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 ها  نقش فیلمبا تاکید بر  بررسی فرآیند جهانی سازی فرهنگی
 فاطمه محمدی

 کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تربیت معلم
Fateme.mohamadi61@gmail.com 

 
که  گردید  "جهانی شدن"خود تحت عنوان تاریخی  تحولجدیدی از  اندور واردبشریت ، در واپسین دهه های هزاره دوم -چکیده

که به  بعد فرهنگی حیات اجتماعی بشر است ،یکی از این ابعاد .گشته استسبب  اودر حوزه ها و ابعاد گوناگون زیست را تغییرات عمیقی 

ان در فرایند جهانی شدن حتی اقتصاد و تعبیری مهمترین بعد جعانی شدن هم می باشد زیرا بر اساس نظرات بسیاری از صاحبنظر

به عبارت دیگر، جهانی شدن را می توان به عنوان جنبه ای از فرهنگی شدن روز افزون زندگی . سیاست هم صبغه فرهنگی می یابند

فرهنگ را  اگر. چرا که ویژگی اصلی این مرحله از جهانی شدن، فشار فرهنگی است نه فشار مادی یا سیاسیاجتماعی به شمار آورد، 

شامل جهان بینی و نظام تفکری، سبک زندگی، ارزشها و هنجارها، و نیز سازه های بشری بدانیم، آنگاه علیرغم وجود نوعی محلی گرایی 

شواهد بسیاری را خواهیم یافت که نشان از فراگیری و همه گیری یک روی مقاومت قدرتمند در برابر این اشاعه، باز هم نییک به عنوان 

از طریق یک مطالعه اسنادی، نقش فیلم ها را به عنوان یک رسانه است در این راستا این مقاله سعی کرده . فرهنگ غالب جهانی دارند

 .جهانی سازی فرهنگ مورد بررسی قرار دهدروند مهم و تاثیر گذار در 

   جهانی شدن، فرهنگ، فیلم  :واژگان کلیدی
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 :مقدمه

و  "globalization" ،"globalize"بیش از چهارصد سال قدمت دارد، اما اصطالحهایی نظیر  (global)اگرچه واژه جهانی 

"globalizing" می گردد  کاربرد اصطالح جهانی شدن در واقع به دو کتابی بر (.0736واترز، )رواج عام یافته است  0691ود سال از حد

که بر نقش تحوالت وسایل ارتباطی و تبدیل مک لوهان مارشال نوشته  "دهکده جهانی "یکی کتاب : میالدی منتشر شدند 0631که در 

منیت ملی آمریکا در دوران ریاست شدن جهان به دهکده واحد جهانی متمرکز است و دوم، کتابی است تالیف برژینسکی، رئیس شورای ا

در مورد  .(0736عبدالحمید علی، ) می پردازدنقش ایاالت متحده در اداره جهان و ارائه نمونه کامل مدرنیسم  هجمهوری کارتر، که ب

متاخر می دانند یک فرآیند و عده ای نیز آنرا دانسته اند تاریخی همیشگی و استمرار یک جریان  آنرا برخی ،جهانی شدنسابقه تاریخی 

اول را هم  حتی اگر نظراما  .که با سایر فرایندهای اجتماعی نظیر فراصنعتی شدن، فرانوگرایی، یا شالوده شکنی سرمایه داری همراه است

، واترز)بپذیریم، در قرون پانزده و شانزده میالدی بود که این روند از حالت کند و نامنظم خارج شد و دارای سرعت و شتاب گردید 

 .استمد نظر مفهومی متاخر و جدید  در معنای اول و به عنوانجهانی شدن در این بررسی،  (.0736

 :عریف جهانی شدنت

هیچ تعریف یا تفسیر منطقی و  اینکه پدیده جهانی شدن امروزه بسیار مورد توجه محافل علمی و پژوهشی می باشد، اما هنوزبا وجود 

و  این توجهقدمت و پیشینه اندک . واقع بینانه ای در باره پدیده جهانی شدن از سوی هیچ رویکرد یا رهیافت تبیین گری ارائه نشده است

وسعت . ده اندبا سطوح گوناگون تحلیل مانند سیاست، اقتصاد و فرهنگ در دشواری تعریف آن موثر بو (جهانی شدن)این پدیده ارتباط 

در واقع آنچه امروزه جهانی . تحوالت مشتمل در این مفهوم و نیز نرسیدن به تکامل نهایی از دیگر دالیل تعریف نیافتگی این پدیده است

 شدن خوانده می شود، خود در وضعیتی دگرگون شونده، متغیر و بسیار متحول قرار دارد که ارائه تعریفی جامع و مانع از آنرا مشکل می

با  (.0731سینایی و ابراهیم آبادی، )آن می باشد گویای سرشت در حال تحول  به خوبی در این اصطالح "شدن"وجود مفهوم . سازد

وجود این محققان مختلف سعی کرده اند با شناسایی و بیان برخی ویژگیهای این پدیده گامهایی در جهت رسیدن به تعریفی فراگیر 

  .درباره آنرا بردارند

 "به سوی تمدن جدید"تافلر در کتاب . که پدیده جهانی شدن را مورد توجه قرار داد، الوین تافلر بود یاز اولین نظریه پردازانیکی 

تمدنی که در آن . خود در توصیف تحوالت اخیر جهان مدعی است که جهان به سوی یک تمدن جدید در حرکت است (6731)

موج سومی در راه است که در نتیجه آن دولتها بخشی از قدرت . یاست جهانی نیستنددولتهای ملی دیگر تصمیم گیرنده درباره س

دخالت های فرهنگی و اقتصادی دیگر کشورها موجب برخوردهای شدید، عمیق و همه جانبه بین . حاکمیت خود را از دست خواهند داد

خواهد شد و این برخوردها تا استقرار ( کشاورزی) ج اولو مو( صنعتی) ، با تمدن های موج دوم(اطالعات و ارتباطات)تمدن موج سومی 

 .کامل تمدن موج سوم ادامه خواهد داشت

این جهان در اواخر دهه . مانوئل کاستلز با تاکید بر عنصر ارتباطات و اطالعات معتقد است جهانی نو در پایان هزاره دوم شکل گرفته است

انقالب تکنولوژی و اطالعات، بحرانهای اقتصادی : تاریخی سه فرایند مستقل پدیدار شدمیالدی بر اثر تقارن  0631و نیمه دهه  0691

به نظر او روند این تحوالت منجر به ظهور جامعه شبکه ای شده . فرهنگی -سرمایه داری و دولت ساالری، و شکوفایی جنبشهای اجتماعی

 .(0731کاستلز، )است 

داند که نه تنها آهنگ تحوالت اجتماعی در آن سریع تر از هر جامعه ماقبل مدرن است، بلکه  گیدنز نیز دنیای امروز را دنیایی فرار می

او نشانه های نمادین و سیستم های . میدان عمل و ژرفای تاثیرات آن بر کارکردها و شیوه های رفتاری جوامع پیشین نیز بی سابقه است
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ن معرفی می کند که هر دو وابسته اند به کاربرد منظم اطالعات و دانشهای خبره را در زمره عناصر مهم در پویایی فرایند جهانی شد

 (. 0733گیدنز، ) مربوط به شرایط زندگی اجتماعی در جهت سازماندهی و ایجاد تغییر و تحول در آن

آگاهی درباره جهان به  به اعتقاد رابرتسون نیز جهانی شدن یا سیاره ای شدنِ جهان مفهومی است که هم به تراکم جهان و هم به تشدید

 (.0736واترز، )هم وابستگی متقابل و واقعیت جهانی و هم آگاهی از یکپارچگی جهان در قرن بیستم اشاره می کند ... عنوان یک کل 

 :ابعاد جهانی شدن

 استفرهنگی و  ، اجتماعیاقتصادی، سیاسی تکنولوژیک، ارای وجوه مختلفدهر چند  ،جهانی شدن به عنوان یک واقعیت اجتماعی

اما همانطور که از تفاسیر و نظرات صاحبنظران فوق و نیز آرای سایر نظریه پردازان این حوزه نظیر مک  ،(0731سینایی و ابراهیم آبادی، )

اد، در و ارتباطی جهانی شدن بیش از سایر ابع ، اطالعاتیو سایرین برمی آید، در دوره کنونی، بعد فرهنگی لوهان، رابرتسون، دیوید هاروی

 . توسعه این فرایند نقش آفرینی می کند

 :جهانی شدن و فرهنگ

به نحوی که از  توجه به فرهنگ افزایش یافتبود که همزمان با توسعه تکنولوژی های ارتباطی،  یعنی ،قرن بیستم تقریبا از نیمه های

این توجه تا حد . شددانشگاههای غربی کانون های مورد توجه در  به نحو فزاینده ای جزءموضوع فرهنگ میالدی  0691میانه دهه 

بود که بر مبنای تحلیل های اقتصادی فروپاشی سرمایه داری را در اوایل قرن  06زیادی ناشی از ناکامی تئوری های مارکسیستی قرن 

دان به سمت عوامل غیر اقتصادی و به طور بنابراین برای توجیه علل تداوم سرمایه داری، توجه اندیشمن. بیستم پیش بینی می کردند

در مکتب فرانکفورت و در بینش انتقادی آن، فرهنگ  به عنوان نمونه،. ویژه فرهنگ یا در شکل محدودترش ایدئولوژی مسلط جلب شد

کاظمی، )ست عامل اساسی تحوالت اجتماعی است و تبیین فرایندهای نظام سرمایه داری متاخر، بدون شناخت تاثیر فرهنگ ناممکن ا

که امروزه دیگر فرهنگ از حالت تبعی درآمده و از پاره ای جهات خصلت زیر بنایی یافته است، لذا  پیش رفتاین مسئله تا جایی (. 0731

در : نیز این موضوع را اینگونه خاطر نشان می کند( 0736)واترز . و اقتصاد نیز شمایل فرهنگی یافته اندحتی سیاست  ،در این دوره

جامعه انسانی مشروط به حدی است که در آن نظام فرهنگی به طور نسبی بر نظامهای اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار  جهانی شدنِ ه،نتیج

بنابراین (. 0736واترز، )به عبارت دیگر، می توان انتظار داشت که اقتصاد و سیاست تا آنجا جهانی شوند که با فرهنگ درآمیزند . باشد

ان به عنوان جنبه ای از فرهنگی شدن روز افزون زندگی اجتماعی به شمار آورد، چرا که ویژگی اصلی این مرحله از جهانی شدن را می تو

فرهنگ برای جهانی شدن اهمیت دارد چرا که جنبه ای اساسی از این فرایند . جهانی شدن، فشار فرهنگی است نه فشار مادی یا سیاسی

 (. 0731، وننساملیت)و قوام بخش ارتباطات پیچیده آن است 

و چگونگی بنابراین هرگونه توجه و نگرشی به مسائل جدید جهان و از آن جمله جهانی شدن، نیازمند بررسی جایگاه و نقش فرهنگ 

در اینجا این پرسش مطرح می شود که اساسا فرهنگ چیست و چه مقوالتی را در بر می . تحول و تطور آن در عصر جدید جهانی است

 :، از جملههای گوناگونی به آن داده شده استپاسخ والی است که تاکنون این سگیرد؟ 

فرهنگ مجموعه پیچیده ای از معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، تکنیک ها، اخالق، قوانین، سنن ":تایلر در کتاب جوامع ابتدایی می گوید

روح االمینی، )".جامعه آن را از جامعه خود فرا می گیردو باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک 

0731.) 

جامه ابداع شده و که به وسیله همه یا اکثریت اعضای گروه،  می داندتمام مدل های اجتماعی رفتار را شامل ادوارد ساپیر هم فرهنگ 

 (.همان)"عمل به خود می پوشد
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گوناگون جهان اجتماعی و یا به تعبیر خودش نظام اجتماعی را به هم پیوند می پارسونز فرهنگ را نیروی عمده ای می انگاشت که عناصر 

او معتقد بود که فرهنگ در عین حال که وجود مستقل و جداگانه ای به صورت ذخیره دانش، نمادها و افکار دارد، در عین حال به . دهد

 (. 0731ریتزر، ) ظاهر شود( ملکه ذهن کنشگران) شخصیتو نیز بخشی از نظام ( هنجارها و ارزشها) عنوان بخشی از نظام اجتماعی

فرهنگ کلیه اشکال زندگی یک قوم از جمله پایه های تفکری آن را تشکیل ": مویلمان نیز به عنوان یک انسان شناس فرهنگی می گوید

بنابراین . "نیز می گردد...( و  از جمله البسه، ساختمان، ابزار)می دهد و این همچنین شامل تمام زمینه های فنی موجودیت آن قوم 

  (.0731رفیع پور،) "فرهنگ در واقع همه چیز و همه بخشهای زندگی که توسط انسانها به وجود آمده است را در بر می گیرد

های فرهنگ را سطحی از زندگی انسانها در نظر می گیرند که در آن افراد بشری از طریق راه و رسم  (0731)سینایی و ابراهیم آبادی 

  .بازنمایی نمادین به طور جمعی یا فردی، به تولید معنا در ارتباطات اجتماعی خود می پردازند

از تعاریف باال می توان نتیجه گرفت که فرهنگ شامل همه عناصر مادی و تفکریِ ساختۀ انسانی است که به صورت میراث انباشته شده 

راههای سازگاری هر چه بیشتر انسان با محیط طبیعی اش، در زندگی یک گروه  از تجربیات و تالش نسلهای متوالی بشر برای یافتن

هنجاری، نظامهای فکری شامل جهان بینی ها و هستی شناسی ها، نظام های نمادین،  –بنابراین نظام های ارزشی  اجتماعی وجود دارد،

همه جزء مقوالت فرهنگ ...( معماری و شهرسازی و مانند ) و فیزیکی( مانند علوم و دانشها)و حتی سازه های نظری  سبک زندگی

 .محسوب می گردند

این سطح وسیع، فرهنگ از ویژگیهای متمایز نکته قابل توجه در اینجا این است که تا پیش از مطرح شدن مباحث جهانی شدن در 

اما در . به شمار می رفت( یک ملتاعم از گروههای با مقیاس کوچک یا گروههای با مقیاس بزرگ مانند )کننده و هویت بخش گروه 

آیا منظور از جهانی شدن فرهنگ این است که کل جامعه جهانی  ؟.بررسی های مربوط به جهانی شدن، فرهنگ چه جایگاهی می یابد

 : گونه داده اند سههمچون یک گروه واحد می گردد و از فرهنگ واحدی نیز برخوردار خواهد شد؟ پاسخ این سئوال را به 

در تمامی اشکال و و ارزشها و الگوهای لیبرال دموکراسی غرب  یتهمعتقدند که جهانی شدن فرهنگ در واقع جهانی شدن مدرن عده ای

به نظر این عده که از موافقان جهانی شدن هستند، از آنجا که مدرنیزم بر ارزش ها و آموزه هایی همچون عقل گرایی، . استابعاد آن 

دارد، می تواند موجب آزادی انسانها از تحجر و عقب ماندگی بدون در نظر گرفتن تاریخ، جغرافیا و اعتقادات سکوالریسم و فردگرایی تکیه 

پیروان . ، به مفهوم جهانی شدن استدر این نظریه تعلیم و گسترش آموزه های مدرنیزم و پذیرش ان از سوی دیگر جوامع. هر قوم باشد

دارای مجموعه ارزشهای ذاتا جهان شمول است که با گسترش آنها در دیگر جوامع به عنوان این نظریه معتقدند که فرهنگ لیبرال غرب 

اینان معتقدند که امروزه اتفاق نظر قابل توجهی درباره . فرهنگ جهانی زمینه رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته فراهم می گردد

 (. Fokuyama, 1992)تکامل ایدئولوژیک بشریت و تاریخ است مشروعیت لیبرال دموکراسی پدید آمده و لیبرال دموکراسی پایان 

طرفداران این نظریه . عده دیگری که از مخالفان فرایند جهانی شدن هستند، فرهنگ مصرفی را به مثابه فرهنگ جهانی در نظر می گیرند

غرب با . امپریالیسم فرهنگی استان تحت عنو ،معتقدند که جهان هم اکنون شاهد شکل گیری امپریالیسم نوینی در ردایی از فرهنگ

همگن سازی و یکدست کردن جهان از طریق جهانی کردن کاالهای مصرفی و فرهنگی سعی دارد عالوه بر عالمگیر ساختن ارزشها 

بر این اساس نظام سرمایه داری غرب به منظور تداوم حیات . همچنان سردمدار نظام اقتصادی دنیا باشد ،الگوهای زندگی و رفتاری خود

به طور نمونه از نظر هربرت شیلر فرهنگ جهانی معنایی جز گسترش . لفه اساسی سلطه نوین خود قرار داده استوخود، فرهنگ را م

عده ای . جای جهانی شدن از اصطالح مک دونالدی شدن جهان استفاده می کندجورج ریتزر به . ندارد دامنه امپریالیسم فرهنگی غرب

نیز چون اسکات لش و جان اوری جهانی شدن را پدیده ای متناظر با پسامدرنیته و مرحله جدید اما تداوم یافته سرمایه داری غرب 

 . (0731کیانی، ) م ظاهر شده استبار با ساز و برگی متفاوت و مبتنی بر اقتصاد پسا فوردیس تعریف می کند که این
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اینان معتقدند که در دوره پسا مدرن فرهنگ مدرن مانند دوران مدرنیته . گروه سوم برای جهانی شدن فرهنگی ویژگی پسا مدرنی قائلند

رهنگ جهانی به فدر این دیدگاه . (0731نش، )ا دیگر یک فرا روایت تعیین کننده نیست، بلکه صرفا روایتی است در میان سایر روایته

به عبارت دیگر از آنجا که یک فرهنگ جهانی واحد از اعتقادات و . دلیل پیوند خوردن با پسا مدرنیته دارای ویژگی نسبی گرایی می شود

 (. همان)شیوه ها وجود ندارد، فرهنگ جهانی به گونه ای اجتناب ناپذیر متکثر است 

جهانی شدن فرهنگ مطرح شد، این مقاله دیدگاه رویکردهای اول و دوم را از این نظر از میان سه رویکردی که در باال نسبت به پدیده 

جرح و تعدیل از آن رو که نه مانند . که معتقدند جهانی شدن فرهنگ، دارای صبغه غربی است را البته با نوعی جرح و تعدیل، می پذیرد

یت و تنها راه حل خروج افراد و جوامع از عقب ماندگی و تحجر می نظریه اول، فرهنگ مدرنیته غرب را نهایت تکامل ایدئولوژیکی بشر

 . داند و نه مانند نظریه دوم، جهانی شدن فرهنگ را تنها در ارتباط با تداوم سرمایه داری در نظر می گیرد

نشان می ... چون دورکیم، وبر، مارکس، پارسونز و  ینظریات جامعه شناسان مختلف وجه جهانی سازی را در( 0736)واترز همانطور که 

حتی در زمان حاضر که شاهد تالش های جدی سایر ملتها و فرهنگها در جهت نقش هسته اصلی فرایند جهانی شدن، نقطه آغاز و ، دهد

سابقه تاریخی طوالنی تر غربیها مهمترین دلیل این ادعا . ستهمچنان در اروپای غربی و آمریکاروند هستیم، این آفرینی هر چه بیشتر در 

نتیجه . بوده استکارگیری تکنولوژی های ارتباطی نوین به ویژه رسانه های جدید چون سینما، تلوزیون و اینترنت  دستیابی و بهدر 

که هنوز سایر  منطقی این تقدم نیز این بوده که الگوهای تولید محصوالت این رسانه ها اولین بار توسط آنان تنظیم گردید و در زمانی

آنان از این طریق این . فرهنگها و جوامع در این حوزه وارد نشده بودند، توانستند این الگوها را در مقیاسی وسیع و جهانی تثبیت نمایند

توانستند پیشرفتهای فناورانه موفق شدند کنترل اطالعات را چه از نظر حجم داده ها و چه از نظر روش ارائه برنامه ها در دست بگیرند و 

به بیان تفصیلی تر، رسانه های جمعی انتقال و هدایت دامنه  (.0736رحمانی فضلی، )فرهنگ عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار دهند 

ا گسترده ای از نمادها، هنجارها، ارزشها و عقاید درون جوامع را به عهده گرفتند تا آنجا که برخی اندیشمندان بر این باورند که رسانه ه

این موضوع به نحوی است که علیرغم شکل گیری تالشهایی در  (.0661تامپسون، )زندگی فرهنگی و اجتماعی را دگرگون می سازند  کل

دهه های اخیر از سوی فرهنگهای دیگر در جهت ایجاد روند های موازی، اما همچنان غلبه در این شاهراه های فرهنگی با فرهنگ غربی 

  .ارائه خواهد شد، که یکی از مهمترین و تاثیر گذار ترینِ این رسانه هاست  با تمرکز بر رسانه فیلماین مدعا  در ادامه دالیل اثبات. است

 رسانۀ فیلم؛ گلوگاه استراتژیک فرهنگ

ویلیام )به طور همزمان توسط سه فرد انگلیسی فیلمبرداری دوربین ( 0730و نایت،  0733ناول اسمیت، )به اعتراف کتابهای تاریخ سینما 

تنها یک گام  فیلم های اولیه، .میالدی اختراع شد 0361در سال ( توماس آلوا ادیسون)و آمریکایی ( برادران لومیر)، فرانسوی (فریز گرین

فیلمها در با این حال . ندفقط شامل تکنولوژی نمایش تصاویر متحرک بودو از اجداد مجیک لنترن یا فانوس جادویی خود پیشتر بودند 

آندره بازن ادعا می کند  حد هم برای انسانها بسیار جالب توجه بودند و مورد اقبال و توجه زیادی واقع شدند گویی همانطور که همین

همین امر سبب گردید . (0733، بوردول و تامسون) انسان، پیش از آنکه که سینما ظهور عملی پیدا بکند رویای آن را در سر داشته است

با منطق نمایش فیلمها  خیلی زود. که در مدت زمان کوتاهی پیشرفتهای زیادی در خود فیلمها و به تبع آنها در صنعت فیلم ایجاد شود

 همچنین. سرعت حرکات معمولی در فیلمها به اندازه سرعت طبیعی آنها در واقعیت شد که موجب گردید شدندفریم در ثانیه آشنا  12

، ورود صدا و رنگ به در این زمینه دو پیشرفت بزرگ دیگر. پس از مدتی فیلمهای مستند اولیه به فیلمهایی دارای داستان تبدیل شدند 

اکنون دیگر در کنار پیشرفت های تکنولوژیکی، فیلمها از لحاظ تکنیکهای فیلمسازی نیز توسعه بسیاری یافته بودند از جمله . فیلم بود

در تئاتر متفاوت بودند، فضا پردازی و دکور سازی ها، استفاده از منطق تدوین،  الگوهای بازیفیلم که از  ای بازیگری خاصِابداع شیوه ه

همه این پیشرفتها در نهایت به فیلمهای امروزی منجر شدند که شامل مجموعه ای از هنرهای مختلف از جمله ادبیات، ... . میزانسن و 
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بنابراین آنچه  .می باشند، و همین امر سبب گردیده که فیلم به صورت یک هنر چند بعدی یا موزاییک درآید... موسیقی، تئاتر، عکاسی و 

: بیان می کنددرباره کارکرد هنر در دنیای امروز ، "جامعه شناسی هنر و جایگاه آن در حوزه جامعه شناسی معاصر"در مقاله ( ؟)راودراد 

اجتماعی، و با نفوذترین عامل در تغییر یا  -رین وسیله القای نظریات، ایدئولوژیها و پیامهای سیاسیامروزه ساده ترین، بهترین و موثرت

ت فردی چون عشق یا نفرت، هنر است، در ایجاد ارزشها، گرایشهای فردی و اجتماعی و حتی شکل گیری پنهانی ترین الیه های شخصی

را از لحاظ درجه هنری در رده ناخالص ترین هنر قرار داده است، اما به لحاظ چه  گر ،فیلم لذا .مورد فیلمها به طریق اولی مصداق دارد

بهره گیری از ظرفیت های همه هنرهای مورد استفاده در آن، قطعا در زمره تاثیر گذارترین هنرها قرار دارد تا جایی که برخی برای 

اهمیت این مطلب وقتی بیشتر روشن می . هوشبری تشبیه کرده اند نوتیزم وآنرا به نوعی هیپ ،توصیف میزان تاثیر فیلم ها بر مخاطبان

بر می خوریم، زیرا رویاها در حقیقت تصویر آینده آرمانی یک فرد یا جامعه را  "فیلمها کارخانه رویا سازی اند"شود که به بیان معروفِ 

 . می سازند و مقصد و مسیر حرکت او را مشخص می نمایند

مسئله چیستی محتوای فیلمها و بررسی میزان تاثیرات آنها  به عنوان یک سرگرمی نگریسته می شد اما خیلی زود در ابتدا به فیلمها فقط

 و0661بلتون، )فیلم به مثابه یک رسانه، سازنده جهان  ، زیرا دریافتند کهبر مخاطبان به طور جدی در میان پژوهشگران مطرح گردید

این تاثیر که ابتدا در حیطه ملی مورد توجه واقع شده بود، خیلی زود در حوزه (. 1113دایکمن، ) استفرهنگ  از آن سازندۀبلکه مهم تر 

 .فرایند جهانی شدن فرهنگی نیز مورد شناسایی قرار گرفت

 :اولین پژوهش ها

سئوال این بود که آیا نفوذ در ابتدا . هنوز از زمان پخش اولین فیلمها خیلی نگذشته بود که بحثها درباره تاثیرات سینما براه افتادند

گسترده سینما و آگاهی تازه ای که رسانه ها در جامعه می گسترانند می تواند موجب تباهی شود؟ البته بحث در دهه بیست کمتر از 

ی سطح جدلهای عوامانه فراتر رفته بود ولی با پیشرفتهای به دست آمده در رشته های علمی مختلف نظیر مردم شناسی و روان شناس

گروه تربیتی و علمی، کمیسیونی برای بررسی نقشی  711در بریتانیا  0616در . کودک، محققان کم کم به این عرصه تحقیق وارد شدند

نقش سینما در "با نام  0671کمیسیون در گزارشی که در سال . که سینما می توانست در آموزش و پرورش بر دوش گیرد تشکیل یافت

چگونه می توانیم رسانه ای تازه برای پرورش فکری نسلی که ذهن سینمایی پیدا کرده است به کار : یدمنتشر کرد پرس "حیات ملی

در برلین هم . تلوزیون را جزء ابزار های کمک آموزشی در آموزش و پرورش خواند ،نیز مجله سایت اند ساوند 0671بندیم؟ در سال 

 .(0731رود،)گروهبندی کرده بود انستیتو المپه فیلمها را برای استفاده در مدرسه ها 

اما در آمریکا که مرکز استودیوهای بزرگ فیلمسازی شده بود، چندی نگذشت که این مسئله که فیلم چگونه می تواند در جوان اثر 

. سوق دادبگذارد، پژوهشگران را به زمینه های پژوهشی دیگر از جمله روان شناسی، زیبا شناسی، جامعه شناسی و نسبت اخالق و سلیقه 

سپس فورمن فشرده ای از یافته . شورای پژوهشهای سینمایی آمریکا سنجشهایی برای ارزیابی این تاثیر انجام داد 0677تا  0616از سال 

. "راه بزهکاری پر از معتادان به سینماست"منشر کرد و در آن نوشت 0671که در  "فرزندان ساخت سینمای ما"های آنها را در کتابش 

با سنجش . د آنها بیش از هفتاد و هفت میلیون تن در آمریکا هر هفته به سینما می رفتند و یک سوم آنها کودک و نوجوان بودندبا برآور

 هایی که در یک دوره سه ساله انجام گرفت، آنان دریافتند که کودکان کمابیش هفتاد درصد از آنچه را که دیده بودند تا مدتها بعد به یاد

نمونه، آنها پی بردند که کودکان بسیاری احساس بیزاری از سیاهان را نخستین بار در هنگام تماشای فیلم تولد یک ملت  برای. می آوردند

شورای پژوهش ها همچنین عنوان کرد که فیلم های گنگستری با واقعی نمایاندن تخیالت براندازنده، اخالق مردم (. همان)در خود یافتند

دیگر از بررسی های عمده درباره جامعه آمریکا که هنوز پس از پنجاه سال اعتبار خود را در میان مباحث  یکی(. همان)را خراب می کنند
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آنها در پی تحقیقات خود، به این نتیجه رسیده بودند که سینما در بین . تحلیلی حفظ کرده، اثر هلن و رابرت در باره میدل تاون است

 (. 0737، توماس)لگوهای رفتاری نافذ بر نحوه زیست نوجوانان میدل تاون دارد سایر عوامل، نقش با اهمیت تری در ارائه ا

 :پژوهشهای جدید

کوششهای اولیه در راه شناخت ارتباط بین محتوای فیلم ها و تغییراتی که در الگوهای رفتاری برخی گروههای اجتماعی رخ داده بود، 

کرد و موج بعدی تحقیقات را که گسترده تر و روشمند تر بودند را سبب  توجه پژوهشگران بیشتری را به تحقیق در این زمینه جلب

 :در زیر به نمونه هایی از این نتایج اشاره می شود. گردید که نتایج جالب توجهی در بر داشتند

 : تاثیرات فیلم ها بر نوع جهان بینی مخاطبانشان 

مانند ) نوان بررسی علمی، جهان بینی های دهری و ناتورالیستیاز مهمترین مصادیق آن، مستندهای طبیعت اند که در آنها با ع

 .ترویج می گردد( از جهان و انسان... و ( توتم محور)دیدگاههای داروینیستی، بودایی، سرخ پوستی 

  :تاثیرات فیلم ها در شکل دهی به نگرش افراد راجع به گروهها، قومیتها و ملتهای مختلف  

به عنوان نمونه . فیلم در چگونگی معرفی یک گروه یا حتی یک ملت نزد مخاطبانش از جمله اعضای خود این گروهها نقش مهمی دارد

می توانیم به تصویری که فیلم های آمریکایی از سیاهان و سرخپوستان این کشورها یا از بومیان نواحی دیگر جهان تاکنون نمایش داده 

ویری غیر واقعی و کژ از آنان بوده و به اعتراف اعضای این گروهها، با حقیقت آنها بسیار متفاوت و حتی مخالف اند اشاره کنیم که تص

در عوض در فیلمهای هالیوودی همیشه تصویری آرمانی از جامعه آمریکا نشان داده می شود حتی آنجا که یک حادثه تاریخی نقض . است

رویای "سیوتا در مورد . واقعه را بازسازی می کنند که در نهایت باز موید آن تصویر آرمانی باشدکننده این تصویر را برهم می زند، طوری 

آمریکاییها با این رویا، اراده پیروزی ": یا تصویری که آمریکاییان از کشورشان، در فیلمهای هالیوودی می بینند، می گوید "آمریکایی

برای یافتن این رویا که از همان اولین فیلمهای هالیوودی در فیلم ها . کست واداشتندیافتند و کشورهای اروپایی و بقیه دنیا را به ش

رویای آمریکایی یعنی خوشبختی و پیروزی، رویایی که در کمال آزادی و در بطن هر حکومت . پیگیری شد، مالکهای ثابتی وجود دارد

ده سراسر دنیا می توانند آرزویش را بپرورانند و طبعا بخت خود مردم ساالری قابل دسترسی است، رویایی که مهاجران تهیدست و سرخور

لذا در فیلمهای هالیوودی شیوه زندگی مردم ساالرانه آمریکاییان به مثابه یگانه امید . "را بیازمایند و سرانجام طعم خوشبختی را بچشند

بنای اصلی تفکر آمریکایی در بسیاری از فیلم نامه های همچنین این فکر که همۀ انسانها برابرند به عنوان زیر . زندگی معرفی می شود

بنابراین، تشریفات بی ارزش و آداب و رسوم دست و پاگیر اجتماعی که حاصل سلسله مراتب اجتماعی اند از . هالیوودی دیده می شود

این مسئلۀ ... . وچکش صدا بزند و پیش پای فرد برداشته می شوند، مثال شخص باال دست از زیر دست خود می خواهد که او را به اسم ک

سایر اصولی که جفرسن در اعالمیه . باعث می شود که مردم سهل تر به اهداف و آمالشان برسند "کارایی سریع تر"برابری در سرزمینِ 

وی در آنجا می . کرداستقالل آمریکا  بیان می کند را می توان به عنوان اجزاء دیگر این رویای آمریکایی در فیلمهای هالیوودی ردیابی 

زندگی، آزادی و جستجوی "گوید که خداوند جدای از برابری، به تمامی انسانها حقوق طبیعی و سلب ناپذیر عطا کرده است از جمله 

ه ب. این سه مفهوم و اساسا دومی در زمرۀ واژه هایی قرار دارند که بیش از هر چیز، قلب ملت آمریکا را به هیجان می آورند. "خوشبختی

از نظر . تا بحال کسی در سینما جرات نکرده بگوید که آزادی مفهومی است مطلق، آرمانی یا فاسد کننده. آزادی نمی توان حمله کرد

یکی دیگر از دیدگاه های لیبرال که برای هالیوود حائز . هالیوود، آزادی چیزی است که در آمریکا تحقق یافته و تنها راه زندگی می باشد

در فیلم های هالیوودی پیروان آزادی کار در زمینه اقتصادی اغلب به پیروزی می رسند و اگر بعضا شکست . کار آزاد استاهمیت است، 

هالیوود دموکراسی را به عنوان تنها روش ممکن برای زندگی اجتماعی همه . بخورند، دست کم در زمینه اخالقی همیشه حق با آنهاست

یت همیشه برنده است، لیکن حرمت اقلیت نیز اغلب رعایت می شود و اغلب اقلیت به مصالحه و اگرچه رای اکثر. جا توصیه می کند
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فرد گرایی عنصر دیگر . سازش با اکثریت روی می آورند یا راه حل حکمیت را بعنوان بهترین و دموکراتیک ترین راه حل انتخاب می کنند

در نتیجه تماشاگران چاره ای جز همذات پنداری با . می شود که فردگرا نباشدهیچ ستاره هالیوودی ای یافت ن. این رویای آمریکایی است

بدین ترتیب علیرغم آنچه در واقعیت روی می دهد آمریکا به عنوان کشوری آزاد، مدافع برابری انسانها و دارای فرصتهای . آن را ندارند

 (.0739سیوتا، ) ی مخاطبان غیر آمریکایی معرفی می شودبرابر زندگی برای همه، و طالب صلح و امنیت به مخاطب آمریکایی و حت

یهودیان هالیوود با استفاده از همین امکان نه تنها توانستند نفرت تاریخی جامعه غربی علیه خود را بکاهند بلکه منزلتهای اجتماعی 

حاوی که  به کارگردانی جو ال جالسن است 0613از اولین نمونه های این نوع فیلمها فیلم خواننده جاز محصول . باالیی نیز کسب کردند

    (.0767گابلر، ) می باشدپیام بردباری نژادی 

 : تاثیرات فیلمها در شکل دهی به هویت ها و سبک زندگی مترادف با آن هویت ها

مقاصدشان استفاده می کنند ویژگی مهم فیلمها به عنوان یک فناوری رسانه ای این است که افراد نه تنها از این فناوری برای پیشبرد 

در دنیای امروز، فیلمها در کنار (. 1119گارسیا مونتز، )بلکه فناوری نیز افراد را منطبق با قواعد خاص نحوره عملکرد خود تغییر می دهد 

ین زندگی است اشکال جدیدتر رسانه مانند اینترنت، سازنده اشکال نوین فرهنگی و انواع جدید هویت شخصی و اجتماعی و سبک های نو

رسانه سینما  -، زیرا با وجود اینکه صنعتدر این خصوص فیلمهای آمریکایی یا هالیوودی بیشتر حائز اهمیت اند(. 1117استر و وینکن، )

یسه مقا. در اروپا و آمریکا به طور همزمان متولد شده بود، اما تا قبل از جنگ جهانی اول، فیلمسازی در اروپا رشد بهتر و بیشتری داشت

با تولیدات شرکت موشن پیکچرز پتنتزِ ... چینه چیتا در ایتالیا و گمونت در فرانسه،  و تولیدات کمپانی های بزرگ آن دوره نظیر پاته

اما با وقوع جنگ اول . تقریبا شرکت غالب در عرصه فیلمسازی آمریکا بود، به راحتی این موضوع را اثبات می کندادیسون که در آن زمان 

در این زمان بود که صنعت فیلم آمریکا به مدد . اروپا و زیر ساختها و صنایع آن از جمله صنعت فیلمسازی تقریبا نابود می شودتمامی 

در این زمان بود که اولین جریان منظم صادرات فیلم از . دوری سرزمین از میدان جنگ و آسیب هایش، از رقبای اروپاییش پیشی گرفت

بود به طوری زیرا سینما ارزان ترین و در دسترس ترین سرگرمی اروپاییان گرفتار جنگ و خشونت بسیار آن . فتآمریکا به اروپا شکل گر

این مسئله همزمان شده بود با تسلط یهودیان (. Wikipedia:En)که برای تقویت روحیه سربازان در پشت جبهه سینما دایر کرده بودند 

نمایش آمریکای  از طریقبهره گیری از فیلم ها توانستند  بان جزء مطرودان جامعه آمریکا بودند، آنان که تا قبل از ای .بر سینمای آمریکا

نظیر قماربازی، شراب خواری، زن بارگی و )جز عادات زشت و ناپسند و ضد اخالقی شان افسانه ای خود بر پرده سینما که چیزی 

دیگر نه تنها در آن رانده شده و منزوی نبودند بلکه منزلت اجتماعی  نبود، آمریکای جدیدی بیافرینند با فرهنگی جدید که( خشونت

بدین ترتیب آنان نه تنها در طول بیش از صد سال فرهنگ متعهد به اخالقیات مسیحی آمریکا را استحاله . باالیی کسب کرده بودند

و سایر نقاط جهان، ( ز به شکوه سابقش بازنگشتکه صنعت فیلم آن بعد از جنگ دیگر هرگ)کردند، بلکه با صدور فیلمهایشان به اروپا 

در بیان بخشی از این دامنه تاثیر ( 0796)به طور مثال، اسمیت . ارزشها، دیدگاهها و حتی سبک زندگی مورد نظر خود را عالم گیر کنند

یلم و سینما موجب وابستگی و نفوذ آمریکا بر سینما و فیلم و همچنین به کارگیری افراد مختلف در عرصه های مرتبط با ف: می گوید

 .تحول کشورهای جهان سوم به سمت و سوی یک سبک زندگی آمریکایی شده است

  :نتیجه گیری

مه با فیلم ها به عنوان یک رسانه قدرتمند فرهنگی، از طریق ایجاد تغییرات بزرگ و عمیق در ارزش ها، هنجارها، الگوها و آرمان ها و در یک کل

یلم و با شناخت این ویژگی است که امروزه صنعت ف. کنترل ذهن افراد و ملت ها، می توانند رفتارها، کنش ها و عکس العمل های آنان را شکل دهند

صهیونیستی امروز نه تنها مالک بزرگترین شرکت فیلمسازی دنیا یعنی  –به طوری که شبکه یهودی . سینما ارتباط نزدیکی با سیاست یافته است

کننده در  از سهامداران عمده است که نقش تعیین ، رگ آلمانشرکتهای فیلمسازی برتر دنیا نظیر نیو بابلز بِو بلکه همۀ هالیوود است که در بیشتر 

به اهمیت صنعت سینما در جهت  0363سوئیس در سال ( بال)در واقع جنبش صهیونیزم پس از کنفرانس بازل . ندکتعیین سیاستگذاریها ایفا می 
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نیزم و تشکیل عالوه بر اینکه برای ترویج اندیشه صهیوتحقق اهداف سلطه گرانه خود پی برد و دریافت که می تواند از این ابزار تبلیغی و رسانه ای 

آنان در این راه از هیچ شیوه ای (. 0733صفاتاج، )وطن ملی یهود حداکثر استفاده را ببرد، می تواند عمال سلطه نامرئی خود را بر جهان گسترش دهد 

فیلم همچون جشنواره های از خرید فیلمسازان و بازیگران تا تطمیع و تهدید آنها گرفته تا سیطره بر جشنواره های بین المللی . فروگذار نیستند

 (. همان)... سینمایی کن، برلین و 
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