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درآمد

به نوشتۀ فرهنگ انگليسي آكسُفرد، در دهۀ 1920 مردم سخن گفتن از »رسانه ها«1 را آغاز 
كردند و يك نسل بعد، در دهۀ 1950، از »انقالب ارتباط«2 صحبت به ميان آمد، اما توجه 
به شيوه هاي برقراري ارتباط، تاريخي بس كهن دارد. در يونان و روم باستان، علم بالغت3، 
يعني مطالعۀ هنر ارتباط گفتاري و نوشتاري، مورد توجه جدي قرار گرفت. در قرون وسطا و 

با شوق بيش تري در دورة رنسانس، بالغت، موضوع بررسي ها شد.
در قرن هاي هجدهم و نوزدهم، در هنگامۀ پديدار شدن انديشه هاي مهم ديگر، علم 
بالغت هنوز هم جدي گرفته مي شد. مفهوم »افكار عمومي«4 در اواخر قرن هجدهم پديدار 
شد، حال آن كه، توجه به »توده ها«5 از اوايل قرن نوزدهم به بعد نمايان بود، دوره اي كه 
روزنامه ها با آگاه ساختن مخاطبان  خود، به ترويج آگاهي ملي مشغول بودند. در فصل هاي 

مختلف اين كتاب به تاريخ چۀ روزنامه ها پرداخته شده است. 
در نيمۀ اول قرن بيستم، به ويژه بر اثر دو جنگ جهاني، توجه علمي به بررسي پروپاگاندا6 
معطوف شد. در سال هاي اخير نيز برخي نظريه پردازان بلندپرواز، از كلود لوي     استروس7، 
انسان شناس فرانسوي، تا جامعه شناس آلماني، نيكالس لومان8، مفهوم »ارتباط« را باز هم 
گسترش داده اند. لوي  استروس دربارة مبادلۀ كاالها و زنان نوشت و لومان از قدرت، پول 
و عشق و نيز »انواع گوناگون ارتباط« سخن به ميان آورد. ممكن است خوانندگان كتاب 
از خود بپرسند اگر همۀ اين گونه كنش ها ارتباط هستند، پس آن چه در جهان هست و 
ارتباط نيست، چيست؟ در اين بررسي تاريخي، ما خود را به ارتباط اطالعات، انديشه ها و 
سرگرمي ها، آن هم در قالب واژه  ها و تصويرها، از راه سخن گفتن، نوشتن، چاپ، راديو، 
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تلويزيون و تازه تر از همه اينترنت، محدود كرده ايم. 
در عصر راديو ]دهۀ 1900[، دانش مندان به طور معناداري به اهميت ارتباطات شفاهي 
در يونان باستان و قرون وسطا پرداختند. آغاز عصر تلويزيون، در دهۀ 1950، باعث توجه به 
ارتباطات بصري و نيز رواج نظريه اي ميان رشته اي درباره رسانه ها شد. در اين امر، علم هاي 
و  انسان شناسي  جامعه شناسي،  روان شناسي،  علوم سياسي،  هنر،  ادبيات،  تاريخ،  اقتصاد، 
مطالعات فرهنگي نيز سهم داشتند. حاصلِ كار، تشكيل گروه هاي دانش گاهيِ ارتباطات 
و مطالعات فرهنگي بود. تعبيرهاي درخور توجه، انديشه هاي تازه را به شكل هاي موجز 
بيان مي كردند: هرولد اينيس9 )1952 ـ1894( دربارة مفهوم »سوگيري ارتباطات«10 نوشت؛ 
مارشال مك لوهان11 )80  ـ1911( از »دهكدة جهاني«12 سخن گفت؛ جك گودي13، به 
پي گيري مفهوم »رام كردن ذهنِ وحشي«14 پرداخت و يورگن هابرماس15، جامعه شناس 
آلماني، »گسترة همگاني«16 را تعريف كرد و آن را به مثابۀ منطقه اي براي »گفت وگو«17 
دانست كه از ره گذر آن مي توان به تحقيق و جست وجو دربارة انديشه ها پرداخت و به 
»نظر عموم«18 مجال بيان داد. هر يك از اين عبارت ها با نام بيان كنندگان آن ها عجين شده 

است.
استدالل كتاب حاضر اين است كه نقطه آغاز ]مطالعه ارتباطات[ در هر زمان و هر كجا 
و شمارشان  كه باشد، الزم است كساني كه در كار ارتباطات و مطالعات فرهنگي هستند ـ 
هم چنان رو به فزوني است ـ توجهي جدي به تاريخ مبذول دارند. هم چنين تاريخ دانان ـ فارغ از 
اين كه به چه دوره اي دل مشغولند و به چه كاري مشغول ـ ارتباطات را جدي بگيرند؛ هم نظريۀ 

ارتباطات و هم فن آوري هاي ارتباطي را.
دانش جويان ارتباطات نيز بايد بدانند عمر برخي پديده ها در رسانه ها قديمي تر از آن است 

كه معموالً گمان مي كنيم. در اين باره مي توان به دو مثال اشاره كرد: 

سريال هاي امروزيِ تلويزيوني از همان الگوي سريال  هاي راديويي پيروي مي كنند. 	•
هم چنان كه سريال هاي راديويي نيز، به نوبه خود، پيِ رو الگويِ پاورقي مجله ها در قرن 
نوزدهم هستند )داستان  نويساني چون ديكنز19 و داستايفسكي20 كارهاي خود را اساساً 

اين گونه منتشر مي ساختند(.

برخي شيوه هاي مرسوم در مجله هاي مصور كودكان در قرن بيستم، مستقيم و غيرمستقيم 	•
از سنت بصري حتا قديمي تري اخذ شده اند. بالن گفتارها21 را مي توان در آثار چاپي قرن 
هجدهم يافت. آن ها برگرفته از طومارگفتارهايي22 هستند كه از دهان مريم مقدس و 
چهره  هاي ديگر هنرِ مذهبيِ قرون وسطا بيرون مي آيند )تصوير صفحة مقابل(. ياكوپو 
تينتورتّو23 )94 ـ  1518( تابلويي دارد به نام »مرُقس مقدس برده اي را نجات مي دهد«24. در 
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آنن، بصيرت سن برنارد، 
كتاب ساعات، 1470م.
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اين نقاشي، مرُقس مقدس، هم چون سوپرمن در داستان هاي مصور كودكان در 400 سال 
بعد، با سر از بهشت شيرجه مي رود تا يك اسير مسيحي را آزاد كند.

انتقاد از رسانه هاي جديد نيز از الگوي مشابهي پيروي مي كند؛ خواه موضوع اين انتقادها 
تلويزيون باشد يا اينترنت. اين انتقادها ما را به بحث ها درباره تأثيرهاي ناگوار داستان هاي عاشقانه 
بر خوانندگان و نمايش نامه ها بر تماشاگران، در سال هاي نخست قرن شانزدهم، بازمي گردانند؛ 
انتقادهايي كه تأكيدشان، تحريك شهوات بود. سن كارلو بوّرومئو25 )84ـ1538(، اسقف 
اعظم ميالن، نمايش را »عبادت شيطان«26 توصيف مي كرد. همان طور كه عنوان فصل نخستِ 
كتاب چهار استدالل براي حذف تلويزيون27، اثر دنيس28 و مريل29 نيز »ام الفساد«30 بود. نقش 
مطبوعات و روزنامه نگاراني كه زندگي خود را با كار در مطبوعات تأمين مي كنند، همواره 
بحث برانگيز بوده است. در قرن هفدهم نيز غيرقابل اعتماد بودن »گازت نويس «31ها امري 

عادي شمرده مي شد، هم چنان كه اتهام شايعه ساز ]عليه روزنامه نگاران[ تهمتي ديرينه است.
با وجود اين استمرار، تمركز كتاب حاضر بر تغييرات رخ داده در رسانه هاست. در توضيح 
اين تغييرات نيز كوشش شده است از دو خطر پرهيز شود: نخست اين كه همه چيز بدتر 
شده است؛ و دوم، اين فرض كه همواره پيش رفت در كار بوده است و بس. ممكن است 
نويسندگان معتقد به يكي از اين دو باور، در حوزه خود سخن ور و برجسته باشند، اما اين 

تينتورتّو، مرُقس مقدس 
اسيري را نجات مي دهد، 

1548، ونيز، گالري آكادمي
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تلقي را بايد مردود دانست كه روندها همواره يك جهت داشته اند. از همين روست كه 
مورخ ايتاليايي، كارلو چيپوال32، در مطالعۀ خود با عنوان سواد و توسعه در غرب )1969(، بر 
نقش سواد در صنعتي شدن و به طور عام در »پيش رفت« و »تمدن« تأكيد مي كند و مي گويد: 
»سواد فراگير به معناي... روي كرد خردمندانه تر و پذيراتر نسبت به زندگي است.« از اين منظر، 
كار چيپوال نمايان گر ايمانِ ميانۀ قرن بيستمي به »مدرن سازي«33 است؛ ايماني كه بنيان مبارزة 
سازمان يافتۀ يونسكو و دولت هاي جهان سوم هم چون كوبا عليه بي سوادي بر آن استوار بود.

مسائلي كه در نتيجۀ چنين روي كردي به وجود آمدند نيازمند بحث هستند. به هنگام اظهارنظر 
دربارة اينترنت و توانايي آن در تحقق »دموكراسي« نيز همين معضل وجود دارد. در اين برهه از 
تاريخ ممكن نيست بتوان نتيجه گرفت كه اينترنت از طريق گسترش دست رسي و تغيير و تحول 
»از پايين«، در بلندمدت نقش خود را در تحقق دموكراسي ايفا خواهد كرد. هم اكنون برخي 
منتقدان نگرانند كه اينترنت بنيان تماميِ شكل هاي »اقتدار« را برهم بريزد، تأثيري معكوس بر 
رفتارها بگذارد و امنيت فردي و جمعي را به خطر اندازد. به همين دليل، شماري از متخصصانِ 
مطالعات رسانه اي توجه خود را معطوف به »مباحثه هاي رسانه اي« كرده اند. در واقع، آن ها هم 

دل مشغول موضوع هاي روز هستند و هم معطوف به فرايندهاي بلند مدت.
كتابي به نسبت كوتاه، هم چون كتاب حاضر، الزم است در گزينش موضوع ها نهايت دقت 
را به خرج دهد و آن ها را اولويت بندي كند. نقش گسترة همگاني، عرضه، انتشار و اشاعۀ 
اطالعات، رشد شبكه ها و پديدار شدن سرگرمي هاي رسانه اي، مثال  هايي در اين باره هستند. 
هم چنين تمركز آن بيش تر بايد بر تغيير باشد تا تداوم. البته گه گاه يادآوري خواهيم كرد كه 
وقتي رسانه اي تازه پا به عرصه وجود مي گذارد، رسانه هاي قديمي تر فراموش و از دور خارج 
نمي شوند، بل كه به هم زيستي و تعامل با مولود تازه مي پردازند. نسخه هاي خطي و دست نوشته ها 
اهميت خود را هم چنان در عصر چاپ حفظ كردند. از اهميت  كتاب و راديو نيز در عصر 
تلويزيون كاسته نشد. در واقع، رسانه ها را بايد هم چون يك نظام مطالعه كرد؛ نظامي كه مدام 
دستخوش تغيير است و عناصر مختلف آن، پيوسته، نقش هاي كوچك تر يا بزرگ تر ايفا مي كنند. 
آن چه در پي مي آيد، در اساس، يك تاريخ اجتماعي و فرهنگي و دربردارندة مؤلفه هاي 
به خصوص ـ فن آوري است، اما جبرگرايي فن آورانه را كه بر ساده سازيِ  سياست، اقتصاد و ـ 
گمراه كننده تكيه دارد، مردود مي شمرد. در آغازِ مطالعات رسانه اي، متخصصان ارتباطات، 
داشتند.  قرار  )78ـ1902(  لَسول34  َهرولد  سياست  انديش مند  فرمول كالسيك  تأثير  تحت 
او فرمولي ساده، اما به حق شايسته توجه، را ارائه كرد. در فرمول لَسول، ارتباط در قالب اين 
پرسش ها بيان شده است: چه كسي، چه چيزي را، به چه كسي، از چه مجرايي و با چه تأثيري 
مي گويد؟ در اين فرمول، »چه« )محتوا(، »چه كسي« )كنترل( و »به چه كسي« )مخاطب( 
اهميتي يك سان دارند. البته همين اهميت را بايد دربارة پرسش »كجا« نيز قائل شد. پاسخ هاي 
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گروه هاي مختلف مردم به آن چه مي شنوند، مي بينند و مي خوانند نيز همواره نيازمند تأمل اند. 
اين كه اين گروه هاي مختلف چقدر بزرگ هستند ـ و اين كه آيا يك »توده« را تشكيل مي دهند 
يا نه ـ سؤال  هايي مربوط هستند. زبان توده ها در خالل قرن نوزدهم شكل گرفت. اين امر به ما 
يادآوري مي كند كه در فرمول لَسول به هنگام بررسي »به چه كسي؟« الزم است دربارة »به چند 

نفر؟« نيز بينديشيم.
براساس اوضاع و احوالي كه ارتباط گران در هر لحظه از يك روي داد ارتباطي در آن 
پيام هايي را كه  نيز  ايشان و  قرار دارند،  مي  توان هدف هاي فوري، راهبردها و روش هاي 
به اشتراك مي گذارند، فهم كرد. در اين ميان،  تفكيك تأثيرهاي بلندمدت ارتباط، به ويژه 
پي آمدهاي ناخواسته و گاه شگفت انگيز كاربرد يك وسيلۀ ارتباطي به جاي وسيله اي ديگر، با 
وجود برخورداري انسان از موهبت بازنگري،  حتا دشوارتر است. در واقع، اين كه آيا كاربرد 
واژة »تأثير« درست است يا نه، محل مناقشه است، زيرا معناي ضمني  تأثير اين است كه ارتباط 
را رابطه اي يك سويه و علت و معلولي مي دانيم. ]شايد به تر باشد به جاي رابطۀ يك سويۀ علت 
و معلولي  ـ م.[ از واژ ه هاي »شبكه« و »وب« استفاده كنيم كه در قرن نوزدهم نيز به كار مي رفتند. 

]و البته مقصود از آن بستر ارتباطي چند وجهي بود  ـ  م.[ 
تمركز اين كتاب بر غرب مدرن است؛ از اواخر قرن پانزدهم به بعد. داستان را با چاپ 
)1450( آغاز مي كنيم و نه با الفبا )2 هزار سال ق. م.(، نوشتار )5 هزار سال ق .م.( و يا سخن 
گفتن. اما با وجود اهميتي كه همگان براي يوهان گوتنبرگ35 )68  ـ1400( قائلند، آن چنان كه 
خوانندگان يك روزنامۀ انگليسي او را به عنوان »مرد هزاره« انتخاب كردند36، هيچ سرآغاز 
روشن و يا نقطه صفري براي داستان ما وجود ندارد. حتا گاه ضروري است كه به اختصار به 
جهان باستان و قرون وسطا بازگرديم. در آن روزگاران، ارتباطات امري فوري و بالفصل نبود، 

اما سراسر جهان شناخته شده را در برمي گرفت.
هرولد اينيس كانادايي، از جمله پژوهش گران قرن بيستم بود كه به اهميت رسانه ها در 
جهان باستان اشاره كرد. اينيس، اقتصادخوانده و شهرت خود را مديون نظريه اش دربارة 
توسعۀ كانادا بود. او در نظريۀ خود، كه اصطالحاً نظريۀ »كاالي اساسي«37 نام گرفته، سلطۀ 
از پيِ هم تجارت پوست، ماهي، كاغذ و تأثيرهاي اين چرخه ها را بر جامعۀ كانادا متذكر 
 شد. »هر كاالي اساسي به نوبۀ  خود تأثيرش را برجاي گذاشت و هر تغيير از كاالي قديم به 
كاالي اساسي تازه، بدون استثنا، باعث دوره هايي از بحران شد.« مطالعه دربارة كاغذ، اينيس 
را به بررسيِ تاريخ روزنامه نگاري هدايت كرد و مطالعه دربارة كانادا، كه ارتباطات اهميت 
چشم گيري در توسعۀ اقتصادي و سياسي آن، چه در دورة استعمار و چه در دوران پسااستعمار، 
داشت توجه او را به تاريخ تطبيقي امپراتوري ها و رسانه هاي ارتباطي آنان از دوران آشور38 و 
مصر باستان تا زمان حاضر جلب كرد. براي مثال، او در كتاب امپراتوري و ارتباطات39 )1950( 
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استدالل مي كند كه امپراتوري آشور پيش تازِ ساختِ شاه راه ها بود: ادعا مي شد كه هر پيام را 
مي توان ظرف يك هفته به مركز فرستاد و جواب آن را دريافت كرد. 

مراد اينيس،  در مقام يك مورخِ برجستۀ اقتصاد، از واژة »رسانه ها«، موادي بودند كه براي 
برقراري ارتباط به كار مي رفتند، از همين رو او به بيان تفاوت ميان مواد به نسبت با دوام هم چون 
چرم نوشت، ِگل و سنگ با محصوالت به نسبت ناپايدار مانند پاپيروس و كاغذ پرداخت )در 
بخش هاي مربوط به  »عصر«هاي بخار و الكتريسيته نظر اصلي او را دربارة رسانه هاي مادي40 
ارتباطات بررسي خواهيم كرد(. به اعتقاد اينيس، براي مثال، در تمدن آشور، استفاده از مواد 
سنگين تر به سوگيری فرهنگي نسبت به زمان و سازمان هاي مذهبي انجاميد، در حالي كه 
كاربرد مواد سبك تر، كه جابه جا كردن سريع تر و به نقاط دورتر را ممكن  ساخت، موجب 
گرايش به مكان و سازمان هاي سياسي شد. برخي از كارهاي نخستين او در حوزة تاريخ 
ضعيف هستند و برخي از مفاهيمي كه به كار برده است مبهم اند، اما انديشه هاي اينيس و 
روي كرد تطبيقي گستردة او هم چنان مشوق و الهام بخش پژوهش گرانِ بعدي در اين حوزه 
است. بايد اميدوار بود در آينده، مورخان به تجزيه و تحليل كاربرد پالستيك و سيم بپردازند، 

آن چنان كه اينيس به نقش سنگ و پاپيروس پرداخت. 
مفهوم اساسي ديگر در نظريۀ پيش رو اينيس، اين انديشه بود كه هر رسانۀ ارتباطي تمايل 
دارد كه انحصار شناختي خطرناكي به وجود آورد. اينيس قبل از اين كه عزم خود را براي 
اقتصاددان شدن جزم كند، با جديت در اين فكر بود كه كشيشي باپتيست41 شود. عالقۀ 
اقتصاددان ما به رقابت و در اين خصوص رقابت ميان رسانه ها، با انتقاد راديكال پروتستانيِ او 
نسبت به »حرفۀ كشيشي« پيوند خورد. بدين ترتيب، اينيس استدالل مي كرد كه كاغذ و چاپ، 
بنيان انحصارِ فكري راهبانِ قرون وسطا را، كه بر متون خطي و چرم نوشته ها استوار بود، سست 
كردند، هم چنان كه يوناني ها و الفباي آن ها »قدرت انحصاري« كاهنان را بر »نوشتار« در عصر 

هيروگليف متزلزل كردند.
اما در بابِ يونان باستان، اينيس بر نطق و گفتار بيش از الفبا تأكيد مي كرد. او نوشت: »تمدن 
يونان بازتابي از قدرت گفتار بود.« از اين نظر، او از همكار اهل تورنتو خود، اريك هوالك42 
1903( پِي روي مي كرد. كتاب هوالك با نام ديباچه اي بر افالطون43 )1963( بر فرهنگ  )88ـ 
شفاهي يونان باستان تمركز داشت؛ سخن راني هاي مجلس آتن و اجراي نمايش نامه ها در 
فضاي باز آمفي تئاترها عناصر مهم فرهنگ يوناني بودند. در آتن، همانند ديگر فرهنگ هاي 
شفاهي، آوازها و داستان ها به شكل هايي منعطف و سيال و نه قطعي و نهايي به اجرا درمي آمدند 
و خلق اثر، كاري جمعي بود. بدين معني كه آوازه خوان ها و قصه گوها پيوسته موضوع ها و 
عبارت ها را از يك ديگر تقليد و اقتباس و آن ها را جرح و تعديل مي كردند )هم چنان كه 
امروزه پژوهش گران چنين مي كنند، گر چه سرقت ادبي كاري نكوهيده است و درك مالكيت 
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معنوي ما را وامي دارد كه دست كم در پانويس ها به منابعي كه مطالب را از آن ها به عاريت 
گرفته و اقتباس كرده ايم، اذعان كنيم(. 

در توضيح فرايندِ خلقِ اثر، ميلَمن پَري44 )35 ـ1900(، استاد دانش گاه هاروارد، استدالل 
مي كند كه نمايش نامه هاي ايلياد و اوديسه45 در اساس، اشعاري بالبداهه بوده اند و دليل اين كه 
تا امروز به حيات خود ادامه داده اند اين است كه به رشتۀ تحرير درآمدند. پَري، براي آزمودن 
اجراهاي  و  داد  انجام  دهه 1930  روستايي46  يوگسالوي  در  ميداني  پژوهشي  خود،  نظريۀ 
شاعران قصه پرداز را با دستگاه ضبط صدا47 )سلف نوار ضبط صوت( ضبط كرد. او به تجزيه 
و تحليل اصطالح هاي تكراري )با بررسي عبارت هايي چون »درياي مِي گون«48( و مضمون ها و 
درون مايه هاي تكراري )مانند شوراي جنگ و مسلح شدن يك سلحشور( پرداخت. اين عناصرِ 

پيش ساخته، آوازه خوان ها را قادر مي ساختند كه ساعت ها به قصه گوييِ بالبداهه بپردازند.
در كار پَري، كه دست يار پيشين او آلبرت لرد49 آن را در كتاب آوازه خوان قصه ها50 
)1960( توسعه داد، يوگسالوي، همانند يونان هومري، شاهد جنبه هاي مثبت فرهنگ شفاهي 
بود كه يك سره ناديده انگاشته مي شدند، هم چنان كه امروزه گاه چنين است و از فرهنگ 
شفاهي تنها به عنوان فرهنگ »بي سوادها« ياد مي شود. اين كه غلبۀ ارتباط شفاهي به فرهنگ 

يونان باستان شكل داد، امروزه نظري رايج در ميان محققان كالسيك است.
اسكندر كبير در لشكركشي هايش ايلياد هومر را درون جعبه جواهرات گران بها هم راه 
خود مي برد. در همين دوره، كتاب خانه اي عظيم با بيش از 250 هزار طومارنوشته51، در 
شهري كه اسكندريه نام گرفت، بنا نهاده شد. به هيچ روي تصادفي نبود كه در پيوند با اين 
كتاب خانۀ بزرگ از دست نوشته ها، كه امكان مي داد اطالعات و انديشه هاي افراد، مكان ها 
منتقدان  از  مكتبي  مقايسه شوند،  يكديگر  با  و  كنار هم مطرح  در  مختلف  زمان هاي  و 
پرورش يافت. اين منتقدان از منابع كتاب خانه، بيش  از همه براي بسط روش هايي بهره 
گرفتند كه تنها در عصر چاپ احتمال گسترش  آن ها وجود داشت. توازن ميان رسانه ها 
در كتاب رزاليند تامس52 به نام سواد و شفاهي بودن در يونان باستان53 )1922( مورد بحث 

قرار گرفته است.
در جهان باستان، خاصه در رم و در عصر آگوستوس54، شمايل ها و به ويژه مجسمه ها 
شكل هاي مهم ديگر ارتباط و در واقع پروپاگاندا بودند. اين هنرِ رسميِ رومي قرار بود بر 
شمايل نگاري كليساي آغازين تأثير بگذارد؛ براي مثال، شمايل مسيح در اثر مسيحاي فرمان روا55 
اقتباسي از تصوير امپراتور بود. براي مسيحيان، شمايل ها، هم ابزاري براي انتقال پيام بودند و 
هم وسيله اي براي باوراندن و برانگيختن. هم چنان كه متكلم يوناني، قديس باسيليوس كبير56 
)79ـ330 م( مي گفت: »هنرمندان همان قدر با نقاشي هاي شان در خدمت مذهب بودند كه 
540 م(  خطيب ها با فصاحت و نفوذ كالم شان«. به همين شيوه، پاپ گرگوريوس كبير57 )604ـ 
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آن چنان به توصيف و توضيح شمايل ها مي پرداخت كه گويي نوشته اي را كه براي با سوادان 
به رشتۀ تحرير درآمده بود براي اكثريت عظيم ناتوان از خواندن توضيح مي دهد. چگونگي 
لمس كردن شمايل ها نيز درخور دقت است. بوسيدن نقاشي ها و مجسمه ها شيوه اي مرسوم 
براي بيان عشق و ارادت بود، هم چنان كه مي توان امروزه همانند اين رفتار را در دنياي كاتوليك 

و ارتدكس ديد.
كليساي روم شرقي )بيزانس(58 به نمونه هاي كهن وفادار باقي ماند. شمايل مسيح در مقام 
»فرمان رواي همه«59، بر موزائيك هاي تزئيني بخش هاي داخلي گنبد كليساهاي بيزانس نقش 
بست. در بخشي از اروپا، كه سواد در پايين ترين سطح بود، فرهنگ بيزانس، فرهنگي از 
شمايل هاي نقاشي شدة مسيح، مريم مقدس و قديسان بود، چندان  كه يك راهبِ بزرگِ قرن 
هشتمي اعالم كرد: »انجيل ها با كلمه ها نوشته شدند، اما شمايل ها با طال نگاشته مي شوند.« 
اصطالح »شمايل نگاري« به فرهنگ سطح باال راه يافت و سپس در قرن بيستم راه خود را به 
فرهنگ عامه گشود، قرني كه در آن »شمايل« براي اشاره به آدمي مشهور و البته غيرمذهبي 
و اين جهاني هم چون مدونا، خواننده پاپ، به كار مي رود. مثال مدونا60 به اندازه كافي گوياي 

وضعيتِ امروزي شمايل نگاري است.
شمايل هاي بيزانسي را مي توان در خانه ها،خيابان ها و هم چنين كليساها مشاهده كرد. در 

مسيح فرمان روا، 
در قابي بيضي شكل با 
تمثال هاي كاتبان احاطه 
شده است. لوح ها از جنس 
عاج فيل هستند. 
تصوير، مربوط به نيمة 
نخست قرن سيزدهم است
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كليساها شمايل ها در بخشي از محراب نگهداري مي شوند، در حالي كه درهايي حائل و 
مانع ميان محراب و مردم عادي هستند. چنين جداسازي اي در كليساهاي كاتوليك رومي 
وجود ندارد. در هر دو آيين، كليساي بيزانس و كليساي روم، نمادگرايي يكي از ويژگي هاي 
هنر مذهبي و پيام هايي است كه بيان مي كند، اما در بيزانس، برخالف غرب تا دورة نهضت 
اصالح ديني، تعليم و آموزش از طريق فرهنگ بصري گاه مورد حمله بود، هم چنان كه 
نابود  به عنوان بت، حمله مي بردند و آن ها را  به طور دوره اي بر شمايل ها،  شمايل شكنان 

مي كردند. اين جنبش در 726 م به اوج خود رسيد.
نيز  انساني را در هنر مذهبي منع كرده است، در آيين يهود  از چهرة  استفاده  اسالم، 
چنين است. به همين سبب مسجدها و كنيسه ها چهره اي كامالً متفاوت از كليساها دارند. 
با اين وجود، در ايران از قرن چهاردهم ميالدي، نقش آدمي، هم راه با پرنده ها و حيوان ها 
در نسخه هاي خطي تذهيب شده برجسته شد. اين نوع نقاشي در امپراتوري عثماني و هند 
گوركاني61 به شكوفايي خود ادامه  داد. اين نسخه هاي خطي، تاريخ يا افسانه ها را به تصوير 
مي كشيدند. مشهورترين مثال غربي اين نوع تصويرگري، سوزن دوزي بايو62 به سال 1100 م 
است كه با وضوح و روشني تمام، فتح انگلستان را در سال 1066 م ترسيم مي كند. اين نوار، 
كه طول آن70 متر است، روايتي بصري است كه به دليل تكنيك ها و جلوه  هاي به كار رفته 

در آن گاه به يك فيلم تشبيه مي شود.

سوزن دوزي بايو: پارچه اي 
سوزن دوزي شده به طول 

70 متر و عرض 50 
سانتي متر كه قسمتي از 
وقايع كشورگشايي هاي 

نورمان ها و استيالي آن ها 
بر انگلستان را روايت 

مي كند. اين سوزن دوزي هم 
اكنون در موزة شهر بايو در 

فرانسه نگه داري مي شود.
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در كليساهاي قرون وسطا شمايل هاي حك شده بر چوب، سنگ يا مفرغ و منقوش 
كردن يا كشيدن شمايل ها بر شيشه  بندي هاي رنگي، نظام ارتباطي قدرت مندي را تشكيل 
مي دادند. ويكتور هوگو63، در كتاب گوژپشت نتردام64 )2ـ1831 م(، كليسا و كتاب را به منزلۀ 
دو نظام رقيب توصيف كرد: »اين، آن را خواهد كشت«. اما در واقع، اين دو نظام، براي 
مدتي طوالني به هم زيستي و تعامل با يكديگر پرداختند، هم چنان كه بعدها دست نوشته و 
چاپ با يك ديگر زيستند. به نوشتۀ مورخ فرانسوي هنر، اميل ماله65 )1954  ـ 1862(، »هنر در 
قرون وسطا جنبۀ آموزشي و تعليمي داشت«. مردم از تصويرها »هرآن چه الزم بود بدانند، 
مي آموختند: تاريخ جهان از زمان خلقت، احكام مذهب، عبرت ها و هشدارهاي قديسان، 
سلسله مراتب فضيلت ها، انواع علوم، هنرها و حرفه ها، همۀ اين ها از طريق پنجرة كليساها يا 

مجسمه هاي موجود در رواق ها آموخته مي شدند«.
آيين، رسانه قرون وسطايي مهم ديگري بود كه هم چنان اهميت خود را حفظ كرده 
است. اهميت آيين هاي همگاني در اروپا، از جمله آيين هاي مربوط به عيدها و جشن ها، در 
دورة هزار سالۀ 500 تا 1500م را مي توان بر اساس نرخ پايين سواد در آن روزگار توضيح داد 
)البته اين يك استنباط است و دليل كافي براي اثبات آن وجود ندارد(. آن چه امكان ضبط و 
ثبت نداشت بايستي به خاطر  سپرده مي شد و آن چه الزم بود به ياد آيد، بايد به شيوه اي قابل 
يادآوري ارائه مي شد. آيين هاي پرطول و تفصيل و نمايشي، هم چون تاج گذاري پادشاهان 

آنن،  پردة منقوش، 
آخر زمان، 
قرن چهاردهم م
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بر خاك  زانو  بر مسند قدرت،  برابر ولي نعمتِ   تعظيم واسال66 هايي كه در  و كرنش و 
مي ساييدند به تماشاگران نشان مي داد كه روي دادي مهم اتفاق افتاده است. نقل  و انتقال 
زمين با هديۀ اشيا نماديني مانند مشتي سبزه و يا يك شمشير هم راه بود. آيين، با عنصر بصري 
قوي، يك شكل عمدة تبليغ بود، همان گونه كه در عصر روي دادهاي تلويزيوني شده، 
تاج گذاري ملكه اليزابت دوم چنين بود. »نمايش باشكوه«67 واژه اي رايج در قرن هفدهم بود 

كه بار ديگر در قرن بيستم زنده شد. 
با وجود اين، اروپاي قرون وسطا را، هم چون يونان باستان، اساساً داراي فرهنگي شفاهي 
دانسته اند. در آن دوره، موعظه يكي از وسايل مهم گسترش و انتشار اطالعات بود. اچ. جي. 
چيتور68، عضو هيئت علمي دانش گاه كيمبريج، در اين بحث پيش قدم بود. او در كتاب از 
دست نوشته تا چاپ69 )1945( مي نويسد آن چه ما اكنون به آن ادبيات قرون وسطايي اطالق 
مي كنيم براي »عامۀ شنونده« توليد مي شد و »نه مردمان خواننده«. بنابر توضيح چيتور، اگر 
قرائت خانۀ كتاب خانۀ بريتانيا را مطالعه كنندگان قرون وسطايي پر مي كردند، »وزوز نجواها 
و پچ پچ زيرلب خواندن ها  تحمل ناپذير مي شد.« در قرون وسطا حساب هاي مالي به هنگام 
حساب رسي، به معناي واقعي كلمه، شنيده مي شدند. يعني كساني به اين حساب ها، در حالي 
كه به صداي بلند خوانده مي شدند، گوش مي دادند70. انواع شعرها نيز چنين بودند، خواه 
رهباني و خواه غيرمذهبي. داستان بلند در ايسلند قرون وسطا كه »ساگا« ناميده مي شود و 
پيشينه اش به گذشته غير يوناني رومي بازمي گردد، نام خود را از اين واقعيت گرفت كه به 
صداي بلند خوانده مي شد، به بيان ديگر، گفتاري بود يا اين كه مي شد آن را »نقالي«71 كرد.

پاپ ها و پادشاهان استفاده از نوشتن را بسيار تدريجي و از قرن يازدهم آغاز كردند. به 
نوشتۀ مايكل كلَنچي72 در كتاب از حافظه تا پيشينۀ مكتوب73، اعتماد به متن هاي نوشتاري 
حتا آهسته تر پديد آمد. براي مثال در انگلستان 1101 م شماري از مردم ترجيح مي دادند به 
كالم سه اسقف بيش از سندي مكتوب از پاپ اعتماد كنند. آنان با لحني تحقيرآميز، نوشته 
را »پوستِ قوچِ اخته شده « توصيف مي كردند كه با جوهر، سياه شده است. با وجود چنين 
مقاومت هايي، نفوذ تدريجيِ نگارش در زندگي روزمره در اواخر قرون وسطا نتيجه هاي 
مهمي در پي داشت؛ از جمله جاي گزين شدن عرف و سنت ها با قوانين نوشته شده، جعل 
سندها و و نيز اداره امور به دست كارمندان )روحانيان باسواد(. برايان استاك74 )1972( در 
كتاب پِي آمدهاي سواد75، پي آمد ديگر نگارش را ظهور بدعت گذاراني دانست كه افكار 
غيرارتدكس خود را با رجوع به متن هاي مقدس توجيه مي كردند. اين بدعت گذاران آن چه 
را كه اينيس انحصار »شناختيِ« روحانيت قرونِ وسطايي  نام داده است، تهديد مي كردند. 
به اين دليل و داليل ديگر، دانش مندان از طلوع فرهنگ نوشتاري در قرن هاي دوازدهم و 

سيزدهم ميالدي سخن به ميان آورده اند. 
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دو قرن قبل از اختراع چاپ، توليد نسخه هاي خطي، از جمله نسخه هاي خطي مصور، 
افزايش يافت. بدين ترتيب، فن آوريِ جديدي پا به عرصه گذاشت تا نياز روزافزون را به 
مطالب خواندني برآورده كند. در اين دو قرن، هنرهاي تجسمي نيز در حال بسط و توسعۀ آن 

هنري بودند كه در گذشته به صورت گري76 شناخته مي شد. 
دانته77، شاعر و جوتّو78 نقاش )1330ـ 1266م( هم عصر يك ديگر و هر دو شيفتۀ شهرت 
بودند. يك نسل بعد، پترارك79 )74ـ 1304م( عالقه اي همانند داشت. هر سه آنان در طول 
در  )1400ـ1340؟م(  چاوسر81  و  )75ـ1317م(  بوّكاتچو80  رسيدند.  شهرت  به  زندگي شان 
انگلستان نيز چنين بودند. چاوسر شعر در خورتوجهي به نام »منزل گه شهرت«82 سرود تا با 
توسل جستن به صورت هاي خيال، برگرفته از گنجينۀ ذهنش، در معناي شهرت انديشه كند. 
وي در »نامه اي به آيندگان«83 به جزئيات خصوصيات خود از جمله جزئيات ظاهرش پرداخت 
و با غرور اعالم كرد: »باشكوه، تا ابد شكوه مند باقي خواهد ماند«. در عصر چاپ، تأكيد بر 

دوام و مانايي از اين هم رساتر شد.
در پي توسعۀ ارتباط الكتريكي، كه با اختراع تلگراف در قرن نوزدهم آغاز شد احساسي 
از تغيير قريب الوقوع و فوري گسترش يافت. مباحثه هاي رسانه اي نيمه دوم قرن بيستم نيز به 
ارزيابي دوباره اختراع چاپ و تمامي فن آوري هاي ديگر، كه در آغاز هم چون عجايب با 
آن ها برخورد مي شد، دامن زدند. اين كه تغييرها در رسانه ها نتيجه هاي اجتماعي و فرهنگي 
مهمي داشته اند، در كل امري مورد توافق است، هرچند سرشت و گسترة پي آمدهاي آن ها 
هم چنان محل بحث هستند؛ آيا نتايج، در وهلۀ اول، سياسي هستند يا روان شناختي؟ از جهت 
سياسي، آيا به نفع دموكراسي هستند يا استبداد؟ همان طور  كه مي دانيم عصر راديو، نه تنها 
عصر روزولت و چرچيل، كه عصر هيتلر، موسوليني و استالين نيز بود. از جنبۀ روان شناختي، 
آيا خواندن و مطالعه كردن، گوش دادن و نگاه كردن، به تقويت هم دلي با ديگران منجر 
مي شود يا انزواي فردي را تشديد مي كنند؟ آيا تلويزيون و »شبكه« جامعه ها را نابود مي كنند 
يا اين كه شكل نويني از جامعه خلق مي كنند كه در آن مجاورت مكاني اهميت كم تري 

دارد؟
هم چنين آيا آثار سواد، يا تلويزيون، كم و بيش در همۀ جامعه ها يك سان است و يا 
اين تأثيرها بسته به اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي، متفاوت هستند؟ آيا مي توان ميان 
فرهنگ هاي چشم ]ديداري  ـ  م.[، كه در آن ها اهميت ديده ها از شنيده ها بيش تر است، با 
فرهنگ هاي گوش ]شنيداري  ـ  م.[ كه بيش تر با محيط هاي صدايي سازگارند، تمايز قائل شد. 
به لحاظ تاريخي، آيا »شكافي بزرگ« ميان فرهنگ هاي شفاهي و فرهنگ هاي باسواد يا ميان 
جامعه هاي قبل و بعد از تلويزيون وجود دارد؟ نسبت ميان موتور بخار و صنعتي شدن با اين 
شكاف چگونه است؟ لوكوموتيوها و كشتي هاي بخار، با اختراع، به كارگيري و توسعه موتور 
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بخار توانستند زمان مسافرت را كاهش و بازارها را گسترش دهند. و الكترونيك، كلمه اي كه 
در قرن نوزدهم كاربرد نداشت، برقراري ارتباط مستقيم و بي واسطه را همان گونه كه مفسران 

در قرن نوزدهم پيش بيني كرده بودند، بيش از پيش محقق كرد.
فقط  نه  دادند،  مثبت  پاسخ  پرسش ها  اين  به  رسانه اي  بحث هاي  آغازگران  از  برخي 
چيپوال كه نظريه پردازاني با پيشينۀ دانش گاهي كامالً متفاوت، هم چون مارشال مك لوهان و 
دانشجويش والتر اونگ84، كه بيش تر به خاطر كتابش شفاهي بودن و سواد85 )1982( شناخته 
مي شود، از اين جمله اند. مك لوهان خيلي زود به شهرت دست يافت، در حالي كه اونگ به 
اين كه يك كشيش و محقق باشد راضي بود. مك لوهان در كهكشان گوتنبرگ86 )1962(، 
كه آن را براساس تجربه هاي خود نگاشت، در فهم رسانه ها87 )1964( و آثار ديگر، و در 
تداوم كار هم كارانش در دانش گاه تورنتو، اينيس و هوالك، بر اهميت رسانه ها پاي فشرد 
و به شناسايي و تشريح ويژگي هاي خاص آن ها پرداخت، بي آن كه به انسان هايي كه وسايل 
ارتباط جمعي را به كار مي برند، ساختارهاي سازماني كه تأمين كنندگان محتواي رسانه ها در 

آن عمل مي كنند و هدف  هاي استفاده از رسانه ها توجه كند.
از نظر مك لوهان، كه در زمينۀ نقد ادبي تحصيل كرده بود، محتواي ارتباط آن قدر 
اهميت نداشت كه شكل ارتباط. او برداشت خود را به گونه اي بسيار موجز در عبارت هايي 
ماندگار هم چون»رسانه، پيام است« و تفاوت ميان رسانه هاي »گرم«88، هم چون راديو و سينما، 
و رسانه هاي »سرد«89، مانند تلويزيون و تلفن، بيان كرد. پس از مك لوهان، يك كانادايي 
ديگر، ديويد اولسون90ِ روان شناس، در كتاب جهان بر صفحۀ كاغذ91 )1994( اصطالح »ذهن 
فرهيخته«92 را وضع كرد. به طور خالصه، او استدالل مي كند كه تجربۀ خواندن و نوشتن، 
تغييرهايي در شيوة  تفكر ما دربارة زبان، ذهن و جهان به وجود آورده  است؛ گسترة اين 
تغييرها از پيدايش ذهن گرايي تا تشبيه جهان به يك كتاب را ]كه مي توان آن را خواند[ 
در برمي گيرد. اولسون تعبير ذهن فرهيخته را براي جمع بندي اين تغييرات به كار برد. اونگ 
كه بيش تر به مطالعۀ بافت و اوضاع و احوال اجتماعي عالقه مند بود، به دِينِ خود به مكتب 
رسانه اي تورنتو اذعان كرد )برگزيدن نام شهر تورنتو براي يك مكتب، همانند نام مكتب 
بر تفاوت هاي  او  ارتباط است.  فرانكفورت93، يادآور اهميت شهرها در نظريه هاي علمي 
ذهني ميان فرهنگ هاي شفاهي و فرهنگ هاي نوشتاري تأكيد و براي مثال به نقش نوشتن در 
 »بافت زدايي« از انديشه ها پرداخت. مقصود از بافت زدايي، خارج كردن ايده ها و انديشه ها از 
موقعيت هاي چهره به چهره اي است كه اين انديشه ها اساساً در آن ها ساخته و پرداخته شده اند، 

با اين هدف كه بتوان آن ها را در جاي ديگر به كار برد.
جك گودي، انسان شناس، دربارة هر دو پي آمد اجتماعي و روان شناختي سواد، بحثي 
به موازات اونگ دارد. براي مثال، او در كتاب رام كردن ذهن سركش94 )1977(، بر اساس 
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تجزيه  و تحليل فهرست نوشته هاي خاورميانۀ كهن، بر شناخت يا طبقه بنديِ دوبارة اطالعات 
تأكيد كرد. به اعتقاد او، طبقه بندي دوبارة اطالعات، شكل ديگري از بافت زدايي است كه 
نوشتن آن را ممكن ساخته است. گودي هم چنين برپايۀ كار ميداني  خود در آفريقاي غربي، 
تمايل فرهنگ هاي شفاهي را به آن چه »يادزدودگيِ ساختاري«95 مي نامد، خاطر نشان كرد. 
مقصود از يادزدودگي ساختاري، فراموش كردن گذشته، يا دقيق تر بگوييم به يادآوردن 
گذشته به نحوي است كه گويي گذشته شبيه اكنون بوده است. در مقابل، دوام اسنادِ نوشتاري، 
چونان مانعي بر سر راه اين نوع فراموشي عمل مي كند. به بيان ديگر، نوشتار، آگاهي نسبت 
به تفاوت ميان گذشته و حال را افزايش مي دهد. نظام شفاهي، منعطف تر و سيال تر است و 
نظام نوشتاري، باثبات تر. تحليل گران ديگر در موضوع پي آمدهاي سواد، به مثابه شرطي براي 
پيدايش انديشه انتزاعي و انتقادي، )افزون بر احساس يگانگي و خردمندي(، داعيه هاي قاطع  تر 

و فراگيرتري داشته اند. 
محققان ديگر اين داعيه ها را دربارة نتايج سواد مورد پرسش قرار دادند. به ويژه برايان 
استريت96، انسان شناس انگليسي، دركتاب سواد در نظريه و عمل97 )1984( نه تنها به انتقاد 
از مفهوم شكاف بزرگ پرداخت،  كه آن چه را گودي »الگوي خودسامان و مستقل«98 سواد 
 ناميد و يك »فن آوري بي طرف معرفي كرد كه مي توان آن را از بافت معين اجتماعي منفك 
ساخت« نقد كرد. استريت، به جاي مدل گودي، مدل سوادها را )به شكل جمع( پيش نهاد 
كرد. اين الگو بر بافت اجتماعي تجربه هايي چون خواندن و نوشتن، هم چنين نقش فعال 
بهره مند از سواد متمركز بود. او براساس مطالعات ميداني خود در ايران دهۀ  مردم عاديِ 
1970، مثال هايي براي نشان دادن تضاد ميان دو نوع سواد ارائه كرد: هنر خواندنِ متن، كه در 
مكتب خانۀ يك روستا تدريس مي شد، و هنر حساب  و كتاب، كه در مدرسۀ معمولي همان 

روستا آموخته مي شد.
شايد همين نكته درباره تركيۀ نيز صادق باشد. دولت تركيه در سال 1929 دستور داد خط 
آن كشور از عربي به الفباي غربي تغيير كند. دولت اعالم كرد: »ملت با خط خود و با ذهن 
خود در دنياي مدرن جاي دارد«. اين تغيير، اهميت نمادين رسانه هاي ارتباطي را به وضوح 
نشان مي دهد. اين دستور، با موضوع خاطره نيز ارتباط دارد. آن ها مي خواستند كشور خود را 
مدرن كنند و با تغيير خط، دست رسيِ نسل جوان  را به سنت مكتوبِ تركيه قطع كردند؛ البته 

در مدارس قرآني تركيه، هم چون ايران، خط عربي سنتي هنوز تدريس مي شود.
مباحثه ميان گودي و استريت، هم راه با بحث هاي تازه تر دربارة واقعيت مجازي100 و فضاي 
سايبر101، مثال هايي گويا و همواره مناسب براي نشان دادن روشن بيني ها و نيز محدوديت هاي 
سوگيري هاي رشته اي هستند. براي مثال، انسان شناس ها در مرحله كار ميداني، بيش تر از 
تاريخ نگاران فرصت دارند تا به تحقيق عمقي دربارة بافت و شرايط اجتماعي بپردازند، اما از 
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امكان مشاهدة تغييرات در طول قرن ها محرومند. از 1990، نويسندگان )از جمله  داستان نويس ها 
و فيلم سازان( تجزيه و تحليل رسانه ها را از سوي انسان شناسان و مورخان كنار گذاشته اند. 
در اين ميان، اقتصاددانان، وقتي با مسائلي مواجه مي شوند كه به دليل »جهاني شدن«102 پديد 
آمده اند، تمايل دارند بر چيزي تمركز كنند كه به لحاظ آماري قابل اندازه گيري باشد. برخي 
تهيه كنندگان و سناريونويسان با ناديده گرفتن دشواري رابطۀ علم و فن آوري »هرچيز را در 
جهان به نقطه ها، داده ها، به واحدهاي پيام كه در مغز و كمك كارِ آن، رايانه، قرار دارند تقليل 
مي دهند.« ديگران دل مشغول پيچيدگي و شيوه اي هستند كه رايانه سازمان دهي شناخت103 ما 

از علوم )و هنرها( و تصويري كه از واقعيت مادي داريم، تغيير داده است.
از نظرِ مورخان و متخصصان مطالعات اجتماعي، تقسيم ميان آن هايي كه بر ساختار تأكيد 
مي كنند و آناني كه بر عمل اصرار مي ورزند، موضوعي ادامه دار است. در يك طرف، كساني 
حضور دارند كه مدعي هستند رايانه هيچ نتيجۀ ديگري، بيش تر از آن چه سواد به ارمغان 
آورد، ندارد )از جمله سواد ديداري و سواد رايانه اي(. و پي آمدهاي آن تنها متوجه افرادي 
است كه از اين ابزار استفاده مي كنند. در سوي ديگر، كساني هستند كه معتقدند استفاده 
از رسانۀ جديد در بلندمدت، اگر نه زودتر، به طور اجتناب ناپذيري ديدگاه مردم را نسبت 
به جهان تغيير مي دهد. اين سو، ديگري را متهم مي كند كه مردم عادي را منفعل مي شمرد؛ 
هم چون اشيائي كه تحت تأثير سواد يا رايانه اي شدن قرار مي گيرند. آن سو نيز اين اتهام را وارد 
مي كند كه طرف مقابل، رسانه ها را، از جمله مطبوعات، به هنگام ترسيم ويژگي هاي شان، نه 

عاملِ تغييردهندة فرهنگ و جامعه، كه منفعل و بازتاب دهنده فرهنگ، مي  شمرد.
مي خواهيم  مخاطبان  از  برعكس،  بحث گذاشت.  اين  بر  پايان  نقطۀ  نمی توان  اين جا 
درحالي كه صفحه هاي بعد كتاب را مي خوانند ديدگاه هاي جاي گزين را مد نظر قرار دهند. 
در جايي كه روابط، فردي و اجتماعي، محلي و جهاني، در سياليت مداوم هستند، هيچ نظريۀ  
يگانه اي وجود ندارد كه بتواند نقشه و راه نمايِ كاملي از قلمرو معاصرِ فن آوري هاي ارتباطات 
به دست دهد؛ راه نمايي كه برخوردار از وضوح باال، درون راهبر و به طور متقابل، هم گرا باشد.


