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چکیده: 
آنچه که در پی می آید تالشی براي بررسی تاریخچه تکنولوژي هاي ارتباطی به بیان کلی است، تا 
جایی که به لحاظ انسانی مقدور باشد. هدف در نهایت تنها نگاهی اجمالی به تاریخ علمی رسانه هاست 
چرا که علوم رسانه اي در حال حاضر حوزه پژوهشی جدیدي است که اگر به خاطر پیشرفت پیروزمندانه 
این  که  است  دلیل  همین  به  واقع  در  و  نمی آمد؛  وجود  به  هرگز  نبود  اطالعاتی  جدید  تکنولوژي هاي 

تاریخچه با مشکالت عملی و روش شناسانه مواجه می شود.
واژگان کلیدى: رسانه، ارتباطات، فناورى، اطالعات.

***

یکی از مشکالت عملی این است که تکنولوژي هاي ارتباطی نسبت به محتوایشان گستردگی 
کمتري دارند و کمتر در دسترس هستند. به این منظور می توان رجوع کرد به شیوه اي که درآن 
مانده اند  باقی  همچنان  جنگ ها،  در  تکراریشان  و  قطعی  نقش  رغم  به  جاسوسی  سرویس هاي 
(نقل قولی از آخرین رئیس سرویس جاسوسی ورمشت  در مطالعات تاریخی سیندرالي نظامی)2  
که  واژه "ارتباط"  پیچیده مواجه می شویم که آیا  و  بغرنج  مشکل روش شناختی  سپس با این 
در حا ل حاضر بسیار بدیهی است را می توان در رابطه با زمان ها ومکان هایی به کار برد که با 
اصطالحات دیگر توصیف شده اند. به هر حال اهمیت یافتن این واژه در فلسفه ریشه در اثر جان 
الك با عنوان "تحقیقی در فهم بشري" دارد و بر این فرض بندرت قابل تعمیم استوار است که 
ارتباط به مفهوم ترجمه ایده هاي مشاهده شده به سخن و به طبع آن پیوند افراد مجزا از طریق 
"پیوندهاي زبانی" است.4  تنها مشکلی که وجود دارد این است که فلسفه نمی تواند پاسخ گوي 
این پرسش باشد که در وهله نخست انسانها قرار است چگونه، بدون زبان، به ایده ها و ادارکشان 
دست یابند. رهایی از این اغتشاش ژرف، تنها به مدد مفهوم تکنیکی اطالعات حاصل می شود، 
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که از زمان "تئوري ریاضی ارتباط" شنن، از هر گونه اشاره اي به ایده ها و مفاهیم و در نتیجه 
انسان پرهیز کرد.

سیستم هاي اطالعاتی در محدودترین معنا در واژه هاي ذخیره، پردازش و انتقال پیام خالصه 
می شوند. از سوي دیگر از آنجایی  که سیستم هاي ارتباطی عالوه بر پیام، کنترل عبور و مرور 
انسان ها و کاالها را نیز بر عهده دارند.5 انواع رسانه ها، از سیستمهاي جاده اي گرفته تا زبان، 
(درتحلیل مک لوهان) را نیز در بر می گیرند.6 با این وجود دلیل خوبی براي تحلیل سیستم هاي 
ارتباطی با همان روش تحلیل سیستم هاي اطالعاتی وجود دارد. در نهایت، ارتباط نیز مبتنی بر 
کنترل سیگنالهاست و هر چه سیگنالها پیچیده تر باشند، ارتباط نیز پیچیده ترمی شود حتی مجموعه 
سه گانه اطالعات، انسان ها و کاالها که از آنها به عنوان "اجزاء ارتباطی" یاد می شود، می توانند 

در اصطالحات تئوري اطالعات از نو فرمول بندي شوند:
اوًال، پیامها ضرورتًا دستوراتى هستند که انسان ها نسبت به آنها عکس العمل نشان می دهند.

ثانیًا، همان گونه که تئوري سیستم ها می آموزد، انسان ها اهداف نیستند بلکه نشانی هایی هستند 
که "ارزیابی ارتباطات بیشتر" را ممکن می سازند.7 

ثالثًاً، همان گونه که نژاد شناسی از زمان مائو و لوي اشتراوس آموزش داده شده است، کاالها 
نماینده داده هایی هستند که بین انسان هاي مذکور رد و بدل می شوند.

پردازش  فرمان هاي  و  عبور  آدرس هاي  سازي،  ذخیره  عملیات  داده ها  اگر  وجود  این  با 
داده ها را مقدور کنند، در آن صورت هر سیستم ارتباطی که به این سه علمیات مجهز باشد به 
یک سیستم اطالعاتی تبدیل می شود. این مسئله تنها به این امر وابسته است که سه عملیات در 
واقعیت فیزیکی به وقوع بپیوندند به گونه اي که یک سیستم به تکنولوژي ارتباطی مستقلی تبدیل 
تنها  نه  ماشین ها  که  می رسد  پایان  به  زمانی  تکنولوژي ها  این  تاریخچه  دیگر  عبارت  به  شود. 
انتقال آدرس ها و ذخیره داده ها را بر عهده بگیرند، بلکه توانایی کنترل پروسه فرمان ها را نیز به 
مدد الگوریتم ریاضی داشته باشند. از همین رو تصادفی نیست که پیش از آغاز عصر کامپیوتر 
که تمامی عملیات سیستم هاي ارتباطی مکانیزه شده بود، شنن توانست مدل رسمی اطالعات را 

توصیف کند. همانگونه که می دانید این مدل در برگیرنده پنج مرحله به هم پیوسته است:8
اوًال، منبع اطالعاتی وجود دارد که در هر واحد زمان یک پیام را از میان مقدار قابل شمارش 

یا غیر قابل شمارشى از پیام هاي ممکن، انتخاب می کند.
طریق  از  را  پیامها  که  است  فرستنده هایی  بیشتر  تعداد  یا  یک  کننده  تأمین  پیام  این  ثانیًا، 
کدگذاري هاي مناسب به سیگنال هاي تکنیکی تبدیل می کند( چیزي که بدون ذخیره اطالعات 

واسطه مقدور نخواهد بود).
ثالثًاً، این فرستنده ها تغذیه کننده کانالی هستند که انتقال سیگنال را در فضا و یا زمان از نویز 

فیزیکی و یا دخالت هاي مزاحم محفاظت می کند.
رابعًا، این کانال ها به یک یا چند گیرنده منتهی می شوند که بار دیگر پیام را از سیگنال - به 

کمک باز کردن کد الگوریتم- باز آفرینی می کند.
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خامسًاً، پیام دوباره ترجمه شده به آدرس یک غربال اطالعاتی می رسد.9  
با این وجود، این مدل دقیق نمی تواند براي تاریخچه واقعی تکنولوژي ارتباطی به کار گرفته 
شود چرا که در برگیرنده شواهد تاریخی نیست. به جاي اینکه به سادگی پنج جعبه سیاه شنن را 
بپذیریم- همانگونه که در زبانشناسی و انسان شناسی متداول شده است - بهتر این است که نقبی 
به تاریخ بزنیم تا دریابیم فرضیه سیر تکامل در وهله نخست چگونه حاصل شده است. با در نظر 
گرفتن فرضیه لوهان مبنی بر اینکه تکنولوژي هاي ارتباطی فراهم آورنده "یک جدا سازي درجه 
اول از اعصار هستند که دیگران را به سمت خود جلب می کند".10 منطقی خواهد بود که نتیجه 
گیري کنیم تحول تاریخی از واژه شفاهی تا نوشتاري با تجزیه تعامل و ارتباط برابر است و تحول 
از رسانه نوشتاري به تکنیکی بی تردید تجزیه ارتباط و اطالعات است. از همین رو، آنچه داریم 
روند تکاملی است که تنها در تئوري و کاربرد اطالعاتی ثمر بخش است که در حقیقت مشابه ضد 
مفهوم پرتکاپوي آنتروپى است.11 این روند تکاملی امکان تقسیم تاریخ رسانه هاي ارتباطی به دو 
بخش اصلی را فراهم می آورد. بخش اول در ارتباط با تاریخ نوشتن است و خود به دو بخش 
دست نوشته و چاپ تقسیم می شود. بخش دوم مربوط به رسانه هاي تکنیکی است که از اختراع 

اولیه تلگراف به کمک رسانه هاي آنالوگ تا نهایتًا رسانه دیجیتال کامپیوتر ادامه می یابد.

الف- نوشتن

1. دست نوشته
متمایز  آن  ماقبل  از  را  تاریخ  معموًال  آنها  "رسانه"  که  سواد  داراي  فرهنگ هاي  تاریخچه 
مى کند.12 به واسطه دو مجموعه از متغییرها تعیین شده است. مجموعه نخست به چیزي مربوط 
می شود که فلسفه آن را از زمان استویسز به عنوان یک مرجع به رسمیت شناخته یا نتوانسته 
به رسمیت شناسد: از آنجایی که محتواي یک رسانه همواره رسانه دیگري است13  و نوشتن 
(حتی براي ارسطو14) همان سخن گفتن است، می توان طبقه بندي هاي متفاوتی از دست نوشته ها 
داشت بر مبناي اینکه آیا آنها زبانهاي روزمره را به عالئم تصویري، هجایی یا آوایی پردازش می 
کنند.15  با این وجود تا جایی که رسانه نوشتن احتماًال براي نخستین بار- ذخیره سازي وانتقال، 
نوشته و پست و سپس متغیرهاي فیزیکی مربوط به ابزارهاي نوشتاري و سطح نوشته را به هم 
پیوند می دهد، در مورد چهارچوب زمانی و مکانی ارتباط نیز تصمیم می گیرد. این متغیرها در 
حقیقت زمان مورد نیاز براي انتقال و دریافت و دوام و قابلیت پاك شدن آنچه که نوشته شده و 

خصوصًا قابلیت انتقال پذیري این اطالعات را مشخص می کند.
درجه  دارند:  عهده  بر  را  نوشتن  و  سخن  میان  پیشرفت  کنترل  متغیرها  مجموعه  نخستین   
عملکرد حافظه، درجه تحلیل پذیري دستوري و احتمال اتصال سخن با یک رسانه دیگر که 
براي نیل به اهدافمان می توانیم آن را به عنوان زمینه مستقلی از پژوهش مردم شناسانه در مورد 
رسانه به کناري بگذاریم. دومین مجموعه از متغیرها به طرز چشمگیري با کم توجهی مواجه 
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شده اند که به احتمال بسیار این امر به سبب طبیعت مادي آن است. اما چنین چیزهاي ساده اي 
که  هستند  قدرتی  از  حاصل  منفعت  کننده  تعیین  نوشتاري  الیه هاي  و  نوشتاري  ابزارهاي  مثل 
رواج دست نوشته ها همواره منجر به آن می شود. اگر کشیش ها به ذخیره سازي آدرس ها یعنی 
آدرس خدایان و مردگان در زمانی طوالنی عالقه مند بودند، اگر تاجران به ذخیره سازي کاالها 
و انتقال آنها در زمانی طوالنی و در بیشترین مسافت عالقه مند بودند و در نهایت اگر جنگجویان 
بودند، درآن صورت  به انتقال فرمان ها در بیشترین مسافت با کمترین زمان ممکن عالقه مند 
قدیمی ترین دست نوشته ها که حدود 3000 سال پیش از میالد مسیح در سامرا و مصر تولید 
شده بودند، کاربردي اقتصادي و مذهبی داشتند. اما در قلمروهاي جنگی آنچه که تاریخدانان 
نظامی آن را " عصرحجر جریان فرمان" شفاهی می خوانند، تنها با ظهور ناپلئون پایان یافت.16 
جدا از فرمان هایی که از دهان به گوش منتقل می شد، تنها عالمت رمزي آتش بود که به منظور 
توسط  بسیار  احتمال  به  و  بودند  سریع  بسیار  شفاهی  پیام هاي  و  می رفت  بکار  عالمت دهی 
چنگیزخان ضبط شده اند در  اولین ظهور دست نوشته مربوط به کتیبه هایی است که به این طرز 
قابل قبولی،الیه نوشتاري ندارند. دو ستون مهر و یا نشان دو بعدي در رسانه خاك رس امکان 
ثبت آدرس ها را بر روي کاالها فراهم می کرد.این مهرها نمایانگر مالک کاال و محتویات آن 
جان  نظر  طبق  می آمدند.18  شمار  به  مقبره ها  خاموش  ساکنان  بیانگر  سنگی  نوشته هاي  بودند. 
جدایی    وسیله  به  دیگر  عبارت  به  و  اطالعاتی،  منبع  نبود  در  سیگنال ها  همانند  کتیبه ها  آزمن، 

ارتباط و تعامل، احتمال شکل گیري اصول و قواعد ادبیات را فراهم آوردند.19
در نقطه مقابل اداره سیستم هاي آبیاري رودخانه هاي بزرگ که در آن شهر ها و فرهنگ هاي 
متعال شکوفا می شوند، انتقال از کتیبه ها به صفحات نوشتاري قابل حمل و نقل بهینه و هنرهاي 
استادانه را برعهده داشتند. ازجمله سطوح نوشتاري قابل حمل ونقل می توان به بامبو و توت 
سفید در چین، سفالی که براي ذخیره سازي در بین النهرین استفاده می شد و پاپیروس به عنوان 
کاالي انحصاري نیل اشاره کرد. ازهمین رو همان رودخانه هایی که محل عبور و مرور برده هاي 
کارگر و کاالها بودند، به صورت همزمان فرمان هایی را از تخصیص آبی و درو محصوالت حمل 
می کردند(براساس تقویم و ریاضیات).20 همان شهرهایی که طرح انسان شناسانه سر، دست و 
نوشته هایی  نیازمند  کردند21  ترجمه  انبارها  و  خیابان ها  مکان ها،  معماري  الگوهاي  به  را  پیکر 
بودند که فرایند ذخیره و انتقال داده هایشان را پردازش کند. این وجود یک ناحیه یک دست 
گیري  شکل  موجب  نوشتن  آغاز،  زمان  همان  از  گفتار:  کردن  مکانمند  مثابه  به  متون  خود  در 
فهرست هایی بدون محتوا می شد که هیچ نشانی از شبکه هاي ارتباطی نوشتاري و یا شفاهی 
نداشتند اما به همین دلیل، هیچ معادلی در شرایط روزمره نداشتند.22 درمقابل، دستیابی بر فراز 
فضاي متحد – به عبارت دیگر تاسیس امپراتوري ها – تنها زمانی مقدور شد که دولت ها در 
دو دنیاي باستانی و مدرن کنترل قاصدهاي جنگجو را بر عهده گرفتند و عالوه بر این در زمان 
باستان از 1200 سال پیش از مسیح و پس از تلفیق دو نژاد از اسب ها، حرکت جنگجویان و 
قاصدها ممکن شد.23 هرودت معتقد است در دوران کالسیک هیچ چیز چابک و پر سرعتی بر 
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روي زمین وجود نداشت تا زمان اتحاد رسانه ها که راه سلطنتی ایران با سرویس پیام آوري از 
اسبان نر تاسیس شد تا به رغم بالهاي طبیعی، پیام هاي فوري را با سرعت بسیار منتقل کند. 
در این روش پیام از یک سوار به سوار دیگر و از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شد.24 
انگاریون نام فارسی این پست نظامی بود که ریشه در واژه اي یونانی به مفهوم قاصد دارد و به 
تبع در اشاره به تمامی فرشتگان مسیحی به کار گرفته می شود. شهر یونان در برابر امپراتوري 
ارتباطی ایران، خطوط تحریري دیگري را ارائه داد اما از تشریفات مشرقی پرهیز کرد. در وهله 
نخست الفباي یونانی ( از ضروریات هندو – اروپایی و به دلیل اینکه دردوران داد و ستد تجاري 
با نوشته هاي صامت سامی حاصل شد) حروف صامت اضافه را به حروف مصوت تبدیل کرد. 
از همین رو نخستین تحلیل کلی از زبان گفتار و قواعد آن انجام شد.25 این حقیقت که حروف 
مصوت براي نخستین بار عناصر موسیقایی- عروضی را کد گذاري کردند، امکان نت نویسی 
موسیقایی را فراهم آورد. به عالوه، در مکتب فیثاغورس نیز به این دلیل ساده که واژه هاي یونانی 
در برگیرنده ارزش هاي عددي هستند.26  امکان ریاضی کردن موسیقی تا آنجا که این امر به 

عنوان موضوع فواصل انتزاعی باقی بماند فراهم آمد.
ثانیًا، به نظر نمی رسد که روند پیروزمندانه الفباي آوایی نتیجه برآورد باالي درجه نوآوري 
بوده باشد و نه حاصل از وضوح توزیع آوایی اش. این امر موجب کاهش تالشی شد که براي 
آموزش سواد الزم بود و از این رو رازهاي معبد و کاخ را به حوزه عمومی منتقل کرد.27 این 
امر براي ادبیات مقدور شد که در وهله نخست حافظه شفاهی را ثبت کند (مانند هوا و یا اشعار 
کتابخانه  اولین  آتن  مستبد  کرد.28حاکمان  فراهم  را  نثر  در  اتحاد  موجبات  سپس  و  حماسی) 
عمومی را بنیان گذاري کردند، یوریپیدیس عالقه مند به کتاب به نخستین کتابخوان بزرگ در 

میان نویسندگان تبدیل شد.
این طومارهاي قدیمی اسم وابسته به کتاب مقدسشان را از شهري در فنیقیه بدست آورند که 
پاپیروس را صادر می کرد. این مکان در سال 500 پیش از میالد در دلتاي رودخانه نیل، واقع 
شده بود. امپراتوري رم نیز،29 بعد از پیروزي مصر، شبکه فرماندهی اش را بنا نهاد که در حقیقت 
شالوده امپراتوري را تشکیل می داد. این فرماندهی در برگیرنده قاصدان سوار، جاده هاي نظامی 
و پاپیروس هاي قابل حمل بودند. به عبارت دیگر امپراتوري، مکانیزم هاي انتقالی مستبدانه را 
با یک الفباي دموکراتیک تلفیق می کرد. کرسس پاپلیکس که توسط آگوستس پایه ریزي شد، 
ایستگاه هاي شبانه اي بود که در فاصله 40 کیلومتري بنا شده بود و در برگیرنده پست هاي در 
حدود 12 کیلومتري بود که به مقامات رسمی و لژیونر ها اختصاص داشت.30  شاید به همین 
دلیل بود که این ایستگاه به نقطه تبلوري براي شهر هاي اروپایی تبدیل شد. یک سرویس پستی 
دولتی در کنار تلگرافی دیدبانی که سریع تر از سریع ترین کشتی ها بود تا زمان ناپلئون برتري 
چندانی نداشت اما قدرت فرافکنی امپراتوري به نقل نویسنده فقید رومی، به منزله دفتري براي 
امپراتورها بود که فرمان هاي نوشتاریشان را به سراسر جهان بفرستند. در مقایسه با آنچه که در 
گذشته وجود داشت این رسانه انتقالی که براي دنیا به کار می رفت و اخبار سزار را بر روي 
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برگه هایی در شهر رم توزیع می کرد، بسیار کامل می نمود.
جاي هیچ گونه تردیدي نیست که پاپیروس سبک بود اما شکننده و ناپایدار به نظر می رسید. 
تنها راه نگهداري از پاپیروس، قراردادن آن در طومارها و خواندن آن با دو دست بود. به نظر 
زمانی  مجلدات  این  میان  در  مرجع  یک  یافتن  "احتماًال  کامپیوتر  تئوریست  اولین  ترینگ،  الن 
می طلبیده است".31 با ظهور دستخط هاي کهنه بر روي پوست آهو که براي نخستین بار توسط 
کتابخانه پرسیمون براي شکست انحصار پاپیروس مصري به کار گرفته شد و مسیحیان از سال 
140 بعد از میالد آن را به کار گرفتند در نهایت موجبات خلق فهرست کردن مطابق با موقعیت، 
کاغذ ها و سرانجام کناره ها را فراهم کرد. کتابها که با دوام تر بودند و قابلیت پاك کردن ونوشتن 
اضافی  هزینه  و  وزن  ارزش  بودند،  پذیر  نشانی  که  خاصی  صفحات  کنار  در  داشتند  را  مجدد 
همراه  بسیار  زحمت  با  و  کند  بسیار  که  شفاهی  حالت  از  را  خواندن  سرعت  کتابها  داشتند.  را 
بودند، ده برابر کردند. زمانی که اسقف امبروس از میالن (مطابق با شواهد مرید معروف وي) 
دست خط کهنه اي را می خواند، سکوت اختیار می کرد و چشمهایش بر روي صفحات متمایل 
می شدند و درجستجوي دست یافتن به مفاهیم بودند.32 در این دست خط، دست نوشته هاي قابل 
حمل، نشانی پذیر و قابل تفسیر صحرانشینان اولیه، یعنی یهودي ها و عرب ها، تحرك ناپذیري 

مجسمه ها و معابد خدایان را در هم شکست. 
بزرگ  کتابخانه  تخریب  به  این  بر  عالوه  که  مصر،  اسالمی  واتحاد  پاپلیکس  کرسس  زوال 
قدیمی مصر منجر شد، واردات پاپیروس از اروپاي غربی را قطع کرد. آنچه که بر جاي ماند 
محصوالت کشاورزي و کاغذ پوست بود که راهب ها بر روي آنها نسخه هاي مسیحی ممیزي 
شده اي را که بر روي پاپیروس نقش بسته بود، با فشار وارد می کردند. این درحالی است که 
در امپراتوري وابسته به رم شرقی جریان فرمان هاي نوشتاري از تمامی امپراتوري هاي گذشته 
به تصویب قانون نسخه هاي قدیمی منجر شد. از طریق چنین پل ها و یا فشردگی زمان بود که 
ترنسلیتیو استودیاي شکل گرفت. اما ترنسلیتیو ایمپریا در برگیرنده قوانین جدیدي از دور بود و 

از همین رو صفحه هاي نوشتن را در بر می گرفت که دستیابی به آنها راحت تر بود. 
در قرن سیزدهم، کاغذي که از طریق بغداد به چین وارد می شد به اروپا رسید و در آنجا بود 
که کاغذ رفته رفته توسط شهرهایی که به تجارت کتان می پرداختند، به کاغذ کهنه تبدیل شد. این 
صفحه نوشتن براي ظهور دانشگاه هایی که دپارتمان هاي کپی کتابشان و شبکه هاي پستی شان 
انحصار ذخیره صومعه ها را شکسته بود، کافی به نظر می رسید. در عین حال کاغذهاي موجود 
در کنار سیستم عددي هند که از عربستان وارد شده بود، موجبات ظهور شهرهاي تجاري را 

فراهم کرد.33 
نکته مهم در این زمینه را نمی توان به سهولت اختراع مشهور دفتر داري دوبل به شمار آورد 
چرا که مهم تر از این امر، نماد سازي ریاضی بود که براي نخستین بار باعث استقالل زبان هاي 
روزمره بسیاري شد. یونانی ها زمانی که دو عدد را با هم جمع می کردند به آن کی و رومانی ها به 
آن ایت می گفتند با این وجود از قرن پانزدهم به بعد پالس ( به عالوه) و ماینس( منها ) مطرح 
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و به عنوان نمادهاي بین المللی ریاضی شناخته شدند.
2. چاپ

اختراع چاپ توسط گوتنبرگ به مدد حروف قابل حرکت از مهرهاي کتاب، برخالف انواع 
قبلی اش در چین وکره، هم به صورت الفبایی (بعد از ناپدید شدن خطوط رابط) گسسته، احتماًال 
نمی توانست به منزلۀ انقالبی عظیم براي نسخه هاي قدیمی باشد اما نیازهایی را مطرح کرد که در 
نهایت به تولید کاغذ منجر شد.چاپ به عنوان نخستین خط مونتاژ در تاریخ تکنولوژي34  قابلیت 
پردازش داده هاي کتابها را بطور بالقوه داشت. چرا که تمامی کپی هاي یک ویرایش، بر خالف 
کپی هاي دستی، از یک متن برخوردارند و بسته هاي چوبی و حکاکی ها در همان مکان ها قرار 
می گیرند از همین رو می توانند بار دیگر در کنار هم قرار گیرند و براي نخستین بار فهرست هاي 
زمان  از  و،  عنوان ها  صفحه،  شماره  از  استفاده  با  آدرس دهی  نحوه  این  دهند.  شکل  را  الفبایی 
الیبنیتس.35 فهرستهاي کتابخانه اي الفبایی سیستم ارتباطی که به منزله یک علم است را مبتنی 
بر مراجع آن کرد در حالی که تصاویر کتاب ها فارغ از اشتباهات حاصل از کپی کردن، اساس 
مهندسی را شکل دادند.36 بی دلیل نبوده که واساري به این امر می بالید که ایتالیا، همزمان با 
دقیق  لحاظ تکنیکی  کرد که ترسیم هاي به  کشف  چاپ توسط گوتنبرگ، پرسپکتیو را  اختراع 
به  را  آنها  بلکه  نمی کنند  منسوخ  را  قدیمی  رسانه هاي  جدید،  رسانه هاي  می ساخت.  ممکن  را 
اجراهاي  زمان  آن  در  چاپ  که  آنجا  از  بنابراین  می دهند.  اختصاص  سیستم  قسمت هاي  سایر 
موسیقی و ادبی در مسابقات را به مثابه ادبیات و داستان هاي یک نویسنده، باز آفرینی می کرد، 
به نظر می آید که تکنیک هاي فیزیکی این مسابقات نیز (مطابق با فرضیه گامبرشت) به شیوه هاي 
صامت قابل اندازه گیري تبدیل شده اند.  عالوه بر این تنها در ارتقاء  فن چاپ بود که ارزش هاي 
ذاتی خط ظهور کرد و فردیت دست که جاي مهر هاي واژه ها و اسناد را می گیرند و به قلمروي 
سیستم پست و پلیس تبدیل می شود، مورد توجه قرار گرفت. اولین سیستم پست دولتی در آغاز 
مدرنیته، بعد از روش سیستم امپراتوري رم، همچنان براي ارتش و شبکه هاي دپلماتیک حفظ 
شده و از رمز نویسی که ظهورش همزمان با رمز گذاري جبري الفبا و نشانه هاي عددي ویت 

بود، حفاظت شد.37 
از سوي دیگر کشورهاي منطقه اي که به شدت توسط پست و اسلحه گرم کنترل می شدند، 
شبکه هایشان را بر روي یک عبور و مرور شخصی باز کردند این در حالی بود که شبکه هاي 
مذکور تنها در انحصار آنها بود و حق پادشاهی آنها از پست ها شمرده می شد. زمانی که مخبران 
تجاري پس از 1600 در شبکه پستی عمومی قرار گرفتند، روزنامه ها و ژورنال ها پا به عرصه 
شبکه هاي  گرفت،  صورت  سال 1650  از  پس  انسانها  انتقال  و  نقل  که  زمانی  گذاشتند.  ظهور 

پست-کالسکه به عنوان سرویس برنامه ریزي شده، تاسیس شد.38 
 با این حال انتقال ساختاري که اغلب ازآن یاد می شود از سیستمی اشرافی به سیستمی متعلق 
به عموم مردم طبقه متوسط، هرگز به وقوع نپیوست این درحالی است که گفته می شود سفرها، 
نامه ها، جزوه هاي چاپ شده و مقاله هاي انتقادي روزنامه هاي مردم سیستم قدیمی قدرت اروپا 
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را از بین برد.39 انتشارات طبقه متوسط حتی بدون کنترل سازگار از طریق اطاقک هاي مخفی و 
سانسور چاپ به عنوان محصول مصنوعی شرکتهاي تجاري باقی ماند که دفتر پستی جدیدشان 

نیمی از بودجه و نیمی از خزانه جنگ را تامین می کرد.40
به  مردم41  عموم  بین  در  خواندن  به  اعتیاد  که  بود  خانوادگی  دایره هاي  صمیمیت  در  تنها 
بیشترین حد رکورد دست یافت. در این میان ادبیاتی با زبان ملی که کمبود نفسانیت را به مدد 

تاثیر ارزشی بر مخاطبان جبران می کرد،42 زمینه ساز تکنولوژي هاي رسانه در آینده شد.43 
رسانه اي شدن دنیاي چاپ به احتمال بسیار ریشه در مطالعات روزمره اي دارد که دیگر مانند 
زمان سنت امبروس به عنوان مزیتی براي نخبگان به شمار نمی رفت و راه را براي دموکراسی 
از طریق سواد عمومی هموار کرد. اما دقیقًا این خواندن بدون کوشش یک مشکل سیستماتیک 
دیگر را به وجود آورد چرا که برخالف نوشتن بر روي پوست حیوان، کتاب هاي چاپ شده 
به منزلۀ ابزارهایی براي ذخیره هستند که امکان پاك شدن ندارند. حدود سال 1800 ( به نقل 
دسترس  در  آن  درمورد  کافی  کتابهاي  که  نداشت  وجود  دانش  از  اي  شاخه  هیچ   (  Fichte از 
الزم  تکنیک هاي  و  شدند  برخوردار  بیشتري  گسترش  از  علوم  و  ادبیات  نتیجه  در  نباشد.44  
را دریافت کردند. جدا از وجه ادبى نقل قول هاي نخبگان پژوهش، و یادآورنده هاي بیانى، به 
سوي یک رویکرد تفسیري که مقدار داده هاي چاپ شده را به چکیده آن، و به عبارت دیگر 
به مقدار کمترى از داده ها کاهش مى داد. پیامد موجود براي سیستم ارتباطی که علم است، از 
زمان اصالح همبولت، شکل گیري سخنرانی هایی بدون کتاب درسی، سمینارهایی به منزله تفسیر 
و پیشرفت در دانشگاه هاي فلسفه اي بود که روح مطلق آنها تنها یادگاري تمامی اشکال قبلی 
دانش و رساله هایشان را نگهداري می کرد از همین رو نیمرخ علم، تفسیر کلیت کتاب ها را تشکیل 
داد.45  در دنیاي واقعی این شکل نوشتن به انقالب صنعتی تبدیل شد. در جایگاه ترکیب هاي 
بی شمار گوتنبرگ، دروجه کاربردي نیز، جبر بی نهایتهًا مطرح شد: ماشین هاي تولید بى پایان 
کاغذ، درسال 1800، جایگزین اشکال گسسته و ورقه هاي قالبی شدند. از سوي دیگر کاغذ هاي 
خمیري که از جنگل هاي پایان ناپذیر آمریکا سرچشمه می گرفتند، مواد اولیه مورد نیاز براي 
چاپ گسترده را از سال 1850 تامین کردند و جایگزین وسایل کهنه شدند. در نهایت ماشین 
تحریر از سال 1880 تفاوت میان نوشتن و چاپ را نمایان کرد46 این گونه بود که دریچه هایی به 
سوي ادبیات مدرن گشوده شد.47 ماالرم 47 ساله بود که براي نخستین بار راه حلی براي تقلیل 
ادبیات به معنی لغوي آن،یعنى 26 حرف، ارائه داد و این گونه بود که رقیب دیگري برایش در 

میان رسانه ها یافت نشد.

ب. رسانه هاي تکنیکی
از  نمی کنند.آنها  استفاده  روزانه  زبان  یک  کدهاي  از  تکنیکی  رسانه هاي  نوشتن،  برخالف   
پروسه هاي فیزیکی بهره می جویند که از ادراك انسانی سریع تر هستند و مستعد فرمول بندي در 

کدهاي ریاضیات مدرن هستند.



227

1. فن تلگراف و تکنولوژي آنالوگ 
بدیهی است که همواره نیاز به رسانه هاي تکنیکی وجود داشته است چرا که هرگونه ارسال 
سیگنال ها به واسطه ابزارهاي شنیداري و یا دیداري فی نفسه تکنیکی است. با این وجود در 
یا  و  بوته  از  که  تلگراف  یا  و  دود  سیگنال هاي  چون  کانال هایی  صنعتی شدن،  از  پیش  دوران 
سرعت نور استفاده می کردند و یا حتی زنجیره هاي پر سر و صدایی که از سرعت صوت سود 
می جستند، تنها زیر سیستم هاي یک زبان روزانه بودند. سیگنال چراغ دریایی از تروا به مسین 
که اسکلس در ژانر ادبیات تراژدي معرفی کرد، به منزله یک ریزسیگنال بود که سنگر محاصره 
شده را نمایان می کرد، گرچه این عالئم وابسته به قرار داد اولیه است.48 از سوي دیگر سوالی 
که همچنان به قوت خود باقی می ماند در این امر خالصه می شود که آیا فرم تلگرافی مطابق 
با نظریه پولی بیوس- قادر به کدگزاري الفباي یونانی به سینگال هاي نوري پنج باره و انتقال 
آنها بوده است یا خیر.49 نرخ اطالعات که تمامی محدودیت هاي اجرایی نوشتن را پشت سر 
می گذارد، نخستین بار به عنوان پاسخی براي ضرورت جریان فرمان در ارتش هاي گروهی و 
جنگهایی مطرح شد که از تسلیحات استاندارد سود می جستند. این امر مشابه نظریه الکاناي، 
سیاستمداري بود که با تحصیالت ابتدایی و قانون کپی رایت، ادبیات انقالب فرانسه را به سال 
1793 رقم زد. او همچنین موجبات شکل گیري مجمع ملی را با هدف ساخت خطوط تلگراف 
نوري فراهم کرد. این گونه بود که به عنوان دلیلی رسمی براي این انقالب، این استدالل شکل 
پروسه  می توانست  چپ  نوري  تلگراف  تنها  ملت،  یک  از  متشکل  حکومت هاي  در  که  گرفت 
انتخاب دموکراتیک را مقدور سازد. همان گونه که می دانیم روسو از ژنو آغاز کرد. با این وجود 
در زمان ناپلئون شبکه تلگراف نوري که کمتر عمومی و بیشتر انحصاري بود، باعث شکل گیري 
بخش هاي  کرد.  رها  فرمان  جریان  سنگی  دوران  از  را  جنگ ها  نهایت  در  که  شد  استراتژي 
علمیاتی مستقل این توانایی را داشتند که همزمان در جبهه هاي مختلف بجنگند چرا که ستادهاي 
ارتشی عمومی که به تازگی تشکیل شده بود، دانش نقشه کشی خودشان را به واسطه تلگراف 
به میدان حقیقی تحمیل می کردند.50 از همین رو تلگراف عمومیت ادبیاتى و اختفاي نظامی را 
در یک مقطع مشخص از تاریخ از یکدیگر جدا کرد چرا که عمومیت از نخبگان به کل جمعیت 
جنگ  در  سرانجام  عمومی  ارتشی  ستادهاي  و  مهندسی  مدرسه  نخبگان  از  یکی  یافت.  تعمیم 
1809 رسانه برقی و مخفی خود را کشف کرد و از آن براي دست یابی به اهداف متفاوت سود 
جستند. با حرکت تلگراف از نور به جریان مستقیم، نه تنها انسان و ایستگاه هاي تقویت غیر قابل 
اطمینان ناپدید شدند بلکه مجموعه مشهور 98 نشانه کلود چپ نیز به همین سرنوشت رسیدند. 
کد مورس با نقطه ها، فاصله ها و مکث هایش نوعى صرفه جویی در نشانه ها را کاربردي کرد 
که الیبنیتز قبًال با تئوري تلگراف در فرم کد دو تایی مطرح کرده بود.51 تلگراف الکتریکی که 
بر اساس بسامد حروف بهینه شده و به واسطه عدد واژه ها تعریف شده بود، نخستین گام در 
جاده تکنولوژي اطالعات به شمار می رفت. تا آنجا که به سازمان و تکنولوژي نیز باز می گردد، 
تلگراف انعکاس جهانی داشت. براي نخستین بار، اطالعات در شکل جریان موج هاي الکترو 
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مغناطیسی از ارتباطات ده برابر شد. کنترل گرافیکی از راه دور به مدد خطوط زمینی موجبات 
حضور یک شبکه خط راه آهن سیستماتیک را فراهم کرد .خطوط راه آهن نقل و انتقال کاالها و 
انسانها را مقدور ساخت  که از زمان جنگ داخلی آمریکا به بعد براي اهداف نظامی به کار گرفته 
می شد.53 با این وجود زمانی که پست به منزله سیستمی براي انتقال انسانها و کاالها به کار گرفته 
شد، دو کاربرد سنتی اش را از دست داد. این گونه بود که پست به تکنولوژي اطالعاتی محض 
مبتنی بر اصول پالك خانه ها و صندوق هاي پستی تبدیل شد و پیش پرداخت هایی چون تمبرها 
و اتحادیه پست جهانی شکل گرفت.54 جدایی از زمینی که فاصله هاي آن (درست مانند نقشه 
برداري ریاضی هم زمان ) در تضاد با تمامی سیستم هاي پستی پیش از مدرن است باعث شد که 
برآورد آن مشکل باشد چرا که تنها شمارش، سرعت مطلق بین المللی شدن را در پی داشت. از 
گزارشهاي بورس سهام تجارت جهانی و آژانس هاي تلگراف مطبوعات جهان تا امپراتوري هاي 
مستعمراتی که مانند امپراتوري بریتانیا بر اساس سرعت بنا شدند و در پی آن مونوپولی سیم هاي 
زیردریایی درجهان به وقوع پیوست55 همه در این طبقه بندي جاي می گیرند. پیامدهاى تکنیکی 
تلگراف همانگونه که زمان اطالعات را گسسته کرد، اختراعات مهمی بودند که به طرز تناقض 
آمیزى منابع سیگنال هاي مستمر را نیز دقیقًا پردازش کردند. تلفن بل، پرسود ترین امتیاز منفرد 
تمام دوران، در سال 1876 در شرایطی ظهور کرد که هیچ ابرازي تا آن زمان عملکرد مشابه براي 
انتقال چندین پیام از طریق یک کابل تلگراف به صورت همزمان را نداشت. در همین راستا یک 
سال بعد گرامافون توسط ادیسون به منظور ارتقاء  توانمندي کابل هاي تلگراف به جهانیان معرفی 
شد. و سرانجام مجموعه عکس هاي علمی مویبریج در سال 1895، پس از اختراع چلیپاي مالت 
و سلولوید، ظهور کردند که راه را براي سینما هموار کردند.فیلم و گرامافون، این دو رقیب قابل 
تکثیر گرامافون هاي ادیسون، امکان ذخیره داده هاي نوري و آوایی را فراهم کردند. از آنجایی که 
رسانه آنالوگ از نظر مکانیکی و الکتریکی مقرون به صرفه است، سرحدهاي ادراکی که توسط 
فکنر تعیین شده بود، در واگ هاي سخن و فاصله هاي موسیقیایی قابل تشخیص هستند، در همین 
جاست که تحلیل هاي یونانی به عنوان عناصر نهایی الفبایی متوقف می شوند و ترکیب هاي بسامد 
پیچیده به تحلیل هاي ریاضی منجر می شوند. نظریه بسامد بنیادي مدرن56  که از زمان اولر بر 
حوزه هاى محاسبات احتمال، موسیقی و نورشناسی حاکم بوده است، رسانه تکنیکی را جایگزین 
پذیرش  فرآیند  همسان  دیگر  واقعی  امر  سازي  شبیه  فرآیند  در  فیزیک  این  است.  کرده  هنرها 
توسط حافظه مبتنی بر زبان و یا تربیت نیست. اما توسط یک فیزیولوژي حسی که رسانه را در 
سطح جهان تضمین می کند و با سپاس از اقدامات اطالعاتی شنن، موفقیت حاصل شد.57 درهمین 
زمان، یک شکاف علمى  میان تاثیرات ناخود آگاه رسانه از یک سو و نیروهاي ابداعی از سوي 
دیگر (که از زمان اولین آزمایشگاه ادیسون قابل برنامه ریزي شد) ظاهر شد که به رغم مشارکت 
زنان در امور تلگراف، تلفن و ماشین تحریر58  دشمن ارتقاء  عمومی سواد است. در این نقطه 
تحول، نقش واالیی که از اهمیتی همسان با اختراع نوشتن برخوردار بود59  توسط میدان الکترو 
مغناطیسی مکسول و اثبات تجربی آن توسط هاینریک هرتز ایفا شد. از کریسمس 1906، زمانی 
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که فرستنده رادیویی فسدن رویدادهاي تصادفی را با فرکانس پائین و یا تلفیق بسامدي پخش 
می کردند، کانالهاي غیر مادي وجود داشتند. از سال 1906 که دي فورست از چراغ برق ادیسون 
درهاي کنترلی را ارتقاء داد، اطالعات براي هر نوع توسعه و دستکاري در دسترس بود. والوي 
ردیو به عنوان تلفن بی سیم براي شکستن انحصار کابل امپراتوري ارائه شد، در وهله نخست این 
وسیله به سیستم هاي سالح هاي جدید براي جنگ جهانی اول تبدیل شد و درنهایت هواپیما و 
تانک، به عنوان وسایلی که توسط کنترل از راه دور قابل حرکت و هدایت بودند، معرفی شدند.60 
پس از پایان جنگ از این تلفن هاي بی سیم براي جمعیت شهر نشین استفاده شد.61 رادیو در 
شکل مبدل " شفاهی ثانوي" 62 در حقیقت گذرگاه واژه هاي نوشتاري بود و وظیفه استاندارد 
کردن زبان هاي نانوشته را بر عهده گرفت و عالوه بر این انجمن هاي قبیله اي مستعمراتی را به 
ملت هاي مستقل تبدیل کرد.63 به همین صورت تلفن نیز درجریان توسعه اش از سیستم شماره 
گیري مستقیم از طریق تسهیم بسامد به خطوط ماهواره اي، امکان ایجاد شبکه هاي عمومی را 
وجود  این  با  شد.64  منجر  جهانی  دهکده  گیري  شکل  به  نهایت  در  و  کرد  فراهم  شهر ها  براي 
باند هاى عمومًا قابل دسترس به رغم ازدحام بحرانی شان تنها به صورت شکافهایى از یک طیف 
بسامدى باقى ماندند که از انتشار امواج بلند تا رادار دسیمتري نمودي از عملکرد کنترل نظامی 
و دولتی بود و از تمامی امواج رادیویی عمومی براي سرویس هاي مخفی استفاده می شد.65 برقى 
کردن داده هاي ورودى حسی به کمک مبدل ها و حس گرها این امکان را براي صنعت سرگرمی 
سازي فراهم کرد که در وهله نخست رسانه هاى ذخیره سازي آنالوگ را به یکدیگر متصل کند و 
در در وهله دوم آنها را به رسانه مخابراتی پیوند دهد. فیلم ناطق حافظه هاي بصري و صوتی را 
تلفیق کرد و رادیو، پیش از معرفی دستگاه ضبط صوت، رکوردهاي گرامافون را منتقل می کرد. 
اولین سیستم هاي تلویزیونی، پیش از ارتقاء  دوربین هاي الکترونیکی، فیلمهاي آینده را اسکن 
می کردند ازاین رو محتواي رسانه هاي سرگرم کننده همواره یک رسانه دیگر است که به نوعی به 

پیشرفت و ارتقاء آن کمک می کند.
 اما تمامی این جفتهاى تکنولوژي که قبًال بطور مستقل استاندارد شده بودند، گرچه باعث 
نماهنگها  تا  الکترونیک  موسیقى  و  رادیویى  نمایشنامه هاى  از  زیباشناسانه اى  شکلهاى  ظهور 
شدند، اما یک نقص کلی دارند: و آن اینکه هیچ استاندارد جامعی براي تنظیم کنترل و برگردان 
رسانه  تئوري  مرد  و  زن  قهرمان هاي  که  است  مقطعی  همان  دقیقًا  این  نداشت.  وجود  دوجانبه 
بنجامین براي نجات از راه رسیدند و درقالب ادیتورهاي استودیوهاي فیلمسازي و مهندسان صدا 
معرفی شدند واز تکنیک هاي مونتاژ دستی شان سود جستند.66 اینگونه بود که مداخه انسانی و 

دستگاه تنظیم خودکار با یک استاندارد جامع براي تکنولوژي دیجیتال بر جاي ماند.

2. تکنولوژي دیجیتال 
تکنولوژي دیجیتالی مانند یک الفبا عمل می کند اما مبنتی بر یک اساس شمارشی وعددي 
است. این تکنولوژي عملکردهاي پیوسته را با داده هاي تغییر شکل یافته رسانه آنالوگ جایگزین 
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می کند که آنها نیز عمومًا پیوسته هستند و مرور اجماعی گسسته در مقاطعی از زمان دارند که 
تا حد ممکن داراي مسافت مساوي هستند. همان گونه که 24 تکه از فیلم در یک ثانیه جاي 
می گیرد و یا حتی از زمان تلویزیون نیپتوك در یک بسامد باالتر قرار می گیرند. اندازه گیري، به 
همراه ارزیابی در یک سیستم عددي دوتایی، به منزله نیم آگاهی براي یک استاندارد رسانه جامع 
است. بر اساس برهان مرور اجمالی نیکوئیست و شنن هر شکل از سیگنال که ذاتًا محدودیت 
برد بسامدي دارد و یا اینکه دچار فیلترینگ می شود، می تواند با توجه به ارزش هاي اسکن شده 

حداقل دو بار باز آفرینی شود. 67 
اختالل تدریجی که در پروسه بوجود می آید برخالف نویز فیزیکی سیستم هاي آنالوگ به 

کمترین میزان ممکن تقلیل می یابد چرا که از قوانین سیستم دیجیتالی پیروي می کند.69
در سال 1936 بود که ماشین گسسته جهانی تورنینگ، اصول تکنولوژي دیجیتالی را توضیح 
داد. ماشین تحریري که بوجود آمد درحقیقت در برگیرنده نوار کاغذي بی پایانی بود که ایده 
آن به سال 1800 باز می گشت. در این ماشین کاغذ که براي ذخیره داده ها به کار گرفته می شد، 
نویسنده می توانست اطالعات را بنویسد، بخواند و پاك کند این درحالی است که یک دستگاه 
انتقال  دهنده که براي نشانی دادن به داده ها به کار می رفت، دستیابی به نشانه هاي هم جوار را 
در قسمت راست و چپ ممکن می کرد. این ماشین ابتدایی نه تنها مساوي با هر نوع ریاضیاتی 
به خوبی  که  سازي ماشینی  از طریق شبیه  را  به ریاضی  مربوط  مسائل  توانست  بلکه می  بود 
برنامه ریزي شده است، برطرف کند.70 این گونه بود که ماشین تورینگ به پیشرفتهاي مربوط 
به ذخیره، فهرست راهنما و پردازش داده هاي الفبایی و عددي دست یافت. این پیشرفت ها در 
حوزه الفبایی به شکل گیري لیست ها و کاتالوگ هایی منجر شد که در آنها فهرست هاي راهنماي 
کارتی ادبیات ژان پل در سال 1800 و فلسفه هگل مشاهده می شد71 و به ماشین هولریث براي 
سرشماري آمریکایی ها در سال 1890 منجر شد.72 در حوزه عددي، پیشرفت موازي از حسابگر 
شیکارت براي چهار محاسبه اصلی به شکل گیري کامپیوترهاي پیشگام انجامید.73 موتورهاي 
به  را  و پرتابه شناسی ها  مثلثات  از  مجموعه اي  بر  زمان  پیشرفت هاي  سال 1822  دیفرانسیلی 
معادل هاي متفاوت تقلیل داد این در حالی است که موتور تحلیل گري که بعد ها معرفی شد با 
هدف محاسباتی کردن تمامی تحلیل ها شکل گرفت.74 با این وجود براي دستیابی به جهانشمولى 
الفبایى عددى ماشین هاي تورینگ- با نام مستعار کامپیوتر- دو جریان پیشرفت جبر استداللی 
بویل و تئوري ناتمامیت گودل باید به یکدیگر می پیوستند. ماشین تورینگ سال 1936 بی تردید 
که  است  حالی  در  این  بود  موجود  غیر  و  بلند  بسیار  آن  کاغذي  نوار  و  می کرد  کار  کندي  به 
کامپیوتر نقطه مقابل آن است و به عنوان جانشین تکنیکی دستگاه تورینگ به منزلۀ معجزه اي 
وسایل  جمله  از  حقیقت  در  کامپیوتر  می شود.  یاد  آن  از  فضا  و  زمان  در  جویی  صرفه  براي 
ضروري براي جنگ جهانی دوم بود و در زمانی که شنن جبر بویل را اثبات کرد75 زیوز در حال 
ساخت اولین کامپیوتر بود.76 در پایان سال 1943 سرویس مخفی بریتانیا با کامپیوترهایی از راه 
رسید که بر اساس کدگشایی از رمزهاي موجود در جنگ کار می کرد.77 در نهایت درسال 1945 
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جون فون نویمان معماري امروزه متداول کامپیوترهاي با سرعت یک میلینیوم ثانیه را ارائه داد 
که براي بمب اورانیوم آمریکایی طرح ریزي شده بود.79 طرح فون نویمان عناصر سه گانه سیستم 

مذکور را به شرح ذیل توضیح داد:
داده هاي  شده  کنترل  فرمان  با  پردازش  براي  مرکزي  پردازش  واحد  یک  نخست  وهله  در 

الفبایى عددى از طریق قوانین منطقی و یا ریاضی وجود دارد.
در وهله دوم یک حافظه نوشتاري– خواندنی براي داده هاي متغییر و یک حافظه خواندنی 

براي فرمان هاي برنامه ریزي شده وجود دارد.
در وهله سوم یک سیستم گذرگاهی براي انتقال متوالی تمامی این داده ها و فرمان ها به شکلی 

متحد وجود دارد که از طریق آدرس هاي دوتایی توسط صفحات و ستون ها نمایش داده می شود.
ماشین هاي طراحی شده توسط فون نویمان به مدد این سه بخش به سا ختار بنیادي تکنولوژي 
اطالعاتی دست یافتند که عملکرد عناصر سخت افزار را به یکدیگر نزدیک می کرد. در این میان 
هیچ اهمیتی نداشت که محیط، داده هاي الفبایی و یا عددي را حمایت کند که به عبارت دیگر از 
آنها به عنوان ارزش هاي نوشتاري و یا رسانه اي یاد می شود. مهم این است که داده ها و آدرس ها 
تمامی به واسطه اعداد دوتایی نمایش داده شده اند. تمایز کالسیک میان عملکردها و استدالل ها، 
اپراتورها و ارزش هاي عددي نفوذ پذیر شدند. اما این دقیقًا تفکیک الفباست که اجازه مى دهد 
اینکه  دلیل  آیند.  در  خودکار  صورت  به  شبکه ها  و  روند  بکار  عملکردها  مورد  در  عملکردها 
فرآیند  کنترل  تحت  را  داده هایشان  می توانند  و  هستند  رسانه ها  تمامی  برگیرنده  در  کامپیوترها 
ریاضى پردازش سیگنال در آورند نیز در همین خالصه مى شود توان عملیاتی داده ها و زمان 
دستیابی تنها به پارامترهاي فیزیکی وابسته است. از سال 1948 که ترانزیستور جایگزین المپ ها 
و جریان هاي چاپی جنگ جهانی دوم شد و از سال 1968 که جریان هاي اختالطی جایگزین 
ترانزیستور واحد شد، کاهش فضا و زمان از جمله اهداف مهم بود.80  با این وجود براي پردازش 
انیمیشن هاي  و  تلویزیونی  تصاویر  که  زمانی  مانند  واقعی،  زمان  یک  در  وجهی  چند  سیگنال 
کامپیوتري نیاز دارند، سبک معمارى فن نویمان تبدیل به یک تنگنا شد. به همین دلیل بود که 
اعداد بزرگ کامپیوترهاي موازى مورد استفاده قرار گرفتند و مدارات بصري و بیولوژیکی که 
که  روزي  شد.  واقع  پیشرفت  و  بررسی  تحت  است،  نیاز  مورد  مغز  عملکرد  سازي  شبیه  براي 

پردازش سیگنال ها به محدودیت هاي فیزیکی امکان سنجى برسد، دور نیست.81 
این محدودیت مطلق جایى است که تاریخ تکنولوژي هاي ارتباطی به معناى واقعى کلمه در 
آن به پایان خواهد رسید. از لحاظ نظري تنها سؤالی که بر جاي می ماند این است که این اتمام 
یک  سؤال،  این  به  کالسیک  لوهان، پاسخ  مک  فروید  تا  از  کرده است.  پیروي  چه منطقی  از 
موضوع عمومی بوده است- بشریت که در حضور یک دنیاي طبیعی بی طرف، در وهله نخست 
واسطه هاى حسى و حرکتى و در نهایت هوش و ذکاوتش را در مصنوعات تکنولوژیکى به ظهور 
رسانده است. با این وجود اگر ریاضی سازى اطالعات شنن بر مبناي ایده بنیادین استنتاج متکى 
بود، از طریق یک انتقال مفهومى، کارآیى اطالعات یک انتقال متراکم از کارآیى پنهان تحلیلها،82 
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مداخله تنها به عنوان دخالت هاي یک هوش غیر دوستانه و تاریخ تکنولوژي هاي ارتباطی به 
انسان ها  به  اشاره  بدون  بود.  خواهد  درك  قابل  استراتژیک  ساختارهاي  از  مجموعه اي  عنوان 
و افراد، تکنولوژي هاي ارتباطی یکدیگر را باز بینی می کنند تا زمانی که در نهایت یک هوش 

مصنوعی به مسدود کردن هوش هاي احتمالی در فضا بیانجامد.83  
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