان 
اوررا ه  برری"گویرد   برره مرورفی مرری  در سرکانس دوم ومفترری ا  سروی دالتررر اسرپیوی الرره   

مرورفی   "ردیهای رو انره فررار الر   تو ا   یر الار"ف "نگهسانان را التک  دی "ف  " دی حر 
نرود  ایرن گفر  و گرو گفتمران       ف نرنیده مری  "سر الفس هم ادامس وویدم"گوید  می نیز

دهد  همچنین ساپتارنکنی در سرکانس پرنجم الره مرک مرورفی       ساپتارنکنی را نشان می
نود تا صدای اهن  اله ضس  مقرررات هرر رو     بدون اوا ه پرستاران وارد اتاق پرستاران می

دهرد الره نرما نسایرد وارد بخرش       د اما پرستار راچد به او تذالر مری نودف را الم الن ننیده می
ها را نخرورده اسر  و ان بره دور ا      پرستاران نوید  همچنین هنگامی اله مک مورفی قرو

نرود   الند  در سکانس نشم نیز دیده مری  اندا دف ساپتارنکنی می چشم پرستار راچد دور می
مسابقات بیسسال را نگاه النند  پرستار راچرد  پواهد اله  اله در ولسه مک مورفی ا  پرستار می

ی بره دقر  ضررح نرده مرا را       پواهیرد برنامره   اقای مک مورفی چیزی اله می"گوید  نیز می
گیررد  ا  سروی    نیز ساپتارنکنی اس  اله ا  سوی مک مورفی صورت مری  "الند  وض می

رویرم   یمف الجرا رسرتوران اسر ؟ مر    به نرهر برروی  "گوید  دیگر مورفی به بیماران روانی می
بیرون رفتن ا  بیمارستان روانی پرار  ا  قروانین و بره نرهر رفرتن       "بخوریم  موافقید؟ غذا
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وانرری بایررد وارد اتوبرروس   ساپتارنررکنی اسرر   ضسرر  قرروانین بیمارسررتانف بیمرراران ر    
ک مرورفی پرودش را در اتوبروس    نوند و برای استراح  به نهر برونرد امرا مر    بیمارستان
بررد  بنرابراین در    بیماران سوار اتوبوس ندند انان را به اسکله میالند و هنگامی اله  می پنهان

گیررد  در سرکانس چهراردهم     این  مینه نیز ساپتارنکنی ا  سوی مک مورفی صرورت مری  
پواهد اله نظرنان را راوع به بیمارستان روانی بگوینرد    پرستار راچد در ولسه ا  بیماران می

گویرد   و چزیرک نیرز مری    "فرل اسر   بگراه ق چرا اپرر هفتره در  پوا  "گوید  اسکرلون می
  ا  سروی دیگرر برپرایی وشرن     "هیرد تونم سیگار بکشرمف سریگارهای مرن را بد    نمی چرا"
ارالنرران بیمارسررتان روانرری در  سرروی مررک مررورفی برردون اضررف  پرسررتار راچررد و ال    ا 

 پانزدهم نیز بیانگر ساپتارنکنی اس     سکانس

هرایی الره در سرکانس دوم     فت و دیرالوگ توان گف  وم  نی نیز می ی ان  اما در  مینه
 نری بره افرراد دارنرد؛ ماننرد:       گیردف نشان ا   ان  بین مک مورفی و دالتر اسپیوی صورت می

اون نونته را باور نکن دالترف مسئله اینطور نیس  اله توی پرونرده   "گوید  مورفی به دالتر می
ا  دسر  اراتل  ف پواسرتم اونرو   مرن نخواسرتم مرزاحم دپترر نرم     "یرا   "نونته نده اسر  

بدم و سوار مانین دپتر ندم اما همون اراتل ا  من نکای  الردنردف همرینف همرینف     نجات
دهند اله مک مورفی دیوانه نیس  و ا  سوی  نردان و   نشان می "نوید؟ متووه منظور من می

ای  های روانی به او داغ  ده نده اس   ا  سوی دیگر در سکانس سروم در ولسره   بیمارستان
پرسد اله چرا به  نش ظنین نده اسر ؟ هاردینر  برا     ر راچد ا  اقای هاردین  میاله پرستا

ی روابر  انسرانی    مرن برا همسررم و بردون همسررمف در  مینره      "گویرد   ای مری  لحن  اقفنه
پواهم سخن بگویم یا به  سارتی در النار هم بودن دو انسران برا دو فکرر امرا سا نرگرف       می

 نرمف مرن راورع بره      گویم در مورد  ندگیم حر  می حرفم همینه من فق  در مورد  نم نمی
الرنمف مرن راورع بره  نردگی       س  مری ی مرردم صرح    نرمف ا  همره   یک نخص حر  نمری 

ایرن ومرفت    " نم راوع به محتواف راوه به نیطانف پداف وهنمف بهش  میفهمری؟  می حر 
ن بره گفتمرا  اقل اس  و همگی ایرن  گفر  و گوهرا    دهند اله هاردین    هاردین  نشان می

نن  دیوانگی به افراد سالم ا  ضرر  پزنرکان و بیمارسرتان انراره دارد  افرزون برر ایرن در        
گویرد در   نودف پرستار راچد به بیلی می ی روانکاوی اله در سکانس هفتم فیلم دیده می  ولسه

پب من یرک رو  بعرد   "الند  ی  ان  ندنش بگویدف بیلی بیان می مورد مشکفتش در  مینه
هررش بگررم دوسررش دارم و بررا مررن  در  پونرره دپتررره رفررتم الرره ب ظهررر رو  یکشررنسه 

گویرد   بیلری مری   "چررا پواسرتی ا دوا  النری؟   "گویرد   پرستار راچرد مری   "الند می ا دوا 
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مررا تررو پواسررتی برره پرراضر اون  ا"گویررد  پرسررتار راچررد مرری "دوسررتش دانررتم چررون"
وسر  دانرتهف   الند دپترر را د  دهد اله بیلی بیان  می این دیالوگ نیز نشان می "النی پودالشی

پواهد به او بفهماند اله تو دیوانره هسرتی    دوس  دانتن دیوانگی نیس  اما پرستار راچد می
ی بعدی اله توسر  پرسرتار راچرد و     اید  در سکانس سیزدهم نیز در ولسه و پودالشی الرده

نرما چتونره؟   "گویرد الره    ران مری نرودف مرورفی بره سرایر بیمرا      بیماران روانی برگرزار مری  
 ننردف   هایی اله توی پیابون پرسه مری  اید؟ نما دیونه نیستید ا  اون احم  یونهالنید د می پیال
الند الره بره    نود اله مورفی تفش می در ضول فیلم نشان داده می "تر نیستید  همین بس دیونه

سررایر بیمرراران روانرری بگویررد الرره دیوانرره نیسررتندف بلکرره ا  سرروی دیگررران برره انرران انرر   
 اند     ده دیوانگی

قدرت برا    نود اله گفتمان منا  ات گفتمانی فیلمف گفتمان قدرت نیز دیده میهمچنین در 
ا  سروی   "نفسم بند اومده ترا مراهی بره اون بزرگری را گررفتم     "هایی مانند  ها و  سارات وا ه

رود  رفی داپرل اتراق پرسرتاران مری    مند اس   مک مرو  دهد اله قدرت دالتر اسپیوی نشان می
اقای مک مورفی بیمراران  "گوید  دف پرستار راچد به او میپواهد صدای اهن  را الم الن می و

بیمارسررتان و پرسررتار راچررد را نیررز قرردرت  "حرر  ندارنرردف وارد بخررش پرسررتاری نرروند 
نود الرفه   اقای مارتینی می"گوید  دهد  هنگامی اله پرستار راچد به اقای مارتینی می می نشان

هنگرامی الره الرفه پرسرتار راچرد       ی این اسر   دهنده نشان "من را بدهیدف الفهموف الفهمو
النرد و   الند و با الفهش اس  اله احسراس قردرت مری    برسرش نیس ف احساس قدرت نمی

بیشتر اوقات ان را بر سر داردف پس قدرتمند اس   همچنین در سکانس نشم مرک مرورفی   
پرستار راچد نما رو سر انگشرتاش برا ی میرده انگرار قهرمرانی      "گوید  به بیماران روانی می

 ی قدرت پرستار راچد اس   دهنده نشان "هچیزی

 

 تفسیر   2.3

نود  داستان فیلم ا  ابتردا برا اپتففرات     در سطح تفسیر ا  باف  موقعی  فیلم بهره گرفته می
انرد  فریلمف    هرای فریلم را درگیرر الررده     نود الره نخیری    بین پزنکان و بیماران نرو  می

  اقرل  رابطه این نخیی  در گسس  اله الند می معرفی ما به را مورفی مک نام با نخییتی
  نرود  مری  اغرا   سحرگاه رونن تاریک در واده یک پفه ف ای  با قرار دارد  فیلم دیوانه و
الره مرورفی در ان قررار دارد  مرک مرورفی بره        اترومسیلی  هرای  چرراغ  نور وادهف تاریکی در
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پرود   یمراران روانری را برا نرور    ایردف نرب تاریرک و پروا   میر  ب      بیمارستان روانی می
هرای   فهماند اله دیوانه نیستند و برچسرب دیروانگی توسر  دسرتگاه     الند و به انان می رونن

مختلفی م ل: بیمارستان روانی و الارالنان بیمارسرتان بره انران داده نرده اسر   برر چسرب        
گیردف قدرتی اله ا  سوی افراد نراغل در بیمارسرتان    دیوانگی با استفاده ا  قدرت صورت می

نود  پرستار راچد قوانین پاو و غیرر قابرل انعطرافی را برر بیمراران و       ل میبه بیماران ا ما
قری برر بیمارسرتان ا  ضریر  او     النرد؛ تیرمیمات مطل   حتی الارالنران بیمارسرتان ا مرال مری    

نود الره   نکن و ساپتارستیز اله مداوم در فیلم دیده می گیرد  مورفی فردی قانون می صورت
نرود الره افرراد الره در      در این فیلم نیز دیرده مری   پیزد  راچد و قوانین او بر می لیه پرستار 

نوندف بیمار نیستند بلکه پرستار راچرد اسر  الره     بیمارستان روانی به  نوان بیمار نناپته می
الره   اسر   ای بیمار اس  و وای بیمار و پزنک  وض نرده اسر   پرسرتار راچرد دیوانره     

هرای پرود    پرالی الرردن  قرده    بررای  پرود  وایگراه  ا  بوده الره  روانی های  قده ا  سرنار
 رو انره  قرو هواپوریف روانکاویف ولسه قوانینی و ساپتارهایی م ل الند  تکرار می استفاده
 در بیمارستان روانی اس   ان سا؛ و نظم ا  حکای  …و

 

 تببین 4.3

ی اصرلی پرژوهش یعنری ان رسا؛ف ساپتارنرکنیف       ها در ارتسا؛ با مسئله در سطح تسسین داده
 نری و   نود  برای این منظور رواب  ان سا؛ف ساپتارنرکنیف داغ   نی و قدرت بررسی می ان 

نود؛  یرا در فریلم تأثیرپرذیری و تأثیرگرذاری     های مختل  بررسی می قدرت را در سکانس
الننردف قروانین الره در ضرول      ها تفش مری  نود  در ضول روای  سو ه یها دیده م این گفتمان

نرود و توسر     اید اله توس  یک سری ا  افراد ا مرال مری    ندگی رو مره انان به ووود می
هرا و   هرایی ا  ایرن ترفش    نود را به تیویر الشند  در ادامه به گزیرده  ای دیگر نقض می  ده

هرا بره  نروان بخشری ا       ی تسسین توصی  گفتمان نود  در مرحله منا  ات گفتمانی اناره می
ی تسسین گفتمانف گفتمان را به  نوان الرنش   گیردف یعنی در مرحله فرایند اوتما ی صورت می

نود اله چگونره سراپتارهای اوتمرا ی و مناسرسات      اوتما ی توصی  الرده و نشان داده می
النرد و   ظ و ترییرر مری  ای حفر  دهند  گفتمان ا  سوی دانش  مینره  قدرت گفتمان را نکل می

ای حاصل ساپتار اوتما ی اس   تسسین به بررسی گفتمران بره  نروان وزئری ا       دانش  مینه
 های فیلم اس     روند اوتما ی در ظر  مناسسات میان نخیی 
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و  روانرری بیمرراران فرریلمف ا  سررکانس اولررین ایررن گونرره اسرر  الرره در  فرریلم داسررتان
فریلم تهرن بیننرده را برا ورو بیمارسرتان و        بخش اولیننود   روانی نشان داده می بیمارستان

 فریلمف  دوم سرکانس  النرد  در  ها و رفتار افراد داپل بیمارسرتان انرنا مری    اننایی با نخیی 
نود  در فیلم دو قشر رو بره رو   به نمایش گذانته می فیلم داستان به فیلم اصلی با یگر ورود

  بیمراران روانری  در واقرع    1ان بیمارسرتان    دالترف پرسرتار و الارالنر  0نوند؛  یکدیگر دیده می
بیمارستان دارای ساپتار به قول فوالو پدر و فر ندی اس   پرستار راچد نماد قردرت اسر    
و مک مورفی نماد ا ادی اس   یکی ا  این پدران پرستار راچد اس  و بیمراران روانری الره    

اوم در  نردگی افرراد   به ضور مرد  اله همیشگی  ادت یک با در راس انان مورفی اس   فیلمف
: نرود  مری  نود یعنی قروانین و ان رساضی الره در  نردگی افرراد وورود داردف اغرا         دیده می
ی ایرن   دهنرده  اس ف در فیلم به پوبی نشران  ی بیماران همه نخس  دیالوگ اله دارو؛ پوردن

  گشرودند  پزنکی دانش روی به را اسایشگاه در  پینل و امر اس   فوالو معتقد اس  توك
 ا  او قردرت  الره  برود  نخیریتی  بلکره  پزنرکیف   لم نه الردند اسایشگاه وارد انان انچه اما

 نهایر   در یرا  داد می فریسنده ظاهری قدرتش به تنها  لم این بلکه گرف ف نمی نشأت  لمش
 محرومیر   ان منشرأ  دان ؛ اوتما ی و اپفقی ونسه ماهیتا  قدرت این  الرد می توویه را ان

 پزنررک نخیرری  اینکرره  بررود اش انسررانی و ضسیعرری حقرروق ا  او( تهررن نرره و) نررخص
 او تسرل   دلیرل  به بلکه نناپ ف می را ونون نه به ان دلیل اله الند غلسه ونون بر توانس  می
 بود و تسل  پزنک بر بیمار نیز امر مهمی به نمار امد  در نظریره فوالرو انچره الره     دیوانه بر

 ادا  و مراسرم  الره در  اسر   اپفقری  تاالتیرک  نرودف نرو ی   پوانده می درمانی روان الردار
 نده اس   استتار گرایی اثسات های اسطوره ی وسیله به و ماند محفوظ تیمارستانی  ندگی

 نخیری   فریلمف  در مری دهرد   قرار اناره مورد اینجا در فوالو اله نخییتی بار  میداق
 در اسرپیوی  دالترر  با مورفی مک صحس   اس  راچد پرستار و اسایشگاه رئیس اسپیوی دالتر

نرود الره    دیده می اسپیوی النار میز پود دارد اله در  کس اله  کسی سکانس دوم در مورد
ر اسرپیوی فرردی قدرتمنرد اسر       دهردف دالتر   مری  نشران  الیلرویی  00 مراهی  اسپیوی با یک

 ان بره  دالترر  الره  را نرودف الراری   در فیلم دیرده مری   و بالد می پود صید این اسپیوی به دالتر
چنرین   توان در ورای گف  و گوی دالتر اسپیوی دیرد  هرم   را میالند  بینش قدرت  می افتخار

راد بره مرک مرورفی بره  نروان      دهرد الره افر    صحس  دالتر اسپیوی و مک مورفی نشران مری  
ی  دهنرده  پیال اس  و دیوانره نیسر   ایرن امرر نشران      نگرند اما او یک نخص بی می دیوانه

النرد برا    او اله برقررار مری  گفتمان داغ نن  اس   در سکانس سوم پرستار راچد با نظمی پ
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توسر    نرود الره روانکراوی    ای برگرزار مری   دهردف ولسره   بیماران ور ش رو انه انجرام مری  
 برا  و تسادل نظر در مورد مشرکفت بیمراران همرراه    یکدیگر با  دن حر  سرپرستار راچد و

 مرورد  در بیمراران  ا  یرک  هرر  ولسرات  این گیرد  در صورت می پشن و ودی پرستار سر
  ررادی  نرردگی در و بیمارسررتان ا  بیرررون در الرره  نرردگی بررا رابطرره در پررود مشررکفت

راچد فردی به مقرراتی و پشک و ضس  ساپتار تعیین نرده    النند می صسح  اندف دانته پود
بیمارستان روانی اس   در این سکانس پرستار راچرد در مرورد مشرکفت اقرای هاردینر       

نرود الره او    نتیجره گرفتره مری   ن هرای اقرای هاردینر  ایر     النرد امرا ا  صرحس     صحس  می
نیس  و فرد  اقلی اس  بلکه به او ان   ده نده اس   گف  و گوهرا در ایرن  مینره     دیوانه

 الند     نی را بیان می گفتمان ان سا؛ف داغ

هرا در فریلم وورود دارنرد الره در مقابرل ایرن نظرم و سراپتار           اما تعدادی ا  نخیری  
الره   رئریس  نند  ساپتارنکنان در ایرن فریلم یکری   ال ایستند و ساپتار نکنی می بیمارستان می
دهرد   این اوتنا  نشان می اوتنا  الرد اله دارو پوردن ا  ابتدا همان ا  اله اس  سرپپوس 

 دارو پروردن  ا  پرسرتار  فریب با اله مورفی مک اله ا  اینکه دیوانه اس ف االراه دارد  دیگری
تکرراری   پشکف ساپتار این و  لمی مطل  قانون این بار  ند  رئیس و مورفی  یر می سربا 
النرد و   مری  تجرویز  بیمراران  بررای  ترا ه  فیلم دارویی انتهای در و روند نمی چرا و چون بی و
گیرند اله ا  بیمارستان روانی فرار النند  در چنین ف رایی اسر  الره     دوی انان تیمیم می هر

مرک مرورفی   نود الره   های مختل  فیلم دیده می گیرد  در سکانس ساپتارنکنی صورت می
 بره  وی المرک  حرس  هرم  پواهد به بیماران روانی ساپتارنکنی را یادف بدهد برا   مداوم می
انگیزی در فیلم دیده نود و ان الشته نردن   ی غم صحنه نود می مووب فیلم این افراد دیگر

یکی ا  افراد به نام بیلی توس  ا مال قوانین سف  و سخ  راچد اسر   مرک مرورفی ایرن     
پواهد او را پفه الند اما یکری   الند و می اند تحمل الند و به راچد حمله میتو موضو  را نمی

دهد و نهایتا  بره نکسرتن گرردن راچرد      اید و او را نجات می ا  الارالنان بیمارستان روانی می
 نود    پتم می

الند و برای سررالو  الرردن بیمراران     بیمارستان روانی در فیلم ا مال قدرت را تجسم می
نرود    ی اس  اله پرستار راچد به  نوان مظهر نظم و ان سا؛ نرناپته مری  روانی محی  مناسس

نرود  محری     پرستار راچد برای سرالو  نرور و نرعور بره اصرطفح روانری اسرتفاده مری       
نود  ان رساضی الره در بیمارسرتان     بندی نده اداره می بیمارستان روانی ضس  برنامه الامف   مان
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ستار راچد اس  تا هر گونره نرور و نروق  نردگی     های پر ی برنامه روانی حاالم اس  نتیجه
 اسر ف ا   داده ترتیرب  را همراهنگی  و مرترب  های دیوانگان را در افراد به ووود اورد  برنامه

 محری  بیمارسرتان الره    در تفریحات این النار در و پوری هوا مک مورفی تا های با ی ورق
 مررورد توورره اسرر فنشررم سررکانس ی دیگررری الرره در  مسررئلهنرروند   پررار  ان ا  نسایررد
اسر  و مرورفی ا    ی  نتیجره  سربر و بری  حوصله اس ف مانند ولسه روانکاوانه قسلی ای ولسه

نرده اسر     الننده  اصری   ا  این ولسات پسته افراد چشماناین وضع پسته نده اس  و 
دهرد امرا پرسرتار راچرد      مورفی پیشنهاد نگاه الردن مسابقات بیسسال را به پرستار راچرد مری  

و قردرت  ثیرر فرمرانروایی   ا ی دیگرری ا  تر   اما در پایان این سکانس با ونسه الند  مخالف  می
این سرکانس هرم بحر  ساپتارنرکنی      نود  در دیده میروانی پرستار رچد بر این بیماران 

نرود    نود و قدرت ا  سوی پرستار راچد نیز بر بیماران ا مرال مری   سوی مورفی دیده می ا 
بحر  را برر   چرد  اپرسرتار ر نرودف   انس هفرتم نررو  مری   اله در سرک ی سوم  در اغا  ولسه
و برا  دوبراره م رل مراورای     دارد  بران   ف پسر ووانی اله لکنر  الند نرو  می بیلیمشکفت 
تک لحظاتِ بد  ندگی بیلری الره    الند تک بودن اقای هاردین  به همسرشف سعی می مشکوك

و او را  الندف به یرادش بیراورد  او را به اینجا الشانده اس  را بدون اینکه تفنی برای حل انها 
مورفی به پمیا ه الشیدن افتاده اس   در وریان این ولسره اسر  الره     مکدیوانه ولوه دهد  
اقای چزیک ا  پرسرتار رچرد بره پراضر     اید و افرادی مانند  به ووود میترییراتی در بیماران 

دهنردف   ام نمری گوید اله چرا الرار ودیرد انجر    و به او می الند فشار اوردن به بیلی نکای  می
 نی ا  سوی پرستار راچد به بیلری   گفتمان دیگر اله در اینجا در پور تووه اس  گفتمان ان 

 تیمارسرتان  ونرون  تاریخ التا  در فوالو میشلو ساپتارنکنی ا  سوی بیماران روانی اس   
 ضریر   ا  قردرت  اله داند می نهادهایی ومله ا  … و  ندان م ل دیگری نهادهای همراه به را
 الره  نرکلی  بره  ریرزی نرده    هرای برنامره   روش ضریر   ا  را و فررد  یافته انتقال افراد به هاان

 فررد  الره  پردا د می نقشی بررسی فوالو با بح  ان سا؛ و قدرت به .سا د می پواهد می پود
 رو اسر   روبره  انها با …و  دارالتأدیب ف مدرسهف(نظم نماد  نوان به)پدر  توس  تولد بدو ا 
نود را بپذیرد و انسان باید در مقابل ساپتار باید سر بره راه بانرد     ا مال می انچه اله به او و

دانرد الره در ان قردرت تحر  لروای قرانونی و        ای می ی پزنک و بیمار را رابطه فوالو رابطه
 پردا ند  اپتیاراتی اله ووامع به انان داده اس ف به ا مال ان می

النرد    نررو  بره وانمرود الرردن مری     مرورفی   مکنود اله  در سکانس هفتم نشان داده می
ی سریاه   ی بیسسال اس  و با پیره ندن بره صرفحه   الند اله در حال تمانای مسابقه وانمود می
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مرورفی لحظره بره     النرد  مرک   ای پیالی را گزارش مری  تلویزیون و باال و پایین پریدنف مسابقه
النند اما  مران   ه میی افراد با حال  تعجب به او نگا بقیهو  دهد می گزارشی مسابقه را  لحظه

 واقعررا پیوندنررد  مررک مررورفی و سررایر بیمرراران روانرری  گررذرد الرره برره او مرری  یررادی نمرری
ف پونرحال هسرتند  در همرین    النند در حال تمانای یک برا ی واقعری هسرتند    می احساس

رئریس بره دلیرل     مرورفی و  یرکف مرک  زچنرود    سکانس گفتمران ساپتارنرکنی دیرده مری    
بررای دریافر    بره دسرتور پرسرتار راچردف      الردن با نظم و ان سا؛ بیمارستان روانی  مخالف 

روند  پرسرتار راچرد در بیشرتر     میبه بخش دیگری  )نوك الکتریکی(وریان برق به مرزنان
  چزیرک را بررای نروك برقری بره      پواهد نظرم در بیمارسرتان برقررار بانرد     ها می سکانس
برا وویردن   رئریس  الند و  ادامس تعار  میرئیس ی به مورف کبرند و در این  مان م می اتاق

رئریس الرر و   نرود   مرورفی متووره مری    ناگهران مرک  النرد    ا  مک مورفی تشکر مری ادامس 
دهد اله دو نفر فرار النند و به الانادا بروند  این بح  نیز گفتمران   نیس ف به او پیشنهاد می الل

 دادن فرراری  در مرورفی  مک دامدر سکانس نهم اقدهد   ان سا؛ و ساپتار نکنی را نشان می
 بره  پطرا   مرورفی  مک ومله اله انجا ویژه به اس ف گیری ماهی برای انها بردن و ”ها دیوانه“

 ”گیریرد  مراهی  یره  االن نرما  نیسرتید  دیوونه یک دیگه نما ها اقایونف دیوونه “ بیماران روانی
 نردف ا    برچسرب مری  دهرد و بره انران     ساپتار بیمارستان افراد را دیوانه نشان مری  اس ف اله
ای الره در مرورد گفتمران     پروردگی اسر   مسرئله    ها در رابطه با ساپتارنکنی و داغ گفتمان

پواهرد   نود اله پرستار راچرد الرفه پرود را مری     قدرت اس  در سکانس نانزدهم دیده می
 ا  الره سرنرار   اسر   ای چون الفه برای پرستار راچد نماد قدرت اس   پرستار راچد دیوانه

النرد    های پرود اسرتفاده مری    برای پالی الردن  قده پود وایگاه ا  بوده اله روانی های  قده
 بیمارسرتان  در همیشه برای را او الند می اراده نیس ف دیوانه مورفی مک داند می اینکه با راچد
 داند    دارد  این امر را فوالو پدا انگاری نخیی  پزنک می نگه

 

 گیری . نتیجه6

دهنرد الره در فریلم برفررا  انریانه فاپتره برر نقرش ان رسا؛ در           میهای پژوهش نشان  یافته
 نری نیرز بره     های روانی تاالید نده اس  و به بررسی قدرتف ساپتارنکنی و ان  بیمارستان

ان رسا؛ الارالنران بیمارسرتان     های درون فیلم تووره نرده اسر   در گفتمران      نوان گفتمان
النرد    ان سا؛ بر بیماران روانی ا مال مری هستند اله  قوانین سف  و سختی را ا  ضری   روانی
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هرای مختلر     گیرندف ان سا؛ سا مان های افراد اله مورد بررسی قرار می ا  سوی دیگر پرونده
دهد  در گفتمان قدرت نیز الارالنان بیمارستان روانی با اسرتفاده ا  قردرت    را بر افراد نشان می

لسراسف راه رفرتن و صرحس  الرردن     الننرد و برا حرالراتف     پود ان سا؛ را بر افراد تحمیل می
دهرد الره در درون    دهند  همچنین فریلم نشران مری    قدرت پود را بر بیماران روانی نشان می

پود گفتمان ساپتار نکنی نیز دارد اله این گفتمان ا  سوی بیماران روانی به ویرژه رئریس و   
در گیررد  الستره گفتمران ساپتارنرکنی را اولرین برار مرک مرورفی          مک مورفی صورت مری 

دهد و بعد ا  ان سرایر   اورد و به رئیس ساپتارنکنی را یاد می بیمارستان روانی به ووود می
وا ردی الره در درون بیمارسرتان    نروند و دیگرر قروانین و ق    بیماران نیز سراپتار نرکن مری   

قرروانین ا تررراض و در نهایرر  الننررد و  لیرره ایررن قوا ررد و   دارد را ر ایرر  نمرری ووررود
 نری اسر   در    نرودف گفتمران انر     دیگر اله در درون فیلم دیده مری  النند  گفتمان می مسار ه

بیمارسرتان روانری   گیررد الره افرراد در      نی این موضو  مورد بررسری قررار مری    گفتمان ان 
نروند  در ایرن فریلم در ولسرات      نیستند بلکه توس  سرایر افرراد بیمرار نرناپته مری      بیمار

نرود الره پرسرتار راچرد      شران داده مری  گیردف ن روانکاوی اله توس  پرستار راچد صورت می
الند به افراد نشان دهد اله بیمار روانی هستند اما در واقع این گونه نیسر   ا  سروی    سعی می

النرد الره    دیگر مورفی بیمار روانی نیس  و پرستار راچد او را در تح  النترل دارد و اد ا می
 بیمار روانی اس    

ی یررک نظررام  ا ادی ا   یررر سررلطه تررفش برررایگرراهی بیمرراران روانرری ماننررد مررورفی 
نرود  مرک مرورفی در فریلم      پرتم مری  اما به نابودی  ندگی انان  دنده گر انجام می سرالو 

نود اما در مسار ه با نظرام بیمارسرتان روانری چیرزی ورز مررگ         نوان قهرمان نناپته می به
صرورت   نود اله رهایی به دس  مرک مرورفی   نود  در پایان فیلم نشان داده می  ایدش نمی

ای ا  قفس پرید  السته مک مورفی مرده اسر  و   گویند دیوانه گرفته اس  و بیماران روانی می
 روح او اس  اله ا  قفس پریده اس    

 

 نامه کتاب

 تهران: نشر التا  امه ف ووافشانییف ل ی ترومه فمیشل فوکوف (0032) ریاسمارتف ب

 ماهی   نشر تهران:  فاحمدی ابکترومه: بف میشل فوکو ف(0030) ریکبرنزف ا

 ف تهران: نشر نیشناسی های متاخر جامعه نظريه(ف  0030وفئی پورفحمیدرضا و محمدیف ومال )
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یررل گفتمرران فرریلم  نرردگی مشررترك  تحل(ف 0027پررورف مسررعود ) پررادم الفقرایرریف مهرروش و الیرران
ی زن در  فصـلنامه ف محمودی و بانو با تمرالز بر داغ نن  نانی ا  تقابرل سرن  و مدرنیتره    اقای

  000-070صفحات  0ی  ف نماره3ی  دوره ففرهنگ و هنر

  اده  ی  سدالحسین  ادل ترومه ؟،عامل جنون نیچه چه بود(ف 0023)  لئوناردف ساالس

 تهران: نشر نی  فولیلی ادیترومه: ه فشناسیکشاکش آرا در جامعه ف(0021)استیون سیدمنف 

 ف تهرانف نشر سم    تجزيه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان(ف  0037 نعیریف حمیدرضا )

ح اهلل قاسررمیف تهررران: نشررر ی رو ف ترومررهتحلیــل گفتمــان انتقــادی(ف 0032فرررالف ف نررورمن )
 احسان  اندیشه

(ف ارائره مردلی بررای تحلیرل گفتمران      0021فرقانیف محمد مهدی؛ االسر اده وهرمیف ومرال الردین )  
 -070ف صرفحات  00ی  ف نرماره 01ف سال ارتباطات  -ی مطالعه فرهنگ  فصلنامهانتقادی فیلمف 

001  

تهرران:  دیرده و نیکرو سروپوشف     نافشرین وهرا   ی ترومره   اراده به دانسـتن  ف(0030)یشل فوالوف م
  نی نشر

 ی نهاله مشتاقف تهران: نشر ارومند    ترومه جنون چیست؟،(ف 0023لیدرف دارین )

ــرای هويــت  ــاي  شــده (ف 0030گررافمنف اروینرر  ) ی  ترومرره فداغ ننــگ، چــاره انديشــی ب
 پورف تهران: نشر مرالز    الیان مسعود

(ف داغ ننر  و هویر  اوتمرا ی: بررسری     0021 سداللهیف حمید؛ پیریف االسر؛ موقر نرربینف منیرور )  
 ننده بر افراد دارای معلولی  وسمانی انکار در نرهر رنر ف    موردی  وامل اوتما ی داغ نن  
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ی  فصـلنامه  یسانی نیستم با رویکرد فرالف ف "(ف تحلیل گفتمان انتقادی فیلم 0023نامداریف اسما )
  000-031ف صفحات 0ی  ف نمارهشناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش

 ی  لی  سدالهیف تهران: نشر میدق    ف ترومهدمان سپیده(ف 0022نیچهف فردریش )
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