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 «فصل یک»

 قدمه نویسندگانم

از منظر تاریخ و پرداختن  ایرسانههدف این کتاب نشان دادن رابطه میان گذشته و حال است؛ با پرداختن به مطالعات 

 .ایرسانهبه تاریخ از چشم اندازی 

 درآمد

 بعد، نسل یک و ردندک آغاز را «هارسانه» از گفتن سخن مردم 1920 دهه در سفرد،کآ یسیانگل فرهنگ ینوشته هب

 شد، داریدپ هجدهم قرن اواخر در« یعموم ارکاف» مفهوم آمد. انیم به صحبت «ارتباط بانقال» از ،1950 دهة در

 مخاطبان ساختن آگاه با هاروزنامه هک ایدوره بود، انینما بعد به قرن نوزدهم لیاوا از« هاتوده» به توجه ه،کآن حال

وجه علمی به تدر نیمه اول قرن بیستم، به ویژه بر اثر دو جنگ جهانی،  .بودند مشغول یمل یآگاه جیبه ترو خود،

 یشفاه اطاتارتب تیاهم به یمعنادار طور به دانشمندان ،1900[دهة] رادیو عصر در بررسی پروپاگاندا معطوف شد.

 زین و یبصر تارتباطا به توجه باعث ،1950 دهة در ون،یزیتلو عصر آغاز .پرداختند وسطا قرون و باستان ونانی در

ان یب موجز هایشکل به را تازه هایاندیشه توجه، درخور یرهایتعب .شد هارسانه درباره ایرشتهمیان اینظریه رواج

 سخن «یجهان دةکده» ازلوهان  کم مارشال نوشت؛ «ارتباطات یریسوگ»مفهوم  یدربارهس ینیا هرولد :کردندمی

 آلمانی، شناسجامعه هابرماس، ورگنی و پرداخت «یوحش ذهن ردنک رام»مفهوم  یریگیپ به ،یگود کج گفت؛

 به توانمی نآ رهگذر از هک دانست« وگو گفت» برای ایمنطقه یمثابه به را آن و ردک فیتعر را «یهمگان گسترة»

 داد. انیب مجال «عموم نظر» به و پرداخت هااندیشه دربارة وجوجست و قیتحق

 یستیهمز به هکبل ،شوندنمی خارج ردو از و فراموش ترقدیمی هایرسانه ،گذاردمی وجود عرصه به پا تازه ایرسانه یقتو

 .ردندک حفظ چاپ عصر در مچنانه را خود تیاهم ها نوشتهدست و یخط هاینسخه .پردازندمی تازه مولود با تعامل و

 رد؛ک مطالعه ظامن یک همچون دیبا را هارسانه واقع، در .نشد استهک ونیزیتلو عصر در زین ویراد و تابک تیاهم از

 آغاز در .کنندمی فایا تربزرگ یا ترکوچک هاینقش وسته،یپ آن، مختلف عناصر و راستییتغ دستخوش مدام هک ینظام

 او. داشتند رلسول قرا هرولد استیس شمندیاند یکسالک فرمول ریتأث تحت ارتباطات، متخصصان ،ایرسانه مطالعات

 :است شده انیب هاپرسش نیا قالب در ارتباط لسول، فرمول رد .کرد ارائه را توجه، ستهیشا به حق اما ساده، یفرمول

 چه» ،()محتوا «چه» فرمول، نیا در ؟گویدمی یریتأث چه با و ییمجرا چه از ،یسک چه به را، یزیچ چه ،یسک چه

 «جاک» پرسش یدرباره دیبا را تیاهم نیهم البته .دارند سانیک یتیاهم( )مخاطب «یسک چه به»و  (نترلک) «یسک

 شد. قائل زین

هرولد اینیس کانادایی، از جمله پژوهش گران قرن  .بعد به پانزدهم قرن اواخر از است؛ مدرن غرب بر تابکن یا زکمرت

روزنامه  خیتار یبررس به را سینیا اغذ،ک یدرباره مطالعه در جهان باستان اشاره کرد. هارسانهبیستم بود که به اهمیت 

 یبرقرار یبرا هک بودند یمواد ،«هارسانه» یواژه از اقتصاد، برجستة مورخ یک مقام در س،ینیا رد. مرادک تیهدا ینگار

 با سنگ و گل چرم نوشت، همچون دوام با به نسبت مواد انیم تفاوت انیب به او رو نیهم از ،رفتندمی ارک به ارتباط



 از استفاده آشور، تمدن در مثال، یبرا س،ینیا اعتقاد پرداخت. به اغذک و روسیپاپ مانند داریناپا به نسبت محصوالت

 ،ترسبک مواد کاربرد هک یحال در د،یانجام یمذهب هایسازمان و زمان به نسبت یفرهنگ سوگیری به ترسنگین مواد

 شد. یاسیس هایسازمان و انکم به شیگرا موجب ساخت، ممکن را دورتر نقاط به و ترسریع کردن جاجابه هک

نحصار شناختی ا فهوم اساسی دیگر در نظریه پیش رو اینیس، این اندیشه بود که هر رسانه ارتباطی تمایل دارد کهم

 بر که را، وسطا قرون راهبان یرکف انحصار انیبن چاپ، و اغذک هک کردمی استدالل سینیخطرناکی به وجود آورد. ا

 اهنانک «یانحصار قدرت» هاآن یالفبا و هایونانی هکهمچنان  کردند، سست بود، استوار هانوشتهچرم  و یخط متون

ر بیش از الفبا تأکید اما در باب یونان باستان، اینیس بر نطق و گفتا متزلزل کردند.عصر هیروگلیف  در «نوشتار» بر را

 «تمدن یونان بازتابی از قدرت گفتار بود.» . او نوشت:کردمی

 انیب که است هاییپیام و یمذهب هنر هایویژگی از یکی یینمادگرا روم، یسایکل و زانسیب یسایکل ن،ییآ دو هر رد

 مورد گاه یبصر فرهنگ قیطر از آموزش و میتعل ،ینید اصالح نهضت یدوره تا غرب برخالف زانس،یب در اما ،کندمی

نابود  را هاآن و بردندمی حمله بت، عنوان به ،هاشمایل بر ایدوره به طور ل شکنانیشما که همچنان بود، حمله

 م به اوج خود رسید. 726. این جنبش در کردندمی

 سبب نیمه به .است نیچن زین هودی نییآ در است، کرده منع یمذهب هنر در را یانسان چهرة از استفاده سالم،ا

 نقش ،یالدیم چهاردهم قرن از رانیا در وجود، نیا با. دارند ساهایکل از متفاوت کامالا  ایچهره هاکنیسه و مسجدها

 شد. برجسته شده بیتذه یخط هاینسخه در هاحیوان و هاپرنده با همراه ،یآدم

 یهمگان هایآیین تیاهم .است کرده حفظ را خود تیاهم همچنان که بود یگرید مهم ییوسطا قرون رسانه ن،ییآ 

 اساس بر توانمی ار م 1500 تا 500 یساله هزار یدوره در ،هاجشن و دهایع به مربوط هایآیین جمله از اروپا، در

 آنچه( .ندارد جودو آن اثبات یبرا یافک لیدل و است استنباط یک نیا البته) داد حیتوض روزگار آن در سواد نییپا نرخ

 یادآوری قابل ایهشیو به دیبا د،یآ ادی به بود الزم آنچه و شدمی سپرده خاطر به یستیبا نداشت ثبت و ضبط امکان

 .شدمی ارائه

 از یکی موعظه ره،دو آن در .انددانسته یشفاه یفرهنگ یدارا اساساا باستان، ونانی همچون را، وسطا قرون یروپاا

 ازدهمی قرن از و یجیتدر اریبس را نوشتن از استفاده پادشاهان و هاپاپبود.  اطالعات انتشار و گسترش مهم لیوسا

 جمله از اشت؛د یپ در یمهم هاینتیجه وسطا قرون اواخر در روزمره یزندگ در نگارش یجیتدر نفوذ .کردند آغاز

 .کارمندان دست به امور اداره زین و سندها جعل شده، نوشته نیقوان با هاسنت و عرف شدن نیگزیجا

 ب،ین ترتیبد .افتیش یخطی مصور، افزا هاینسخهخطی، از جمله  هاینسخهو قرن قبل از اختراع چاپ، تولید د

 یهنرها قرن، دو نیا در .کند برآورده یخواندن مطالب به را روزافزون ازین تا گذاشت عرصه به پا یدیجد آوریفن

 .شدمی شناخته یصورتگر به گذشته در که بودند یهنر آن توسعة و بسط حال در زین یتجسم



یب الوقوع و فوری از تغییر قر یاحساس شد آغاز نوزدهم قرن در تلگراف اختراع با که ،یکیالکتر ارتباط توسعة یپ رد

 گسترش یافت.

 هرچند است، توافق ردمو یامر کل در ،اندداشته یمهم یفرهنگ و یاجتماع هاینتیجه هارسانه در رهاییتغ نکهیا

 ؟یروانشناخت ای هستند یاسیس اول، وهلة در ج،ینتا ایآ هستند؛ بحث محل همچنان هاآن یآمدهایپ یگستره و سرشت

 و روزولت عصر تنها نه ،ویراد عصر دانیممی هک طورهمان استبداد؟ ای هستند یدموکراس نفع به ایآ ،یاسیس جهت از

 دادن گوش ردن،ک مطالعه و خواندن ایآ ،یروانشناخت جنبة از .بود زین نیاستال و ینیموسول تلر،یه عصر که ل،یچرچ

« شبکه» و ونیزیتلو ایآ ؟کنندمی دیتشد را یفرد یانزوا ای شودمی منجر گرانید با یهمدل تیتقو به کردن، نگاه و

 دارد؟ یکمتر تیاهم یمکان تمجاور آن در که کنندمی خلق جامعه از ینینو شکل هکنیا ای کنندمی نابود را هاجامعه

 .ارتباط کلش که نداشت تیاهم قدر آن ارتباط یمحتوا بود، کرده لیتحص یادب نقد نةیزم در که مک لوهان، نظر زا

 هایرسانه انیم تفاوت و «است امیپ رسانه،» همچون ماندگار هاییعبارت در موجز اریبس ایگونهبه  را خود برداشت او

 ییکانادا کی ک لوهان،م از پس .کرد انیب تلفن، و ونیزیتلو مانند ،«سرد» هایرسانه و نما،یس و ویراد همچون ،«گرم»

 خالصه، طور به .کرد وضع را« ختهیفره ذهن» اصطالح کاغذ صفحة بر جهان کتاب در ،روانشناس اولسون دیوید گر،ید

 آورده وجود به جهان و ذهن زبان، دربارة ما تفکر وةیش در ییرهاییتغ نوشتن، و خواندن یتجربه هک کندمی استدالل او

 خود نِیدِ به بود، ه مندعالق یاجتماع و احوالاوضاع  و بافت یمطالعه به شتریب که)دانشجوی مک لوهان(  آونگ است.

 ادآوری رانکفورت،فمکتب  نام همانند مکتب، کی یبرا تورنتو شهر نام دنیبرگز) کرد اذعان تورنتو ایرسانه مکتب به

 هایفرهنگ و یشفاه هایفرهنگ انیم یذهن هایتفاوت بر او .است( ارتباط یعلم هاینظریه در شهرها تیاهم

 خارج ،ییت زداباف از مقصود .پرداخت هااندیشه از« ییبافت زدا» در نوشتن نقش به مثال یبرا و دیتأک ینوشتار

 پرداخته و ساخته هاآن در اساساا هااندیشه نیا که است ایچهره به چهره هایموقعیت از هااندیشه و هاایده کردن

 نظام و است ترسیال و ترمنعطف ،یشفاه نظام را در جای دیگر به کار برد. هاآن، با این هدف که بتوان اندشده

 .ترباثبات ،ینوشتار

وجود ندارد که  اییگانهر جایی که روابط، فردی و اجتماعی، محلی و جهانی، در سیالیت مداوم هستند، هیچ نظریه د

رخوردار از وضوح بتواند نقشه و راهنمای کاملی از قلمرو معاصر فن آوری های ارتباطات به دست دهد؛ راهنمایی که ب

 باال، درون راهبر و به طور متقابل، هم گرا باشد.

  



 «ودفصل »

 ی تاریخنقالب چاپ در گسترها

از  یعنی« آغاز مدرن» یدورهتحوالت ارتباطات در  ین فصل و فصل بعد به بررسیدر ا

 .پردازیممی« یانقالب صنعت»و « انقالب فرانسه»تا « انقالب چاپ»

وهان گوتنبرگ یبه دست  احتماالان چاپ یاختراع ماش یبیم.، سال تقر 1450ال س

ن و یمتحرک به کار رفته بود. چاپ در چ ین چاپش از حروف فلزیدر ماشاست، که 

 یبود که به جا هاییفرهنگوه مناسب یش این بود، ایباسمهژاپن از قرن هشتم به روش 

شه بکار یرساندن اند یکلمه برا یکه به جا یریا تصویبه نماد ]*شه نگاریاز هزاران حروف اند حرفی 23 الفبایی

با اختراع  یباور نکردن یمتحرک اختراع کردند که شباهت یحروف چاپ یز نوعین هاایکره. کردندمیاده استف [رفتمی

مهاجر  هایچاپچی آنچه در شرق رخ داده بود موجب اختراع چاپ در غرب شده باشد. خبرهاید یگوتنبرگ داشت، شا

اروپا مستقر شدند؛  ینقطه 250ش از یچاپ در ب هایماشین 1500چاپ را در سراسر اروپا گستراندند، تا سال  یآلمان

 یپخش شده بود. در مقابل چاپ به آهستگ یون نفریلیم 100 یون نسخه کتاب در اروپایلیم 13تا آن زمان حدود 

ون بود. یج و سواد محدود به روحانیک رایلیریس یالفبا معموالان منطقه یارتدکس نفوذ کرد. در ا یایه و دنیدر روس

نکه انقالب چاپ ی. ا2ک عامل مستقل نبود ینکه چاپ ی. نخست ا1ز بود: یانگر دو چیه بیچاپ به روس دنیر رسید

 یمانع یر روحانیموافق و مساعد داشت؛ حال آنکه نبود باسوادان غ یو فرهنگ یبه اوضاع و احوال اجتماع یبستگ

آغاز  یدورهه چاپ در سراسر یمقاومت عل *شرق کشورهای یه بود. در برخیچاپ در روس یتوسعهبر سر راه  یجد

چاپ  ی. ترکان عثمانشدمین به غرب یدر برابر عبور چاپ ازچ یکه سد ییوجود داشت تا جا یمدرن به صورت جد

ن ینخست] بود. یمخالفت ترکان با چاپ و دانش غرب یهراس از بدعت علت اصل دانستندمیرا گناه  یمذهب هایکتاب

 30ک یافت و نزدیر شد که به بصمه خانه )بسمه( شهرت یدر اصفهان دا یشان کرملیسط کشران تویچاپ خانه در ا

ن کتاب چاپ یر شد، نخستیدا هاآنتوسط  ایخانهاصفهان کوچاند و چاپ  یسال بعد شاه عباس ارامنه را به جلفا

جامعه  ترینقدیمی]لندن  *یر جامعه سلطنتین دبیاولندبرک نخست یزبور داوود )ساغموس( بود[ هنر ایران درشده 

ان نبود چاپ و استبداد ارتباط یبود م معتقد[ بوجود آمد یدانش مل یتوسعه یکه تا کنون پابر جاست و برا یعلم

 یگانهسه »کن یس بیاست، از نظر فرانس یمیقد ایاندیشهدوران ساز است  یده که چاپ اختراعیا این برقرار بود.

دو کوندورسه چاپ را همراه  یو مارک «ر داد.ییرا در سراسر جهان تغ چیزها یچهرهچاپ، باروت و قطب نما حالت و 

که اختراع چاپ را  هاییگزارشن همه ی. با انامدمیانسان  شعور وشرفت ذهن یپ بناهایاز سنگ  یکینوشتن 

 .1. کردمی یبرابر دشمردنمیبت بار یمص یآمد ها یکه چاپ را پ هاییگزارشبا  دانستندمیروزمندانه یپ یدستاورد

ن بود که چاپ یا یاصل یمسالهسا یکل یاهال ی. برا2د کسب وکارشان را به خطر انداخته بود یجد یکه فناور کاتبان

 یمذهب هایمتن یمطالعهمقامات خود به  هایگفتهتا بدون اتکا به  دادمیدون اجازه  یاجتماع یمرتبهبه افراد با 

 هایدشواری. محققان 4. ماندنمی یسرور باق یبرا ییج جایآمد ها چنان بود که ه یهم پ هاحکومتنظر  از .3بپردازند. 

سندگان یو نو هاکتاباطالعات، انتخاب و نقد  یابینام گرفت؛ باز« انفجار اطالعات» اصطالحاا داشتند که  یگرید



در قرن  *هاروزنامهش یدای. پساختمی ینترنت ضروریت اطالعات را همچون امروز و در سر آغاز ایریمد هایروش

 ترینقدیمین ید روز در چی( در روم و جراورنایع روز )آکتادیوقا]شتر کرد. یچاپ را ب تأثیرهایاز بابت  ینگران 17

ش از حد یب ی، فراوانیدشوار 16بود امّا با آغاز قرن  هاکتابا کمبود ی.[ در آغاز قرون وسطا، مسأله نبود هاستروزنامه

 هاکاتالوگو  هافهرستب استفاده از ین ترتیشد، به ا تربزرگز ین هاکتابخانه، ابعاد هاکتابکتاب بود. با چند بربر شدن 

 یبر دو اثر جانب اکنون. لرد شدندمیا بر اساس موضوع مرتب یسندگان و یا بر اساس نام نویافت که یشتر ضرورت یب

 «نده آنیا فزای یعمود تأثیرهای» و «از مخاطبان یشتریدانش در دسترس شمار بقرار دادن » :کندمیچاپ اشاره 

معتقد است دوران مکتوم  یه کنند. ویان خود تکینیشیکه به کار پ دهدمیبعد  هاینسلن امکان را به ین دو اثر ایا

مفقود نخواهد  ایاندیشهچ یهکه قرون وسطا را دچار رکود کرده بود تکرار نخواهد شد و  هااندیشهنگه داشتن دانش و 

 هایبصیرتگاه  ترتازه. مطالعات گرفتمیده یرا ناد یه بود و سنت شفاهیک سویاز قرون وسطا  یابین ارزیگشت. ا

 انددادهنشان  یاجتماع مورخین مثال، یبرا اندپرداختهآن  یدربارهو گاه به بسط و اغراق  اندشمردهرا مردود  ترقدیم

د یپدآنرا بود که چاپ  ایتازهح شغل یر داد، تصحییتغ ییاروپا شهرهایکه اختراع چاپ بود که ساختار اشتغال را در 

ر ییو کتاب داران شد. مارشال مک لوهان بر تغ هافروشیدر کتاب  گیرچشم یموجب جهش هاکتابز رشد یآورد. ن

 یقلب و مغز بر اثر چاپ سخن گفت و ییکه از جدا ییجا د کرد تایتأک یدارید یبه نقطه گذار یداریشن یدهایتأک

امّا  آونگد داشت. یآن دوره تأک یرات فرهنگیید و تغیان اختراع جدید میجد یوند هایپ یبه معن« فرهنگ چاپ»به 

 آزاد]*ان مکان و گفتار یم یرابطهر در ییتغ یعنیچاپ  ترمهمچاپ باور داشت او به نقش  یروانشناخت پیامدهایبه 

ک که فهرست یآکادم هایکتاب ییا فضای یبصر هایشکلش یدایز به پی[ اشاره کرد و نبند مکان د ویشدن گفتار از ق

ن نکته درمورد یا« گوش بود. یز برایچ چیچشم و ه یز براین ساختار همه چیا یمعنا»داشتند  ایشاخه یمحتوا

کوچک  یتیآنقدر گران بودند که جز اقل هاکتابنگونه یاز صادق است. ین یتمیو لگار ی، ستاره شناختیزمان هایجدول

دست  توسط که مصور بودند، یآب هایکتابچهبه صورت  ترارزان هایشکلدر  یخواستار آنها نبود. امّا مطالب چاپ یکس

بود  یرنگ یم آبین بود که جلد آنها از جنس کاغذ ضخیا هاکتابن نوع یدن اینام یل آبی؛ دلشدندمیعرضه  هافروش

ن یبود؛ ا یسلحشور یسان و رومانس هایقد یزندگ هاکتابن ی. موضوع اشدمیشکر استفاده  یبسته بند یکه برا

خلق  یفرهنگ الگوهای یاشاعهزند و نفوذ و یت گریواقع هاکتابکه  رساندمیجه ین نتیسان را به ایخ نویتار یبرخ

درست  یلیبه دال یریجه گین نتیاما ا دهندمینشان  دستون و اشراف را به سمت مردم فرو یشده به دست روحان

 هایکتابنکه ی. دوم ا2 خواندندمیز آنها را یتنها خوانندگان نبودند بلکه زنان اشراف ن ینکه مردم عادی. اول ا1ست:ین

هر  در داشت. یشتریت بیآنها اهم یو چه بسا فرهنگ شفاه کردندنمیتمام وجوه خوانندگان خود را آشکار  یآب

از فرهنگ مردم  یا، انگلستان و هلند به بخش مهمیتالیدر فرانسه، ا 17تا قرن یصورت روشن است که مطالب چاپ

ی است که قدر آن ناشناخته باق یانقالب»ادعا کرد که چاپ  ییکایس آمریخ نوین تاریزابت آنشتایل شدند. الیپسند تبد

 ین و انقالب علمیرنسانس، جنبش اصالح د یکه برا هاییعلتان یر در میینده است و نقش آن به عنوان عامل تغما

نکه چاپ سبب استاندارد ی. نخست ا1د: یامد اختراع چاپ اصرار ورزیاو بر دو پ «، اندک برآورد شده است.شوندمیذکر 

 دان داد.ینظرات متفاوت و م یارائه. دوم آنکه به انتقاد از مقامات و 2شدن و حفظ دانش و معرفت شد 

 



 در انقالب چاپ یزنگراب

 یراتیی. تغ1ز دارد از آن جمله: ین ایجدی نقدهای یرغم ارزشمند ین علیزنشتایکتاب آ

 هایعادتمطلب چه در  یارائهدر سبک  چه ؛کندمین به عنوان آنها اشاره یزنشتایکه آ

 یعنیرخ داده است؛  یجیار تدریمتن، دست که در طول سه قرن به صورت بس یمطالعه

انقالب »امز آن را یلیموند ویدرو. همچنان که ریره المعارف دیانتشار دا یل تاچاپ انجاز 

ع رخ ندهد یرا که سر یا انقالبین است که آی. البته پرسش کنجکاوانه انامدمی« یطوالن

از چاپ به  اگر ر است،ییدوم عمل تغ یمسئله. 2د؟! یانقالب نام توانمی اساساا توانمی

 ایمکردهد یش از حد تأکیب یارتباط یرسانهبر  مطمئناام ییر سخن بگوییعنوان عامل تغ

م تا یزور بدانیک کاتالیبهتر است چاپ را  ایمگرفتهده یاندکاران چاپ و خوانندگان را ناد دست سندگان،یو نقش نو

 یکرده در حال یر بررسگید هایپدیدهچاپ را در حال انزوا و مجزا از  ین است که وی. موضوع سوم ا3رات. ییمنشأ تغ

ر است ییوسته در حال تغین نظام، پید کرد که اید تأکین بایچن هم م.یک کل نظر افکنید به عنوان یبا هارسانهکه به 

ش با یکون یبرابر، دستگاه چاپ بخار 2استنهوپ با سرعت  یآهن یبالو، دستگاه چاپ دست یچاپ چوب یمانند؛ طراح

پس از گوتنبرگ بوجود آمده است و  یبزرگ چاپ نقشه که همگ هایدستگاهدستگاه استنهوپ و  برابر 4قدرت 

 گر را تکرار کنند و گاه مکمل باشند.یکدی گاه گر باشند،یکدیب یوسته دستگاهها گاه ممکن است رقیرات پییتغ

 یکیزیرتباط فا

ا ارتباط یو در یاز راه خشک هاانسانو  کاالهانقل نظام حمل و  هایدگرگونیرا با  هارسانهر در نظام ییزم است تغال

، یتجارت سنت هایجریاناطالعات از  هایجریان یرو یاست. پ یکیزیاز ارتباط ف یبخش هاپیامداد، چرا که انتقال 

 17و  16 هایقرن؛ موضوع تازه در کردندمیز منتقل یرا ن خبرها کاالهایشانرا بازرگانان همراه با یمرسوم بود، ز یامر

خاص منتشر شد. از  یکشورها هایجاده ین جهت راه نمایبود به هم یکیزینده از مشکالت ارتباط فیفزا یآگاه

 خودش وبود  هاراهن اطلس ی( که نخستیا )اثر جان اوگلبیتانین(، برییاست یفرانسه )اثر هانر هایجاده یجمله؛ راه نما

 1600 سال، در فرانسه در حدود کردندمیشتر با راهها مشغول ید را بز خوین هاحکومتد. ینام« الیطومار خ»آنرا 

 سازیراهشوسه بود و  راه های. شروع ساخت ش 1299ران سال یدر ا] س شد،یتأس *«راه یاداره»با عنوان  ایتازهنهاد 

کل طرق و شوارع در وزارت  یاداره. ش 1301ن یامّا در فرورد شدمی تأمینا حق العبور یق اخذ باج یاز طر یو راه دار

االت بود یتخت به ایدستورات از پا ترسریعاز به انتقال هر چه یل توجه و عالقه، نیاز دال یکی[ شد تأسیسد عامه یفوا

 هاآنهم از  غیردولتیآغاز مدرن شد؛ گرچه بازرگانان و افراد  یدورهدر  ینظام پست یتوسعه یبرا ایعمدهل یکه دل

بود امّا سرعت  یق خشکیاز طر ونقلحملاز  ترارزانق آب یاز طر ونقلحملآغاز مدرن  ی. در اروپادشدنمی مندبهره

 یوند سنتیبود که پ یکیبود. و با اختراع تلگراف الکتر ترآهستهسوار بر اسب  هایپیکسه با یدر مقا یبار هایقایق

 ان ها گسسته شد.یو انتقال پ ونقلحملان یم



 
 

 و ارتباط یمپراتورا

شتر در یبزرگ و ب هایدولتاست. ارتباطات بخصوص در  حکومت «سلسه اعصاب»چ؛ ارتباطات یکارل دو یگفتهه ب

نبود،  نیازها یگر پاسخگوید« ینیچادر نش یپادشاه» ییت بود. سبک قرون وسطایاهم یپهناور دارا هایامپراتوری

ل استفاده از ی. ]دل*یپست ده بود: نظامیفرا رس هاپیامانتقال  یمنظم برا ایشبکه، همراه با «کاغذ یامپراتور» یدوره

در  هایشاناسببا  یبود که مردان هاییقرارگاه، یپست هایجادها یخاص و  هایجادهن بود که در طول یپست ا یواژه

 ین المللیدند ]اصطالح بلط شاروپا مس ی( بر نظام پستtaxi)*یبه نام تکس ایخانواده 16[ در قرن کردندمیآن اتراق 

نظم  یو قطع ثابت یک را توسعه دادند و بر اساس جدول زمانین خانواده گرفته شده است[، نظام پیاز نام ا یتاکس

پست »کنند؛  لومتر سفریک 200مخصوص قادر بودند روزانه تا  هایپیکن نظام بروکسل بود. یدند و کانون ایبخش

ارتباط  یعتر از برقراریسر معموالاا یق دریارتباط از طر ین وجود برقراریدوره بود. با ا نیج در ایک اصطالح رای« زرویت

ا و سوئد یتانیلند، فرانسه، برها، یر پرتغال، اسپانینظ ییایبا ناوگان در ییایدر هایامپراتوریل وجود ین بود. دلیاز راه زم

 ارتباط بود. یبرقرار یه( دشواری)به جز روس

 

 

 



 انوس اطلسیاق یبا آن سو ن سویرتباط اا

ماهانه سفر  ستمین سی( برقرار شد در ایپست هایقایق)معروف به  هاکشتیستمس از رفت و آمد یس 18ر قرن د

 هانامهنه تنها  هاکشتین ی، ابردمینامه با خود  8500 یروزه بود و هر کشت 100سفر  یبرنامه، شدمیانجام  ییایدر

ب ین ترتیا موعظه بود. به ای یسلحشور هایرومان؛ که موضوع آنها کردندمیز حمل یرا ن هاروزنامهو  هاکتاببلکه 

 فت.ج رو به زوال ریبه تدر نامیدمی« استبداد فاصله» ینیبل ی، جفرییایخ دان استرالیآنچه تار

 

 رتباط شفاهیا

 رشت و ابتدای فرهنگ اروپایی، بنیادی شفاهی داشت؛س

 د:موارد زیر را نام بر توانمیداشته است که  مختلفی هایعرصهاشکال و ارتباط شفاهی لف( ا

 موعظه  (1

 ارتباط در قرون وسطی بود؛ هایشکل ترینرایجز ا

یادی در سکوی کوچک برای خطابه روحانیون( بر خالف محراب )سطح مرتفعی برای ادای نذورات( تمرکز ز) منبر 

عمومی انجام  هایمکانو  هاخیابانک وظیفه راهبان، اغلب در مرکز کلیساها نداشت؛ به طوری که موعظه به عنوان ی

 .شدمی

؛ یعنی انتخاب سبک موعظه کردمیبالغت کلیسایی از امکانات رسانه شفاهی به صورت آگاهانه استفاده  16از قرن  

 .گرفتمی )صریح، ادبی، آرام یا هیجانی( برای انواع مخاطب )شهری، روستا، غیر روحانی و...( آگاهانه صورت

 :کنیممیا ین نوع ارتباط به چند توصیف اکتفر مورد اهمیت اد

 توصیف کرد. mass medium ایتودهیگمونت بومان )جامعه شناس(، منبرهای کلیسای کاتولیک را رسانه ز

س به صورت مچنین مارتین لوتر )کشیش آلمانی(، کلیساها را با وجود مطبوعات جدید، همچنان جایگاه کالم مقده

 نه سرای قلم. دانستمیشفاهی 

از پادشاهان )ذا چارلز اول لبه ویژه روستاییان( به فرمانبرداری آگاه بودند؛ )نیز از ارزش منبر در ترغیب مردم  هاکومتح

 ابر تأکید داشتو ملکه الیزابت نیز بر هماهنگی من دانستمیانگلستان( آنرا در زمان صلح باالتر از شمشیر 

 رتباط علمیا (2

 .گرفتمیرسمی صورت  هایکردندانشگاهی از طریق سخنرانی، مباحثه، نطق و دکلمه  هایزشموآ

؛ اما همچنان دانستندمیخنوران، هنر سخن گفتن و بیان موضوعات به همراه ایما و اشاره را وابسته به هنر نوشتن س

 ر خدمت سخن گفتن التینی بود.دستور زبان نیز د هایکالسنگارش مقاله و امتحانات کتبی نامأنوس بود، حتی 



 با نام باالد( هاییداستانواز )به ویژه ترانه آ (3

توسعه  مکتوب هایداستانخاصی از مهارت بازخوانی و برخوانی خود را در این ترانه  هایسبکوازندگان دوره گرد، ن

 (.کردندمیبرای توسعه مهارت شفاهی استفاده  مکتوب)یعنی از منابع  دادندمی

 ایعهش (4

نود شاز خدمات پستی شفاهی توصیف شده است، که سرعت قابل توجهی داشته است و موجب توسعه هنر گفت و  -

 شد.

را  هاشایعهجامعه شناس( )وفور سیاسی اشاره کرد؛ به طوری که ل هایزمینهبه  توانمیشایعه پراکنی  هایانگیزهاز  -

 .ستدانمیاجتماعی  هایتنششاهدی بر نشان دادن و توضیح 

 است. شدهمیمچنین شایعه پراکنی های عمدی با هدف تغییر قیمت بازار نیز انجام ه

 ( بودند؛16 قرن) هاکافهعمومی و  هایگرمابه، هاخانهارتباط شفاهی شامل می  مراکز( ب

 هایاممقت نظر اظهار نظرهای مخالف حکومت بودند از این رو تح مرکز حمله به مذهب و هاکافه 18ر پاریس قرن د

 حکومت بودند.

 رتباط نوشتاریا

 موزش نوشتن و استفاده از آن در آغاز اروپای مدرن تا حد زیادی معلول شرایط اجتماعی بود.آ

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیز جمله عوامل گسترش سواد و نوشتن ا

 نیاز به حساب کردن() وکارکسبتجارت و  -1

ر اساس دارای مدارس آموزش چرتکه و محل آموزش نوشتن و حساب کردن، ب 15و  14ثأل شهر فلورانس، در قرن م

 نیاز بازار تجارت برای بازرگانان و حساب داران آینده بود.

 ، ازدواج و مرگ(هاداراییبه ویژه هنگام ثبت نقل و انتقاالت )سند نویسی  اهمیت یافتن -2

 شخصی رایج بود. سندهایعنوان  بهوشتن خاطرات و شرح وقایع شخصی نیز، ن

 مذهبی سواد هایزمینه -3

؛ که کردندمیبرگزار  هاخانوادهرا برای بررسی سواد  هایآزمون، کلیساها هر ساله 18و  17ر اروپای پروتستان قرن د

 موجب توانایی گسترده خواندن متن شد.

 سترش سواد و تأثیر آن در زندگی روزمره، نتایج و پیامدهای خاص خود را داشت:گ



 نامه نویسی، پستچی، سند نویسی()مرتبط با نوشتن  هایشغلافزایش  . 1

ین موجب به وجود ه عبارت دیگر با وجود گسترش سواد، تنها اقلیتی از مردم توانایی خواندن و نوشتن داشتند؛ که اب

 ط با حکومت و ...(رتبابرای ا)استفاده از سواد باسوادان برای بی سوادان( شد مثل نامه نویسی )آمدن سواد به واسطه 

 خاص خود را داشت. هایاستفادهلبته این پدیده پیامدها و سوء ا

 آنارشیسم تاریخی()فاصله میان گذشته و حال  احساسافزایش  . 2

 پیامدهای سیاسی.  3

 مکتوب شد. سندهایگزارش ها و انتشاره موجب ک

 رخ داد. هاندهقااز این استفاده سیاسی از سواد، در جریان جنگ  ایمونهن

 ارتباط هایبانز

ی بود؛ اما با ر جامعه قرون وسطایی ما قبل چاپ، ارتباط نوشتاری عمدتأ به التین و ارتباط شفاهی به گوشی محلد

تین در دوره چاپ البومی اروپایی برای سوادآموزی گسترش یافتند؛ و بدین ترتیب زبان  هایزبانپیدایش چاپ اغلب، 

 شروع به افول کرد.

 

 رتباط دیداریا

 شدمیزبان ایما و اشاره در اروپای آغاز مدرن موضوعی جدی بود؛ به طوری که به عنوان بخشی از علم بالغت تدریس 

 بود. هارسالهو موضوع شماری از 



مدرن را به کمک  هایآگهینویسنده فرانسوی( بود؛ که )خستین کسی که بالغت تصویری را تأیید کرد، احتماأل بارت ن

 .کردمیاب فن خطابه ارسطو تحلیل کت

 دهای ارتباطی نامید.نمادها و رویدا ترصحیحنچه در دوران رنسانس به عنوان آثار هنری نام گرفت را باید به بیان آ

 است. شدهمیر این زمان، استفاده از تصویر برای برانگیختن احساسات تماشاگر استفاده د

بان کم شمارتر به اشتراک را با مخاط هاپیاماز  تریمتنوعمذهبی، مجموعه  غیر هاینقاشیبه بعد،  1500ز سالهای ا

 .گذاشتندمی

 

 صویرهای چاپیت

 یر تحوالت چاپ را می توات به صورت زیر بررسی کرد:س

 چاپ سنگی و تصاویر رنگی                 چاپ روغنی سیاه وسفید                چاپ تیزابی              چاپ چوبی

تغییر در زمینه ارتباط دیداری در کل این دوره بود؛ چون تولید تصاویر چاپی و حمل و نقل  ترینعمیقیدایش چاپ، پ

 .ترگستردهبه مراتب  هاآنآنها نسبتأ ارزان بود و امکان در دسترس قراردادن 

 بود؛همیت تصاویر چاپی به عنوان یک رسانه ارتباطی، پژوهشگران زیادی را مشغول کرده ا

 یوینز استدالل کرد که آثار چاپی، از جمله مهمترین و قدرتمندترین ابزارهای زندگی و اندیشه مدرن هستند.آ

 به مواد زیر اشاره کرد: توانمیز جمله کارکردهای چاپ ا

 نتقال اطالعات از تصاویر آسان بود.ا

 ، موجب تقویت آگاهی سیاسی همگان شد.18و  17طنز به ویژه در انگلستان و فرانسه در قرن  چاپی آثارنتشار ا

تا دنیا را بر صفحه کاغذ )که بعدها به صورت سه بعدی در آمد( ببینند،  دادندمیمخاطبان این امکان را  به هاقشهن

 داشت. ایویژهسیاسی، اقتصادی، نظامی نیز کاربرد  هایکنترلاین مورد در 

و با  شدمی خواندهتوسط تماشاگر  هاصحنهدیداری مصور بود و  یهاداستانو  هاحکایتیشرفت دیگر در این دوره، پ

واقعی در دوره آغاز  هایفیلمیافت؛ طوری که امکان احساس حرکت به صورت  ایویژهاهمیت  ایباسمهپیدایش چاپ 

 مدرن، به بینندگان داده شد.

 

 

 



 ایرسانهرتباط چند ا

ن یته ایمدرن درآغاز .کنندمیهستند که چشم و گوش را به طور هم زمان به خود جلب  هاییآنن ارتباط یؤثرترم

شده را  یام رمزگزاریپ یههماکثر تماشاگران  که شکل گرفتند. اپراهاو  باله ها و هانمایش ،هاآیینقالب  ارتباطات در

 .کردندنمیدرک 

روزمره حاکمان و  رسومات ازجمله .شدمیآن برگزار  یبراجاد اقتدار ید از نظم حاکم و ایتمج یبرا هانمایشن یا

ونان یدوران  هایسنت یایاح با 17 و 16در قرون  هاآیین یبرگزار سبک د دهنده در فلورانس.یتعم یایحیجشنواره 

بر  یخاص هایتهنوشا یش از مترجمان و یدرک بهتر مخاطب از نما یبرا هانمایشن یا در ر کرد.ییو روم باستان تغ

و مردم  دادندیدم نشان مت خود را به مریران حسن نیام هاآیینن یق ای. در واقع از طرشدمیاستفاده  هاشخصیتبدن 

 .رساندندمی هاآنخود را به  یاقتصاد یو در خواست ها کردندمین یرا تحس هاآن

ود عامل ن خیدند و اینا گزک محل سکیدر  ایحرفهگران یاز صد هزار فراتر رفت باز یت شهریکه جمع ینگامه

 بود. یش تئاتر تجاریدایپ

 

 هارسانهان یعامل مت

 ابزارهایمدرن با وجود  آغاز یدر اروپا هانوشتهر و دست یبه شرح تصو توانمی یل ارتباطیگر تعامل وسایز اشکال دا

. شوندنمیشته منسوخ مثل دست نو یمیقد هایرسانه شودمیدار ینو مانند چاپ پد ایرسانه وقتی چاپ اشاره کرد.

 .کنندمی کارتقسیم سرانجام و کنندمیرقابت  یمدت

 هاآنداشتند متن  زین یزیمتما یخطاط کردندمیان عالقه مندان مستحکم یرا در م یوند اجتماعیپ هانوشتهست د

و  زیرزمینیات یالب ادبل در قیدلن یبه هم شدندمیفرار از سانسور منتشر  یبرا هانوشته دست .بود پذیرر ییز تغین

 .شدندمیمنتقد وضع حاکم منتشر 

و بگو  یعلم هایجدلو بحث و  هاسخنرانیاعم از  یته چاپ آثار شفاهیدر آغاز مدرن هارسانهان یز فصول مشتر ک ما

ل تعامل یدلبه  دهمقرن پانزدهم و شانز یاروپا هایداستان ترانه بودسا یاهل کل هایخطابهو  یدادگاه مگوهای

 اند.ماندههای چاپی و شفاهی باقیرسانه

 

 

 

 

 



 سانسور

 بدعت، هایبهانهبه  کلیساهامعاند حکام و  هایرسانهته سانسور یر آغاز مدرند

اروپا شده  یساهایو کل هادولتی یاشتغال ذهن یر اخالقیغ رفتارهایو  آشوب

ک با عنوان فهرست یکاتول کلیساینظام سانسور را  ترینگسترده بود.

سانسور بر سر حد سانسور اختالف  ماموران ممنوع وضع کرده بود. هایکتاب

 داشتند.

 

 ینیرزمیرتباطات زا

 یگرافیر ارتدکس و پرنوغ هایاندیشهمانند  یممنوع هایعنوان یت بر رویجاد حساسینظام سانسور ا پیامدهایز ا

 هایخانهچاپ  هایدستگاهکه در آن  زیرزمینیبود انتشارات  زیرزمینیارتباطات  دهیسازمانگر یبود. واکنش د

بودند.  هاسازمان دستاز این  کردندمیآثار خود استفاده  یسندگان از نام مستعار برایو نو شدندمینصب  یشخص

 یمخف مسیرهایممنوعه از  هایکتابگر قاچاق ید واکنش از درز اطالعات بود. یریجلوگ یبرا رمزنگاریگر یواکنش د

به  شدمیوانات که یح یزندگ هایداستان« ازوپ» وهیبه ش هاییداستانچاپ  و بود. هاآند و فروش یمنظم و خر

مشابه بر تن موضوع  یخیداد تاریامد پوشاندن لباس مبدل روین پیم داد. و آخریتعم یانسان یایآنها را به دن یراحت

 بود. یعموم هاینمایشروز در 

 

 یدایش بازارپ

 اکنونکه دامنه تولیدشان ازآنچه  چاپخانه ها مدیران آورد. چاپخانه داران به وجود برای را سودمندی بازارراع چاپ ختا

چاپی  تبلیغات .کردندمیاقدام به چاپ کاتالوگ  فروش هرچه بیشترکتاب ها برای فراترمی رفت، نامیممی( )ادبیات()

 می رفتند. شمار به کاالهم یک  رمان ها همچنین خبرها و و... آگهی نمایش ها مثل هفدهم توسعه یافت. قرن درهم 

 یایده بازار، نیروهای راه، دراین مصرف وگسترش چاپ بود. یظهورجامعهاندیشه مالکیت فکری پاسخی به  پیدایش

 نظام رخالل قرن هجدهم،نویسنده به عنوان تصویراول کتاب د یپرترهچاپ  مثل کردند. راتقویت( واقعی( ینویسنده))

سوییس قانونی دراین زمینه ازتصویب  دربرن 1887 درسال مالکیت ادبی یافکری راتقویت کرد. یاندیشهحقوقی هم 

 درقرن شد. تصویب 1348 نخستین قانون درسال درایران تجدیدنظرمی شد. سال 20 کشورهای اروپایی گذشت که هر

میان  رقابت پانزدهم در ونیزبیش ازهرشهراروپایی کتاب چاپ شد وگروه کوچکی بازارکتاب آن رادراختیارداشتند.

ازنویسندگان لقبشان کاتب ابن مشغله بود  گروهی .کردندنمیچاپخانه دارها بی امان بودومعموالاحق نویسنده رارعایت 

 مدیران .نوشتندیم...و ادبی سرقت ،اقتباس ،ترجمه ،نثر نظم،：وبرای گذران زندگی درموضوعات مختلف مثل

 هاییکتاب ازمهارت های مهاجران درشهر، مثالابااستفاده .بردندمیازموقعیت سیاسی واقتصادی ونی زبهره  هاچاپخانه



ونیز رادرتجارت  نقش یافتن جریان ضداصالحات، قدرت قرن شانزدهم، درمیانه .کردندمیمختلف چاپ  هایزبانبه 

جرت امه دارها به شهرهای دیگر چاپخانه برخی اب متزلزل کردو تفتیش عقاید شروع شد وکتاب هایی سوزانده شد.کت

 د.کردن

 چنینهم گوناگونی مذهبی، زمینه درمدارای نسبی  یجزیرهرقرن هفدهم جمهوری هلند جای ونیز رابه عنوان د

 کتاب ازین سری نخست همچنین .شدمیمختلفی چاپ  هایزبانشهر کتاب به  دراین مرکزعمده وبازاراطالعات گرفت.

که _هاروزنامه یعمده اروپایی مرکزقرن هفدهم آمستردام  اوایل در همچنین .کرد منتشر را علمی ویراستارهای دارای 

 هایشیشک را شهرن این چاپخانه دارا یعمده بخش بود._نمودندمی تجاری رااطالعات  که بودند ایتازهگونه ادبی 

 ،هلندی التین، هایزبانجهان به  هایاطلس و نقشه ها همچنین .دادندمیتشکیل  فرانسه ازپروتستان تبعیدی 

 .شدندمیگوناگون چاپ  هایزبانبه  ها کتاب حضور مهاجران، اثر هم در شهر این در .شدندمیآلمانی چاپ  و فرانسوی

 غیرمجاز، یرتکث ناشران دربرابر حمایت از برای لندن منتقل شد.به  برتری آمستردام در نشر قرن هجدهم خالل رد

 ده بینشان تقسیم میچاپ ش سهام آثار هم شریک شدند و هزینه وسود در تشکیل دادند و ایاتحادیه دارهاچاپخانه

 تند.ن گرفناشرا دوره بعضی نویسندگان دستمزدهای زیادی از دراین می شدند. ازکمک مالی غیرخود بی نیاز و شد

دوره  در این برای تأمین معاش تقال کنند. بودند بعضی شان مجبور قدرها هم خوب نبود و این شرایط آنها، البته

 .اوقات فراغت هم تجاری شد مصرف شد و یتولد جامعهموجب  برای پیشرفت ها شرایط اجتماعی بازتر

 

 تاریخ کتابخوانی

نوع عادت  نجپ عادت مطالعه تغییرکرد. نیز دربرگرفت و نشریات را و هاکتاب مطالعه جاری شدن اوقات فراغت،ت

 .انددقت یشایستهمطالعه 

 شخصی - گسترده –ه خالقان – خطرناک – انتقادی: طالعهم

است  ایفزاینده هایفرصتتأکیدنتیجه  بهانتقادی،  یمطالعهتأثیرات چاپ پیدایش  یدربارهبراساس نظریات سنتی 

که مقایسه عقایدگوناگون درکتاب های مختلف راجع به یک 

مطالعه همیشه انتقادی نبوده  البتهموضوع فراهم کرده است. 

 .ونبایداغراق کرد

 مکرربحثشخصی ودرخلوت،  یمطالعهخطرهای  یربارهد

 شخصی را خطرناک یافرادمطالعهاوقات  گاهی. شدمی

مطالعه راشیطانی  وکلیسا ودستگاه تفتیش عقاید شمردندمی

ن توجه به این وزنان بد از هاییگروه البته. دادندمینشان 

 بهمردان که هشدارمی دادند(  هایمخالفت) هامخالفت

 .پرداختندمیبه خصوص رمان ها  هاکتاب یمطالعه



 افتمعنی را دری چند نویسنده یا هایهدفخالقانه آن است که خوانندگان متن معناهایی برخالف  یطالعهم

 انددانستهن روزگار آطنزآمیز درباره انگلستان  اثریتامس مور را هم،  ینوشته))آرمان شهر((  مثال برای. کنندمی

 .معنای مدرن آرمانی در یجامعه یک ازوهم طرحی کلی 

ن نگاهی به کتاب عمیق جای خودرا به انداخت یمطالعهاین معنی که  به))انقالبی درمطالعه(( بود.  شاهدقرن هجدهم  

 درهرحال. شودمیاخته این تغییر اغراق کرد زیرابسته به شرایط به این دوسبک پرد یدربارهنباید  البتهو تورق آن داد. 

 .کردمیآسان  تغییریافت که تورق را ایگونهبه  هاکتابقطع وشکل 

 تصاویر: مثل. شودمیدگرایی و نیز همدلی یاتحرک روانی شناخته شخصی اغلب به عنوان بخشی از ظهورفر یطالعهم

لعه درمعنای انتقال برداشت ازتاریخ مطا البتهباقطع های کوچک.  ییهاکتاب وچاپ مطالعه، درحال تنهای ومردان زنان

ت اجتماعی شایدبتوان بین عادات مطالعه براساس طبقا البتهازمحیط عمومی به خلوت شخصی ساده انگارانه است. 

 سطاییو قرون روش: مکان مثل ز براساس موقعیت وتمای ینهمچن .کارگر و متوسط طبقه: مانند ،شد قائل تمایز

 .ی غذاها دروعده بلند باصدای مطالعه

 

 موزش وسرگرمیآ

صرفااسرگرم کننده  هایکتاباطالعات واخالقی دودسته اصلی متن هابودند واسنفاده از  هایکتابراروپای آغازمدرن د

 همچنین اپ شدند.المعارف و...چ دایرة مرجع، هایکتاب 1800 تا 1450 درفاصله ومجازشد. مشروع بسیاربه آهستگی،

سرگرم  بیاتاد رقرن هجدهم،به ویژه د هاسالازگذشت  پس فضایل اخالقی هم چاپ شد. یدربارهموعظه نامه تایی 

بسته بندی وکه ازاوایل قرن پانزدهم بودند ولی دارای نوعی چارچوب _آموزش اخالقی وپندآموزرا چارچوب کننده،

 .شکست وازآن خارج شدتابه بخشی ازتجاری شدن اوقات فراغت تبدیل شود_اخالقی بودند

 

 نگاهی دوباره به انقالب چاپ

ل می کنندکه استدال گاه انقالب، ینظریه منتقدان منطق چاپ ومنطق نوشتن بسیارشبیه به یکدیگرند. یهادربارهحث ب

کاربردهای چاپ  یمطالعه ومکان های گوناگون است  فناوری به کارگرفته شده در بلکه ،نیست تغییرچاپ یک عامل 

 نوشتن، چون راپ نظریه انقالب چا افعانمد ،مقابل در .کنندمیتوصیه  اجتماعی وبسترهای مختلف فرهنگی  را در

ی تأثیرهای یکسان بررس به بیشتراین است که  درست ،جغرافیایی ازنظر .دانندمیزدایی  دریافتکمک کننده  عاملی

 موردتوجه ی مختلف،مکان ها فارغ از مختلف را تأثیرات شبیه به هم یا مکان های متفاوت بپردازیم تا چاپ در همانند و

کهن ارتباط شفاهی  یدو رسانه جایگزین شدنی. تا بود افزایشی بیشتر فرهنگی تغییر ،مدرن آغاز اروپای در .دهیم قرار

 .پرداختند تعامل بارسانه جدید به همزیستی و دستنوشته ها و



محققان  بودند و چاپی کم دوام ابتدا آثار در البته کمک کرد. تثبیت متن ها به اختراع چاپ، قبل از گارش مدت هان

 را میسرکرد، نسبی متن ها ثبات این استدالل معتدل که چاپ، البته می کردند. پیش تأکید ثباتی چاپ بیش ازبی بر

 همچنین ل کرد.تسهی دانش را انباشت دست رفتن اطالعات، سخت ترکردن از افزایش آگاهی و با چاپ .کندنمی باطل

 ،شدمیدانسته  شناخت یا آنچه شناخت، ازدانش و را ثبات تفسیرهای متضاد،وجود  آگاه ترکردن خوانندگان از چاپ با

 شدندیمنه مطلق. حوادث زودگذری که ثبت  و نسبی بود امری همین دلیل کمک چاپ به تثبیت شناخت، به .گرفت

بیستم  دهم ووزفرم های رسمی هم درقرن ن اوراق و و پوستر برکتاب ها، عالوه زندگی شدند. مطالب چاپی جزئی از و

ک ضعف محسوب ی بیشتر و بیشتر و بی سوادی، استفاده می شد که برای تبلیغات و اطالع رسانی ها شدند نیز پدیدار

روزنامه  حضور ازهمه با بیش .شدمیوآمارگیری ها استفاده  هاقبض فرم های چاپی برای رسیدها، از همچنین .شدمی

 هاروزنامه اروپای قرن هجدهم تبدیل شد. گی مردم دست کم دربخشی ازبه بخشی اززند چاپ مجالت، نشریات و ها و

ل: مث انتقاداتی داشتند. تحسین کنندگانی منتقدان و، روزنامه ها .شدندمیتکمیل  نشریات ماهانه و... فصل نامه یا با

 ...و اندیشی شک خودکشی، دادن نشان یعاد ،ابتذال سری، مسائل کردن علنی

 ...افکارعمومی و پیدایش دادن افق خوانندگان، وسعت ،هاذهنن ترکرد دقیق و بازتر: مثل حسین هات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «سهفصل »

 سانه ها و گستره همگانی در اروپای آغاز مدرنر

 وهمندشکمذهبی، جنگ داخلی انگلستان، انقالب  هایجنگ: نهضت اصالح دینی، ویدادهای مهماین چند سالر

 و ... 1789انگلستان، انقالب فرانسه در سال  1688

 

 هضت اصالح دینین

نهضت در  این .کردمیبود که مطالب چاپی در آن نقش اصلی را ایفا  ایعمده ین نهضت نخستین نزاع ایدئولوژیکا

ی کلیسا آگاهانه آن بیشتر اصالح کلیسای کهن بود تا بنیان نهادن یک هدف نسل اولش یک جنبش اجتماعی بود،

 جدید.

رکت را با آنچه لوتر این مشا .کردمینهضت حمایت  ازاین راهب بدعت گذار و سنت شکن، 1438ارتین لوتر متولد م

 ایواسطهبی نیاز از  نهمگا . براساس این اندیشه،کردمیتوجیه  نامیدمی "مقام کشیشی و روحانیت همه معتقدان "

 روحانی فبه طور مستقسم به خداوندگار دسترسی دارند.

او خلوت گزینی مومنان  مقصود ،دادمیمورد تاکید قرار  نامدمیابرماس، آنچه را که باعث شخصی شدن اصالح دینی ه

 و معطوف شدن ایشان به جهان درون است.

یدا پکه مردم بودند دست  تریوسیعن گروه ها میان نخبگان در این نهضت باعث شد تا آنها به داماها و کشمکشزاعن

مه مردم ارتباط چهره با ه توانستندنمیکنند و از مردم جهت حمایت عقاید خود استفاده کنند ولی مشکلی که بود 

 روی آوردند. هاکتابچهو  هاجزوهار های عمومی، نگارش و انتشبه چهره داشته باشند به همین دلیل به بحث

 م بود:اما نظر مردم به دالیل زیر برای حکومت مه رفتنمیهنوز بکار  16ی در قرن صطالح افکار عموما

 د.اکمان بتوانند نظرات را درک کنند و آنها را سرکوب کنند یا به آنها شکل مورد نظر خود را بدهنح

 از نظر مردم پیروی کنند. خواستندمیر مواقع نادر حکما د

د که: یا پاپ باید پروتستان انگلیسی( بر این ادعا بو) فاکسمتزلزل کرد. جان  انحصار کلیساها را بنیانختراع چاپ ا

 او را خواهد کند. یریشهآگاهی و شناخت را ملغی کند یا اینکه چاپ سرانجام 

 برقراری ارتباط با همه مسیحیان بود. طلباناصالح یعمدهدف ه

به سکوت وا دارند. چاپ، اصالح را به یک انقالب مداوم  جدید نتوانستند لوتر را همانند جان هاوس یرسانهه برکت ب

لوتر تنها ظرف چند روز به فروش رسید، به همین دلیل اگر کلیسا او را  یخطابه نسخه 4000و بی وقفه تبدیل کرد. 



ه دیگر تاثیری نداشت چراکه عقیده و کالم او مکتوب شد سوزاندشمیو  آویختمیدار  یچوبههمانند جان هاوس به 

 بود و تا همیشه زنده بود.

 یچاپخانهند و زیادی از مردم را به خواندن کتاب مقدس دعوت ک یعمدهانجیل به زبان محلی توانست  یترجمهوتر با ل

 فروخت. سال 40هانس لوفت در ویتنبرگ به تنهایی، صدهزار نسخه انجیل را ظرف 

از دالیل گسترش  مرکز ارتباطات نهضت لوتر بود که یکی کردمیانشگاه شهر ویتنبرگ جایی که لوتر در آن تدریس د

که  شدمیلوتر در آن بود، پخش  یاندیشهکه  هاییجزوهاو هم همین بود. در این دانشگاه در میان مردم  هایاندیشه

تند تا از مردم پول داش ایعده. اغراق به این دلیل که تنها شدمیبیان  "جمعی یرسانه" یمنزلهبا کمی اغراق به 

 مردم بی سواد بودند. یعمدهاکه این جزوات را بخوانند چر توانستندمی ایعدهبتوانند این جزوات را بخرند و تنها هم 

 هااندیشهبه مرکز تبادل  هامیخانهچاپی با مضمون مذهبی و سیاسی بسیار زیاد شد و  هایداستانو  هاترانهر آن دوره د

 تبدیل شد. هاشایعهو 

 یدربارهو بحث  وحانیترکسانی را یافت که به انتقاد از  توانمی 1520 یدههدر آلمان در  هااندیشهی این ر پرتود

مچون استحاله جوهری یا معصومیت هو اعتقادات مذهب کاتولیک  هادکترینو درباره  پرداختندمی هاجزوهو  هاکتابچه

 مریم مقدس، شک برمی انگیختند.

ارتباطی با مردم  هایراهمذهبی بودند، تصویرهای چاپی، که ازجمله  هایمبارزهنیز موضوع  و شمایل هاهم هامثالت

 .رفتمیپروتستان به شمار  هایاندیشهوسایل مهمی برای اشاعه و انتشار  همچنان بی سواد بود،

 گذاشتمیمسیحیان  و پاپ پای خود را دربرابر شویدمیصاویر با این مضمون بودند که مسیح پای حواریون خود را ت

از نور که پیرامون  ایهاله، با دادمیشان نطلب را همچون یک قدیس اصالحتا بر آن بوسه زنند. برخی تصاویر هم لوتر 

کر ردم عادی را که تف. اینگونه تصاویر تفکر مزدمیآن را احاطه کرده بود و کبوتر صلحی که روی سر آن در آنجا بال 

 .کردمیسنتی داشتند آسان 

زیادی در  أثیرتخیابانی متوسل شدند که  تئاترهایهمچنین به  هاپروتستانر نخستین سالهای نهضت اصالح دینی، د

 .کردمیترغیب  کلیساهاهم مردم را علیه  تئاترهامضمون مردم داشت. 

ماثیل بهره ت ختند و آنها هم از شمایل واتولیک هاهم به تالش خود به جهت اقدامات ضد جنبش اصالح دینی پرداک

 .بردندمی

یپر فروش و هم به دلیل  هاجزوهنیز یک موهبت اقتصادی بود، هم به دلیل انتشار  هاچاپخانههضت اصالح دینی برای ن

 محلی در بلند مدت. هایزبانانتشار انجیل به 

دارد تا بتوانند به  جدید و پرقدرت هم وجود هاینهرسادریافتند که  1520 یدههما مقامات غیر مذهبی هم در میانه ا

 اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند.



مردم  یهمهکه دین را بیان کنند به این مسائلاز سمت اینکه باید روحانیونی باشد تا  تأکیدها 1520 یدههس از پ

 کشیده شد. اندفاضلخود 

اولریش " ودر ویتنبرگ  "آندرئاس فون کارشتاد "ود وب هازبانزمان رسیدن جنبش به دنیای آلمانی  1520هه د

از انگلستان و فرانسه  هاییبخشژنو و  به 1530در زوریخ به حمایت از آن پرداختند. این نهضت در  "تسوینگلی

 هایوتستانپر 1534به اوج خود رسید. قبل از آن هم در  1566گسترش یافت، جنبش در فرانسه و هلند در تابستان 

 به چاپ روی آورده بودند. هایشاناندیشهفرانسوی برای تبلیغ 

 هاجزوهو  هاچهکتاب 1520این جنبش در فرانسه که در اواخر قرن شانزدهم بود، همچون آلمان دهه  برگزاریر هنگام د

 تا 1614ال سکم رنگ شد ولی در  هاجزوهانتشار  1584از سال  بعد بودند. مؤثرخیلی در فراگیر شدن آن جنبش 

 از قبل شد. ترگسترده هاجزوهو  هاکتابچهوقتی که گروهی از اشراف بر پادشاه شوریدند، انتشار  1617

هلندی به صورت مداوم  هایکتابچهو  هاجزوهاز این نقش در فرانسه بود. البته  ترمهمدر هلند  هارسانهقش عمومی ن

 .پرداختمیخاص مخصوص به آن رویداد  هایزماندر تاریخی  رویدادهایولی به  شدنمیو بی وقفه منتشر 

 به نهادی پرطرفدار و مردمی تبدیل شدند. هاروزنامهر جمهوری هلند به ویژه در آمستردام، د

 .شدمیبه صورت منظم در فواصل زمانی مشخص منتشر  هاروزنامه، هاجزوهرخالف ب

 د. در پرتغال، که، اخبار زیادی جهت انتشار داشتنشدمیبحران نامیده  یدههکه  1640 یدههاروپا در  هایسانهر

 .کردیممنتشر  1647تا  1641صحنه مبارزه برای استقالل از اسپانیا بود، گازت لیسبون خبرهای جنگ را از 

 .شدمیبه کار گرفته  داخلی و در حمله علیه حکومت و وزیر اول ژول مازارن هایجنگبه جهت  هااعالمیهر فرانسه د

غیر رسمی هم  هایروزنامهبیشتر از حد معمول بود،  1650تا  1648 یدورهرسمی در  هایروزنامهعداد صفحات ت 

 "ولز کوری یر بورد "غیر رسمی  یروزنامههمانند  چرخیدمیبودند که دست به دست مردم جهت مطالعه 

 .شدمیهدایت  هارسانهنگ داخلی انگلیس یا همان انقالب انگلیس از طریق ج

 اصطالحاا گر طرف دی مهم انگلیس وقوع جنگ مذهبی بود چراکه در یک طرف کلیسای انگلیس و در هایجنبهکی از ی

سانی بودند که عبادت و پرستش اعتقاد داشتند. پاک دینان ک ترساده هایشکلپاک دینان حضور داشتند که به 

 .دادندمیرا به حداقل کاهش  هاآیین

طرفداران سلطنت  هاآن یوسیلهبهبودند که  هاروزنامهو  هاجزوهبرای  العادهفوق هایسالهم میانی قرن هفد هایسال 

وشی به نام جرج تامسون هم کتاب فر 1663تا  1640 هایسال. در کردندمیو هواداران پارلمان نظرات خود را مطرح 

تامسون  هایرسالهکند و این همان  یآورجمعروزنامه را  7000جزوه و کتابچه و بیش از  15000توانست حدود 

 .شودمیلندن نگهداری  یکتابخانهاست که در 



ف مرکوریوس بود. در یک طر مقرض 1641در سال  "خبری انگلیس هایکتابچهظهور  "روع جنگ داخلی انگلیس با ش

 پیشتاز بود و در طرف دیگر مرکوریوس بریتا نیکوس. یروزنامهاولیکوس 

از تداوم  ایزندهعمومی، تصویرهای  هایمکانلندن و دیگر  هایدیوارهدیواری سیاسی بر  هایقاشینو  هانوشتهیوار د

 یری مهم و برجسته در آن دوران بود.گاندی نیز تصوهای همگانی در آن دوران هستند. پروپاگستره

پیش نویس  هامباحثهمشاهده کرد. در این  1647در مباحث پاتنی در  توانمیهمیت همیشگی ارتباط شفاهی را ا

 در شورای ارتش به بحث گذاشته شد. "میثاق و مردم "قانون اساسی به عنوان

 اشت.همگانی اهمیت د یگستره یتوسعهو در نتیجه  هاآناپ نیز در روی آوردن به مردم و توجه به نظر چ

 ؟دادند تغییرو ذهنیت مردم را  هانگرشتا چه حدی  انهایشپیامو  هارسانهرسش بزرگ: پ

سکه ورود مباحث سیاست  اما روی دیگر دهندمیموضوعات سیاسی را کم اهمیت نشان  هاخبرنامهکه:  اندگفتهرخی ب

رین کاغذی چاپ به آخ هایگلولهاز نگاه آیندگان گفته است: هیچ چیز بیشتر از  اینویسندهملی به زندگی روزمره بود. 

 پادشاه صدمه نزد.

، ما کندمییه تشب "ای ارتباطیاز مجرا ه ایشبکه"عصاب حکومت جامعه را به ا یسلسلهویچ در کتاب خود به نام د

میان مرکز سیاسی و دیگر  ترینزدیکاز تمثیل او بهره بگیریم و بگوییم که انتشار اخبار پیوندهای  توانیممینیز 

 راه به ایجاد یک فرهنگ سیاسی ملی کمک کرد.مناطق برقرار ساخت و در این 

ندن گازت دادند جای خود را به انحصار ال 1660بازگشت چالز دوم به سلطنت در سال  یدورهمتعدد در  هایبرنامهخ

 راسا الگوی فرانسوی بود.های رسمی ب که روزنامه

هرگز  "روزنامه  یک"ک مرکوری همگانی نوشت که: انتشار ی هاپروتستانو  هارادیکالسترینج در دوره جنگ میان ل

و آرای مقامات باال دست  عوام الناس را بیش از اندازه با اعمال ایروزنامهچنین  کنممیمن نبوده است چون فکر  رأی

 .کندمیآشنا 

دیگر  ستند که بارنوشت که: این مطبوعات بودند که مردم را از راه به در کردند و این مطبوعات ه 1681و در آوریل ا

 باید آنها را به راه بیاورد.

 .کندمییدا را برآورده نکند بازار شایعه پراکنی رونق پ خبرهاازت معتقد است که هرگاه عرصه اطالعات نیاز گ

از  ایمجموعهبه  توانمی، در این باره بطور خاص ساختمیصویرهای چاپی، مردم را از توطئه مخوف کاتولیکی آگاه ت

ت گراور بر آنها نقش در حال هم قسم شدن برای قتل شاه( به صور گرهاتوطئهبازی اشاره کرد که تصویر ) هایورق

 بسته بود.



برادرش  جانشین 1685جنگ و درگیری جهت انتخاب جانشین برای چارلز رخ داد که سرانجام جیمز، دوک یورک، در 

چارلز شد و به عنوان جیمز دوم تاج گذاری کرد. 

ال بعد برکنار شد. در این رخدادهای اما سه س

 انقالبی جایگاه رسانه خیلی مهم بود.

دوره مورد بررسی بود  آن دروضوعاتی دیگر که م

برخوردار بود، قانون حق  ایویژهو از اهمیت 

 مصوب شد. 1712تمبر بود، که در سال 

 هایروزنامهدف آن مهار کردن قدرت نوظهور ه

 مبر بود.چاپی از راه وضع مالیات حق ت

، ظهور مطبوعات ترمهماز همه  1695ر سال د

 هایروزنامهغیررسمی بود. از جمله  ایدوره

پست من، پست بولی، فالئینگ پست و 

 هایروزنامهپروتستان مرکوری. اینگونه 

موقت آغازین را به نهادی  یگسترهغیررسمی 

دائمی و سیاست را به جزئی از زندگی مردم 

فرهنگ بریتانیانی سیاست  لندن تبدیل کرد.

مداران رادیکالی همچون جان ویلکس را خلق 

بود که در قرن  ایپدیدهسیاسی بودند. رخداد تازه: ظهور  هایپیام یدهندهانتقال  هاجشنبرای مدت طوالنی:  کرد.

ز سازماندهی نبود و برای پشتیبانی از سیاستی خاص نی هاجشننام گرفت. تظاهرات مختص به  "تظاهرات  "نوزدهم

 .شدمی

 

 هضت روشنگری و انقالب فرانسهن

همگانی کم بود. در فرانسه در حکومت لویی چهاردهم انتقاد در  یگسترهسرعت توسعه  (جز بریتانیا و هلند) اروپار د

آموزش و پرورش و انتقاد و اصالح. این روند در  یحوزهکه روشنگری آغاز شد در  18سطح بود تا قرن  ترینپایین

 اسکاتلند و سوئیس و حتی آمریکای جنوبی و شمالی هم پیش رفت.

ستعاره روشنایی در این دوره جدی بود و واژه خرد که در برابر ایمان و خرافه، سنت و تعصب بود کلیدی بود واژه ا

باشند اطالح طلب بودند و با استفاده تز رسانه نقش تعلیم و  کلیدی دیگر انتقادی بود. بیش از آنکه خواستار انقالب

 .کردندمیتربیتی را دنبال 



نقش اصلی نهضت با اصحاب دایره المعارف یا اهل قلم یا نخستین روشنفکران: ولتر، روسو، دیدرو، داالمبر آنها بطور 

ولتر از کسانی  .کردندمیدرون فرانسه منتقل و بطور گسترده پیام خود را به بیرون و  کردندمیمنظم از نظام انتقاد 

 نامیدندمیکه آنها را به عوام الناس 

در این دوره سانسور  بیزار بود.

 یاجازههمچنان برقرار بود مجالت 

پرداختن موضوعات سیاسی 

 هاکافهنداشتند. فرهنگ شفاهی 

مجالس صحبت که بانوان اشرف 

از تبعات این  دادندمیترتیب 

بود.. اصحاب دایره ها  محدودیت

المعارف از طریق نامه نگاری شخصی 

با کاترین در روسیه و فردریک در 

خود  هااندیشهپروس به اشاعه 

هنر ابراز  هایگونه .پرداختندمی

انتقال پیام سیاسی بود مثل 

موزارت و نمایش عروس  یاپرانامه

 25اهل قلم دایره المعارفی  فیگارو.

ی و جلدی برای بیدارسازی سیاس

 دستیابی اطالعات نوشتند.

فلسفی( معروف  هایکتاب)که به  شدمیثاری هم به صورت قاچاق از خارج و انتشار مخفیانه در داخل فرانسه چاپ آ

 بدعت آمیز تا آثار سیاسی ضدحکومتی بود. هایکتابفلسفی عنوان کلی از هرزه نگاری ها و  هایکتاببود. در اصل 

انقالب  یدربارهبود، همین نکته  هارسانهمشارکت  ینتیجهانقالب فرانسه: هم علت و هم  شارکت و درگیری مردم درم

 هم علل اصلی پیش برد انقالب آمریکا بود. هاروزنامه، بلکه هاکتابچهآمریکا هم صادق بود. نه تنها جزوه و 

 دیگری که به نام یطبقه، حکومت فرانسه به افکار عمومی را در کنار جایگاه ممتاز روحانیان و 18ا اواخر قرن ت

 ( قرار داد.هادهقانیعنی وکال، بازرگانان، پیشه وران و ))بورژوازی( 

سی، جدی و پرحرارت سیا هایباشگاهرتباط شفاهی هم در این انقالب بسیار مهم بود. ایراد سخنرانی در مجلس ملی و ا

 شور و هیجان بود، نه عقل و خرد. هاباشگاهبود، وی صحبت در این 

 نقالب همچون تئاتر سیاسی بود که برای مدت طوالنی به اجرا درمی آمد.ا



گاندا در اصل واژه پروپا .گاندی توصیف کردان پروپابه عنو توانمیرا  هانگرشتغییر  یبرا هارسانهسیج آگاهانه ب

کلیسا،  هایشیوهمسیحیت وضع شد. در اواخر قرن هجدهم برای توصیف  یاشاعهحی مذهبی بود، که برای اصطال

 اسی راه یافت.این اصطالح معنی تحقیر و توهین به خود گرفت ولی در خالل انقالب فرانسه این اصطالح به عرصه سی

ارلمانی که پاغذها در چاپخانه و هم مباحثات گیوتین هم وارد ارتباطات شد، هم به ماشین برش ک یبدسابقه یاژهو

 .گفتندمیپایانش دهند گیوتین  خواستندمیو  یافتمیپایان 

دشمن از صدهزار  یهروزنامچهار )بود. نابلئون با گفتن حرف  مؤثر هاانقالب یگذشتهدر زنده کردن  هارسانهدرت ق

 زنده کرد.خاطرات ارتش و مطبوعات قدیم را  (است ترترسناکسرنیزه 

 .آمدمیبه میان  از یک اختراع تازه سخن هرسال آن علوم، به علم ارتباطات تحرک بخشید. یجملهنقالب به علم و از ا

(1792-1798) 

 یورگن هابرماس معروف است. یاندیشههمگانی به  یگسترهندیشه ا

خلی انگلستان جنگ دا مثالا  نوظهور پیشرفت بهتری بدارد. هایانقالبتا  شدمیگذشته باعث  هایانقالب هایجربهت

هم در قالب آثار چاپی برای  دادمی. آنچه رخ شدمیتلقی  16داخلی فرانسه در اواخر قرن  هایجنگتکرار  یمنزلهبه 

 ده بود.شمطبوعات به موازات روحانیان، به نیرویی در جامعه تبدیل  1789. تا در سال شدمیآیندگان حفظ 

خاورمیانه  وسیاسی انقالبی به طور توامان در کشورهای مذهبی  هایجنبشبود که مطبوعات و  1800س از سال پ

، گرچه شکل گیری آن شدمیپدیدار شد. مفهوم انقالب در ارتباطات تنها در اواخر قرن بیستم به شکلی آشکار بیان 

 .گرددمیبر انواعش افزوده  ه تا امروز ادامه دارد و روز به روزاز قرن نوزدهم آغاز شده بود. و این انقالب ارتباطات بود ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «چهارفصل »

 ناوری ها و انقالب هاف

ابری اختراعات که با رشد سه بر ایدورهتوسط جیمز وات اختراع شد همزمان با  1769خستین موتور بخار در سال ن

 واتبخار جیمز  موتور شدند.ارتباطی مربوط می هایشیوهمواجه بود و این اختراعات متکی به نیروی بخار بودند و به 

 .ال حق بهره برداری انحصاری داشتس 25

 

 انقالب صنعتی 

بر بزرگ خود  هایآزمایشفرانسه مشغول انقالب  کهدرحالی نوشت: و بالنکی این اصطالح را بکاربرد آدولف 1827 رد

 .آوردمیخود را  هایتجربهصنعت  هایدشتبود انگلستان در  فشانآتش فراز

 اصطالح انقالب صنعتی توسط آرنولد توینبی رواج داده شد. 

 :ی تمرکز کردبه سه مشخصه انقالب صنعت آمریکایی هنگام پرداختن به ظهور نیروی بخار دانتاریخ یوید لندزد

 جا گزینی مهارت انسانی با وسایل مکانیکی-1

 جانبیجایگزینی نیروی انسان با نیروی -2

 .هاآن با کار ومواد خام  تأمینپیشرفت چشمگیر در -3

اختی همراه معضالت روان شن، ازنظرها پنهان می ماند آنچه وکشورهای اروپایی اختراع منبع ثروت بود  تمام رد

 نوآوری بود.

ی طبقه بندی برا 1754 سالکه در  تجارت وروبال دهنده به اختراع انجمن حمایت از هنرها، تولیدها ز نهادهای پا

 وبیشکماعات بسیاری از اختر برجستگی خاصی داشت. ونقلحمل حوزه شد که در این اختراعات، تأسیساختراعات 

 .شدمیمختلف بود و باعث اقامه دعوا در زمینه حق اختراع  هایمکان در وهمزمان 

را  هانههزیو همچنین  حق بهره برداری انحصاری رویه درخواست این حق را ساده کرد قانون 1852صالحیه سال ا

 ختراع بود.اختراع روش ا 19اختراع قرن  ترینبزرگ در کتاب علم وجهان مدرن نوشت: آلفرد نیز کاهش داد.

 

 

 

 



 ونقلملح

 ازنظرین وجود علیه جامعه مهم بود به ا تهدید ور زشت کودکان کار آلودگی، مناظ 19زنظر منتقدان اجتماعی قرن ا

اه بود همراه بولتون . او عضو انجمن مکردمیایرزمس داروین در همان چشم انداز های صنعتی نیز بر حمل ونقل تاکید 

 پنج 1750-90 سالهایدر  هاجادهرفتن به محل کار متوجه فاصله طوالنی خود شده بودند. طول  حین در و وات و

 برابر شده بود.

ته باشد ارغ از این که مفسران اجتماعی ممکن است چه احساسی درباره صنعت یا حمل ونقل متکی به بخار داشف

اق در ساخت آنها در بودند که به سرمایه چندانی نیاز نداشت و باعث اشتی هاآبراهحمل ونقل مورد عالقه انجمن ماه 

ن زمینه مانند سرمایه گذاری در ای رقم از شیفتگی مشابه برای ساخت راه آهن بود. اشتیاق خبر این بریتانیا شد.

 اینترنت چشم گیر بود.

 

 هاآهناه ر

بخار  یموتورهاریل از آهن و  ساخت ادامه داشت. 19وتا پایان قرن  فرارسید 1868 درصربزرگ خط آهن سازی ع

 قرنسوم  ردههد روی موتور فشار قوی را آغاز کرد. کار 19فشارقوی مدون وات نیست. آلیور اونز در دهه نخست قرن 

 شد. فروخته 1825 سپتامبر 27 دربلیط قطار  نخستین ساخت. راکت مشهورترین لوکوموتیو را 19

تگی راه آهن به هنگی آمریکا نامی برای وابسمنتقد فر مامفورد بود. خط هم به لحاظ سیاسی وهم اقتصادی تاثیرگذار

هن را جزء آاقتصاد  با پیوند برقراری بین فن آوری و مامفورد داری عصر زغال سنگ. سرمایه زغال وآهن برگزید:

 شد و تبدیل نیابریتااسب آهنین به نمادی همچون اسب سفید در  19قرن  آغاز در تاریخی دانست. ایموازنهالینفک 

بریتانیا سرعت هیجان انگیز  هایآهنراه  هایمشخصه درمیان اسب همچنان برای نیروی بخار بکار رفت.واحد نیروی 

 ترین ویژگی بود.

 

 ازگ

مرداک  یامویل برای تدقیق دالیل موافق و مخالف سرمایه داری عصرزغال سنگ گاز نقش به سزای داشت. 19 قرنر د

 در ستفاده کرد.از گازا 1918ایالت متحده بالتیمور اولین شهر در مطالعه قرارداد. در مورد 1805المپ گازی رادر 

ده بود یده ای اولین پاه گاز طبیعی حفرشد. رابرت بونزن در خیابنهای هایدلبرگ که به تازگی باگاز روشن ش 1821

 بکار برد درآزمایشگاه 1852 دربونزن را  هایاجاقبه ذهنش زد و 

 چراغ آغازشد. 1840 دههاز المپ الکتریکی در اپرای پاریس از  استفاده را به چالش کشید. گاز 1840 درلکتریسیته ا

چشم انداز هایی  درچنین شد. شدو ازقضاکاربرد این چراغها بازنبوری های گازی همزمان هاخانهروشنایی دیرتر وارد 

 رسیدمیی از یک مجموعه دانست به نظر بخش توانمیوانقالب حمل ونقل وانقالب ارتباطات را  اصطالح انقالب صنعتی



پس از آنکه الکتریسته منبعی تازه واسرار آمیز تر ازنیروی بخار را  بویژه هر یک از اینها منطق خاص خود را دارند.

 عرضه کرد.

ی از خانه بیکن گشوده شدن در طبیعت را پیش بینی کرده بود ودرکتاب آتالنتیس جدید تصویر فرانسس 17 قرنر د

که  همانطور د.به زیرآب وبرج ساعت دار را نشان داده بو رفتن ن را نشان داد که در آن مفاهیمی چون پرواز،سالم

بود که هیچ گاه آرام  ایفلسفهبیکن  فلسفه ساخته وفاصله ها فتح شد. هاپلبیکن پیش بینی کرده بود طبیعت مهار، 

ه را که تازگی روح زمان مفهوم تاریخ انگلستان، لدیج 6نویسنده کتاب  مکولی پیشرفت بود. قانونش و گرفتنمی

م مدت در عصری او در تما نوشت وکارالیل ازکسانی بود که به انتقاد از مکولی پرداخت  تامس داشت در آن ثبت کرد.

می را دگرگون و روابط قدی است. در جریان انقالب صنعتی افزایش ثروت زیستهمیاخالقی  نه عبادی و مکانیکی و

ریه اقتصاد سیاسی منتقد هنر به بسط نظ فقرا را بیشتر کرده بود. جان راسکین دلباخته طبیعت و فاصله میان اغنیا و

نتیجه گرفت  چنین پرداخت وگفت هیچ دارایی و ثروتی جز زندگی وجود ندارد. او اقتصاد ملکوتی را مد نظر داشت و

 روزمرگی تبدیل کرده است. ناانسان و گرفتارموجودی  را به 19 قرنکه پرستش مادیات انسان کارگر 

د اما کارل مارکس شاما در انتها تسلیم جامعه  محکوم کرد اشجامعهدر  و غیظ ناشی از تجارت را ماشینیسم  جبر وا

فرانسوی  هایبرداشت هایشنوشتهبه این وضعیت تن در نداد وتغییردادن جامعه را در دستور کار قرار داد. مارکس در 

 یاست را با رویکردهای انگلیسی در اقتصاد در هم قرار داد.از س

 

 معیت، اقتصاد، ارتباطج

ای که مارکس در صدد تحلیل آن بود نیازمند توجه به اقتصاد سیاسی و جمعیت شناسی بود. در آن ررسی جامعهب

گرفت و  پیشی خواهدای اجتناب ناپذیر از رشد منابع دوره یک باور وجود داشت که رشد طبیعی جمعیت به گونه

 متحدهایاالت خیزغلههای بزرگ ت. کشت غالت در دششد خواهد جنگ وهایی چون گرسنگی، بیماری باعث بحران

اد غذایی برای جمعیت از جمله تکاپوی مو ونقلحملاز طریق  و رساندن غله به سوی دیگر اقیانوس اطلس و قاره اروپا

های عمده در الگوهای زندگی پس از صنعتی شدن متضمن دگرگونی فزاینده بود. در همین حال تحول جمعیتی

ای از اعمال ای انگلیسی پرداخت که بیانگر درجهخود به پیامدهای قوانین کارخانه مطالعات درخانوارها بود. مارکس 

 اقتصادی بود. نظام برکنترل سیاسی 

کار نرفته ب 19تا نیمه دوم قرن  "شهری کردن "پیشگام رشد جمعیت شدند. فعل ایرلند وانگلیس  18قرن  خالل رد

ها همچنان منبع اصلی کاوش بودند روزنامه پردامنهوسیع و  جاهمهبود. پی آمدهای فرهنگی رشد جمعیت همیشه و 

توده بگیرند همانند  شکلهمفارغ از تفاوت اقتصادی، فرهنگی شهرها، اینکه مردم در کنار  درباره شهرها باقی ماندند.

ر ها بحث انگیز بود. از نظر برخی توده شدن به معنای این بود که توانایی ذهنی مردم بر اثتوده شدن آنها در کارخانه

 دیگری معنای آن قطع روابط چهره به چهره بود. ازنظر وارتباط مستمر، بهبود یافته است 



ها در نیویورک و فیال دلفیا دو ایالتی که در حال رشد ن طبقهتریلکسی دو توکویل اعتقاد داشت در بین فرو دستآ

ها ربطی به توده مردم نداشت بلکه مدنیت از اراذل هستند. فرایند شکل گیری این اوباشی ترخطرناکها بودند اوباشی

د که کر در دست داشت فردی را مامور 1851از  سپ راکرد. درسویی دیگر ناپلئون سوم که قدرت را تهدید می

ها برآیند این درحالی بود که راه آهن بلوارهای بزرگی را برای پاریس بسازد؛ اما با این کار هم نتوانستند از پس زاغه

 کرد.ها را جا به جا میفقیر نشین ترین زاغه

 

 توده ها ها وبقهط

ها از آغاز تاکنون ی جامعهارکس با دیدگاه متفاوت به این موضوع پرداخت و در بیانیه کمونیست گفت: تاریخ تمامم

وتور بخار بورژوازی متاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. در جامعه فئودالی اشراف و بورژوازی مطرح بوده است که با آمدن 

زی وپرولتاریا ها پرکاربردتر از بورژواها و تودههای طبقهو پرولتاریا روبروی هم قرار گرفتند با این همه در بریتانیا واژه

 ند.بود

کرد. اما تعریف آن درجه ربط پیدا می مقام و مرتبه و های سلسله مراتبیحد زیادی به واژه ر بریتانیا واژه طبقه تاد

و  دارسرمایهرکنان گران کارخانه و کارکاری دشوار بود. به دلیل عناصر گوناگون موجود در آن از کارگر متوسطه تا کا

 غیرماهر. ماهر و کارگر

 

 چاپی یهارسانه برافراشتنر س

کرده بود، در  فردریش کونیش اختراعکه جان والتر مالک روزنامه تایمز، یک ماشین چاپ را  فرزند ان والتر دوم،ج

 نسخه در ساعت را داشت. 1000پ ان چاپخانه نصب کرد که قابلیت چااداره مرکزی تایمز در مید

رتباط با چاپ اکه منتشر کردیم نتیجه عملی بزرگترین پیشرفت در  یانسخهنوشت:  1814وزنامه تایمز در نوامبر ر

 از زمان پیدایش هنر چاپ است.

، شد. این باعث کردیمکه با نیروی بخار کار  یااستوانهق انحصاری ماشین چاپ باعث اختراع ماشین چاپ چهار ح

ه مشغول کهایی بوجود آیند د چاپچیها شد. بوجودآمدن این ماشین سبب شعدم نیاز به کارگران یدی در چاپخانه

 چینی شوند.حروف

های چاپی که با نیروی و دستگاه« هاکنترتیب»، «هامصحح» ،«هاشاگرد چاپچی»با توصیف  کوار ترلی رویوویسنده ن

ه خدمت ها اندیشید و بالفاصله بینای از حروف چنفری 60امکان ندارد درباره گروه » کردند، نتیجه گرفت:بخار کار می

 «.آنها به دنیای متمدن اذعان نکرد

 



 ، و خوانندگان آنهاهاروزنامه ،هاتابک

ای های چاپ، رسانهلها و دیگر شکاز طریق کتاب اساسااجهانی بود که  زیستندیمهانی که مارکس و انگلس در آن ج

که از قرن هجدهم  یاواژهشکل ادبی در قرن نوزدهم در دنیای کتاب و در عرصه نثر؛ رمان بود.  ینترخالقانه. بود شده

 خود را در بریتانیا تثبیت کرد.

روز هایی که روزبهانهها شد. کتابخآمدن کتابخانه ، یک ابتکار جدید اتفاق افتاد و آن بوجودهاکتابا گسترش و چاپ ب

 داد.های فراوانی به مردم ارائه میابولین کتابخانه عمومی رایگان بوجود آمد و کتیافت. در بریتانیا اافزایش می

 ها در سرتاسر اروپا، یکی از تمهیدات ارتباطی، ترجمه است.مدن کتابخانهآعد از بوجود ب

 

 هایشگاهمان

تنها برای عموم، که نه ایهیدپدها را در پاریس سازمان داد؛ ر خالل نخستین انقالب فرانسه وزیر این کشور نمایشگاهد

ر آمد. در فاصله دکه برای تمام تولیدکنندگان فرانسوی نیز که با سازندگان انگلیسی در رقابت بودند، جذاب از کار 

ارائه دادند  هایفرانسونمایشگاه بین المللی را  یستأسکه ایده نمایشگاه برگزار شد. با این 10کم دست 1849تا  1797

 که در لندن بنا شد.« لنمایشگاه بزرگ صنعت مل»شد؛  یستأسالمللی در انگلیس شگاه بیناما اولین نمای

لمب و نمایشگاه کر اواخر قرن نوزدهم دو نمایشگاه با اهمیتی خاص در ایاالت متحده برگزار شد. نمایشگاه کریستف د

راتر از یک نمایشگاه به نحوی که آن را فبا انواع امکانات فراوان بود،  سده. ویژگی این نمایشگاه وسعت بسیار بزرگ و

 بود.تبدیل کرده

 های گزاف به جیب زدند.ها، بازار خرید و فروش بسیار داغ بود، به حدی که بسیاری ثروتر کنار این نمایشگاهد

 

 صرفم

که ریشه  ها، آنچه در هر دو سوی اقیانوس اطلس اتفاق افتاد سرآغاز انقالب مصرف بودس از بوجودآمدن نمایشگاهپ

 نمایان کرده است. نفر هاندگی میلیونیر خود را بر زتأثاشت. اما اکنون در قرن هجدهم د

 ول.مکانی برای گذراندن وقت و خرج کردن پ بود؛ بزرگی شهرهامختص  ییدهپدا جروشگاه؛ در واقع همهف

لبنیات و چای و ز پوشاک و نی ها کفش،گاههای تخصصی کامل کردند. در این فروشاههای بزرگ را فروشگروشگاهف

 شد.قهوه عرضه می

اضا نظیر مارکس، عرضه و تق یبازارهادر مورد اقتصاد و  ییهاگفتمانباعث ایجاد  ییگرامصرفوجود آمدن تفکر ب

 سوسیالیسم، سرمایه داری و... شد.



 ز بخار تا الکتریسیتها

. یکی خواهد آمددست تنها از طریق مبارزه به، پیشرفت بخشی از طبیعت است و پیشرفت صنعتی معتقدندسیاری ب

 است. "الکتریسیته "و "بخار"از این مبارزات بین 

« ان رام کردن آتشانقالب زیست محیطی در تاریخ از زم ینتربزرگ»نربنَم منتقد انگلیسی فرایند طوالنی کردن را ر

قبل « تریسیته جَوّالک» به طبیعت تعلق داشت.بود که قبل از گام نهادن در تاریخ  اییدهپدتوصیف کرد. الکتریسیته 

 از نیروی الکتریکی وجود داشت.

را بوجود  ا کشف الکتریسیته اختراعات مختلفی انجام شد از جمله؛ جوزف سوان و توماس ادیسون که المپ برقیب

 ای در توسعه نیروی برق بود.آوردند. این اختراع مرحله تازه

. اما شده بودها و شهرها میسر ی در علم برق شد و دیگر رساندن برق به خانههای عظیمپیشرفت زمان مرور هب

توان از برقی . که برای نمونه میقرار گرفتبرقی شدن  یرتأثهای ارتباطی بود که تحت ونقل از نخستین شکلحمل

در آمریکا  –بود  یقابتپررکه کسب کار  –آهن شهری و ساختن خطوط راه 1900لندن در  یرزمینیزآهن کردن راه

 را نام برد.

 نوشته شد:  "اندالکتریستی"در نشریه  1890 ر سالد

سابقه در تاریخ های این عصر و در مجموع بیترین پدیدهیکی از جذاب توانیمرا  انگیز الکتریسیتهیشرفت شگفتپ

و  دهآم بوجودسال از این کشف حدود چهل مجله تخصصی درمورد این رشته علمی  15علم دانست. بعد از گذشت 

 پردازند.در موضوعات مختلف به کار می

هور قدرت عظیمی ظافتادن نفس آن است و  ه شمارهبنشان دهنده افول و از کار افتادگی نیروی بخار و  هاینا یمهه

ریس درباره طلوع قرن ، مورخ و جهان گرد بزرگ آمریکایی، در بازدید از نمایشگاه پااسمزهنری  بود. الکتریسیتهبه نام 

 "، سرآغاز زندگی است.نامیدیمیمآنچه الکتریسیته  " ای نوشت:تازه

 

 

 

 

 

 



 «پنجفصل »

 رایند ها و نقش های نوف

 هموار کردند.« ای قرن بیستمانقالب رسانه»ها قبل از اختراع ترانزیستور راه را برای مدّت ین وسایلا

 

 آهناهر

آوری، اقتصاد، سیاست و مدیریت، های فنآهن ارائه داد سرمشق بسیاری چیزهای دیگر در عرصهالگویی که راه

گرد آهن جهانهای جهان توسّط راهراه شدن دند. با گشودهبه خیال قرار گرفت که بعدها رخ دا دادن خصوص پروبالبه

ها سفرنامه یوسیلهبهدریافتند که جهان نه عظیم، که کوچک است. گرچه  ها

که هم قبل و هم بعد از بهتر –های مربوط به کشورهای خارجی و داستان

توان در نیز می -ونقل عمومی شمارگان وسیعی یافته بودندشدن حمل

های ناآشنا سهیم شد. لوکوموتیوها در موسیقی و شعر نیز سرزمینجذّابیت 

 نقش ایفا کردند.

یکی از نویسندگان برگزیده در این زمینه بود. بسیاری  "بانیان"در اروپا توسعه یافت و در انگلستان، « آهنادبیات راه»

 از ناشران نیز درگیر این کار بودند.

های ی نقاشیالمللفرانسوی با خلق آثاری ماندگار به کلکسیون بین هایر اواخر قرن نوزدهم امپرسیونیستد

 ها غنا بخشیدند.اهلوکوموتیوها و ایستگ

در خدمت انسان، بریتانیا عیار بازی علمی به ابزاری تماماز یک اسباب "وات"سال پس از تبدیل موتور بخار  40نها ت

 آهن شد.راه یوسعهتگام پیش 1830منچستر در  -با گشایش خط آهن لیورپول

ها )و سپس ای و روزنامههای ناگوار تصادفات ریلی قطارها به یکی از موضوعات اصلی مطبوعات دورهز همان آغاز واقعها

شدند و یا در گراورها به تصویر در رادیو و تلویزیون( تبدیل شدند. این رویدادهای ناگوار در شعرها گرامی داشته می

 آمدند.می

آهن در مکزیک و کل آمریکای التین آهسته بود. مساحت و جغرافیای کشورهایی چون آرژانتین و برزیل راه یوسعهت

نظر از کشور و زمانه، آهن کند بود. صرفراه یتوسعهآهن بودند. در آفریقا نیز راه یتوسعههایی بزرگ بر سر راه مانع

 موانع بر سر راه، مهندسی و مالی، فراوان بودند.

های ارتباطی وجود داشت؛ همچنان که در رسانه وکارکسبدرآمیختن با تجارت و  ییزهانگآهن از همان آغاز کار راهر د

 ای وجود داشت.قرن بیستم چنین آمیزه



، نُه کشور در اروپا 1845های تاریخی خود را دارد. در آهن، تاریخ و نقطه عطفهر شرکت راه همچونر کشور، ه

 1855یو را در اختیار داشت(؛ در در میان این کشورها بریتانیا سهم بزرگی از صادرات آهن و لوکوموتآهن داشتند )راه

 جهان وجود داشت. یقارهآهن در پنج راه 1855رسید. تا  14تعداد این کشورها به 

 

 هاشتیک

 30کم سال دست 164 یفاصلهعصران خود را شیفته کرد. در های آهن همنند خطهای بخار نیز همااستان کشتید

های فراوانی به زبان خود خود، ایاالت متّحده، رسیدند. مهاجران روزنامه یعالقهمیلیون مهاجر از اروپا به مقصد مورد 

نگاری، ادبی و موسیقی( عظیم خصوص در روزنامهآمریکا )به 19ها در فرهنگ قرن منتشر کردند. تأثیر این روزنامه

 بود.

ها ای کوتاه شد. آمریکاییکننده از میان اقیانوس اطلس به میزان قابل مالحظه، سفر خستهه کمک نیروی بخارب

ها و ها از دریاچهونقل آبی درون مرزهای خود پرداخته بودند. آننیروی بخار برای حمل یتوسعهها بود به مدت

 بردند.عنوان منبع انرژی مین بهره را بههای فراوان خود بیشتریرودخانه

ای بهره گرفت. موتورهای های پرهجای چرخرانش خود از پروانه بهاوّلین کشتی برای نیروی پیش 1852ر سال د

های پایانی همان دهه مورد استفاده قرار گرفتند. پیشرفت فنی دیگری نیز الزم بود تا سرعت ترکیبی نیز در سال

برداری بود و نه ساخت یک ابزار توربین بخار قابل بهره یعرضهپیما را افزایش دهد. این پیشرفت، های اقیانوسکشتی

 تازه.

ها رقابت شدیدی میان نیروی دریایی آلمان و انگلیس، هم یگر سرعت به چیزی شبیه بت تبدیل شده بود! آن سالد

مجلّل های این رقابت به ساخت کشتی یدامنهآوری وجود داشت. فن یزمینهها و هم در آراستن کشتی یزمینهدر 

لوسیتانیا در  مسافربری و ناوهای جنگی هم رسید. جنگ جهانی اوّل الگوی رقابت را در هم شکست. کشتی بریتانیایی

کرد، حوالی ایرلند توسّط یک مسافر را حمل می 1200که بیش از برای عبور از اقیانوس اطلس درحالی 1915سال 

غرق  یحادثهتر از های مختلف بسیار دردناکین رخداد از جنبهزیردریایی مورد اصابت موشک قرار گرفت و غرق شد. ا

 بودند. مطرح کرده 1914دبیات داستانی قبل از اطور مشخّص در ها خود را بهشدن کشتی تایتانیک بود. زیردریایی

های دیگر، بالفاصله آوریهای بخار، همانند فنمهم نیز اشاره کرد که کشتی ینکتهها باید به این ر مرور تاریخ کشتید

کردند. اد و هم از انرژی بخار استفاده میبزمان هم از انرژی ها همهای بادبانی نشدند. بسیاری از کشتیجایگزین کشتی

خورد؛ نیروی بخار راه را به چشم میها ها در اقیانوسگیر اختراعشواهد فراوانی از موج تازه و چشم 1880 یدههدر 

یی که اهها قرار گرفتند. در همان دهه برای نخستین بار کشتیدر کانون فعالیت« هارسانه»برای الکتریسیته گشود و 

 پذیر کرد.کردند به چراغ جلو مجهّز شدند. این امر مسافرت در دل شب را امکاناز کانال عبور می



آهن در ایاالت متّحده وجود داشت. شش سال دیگر زمان الزم بود تا نمایندگان وت راهزمان متفا 80حدود  1878ر د

النّهار النّهار مبدأ در واشنگتن گرد هم آیند و پس از بحث فراوان، نظام نصفدر کنفرانس نصف 1884کشور در  25

النّهار بریتانیایی ه با انتخاب یک نصفنسه، کگیری طول جغرافیایی انتخاب کنند. فراازهعنوان مبنای اندگرینویچ را به

 نپذیرفت. 1919مخالف بود، این نظام را تا 

 

 ستپ

ها را از این ها و کاالها، که نامهتنها انسانها نهها و کشتیآهنراه

ناگزیر  یشیوهبردند، این سو به آن سوی مناطق زمانی می

المللی بود. در اواخر ارتباط، هم در سطح ملّی و هم در سطح بین

ها را نیز بر عهده گرفت. پستالقرن نوزدهم، پست، تحویل کارت

ها، و به پستالنخستین دفترهای پستی برای ارسال کارت

در اتریش و در  1869پستی، در  های گشودهعبارتی کارت

چون های جالب توجّهی، همبحث را در موضوع یزمینهها پستالخود را آغاز کردند. کارت در آلمان و بریتانیا کار 1870

 حریم خصوصی، فراهم کردند.

در بریتانیا عرضه شد. البتّه پیش از عرضه نخستین تمبر،  1840دار و پرفراژدار جهان در خستین تمبر پستی چسبن

 دار اختراعی مهم در قرن نوزدهم بودند.ب. تمبرهای پستی چسبود گرفتهاستفاده از پست سرعت 

های پست نیاز داشتند و به های اروپایی به ادارههای پست اروپا را نداشت. حکومتپست آمریکا اقتدار اداره یدارها

 و نیز« ارتباطات دور» آنچهآهن، تلگراف، تلفن و بعدها های ملی در رابطه با راهدادند به تعیین سیاستخود اجازه می

 خدمات پستی نام گرفت، بپردازند.

گذار این اتّحادیه تأسیس شد. بریتانیا یکی از اعضای بنیان 1874جهانی پست، در  یاتّحادیهپستی فراگیر،  یتّحادیها

 رنگ تمبرها بود. کردن استانداردبود. یکی از قوانین اتّحادیه 

 

 سیمیب

مذاکرات اداره کل پست  رئیس گیل، 1925. در سال ربط بیشتری با تلگراف دارد تا تلفن سیمبیاریخ آغاز ارتباط ت

 تاکید کرد. "نامه و روزنامه را دارد هایویژگیتلفن برخی " بر این که بی بی سی انجامید، تأسیسکه به 



 هرتزکار هاینریش  قبل ازبه  ،سیمت ارتباط بی دانش پس

اولیور الج  .گرددمیبر  طیس(تولید کننده امواج الکترومغنا)

 امواج هرتز را به نمایش گذاشت.

آزمایش  یک سال قبل از آن، مستقالا  ر نیروی دریایی،ک افسی

میدانی  هایآزمایشاو و مارکونی  با رادیو را شروع کرده بود.

کاربرد عملی کسی که ) پوپوفرا با ناوگان بریتانیا به روش 

 انجام دادند. نشان داد(امواج الکترومغناطیس رادیویی را

 رابه پیش می راند. هاآنضرورت، و نه پیشرفت علم 

به  .شدمیجایگزینی برای تلگراف سیمی دانسته  صرفاا ،ه اوج تاریخ ارتباطات قرن نوزدهمنقط ،بی سیم ر این اوضاع،د

در قالب عالیم مورس ارسال  هاپیامبزرگ دارد اما  هایقارهو  هااقیانوسکاربرد را در  ترینبیشرادیو  رسیدمینظر 

مارکونی هیچ تصوری از رادیو نداشت و  را دریافت کنند. هاآن توانستندمیو افرادی جز مخاطبان هدف نیز  شدندمی

 واژه رادیو را به کار نبرد.

پذیری و اداری بود تا خطر تربیشرویکردش نسبت به ارتباطات  ریس از بنیان گذاران انجمن مهندسان تلگراف،پ

این سامانه بی سیم نبود و از سیم  هیجانی همگانی و ناگهانی درباره وسیله ارسال پیام مارکونی به وجود آمد. تجاری.

 .بردمیدر دو سر خط به عنوان بخشی از تجهیزات بهره 

برای ارائه برنامه، د نهاد جدیدی قبل از ایجا راه یافت. هاخانههلند به  تحده و بریتانیا ومخست رادیو در ایاالت ن

 ارتباطی ملی و بین المللی به وجود آوردند. هایحلقه "رادیو بازها"از مشتاقان آماتور رادیو با نام  ایشبکه

، کابرد های آینده شدمیاجتماعی توجه  هایعامل به زمان تکوین آن، در گر به جای فرو کاستن از اهمیت بی سیم،ا

 .شدمیاین فناوری پیش بینی 

 اضطراری شد. هایوضعیتعالمت استاندارد اس،  اس.او. دومین اجالس جهانی تلگراف بی سیم در برلین،ر د

 1920شرکت مارکونی هم در  .داشتندمیمجوز اداره کل پست را  بایستمی هاگیرندهو  هافرستنده یر بریتانیا، همهد

 مارکونی، هایکنسرتاما هیات تلگراف بی سیم پس از رتباط تلفنی آزمایشی دریافت کرد یک مجوز کلی برای اداره ا

و رادیویی را که  کنندمیدفاعی اختالل ایجاد  هایپیامدر ارسال  هاپیامهیات معتقد بود این  با مجوز مخالفت کرد.

 شد. پس اجازه پخش کنسرت لغو .کندمیدر خدمت بشر است به اسباب بازی کودکان تبدیل 

دیود قطبی اصالح  ،پس از اختراع ریزتراشه .کردندمیرادیویی را پخش  هاینمایشمهندسان  ا وجود رواج گرامافون،ب

دورتر  هایمسافتکلمات و موسیقی و پوشش  شده آن اختراع شد که امکان تقویت عالیم ضعیف رادیویی در مورس،

 فراهم شد.



باور  له رسانه بیندیشد،به پخش به منز کهآناز او پیش  باز مادرزاد بود. تجاری اما رادیو فاقدشم ورست مخترع دیود،ف

 داشت که پخش به تجارتی بزرگ تبدیل خواهد شد.

درتاالر هایی شبیه  های دریافت بی سیمآینده ایستگاهتصور کنند در  گفتمیسوئینتون به اعضا  کمال یاست انجمن،ر

تلفن بی سیم به  واما اینگونه نشد  تر بشوند.سینما برپا شوند و مردم بتوانند صدای زنده را از صدها کیلومتر دور

 هجوم برد. هاخانه

دن زو با  یک جعبه موسیقی رادیویی ساده که برای چند طول موج طراحی شده باشد"فکر ساختن  ،گر طی جند

 به ذهن سارنوف رسید. "یک دکمه موج را تغییر داد

توجیه منطقی  این نقطه ضعف به یک، افراد خطور کرده محض این که فکر استفاده از پخش به عنوان رسانه به ذهن ب

 تبدیل کند. "ای خانگی مانند پیانو و فونوگرافوسیلهرادیو را به " کردمیسارنوف آرزو  تبدیل شد.

آمد. میبه دست  سیمبی به هایدستگاهروش از راه حق امتیاز ف بلکهت نه از راه تبلیغا ی بی سی در آغازرآمد بد

 .تصمیمی حکومتی بودبی بی سی فعالیت انحصاری بودن 

گیرنده رادیویی تشویق  هایدستگاهبا موضوع رادیو مردم را به خرید  هایزمینهبا انتشار در  هانشریهو  هاوزنامهر

ایاالت متحده را در  هایخانهرادیو کلید ورود به همه . یک جنب و جوش مالی تبدیل شد به آگهی پخش .کردندمی

 .انان آمریکایی قرار داداختیار بازرگ

را دوست  گاه اویچهدنیا که  بی سیم هایایستگاهفردای آن روز تقریباا تمامی . درگذشت 1937جوالی  20 ارکونی درم

 .نداشتند یکی دو دقیقه سکوت اختیار کردند

 

 تلویزیونینما و س

 المللیبین هایکانالیچ که با چرخاندن یک پ دادنمیدر شکل اولیه این امکان را در اختیار تماشاگران قرار  لویزیونت

 یفزایندهزمان ترافیک  رادیویی از چنین امکانی برخوردار بودند. در همین هایگیرنده آنکهحالرا انتخاب کنند، 

صامت در سینما قبل از  هایفیلمپخش که در دوران نمایش  هایسازمانبرقرار بود و  المللیبینتصاویر در سطح 

 نظارت داشتند. تلویزیونیه کار صدا مشغول به کار بودند بر تولید و تنظیم تصویرهای تصویر ب

بود که اتاق تاریک  هاقرنهر دو به دوربین وابسته بود. دوربین، تاریخی طوالنی داشت:  تلویزیونسینما و  یوسعهت

ریتانیا و سپس در شکل متحول شده ابزار کار هنرمندان بود. دوربین جدید قرن نوزدهمی، اما نخست در فرانسه و ب

توصیف فرایند کپی کردن »یکی از اعضای خانواده وج وود به  1802در ایاالت متحده آمریکا توسعه یافت. حتی در 

پرداخت، اما آزمایش گر فرانسوی « بر شیشه و ایجاد تصویرهای ضد نور از طریق تابش نور بر نیترات نقره هانقاشی



، نامیدمی« هلیوگرافی»که آن را  ایشیوه( بود که از طریق joseph nicephore niepce) نیئِپسژوزف نیسه فور 

 ناپلئونی تولید کرد. هایجنگرا بالفاصله پس از پایان « تخستین عکس از زندگی»

 خودآگاهانجمن سلطنتی لندن را از موفقیت  1827یئپس در ن

های عکاسی او، لوئی داگر نخستین تصویر ترجوانکرد اما شریک 

 نامید.« داگرئوتیپ»را  هاآندقیق خود را ظاهر کرد و 

مسیو ژول  یوسیلهداگرئوتیپ در ایران به  یشیوهولین عکس به ا

گرفته شد. از  ش 1844/1223ریشار از ناصر الدین میرزا در 

داگرئوتیپ گرفته شده چیزی به  یشیوهریشار که به  هایعکس

که او از  ایپرترهدست نیامده است اما کمال الملک از سه 

محمدشاه و دو پرتره از کودکی و جوانی ناصرالدین شاه گرفته 

 نقاشی کرده.

ه خستین ایرانی که بعد یا همزمان با ریشار در ایران به عکاسی پرداخت، شاه زاده ملک میرزا قاسم فرزند فتحعلی شان

را که از برخی زنان حرم ناصرالدین شاه و افراد حاضر در قصر گرفته به ناصرالدین  هایشعکس یمجموعهاست. او 

 شاه تقدیم کرد.

متفاوتی را به کار گرفت. او از نیترات نقره استفاده کرد و به  کامالادر لندن نیز ویلیام فاکس تالبوت فرآیند  1839ر د

به انجمن عاشقان  نامیدمینورساخته  هایطراحیخود را که آن را « کالوتیپ»پرداخت و تولید نگاتیو بر روی کاغذ 

یک  1861بودند. در سال  هاداگرئوتیپاز  ترلطیفعلم و طبیعت در انجمن سلطنتی عرضه کرد. تصویرهای کالوتیپ 

به کمک یک پروژکتور  دانشمند معروف جیمز کالرک مکسول نخستین عکس سه رنگ واقعی را گرفت: این عکس تنها

 قرن بیستم بود. آمیزجسارت یپروژهبعدی یعنی عکاسی رنگی،  یتوسعهقابل مشاهده بود. 

 هایاختراعانجمن سلطنتی حق  هایچینیمقدمهر لندن نزاعی حقوقی بر سر اختراع داگر جریان داشت و تنها پس از د

 فاکس تالبوت سست شدند.

تغییرات »و « اصالح ناچیزی در فرآیندها»و به گفته لیدی ایستلیک، حتی جزئیات رآیند پیشرفت فنی ادامه یافت ف

 بود. هاآنکه گویی آینده بشریت در گرو  گرفتمیچنان پرشور مورد بحث قرار « هانتیجهجزئی در 

لبی صورت تازه و جا هایآزمایشعکاسی استریو  یعرصهنبودند. در « کم اهمیت» تغییرهاو  هااصالحآن  یهمهما ا

ژالتین خشک که تولید صنعتی  هایصفحهدر بریتانیا، فرانسه و ایاالت متحده از  1870گرفت. هنگامی که در دهه 

 هادوربینآن ممکن بود استفاده شد، پیش رفت عکاسی مسیری متفاوت به خود گرفت. هم زمان اندازه و قیمت 

سال بعد به  12توانست بازاری گسترده شکل دهد. کاهش یافت چندان که یک آمریکایی نورآور، جرج ایستمن 

قرن را افزود: دوربین کداک، که برای هر کس و در همه جا  هایپدیدهفهرست کاالهای عکاسی یکی از مشهورترین 



«. شما دکمه را فشار بدهید، بقیه کارها با ما»قابل استفاده بود. او برای دوربین خود یک شعار هم در نظر گرفت: 

ایستمن را خراب کند باعث رشد آن شد. آن زمان نه تنها تصویرهای  هایدوربیننی اول به جای اینکه بازار جنگ جها

 .شدندمیطراحی شده بودند پخش  هاآنکه برای نمایش  ایویژه هایمکانمتحرک به وجود آمده بودند بلکه در 

هزار دوربین کداک ظرف پنج سال  90دست کم 

فروخته شدند. دوربین کداک در مقایسه با دیگر 

م کننده لنز نداشت، فقط به سرعت ها تنظیدوربین

شاتر و زمان نوردهی یک بیستم ثانیه مجهز بود. هنر 

از عکاسی رخت بر بسته بود. همچنین یک حلقه فیلم 

آن قرار داشت  نگاتیو پیچیده درون نواری از کاغذ در

عکس کافی بود. در یک کالم  100که برای گرفتن 

دیگر به  هایزمینهایاالت متحده در این عرصه همچون 

 از این روند مصرف گرایی را ثبت کرد. هاییلحظهحد افراط پیشگام تحول در جامعه مصرف بود و خود عکاسی 

عصر الکتریسیته  آورانپیاماز آن چه  تروسیع ایگسترهکه  کردمیوسایل خانگی هم صدق  یدربارهمین موضوع ه

عکاسی که در تمامی قرن بیستم در حال توسعه  وریفناکرده بودند یافتند. بر این اساس ضرورت داشت  بینیپیش

بر ثروت مادی و اوقات فراغت در تمامی کشورهای صنعتی  گیریچشمشود. صنعتی شدن به میزان « کاربرپسند»بود 

به امور ضروری تبدیل شدند. از طرفی شهرها همه جا  شدندمیری از چیزهایی که روزگاری تجمل تلقی افزود. بسیا

تازه گسترش یافتند. این در حالی  هایحومهشده بودند و با وجود ترامواها و قطارهای زیرزمینی، شهرها به  تربزرگ

 خوانده شود.« جمعی هایرسانه»که مقدر بود  شدمیبود که جهان مهیای شکوفایی چیزی 

این دوره بود، گرچه قبل از آن که این شیوه عملی شود.  یآورانهفنتغییرات  ترینبزرگتصویرهای متحرک  یرضهع

این بحث درگرفته بود که آیا عکاسی فرمی هنری است یا نه. تصویرهای متحرک هر چند منشاشان مکانیکی بود و 

یگر این بحث را زنده کردند. نخستین کسی که با موفقیت از عکاسی پیاپی به دنیای سرگرمی تعلق داشتند، یک بار د

 1876برای انتقال حس حرکت بهره گرفت ادوارد مایبریج بود. چند سال بعد ادیسون که آزمایشگاه خود را در سال 

ش عرضه کرد. خود را که حق بهره برداری انحصاری آن به ثبت رسیده بود برای فرو« توسکوپکینه»برپاکرده بود، 

برای نمایش دادن تصویرها روی پرده ممکن است سود مالی داشته  توسکوپکینهکه استفاده از  کردنمیادیسون فکر 

 فیلم جهان را ایجاد کردند. استودیویاو نخستین  هایتکنسیندو تن از  1895و  1893 هایسالباشد اما در 

یده شد مخاطبانی انبوه و تازه را شکل داد؛ توده مخاطبانی به نام« عصر طالیی سینما»که  ایدورهنعت فیلم در ص

فیلم دست باال را داشت اما فیلم سازان فعال  یاولیهمراتب پرشمارتر از آن چه تئاتر خلق کرده بود. فرانسه در تولید 

ر بازار صادرات فیلم ایاالت متحده جایگاه دوم را د 1914در نقاط دیگر نیز حضور داشتند، از جمله بریتانیا. تا سال 



داشت. هالیوود که بعدها به کانون عصر طالیی سینما تبدیل شد، تا آن زمان نخستین فیلم خود را تولید کرده بود. 

 یکی از هنرمندان هالیوود در این زمان چارلی چاپلین بود.

 تأثیرزیر  کامالاکار سینما در اروپا کسب و 

بازار بود. در بریتانیا و فرانسه مالکان  هایمالحظه

نخستین کسانی بودند که  هاشومنتاالر موسیقی و 

واپسین دهه  هایساللباس سینما به تن کردند. در 

خاص نمایش فیلم افتتاح شدند.  هایسالن 1900

در همین حال تجارت فیلم به آهستگی اما به 

یت اجتناب ناپذیر از دست کسانی که گیلبر ایگونه

از ذوق  بهرهبی، جاهل، گرپرخاش»را  هاآنسلدس 

به آداب و رسوم، اما برخوردار از حس  اعتنابیو 

خارج و به دست  نامیدمی« بسیار عمیق تجارت

دیگر سخن از  1920افتاد. در  تربزرگ هایشرکت

بودند که در  هاییرقصو  هانگآه، هاچاپلینیدر میان بود و مقصود از  هاچاپلینیچاپلین یا به تعبیری  یپدیده

 .آمدنددرمیاو به نمایش  هایفیلم

بود. سرگئی آیزنشتاین روس، آکیرا کوروساوای ژاپنی و اینگمار برگمان سوئدی  المللیبینیلم همانند رمان یک فرم ف

در هالیوود برقرار بود  هامدت. نظام سانسور نیز رفتندمیسینما به شمار  هایکارگردان ترینبناماز جمله بزرگترین و 

 دبلیو.اچ.هیز بود. 1930و شکل یک نظام نامه به خود گرفت. طراح این نظام در 

 هایغولرادیویی سخت شده بود ورود به سینما هم دشوار شده بود. به این ترتیب  هایشبکهمان طور که نفوذ به ه

ود در همان دوره یک شرکت تازه شکل گرفت. جاپای خود را مستحکم کردند. با این وج سازیفیلمحاکم بر صنعت 

نوعی سالن نمایش( ) ادئونکار خود را به عنوان گردانندگان یک نیکل  هاآناین شرکت متعلق به برادران وارنر بود. 

این  1927نخستین فیلم ناطق مشهور را در « جاز یخواننده»در صنعت فیلم تبدیل شدند.  هاییغولآغاز کردند و به 

بر نقش فیلم به  1933یه کرد که سرآغاز عصر طالیی سینما شد. فرانسه همواره و آلمان تا ظهور هیتلر در شرکت ته

شد که گویای  هاییفیلمپدید. دوران رکود موجب ساختن  ایتازهگرایش  1930عنوان یک هنر تاکید داشتند. در دهه 

مستند، درستی و  هایفیلمسازندگان  تأثیرازان تحت سبودند. در اروپا برخی از فیلم شانسازندگانآگاهی اجتماعی 

 اجتماعی را هدف کار خود قرار دادند. یانگیزهسندیت با 

خبری پرداختند.  هایفیلممجزا بودند و حتی سینماهایی به طور خاص به نمایش اینگونه  ایمقولهخبری  هاییلمف

 قرار داشتند. آهنراه هایایستگاهاین سینماها در کنار  ترینموفق



مواجه  1933یا  1927زیون در یبا چالشی جدی از سوی تلو کدامهیچخبری،  سازیفیلم هایشرکتنعت فیلم و ص

هیچ یک از کشورها  داشته باشد در ایحرفهمرتب و منظم که کارکنانی ثابت و  تلویزیونینشدند. در عمل تا آن زمان 

 وجود نداشت.

 تلویزیونیرد. پخش را به نمایش گذاشت تفاوت دا هاآنتصویرهای ثابت که بیدوِل  با پخش هاتلویزیوننیان فنی ب

ن و از چپ به راست های پیاپی است که از باال به پایی خطرشتهتصویر مستلزم اسکن کردن تصویر با یک پرتو نور در 

 در حرکتند.

 شرفتی میسر نبود.هنوز اختراع نشد، هیچ پیکلیدی در تلفن رادیویی  ایقطعه خألالمپ  یکنندها زمانی که تقویت ت

ت تغییر کرده بود. برپا شد، موقعی کردمیزیونی که به راستی کار یتلو یدربارهک نسل بعد وقتی نخستین تبلیغات ی

 در معرض فروش قرار گرفتند. 1920تلویزورها( در اواخر دهه ) تلوزیون هایدستگاه

ر روزی دوران د ت را یافت که چیزی شگفت را برای نخستین بار تجربه کند.رد، مخترع اسکاتلندی مانند بل این بخب

ویس آزمایشی تلوزیون را به با وجودی که از گفت و گو با برد اکراه داشت سرانجام اجازه راه اندازی سر سیبیبیساز 

ر چند دستگاهی هشزد کرد: او داد. این در حالی است که یک سال قبل از این تاریخ برتراند راسل به مخاطبان خود گو

نتقال دهد، امانند یک نقاشی  حرکتبیکه ساخته شده قادر است کم و بیش تصویرهای قابل تشخیصی از چیزهای 

بقه شهرآورد را متحرک زندگی واقعی، مانند مسا تصویرهای، دستگاهی که بتواند دهدمیتا جایی که عقل آدمی قد 

ر آلمان و هم در دنزدیک به وجود خواهد آمد. هم  یآیندهدر  احتماالاو نه وجود داشته  حالتابهارسال کند، نه 

ر بریتانیا با جدال به جان یکدیگر افتادند. این نزاع دو سال بعد د 1930دهه  یمیانهانگلستان دو سیستم تلوزیون در 

د و همچنین شخدمتی عمومی رو در رو در دادگاه به اوج خود رسید. اما در نهایت استفاده از تلوزیون تبدیل به 

 تلوزیون شکل گرفت. یزمینهمشورتی در  ایکمیته

آی را مشاهده  امایدستگاه مارکونی  1943برای اولین بار در  سیبیبی.برکین شاو مهندس سی نگامی که دی.ه

تولید نشده بود، نه  : تصویر آن با وسایل مکانیکیشودمیکرد، تردید به خود راه نداد که این دستگاه پیروز میدان 

. جاییجابه، سبک با قابلیت در آن به کار رفته بود. بی سروصدا دارآینه یاستوانهویژویژکنان در آن بود و نه  ایصفحه

 .داشتندبرمیدر آن گام  چیزهاکه  دادمیاین دستگاه مسیری را نشان 

تلوزیون  یتوسعهپیروز شد.  ترراحتر کشورهای دیگر اروپایی که شخصیتی مانند برد نداشتند، تلوزیون الکترونیک د

در بریتانیا در آغاز جنگ جهانی دوم به حالت تعلیق درآمد اما در آلمان و فرانسه بی آنکه بنیان منظمی داشته باشد 

تا سال « عصر تلوزیون»به دلیل شمار محدود مخاطبان جان نگرفت.  صرفاا  1946ادامه یافت. تلوزیون در لندن تا سال 

هر چه ) شدمیخط استفاده  625خط و در اروپا از سیستم  525آغاز نشد. در ایاالت متحده و ژاپن از سیستم  1950

به مورد توجه در باب تلوزیون  هایموضوعبیشتر باشد، کیفیت و دقت هم بیشتر است(. هر چند  هاخطمیزان 

 هاییدشواریتلوزیون با رادیو تفاوت داشت، همان  شناسیتاریخرادیو فرق داشتند و  یدربارهمطرح  هایمشغولیدل

 پخش تلوزیونی رخ نمودند. یعرصهکنترل پخش رادیویی مطرح بودند این بار نیز در  یزمینهکه در 



 رمافونگ

ادیسون از نخستین مخترعانی بود که به مخابره 

 ،«راناد»عکاس فرانسوی  .توجه جدی کرد تصویرها

را ارائه کرد که مانند آینده جعبه سیاه یا  ایجعبه

 هاملودید کنند، بتوانکه تصویرها را ثبت میدوربین 

. این دستگاه را فونوگراف نامید و را ضبط کند

دست و دل بازانه وقف موسیقی  شدمیفونوگراف را 

 .خانوادگی بود اما کارکرد آن خدمت به پیشینه کرد

را  ایام از اختراعات دیگران ماشین تازهرلینر با الهب

گرفت، نشانه  هاخانهگرامافون به شکلی کامالا متفاوت جای پیانو را در . (1888) نامیددرست کرد و آنرا گرامافون 

 .یقی نیز شداین تصویر از آن پس تداعی گر موس گرامافون تصویر آشنای سگی در حال گوش دادن به آن بود.

 

 اشینم

ادوارد بتلر در بریتانیا نخستین . اختن دوچرخه امکان کارآموزی را برای برخی مخترعان عرصه اتومبیل فراهم کردس

انسان . به منزله امتداد انسان تلقی کرد شودمیدوچرخه را . اتومبیل را تولید کرد قابل اتصال به موتور بنزین سوز

 .بود ترسریعانسان بلکه یک به هم راه یک ماشین نبود  دوچرخه تنها انسانیبر  سوار

نه تنها با افراد و  هاوسیلهاین  یهمه .فرانسوی و سه چرخه ابداع شدند هایابوطیارهحصوالت بسیاری هم چون م

این اتومبیل وقتی . دموکراتیک حمل و نقل بودند ایشیوهچرخه و ابو طیاره  سه دوچرخه،. همراه شدند هاخانواده

 .ویژگی را به دست آورد که فورد پیشگام شد

 همچون گواهینامه رانندگی، هاییموضوعدر این قانون به . تصویب شد 1904خستین قانون وسایل نقلیه موتوری در ن

 .کیلومتر بر ساعت پرداخته شده بود 34پالک و محدودیت سرعت 

واپیمای رؤیایی با هواپیمای این ه. ایتالیایی مظهر آینده بودفناوری و از نظره آینده نگر های  ترینتازه دواپیما نماه

 .به پرواز در آمد هیچ شباهتی نداشت 1903در  که برادران رایت چوبی

و نقاشی سترگ پابلو پیکاسو، داستان ماندگار نابودی شهر و مردم  کردنگ جهانی دوم دهشت زایی هواپیما را عیان ج

 .غیر نظامی را حکایت کرد

 

 



 «ششفصل »

 طالعات، آموزش و سرگرمیا

را  اطالعات 18و  17 هایقرناهمیت و منزلت بسیار زیادی داشت. اما در  20در قرن  سرگرمیو  آموزش، طالعاتا

تفریح، وقت گذرانی ) سرگرمیبود و مقصود از  )دستور عمل( آموزش، مراد از بردندمیدر توصیف )فهم( بکار  معموالا

ن رو اطالعات )سطحی( از کلیدی بودند. از ای هایواژه)تعالی( و )بهبود(  هایکلمه 19قرن و مشغولیت(. در واژگان 

 19 قرن. قبل از شدمینیز )معقول( یا )تباه کننده( انگاشته  سرگرمی، همچنان که شدندمیاطالعات )مفید( تفکیک 

فت، بیشتر مورد صله تغییر یاسرعت و فازمانی که دو مفهوم  19 قرنآشکار بود اما در جامعه صنعتی  اطالعاتاهمیت 

 د قرار گرفت.تاکی

بر اساس شرایط  تغییرهاتغییر بودند تا تداوم. که عمده این  یعرصهبیشتر  20و  19 هایقرندر  سرگرمیو  موزشآ

 اقتصادی و اجتماعی بود.

ه بخشید. صنعتی صنعتی شدن بر ثروت و فراغت افزود و به هر سه رکن معنایی تازصنعتی شدن بر این سه گانه:  أثیرت

تاج دسترسی نیاز داشت، در بلند مدت مح اطالعاتشدن همانطور که به دالیل مالی به گردش واقعی و قابل اتکای 

بیشتری برای استراحت،  هایفرصتبودند. پیشرفت صنعتی  هامدرسهبود. نقطه آغاز این فرآیند  آموزشبیشتر مردم به 

 .طلبیدمی سرگرمیفعال یا منفعالنه، در شکل تفریح و 

( به ورزش sports) هاورزشواژه شغل برای فراغت، سفر و ورزش نیز به کار رفت. واژه  کمکم 20خر قرن ار اود

(sport)  فتار رک صنعت یک صنعت یا بخشی از ی یمنزلهتبدیل شد. اکنون دیگر با فراغت، گردشگری و ورزش به

بیش از پیش،  1960و  1950 هایدههالکترونیک در  هایرسانهو  هاروزنامهدر  سرگرمیو  اطالعات. مرز میان شدمی

. هارمزورت دهدمیجدید نبود. هم چنان که تاریخ مطبوعات نشان  کامالا ایپدیدهنامشخص و مبهم شد. البته این 

نتشر کرد. آقای ی میل خود را با هدف سرگرم کردن و نیز اطالع رسانی م، روزنامه دیل1896قبل، یعنی در  هامدت

و پرورش در  آموزشوزرای  یهمه: هارمزورت و مقلدان او بیش از گفتمیاسپندر در مقام روز نامه نگاری سرشناس 

 گذاشتند. تأثیرمعمولی  هایآدممجموع، بر 

 

 طبوعات ))رکن چهارم((م

 هایرسانهدر قرن بیستم باقی ماندند، اگرچه  مؤثرگذار  تأثیرنان به عنوان یک عامل طبوعات پس از هارمزورت همچم

ادغام شدند. در عین حال، مطبوعات از  هارسانهالکترونیک ))غیر سنتی(( را در برابر خود دیدند و در مقوله کلی 

جامعه شکل دادند، به کند و  هاینگرانیمشغولی ها ی جامعه فراتر رفتند. در واقع، به عالیق و انعکاس عالیق و دل

آنها پرداختند و آنها را گزارش کردند. چنین بود که جست و جو گری و تحقیق به نوعی از روزنامه نگاری  یبارهکاو در 

 معنا بخشید که بیش از همه مورد تحقیق قرار گرفت. بدین ترتیب روزنامه نگاری تحقیقی جای افکار سازی را گرفت.



خاص خود را دارد. در این مورد و  هایعطفمطبوعات هر کشور نقطه تاریخ 

موارد دیگر مطبوعات آمریکا خود را از پیوند های سیاسی حزبی آزاد کردند، 

در حالی که احزاب نقشی برجسته در توسعه اولیه مطبوعات داشتند. این که 

 مطبوعات چقدر در عمل آزاد بودند موضوعی حقوقی و نیز سیاسی بود.

اصالحیه نخست افزوده شده به اعالمیه حقوق که کنگره ایالت متحده آن را 

کنگره در خصوص تثبیت یک مذهب، یا منع )) داشتمیتصویب کرد، مقرر 

پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات هیچ قانونی 

زار آزاد )با) استعاره(( در همین حین قاضی اولیور وندل هلمز گذاردنمی

(( را باب کرد، اما دست تقدیر، سرنوشت پخش را متفاوت از مطبوعات رقم زد و آنرا در معرض نظارت وکنترل هااندیشه

 قرار داد.

طبوعات استانی بریتانیا بیشتر نفوذ خود را در اواخر قرن نوزدهم و بیستم، هنگامی که به دالیل گوناگون، لندن مرکز م

اردین توانست با مدیریت بسیار د، از دست دادند. با این وجود روزنامه قرن نوزدهی گش سرگرمیو نیز  اطالعات

وزین((  ایروزنامهاو منچستر گاردین را )) یخانوادهوالنه آقای اسکات مخاطب ملی کسب کند. اسکات و مسئ

ز مد افتاد، به کار رفت. . ))روزنامه وزین(( اصطالحی انگلیسی بود که پس از اصطالح )رکن چهارم( که ادانستندمی

 .گرفتمیروزنامه تایمز و دیلی تلگراف نیز در همان طبقه بندی )وزین( قرار 

تمبر و کاغذ و  هایمالیاتگوناگون مردم بریتانیا نسبت به الغای  هایگروهو  هاروزنامهگونگی تفاوت میان دیدگاه چ

ت داخلی را از کاغذ، که در دوران سلطنت ملکه آن وضع اخذ مالیا هارادیکالمالیات آگهی اهمیتی راهبردی دارد. 

قوانین  صرفاا. از نظر دیلی تلگراف این که از آن پس ))دانستندمیشده و سپس افزایش یافته بود ))مالیات معرفت(( 

نسبت تجارت(( بر تولید کاغذ ))حاکم باشند(( اهمیتی بنیادی داشت. تداوم الغای مالیات حق تمبر و کاغذ میدان به 

 فرآیندهایاز آن برخوردار نبودند، گشود.  تر هرگزقبلرا، برای تجلی ذوق و بروز استعداد نویسندگان که  ایگسترده

 شکل گرفت ایتودهچاپ، روزنامه خوانی  هایهزینهتغییر پیچده بودند و هم پای کاهش 

چنین نقطه عطفی را شاهد بود،  1881خاص خود را دارد. فرانسه در  هایعطفاریخ مطبوعات هر کشوری نقطه ت

زمانی که قانون جدید مطبوعات به اجرا درآمد. عبارت پرشور ))مطبوعات آزاد هستند((، سرآغاز این قانون بود. 

هستند. موضوع مورد عالقه آنها بیشترغیر جدی و  ترارزانجدی  هایروزنامه، از هاروزنامه))روزنامه نگاری زرد: این 

 رسوایی اخالقی آنها.(( احیاناا عامه پسند است مانند زندگی خصوصی هنرپیشگان و

، صرف نظر از قوانینشان، خود را در مقام چنان نیرویی در جامعه تثبیت کشورها یهمهمطبوعات در  1900ا سال ت

وکراسی به اندازه کارکردشان در گذشته استبدادی، مورد توجه قرار گیرد. کردند که الزم بود نقششان در آینده دم

پس از ظهور  هامدتکه در حال شکوفایی بودند،  هاروزنامهبا  همراهو دایره المعارف ها که  هاکتاب، هانشریهچاپ، با 

 نبود. کنندهاند. فن آوری در این میان عامل تعیینالکترونیک، رسانه مهم باقی م هایرسانه



ال آب های نخستین قرن، که حجم سه جلدی استاندارد آن درحقابل رمان و مطبوعات: رمان، محصول ادبی سالت

رگ رمان نویس بز-، با این وجود از نظر هنری جمیز آمدمیرفتن بود، همچنان یک قالب ادبی عمده به شمار 

ن بد ذات و پست، در حال به دست گرفتن زمام امور ناشرا که روزنامه نگاران با حمایت رسیدمیبه نظر  -آمریکایی

دست مطبوعات  استعداد ادبی دارد به» در جایی دیگر مطلبی نوشت و اعالم کرد: لِکی هستند. آقای دبلیو.ای.اِی.

 «شود.میروزانه و هفتگی نابود و فروبلعبده 

نخستین کسی بود که این  احتماالااو – "روزنامه نگاری جدید"ه اعتقاد داشت ک -19و منتقد قرن شاعر –رنولد آ

ودند به خواندن ببرخوردار شده  رأیکسانی را که به تازگی از حق  کوشدمیدرعین حال که  –اصطالح را بکار برد

مانه خود و به هنگام آرنولد بر مطالعات فرهنگی قرن بیستم عمیق بود، اما او در ز تأثیربود.  "از مغز تهی"جلب کند، 

را نیز مورد  رأی(( را چندان در بحث خود وارد نکرد. او افکار مردم محروم از حق سرگرمیقش مطبوعات ))مطالعه ن

 آموزشی مؤثرک عامل که مطبوعات به عنوان ی هاییخدمتدرباره  هامدرسهدقت قرار نداد. آرنولد در مقام بازرس 

، نسبت به نقش دانستندمی "مسیحی هایسوسیالیست" زمره، بدبین بود، اما نویسندگانی که خود را در دهندمی ارائه

دعا ادر دیدگاهی خالف آرنولد  –رهبر جنبش سوسیال مسیحی–مطبوعات خوش بین بودند. جی.ام.الدلو  آموزشی

دهنده دانست اما  وزشآمو سطحی را به معنای دقیق کلمه  ایدوره هاینشریهو  هاروزنامهکرد: گرچه شاید نتوان 

 ، از قدرت فراوانی برخورداراند.یر با شر، و چه بسا در کل خیرمطبوعات خ

ده بودند به به دست آور رأیبود. عمده کسانی که به تازگی حق  1800بسیار بیشتر از  هاشایعهمیزان  1900ر د

و  طالعاتامطبوعات بیشتر برای منحرف کردن حواس خود از واقعیت و حتی گریز از آن روی آورده بودند تا کسب 

 آگاهی و یا سرودن شعر.

یو(( بنیان نهاده وستمینستر رورا بنام  ایدوره اینشریه، (1748–1832) بنتامریدان بنیاد ستیزی فلسفیِ جرج م

، کردمیابدن از آن استفاده ک بعدهازبانی که  به ومذهبی را کنار گذاشته بود،  هایتشبیهو  هااستعارهبودند که تمامی 

نه تنها حاوی عناصر آگاهی  هاروزنامه کردمیتوصیف  بهترین و قابل اعتماد ترین عامالن تمدن ساز کشوررا  هاروزنامه

در میانشان نفوذ  هانامهروز... باید مردمی را که انگیزندمیو شناخت هستند، بلکه شوق یاد گرفتن را نیز در مردم 

ریز و بی درنگ از صحنه ببریم که مطبوعات با حضورشان آنها را ناگپی  هاداوریندارند دید تا به انبوه جورواجور پیش 

 کنندمیبیرون 

بود.  تررمگو پرورش  آموزشو یا ارتقای  اطالعاتنابراین اوایل قرن نوزدهم، بحث مطبوعات از بحث دسترسی به ب

 رسانه بود.روزنامه یک نماد و نیز یک 

بود. روزنامه یک  ترگرمبحث مطبوعات از بحث دسترسی به اطالعات و یا ارتقای آموزش و پرورش  19ر اوایل قرن د

هفت پنی، دو پنی فروخته  هایروزنامه: اگر گویدمینماد و نیز یک رسانه بود. ادوارد بولورلیتون در مورد مطبوعات 

 دو پنی توانستندمیبه کسانی که  پرداختندمیکه هفت پنی  فروش از کسانی یدامنهنتیجه چه بود؟ خب،  شدندمی



 هااحساسهستند که باید به نظرشان توجه کرد. پس باید بیشتر به  ایتازه. اینان اکثریت یافتمیبپردازند گسترش 

 بهره گرفت. افکار عمومی در روابط اجتماعی و وضع قوانین یتازهپرداخت و در نتیجه از نفوذ  فقیرترو تمایالت مردم 

ناسب است و نیز محکومت متعلق به مردم زیر نور  قرارداد هاروزنامهان فنو روزنامه نگار اعتقاد داشت که هدف ج

 .هاواقعیتدرست اداره کنندگان حکومت از راه نشان دادن  هایاندیشهگذاردن بر  تأثیر

طبوعات آزاد نهفته است اشاره کرده و حتی رج کنینگ نخست وزیر انگلستان به قدرت عظیم افکار عمومی که در مج

گذار به مطبوعات نداشتند.  تأثیر. البته همه این چنین نگاه مثبت و کردمیاین قدرت را به نیروی بخار تشبیه 

که هدفشان نه خیر عمومی که  شوندمی: مطبوعات یک قدرت محسوب گویدمیسیسموندی مورخ و جامعه شناس 

دانشگاهی ارتقا یافت.  یکردهدر مقام روشنفکران تحصیل  1880وزنامه نگاران از دهه ر منزلت فروش بیشتر است.

و این در حالی بود که روزنامه  رفتمیدانشگاهی در انگلستان به ندرت به کار  یکردهاصطالح روشنفکران تحصیل 

اری مهارتی بود که از طریق تجربه نگاران در قالب جمع سازمان میافتند. از نظر روزنامه نگاران انگلیسی، روزنامه نگ

دیگری هم در کار بودند.  نیروهاینیز همین نظر را داشتند هر چند در آن کشور  هاآمریکایی، بیشتر آمدمیبه دست 

تحصیلی را برای روزنامه نگاران ارائه کرد. در شمال، در  هایبورسکالج واشینگتن در ویرجینیا  1869از همان 

اصلی روزنامه نگاران تبدیل شد، گر چه  یکننده تأمینبه  1912، دانشگاه کلمبیا بعد از هارسانهنیویورک پایتخت 

تخصص  هایزمینهتحصیالت تکمیلی بود. به تصور ژوزف پولیتر )که هشت جایزه در  یدانشکدهپیش از آن یک 

بر تالش مشترک مطبوعات،  توانستمیروزنامه نگاری و شش جایزه در ادبیات به نام او است( آموزش روزنامه نگاران 

 هایآرمانو  هااندیشه، انسانیت، افکار عمومی و رأفتحول ایده پیشرفت به ویژه پیشرفت عدالت، تمدن، مهربانی و 

آمریکایی بود. چگونگی ربط دادن آموزش روزنامه نگاری  یگرایانهدموکراتیک استوار شود. این یک دورنمای پیشرفت 

ش تغییر ارتباطات، موضوعی مورد بحث حتی در بریتانیا باقی ماند و هنوز هم باقی مانده است. در به جهان دست خو

رواج یافت و  هاآنو انتشار  خبرهابه  ترسریعپایان قرن نوزدهم اوضاع و احوال تغییر کرد. در گذر قرن، دستیابی 

 تریکوتاه هایپاراگرافو  هاکلمهاران خبرها را در سردبیران خواستار سرعت یافتن کارها شدند. از همین رو روزنامه نگ

بیان کردند. در این زمان برخی خبرها در حال گشودن راه خود به سوی تبلیغات بودند. پیش از آن در قرن هجدهم 

ملی و محلی ظاهر شده بود. جوهر به نحو مناسب در قرن هفدهم تبلیغ  هایروزنامه هایعنوانآگهی دهنده در 

زمانی  1900عطارساخته، چای، کاکائو، صابون و تنباکو نیز از راه رسیدند. در  داروهایدر قرن هجدهم آگهی  و شدمی

و بیش از پیش تصویری شدند، محصوالت دارای  ترطوالنی هاآگهیکه بسیاری از کاالهای مصرفی استاندارد شدند، 

موفق چاپ نقش  هاینمونهدارای رنگ تند که  یپوسترهاعالمت تجاری در سطح ملی، نه فقط در مطبوعات، که در 

رو  1960و  1950سنگی رنگی بودند، توجه را به خود جلب کردند. درآمد مطبوعات از طریق تبلیغات تا اواخر دهه 

: شما روزنامه نگاری گویدمیبه افزایش و مدام در حال رکوردزنی بود. کندی جونز به جان مورلی روزنامه نگار قدیمی 

از تجارت تبدیل کردیم. در اوایل قرن بیستم روزنامه  ایشاخهعنوان یک حرفه به ارث گذاشتید اما ما آن را به را به 

نگاری جنجالی به اوج خود رسید، به طوری که نه فقط رهبران سیاسی یا داستان نویس های فرهیخته که مردم عادی 

از عملکرد روزنامه نگاران شکایت داشتند. جنجال  هم از تهدید علیه حریم خصوصی نگران و مضطرب شده بودند و



اقتصادی در عرصه مطبوعات ظنین بودند. از نظر هابهاوسِ  هایغولآفرین ها نسبت به همه نوع غول اقتصادی از جمله 

 باشندبیش از پیش در انحصار مشتی ثروتمند قرار داشتند و از اینکه ارگان دموکراسی  1909نولیبرال، مطبوعات 

بودند که به  هاییاندیشه یاشاعهبیشتر ابزار  هاآن. گرفتندمیبدان امید داشتند(، فاصله  هارادیکالکردی که کار)

حزبی و  هایدرگیریمحفلی برای  بعضاابه شدت درگیر سیاست و  هاروزنامه. آیدمیمذاق صاحبان منافع بزرگ خود 

ارون های مطبوعات بود. مورخ آمریکایی استفان کاس به سیاسی بودند. انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم عصر ب

او مطبوعات  یعقیدهخوبی به توصیف این اصل پرداخته است: او به قدرت بارونی صفت ظاهری را اضافه کرد. به 

تعیین کنند که مخاطبان چگونه واکنش  توانستندنمیافکار عمومی را تهییج و تحریک کنند، اما  توانستندمیپرطرفدار 

 هایجدولخیلی چیزهای دیگر برای جلب توجه مخاطبان خود داشتند، از جمله  هاروزنامهنشان دهند. با این وجود 

از همه ورزش. بیشتر اوقات، سیاست، کمترین جذابیت را داشت و اطالعات اشتباه در این  ترمهمکلمات متقاطع و 

را بخواند. اما جنگ جهانی  سطرها: مخاطب همیشه باید بین گفتمیی دلیل نبود که اودن شاعر عرصه فراوان بود. ب

سراسری  هایروزنامهفراوانی که به همراه آورد این روحیه را تغییر داد. در خالل جنگ، شمارگان  هایدگرگونیدوم با 

به حذف  1960ی کاهش یافت. استفان کاس در استان هایروزنامهافزایش بیشتری یافت. در این زمان البته شمارگان 

تعطیل و یا مجبور به فروش سهام  هاروزنامهبه بعد بسیاری از  1960تثبیت شده در آینده اشاره کرد. از  هایروزنامه

در حال تبدیل شدن به یک غول  هاروزنامهخود شدند. در این اوضاع و احوال روبرت مرداک استرالیایی با خرید 

 1981تا  1961سالهای  یفاصلهعموم در  یفزایندهدر قرن بیستم باعث نگرانی  هارسانهبود. تمرکز قدرت  ایرسانه

ممکن میان اطالعات و سرگرمی )و کمی آموزش( را، که بسیاری از  تمایزهایشد. این تمرکز نه تنها بسیاری از 

را کمرنگ کرد. مسیر عکاسی خبری  هاآن هایرسانهفاصل احزاب سیاسی چپ و راست، به ویژه مرز میان  هایخط

 رویدادهایتصویری رنگی از  هایگزارشالیف که  یمجلهبه نحو چشم گیری تغییر کرده بود.  1967باب روز در 

 هایگیرندهپس از تالش بسیار برای رقابت مستقیم با تلوزیون، که بیشتر  1972، در کردمیتاریخی دوران ساز ارائه 

به رغم  کردنمیتِد ترنر در آتالنتا که هیچ کس گمانش را  1980و سفید بودند از پا در آمد. در آن از نوع سیاه 

خبری جهانی سی ان ان را خلق کرد. در این زمان امپراتوری روبرت مرداک به فیلم و تلوزیون نیز  یشبکه هادشواری

)ورود تلوزیون( تطبیق دهند، درست مانند زمانی  آمریکایی ناچار بودند خود را با این شرایط هایروزنامهکشیده شد. 

، جایی که روزنامه نگاران مطالبشان را شانچینیو حروف  هاروزنامهشدن از راه رسید، دفتر قدیمی  ایرایانهکه 

 یپایانهنخستین  1973، تغییر کرد. همزمان فرآیند چاپ نیز دچار تغییر شد. در کردندمیویرایش و کوتاه و ماشین 

 یسرانهکترونیک سردبیری به بازار عرضه شد. با ورود جدی تلوزیون، فروش مطبوعات رو به کاهش یافت. ال

دیگر رخ  کشورهایسقوط کرد. آن چه در  1974در  88/0به  1960در  12/1از  خریدمیکه هر خانوار  هاییروزنامه

ملی،  هایسیاستاق افتادن بود، گرچه ممکن بود مشابه چیزی بود که در ایاالت متحده و انگلستان در حال اتف دادمی

 یروزنامهمحافظه کار، سی  یروزنامهسوئد پنجاه  1960تا  1920 هایدهه یفاصلهبا یکدیگر فرق داشته باشند. در 

 تأسیسیک صندوق وام  1970سوسیال دموکراتیک خود را از دست داد. بنابراین دولت در  یروزنامهلیبرال و چند 

در نظر گرفت. با آغاز فعالیت در عرصه پخش،  هاروزنامهمالیاتی برای سیستم توزیع مشترک  هایتخفیفکرد و 

 1955درصد، در  23به  1935درصد کل تبلیغات در  45از  هاروزنامهنخست رادیو و سپس تلوزیون، سهم آگهی 



کل ثابت باقی ماند. این تنها تلوزیون نبود و تلوزیونی کم و بیش در  ایروزنامهکاهش یافت. اما سهم مجموع تبلیغات 

که مطبوعات را با چالش مواجه کرد، به محض اینکه مطبوعات به لحاظ تجاری و فرهنگی ناچار به برقراری ارتباط با 

نقش خود  دربارهتغییرهای احتمالی آینده  یمطالعهدیگر شدند، این الزام در برابرشان قرار گرفت که به  هایرسانه

 زند.بپردا

 

 صر پخشع

روع عصر تلویزیون شعصر پخش را در دست داشتند بانی  یرشته. نهادهایی که سر کنیممیحث را با پخش صدا آغاز ب

در انگلستان بی  بی سی و سی بی اس و متحدنیز شدند. هریک از این نهاد ها فراتر از یک سازمان بودند. در ایاالت 

 نهاد ها بودند. ایجملهبی سی از 

 یکا گشود.رادیویی آمر هایبرنامهدر  ایتازهشهر فصل  با پخش نمایش نامه منظوم سقوط 1938لیش در ک م

قرار گرفت و در خواست برای  هانازیرادیویی در اروپا در دستان  هایبرنامهپخش  هایایستگاهبیشتر  ،رف دو سالظ

داشت.  هاوزنامهررای نخستین بار، مزیت مشخصی بر بیشتر از همیشه شد. در تأمین این نیاز رادیو ب "واقعی"خبرهای 

شد. در اوج جنگ بی بی سی وظیفه حفظ این مزیت در ایاالت متحده آزاردهنده ولی در انگلستان از آن استقبال می

ه از سازمان روحیه را در انگلستان به عهده داشت. این که بی بی سی در خالل جنگ چگونه توانست از طریق مجموع

ای نبودند، به ارائه نظرها بپردازد اهمیت خاصی داشت. رادیو آمریکا نیز پیش از پیش از شان حرفهه بسیاریپخش، ک

گرفت، گروهی که نقش بسیاری در پروپاگاندای دموکراسی داشتند و هالیوود همکاری داوطلبان بیرون حرفه بهره می

 سرآمد آنان بود.

، به سالحی جریان داشت، و بدین ترتیب میکروفون در کشورهای دموکراتیک هاواژهجنگ  1939و  1945صله ر فاد

 20دیو برای قرن نیرومند تبدیل شد. گوبلز، که در کار نابود کردن استقالل مطبوعات بود، باقدرت اعالم کرد که را

 همان نقشی را ایفا خواهد کرد که مطبوعات در قرن نوزدهم داشتند.

خر ارادیو، که در او هایگیرندهآن را کنترل کرد و  شدمیدیوی کابلی ترجیح داشت، زیرا استفاده از رار آن زمان د

طبوعات به شدت امکانات دریافت امواج رادیویی کشورهای دیگر را نداشت و م شد،میبرای مردم تولید  1930دهه 

 .شدمیکنترل 

یون فدرال ا تشکیل شد و یک سال بعد کمیسکمیته رسمی کروفورد برای کنکاش در آینده پخش در بریتانی 1926ر د

قت طراحی آمریکا در ایاالت متحده برای پرداختن به مسائل پخش تشکیل شد که در ابتدا به صورت کمیسیونی مو

 شده بود.



، زمانی رفتمیسر آغاز دوران طالیی رادیو به شمار  1930

 ایتودهی که رادیو بیش از هر چیز دیگر نقش یک رسانه

محلی پخش در کار تدارک  هایگاه. ایست کردمیا را ایف

 1930ه بودند. در خالل دهه فرهنگِ مردمیِ آیند

 ملی تحت کنترل بودند. هایشبکه

بین المللی نسبت  رویکردهایا این وجود، تفاوت اصلی در ب

. پخش در هیچ شدمیبه رادیو به قلمرو تبلیغات مربوط 

عمومی(  هایمالیاتدریافت مجوز رادیو )و نه تأمین بودجه از محل  هاینرخاعمال کشوری رایگان نبود. در بریتانیا با 

 .شدندمیبود که حمایت مالی  هاییبرنامهاما شیوه آمریکایی مستلزم درجه بندی  شودمینیاز مالی پخش برطرف 

روان شناختی نیز  یهاپژوهش)بر اساس هدف تعیین شده( جای خود را باز کردند.  هاآگهیبخش بندی  1950هه د

 به کمک این نوع تبلیغات آمدند.

نهادی خاص خود را توسعه  هایهویت کشورهارادیویی، هواداران خاص خود را داشت. برخی  هاینظامر یک از ه

 پخش خدمت عمومی و پخش تجاری بود. یشکنندهبخشیدند که بیشتر متکی بر هم زیستی 

: نظام شدمیبه آگاهی سوسیالیستی تعریف  دهیشکلتلویزیون(  بعدها ر اروپای شرقی، کارکرد اصلی رادیو )ود

در اروپای مرکزی چنین بود. در آلمان فدرال غربی  کهچنانرادیویی شوروی سرمشق این کشورها قرار گرفت؛ هم 

 بریتانیا قرار داشت. تأثیرعمده تحت  طوربهشد، که  طراحی 1945شده پس از  تمرکززدایی کامالایک نظام رادیویی 

برنامه برای مخاطب بزرگ  یارائهارغ از کشور، رژیم، نحوه اداره و دوره زمانی، دلیل وجودی و هدف غایی پخش ف

، کردندمیمشابه استفاده  آوریفنمختلف هر جند در اساس از  کشورهایتاریخی،  عمدتاانامرئی بود. به دالیل گوناگون، 

 هرچند، کارتقسیم هابرنامه. با این وجود در تمامی این کردندنمیو یا به یک شیوه عرضه همانند  هاییبرنامهرشته 

 ساده وجود داشت.

استودیویی رواج یافت. توسعه پخش خارج از استودیو بدون کمک  سازیبرنامهنوارهای ضبط مغناطیسی  یتوسعها ب

 ود.نب پذیرامکانحضور داشتند  صحنهپشتمهندسانی که همواره در 

بود.  ناپذیراجتناب بندیرتبهسیستم  گیریشکلبود و  شدهادغامخش از همان آغاز در نظام تجارت ر ایاالت متحده پد

. بی بی سی این سنجیدندمیرادیویی را به لحاظ آماری  هایبرنامه بندیزمانجداول  تأثیرحامیان مالی میزان 

گرچه یک نظام پیچیده درونی را سامان داد که کیفیت ا. نجام ندادها را اآمارگیریرا در پی نگرفت و این  مشیخط

 .کردمیخاص و شنوندگان آن را بررسی  هایبرنامه

قرار گرفت که در برخی مناطق دلیل اصلی فروش رادیو به  هابرنامهدر فهرست  1923هواشناسی از  هایبینییشپ

 شد.پخش می کشورهادر بسیاری  نیزمذهبی  هایبرنامه چنینهم. رفتمیشمار 



 1945 هایسالر از اجتماعی و فرهنگی، بیشت یمنازعهاز  ایدهه 1960 یدههر طول زمان، خاصه در بریتانیا در د

های ترانزیستوری خدمتی جایگزین بود. رادیو یارائهتوازن بر هم خورد، یعنی زمانی که تلویزیون در حال  1960تا 

 بودند. شدهتبدیلون و به نماد مدرنیزاسی رفتندمیبودند از نوآوری اجتماعی و فرهنگی به شمار  حملقابلکه 

ادیوهای مخفی بود. این رادیوها ر، فعالیت سازیبرنامهبرای تغییر  شدهتثبیتنهادهای پخش  هایانگیزهر اروپا یکی از د

ادیو کروالین بود که ر. اولین رادیوی مخفی، رداختندپمیبه پخش موسیقی پاپ  عمدتااو  کردندمیاز دولت سرپیچی 

 .شدمیاز دریای شمال پخش 

 وپرورشزشآموارزان و کار با آن ساده بود. این دو مزیت، اهمیتی خاص در  نسبتااادیو دو مزیت بزرگ داشت: ر

کرد، رادیو نیز توانست با  غییرتلویزیون گران و استفاده از آن دشوار بود. تلویزیون رادیو را دچار ت آنکهحالداشتند، 

 گیرد.، سینمای خبری هرگز نتوانست جای رادیو را بپسازآنخبری رقابت کند و  هایفیلمموفقیت با 

 17خاطبان از مسقوط شمار  باوجودخورد، اما  ایتازهبا ظهور تلویزیون سراسری، رادیوی محلی تکان  1945س از پ

 رادیو صورت نگرفت. هایبرنامهافزایش نیافت، تالش چندانی برای بهبود  هاشبکه میلیون، مادام که تعداد 3به  میلیون

 هایبخشاپ با پسریع استفاده آن در اتومبیل، به ادامه حیات ترکیب موسیقی  یتوسعهرود رادیو ترانزیستوری و و

معلوم شد  کههنگامی ومان رادیویی قطعیت بخشید. تنها با گذشت ز هایبرنامهخوراک اصلی  عنوانبهخبری کوتاه، 

برای  سیک توانست نقش جایگزینی رای رادیو نیست، موسیقی کالمحدودیت طیف، دیگر مانعی بر سر راه توسعه

 رادیوی جماعتی نیز مصداق یافت. یدرباره بعدهاموسیقی محلی ایفا کند. این موضوع 

سوددهی  درصد رسید. 70به  1963ین سهم در درصد شده بود: ا 34سهم تبلیغات محلی در درآمد رادیو  1946ر د

 محلی باال بود. هایایستگاهفعالیت 

د و با پیشی گرفتن شمار که با ایجاد رادیوی عمومی ملی آغاز ش ایدههتغییر کرد،  1970 یدههدر  اندازهاشمچ

ن یافت. در برای نخستین بار، پایا AM، از شمار شنوندگان شدمی، که کمتر امواج مخل مزاحمشان FMشنوندگان 

 بیشتر از اینکه پای فناوری در میان باشد پای تجارت در میان بود. FMداستان 

جدا  درواقعبود.  پذیرامکانعصر پخش رادیویی  یدرباره هاتعمیمبل از آنکه تلویزیون رسانه مسلط بشود، برخی ق

است. نقطه عزیمت  مکنغیرم تقریباا بر فرهنگ و جامعه »ای دیگر آاز تأثیره هاعادتو  هانگرشکردن تأثیر رادیو بر 

 یکسره ایشیوهبه  همآنبود.  هامکان تریندوردستمردم، حتی در  تمامیبهپست، رساندن پیام  چونرادیو، هم 

، کنندهسرگرمو  بخشآرامشیک همراه خوب بود،  جاهمههم چون مطبوعات و سینما. رادیو  هارسانهمتفاوت از دیگر 

 .دهندهآموزشو  رساناطالع

یک آرمان حفظ کردند، تا چه حد فرهنگی مشترک را ایجاد  یمنزلهبهین که پخش رادیویی، در کشورهایی که آن را ا

، اما کردمیمشخص تعلق به طبقه، این نقش رادیو را در ایجاد فرهنگ مشترک محدود  طوربهکرد، محل بحث است. 

رادیویی  هایداستانمانند  شدمی رادیوپخشکه از  هاییلطیفهشود،  دارریشهتجزیه اجتماعی  فرآیند کهآنقبل از 



بودند. در برخی کشورها در نظام تبلیغات برای فروش  گیرچشماقتصادی رادیو مضمون مشترک داشتند. پیامد های 

 شد.محصوالت استفاده می

تغییر ماهوی کرد.  هاخانهسرگرمی پس از ورود پخش صدا به  یقینبهز ثالوث مقدس سرگرمی، آموزش و اطالعات، ا

 پسندمردمنبود زیرا که سینما  1990و  1980 هایدههماهوی آن در  هایدگرگونی یاندازهبهشدت این تغییر  هرچند

ار نبودند. ک برخورد دتصویری سینما و تصاویر متحر هایجذابیتو جایگزین رادیو شده بود. تبلیغات رادیویی هرگز از 

زشی رسمی آن از نقش آمو ترمهمدر موضوع تعلیم و تربیت، نقش تربیتیِ پخش رادیویی، همانند چخش تلویزیونی، 

 بود.

زیادی  به نسبت اقبالانجام شد و شورای مرکزی پخش  1924خستین پخش ملی برای مدرسه در بریتانیا در سال ن

ا در جنگ جهانی مدارس ر داشتننگه سازندهی . این شورا وظیفهنشان داد و تجهیزات مفصلی برای پخش سامان داد

 اول داشت.

به برخی  کمدست، پخش، اندکردهمورخان شاره  کهچنانیک شیوه انتقال نبود و هم  صرفاا گاههیچما پخش ا

بخشید  دیدها را وسعت ،پخش ی همگانی، خدمت کرد.ی گسترههابرماس، هنگام بحث درباره موردتوجه کارکردهای

 ، که تمایل به مطالعه را تقویت کرد.هاسرگرمیو نه فقط میل به 

ای ارتقای ، پخش، کارهای بسیاری بر1935بیشتری داشت. تا  پیامدهایأمین اطالعات از طریق پخش از این نظر ت

س مشارکت حمطرح شد مبنی بر اینکه رادیو، با تقویت  1922سطح عمومی اطالعات انجام داده بود. امیدهایی در 

 شهروندی، دموکراسی آب دیده خواهد کرد.

 

 صر تلویزیونع

 شدهتثبیتخوب  قدریبه 1930میانه دهه  تا اطلس و بسیاری دیگر از نقاط جهان، اقیانوسپخش صدا در دو سوی 

با قاطعیت بگویند که  توانستندنمیهیچ رو  به مالکان و چه مدیران و چه بازیگران و مجریان، آنچه متصدیانبود که 

 برای خود باز کند. جایی چگونه ممکن است تلویزیون،

تلویزیون  یتوسعهوقعیت اقتصادی در هیچ کجا برای م

کنار  1930آزمایش در دهه  یواژههمواره  و نبود. مناسب

 .کردمی خودنمایینام تلویزیون 

 انجامید، که به جنگ ایدههواپسین سال  1939ر د

 روز ولت، که نمایشگاه جهانی نیویورک،در  تلویزیون

معرض  در ،کردمیآن سخنرانی  در امریکا، جمهوررئیس

تلویزیونی را در  شدهریزیبرنامهان بی سی و سی بی سی پخش محدود اما  1941 در تماشای عموم قرار گرفت.

 ت.به کار تلویزیونی پرداخ 1943بی سی سومین شبکه در سال  ای نیویورک آغاز کردند.



 و جود داشت.وجنگ جهانی پایان یافت هیجان اندکی نسبت به تلویزیون در محافل رادیویی و سینمایی  کهنگامیه

به اصطالح  حافلم ،در تلویزیون کمک نکردند. یتوسعهرادیویی مانند اف سی ای هم به  هایشبکهصاحبان قدرتمند 

را جذب  پردرآمدی این بود که تلویزیون تنها گروه ا باور آگاه تصور بسیار نادرستی از آینده تلویزیون وجود داشت.

با وجود  اما جود داشت.تلویزیونی و هایایستگاهپایان توقف راه اندازی  یدورهبرداشت غلط حتی تا  این خواهد کرد.

آن زمان  در بود. میلیون 20در حال استفاده بیش از  هایگیرندهتعداد  1952 در انگشت شمار، هایبرنامهپخش 

 هاکافهو  هاخانهکه در قهوه  هاخانهنه در  هادستگاهصد زیادی از این  در بیش از یک سوم مردم تلویریون داشتند.

مخاطب به  ایتوده شدر مجله بیزینس ویک آن سال را سال تلویزیون اعالم کرد، 1948حتی در  و .شدمیاستفاده 

 هش گذاشته بود.تماشگران روبه کا تعداد سینما، عصر مقابل با وجود رواج اصطالح، در بود. شکل انفجاری آغاز شده

موقع هالیوود  آن در سقوط کرد. 1956میلیون در  48به  1948 در نفرمیلیون  90تعداد تماشگران هفتگی سینما از  و

 هایمحاکمهتلویزیونی  هایبرنامهر حال مثله شدن بود. در میان انواع گوناگون به دست ناتور جوزف مک کارتی د

ترافیک  1960 یههددر  و رادیویی بیشتر ا ز تلویزیون بود. هایبرنامهآن زمان تنوع  البته مک کارتی یگانه بود،

ان یافت و هالیوود هم جری مرزها حتی فیلم در دو سوی افتاد وتلویزیونی نسبت به رادیو اتفاق  هایبرنامهبیشتری از 

 با وضیعت جدید خود کنار آمد. سرعتبه

محلی از نظر محتوا و  هایفاوتتابتدای تاریخ تلویزیون در امریکا امکان  در بود. دارپرطرفدر ابتدا  تئاترتلهمایش ن

 رفت. بین از سرعتبه هاشبکه گسترشبرنامه ریزی وجود داشت اما با  ینحوه

 مسابقات انند وقت کم نیار،ممسابقه هایی -شامل شو و بودند. ایکلیشهاصلی تلویزیون امریکا بسیار  هایرنامهب

 هابرنامه ترینوفمعراز  یکی آبکی بودند. هایسریالاطالعات عمومی که بسیار زود سبب طرح مسائل اخالقی شدند و 

نوشت: تلویزیون  گونهاین 1956کوریر ژورنال در  نشریه ت.لوسی هستم نام داش من که محدود به امریکا هم نبود،

 آمریکایی هاییشرکت یهمه البته سرگرمی روان است. سویبهدر حال طی کردن مسیر رادیو است و  سرعتبه

 خواستار این حرکت نبودند.

 

 بریتانیالویزیون در ت

بود، از بی  شدهمتوقف 1939که در سال  دیزنی ازونی با پخش کارت کهاینتا  گذراندمیرا  رمقیبیهم دوران  ریتانیاب

 .نامندمیرا آغاز کرد که این رخداد را، شروع مجدد، -بود بریتانیاپیشگام ارائه سرویس تلویزیونی در  1936در -بی سی 

تکان  1953گذاری ملکه الیزابت در  تاج رسید. میلیونیکبه مرز  بریتانیامجوزهای استفاده از تلویزیون در  تعداد

میلیون نفر به تماشای این مراسم  20به تماشای تلویزیون به معنی دقیق کلمه از سوی مردم داد که حدود  ایتازه

نتیجه بگیریم که تعداد زیادی  توانیممی میلیون مجوزاستفاده از تلویزیون صادر شده بود. 2حالیکه تنها  در نشستند.

 .هاخانهعمومی یا می  تاالرهای سینما، هایسالن در تماشا کرده باشند. هایشانخانهمراسم را بیرون از  از مردم باید

پس  1955انگلستان در  مجلس استفاده از رادیو به باالترین حد خود رسیده بود، مجوزهایکه تعداد  هاسالهمان  در

. نورمان کالینر از جمله افرادی بود از درون خود بی بی طوالنی و گاه تلخ انحصار بی بی سی را لغو کرد هایبحثاز 



سرگرم کننده و تلویزیونی بی بی سی را بر عهده  هایبرنامه یشبکهمدتی مدیریت  او سی در این امر نقش داشت،

نشریات در پی مطرح کردن این  این .کردندمینشریاتی مانند اکونومیست از این اتفاق حمایت  همچنین داشت.

ها  برینتانیایی دیگر از جمله مطبوعات است. هایرسانهبودند که چرا رفتار با پخش متفاوت از رفتار با سایر  موضوع

 -کردندمیکه با رسانه متفاوت از مطبوعات رفتار -همچنین در این امر به دنبال الگویی متفاوت از مدل آمریکایی 

 .دیدندمیبودند وحتی آن مدل را برای خود هشدار 

 هایکتشرکه از تجمع -پخش تبلیغات در تلویزیون شدت گرفت و مراجع قانونی مانند آی تی ای هاسالر این د

 .پرداختمی هاآگهیه کنترل ب -مستقل به وجود آمده بود هایشرکتبه  موسوم ،ایمنطقهبازرگانی 

ورزشی و کمدی مزیت خود را  هایعرصهدر  ایحرفه هایمهارتتوانسته بود با استفاده از  هاسالی بی سی در این ب

 .کردمیپخش  را اشت،که در خارج از برینتانیا هم تماشگر د "داستان فورسایت "مانند درام  هاییفیلم و حفظ کند.

ی سی فعالنه به همچنین بی ب و گشت جدید بود تمرکز داشت. هایپلیسکه درباره  "زرد هایماشین"یا سریال  و

 ز ایالت متحده فراتر رفت.طنز خود ا هایبرنامهبی سی با آغاز  بی .دادمیواکنش  60 یدههی اجتماع هایدگرگونی

رنگی درآمد حاصل از مجوز  هایتلویزیوندر شرا یط جدید و با آمدن "هفته همین بود که بود.. "برنامه طنز مانند

 بی بی سی بود. تأمینرنگی مدتی منبع مالی  هایتلویزیون

میانه  تا متوجه خارج شدند. هاشرکتتلویزیونی در داخل اشباع شده بود و  یهاشبکهبازار  1950 یدههر اواسط د

ر ارائه بتجاری به دلیل تکیه  یهاشبکهآمریکایی  سبک میلیون رسید. 750شمار مخاطب جهانی به  1960دهه 

آسانی  به ن،آجرم سیاسی شود از از ارئه هرگونه عملی که تلقی  زیوپره سرگرم کننده مخاطب پسند، یهابرنامه

 ییهالمیف و و پس از پایان مرحله اول انفجار تلویزیون، پخش در سطح جهانی گسترش یافت. 1966 در گسترش یافت.

 ر داشت.بسیاری تماشاگ یکشورها در ،شدیمکه قبل از انقالب در تلویزیون هم ایران پخش  "بونانزا"مانند 

 

 کشورهالویزیون در سایر ت

حاکی شیفته شدن  هاگزارشتوکیو  1964مانند ازدواج سلطنتی و المپیک  ییهابرنامهبا پخش  مچنین در ژاپنه

 .کنندیمتماشا  ه دقیقهمیانگین سه ساعت و یازد طوربه هرروزمردم به تلویزیون بود به طوریکه هر ژاپنی بزرگسال در 

میلیون نفر  6به  ایتالیا نزدیک در میلیون نفر، 10المان  در میلیون، 5در فرانسه  1966همچنین تعداد مخاطب در  و

 یرترینگچشمدر ایتالیا که  مثالا .افتادیمتلویزیون اتفاق  یهاسازمان یساختارهاتجدید  هاسالهمچنین در این  و بود.

 یهابرنامهر پخش ددی اصل آزل شامل اعالم کرد اصل قانون اساسی در مورد آزادی بیان، دادگاه ن رخ داد،آدر  ییرهاتغ

ارد درباره برای دتنها یک مرجع عمومی حق  کردیمیا در فرانسه قانون تاکید  و رادیویی و تلویزیونی نیز باشد.

 رادیو وتلویزیون برای عموم مردم فرانسه تصمیم بگیرد. یهابرنامه



لیل آن در هر دو تنها چند کشور مانند تانزانیا و گینه از دسترسی به آن دورماندند که د و لویزیون گسترش یافت،ت

صویر چند ت صرفااهم مردم تنها اجازه داشتند یک صدا را بشوند و  کشورهادر برخی  و کشور تصمیم حکومت بود.

 امنیت ملی بود. حفظ از این امر، هاآنممتاز را ببینند که عمده دلیل  یچهره

 آن در گستره ملّی. بود تا تاثیرهای تلویزیونبه پیامدهای جهانی بیشتر معطوف  ،تلویزیونظهار نظرهای جدید درباره ا

 1960وهان هنگامی که در سال ل مک اشاره کرد."مارشال مک لوهان" هایاندیشهبه  توانمی هاآن ترینمهمجمله  از

شروع "برگکهکشان گوتن"که ازمعروف او  هایکتاب داشت. رویکردی چنین را مطرح کرد،« دهکدة جهانی» مفهوم

ذاتی هر یک از  هایویژگیرا هر چه بیشتر به سوی توجه به  هاذهن شد و یکی پس از دیگری به شهرت رسیدند،

( هابرنامه=) پرداخت تا پیام و محتوای آنها. هارسانهبیشتر به مجموعه خود  او تمام این آثار، در .کشاندندمی هارسانه

محتوا و شیوه  انتخاب به طور مستقیم بر نحوه کنترل، که ،کشورهاملی و اجتماعی درون  هایتفاوتلوهان به  مک

رخاسته از اثرات تلوزیون بود اظهارنظرات او متوجه و ب اکثر .کردنمی توجهی ،گذاشتندمی تأثیرنشان دادن یک پیام 

 دیگر. هایرسانهتا 

 نوشت: 1950ست که در سال دان"دیلی میرر"درباره تلوزیون را روزنامه  انتقادی هایبحث گونهایناید بتوان آغازگر ش

 شد! نخواهد هیچ گاه زندگی شبیه آنچه بود، دیگر اگر اجازه دهید تلوزیون به خانه شما وارد شود،»

 رواقع اجماع چندانی درباره تعریف تلوزیون وجود نداشت؛د

 از سراسر جهان( هابرنامهو جمع آوری  المللینعکاس بین اشاره به ا) شمی جهانی،چ

 یک عمل ارادی آگاهانه( تا اشاره به اینکه تلوزیون دیدن تبدیل به یک عادت شده،) دامسِ چشم،آ

 و اتالف وقت( حاصلبی امّا ،هابرنامهاشاره به حجم وسیع اطالعات و ) ،یزرعلممینی وسیع امّا ز

 (شویمنمیهم سیر  باز بینیم،هرچه بیشتر ب) شمِ حریص،چ

 اجتماعی( در تخریب بنیادهای روانی فرد و ساختارهای هایشبرنامهآثار ویرانگر تلوزیون و ) شمِ شور،چ

 ... چندین عبارت دیگر ... و

تلوزیونی هم مانند  هایشبکهدر ایالت متحده تاکید  زیرا نتقادها در آمریکا به مراتب شدیدتر از کشورهای دیگر بود،ا

 کلیشه بی حاصل بود. هایسرگرمیرادیویی بر  هایشبکه

 ،کردمیمک لوهان را بیان  هاینظریهبسیاری از این انتقادها از سکه افتاد و دیگر کمتر کسی  هرچند بعد، هایالس

ادث پشت آنها را نیز حو که نه تنها خبرها، تلوزیون شد: گفته ،1980 هایسالدر  مثالا برخی هنوز زنده بودند؛ امّا

ون اخالق تأکید که همیشه بر خطر استفاده از تکنولوژی بد« نیل پستمن»، 1986مثالا در  یا .کردندمیتحریف 

 .کنیممیما امروزه )به وسیله تلوزیون و ...( خودمان را تا حدّ مرگ سرگرم : گفت ؛کردمی



ور بود این همه قوانین اگر این ط که دت به دیدن آن یا تحریف اخبار نبود،لبتّه همه انتقادهای به تلوزیون مربوط به عاا

ورهای مختلف اخالقی مربوط به زبان، جنسیت، خشونت، سلیقه، هنجارها و معیارها و نحوه پرداختن به آنها در کش

 .آیدنمیبوجود 

به محتواها  بلکه ن،تلوزیو رسانه خودبه  نه برخالف نظریات مک لوهان و پیروانش، که بودرواقع انتقادهای دیگری نیز د

 .کردمیاز آن توجه  شدهپخش هایبرنامهو 

 کودکان لوزیون به خانه،با ورود ت که بودند متّفقمثال همه  برای تلوزیون در نهادِ خانواده بود؛ نقش کی از موارد مهم،ی

 آنپیرامونی  ئلمسانظرات درباره چگونگی و حدّوحدود این مراقبت با توجه به  امّا نیاز به مراقبت بیشتری دارند،

 هاخانوادهختالفات در باعث بروز ا توانستمیمتفاوت بود و همچنین  کامالا( بیان و... آزادی نظیر حقوق کودکان،)

 شود.

 هم شدند. تریچیدهپر نهایت اینترنت با آمدن تلوزیون های کابلی و د امّا قانونی به خودی خود پیچیده بودند، سائلم

تلوزیون بر شرکت  أثیرت مانند .کردندمیبزرگساالن بررّسی  رفتارهای کودکان و زیادی نقش تلوزیون را در پژوهشگران

که  ایجسورانهان از رفتارهای کورکورانة کودک از تقلیدِ "تعلیم و تربیت"مجله. یا مثالا آمیزخشونت هایراهپیماییدر 

وجوانان نبود و نکه حتّی محدود به کودکان و  تقلیدی سینما به نمایش درمی آمدند، شکایت کرد؛ هایپردهوی برر

 .شدمیبزرگساالن را نیز شامل 

از آنها وجود  کدامیچهاجماعی روی  تقریباا مشکالت، گونهازاینراهکارهای پیشنهادی گوناگون برای جلوگیری  اوجودب

منظور محتواهای  داده شد تا آموزش آنها. به همین اهمیتدر نهایت بیشتر به موضوع مراقبت از کودکان  امّا نداشت،

 40ه هنوز بعد از که متأسفان) .شدمیتصویر و سیستم رتبه بندی، مشخص  گوشه دربا نشان دادن عالمتی  هابرنامه

شبکه ) .شدمیخاص درنظرگرفته  هایرنامهبپخش  برای ساعات خاصی، همچنین( سال در کشور ما بوجود نیامده!

کار در این زمینه  ترینتازه.( شدمیبه بعد پخش  23:30ژانر وحشت ساعت  هایفیلم ،کردمینمایش اوایل این کار را 

ساخته "چیپِ خشونت "ه نامکانادا وسیلة الکترونیکی ب در بود. هابرنامهنیز استفاده از ابزارهای فنی برای فیلتر کردن 

تشخیص  دانستندمیناپسند  را که بد و ایبرنامهبا نصب آن روی دستگاه تلوزیون  توانستندمیشد که پدر و مادرها 

ه این وسیله بسیاست مداران برای اهداف سیاسی خود  مدّتی از بعد از پخش آن برای کودکان ممانعت کنند. دهند و

این  که ردکتصویب "پالودگی ارتباطات"در قانون کنگره ،1996 در( در کتاب مشخص نشده چگونه؟؟!!) شدندمتوسّل 

عالی  دیوان ،1997در  یعنی با فاصلة یک سال، امّا دستگاه باید برای کنترل کودکان روی تمام تلوزیون ها نصب شود،

ن را لغو سی دانست و آقانون اسا مغایر ،کندمیایالت متّحده این قانون را با این استدالل که آزادی بیان را محدود 

 کرد.

که کارگاه  شودمی 1980کار در راستای آموزش به بچّه ها برای استفاده مثبت از تلوزیون، مربوط به سال  ترینعروفم

تولید  را« خیابان سَسمی» تلوزیونی هایبرنامهبوجود آمد و سری  "بنیاد نافلید"با حمایت هابچهآموزشی تلوزیون 

 به به همین برنامه نیز متفاوت بود، هاواکنش امّا زیادی را در آمریکا برانگیخت، هایتحسیناین برنامه  هرچند کرد.



با کودکان  خواستندنمیداشت و  تفاوت بود، متحدهایاالتخصوص در کشورهایی که دیدشان به کودک با آنچه در 

 تجاری رفتار شود. کنندگانمصرف عنوانبه

مهم و مفید فرهنگی و اجتماعی  هایداده آوریجمعصرفاا  گاهی ،تلویزیونو  رادیو ازتجربی درباره استفاده  هایژوهشپ

که نظرها را به مطرح شدن "تصویر"به نام  "دَنیل بورستین"کتاب  مثالا .اندکردهو از نظریه دادن خودداری  اندبوده

که بیشتر به  کسانی ،کردمیب جل تلویزیوننه قهرمانان در جامعه توسط  شخصیّت های مشهور یعنی سرشناسان و

بازیگران و  دستاوردهایشان!)مرور کنید نفوذ اجتماعی نه معروف شده بودند، آنان ازشده  ارائهخاطر تصویرهای 

اشتند تا بین او و مردم دبه منشی شخصی  نیاز همگانی، هایشخصیت از اینپیش »در جامعه خودمان را!(  هامجری

بوستین و « مطرح کند. هارسانهامروز چنین فردی دنبال یک منشی مطبوعاتی است تا او را کامالا در  امّا باشد، حائل

 ایمجموعهسکو که یون ازجمله دیگران از آمار بهرة فراوان گرفتند، امّا از آمارهای کمی استفاده نکردند، همراهانش

گزارش  اوّلین( رد!شنیدنی از انتشار این مجموعه دا ایخاطرهدکترمحسنیان ) گزارش درباره ارتباط جمعی منتشرکرد.

 منتشر شد. "ایروزنامهروندهای "عنوان  با ،1954ازاین مجموعه در 

 پرداختند. هاسانهرانتقادی درباره  هاینظریهبسط  به و هوکهایمر، آدورنو ر آلمان نویسندگان مکتب فرانکفورت،د

ای جامعهاینکه در  سه تن با آگاهی از هاآن میان در میان گذاشتند. ژوهشگران فرانسوی ازراه های مختلفی قدم بهپ

 ودریار و پیِر بوردیو.هستند؛ گی دُبور، ژان ب ترشاخص به دلیل تأثیرشان روی دیگران، عمدتاا نویسند، الکترونیک می

در جوامعی : کردمی استدالل انتشار یافت و تقریباا بدون اتّکا به شواهد تجربی، 1967دُبور در  "جامعة نمایش"تابِ ک

 در ،دهدمینشان  هانمایشزندگی خود را به صورت انباشت بسیار وسیع  همة که شرایط مدرن تولید حاکم است،

 کان کرده است.بود، اکنون به نمایش گری و بازی گری نقل م« زندگی»واقع هرآنچه که زمانی به معنای واقعی کلمه 

 یاد!()از این جمله خیلی خوشم م

و  انستد simulation وانمودگریرا فرمولِ کلیدی عصرِ « رسانه پیام است»ودریار این اعتقاد مک لوهان که ب

اشاره کرد.  "دگیحل شدن زندگی در تلوزیون و تلوزیون در زن"زیون را رسانة وانمودگری الکترونیک دانست و به یتلو

 در کتاب گیدنز را.( (hyperreality) «فراواقعیت»)به یاد بیاورید مفهوم 

ن از دُبور تنها آرا نوشت که در "درباره تلوزیون"کتاب موجز و پرفروش  1996وردیو در سنتی کامالا متفاوت درسال ب

 ضیح داده نشده.(در کتاب بیشتر از این درباره بوردیو تو) یکبار نام برده بود و از بودریار نیز هیچ نامی نبرد.

تاب که نامش در ک-پخش سریالی امّا کند، تفحّص ودرباره خود تحقیق  نباید هرگزداشت که تلوزیون  ابویی وجودت

 از این سریال در نقاط گوناگون و کشورهای مختلف نشان داد؛ الاستقب این تابو را شکست.-مشخص نشده!

 ذارد.تلوزیون توانسته به طور همزمان در کشورهای دموکراتیک و استبدادی قدم بگ والاا

 چند فرهنگی تبدیل شده است. ایپدیدهثانیاا انتقاد از تلوزیون مخصوص ایالت متحده و کشورهای غربی نیست و به  و

 هایآدمنفر از هم وطنانشان را به  هامیلیون طور که برخی متفکران در ژاپن معتقد بودند اعتیاد به تلوزیون، همان



ها و  آمریکایی از 1982 درسال از این نظرسنجی باشد؛ متأثر ین نظربسا ا ای کندذهن و ابله تبدیل کرده است.

پرسیده شده بود که در صورتی که بخواهند به بیابانی دور بروند که امکان حیات داشته باشند و تنها بتوانند  هاژاپنی

 در خاب کرده بودند،درصدژاپنی ها تلوزیون را انت 36از  بیش ؟،کنندمیچیزی انتخاب  چه یک وسیله با خود ببرند،

تلوزیون را با خود ببرند. در آن زمان کودکان دوساله ژاپنی  خواستندمیدرصد  4تنها  هاآمریکاییصورتی که از میان 

 کردند.دقیقه تلوزیون نگاه می  31اعت و س 3روزانه به طور میانگین به تنهایی یا همراه مادرانشان 

 ز آسیای دور برگردیم به محل خودمان؛ا

خستین جنگی بود که ن چرا بود. هارسانهبسیار موثری در تاریخ  عامل طوالنی با مراحل مختلف، جنگی نگ ویتنام،ج

عتبار رییس جمهور این جنگ آنقدر که ا هایخونریزی تصویر تلوزیون نقش بست. یصحنهآن بر روی  هایصحنهکه 

این موضوع در  شاید برای ببینندگان هراس آور نبود. دار کرد را خدشه-لیندون جانسون–وقت ایاالت متحده آمریکا 

 أثیر نبود.ت -بی 1974استعفای این رییس جمهور در 

 1969سال  در .دادیمرا تشکیل -لوزیونی و سینماییت-مایة اصلی فیلم ها درون سیاری از مواقع ترروریسم،ب

بیش از یک  که ؛انددهنامی"ونیتاریخ تلویزنمایش در ترینباشکوه"بر صفحه تلوزیون نقش بست که آن را هاییصحنه

که ما  هاییهصحناین چنین ) بر سطح کره ماه. 11آمدن آپولو  فرود میلیارد بیننده مستقیم در سراسر زمین داشت؛

 از ش در اتصال هستند.نهایت به طرز تفکیک ناپذیری با اخبار و ورز در( ،آوریممیآنها را بیشتر سرگرمی به حساب 

 هستند.و... خانواده و روابط قدرت، ثروت که مضامین آنها به طور عمده خشونت، سکس، هاییالسریقبیل 

 قایسه با هر فعالیت دیگری،و فرهنگ دارد و در م جامعه بر ناپذیریاجتناب لوزیون متهم بود به اینکه تأثیر مخرب وت

 .گیردمی تماشاگرانبه مراتب بیشتری از  وقت

 سؤال اشت تا سرگرمی.ددر تلوزیون اولویت  که بودنظر برخی این آموزش  از از این دست، هاییاتهاملبته در برابر ا

متفاوتی وجود  هایخپاس مستقل درنظر گرفت؟؟ ایشبکهجدا دانست و برای آن  ایوظیفهباید آموزش را  آیا این بود:

ة دیگری در پیش شیو آمریکا راه انداخت. را« کِیاِن اِچ » ناماولین شبکه اختصاصی آموزش به  1957در  ژاپن داشت،

 عمومی گنجاند. هایبرنامهگرفت و آموزش را در خالل 

ایجاد کرده که هرقدر فکر بکنید  هاییموقعیت چاپی ارزان قیمت، هایکتابمانند ظهور  تلوزیون :گفتندمیرخی ب

را به طور ارزان  العاتاط چاپی ارزان قیمت، هایتابکشورانگیز است. منظور آنها اشاره به این بود که تلوزیون مانند 

همگانی و  هایفرصت ؛دهدمیو حتی رایگان در دسترس عموم مردم با سرعت زیاد و بدون انحصار و تبعیض قرار 

 برابر آموزشی و اطلّاعی.

 اطالعات، فناوری ت،عااطال مدیریت اطالعات، تجارت اطالعاتی، جامعه آینده است. هایبحثورود به  کلید« اطلّاعات»

 اطالعات و ... . کارگران اطالعات، اقتصاد



امری  تقریباا دون کاپیوتر دنیای جدید تصور مفهوم اطالعات ب در ،شودمیما باز  هایبحثبه  "کامپیوتر"کم کم پای  و

 غیرممکن است.

از اینکه  فارغ رد،و منتقل ک ضبط آوری، جمع آنها را از طریق فناوری اطالعات، شدمیبه اطالعاتی که  1960ز دهه ا

 .گفتند( data) داده نقطه مبدأ و مقصد آنها چه باشد؛

به آنچه  ایتازه تکان عنوان حامل اطالعات ژنتیکی، به ،1960، یعنی کشف بزرگ دهه DNA کشف ر علوم زیستی،د

 قّی شدند.نظم دهنده حیات تل اصل ترتیب اطالعات، بدین ؛داد ،شدمیالگوی اطالعاتی نامیده 

 شد: گفته توسعه کامپیوتر و ورود اینترنت، با ر نهایت،د

 تمام ان گستر،ارتباطی جه هایفعالیت فضای جهانی اطالعات شکل بگیرد، وقتی اطالّعات هیچ مرز طبیعی ندارد.»

 «.نورددمیمرزهای ملی را در 

 رسانه، یک ظر برخی،اینکه همان طور که مشاهده شد برخالف ن کردیممیز نکاتی که باید در این فصل به آن توجه ا

 هم زیستی با یکدیگر پرداختند. به رسانه قدیم و جدید، بلکه دیگر را حذف نکرد، رسانه

 هایسؤالاعصار  چندانی نخواهند کرد و در همه تغییر هرچند خودشان تغییر کند، هارسانه مسائلهمچنین اینکه  و

 وجود دارد؛ هارسانهباره تقریباا یکسانی در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «هفتفصل »

 م گراییه

 1980از دهه  .نامیدندیم "و ارتباطات دور  هارایانهازدواج آسمانی میان  " هاآمریکایی 1970در دهه  اژه همگرایی:و

و صدا اشاره  به توسعه فن آوری دیجیتال و در هم آمیختن و یک پارچه شدن متن، عدد و تصویر تربیشاین واژه 

 داشت.

 :(1955) آکسفورددر فرهنگ لغت ) :communicationعریف ارتباطات )ت

 . عمل ارتباط برقرار کردن1  

 چه از گفتار چه از نوشتار هادانشو  هااندیشه. بیان، انتقال یا تبادل 2  

 .مکانیکی الکترونیکی یا هایروش: علم یا فرآیند انتقال اطالعات توسط (1972) آکسفوردفرهنگ لغت  در  

 آن معنا کرد. هایمحدودیتومایو: همگرایی را مفهوم فرهنگ مشترک و ل

 : همگرایی یا واگرایی بریتانیا و بقیه اروپا(1994رمی بلک )ج

ر شود. وی یل به این که هر چیزی بیشتر و بیشتر شبیه چیز دیگ( در کتاب جمهوری فن آوری: تما1978) ورستینب

 افزود:

 .شودمین آوری باعث رقیق و حل شدن ایدئولوژی ف

 ارد.است گاه به آن ترجیح د ایگزینهگر روزگاری ارتباطات جایگزین فرودست حمل و نقل بود، اکنون ا

 

بلی را راهی دانست یت، نو آوری هایی هم چون تلویزیون کا، یک روزنامه نگار آزاد به نام رالف لی اسم1972ر اوایل د

این بزرگ راه  برای ملتی که باسیم به هم متصل بودند. از طریق (برای ایجاد یک )بزرگ راه ارتباطاتی الکترونیک

 فراهم کرد. هاکارخانهو  هااداره هاخانهتمام خدمات را برای  شدمی

 برای ارائه چنین خدماتی هنوز در مرحله تجربی بود.توسعه فن آوری ها  1960ر خالل دهه د

با اطمینان گفت کدام  شدنمیاحتمالی این فن آوری ها به وجود آمد. هنوز هم  یگسترهآگاهی درباره  1980ر دهه د

کم همه قلمرو ارتباطات، دست  فن آوری دیجیتال اگر نه بر رسیدمیموفق باشند. البته به نظر  توانندمیفن آوری ها 

 ازآن حاکم شد. هاییشاخهبر 

 یجیتال شدن هنوز به فعلیت نرسیده بود.د

 اینفوبان /ها دادهصالح ابر بزرگ راه / بزرگ راه ا



ر آمریکا و چنین اصطالحاتی رایج شد. بعد از ورود این عبارات به سیاست توسط رییس جمهو بود که 1993عد از ب

 .شودمیهمه چیز یک سان ن ن فرآیندی است که در آکلینتون؛ خیلی زود فرض شد که دیجیتالی شد

 در مورد فن آوری حالی از چندگانگی و تکثر بود. 1980لبته مباحثات عمومی دهه ا

 

 فور نعمت و انتخاب و بحرانو

 .شدمیدرس بکار آمدند، استفاده  هایکالسو  هاموزه هاکارگاهکه در  ابزارهاییدر مورد تلویزیون، انواع  تعاملیاژه و

 توانستندمینفر  هایلیونم تلویزیونبود. با این  1990هم گرایی اوایل دهه  ترینبزرگابرت اچ رید: تلویزیون تعاملی، ر

یک  شدمین مالی فیلم در خواستی خود را تماشا کنند و با تلفیق این تلویزیون با یک سیستم بازاریابی و بده بستا

 رد.دالری را بدست آو صنعت مگامیلیارد

 .رفتمیفور نعمت: از قدیم برای منابع و محصوالت بکار و

ویزیونی که مربوط به دوران آغاز پخش رادیویی و تل منطق راحتی بخش کمبود: (1988 – 1979نتونی اسمیت: )آ

ه بودند که چیزی را مخاطبان فراهم آورد یبرا تریبیشبود، دیگر باید کنار گذاشته شود. فن آوری های نوین امکان 

 در زمانی که تمایل دارند ببینند و بشنوند. خواهندمیکه 

 حران:ب

 ه دو چیز اشاره دارد: وضعیت مالی و اقتدار.ب

 دشوارترینا تحوالت، با ببود. اداره پست برای انطباق خود  ایرسانهنهاد های  ترینقدیمیقتدار متعلق به یکی از ا

 .شدمیگفتی رو برو و هر سال با زیان مالی هن ماندمیدر بحث اقتصادی کشور عقب  مثالا مالی روبرو بود. مشکالت 

 ود.عد از این بحران، مذاکرات کنگره، نوع خدمات پستی را تغییر داد. اما مشکالت مالی هنوز برجا بب

 ایمیل مورد بررسی قرار گرفت. 1970ر دهه د

، پیوند های دیجیتال، هارایانهدر این زمینه ارائه دادند که در آن به موضوع  ایمقالهنری گلر و استورت براتمن، ه

ی پیشنهاد شده بود که نوری و دورنگار پرداخته شد. در این مقاله به درست هایکابل، تلویزیون کابلی، هاماهواره

ورودی و خروجی دیجیتال کار  آینده که با الکترونیک کامالا هایسیستم، پل باشد به در کوتاه مدتی تواندمیدورنگار 

 .کنندمی

زیر نظر قرار  هاشبکهتلویزیونی آمریکا اضافه شد و این  هایشبکهدر زمان پخش سایر  1992بکه فاکس سال ش

 داشتند.



فراوان مناسب و سرگرم کننده  هایبرنامهئه ا، نوید بخش ارشدمیون ها کابلی که با آنها بعنوان رقیب برخورد یلویزت

 و هم چنین بسیاری مصارف چشم گیر دیگر از جعبه تلویزیون بودند.

 لر:گ

برای مقررات  ایانگیزه، دهندمی. نوید وفوری که تلویزون های کابلی هانگرشاحب نفوذ در صحنه شکل گیری ص

 زدایی است.

 یل هیکی:ن

رتباطاتی بسیار اامروز از فضای  یسالهلم است که جوانان بیست نظرش را جلب کرد.: مس هاشبکهندیشه فروپاشی ا

ام مردم با همه تنوع، استعداد و برخوردار خواهند شد .... سر انج شناسیممیاز فضایی که ما  ترمتنوعو  ترخردمندانه

 شان خود به رسمیت شناخته خواهند شد.

مبنی بر  توانست تصمیم هیات دولت 1982ت لندن در وش بینی به ایاالت متحده محدود نماند. نشریه اکونومیسخ

 به قرن بعدی ببرد. کابل کشی بریتانیا با فیبر نوری را پیش نهادی به شمار آورد که قابلیت آن را دارد بریتانیا را

 زارش هیات مشاوره:گ

کابلی  هاییتفعالدر به دولت ارائه شد و در آن هیچ لزومی برای سرمایه گذاری دولتی  1981ین گزارش در اواخر ا

برخی با اکراه به سختی  ، با وجود همه پای بندی خود به روند مقررات زدایی البتههادولتدیده نشده بود. با این حال، 

 خود را از این صحنه بیرون نگه دارند. توانستندمی

 ود مطبوعات در جهان دچار بحران بودند تا رایانه آمد.خ

روزنامه نگاران،  : ورود رایانه ابتدا با مقاومت چاپ خانه داران و"خداحافظ گوتنبرگ جذاب  "در کتاب  1980سمیت ا

نهاداتی مبنی بر این که روبرو شد. در این میان در ایاالت متحده پیش سازمان یافته بودندقدرتمند  هایاتحادیهکه در 

 بود تا بر تاریخ.مطبوعات باید همان راهی را بروند که راه آهن رفت، بیشتر متکی بر منطق 

یان نرفتند، اما م از شده بودند، تأسیسپخش خدمت عمومی که در بیشتر نقاط دنیا بر اساس قانون  هایسیستمکثر ا

ف توجیه کنند. دیگر صر سیستم پخش خدمت عمومیوادار شدند ضرورت وجودی خود را بار دیگر بعنوان یک 

 د، کافی نبود.گذاشتن نام پخش رادیویی و تلویزیونی عمومی برخو

سیاسی و  هایجزوهمطبوعات،  هایمقالهافت فرهنگی و فن آوری هم چنان در حال تغییر و موضوع بسیاری از ب

 بود. هاکتاب

 کتاب هم با بحران روبرو بود. بازارهایدر همین دوره *



راه نمای  ، دفترچهعلوم لندن گشوده شد، دیویس یموزههنگامی که گالری جدیدی از وسایل ارتباطاتی در  1983

شروع کرد و آن را  هاتلفنبا عنوان ارتباطات دور، یک فن آوری در حال تغییر نوشت و در آن از نخستین  ایآموزنده

 بشقابی تلویزیونی به پایان داد. هایآنتنرادیویی و  هایبرجبا 

 ترگستردهپهنای باند  اختصاص داد و بر امکان هاماهوارهنیز به پیوند های لیزری و  هاییبخشی در این دفترچه و

ان اطالعات دیجیتالی تاکید کرد. در انتها نیز نتیجه گرفت: وقتی همه منابع اطالعاتی پیش از ارسال، تبدیل به یک جری

 .و مراکز تلفن به اشتراک گذاشت هاراه، دیگر دلیلی ندارد که نتوان همه اطالعات را از طریق همان بزرگ شوندمی

 :ایرسانه هایموضوعه مقاله شبیه با فوق در مورد س

غرب در  : چشم انداز های نو در ارتباطات بین المللی توسط ریچستاد و از سوی موسسه ارتباطات شرق و1976-

 هونولولو انتشار یافت.

 : ارتباط در خدمت فردا توسط رابینسون و با حمایت اسپن انتشار یافت.1979-

ن وضوح باال، طیف فرکانس، هم چون تلویزیو هاییموضوعرا پیرامون  ایویژه هایپیمایشکه سلسله توسط اینترمدیا -

 تله تکست انجام داد.

مقاله ارتباطات بین  را برای مجموعه خود انتخاب کرد، ویلبرشرام نویسنده اشمقالهفردی که ریچستاد  تریناخصش

 بود. هافرهنگارتباطاتی میان  هایپلبرای ساختن  پیشنهادهاییفرهنگی بود که 

تلویزیون در  مطالعه مشترکی را با عنوان 1961منتشر کرد و در  1948رام کتاب ارتباطات در جامعه مدرن را در ش

 1956ی در سال وملی را منتشر کرد.  یتوسعهجمعی و  هایرسانهزندگی کودکان ما انجام داد. سه سال بعد نیز 

ن را از آن چین، عنوان کارگاه آموزش جها 20مطبوعات اختصاص داد. تا پایان قرن  فصلی را به نظریه کمونیستی

 .رفتمیفعال به سوی یک دنیای ارتباطاتی کنترل شده، پیش  صورتبهخود کرده بود و 

ا هم گرایی اکید رابینسون در کتاب ارتباطات در خدمت فردا، بیشتر روی قطبی بودن فن آوری های مختلف بود تت

 :نویسدمی. همانطور که خود اهآن

رتباطاتی است. اارتباطاتی، داشتن طرحی برای کنترل اجتماعی ساختار و عمل کرد صنایع  هایسیاستان کالم در ج

ون یتلویزیونی، تلویز ، تجهیزات ارتباطات دور، پخش رادیویی وایماهوارهارزش افزوده، خدمات، تسهیالت  هایشبکه

 اهمیت بود. کابلی و ... بسیار حائز

آورد. ریسک، بسیار  دشواری را به میان هایپرسشسرمایه اولیه و سرمایه گذاری به اندازه خود فن آوری ها،  أمینت

 تجزیه شده بیشتر شد. هایشرکتورشکسته از  هایشرکتباال بود و تعداد 

اعتراض کرده بود که دیگر با وضع مقررات  "تی ای تی اند"تغییر کرد. شرکت  1983ارتباطات در شب دسامبر  حنهص

 تی را مهار کرد. قدرت ای تی اند تواننمیهم 



 یهمهبا  یاسبازسازی شغلی در ق ترینپیچیده " 1984تی تجدید سازماندهی شرکت خود را در  ییس ای تی اندر

 توصیف کرد. "تجاری دیگر  هایعرصه

قدرت ای تی اندتی  تواننمیررات هم قده بود که دیگر با وضع میک اعتراض کر بیزنس و ینشریه 1974ر نوامبر د

 را مهار کرد.

که به زودی فن آوری ها از  زدمیکسی حدس  ترکم 1970تا اواسط دهه  دهدمیطالعه تفصیلی این پرونده نشا م

 غیر عادی به هم گرایی برسند. هایراه گونهاین

 د کمی از آنها جوان و تازه وارد هستند.تعدا شدمیه خاطر همین تکثر بود که احساس ب

ارائه  هاییوصیهتتخصصی به آنها  کامالا  هاینشریهاال دیگر فن آوری ها دست آنها بود و طیف بسیار وسیعی از ح

 .شدمیافزوده  هانشریه. روز به روز بر تعداد این دادمی

رتباطات بدل ن نیز خود به بازی گران عرصه اسبکی جدید ارائه داد. برخی از مصرف کنندگا 1994شریه وایرد در ن

 اینشریهیا  شودمیسه روز یک نشریه جدید متولد  شدند. هاوکینز سردبیر نشریه اینتر مدیا در این باره گفت: هر دو

 رو به رشد ارتباطات گزارش بدهد. وکارکسبتا راجع به  کندمیقدیمی دوباره شروع به کار 

ری های جدید به بازار هم به ارتباطات اختصاص یافت. با ورود سهام فن آو هاروزنامه روکاکسبر این زمان صفحات د

 هایضمیمه کامل عوض شد. طوربه، هویت و شکل این صفحات در تمام کشورها وکارکسب هایگزینهو افزایش 

 زبان گفتگو شکل گرفت. هاآنارتباطات هم متداول شدند و با رواج 

ر تحت سلطه را در سطحی که کمت رویدادهاضرورت دارد  کردندمیسانی هم بودند که به دالیل شغلی احساس ک

ر سر ارتباطات دارد بررسی خود را در مورد این که چه ب 1985دنبال کنند. لذا جان بلک در  دقتبه هاسترسانه

 ، اغاز کرد.آیدمی

 وان دسته بندی کرد:فن آوری های جدید را زیر نه عن او نادا آغاز کرد.و کار خود را از کتابخانه دانشگاه گوئلف کاا

محلی سایر اتصاالت پهن باند  هایشبکه ماکروویودیجیتال  ایپایانه هایسیستماهواره ارسال لیزری فیبرهای نوری م

 .خط از جدید توزیع خارج ابزارهایموجود تلفن؛ تلفن سلولی و  هایشبکهاز  تروسیع هایاستفاده

مان و بخصوص زلک در استفاده از فن آوری های جدید پیش گام بود. وی اذعان داشت که عامل بیشتر تحوالت تا آن ب

 رایانه، تحوالتی در حوزه الکترونیک بوده است.

 را از که داشت از جمله ایسالهیکشورای ملی علم الکترونیک، دوره  دهیسازمانتجدید  یساالنهرلندن، گزارش د

 هاییدرسق شوند کودکان تشوی "در تاریخ کوتاه خود دانست. در طول این دوره، شورا تاکید کرد  هادورهالترین فع

 را در مدرسه انتخاب کنند که حاصل آن، اشتغال در عرصه الکترونیک و فن آوری اطالعات باشد.

 د.های جهان کرده بوررا ساخته و وارد بازا هارایانهنخستین  1950رانتی در ف



 هاایانهر

 صرفاا، به محض اینکه دیگر 1970 یدهه. زیرا از اوایل قراردادرا باید در هر تحقیق تاریخی در مقام نخست  هاایانهر

 هایشکلنواع خدمات به عنوان ماشین حساب یا یک ابزار فرعی اداری مفید تلقی نشدند این امکان را فراهم آوردند تا ا

 جدیدی به خود بگیرد.

ده در تحقق این امر پیشگام شوند. ایاالت متح ترارزانکوچکتر و  هارایانهرای این که چنین اتفاقی رخ دهد، الزم بود ب

 بود.

ی اهداف نظامی جنگ سرد بهره برداری، هم در اروپا هم در آمریکا برا یآمادهدیجیتال الکترونیک  هایرایانهخستین ن

 ساخته شد.

همه جانبه ای  هایماشین "را  هارایانهاین  1950بودند و آلن تورینگ، در  خأل هایالمپ لوسوس، انیاک و یونیواکک

آیند پردازشی گوناگون جدیدی را که از هر کدام برای انجام یک نوع فر هایماشینطراحی  "نامید که ضرورت  "

 .کنندمیمنتفی  " شودمیاستفاده 

 هم تغییر کرد. هارایانها گرفتند، طراحی جای المپ الکترونی ر ترانزیستورهاما وقتی ا

 در آزمایشگاه بل. ترانزیستورهااخت نخستین س

جنس ژرمانیوم و  ویلیام شوکلی هم راه با جان باردین و والتر برتین، دستگاه تقویت کننده نیمه هادی از 1947ال س

بیشتر  خألاز المپ  ن فروش ترانزیستورنازک کریستالی ابداع کردند. با گذشت زمان میزا هایسیمشبیه دو ردیاب با 

 شد.

یمه هادی که ناست ساخته شده از مواد  ایقطعهک کیلبی، به اختراع مدار یک پارچه دست زد. مدار یک پارچه، ج

 کامل درهم تنیده شده است. طوربهونیک رمدار الکت همه اجزاء»در آ

 نیاک را داشت.میلی متر، همان قدرت ا 4*3با ابعاد  ظهور این مدار، کار به جایی رسید که یک تراشه سیبیکون اب

های این  cpu. کردندمی همه منظوره را فراهم هاییرایانه گیریشکلمنطقی امکان  مدارهایجدید با  هایراشهت

 را از حافظه رام دریافت کنند. هاییعملدستور  توانستمی هارایانه

قیاس کوچک در م یکپارچگییک پارچه تنها چند ترانزیستور داشتند. به همین خاطر آن زمان از  مدارهاینخستین *

 سخن بعمل آمد. 1980 یدهه. و در مقیاس بزرگ از شدمیسخن گفته 

حافظه را کاهش داد و از  یقطعه یهزینهبه بازار آمد، به طرز چشم گیری  1970شرکت اینتل که در  RAMتراشه  

 رایانه به میدان آمدند. هاینسلآن پس 



راه برای رفتن از  ترینساده: این گویدمیو در این باره  کندمیبزرگ مقایسه  هایاتومبیلرا با  پردازشگرهاویس ریز ن

 این جا به آنجاست.

آوری  روی یک ریز پردازشگر حمل کرد. به محض گسترش آن، میل به ترجیح فن شودمیصدها هزار جزء را *

 بر آنالوگ پدیدار شد.دیجیتال 

برای رادیو  بود از جمله کم کردن حجم فضای اشغال شده هادادهنچه به فشرده سازی دیجیتال موسوم شد، حذف آ

 و تلویزون.

 .شودمیدر یک تراشه گنجاند هر هجده ماه، دو برابر  توانمیکه  ترانزیستورهاییاعده مور: تعداد ق

این صنعت  یتوسعه، راه وکارکسببود.  اشعرضهمیزان تقاضای آن کمتر از  و پرخطرصنعت رایانه به لحاظ مالی *

 نمود. هموارتررا 

 رگی داشت.تجاری، مزیت بسیار بز هایماشینر نخستین مرحله تاریخ، رایانه آی بی ام، شرکت بین المللی د

 هفت نوع رایانه را روانه بازار کرد. کمدستشرکت آی بی ام  1961ا سال ت

این  یسازندهنیایی بودند. ار آمدند، بریتابه ب 1950جهان ساخته شدند و در  که در( پیکرغول) هاییرایانه خستینن

 فرانتی بود. شرکت هارایانه

مالی خود که آمریکا و  هایپایهاین شرکت به  چراکه، ژاپن بود. ریزتراشهر این زمان بود که نقش اصلی در تولید د

 ارتش نظامی آن کشور بود، اطمینان نداشت.

ات رایانه بنا بر نقش کشور ژاپن ارائه شده بود. در این تحقیق آمده بود، ورود ژاپن به عرصه تحقیق دربارهحقیقی ت

 (یانه )آی بی امرا آمریکایی سازنده هایشرکتهم به همکاری با  بیشتر واستانداردهای جهانی، خیلی هم دیر نبود. 

 متکی بود.

ژاپن عبارت  شد که عوامل اجتماعی و فرهنگی و حمایت کننده از تحول فن آوری در گیرینتیجهر این تحقیق د

 بودند از:

وابط انسانی رکوچک و متوسط، وجود سنت احترام به  هایشرکتامعه مبتنی بر برابری، وجود فن آوری تخصص در ج

 به فن آوری.و فرهنگ احترام قائل شدن 

 

 به تولید تلویزیون ترانزیستوری توسط شرکت سونی انجامید. ترانزیستورهاظهور  1964ر سال د

تلفن  یآیندهاکمن یک دستگاه پخش صوت بود که تحولی در صوت ایجاد کرد. دستگاهی شخصی و قابل حمل که و

 همراه را رقم زد.



 ل باند باریک شدند.صوتی دیجیتا هایسیستماف ام قابل حمل و  ر آن زمان مردم عالقه مند به استفاده از فن آورید

 

ایت کرد. این تاریخ شامل فصل به فصل رو تواننمینتیجه گرفت که تاریخ تحول رایانه را  توانمیز بحث آن چه شد ا

جدید و  ابزارهایدر دارای  چنینهممتفاوت در عرصه طراحی، حافظه، زبان، مدار منطقی و نرم افزار است.  هاویژگی

ین ماجرا نقش خود را ادر  متفاوتمانی هایدورهمختلف در  هایمکانو  هاانسانگوناگون است هم چون مودم، موس. 

 (انقالب ماهیت خطی دارد)ایفا کردند. این ماجرا یک تحول است نه یک انقالب 

 

 افظهح

 گذاشت.حافظه با هسته مغناطیسی را درون رایانه  1953اریستر در ف

 

 نویسی برنامهبان ز

 کرد. را به نام فورترن ابداع "داخلی رایانه  "یک زبان برنامه نویسی  1957در آی بی ام سال  ان بکسج

 خستین زبان از زبانهای برنامه نویسی را کونرات روس و با نام پلنکلکو ابداع کرد.ن

رایانه  هایماشین نوشت. وی معتقد بود مغز آدمی و هم زیستی انسان و رایانه "درباره  ایمقاله 1960یکلیدر در ل

 بطور تنگاتنگ با هم پیوند دارند.

 

 اوسم

رضی بر روی عماوس در نقش: نشانگر مختصات طولی و )ماوس را ساختند.  "کی  آلن "زمایشگاه باب تیلر به ادارهآ

 (صفحه نمایشگر

نجام کار های انظری برای  چارچوبی 1962و در  ابداا اگالس انگلبرت، رادار دوران جنگ، عبارت تقویت هوش مند راد

، سیستم آنالین خود را در نامیدمیکه آن را جعبه ابزار  ایوسیلهبا  1968بصورت شبکه ارائه کرد. وی در  ایرایانه

 سانفرانسیسکو به نمایش گذاشت.

 

 

 



 رم افزارن

 بدون نوعی نرم افزار برنامه نویسی قادر به کار کردن نیست. ایرایانهیچ ه

که منتظر بودند تا خالق متعال در  ماندندمیبه موجودات بی جانی  هارایانهیدهونت: اگر نرم افزار نویس ها نبودند، ر

 روح بدمد. هاآن

، وارد عصر شدمیلقی تجزئی از آن  اهرسانهکه تاریخ ارتباطات، که تاریخ  شدمی، کم کم ای نکته پذیرفته 1970در *

صلی مجومعه کاملی ادیگر نه تنها بعنوان ابزاری در خدمت تجارت، که بعنوان قوه محرکه  هارایانهجدیدی شده است. 

 .شدندمیشمرده  ایرسانه هایفعالیتاز 

تی بطرز فزاینده ایبر پایه سن هایروزنامه، مجالت، هاکتابندی ون دام: اصطالح کتاب الکترونیک را ابداع کرد. ا

 .شدندمیتهیه، طراحی، چاپ و توزیع  ایرایانه هایروال

 بود. 1978نشریه اینترمدیا در  هایسرمقالهدر حال پیشتازی بودند. این جمله تیتر یکی از  هاایانهر

هنر وسایل  "ا ری آن توسط ریچارد هیگنز بکار رفته بود و اشاره چیزی داشت که و 1966در  ترپیشغت اینترمدیا ل

 .نامیدمیدر هم آمیخته 

آفرینی، در  ینکه آهنگ تجوالت چه سرعتی داشت، تنها به پیشرفت دانش فن آوری وابسته نبود که به انگیزه کارا

 در حال تغییر هم بستگی داشت. دائمااشرایط اقتصادی 

 شخصی بود. هایرایانهپیشرفت فن آوری، به میدان آمدن  ترینزرگب

یک کاال در  صرفااانگی خدر بریتانیا انتشار یافت، رایانه  1979مقاالتی که تحت نام ازتلویزیون تا رایانه خانگی در  رد

 مصرفی الکترونیک تلقی شد که در آن ضبط تصویری مقام نخست را داشت. کاالهایمیان فهرستی از 

 دند.شارتباطاتی هستند که نادیده گرفته  هایدستگاهجزء ضمایم  ایرایانهسیاری از ابزارک های ب

هستند اما این بدین معنا نیست که  ایپیچیده نسبتاا الکترونیک  هایدستگاهدر بریتانیا نوشت، با این که  ایویسندهن

 برای استفاده همهه چیز آن را بداند.

باید  لذا .شوندمی تروسیعا نیز آنه نیازهای، ناچار شوندمیی همچنین افزود مصرف کنندگان هر چه با تجربه تر و

 دانش تولید کننده بعنوان یک مصرف کننده نیز ارتقاء یابد.

مان مصادف بود با کابلی در آمریکا رخ داد. این ز هایشبکه سودآوری اولین تحول عمده در رویکرد و 1976ر سال د

 1ست کام  یماهوارهخود با  یآیندهبر گره زدن  مبنی تصمیم مشترک هوم باکس آفیس )اچ بی او( و شرکت تایم،

 بسیار زیاد. ایهزینهنه با  همآنو امکان پخش ملی، 



خاص پداختند، پس  یحوزهبرنامه در یک  یارائهکردند و برخی به  پیروی hbo بسیاری از هایشرکتر این حریان ئ

بدیل شدند. از جمله های کابلی ت "بکه ابر ش"تلویزیونی به  هایشبکهاز آن جریان تمرکز گرایی آغاز شد و برخی از 

wrt و wtbs سود زیادی را نیز  و برقراری مناسبات مالی با هالیوود رایج شد که ایرسانهاین ترتیب مالکیت چند  به

 شدند. "مرحوم"تلویزیونی  هایکانالبه دنبال داشت. در این میان برخی 

خود  هایبرنامهدر  زیادی تنوعپخش برنامه کردند ولی  شهر شروع به هایقسمت ترینشلوغکابلی در  هایبکهش

، سازمانی "شبرای پخ شهروندانملی  یکمیته"لذا  نداشتند و قادر به پاسخ گویی به نیاز مخاطبان خود نبودند.

ه باشند و از کابلی، دو کانال محلی در اختیار داشت یشبکهداد شهروندان در قبال هر کانال  پیشنهاد وتشکیل 

کابلی  هایشبکه راه اندازی و ساخت یهزینهمحلی نیز مبلغ قابل توجهی جهت حق امتیاز گرفته شود.  هایالکان

 .رسیدمیبسیار زیاد اما چشم انداز های مالی فعالیت تلویزیون کابلی جذاب به نظر 

 تقریباا  1980 یدههپولی داشت. تا اواسط  هایشبکهآمریکا  شهرهایر آن زمان شهر مشهور داالس دو برابر دیگر د

 هایبنگاهکابلی آمریکا به  هایشبکهمردم آمریکا دارای تلویزیون کابلی بود. در این هنگام برخی از  هایخانهنیمی از 

 ایاالتکابلی در خارج از  هایشبکهخدمات  یتوسعهدالری با ابعاد ملی تبدیل شده بودند. البته  میلیارداقتصادی 

ل اقتصادی داری هم به دالی برنامه و تأمینمحلی هم به دلیل  هایشبکه بود. ناموزون 1980متحده در اواسط دهه 

وارنر که آن ت تایم شرکت سی ان ان با شرک 1995دارای ابعاد محلی بوده است. درسال  چنینهمو  ابعاد بین المللی

 بیش از شرکت والت دیزنی شد. ایساالنهام باعث گردش مالی با این ادغ بین المللی داشت ادغام شد. اندازچشمنیز 

 

 تصویری یهادادهرسال ا

که  دانستمیکسی  هالینز کمتر تیمتیولی به قول  شدمیبزرگ قلمداد  وکاریکسبکابلی به وضوح  هایبکهش

اری از مردم در دو بسیسیم هستند. اکنون  ایتکهکابلی چیزی بیشتر از یک نام مترادف برای تلگراف یا  هایشبکه

اطالعات  یجامعهکابلی طالیه دار انقالبی در فن آوری و سلسه اعصاب یک  یشبکهسوی اقیانوس اطلس معتقدند 

این نوع  یبارهکه در بریتانیا مباحثات عمومی دربر تحقیق هالینز نوشت  ایمقدمهمحور است. ریچارد هوگات در 

در آمریکا  برعکس. وی افزود رودنمیمصیبت بار فراتر  ایآینده گوییپیششبه آرمانی یا  هایزنیاز حد گمانه  مسائل

کابلی و به  هایشبکهاز  تروسیعبه مصداقی  هستیم و از رویکرد متعادل خبری نیست. این نظر روروبهبا اغراق گویی 

فن آوری های جدید وابسته به  یوادهخان. تله تکست هم یکی از اعضای گرددمیبر  "تصویری  هایدادهارسال  "

بر روی رایانه ذخیره  ترپیشبود. در ویدیو تکس اطالعات که  ترجامعتلویزیون بود. ویدیو تکس اصطالحی  یگیرنده

 .آمدمینه های خاص ویدیو تکس نمایش در ااز راه خط تلفن یا کابل روی تلویزیون یا پای شده بود

آن و به جای سیل فراوانی از فن آوری های جدید سرازیر شد. برخی از این فن آوری  یجابهلی تعادل در کار نبود. و

با وضوح باال بود. این  تلویزیونشکل گیری باقی ماندند. یکی از آنها  یمرحلهها در همان حد ناقص یا حتی در 



زحمات زیاد و  باوجودزیرا  رآورددرا  هاژاپنیتلویزیون در آمریکا و دیگر نقاط با موفقیت به نمایش درآمد ولی اشک 

 بلند مدتی که روی آن کشیده بودند باعث تحول وجهش نشد.

رح خود برای عطف روی آوردن به دیجیتی کردن یا دیجیتالی کردن آنوقت بود که دولت بریتانیا در ط ینقطهما ا

ا قبل از این تی فراهم کند. بیشتر هایکانالپخش دیجیتال تصمیم گرفت به جای پرداختن به تلویزیون پر وضوح 

 عطف سیستم ارتباطات دور چند پاره بود. ینقطه

 هایشبکهفاده از تصویری وجود داشت: یکی بر پایه تلفن و یکی با است هایدادهو نوع سیستم ویودیتا یا ارسال د

 مشورتی آی تی یو نام مشترک ویدیو تکس را انتخاب کرد. یکمیتهپخش نظیر سی فکس. که 

هیچ استبدادی از بابت  "قرار گرفت: نخست تأییدمورد  اطالعات در بریتانیا کنندگانتأمیننکته از سوی یکی از و د

از اطالعات اعمال نشود،  کنندهاستفاده وکننده  تأمینعلیه  "ساعت  ترینپرمخاطب" "مدت ارسال در ساعات شلوغی 

 هایادارههیچ ربطی به  ارتباطات تصویری که ابزارهایوتی از همیشه فعال بماند. طیف متفا کنندهاستفادهدوم اینکه 

فشرده  هایلوحنبال آنها بودند. و به د هادیسکویدیویی و ویدیو  تصویرهای ضبط هایدستگاهنداشت  هادولتپست یا 

و تماشای آن در زمانی  محتواک . یعنی ضبط یدادندمیبه افراد امکان تغییر زمان را ها دستگاه بوجود آمدند. تمام این

و  اروپا ریتانیا،ضبط ویدیو کاست در آمریکا، ب هایدستگاه تعداد 1990 یدههدیگر. پس از مدت کمی و تا حدود 

ست کمتر از ضبط و ویدیو کا هایدستگاه یاشاعهاجتماعی  تأثیرهایشد.  چشمگیریعربستان سعودی دچار جهش 

خرید  شدمیرا هم  ویدیویی نوارهای کشورهارفت. از آنجا که در بسیاری از فن آوری آن مورد توجه قرار گ هایجنبه

. هالیوود نیز از راه کردندمیدر بافت شهری بیشتر از کتابفروشی ها نیز جلوه  هاکلوپکرایه کرد ویدیو  شدمیو هم 

چیزی که  ترینموفقنیز وجود داشت.  موسیقی یعرصهویدیویی خود رونق گرفت، همین وضعیت در  نوارهایفروش 

 سونی بود. ویدیویدوربین  شدمیویدیو کاست نامیده  یثمره

این ایده هرگز از  هایابیتجذبه تولید انبوه برسد اما نرسید تلفن تصویری بود، البته  توانستمیر میان اختراعی که د

نیز نداشتند و نیز واضح  توجهیلقابتصویری بسیار گران قیمت بودند و نیز کیفیت تماس  هایتلفنبین نرفت ... . 

ه به وضعیت درخشان تصویری بازار محدودی وجود دارد. با توج هایکنفرانسو همچنین برای  هاآنبود که هم برای 

توجه خود را روی قابلیت  آن دسته از متخصصان ارتباطات که توانمیهمراه با نگاهی به گذشته  هایتلفنکنونی برای 

ی مجاز در فرستنده  رادیوی البتهمتمرکز کرده بودند بیش از دیگران از آینده خبر داشتند.  هافنتلهمراه بودن این 

 ملیانک ی 1989مجوز گرفت. در  1983این راه پیش قدم بود... . نخستین سیستم تلفن همراه هم در آمریکا در 

ر بریتانیا وجود داشت. کاربر تلفن همراه د میلیوناز شش  بیش 1996، تا کردندمیآمریکایی از تلفن همراه استفاده 

گروه خریداران نیز جوانان بین  تریناصلیبود و  یافتههمراه به شدت افزایش  هایتلفنشماره  1996در ژاپن بعد از 

 ساله بودند. 24الی  20



باشد تا حدود  "ذرا گ "از آن استقبال چندانی نشود و  شدمیشد و با اینکه تصور  ارائهنظیر پیامک  ایتازهدمات خ

بیشماری در مورد  هایسؤالاین ویژگی توانست جوانان زیادی را اسیر خود کند. که در این بین باعث ایجاد  2000

 عوارض این وسیله نظیر امواج مضر و غیره شد.

 

 ینترنتا

اهی منحصر بود دانشگ هایپژوهشرخ داد، زمانی که شبکه، که به  1994تا مارس  1993هشی عظیم بین سپتامبر ج

گرفته بود، اینترنت  فن آوری اطالعات شتاب یتوسعهکه  ایدورهگشت و به روی همه باز شد. در  هاشبکهتبدیل به 

ه شگفتی شبیه بود تا به باینترنت بیشتر  هاگفتهفراوانی آفرید. بنا به  هایشگفتیرا در هم ریخت و  هابینیپیش 

 ه اینگونه بودند.همرا هایتلفنواقعیت. همانطور که 

بود که به فن آوری  های پژوهشیموسسهو دیگر  هادانشگاهال اطالعات میان ای محدود برای انتقشبکهرپانت در ابتدا آ

طالعاتی که در این شبکه ابود. به خاطر ماهیت  هزار 2شمار کاربران این شبکه  1975. تا پرداختندمیهای پیشرفته 

ی ارتباطی آنها بافی زیر ساخت ها هارایانهاصلی این بود که در صورت انهدام هر یک از  در نظر گرفته شده بود، منطق

 بماند.

با شبکه ارتباط بگیرد و از  توانستمیتلفن متفاوت بود. هر رایانه از هر جا  یشبکهعماری این سیستم با معماری م

، آن را به فرستادمییستمی که اطالعات را کوچک تقسیم شده بود بهره برداری کند. س هایبستهاطالعاتی که به 

اطالعات،  یکنندهفت پس از رسیدن به مقصد، توسط سیستم دریا هاقطعه. این کردمیرمز گذاری تقسیم  هایقطعه

 در تاریخ بود. ایبسته هایداده. و این اولین سیستم شدندمیدوباره سر هم 

د. کار آن در فعالیت خود را آغاز کر 1979( در سال cisخدمات تجاری شبکه، کامپیوسرو ) یدهنده ارائهخستین ن

لق داشت. بوم بود. باشگاهی که بخشی از سهام آن به تایم / وارنر تع "باشگاهی خصوصی "خوراک برای  تأمینآغاز 

اروپا( در  هشی فیزیک ذراتپژو یموسسه)جهان گستر وب تغییر کرده بود و مقر این تغییر سرن  یشبکهشناسی 

 یشبکه"آن را  چیزی ابداع کرد خود 1989های سوییس بود. جایی که در آن یک انگلیسی به نام برنز لی در  زیر کوه

 .نامیدمی "جهان گستر وب

یالی بود که خممکس ابزاری ) "ممکس"ضمن معرفی ماشین نوری مکانیکی به نام  ایمقالهدر  1945انیوار بوش در و

 زندگی یک فرد را ذخیره و باز خوانی کند( اطالعاتهمه  توانستمی

گوتنبرگی نامید. و  ااتقریبتایمز برنزلی را تنها والد وب نامید و مورد ستایش قرار داده و دستاورد وی را  یوزنامهر

 یرسانهرا به یک  کنند از آن استفاده توانستدمینوشت که برنز لی یک سیستم ارتباطی نیرومند را که فقط نخبگان 

 تبدیل نمود. ایتوده



که  آمریکا وات در ژاپن سیستم اینگونه تغییر کند، از جمله برخی دانشگاهیان علوم ارتباط خواستندنمیلبته همه ا

ه به معنای وضعیتی نیل پستمن لغت تکنوپولی را ابداع کرد ک "روح بشر است یکنندهاینترنت آلوده ": گفتندمی

جود داشت، وهای به شدت مخالفی با رشد اینترنت  رویکردتسلیم فن آوری شده است. به این ترتیب  است که فرهنگ

 الب بود.جکه حتی برای منتقدان اینترنت هم  ایویژگیاما رشد آن برخالف دیگر رسانه از جانب دولت نبود 

 ینامهشخصی بودند.  هایپیامی از آنها اصلی اینترنت فرستادن پیام به زبان خودمانی بود که بسیار کاربردهایکی از ی

پراکنده  هایانوادهخدر  خصوصااو  هاخانوادهشخصی افراد با یکدیگر اهمیتی آشکار در  یرابطهالکترونیک از لحاظ 

ته بود. این شکل پست در گذ یدارهاآنها بیش از  تأثیرگرد هم بیایند.  کردمیبه آنها کمک  هانگارینامهداشت. این 

. خورندمیلطمه "وانی واقعییک بیماری ر "از اعتیاد به اینترنت  هاخانوادهشد که  توأماز دست  هاییشکایتبا  یرتأث

تاریخ  هایجنبهوب اکثر  آسایبرققرار داده است. رشد  تأثیرکه بیشتر اعضای جوان خانواده را تحت  ایبیماری

به  معاونشکا با طی یک رویداد نمادین کلیتون رییس جمهور آمری 1996در مارس  .قرار داد تأثیررا تحت  هارسانه

رییس جمهور  مدارس کالیفرنیا به اینترنت پیوستند. هایکالسخطوط تلفن برای اتصال  برقراریجمع هواداران 

به اینترنت متصل  ملی اطالعات زیرساختدرس آمریکا از طریق  هایکالس یهمهآینده  قرنآمریکا قول داد با آغاز 

 شوند.

اشت تا به دبیشتر شباهت  وکارکسبتصال مدارس به اینترنت بیشتر یک اقدام نمادین بود. بیشتر آنها به ا

 .وپرورشآموزش

در کتاب راه پیش  ، به قول بیل گیتسشدمیمصرف تلقی  یعرصهاوج در  ینقطهبه عنوان  غالباا جارت الکترونیک ت

ا آنها را ورانداز و مقایسه کنید یا حتی ند تشدر دسترس شما باکند که تمام کاالهای جهان میرو، این را فراهم 

آزادی بخش برای  هایدستگاهرا  هاماشین، گیتس گفتمیخود را سفارش دهید. او به زبان متفاوتی سخن  تغییرهای

 بزند. دهالعاخارقتا دست به کار های  کنندمیکه انسان را آزاد  دانستمیانسان 

 داشت. قرار معروف زیر نظر هایچهرهاینترنتی هر روز در کنار دیگر وضعیت  میلیونرهایرنوشت س

ه بود چیزی بود آنچه بیشتر از تکنوپولی یا حاکمیت فن آوری بر فرهنگ نگران کنند ایرسانهچند  یجامعهریک د

 ترقدیمیادن فرهنگ داصرار، به قیمت از دست  فرهنگ ادعا و" کندمیمعرفی  چنیناینکه منتقد آمریکایی آن را 

 ."اثبات دلیل و

 

 یریگجهیتن

به اینکه به منابع ناشناس سیاسی متصل هستند یا محکوم کردن  مطبوعاتت هایی همچون محکوم کردن اوضق

، اندشدهتبدیل  نگاریهرزهاز جمله به  مصرفبی یدادهاینترنت به خاطر اینکه به جای تسهیل تبادل آرا و عقاید به 



به سه گانه اطالعات، آموزش  گیرینتیجهکه باید در متن تاریخی خود قرار گیرند. لذا جا دارد در این  اندهاییقضاوت

 و سرگرمی در اواخر قرن بیستم بپردازیم.

د قتصاا "خاص افزون بر رویدادهای یدربارهاطالعات همان مباحث گذشته مطرح شدند و مباحثات  یعرصهر د

اطالعات مورد توجه  ادامه یافتند البته در این میان کتابی جدید نام حیات اجتماعی "اطالعاتی یجامعه"و  "اطالعات

 قرار گرفت.

حاد جماهیر شوروی، حوادث فروپاشی ات و 1989از جمله فروریختن دیوار برلین در  ایالعادهفوقخاص و  ویدادهایر

 رویدادهااین  یهمهان ناتو به صربستان و... رخ دادند و تاریخ نگار یحملهوی و یوگوسال یتجزیه میدان تیان آن من،

. اما به نظر اندکردهرش را در زمان خودش گزا رویدادهامتنوع وقایع نگاری و روزنامه نگاران اکثر این  هایشکلرا به 

 رز میان اطالعات،و در نتیجه م دافتابه مخاطره  هاگزارشیک اصل در  عنوانراستی به  پس از آن صحت و رسدمی

 و آموزش بیش از پیش در هم مبهم شد. سرگرمی

در  توانمیه، چه چیز نادیده انگاشته شد گاه وتحریف  گاه پایانی قرن بیستم، یدههاطالعات در  یارائها توجه به ب

چاپی  هایرسانهوقات که بدانیم بیشتر ا وقتآنگفت؟ خاصه  ایرسانهچند  هایسالباب آموزش و سرگرمی در این 

 .اندبودهو الکترونیک در دست یک مالک 

رغم تمام  واین علی داردوجود  فردیمنحصربهآموزشی  هایفرصتکه در همگرایی دیجیتال  رسیدمیمیشه به نظر ه

 وجود داشت. "شکاف دیجیتال "از بابت  هافرهنگبود که در تمام جوامع و  هاییواهمه

ست رسی مستقیم جهت گسترش د یمداخلهبه  تصمیم دولت بنا به تشخیص رهبران، 1960و  1950 هایدههر د

لویزیون شد و بعد ت ظهورنه فقط برای افراد بلکه برای جوامع مختلف گرفت، این مداخله با  همآنبه تحصیالت عالی 

 به کار رفت. امیدوارانههمگرایی در معنایی  یواژهاز آن 

 در 1971ور قبل از دآزاد بریتانیا پیشگامی در آموزش از راه دور دانشجویان را در پیش گرفت. آموزش از راه انشگاه د

شکل گرفت که هدف آن  " آموزش المنافعمشترک یجامعه" یک 1989راه افتاده بود. در  زالندنوو  استرالیا کانادا،

. منابع مالی محدود المنافعمشترک کشورهایاز راه دور در  آموزش هایبرنامهو  هاطرحکمک به انتقال منابع به سمت 

ملی  ایمکاتبهشگاه مجازی دیگری نیز بوجود آمدند. از جمله دان هایدانشگاهاما ابعاد کار جهانی بود. از آن پس 

یلند و چین در تا "میلیونی" هایدانشگاهموسوم به  ایمکاتبههندوستان در کنار دانشگاه  در 1985ایندیرا گاندی در 

 شدند. تأسیسبا دانشجویان بسیار زیادی 

نیز  ادعاهایی. ، به وجود آمدغیررسمیو  رسمی برای آموزش در طول زندگی، ایگسترده امکانات ا ظهور اینترنت،ب

دون مرزی باشد و بدانشگاه  تواندمیجهانی وب در دسترس همه قرار گیرد  یشبکهبوجود آمد مبنی بر اینکه اگر 

 حتی کالس درس را برچیند.

 



 «هشتفصل »

 فضای سایبر وخمچم 

تمامی روندهای  رای دیجیتال شدن رادیو و تلویزیون جدول زمانی در نظر گرفته شد. البته چنان که می دانیم هنوزب

 افتند.هنای باند تحقق نیدر زمینة پ هاهدفهمچنان که همه  ،اندنگرفتهسرانجام  2008قبل از سال 

گروه بریتانیایی هم اندیشان پهن باند این فن آوری را چنین  2004در 

 ایمجموعهدر محیط کار، در خانه با در هنگام حرکت که » توصیف کرد:

آن را فراهم  ایماهوارهاز خطوط ثابت، فن آوری های بی سیم و 

شود و به راستی ... پیوسته بر ظرفیت پهنای باند افزوده می کنندمی

نو و نوآورانه را پشتی بانی  هایخدمتو  کاربردهاقادر است محتوا، 

 «.کند

باالی شهری، پیشتاز دست یابی به پهنای باند فوق  هایتراکماپن و کره جنوبی، کشورهایی از قاره اروپا و آمریکا، با ژ

 . سوئد در مکان سوم قرار داشت.کردندمیرا از مصرف کنندگان دریافت  هاهزینه ترینپایین سریع بودند، ضمن آنکه

همگان باید به فن آوری پهن باند، آن  2007انتخاباتی خود تاکید کرد که تا سال  هایمبارزهرج دبلیو بوش نیز در ج

هم با هزینه مناسب، دسترسی داشته باشند. همان سال در اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپایی در موضوع جامعه اطالعاتی 

 تربیشهنای باند هدف اصلی برای مخاطبان فراوان آمریکایی توضیح داد که پرچم داری دستیابی به پ هارسانهو 

 اروپایی است. کشورهای

 

 ر فضای سایبرد

ین فصل را با نگاهی گذرا به فضای سایبر آغاز کردیم و به سرعت از آن خارج شده، به جهان واقعی بازگشتیم؛ فضای ا

، 1938، در ترقبل هامدتاز طریق اینترنت کاربردی عمومی یافت، امام  1990است که در خالل دهه  ایواژهسایبر 

امروزه رقابت آشکارا ... » سی.آ.وایت پیش بینی کرده بود که فن آوری به زودی به قلمرو واقعیت تعرض خواهد کرد:

 «وجود دارند. رسندمیکه به نظر  چیزهاییمیان چیزهایی است که وجود دارند و 

 ا، آغاز شد.صوتی، آن هم نه فقط در سینم هایجلوهجایگزین شدن صدا با  1938ر سال د

ردیت بریکن، دانشمند دانشگاه واشنگتن، واژگان واژه فضای سایبر را، که گاه آن را چند فضایی )هایپراسپیس( م

چنان در مرحلة آشوب سازنده توصیف کرد. او نوشت رابطه فن آوری موجود اطالعات با پی آمد های ، همنامیدندمی

 «روشن نیست. کامالا جهان مجازی 



، با هادروغو  هادادهاد معماری در دانشگاه آستین تگزاس، فضای سایبر را به منزلة سرزمین هجوم ندیکت، استب

ن چشم مجسم و پیش بینی کرد. میلیو عت، با یک میلیون آوا و دوهایی برگرفته از طبیذهنی و خاطره هایتراوش

میلیون کاربر  400ز یک میلیارد و ستر بیش اگتار جهان  2008کرد که در اما حتی بندیکت هم پیش بینی نمی

 میلیون نفر آن به پهن باند متصل باشند. 305داشته باشد، و بیش از 

برفکی چندانی هم وجود  هایکانال، ایرسانههای آغازین قرن بیستم و یکم نمرد و در محیط چند  لویزیون، در سالت

ود جذب کرد، هم ی ماند و مخاطبان بزرگی را به خقوی و محبوب باق ایرسانهنداشتند. در واقع تلویزیون کماکان 

 هاکتابفشاء کننده. اقدرتمندتر از قبل نیز شد؛ جست و جو گر و  ایرسانه هایجنبهچون مطبوعات که حتی از برخی 

ایبر بود، قبل نیز نمردند، گرچه مرگ آنها، حتی مرگی قریب الوقوع، اغلب پیش بینی شده بود. فیلم، مبشر فضای س

 از آن که واژه آن باب شود.

وان کسی یاد سخن گفت و از خود به عن 1980یبسن در دیباچه خود از پیدایش نامنظم مصالح اولیه سایبر در دهه گ

 لق فضای سایبر کمک کرده است.کرد که بی آنکه بداند به خ

جای خود  رفتمی ایمنی که به عنوان نماد واقعیت مجازی به کار هایعینکو  هادستکشر آن زمان الگوی کهنه د

عجیب و غریب و برخی ترسناک بودند،  شانبرخی، هر چند هابازیهای ویدئویی اینترنتی داده بود و این را به بازی

 سرگرمی تبدیل شده بودند. هایلشکترین به یکی از محبوب

دگی بود و گلرنتر از آن برای از فضای سایبر بود. این واژه جریان زن ترقدیمیرا به کار برد که  ایواژهیوید گلررنتر، د

 بیان اعتقاد خود دربارة این که اینترنت چگونه باید پیشرفت کند، استفاده کرد.

فضا را در  توانیمزندگی کرد، و یا این که  توانمیکار رفته است،  ر فضا، آن چنان که در لغت فضای سایبر بهد

به پا کرد همین  2003نوردید یا بر فراز آن پرواز کرد. بنیان جهان مجازی زندگی دوم که آزمایشگاه لیندن آن را در 

با کاربران دیگر  وانندتمیو  شوندمیاندیشه بود. کاربران در جهان مجازی زندگی دوم به عنوان افراد مقیم شناخته 

 مجازی را خرید و فروش کنند. هایداراییمالقات کنند و حتی 

ضوع را فهمید. او، ورون کروگر هنرمند آمریکایی رایانه قبل از آن که گیبسن واژه فضای سایبر را ابداع کند این موم

آن قدر تحت  هندسان همراه شد، وبا به کار بردند سایبرنتیکس به منزلة یک مسیر با هنرمندان و م 1969در سال 

 خلق کرد. نامیدمی "پاسخ گو هایمحیط"جان کیج موسیقی دان قرار گرفت که آن چه  تأثیر

درباره آنچه فضای فرا  1971بسیاری نیز بر پا کرد که او را با دنیای واقعی پیوند دادند: یکی در  هاینمایشگاهروگر ک

 که اسم آنرا فضای ویدئویی گذاشت. 1975و دیگری در  نامیدمیروان شناختی 

 ایرایانهدنیل سندین و تامس داتانتی با یکدیگر غاری را طراحی کردند که در آن تصویرگری تعاملی  1990ر دهه د

. آن دو این محیط مجازی را غار الکترونیک نامیدند. کسانی را آمیختمیو صدای سه بعدی با فضای فیزیک در هم 



 2001. در آن زمان، همچنان که گیبسن در کردمیانبوهی از رنگ آمیزی های دیجیتال احاطه  دشدنمیکه وارد غار 

 به دست کنند. ایدادهاشاره کرده بود، ساکنان غار نیاز نداشتند کاله خود یا دستکش 

 

 نان، کودکان، تلویزیون و اینترنتز

. در رسیدمیچنین به نظر  1980و  1970 هایدههبا زندگی کودکان عجین است، همچنان که در  تقریباا لویزیون ت

، کردندمیا درصد کودکان بریتانیایی در رخت خواب و قبل از خوابیدن تلویزیون تماش 63بر اساس گزارشی،  2008

اینترنت تغییر یافته  سال سن داشتند ذائقة شان از تماشای تلویزیون به کار با 14تا  12کسانی که  تربیشدر حالیکه 

م گرفت که از . به همین دلیل آی تی وی تصمیکردندمیساعت از وقت خود را صرف اینترنت  12در هفته بود و 

هزار ساعت  115 تلویزیون برای کودکان بکاهد. کار به جایی رسید که بر اساس گزارش آفکام از هایبرنامهساعت 

تولید کردند. این امر بر زندگی  هاریتانیاییب، تنها یک درصد آن را شدمیکه هر ساله برای کودکان پخش  ایبرنامه

گردانند و به سوی اینترنت پر در نظر گرفته شده روی بر می هایبرنامهگذاشت، جایی که کودکان از  تأثیرخانوادگی 

 .گشودندمی

که از فن  کردمیدر حال توسعه، کودکان را به طور مثبت تشویق  کشورهای، به خصوص کشورهادرسه در همه م

 آوری های جدید استفاده کنند.

که اینترنت در  هاییفرصتتا  پرداختندمیاینترنت برای کودکان  خطرهایبه  تربیش معموالاچاپی  هایرسانهما ا

 حمایت کنند. هاآنانتظار داشتند که والدین از موضع  هارسانه. این دادمیقرار  هاآناختیار 

از خطرات  ایندهفزایکه اولیا به طور  دادمیش پیمایش هیئت مشورتی اینترنت نشان شرح گزار 2004ر ایرلند در د

 .شوندمیاینترنت آگاه 

، زمانی 2008جود داشت، اما در غیر الزامی فیلترینگ در بریتانیا، سوئد، کانادا و نیوزیلند و هایبرنامهمکان استفاده از ا

 هایجهتای اعتراض از پیچیده فیلتر محتوای سالمت سایبر را آغاز کرد، صدکه دولت کارگر استرالیا، استفاده از برنامه 

در محیط اینترنت را،  تربیشمختلف برخاست. کالین جیکبز، استدالل کرد که برنامه حکومت زمینه مداخله فنی 

 .کندمیفراهم 

ز میان ازی، همانند مرمیان واقعیت و واقعیت مج مرزهایو نخستین دهه قرن بیست و یکم  1990ر خالل دهه د

 ، قدیم و جدید، دستخوش تغییر شد.هارسانه

ب به دست ونسبت کسانی که اطالعات مورد نیاز و سرگرمی مورد عالقه خود را از طریق  دادمییمایش نشان پ

 .شودمیهم پای افزایش تعداد کاربران اینترنت بیشتر  آورندمی

 اربران بود.رایگان برای ک وجویجستتبلیغات، جدای از امکان کالن از  درآمدلیل موفقیت مالی گوگل کسب د



پا به عرصه وب گذاشتند.  ایتازهرقبای تجاری فراوان و  ایمپرداختهکه در این فصل از کتاب به آن  ایدورهر د

 هایتساند. موفقیت این شبکه اجتماعی نام گرفت هایسایتدر کار توسعه چیزی بودند که خیلی زود  ترینشانموفق

از این راه به  کوشندمینشان داد که بسیاری از کاربران نه تنها خواهان عزلت گزیدن از طریق اینترنت نیستند، بلکه 

 تعامل با دیگران بپردازند.

 بنا نهاد. 2004یس بوک را مارک زوکربرگ در ف

 خاصی مواجه کرد. هایدشواریوسعه اینترنت، صنعت فیلم را با ت

نیز  تریبیش هایپرسشبه مظهر زندگی انسان تبدیل شد و در نتیجه،  تربیشا افزایش شمار کاربران، اینترنت ب

 درباره محتوای اینترنت و ارزشهایی که منادی آن بود به میان آمد.

 

 ابه جایی، حریم شخصی و نظارتج

از تعداد مردمان  هاتلفنا وجود داشت و تعداد میلیارد تلفن همراه در حال کار در سراسر دنی 2بیش از  2006ر سال د

 شد. تربیش کشورهاآن 

نیز امکان عکاسی  وهمراه در پخش موسیقی، وسیله بازی، ارسال و دریافت پیام  هایتلفنجدید  هاینسلوانایی ت

 ود.خور توجه بدر ی کودکان، همانند بزرگ ساالن،نیز برا هاآنجذابیتی آشکار بود، همچنان که کاربردهای آموزشی 

ه سرعت وارد بازار ب، ان ای سی، موتوروال، نوکیا و پاناسونیک و از پی آنها سونی، 1980سال بعد از سال  20ر خالل د

 ، آیفون اپل پیروز میدان بود.هامارک مبارزهبریتانیا شدند. در 

یل همراه معروف وسیله ایم ترینکارآمدبلک بری هم یکی از این محصوالت بود که در میان بازرگانان به  هایوشیگ

 شد.

گر وقتی که کاربران با موجود نداشت،  کنندمیهمراه حریم خصوصی را تهدید  هایتلفندر این باره که  ایگرانین

 .کردندمیصحبت  هاآنصدای بلند با 

نگره قانون که کدر ایاالت متحده آغاز شد، هنگامی  1978ستراق سمع تاریخی طوالنی دارد اما دور تازه آن در ا

استراق  مجوزهایبرای صدور  ایمحرمانهنظارت بر اطالعات خارجی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دادگاه فدرال 

 سمع شکل گرفت.

 خواستمیارتباطات دور  هایشرکتکنگره قانون مساعدت ارتباطات در اجرای مقررات را تصویب کرد که از  1994ر د

 ، شنودکند.کنندمیتمامی ارتباطات مشترکان هدف را فارغ از سرویسی که استفاده به حکومت امکان دهند 



ی و آزادی مدنی در آن سهیم بودند که حریم خصوصی حقی همگان هایگروهعتقادی راسخ وجود داشت که ا

 است. شمولجهان

 

 خش خدمت عمومیپ

م مخاطبان را هم به مخاطبان فرهیخته و هپیش تاز دیجیتالی کردن پخش بود و این فن آوری  1995ی بی سی از ب

 عادی عرضه کرد.

 و در وایتهیون در ساحل کامبریا آغاز شد. 2008رکت اجباری از سیستم پخش آنالوگ به دیجیتال در ح

 به اندازه اصول اهمیت داشتند. هاشخصیتر تاریخ پخش شاهد هستیم که د

منتشر  2009در ژوئن  ایرسانهگوناگون  هایموضوعتوصیه درباره  77را با  ایصفحه 238ارتر در مقام وزیر گزارشی ک

 مسی بود. هایخطکرد. یکی از این پیشنهادها گرفتن مالیات از 

 پخش خدمت عمومی روان نبود. هایسازمانر اروپا چنین سیلی از پیشنهادهای ارشادی به سوی د

به دیجیتال  ایستگاه تلویزیونی آمریکایی سیستم خود را 974 آغاز شد، زمانی که 2009ژوئن  12صر دیجیتال در ع

 تغییر دادند و مدیر برنامه کمک کمیسیون فدرال ارتباطات با عصر دایناسورها خداحافظی کرد.

 

 ظم دهندگان و مشاورانن

در هر دو ده ر بیشتر کشورهای اروپای غربی و برخی کشورهای غیر اروپایی از جمله آسیا نهاد های ملی نظم دهند

 ود داشتند.خنقش صادر کننده مجوز و هم آهنگ کننده حضور داشتند. این نهادها کل بخش ارتباطات را زیر نظارت 

تجاری  هایشبکهچارچوبی برای تنظیم  2008اتحادیه اروپایی که متکی به رهنمودها بود چنین کرد و در سال  

 الکترونیک و ارائه دهندگان خدمات ایجاد کرد.

فن شناختی و  هاینیدگرگوپاسخ به  ترینمشخصو  ترینسادهنخستین مدیر آفکام، لرد کاری با همکارانش،  دبیرت

 نبود. وأمترا داشت همیشه با مالیمت  اشداعیهآرزویی که  برخالفکار آن،  اقتصادی دانسته شد، گرچه شیوه

ر ایاالت متحده برعکس تعداد بسیار زیادی از هواداران کارآفرینی فن آوری های خاص وجود داشتند که تصور ببی د

با چشم پوشیدن از منفعت اقتصادی خود را راویان  هاآنداشت.  برایشانطرفی کامل فن شناختی، حکم تکفیر را 

و موعظه را  گرموعظه هایواژهذهب گونه بود. حتی و انگیزه حرکتشان شوقی م خواندندمیجدید  هایرسانهانجیل 

. کمیسیون فدرال ارتباطات با کردندمی. سواد فن شناختی مفهومی بود که فهم و تبلیغ بردندمی کاردرباره خود ره 

آن  مراقبت که اتحادیه اروپایی هوادار هایخانهنهادی نظم دهنده از نوع  رویهیچبهتوجه به این فضای ذهنی خود را 



فرابازار از جمله آزادی بیان حریم خصوصی و برابری اجتماعی  هایارزشبود، معرفی نکرد. با این وجود ناچار بود به 

 توجه کند.

و باید در عصر  تواندمیرا درباره این که پخش خدمت عمومی چگونه  ایصفحه 137آفکام طرح کلی  2004ر اکتبر د

 دیجیتال مدیریت شود، منتشر کرد.

در  یک مجری بی بی سی جهانی برای نخستین بار وارد فضای سایبری شد و استودیویی به طور خاص 2008ر د

 شد. تأسیسجهان مجازی زندگی دوم 

 

 اپ و دنیای دیجیتالچ

مجبور  هامجلهقع، همه دیگر چند صفحه را به کار با رایانه اختصاص داد. در وا هایمجلهجله تایم زودتر از بسیاری م

 اوالا از جمله نشریه اسپانیایی  ایدوره هاینشریه ترینموفقبه فضای سایبر بپردازند؛ کاری که البته آسان نبود. بودند 

که  ایدوره هاییهنشرمشهور چسبیدند، اما حفظ شمارگان برای  هایآدممد، دو دستی به دنیای  هایمجلههمانند 

ابلوئید یا وزین در حفظ شمارگان در گستره ملی، ت هاروزنامهکار داشتند، دشوار بود. برخی وها سراندیشهبا افکار و 

 موفق عمل کردند اما مجبور شدند با به راه انداختن سایت، خود را با دنیای اینترنت منطبق کنند.

بدون گوتنبرگ معنایی  وعات، اعتقاد داشتند که مطبکردندمیو روزنامه نگار مرد فرانسوی که هر دو با لوموند کار د

به  تأثیراستانی بود که  هایروزنامهجز گسست کامل از روزنامه نگاری سنتی ندارد. با این وجود تهدید اصلی متوجه 

ند که به آگهی اتکا رایگانی بود هایروزنامهسزایی در قرن بیستم داشتند. منشأ این تهدید نیز نه فقط اینترنت که 

استانی خود  هایروزنامهزنجیره  ترینبزرگهای نور تکلیف، بنیاد عمومی دیلی میل، روزنامه 2005داشتند. در سال 

ض فرش گذاشت. این محلی سنتینل استوک و بات کرونیکل را که زمانی مایه افتخار بودند، در معر هایروزنامهشامل 

م دار عمده پذیرفت لزیایی را به عنوان سهارخ داد نشانه تغییر زمانه بود. اینکه یورکشرپست در لیدز یک میلیونر ما

 نیز نشانه دیگری از تغییر بود.

 ر کل پرداختن به مسائل حریم خصوصی، سیاسی و جنسی امری همواره دشوار بوده است.د

 

 خن آخرس

 لحاتابهنچه آبه بعد در تلویزیون و فضای سایبر اهمیت پیدا کرد و به اندازه  2002وضوعاتی که در طی سالهای م

بیعی و نشان طگذار بوده و باعث رشد این دو شد عبارتند از: سیاست، ورزش، مذهب، نمایش بالهای  تأثیرگفته شد 

در رابطه با آینده رسانه  خواهندمیرسانه هر چه  گویانیشپ مختلف و موسیقی بوده است. کشورهایدادن تاریخ 

 دارد.وجود ن ایشدهبگویند؛ اما هیچ دستور کار از پیش تعیین 


