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 بررسی تاثیرات جهانی شدن بر هویتهای جنسیتی با تاکید بر نقش فیلم ها
 فاطمه محمدی

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

 

، به عنوان دوران جدیدی از تحول که در دهه های آخر قرن بیستم و اوایل هزاره سوم مورد توجه محافل جهانی شدن -چکیده

تواند به که می )، و نیز انتشار انبوهی از اطالعات در ارتباطاتجهت تسهیل  از، امکاناتی راتوانسته در عین اینکه علمی قرار گرفت، 

، اما به دلیل برخورداری نامتوازن افراد و باالخص جوامع، از منابع در اختیار افراد و جوامع قرار دهد، (افزایش خود آگاهی بیانجامد

در ابعاد مختلف اجتماعی، به ایجاد یک جهان متکثر متوازن توانسته ، ن(نظیر منابع اطالعات و تکنولوژیهای نوین ارتباطی)قدرت 

لذا به نظر می رسد که برخی جوامع و فرهنگها، در این فرایند با قدرت تاثیر گذاری . بیانجامد... ی، فرهنگی، هویتی و اقتصاد

از آنجا که رسانه ها از جمله رسانه . بیشتری به تعامل با سایرین و اعمال نقش تعیین کنندگی در این روابط می پردازند

بر تغییر و تحوالت هویت  آنهاتاثیرات به بررسی  ،با روش اسنادیاین مقاله سعی شده تا  درفیلم،تعامالت جهانی بر عهده دارند، 

 . بپردازیمدر سطح جهانی در دهه های اخیر  جنسیتی
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 : مقدمه

تکنولوژی های نوین ارتباطی، قدرت گرفتن  در نیمه دوم قرن بیستم و با نزدیک شدن به هزاره سوم میالدی، بشریت با ورود

 که از آن با عنوان دورهاز ویژگی های عمده این  .شرکتهای چند ملیتی و فروپاشی بلوک شرق، وارد دوران تحول جدیدی شد

و مکان، ورود تکنولوژی های نوین ارتباطی که موجب تسهیل در جریان اطالعات شد،  -انی شدن نام می برند، فشردگی زمانجه

سعی در آشکار  گوناگون عناوینبه کار بردن با مختلفی صاحبنظران . غلبه بعد فرهنگ بر سایر ابعاد زندگی اجتماعی انسان است

عبارت دهکده جهانی را به کار می برد و  ،در توصیف جهانی شدنمک لوهان  :از جمله کرده اند،ساختن ماهیت اصلی جهانی شدن 

وجود گسترش توجهات به سمت مباحث مربوط به جهانی شدن با  .ت و اطالعات از آن یاد می کندکاستلز تحت عنوان عصر ارتباطا

هنوز هیچ جریان نظریه پردازی نتوانسته تعریف و تفسیر دقیقی از فرایند جهانی شدن ارائه دهد و هر کدام تنها  در دهه های اخیر،

با سطوح گوناگون ( جهانی شدن)دک این توجه و ارتباط این پدیده قدمت و پیشینه ان. بخشی از این فرایند را روشن ساخته اند

وسعت تحوالت مشتمل در این مفهوم و نیز نرسیدن . تحلیل مانند سیاست، اقتصاد و فرهنگ در دشواری تعریف آن موثر بوده اند

شدن خوانده می شود، خود در وضعیتی در واقع آنچه امروزه جهانی . از دیگر دالیل تعریف نیافتگی این پدیده است ،به تکامل نهایی

در این  "شدن"وجود مفهوم . دگرگون شونده، متغیر و بسیار متحول قرار دارد که ارائه تعریفی جامع و مانع از آنرا مشکل می سازد

در این برخی از مهم ترین تعاریف . (2831سینایی و ابراهیم آبادی، )گویای سرشت در حال تحول آن می باشد  به خوبی اصطالح

 :عبارتند ازباره 

که به واسطه آن مردم دنیا کم و بیش و به جهانی شدن را عبارت می داند از فرایند فشردگی زمان و فضا ( 2832)گل محمدی 

 :مصادیق این فرایند عبارتند از. صورتی نسبتا آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام می شوند

 بر ارتباطات و حمل و نقل تحمیل می کنندکاهش هزینه هایی که مکان، زمان و فضا -

 فرسایش وابستگی متقابل انسانها در سطح جهان -

 افزایش وابستگی متقابل انسانها در سطح جهان -

 همسانی ساختاری و نهادی جوامع مختلف جهان -

 :این مصادیق را می توان به وسیله شاخصهای زیر سنجید

 افزایش حجم انواع ارتباطات اجتماعی -

 افزایش حجم حمل و نقل -

 افزایش گستره تاثیر گذاری و تاثیر پذیری انسانها -

 شکل گیری و افزایش نهادهای فراملی و بین المللی -

 (اقتصاد سرمایه داری مدرن و عقالنیت عمل در شکل فناوری مدرن)جهانگیر شدن نهادهای محوری غرب  -

این جهان در . ات معتقد است جهانی نو در پایان هزاره دوم شکل گرفته استمانوئل کاستلز با تاکید بر عنصر ارتباطات و اطالع

انقالب تکنولوژی و اطالعات، : میالدی بر اثر تقارن تاریخی سه فرایند مستقل پدیدار شد 2691و نیمه دهه  2691اواخر دهه 

به نظر او روند این تحوالت منجر به . یفرهنگ -بحرانهای اقتصادی سرمایه داری و دولت ساالری، و شکوفایی جنبشهای اجتماعی

 (.2831کاستلز، )ظهور جامعه شبکه ای شده است 

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

او نشانه های نمادین و . فتاری جوامع پیشین نیز بی سابقه استبلکه میدان عمل و ژرفای تاثیرات آن بر کارکردها و شیوه های ر

سیستم های خبره را در زمره عناصر مهم در پویایی فرایند جهانی شدن معرفی می کند که هر دو وابسته اند به کاربرد منظم 

 (. 2893گیدنز، )آن  اطالعات و دانشهای مربوط به شرایط زندگی اجتماعی در جهت سازماندهی و ایجاد تغییر و تحول در
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جهانی شدن یا سیاره ای شدن جهان مفهومی است که هم به تراکم جهان و هم به تشدید آگاهی  نیز بر این باور است که رابرتسون

هم وابستگی متقابل و واقعی جهانی و هم آگاهی از یکپارچگی جهان در قرن بیستم اشاره می ... درباره جهان به عنوان یک کل 

  (.2896واترز، )کند 

 .   فضایی است -هانی شدن، مفهوم فشردگی زمانیمحور بحث های دیوید هاروی درباره جهمچنین 

می هر یک بر جنبه ای از جهانی شدن متمرکز گرچه اشتراکاتی با یکدیگر دارند لکن همانطور که مالحظه می شود تعاریف فوق 

فرایندی شدن  جهانی "از تعاریف فوق ارائه دهیم باید گفت کلی اگر بخواهیم بر اساس اهداف این تحقیق، یک جمع بندی . باشند

این امر سبب افزایش حجم انواع  واست که شالوده و زیر بنای اصلی آنرا ظهور و پیشرفت تکنولوژیهای نوین تشکیل داده است 

افراد، جوامع، )در سطوح مختلف ( اعم از ارتباطات فیزیکی نظیر حمل و نقل و ارتباطات مجازی)مختلف ارتباطات اجتماعی 

. ات در دنیا تسهیل شده استجریان اشاعه اطالعبه طور قابل انتظاری با افزایش حجم ارتباطات، . استگردیده ...( فرهنگها و 

در ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی،  تحوالت سریع اجتماعی، ظهور جامعه شبکه ای، و فضا، افزایش آگاهیها -فشردگی زمان 

 ".نتایج مترقبه این انتشار گسترده اطالعات است... سیاسی، هویتی و 

حائز اهمیت در اینجا این است که اطالعات از سویی باعث افزایش گستره و میدان عمل می شود و از سوی دیگر قدرت نکته 

، به دلیل سوابق تاریخی (اعم از جوامع، فرهنگها و افراد) انی شدنکنشگران متعدد صحنۀ جهاما  ،کنترل را افزایش می دهد

متفاوت میزان تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری آنان در فرایند جهانی شدن و در پی آن ، میزان دسترسی شان به اطالعات شان تفاوتم

  .است

جهانی شدن را با کثرت گرایی مرتبط نمایند، اما بنا به دالیل فوق، فرایند علیرغم اینکه برخی نظریه پردازان سعی دارند  اینبنابر

دایره و میدان عمل برخی کنشگران این عرصه وسیع تر از دیگران است به همین دلیل می توانند نظارت خود را بر سرچشمه های 

به . توان در بحث فرهنگ مشاهده کرد از جمله موارد مصداق این موضوع را می. جریان اطالعات به نحو فزاینده ای اعمال نمایند

مختلفی بوده است که هر یک از آنها امکانات جدید و منحصر و فرهنگهای  تمدنهاطور قطع تاریخ در مسیر طوالنی خود بستر رشد 

بهره گیری  ر فرایند زیست فردی و اجتماعی اش فراهم آورده اند و حتی امروز نیز قابلیت های فراوانی برایبه فردی را برای بشر د

های گوناگون بشر در جهت رفع مسائل و مشکالتش دارند، اما از آنجا که فرایند جهانی شدن به عنوان فرایندی متاخر، به ویژه به 

در فرایند جهانی گویی که این تمدن  ن تمدن سرمایه داری غرب است، لذالحاظ پایه ها و زیر ساختهای تکنولوژیکی اش مدیو

نوعی کثرت گرایی در فرایند جهانی  ،بدین معنی که گرچه به لحاظ ظواهر تمدنی و فرهنگی. ردار استنسق برخواز حق شدن 

شدن دیده می شود اما این فرایند از منظر بنیانهای فلسفی، فکری و نظری اش تقریبا به طور کامل متاثر از عناصر تمدنی غرب 

، جهان بینی الحادی مدرن، هویت شناسی (2832گل محمدی، ) همچون سیستم اقتصادی سرمایه داری مدرن، عقالنیت مدرن

به بر مبنای توضیحات باال، این مقاله سعی دارد که  .است... و  (که نمونه بارز آن را در جنبش فمنیزم می توان مشاهده کرد)مدرن 

 .انه فیلم بپردازدبا توجه به نقش رسانه های جمعی به ویژه رسبر مقوله هویت فرایند جهانی شدن  اتتاثیر بررسی

  :تعریف هویت

می کند، اما به شکل مطلق، هویت مسئله ای است که هم ( سطح خرد)گرچه موضوع هویت غالبا اذهان را متوجه جنبه فردی آن 

آنچه در . قابل بررسی است...( نظیر هویتهای مربوط به جوامع، سیستم های فکری و نظری و )در سطح خرد و هم در سطح کالن 

 . این مقاله به آن پرداخته می شود بعد خرد هویت یعنی هویتهای فردی است

یک موضوع جدید در مباحث نظری بشر نیست بلکه سابقه آن احتماال به اندازه تاریخ زندگی  "من کیستم؟"مسئله هویت و اینکه 

. ی شدن، این مسئله شکل و ابعاد جدیدی یافته استانسان بر روی زمین طوالنی است، اما با ورود جامعه بشری به مرحله جهان

یعنی هویت هر فرد، گروه یا جامعه ای بر  .(2862جنکینز، ) مایزتشابه و ت: هویت اساسا در برگیرنده دو مولفه بنیادین است مقوله
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در . در خال مطرح نیست بنابراین می توان گفت که هویت. اساس تشابهاتش با خودی ها و تفاوت هایش با دیگران تعریف می گردد

بر همین اساس . (2831قادری، )رابطه با هویت، یک خود و یک غیر وجود دارد که بدان وسیله، فرد دست به شناسایی می زند 

 : تعاریف متعددی از هویت شده است از جمله

 (.2832دهخدا، )ت لغت نامه دهخدا هویت را به معنای تشخص آورده اس

 (.1111لغت نامه آکسفورد، )را به کیستی و چیستی معنا کرده است ( Identity)فرهنگ آکسفورد، هویت 

که موجب شناسایی فرد  دانستهاصطالحا مجموعه ای از عالئم و آثار مادی، زیستی، فرهنگی و روانی را هویت ، (2896)شیخاوندی 

 . وداز فرد، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می ش

بدین معنی که من یا ما . هویت یک احساس فردی یا گروهی از خود بوده و محصول خود آگاهی است، (2891)هانتینگتون به باور 

 .از خصوصیات متمایزی برخورداریم

هم بر این عقیده اند که هویت در جامعه شناسی به معنای چه کسی بودن و حس شناساندن خود است  (2833)کالنتری و دیگران 

 .که یک سلسله عناصر فرهنگی و تاریخی را در فرد یا گروه انسانی تحریک می کند

به فرد القا می نیز هویت را مجموعه معانی ای می داند که چگونه بودن را در خصوص نقش های اجتماعی  (2838)چیت ساز قمی 

کند و یا وضعیتی است که به فرد می گوید او کیست و یک مجموعه معانی را برای فرد تولید می کند که مرجع کیستی و چیستی 

بر این اساس وی نتیجه می گیرد که هویت به مثابه شالوده و سازه اجتماعی است که در فرایند شالوده ریزی . او را تشکیل می دهد

اجتماعی به وجود می آید و با تکیه بر حافظه جمعی و تمام منابع معرفتی، با در نظر گرفتن ساختار عینی اجتماعی،  یا سازه گرایی

 . در طول زمان به طور مستمر باز تعریف می شود

می توان هویت را نوعی احساس خودآگاهی نسبت به مجموعه خصایص فردی، فرهنگی و  تعاریف باال، به طور خالصه، بنابر

لذا هویت هویت امری چند وجهی . هر جامعه دارده ریشه در منابع معرفتی و تاریخی یا همان فرهنگ ک جتماعی متعلَّق آن دانستا

بنابراین این مفهوم دارای ابعاد متفاوتی از جمله . از هستی درونی فرد تا هستی جهانی وی را در بر می گیردو چند الیه است که 

قادری، )هویت خانوادگی، هویت شغلی، هویت جنسیتی، هویت قومی و هویت دینی می باشد  هویت اجتماعی، هویت فردی،

  .جنسیتی مورد نظر این پژوهش می باشدهویت از این میان که  (2831

منظور از هویت جنسیتی، همه آن ویژگیهای کلی ای است که در یک روند تاریخی طوالنی، پیوسته و تقریبا فراگیر در تمام جوامع 

تعریف ( در بعد فرهنگی)را به عنوان مرد ( در بعد فیزیکی)و مرد ( در بعد فرهنگی)را به عنوان زن ( در بعد فیزیکی)جهان، زن 

اطالعاتی که از خالل آثار و مکتوبات به جا مانده از اقوام، تمدنها و فرهنگهای گذشته یا کهن امروز و نیز از یافته های . کرده است

قرار می گیرند، ( انسان)ان به دست می آید، نشان می دهند که گرچه دو جنس زن و مرد، در ذیل یک نوع تحقیقات مردم شناس

ویت های فرهنگی این دو وجود داشته است؛ میان هالبته با درجات شدت متفاوت،  ،مرزهای فرهنگی ثابتی ،اما در طول تاریخ

مردانه و حتی  –مردانه، حقوق اجتماعی متفاوت زنانه  –ی متفاوت زنانه مردانه، فعالیتها و سبکهای زندگ –پوششهای متفاوت زنانه 

اما به نظر می رسد که . خصایص و آرایه های بدنی متفاوت این دو در جوامع و فرهنگهای مختلف، خود سندی بر این مدعاست

گی متمایز کننده این دو از یکدیگر، مردانه در عصر جهانی شدن دچار تغییرات عمیقی شده و مرزهای فرهن –مالکهای هویتی زنان 

شواهدی که در ادامه به آنها پرداخته می شود، نشان می دهند که بخش مهمی از این تغییرات ناشی از . در حال رنگ باختن اند

   .شدن استفرایند جهانی 

نوع تعبیری که از فرایند جهانی  پیوند می خورد، شرایط جدیدی می یابد که بسته بهمسئله هویت زمانی که با فرایند جهانی شدن 

در مواجهه با فرایند جهانی شدن به نظر می رسد که دو رویکرد . شدن می توانیم داشته باشیم، تفسیرهای مختلفی پیدا می کنند

 :کلی در میان اندیشمندان این حوزه وجود دارد
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در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه فرهنگی جهانی شدن را مترادف با نوعی کثرت گرایی ( 2831)همچون رابرتسون عده ای 

بر این اساس آنها در تحلیل هایشان، ویژگی همنشینی کثرت و وحدت را به عنوان یکی از شاخصه های مهم فرایند . می دانند

ی جهانی شدن در نظر می گیرند که بر مبنای آن جهانی شدن، از یک سو با تضعیف مرزهای سنتی جوامع و گروهها، هویت ها

دیگر ، با شکل گیری و شدت یافتن محلی گرایی، میل به متمایز شدن یا ماندن را در  سنتی افراد را کم رنگ می کند و از سوی

که افراد ، بدین معنی مانند بسیاری مقوله های تحت تاثیر این فرایند، خصلت سیالیت می یابد لذا هویت نیز. آنها افزایش می دهد

بگری قرار می گیرند که می توانند در میان عناصر مختلف فرهنگی و هویتی که در جریان عرضه وسیع در جایگاه کنشگران انتخا

فرهنگی عرضه شده از  -اطالعات در اختیارشان قرار می گیرد، دست به انتخاب بزنند و دیگر چون گذشته، تنها با یک پکیج هویتی

این گروه، جهانی شدن نه تنها امکانات مختلفی را در این زمینه پیش به باور  .فرهنگی خود مواجه نیستند –سوی محیط اجتماعی 

روی فرد گذارده است، بلکه بر اساس خصیصه نسبی گرایی اش، زمینه اجتماعی مقبولیت و مشروعیت چنین روشهای هویت 

 .گزینی را هم فراهم نموده است

خصوصا از سوی دنیای غرب، هانی شدن با نوعی امپریالیسم در مقابل این گروه، عده دیگری از صاحبنظران معتقدند که فرایند ج

همه آن امکانات و گزینه هایی که در نتیجه جهانی شدن بر اثر جریان طبق استدالل این گروه، . در زمینه فرهنگی همراه است

رهنگی متفاوتی باشند، اما انتشار گسترده اطالعات، پیش روی افراد قرار می گیرد، هر چند در ظاهر ممکن است نمایانگر تعلقات ف

البته این گروه، روندهای . همگی دارای بن مایه های فرهنگ غربی به ویژه از بعد جهان بینی، هستی شناسی و نظام ارزشی هستند

یعنی مبتنی بودن آنها بر زیر ساختهای )موجود و آشکار محلی گرایی را انکار نمی کنند، اما هم به دلیلی که در باال گفته شد 

بر این باورند که جهانی و هم به این دلیل که این روند ها در مقایسه با فرهنگ غربی در مراحل اولیه تکوین هستند، ( فرهنگ غربی

های رسانه ای در حال  رو این برتری و تفوق، به طور مداوم از طریق ابزا شدن در کلیت خود به معنای استیالی فرهنگ غرب است

 .این گروه چامسکی و هانتینگتون اند ازجمله افراد. تشدید است

آنچه می تواند به تنهایی سر فصل : می گوید... وی . چامسکی جهانی شدن را متاثر از قدرت و سلطه اقتصادی آمریکا می داند

عناصر است، پس باید همه ( آمریکا)در عرصه جهانی هژمونی با غرب . اشتراک قرار گیرد، حتما باید دارای ماهیت برتری باشد

 (.2832نادرپور، )فرهنگی را در قالب آمریکایی ریخت 

نیز تمدن غرب به دلیل برخورداری از سه امتیاز عقالنی بودن فرهنگ، ابزاری بودن فرهنگ، و ( 2891)به عقیده هانتینگتون 

 . صنعتی بودن، می تواند هر روز نیرومندتر از پیش در آستانه جهانی شدن گام بردارد

نتایج به دست آمده از  .موجب تضعیف سایر فرهنگها و هویتها خواهد شدو تشدید آن به مدد رسانه های جدید،  طهسلاین ادامه 

 :از جمله. تحقیقات فراوانی که در این رابطه صورت گرفته، شاهد این مدعاست

وجود ماهواره در منزل و نشان می دهند که بین  "ماهواره و هویت جنسی دختران جوان"در مقاله  (2831)عریضی و دیگران 

هویت جنسیتی رابطه وجود دارد  و افراد دارای ماهواره از سازه هویت جنسی نمره کمتری دریافت نموده اند که نشان دهنده تغییر 

 .رفتار و نگرش به سمت الگوها و گرایشهای جدید است

ان می دهد که عامل رسانه های گروهی با متغیر نش "هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شیراز "تحقیق دیگری با عنوان 

 .(2839جوادی یگانه و عزیزی، )هویت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری دارد 

بازگوی آن است که با افزایش هویت جهانی در بین  "جهانی شدن و هویت های محلی و جهانی دانشجویان "یافته های پژوهش 

 .(2836حبی و دیگران، )دانشجویان، هویت محلی آنان کاهش می یابد 

بطه منفی نیز در مقاله اینترنت و هویت اجتماعی نشان می دهند که میزان استفاده از اینترنت را (2839)رفعت جاه و شکوری 

 . سنندجی داشته استجوان معنی داری با هویت دینی، قومی، خانوادگی و شخصی دختران 
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همچنین با توجه به نقش استراتژیکی که رسانه های مدرن در فرایند توسعه جهانی شدن به عهده دارند، و برتری کشورهای غربی 

کنیکی در این زمینه، پذیرش دیدگاه دوم منطقی تر به نظر می از لحاظ برخورداری و دسترسی به آخرین نوآوریهای فنی و نیز ت

 .می باشدبه طور خاص صادق  نیز، که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین انواع رسانه است، در مورد رسانه فیلماین امر  .رسد

کشور مستقل و شناخته شده جهان، تنها کمتر از پنجاه کشور را می  263از میان اطالعات و آمارهای موجود نشان می دهند که 

این به آن معنی است که بیش از سه چهارم کشورهای جهان، مصرف کننده . توان نام برد که به نحوی دارای صنعت سینما هستند

از میان کشورهای تولید . صه این هنر صنعت اندمطلق آثار سینمایی دیگران هستند و خود، کامال فاقد توانایی برای تولید در عر

کننده فیلم هم تنها عده کمی عضو باشگاه تولید کنندگان بیش از پنجاه فیلم در سال هستند و این در حالی است که تولیدات 

رسی تاثیراتی که با این پیش زمینه، اکنون به بر (.2839صفاتاج، )برخی کشورها چون آمریکا به سالی بیش از پانصد فیلم می رسد 

 . در طول بیش از صد سال قدمتش بر موضوع هویت شناسی در بعد هویت جنسیتی گذارده است، می پردازیم رسانه فیلم

 :رسانه فیلم؛ ابزاری در جهت باز تعریف هویت ها

در اینجا منظور جامعه )اولین محمل نمایش فیلمها، سینما بود که تا کنون دوبار موقعیت کارکردی اش در جامعه تغییر یافته است 

، سینما از نظر اجتماعی جایگاهی حاشیه ای 2621تا حدود  2361از آغاز پیدایش سینما در سال (. غربی یعنی امریکا و اروپاست

صنعت سینما کوچک بود، با کارکنانی جاهل ماب راه اندازی شده بود، کارهایی عامیانه تولید می . داشت و در ردیف سیرک بود

در این زمان سینما سرگرمی بدیعی برای عامه  (.2838توماس، )بود کرد، و کامال از ایده ها و ارزشهای غالب جامعه آمریکا دور 

کارکرد اجتماعی آشکار سینما . شهری در حال رشد را انباشته بودندمردم شهر بود، مخصوصا برای جوانان و کارگرانی که مراکز 

به عنوان گریز گاهی از ... سینما به عنوان مدل پیشروتری از سرگرمیهای پیش از خود نظیر موزیک هال، وودویل و . همین بود

ای راه یافت که شامل مجموعه  با چند سِنت می شد به برنامه. محل کار، شرایط پر هیاهوی زندگی، و آب و هوا عمل می کرد

درهم و برهم و حیرت آوری از داستان، فیلم خبری، فیلم خبری ساختگی، فیلم مستند، حکایتهای عبرت انگیز، نسخه پانتومیم 

حول و حوش جنگ جهانی اول، سینما به سوی کانون اصلی جامعه به عنوان حوزه ای . بود... نمایشنامه ها و کتابهای مشهور و 

سینما کم کم به کسب و کاری پر رونق و ایمن بدل شد که . ، تغییر جایگاه داد(همان)با قلمرو ارزشها و اعتقادات جامعه  مرتبط

توسط کسانی اداره می شد که تصویری با حیثیت و مقبول از کار خود به وجود آوردند و داستانهایشان تجسم، بازتاب و بنابراین 

بعدها با رواج و توسعه تلوزیون، سینما دوباره جایگاه محوری خود را از دست داد اما . امعه بودموید ایده ها و ارزشهای محوری ج

سینما در این مرحله جدای از سرگرم کردن، آشکارا توان اجتماعی کردن و آموزش دادن . کماکان تاثیر مستمری بر تلوزیون داشت

و وقایع دوردست را به خانه می آورد، می توانست پدیده های جالب  سینما مانند نقاشی و عکس، سرزمینها، افراد. را نیز داشت

علمی را ثبت کند، و همچنین فیلمهای داستانی ولو به شکلی پوشیده تر می توانستند ایده ها و ارزشهایی را تجسم بخشند که 

 (.همان)تماشاگر به پذیرش آنها ترغیب شود 

هم در بعد  و( در ابزار و وسایل فیلمبرداری)در بعد صنعتی فیلمها  همان کوتاهی در مدت زمکه پیشرفتهای زیادی این امر به مدد 

فریم  11با منطق نمایش فیلمها  خیلی زود. ، شدت بیشتری به خود گرفترخ داد (شامل تکنیکها و روشهای فیلمسازی)هنری آنها 

همچنین پس از . در واقعیت شد شانسرعت طبیعی  به اندازه آنهاسرعت حرکات معمولی در  که موجب گردید شدنددر ثانیه آشنا 

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

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

در تئاتر متفاوت بودند، فضا پردازی و دکور سازی ها، استفاده از  الگوهای بازیفیلم که از  جمله ابداع شیوه های بازیگری خاصِ

همه این پیشرفتها در نهایت به فیلمهای امروزی منجر شدند که شامل مجموعه ای از هنرهای ... . منطق تدوین، میزانسن و 

می باشند، و همین امر سبب گردیده که فیلم به ... و  ، مجسمه سازی، معماریاز جمله ادبیات، موسیقی، تئاتر، عکاسیمختلف 
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گر چه را از لحاظ درجه هنری در رده ناخالص ترین هنر قرار داده است، اما  ،فیلم لذا .صورت یک هنر چند بعدی یا موزاییک درآید

 . مه هنرهای مورد استفاده در آن، قطعا در زمره تاثیر گذارترین هنرها قرار داردبه لحاظ بهره گیری از ظرفیت های ه

از جمله الکساندر آستروک در مقاله در رابطه با قدرت بیانگری فیلم ها و میزان تاثیرگذاری آنها تاکنون بحثهای فراوانی شده است 

زبان فیلم آنقدر : چاپ شد، اینگونه عقایدش را باز گو می کنددر مجله اکران فرانسه  2631ای با عنوان دوربین، قلم که در سال 

امروز اگر دکارت زنده . خواهد توانست عقاید و فلسفه های معاصر را با فیلم بیان کند پیشرفت خواهد کرد که مولف خواهد توانست

 (.2839صفاتاج، )فلسفه اش را روی فیلم می نوشت ... بود باید 

امروز فیلمساز باید بتواند فکر و اندیشه خود را به روانی یک : اب طرح روان شناسی سینما می گویدهمچنین آندره مالرو در کت

 (. همان)داستان به تماشاگر منتقل کند 

من امروز همان منتقد زمان گایه دو هستم، تنها ... خودم را یک مقاله نویس می دانم : دیگر اظهار می کندگدار نیز در جایی 

  .(همان) که جای نوشتن انتقاد، آن را در فیلمم می آورم اختالف این است

سینما صنعتی است که فرهنگ و سیاست را به : هالیوود، نیز چنین می گوید 61استنلی کوبریک، یکی از فیلمسازان برجسته دهه 

 (.همان)یک اندازه ترویج می کند 

یک ابزار استراتژیک که با ایدئولوژی، را به عنوان فیلم به سادگی می توان جایگاه  چه بیان شد و اظهار نظرهای فوق،با توجه به آن

  .پیوند خورده است، شناخت... نگ، سیاست و فلسفه، فره

فیلم  ،عرف به ما می گوید که ما برای لذت بردن. درباره پدیده گرایش به فیلمها، تفکر جامعه شناسی با تفکر عرفی تفاوت دارداما 

جامعه شناسی چنین توضیحاتی را مساله ساز می . برای سرگرمی، یا برای اینکه برخی از فیلمها مجذوبمان می کنند. کنیمنگاه می 

جامعه شناسی، تجربه . الگوهای لذت بردن، وقت گذرانی، و اینکه برخی از فیلمها را جذاب بدانیم، خود نیاز به تشریح دارند. داند

برخی از این کارکردها برای همه آشکارند و بعضی دیگر به : رکرد اجتماعی آنها تشریح می کنداجتماعی فیلمها را به واسطه کا

از میان کارکردهای مختلفی که برای فیلمها بر شمرده اند، مهمترین  (.2838 توماس،) تندسختی قابل ردیابی اند یا پنهان هس

اینکه رفتار یک شخص بستگی به )ه مدد مکانیزم های شناختی در واقع، فیلم ها ب .تکارکرد، کارکرد آموزش غیر مستقیم آنهاس

نوعی جامعه پذیری که اغلب از طریق آموزشهای غیر مستقیم )، یادگیری (2833، کریمی( )شیوه درک او از موقعیت اجتماعی دارد

ه ذهن مخاطب منتقل مفاهیم و آموزه های خود را ب( 2838توماس، )و همذات پنداری ( همان( )در حین معاشرت روی می دهد

بنابراین همانگونه که سجاد پور هم بیان می دارد سینما فقط برایتماشاگر نمایش نمی دهد، بلکه دستش را می گیرد و . می کنند

او را شریک و ... جادوگرانه، به درون دنیای فیلم می برد و در غم ها و شادیها، موفقیت ها و ناکامیها، خشم و گذشت، مهر و نفرت و 

در این نوع تاثیر پذیری و . به تعبیری معروف و رایج، سینما کارخانه رویا  سازی، آن هم در بیداری است. مراه و همگام می کنده

 .(2839صفاتاج، )استفاده از سینما، تقریبا هیچ تفاوتی بین جوامع متفاوت و ملل مختلف و فرهنگ های گوناگون وجود ندارد 

 . یکی از موارد قابل توجه در میان انواع آموزه های فیلم ها مفاهیم مرتبط با هویت است

 –همانطور که در سطور قبل بیان شد، در نظام های فرهنگی سنتی و کهن، غالبا تمایزات آشکار جنسیتی میان هویت های زنانه 

ختلف و البته به درجات گوناگون دیده می شود، حکایت از اما آنچه امروزه در سطح وسیعی در جوامع م. مردانه وجود داشته است

رواج یک الگوی فراگیر جهانی دارد، که به نظر می رسد شیوع گسترده آنها بیش از اینکه تحت تاثیر انتشار نظریات فلسفی و 

 . اجتماعی دوران جدید مانند دیدگاههای فمنیستی باشد، متاثر از رسانه فیلم است

از آنجا که . ها یکی از عوامل مهم در شکل گیری یا به بیان دقیق تر باز شکل گیری هویت های افراد در دوران جدید بوده اند فیلم 

یکی از مهمترین و قدیمی ترین و نیز پر تولید ترین شرکت های فیلم سازی دنیا، هالیوود است، باید توجه داشت که تاثیرات این 

به عبارت دیگر فیلم ها ابتدا ارزشها و سبک زندگی آمریکاییان را تغییر دادند و سپس . کا خودنمایی کردفیلمها ابتدا در جامعه آمری
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به همین دلیل، در ارائه مصادیق، بیشتر بر نمونه های آمریکایی تاکید شده است، . بر ارزشها و سبک زندگی جهانی تاثیر گذاردند

 . ذکر شده است هر چند گاهی به تناسب موضوع مصادیق دیگری نیز

 ادامه، تحتای سنتی زنانه و مردانه بوده است، که در ، تغییر دادن هویت هفیلم ها یکی از مهمترین تاثیراتهمانطور که گفته شد، 

 :به آن می پردازیم بعدچهار 

 :مردانه -پوشش های زنانه -

و مردانه دو نکته قابل توجه است، یکی نوع و چگونگی پوشش و دیگری اساسا مربوط می شود به وجود یا  درباره پوشش های زنانه

در آمریکای سنتی که در آن غلبه جمعیتی با مسیحیان پروتستان پیوریتنی بود که با هدف تشکیل جامعه ای . عدم وجود پوشش

آمریکا هجرت کرده بودند و تعلق خاطر زیادی به اخالقیات مسیحی  دینی تر و اخالقی تر، از فساد اروپا به کشور تازه تاسیس

بی پوششی نه تنها برای زنان که برای مردان نیز ننگ آور و مایه شرمساری بود، اما فیلم ها توانستند در یک روند تدریجی،  ،داشتند

را ( تمام بدن به جز عورت)بار مدل عریانی مردانه یی که اولین از جمله فیلم ها. جامعه را برای پذیرش تظاهرات عریانی آماده سازند

این . به کارگردانی ون دایک در ژانر حادثه ای ساخته شد 2681بود، که در سال  "، مرد میمونیتارزان"به نمایش درآورد، فیلم 

ه کارهای کارگردان فیلم که نخستین فیلم از سرس فیلمهای تارزانی ناطق بود،هر چند در مقایسه با فیلمهای امروزین از جمل

به نظر بیاید، اما بعضی از صحنه ها که البته تعدادشان هم کم نیست، عرق شرم بر پیشانی سرشناسی چون اسپیلبرگ کهنه 

فیلمهایی که به نمایش زنان بدون پوشش می  (.2862رحیمیان، )بسیاری از فیلمسازان آثار حادثه ای سالهای اخیر می نشاند 

ساخته شدند، از جمله در اولین فیلم پورنو که در این دوران ( 2621-2619)ن سالهای اولیه سینمای صامت پرداختند نیز در هما

در مورد نوع و چگونگی پوشش ها نیز، بررسی روند مدسازی در . به کارگردانی زنی یهودی به نام لوئیس وبر در آمریکا ساخته شد

گشت، نشان می دهد که فیلم ها نقش بسیار مهمی در تعریف نوع و حد پوششها معروف  فیلم ها که اولینِ آنها به مد فالپریزم

به کارگردانی آلن کراسلند و تهیه کنندگی ( The Flapper: 1920) به طور مثال در مد فالپریزم که اول بار در فیلم فالپر. داشته اند

آمد، ویژگیهای لباسهای زنانه بسیار به ویژگیهای لباسهای به نمایش در و با بازی اولین ستاره فالپر، الیو توماس، دیوید سلزنیک 

طراح لباس معروف )این لباس ها که از لباسهای یونان قدیم الگو گرفته بودند، و توسط خانم کوکو شانل . مردانه نزدیک شده بود

کمر تنگ لباسها به منظور ) طراحی شده بود، برخالف لباسهای زنانه متداول آن روز، در قسمت کمر تنگ نشده بودند( فرانسوی

با داشتن دامنهای کوتاه به جای دامنهای بلند این لباسها  آن،، بلکه شبیه استوانه یونانی بودند، عالوه بر (نمایش آناتومی زنانه بود

ه اعتراضاتی را در هم اشاره کرد ک(High hill)در کنار این ها باید به نمایش و معرفی کفشهای پاشنه بلند  .نیز بودندقبلی، بدن نما 

این نوع پوشش البته در جامعه کوئیکر و پیوریتن آن روز آمریکا، ناهنجاری و خالف عرف بود، اما  .جامعه آمریکا در پی داشت

(. Wikipedia: En)سینما از طریق باز تولید مکرر این الگو توانست در عرض یک دهه، ذائقه جامعه را به طعم آن عادت دهد 

این سبک لباسهای دارای ویژگیهای مردانه تا آنجا ادامه یافته که امروزه کت و شلوارهای زنانه جز سبک های  طراحی و تولید

 .پذیرفته شدۀ پوشش زنان است

 :فیزیک و آرایش های بدن -

میالدی، تصویر رایج فیزیک زنانه در نظر مردم آمریکا، زنی بود با اندام تنومند مادرانه، موهای بلند که برای  11تا قبل از دهه 

شرایط همچنین صورت زنانه در . استفاده کند( کالههای دوره ویکتوریا)پوشش آنها، مجبور بود از کالههای با کاسه های بزرگ 

مردان نیز عمدتا با بدنهای تنومند . فاقد میک آپ بود و بیشتر آراستگی آن مورد توجه قرار می گرفت متداول خود، عادی و حالت

اما حتی این الگوها . مردانه و صورتی آشکارا دارای موهای روییده بر آن، البته به درجات مختلف و با مدلهای آرایشی گوناگون، بود

اساسا یکی )در نمونۀ فالپریزم، زنان فالپر دارای اندام به شدت الغر . قرار گرفتند نیز خیلی زود مورد تهاجم مدسازی های فیلم ها

و موهای کوتاهِ تقریبا پسرانه بودند که برای پوشاندن آنها از نوعی کاله که شبیه ( از معانی واژه فالپر، نازک و خیلی باریک است
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با این تغییرات، زنان فالپر شبیه پسران نوجوان شده  .ده می کردنداستفا کیسه، جمع و جور بود یا نوعی سربند با عنوان نیم تاج

همچنین زنان فالپر آرایشهای غلیظ و افراط شده ای بودند که به چهره شان را به (. مردانه -باریک شدن مرزهای اندام زنانه )بودند 

به ( بازیگری ایتالیایی االصل) 2رودولف والنتینواز طریق ستاره ای به نام  نیز مدل مردانه فالپریزم. جای زیبا، ترسناک می کرد

در الگوی هویت مردانه آمریکاییان دست برد و برای اولین بار مردی دارای آرایش معرفی شد و ( و سپس به جهان)جامعه آمریکا 

پرده نشان داد، و این در  که به صورت زنان می مانست، را بر روی ،زنانه، ابرو برداشته با صورتی به دقت و به طور کامل اصالح شده

حالی بود که هیچیک از این الگوها قبال در جامعه آمریکا تحمل نمی شد، اما سینما توانست آنها را در جامعه آمریکا نهادینه سازد و 

 .(Wikipedia: En) بعد، از آنجا این الگوها را به سایر نقاط دنیا صادر نماید

 :مردانه –انه نقشهای اجتماعی و سایر فعالیتهای زن -

، (masculinist)و صبغه مردساالرانه ( از نوع کوئیکر و پیوریتن)پروتستانی ، کشوری بود با ارزشهای غالب 11آمریکا تا قبل از دهه  

اما فیلم ها و آموزه های ارائه شده در . مردانه خانوادگی در آن دیده می شد –که نهاد خانواده در آن با اهمیت بود و نقشهای زنانه 

آنها باعث شده اند که به مرور این الگوها، ابتدا در جامعه آمریکا و سپس در سراسر جهان، به سمت هر چه کم رنگ تر شدن و بلکه 

 (. Wikipedia: En)منسوخ گشتن حرکت کنند 

 : مردانه –زنانه  یحدود اجتماعی و حقوق قانون -

آنها علنا سیگار می (. خیلی زود خودروهای ویژه ای برای آنان طراحی و عرضه شد)فالپرها اولین زنانی بودند که رانندگی کردند 

حتی در مورد مردان نیز غیر قانونی بود و در این سال  2688شرب خمر در آمریکا، تا قبل از سال ) کشیدند و مشروب می خوردند

، سرانجام این قانون لغو و آماده کردن اذهان جامعه برای پذیرش آن ها نمایش استعمال مشروب بر روی پرده سینماهاپس سال

هرموفرودیت گونه بود، به طوری که در زمره سِتِ لباسهای فالپری، چوب این ها بخشی از الیف استایل این نوع هویت . (گشت

همچنین کاربرد واژگان مردانه و استفاده از الفاظ مردان خشن همچون فحشهای رکیک . سیگار همرنگ آن لباس نیز عرضه می شد

تا قبل از این، زن آمریکایی در پوشش و رفتار خود بسیار مقید بود و هنوز بوالهوسی های زنان . در میان زنان فالپر رایج بود... و 

 .(Wikipedia: En) اروپایی را نداشت

 :نتیجه گیری

سطور پیشین به تفصیل بیان شد، جهانی شدن در عین اینکه امکاناتی را برای افراد و جوامع، در جهت تسهیل  همانطور که در

فراهم می کند، اما به دلیل  تعامل و ارتباطات بشر، و نیز انتشار انبوهی از اطالعات که می تواند به افزایش خود آگاهی بیانجامد،

، نمی تواند به ایجاد (نظیر منابع اطالعات و تکنولوژیهای نوین ارتباطی)برخورداری نامتوازن افراد و باالخص جوامع، از منابع قدرت 

مختلف در حقیقت، در بطن خود مشتمل بر نوعی امپریالیسم غالبا پنهان، در وجوه و ابعاد یک جهان متکثر متوازن بیانجامد و 

ابزار پیشبرد و اعمال قدرت این امپریالیسم جهانی، رسانه ها به ویژه رسانه های . می باشد ...اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هویتی و 

در اینجا سعی شد . مدرن هستند که در میان آنها رسانه فیلم به دلیل ویژگیهای خاصش، دارای وسعت و عمق نفوذ بیشتری است

و معرفی مد فالپریزم، روند  The Flapperیِ تحوالت هویت جنسیتی در جامعه آمریکا، قبل و بعد از نمایش فیلم تا با بررسی مصداق

 .تاثیرات فیلم ها بر ابعاد گوناگون هویت جنسیتی افراد مورد مطالعه قرار گیرد
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