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از بهار، نوستالژى و ضريب نفوذ فناورى

موضوع  با  ويژه نامه اى  تهيه  و  گذشته  خاطرات  از  نوشتن 
در  همواره  كه  بود  موضوعاتى  از  يكى  فناورانه  نوستالژى هاى 
تحريريه مجله طرفداران زيادى داشت؛ و چند سال قبل براى مدتى 
يك ساله نيز بخش ثابتى از مجله در هر شماره به اين موضوع 
اختصاص يافته بود. يكى از داليل اهميت اين موضوع براى من 
پى گيرى  و  آن  از  يادگرفتن  و  تاريخ نگارى  نقش  به  كه  است  اين 
روندهاى تاريخى به خصوص در علم كم سن وسال «محاسبات» 

به شدت اعتقاد دارم. 
مشترك  نوستالژى  احتمال  به  آن  شاد  خاطره هاى  و  بهار 
تمام ايرانى ها است. اما به گمانم براى من اين نوستالژى بيش از 
سايرين با فناورى گره خورده است. اين نوستالژى به خصوص 
تعطيالت  كه  زمانى  برمى گردد.  مدرسه  دوران  آخر  سال هاى  به 
عيد فرصتى بود كه آن ميز كم ارتفاع كذايى كه دم و دستگاه يك 
نوارها  انبوه  و  جوى استيك  و  كاست پلير  همراه  به   64 كمودور 
بود، مى توانست مدتى بيش از چهار يا پنج  چيده شده  روى آن 
ساعت جلوى تلويزيون باقى بماند و من رها از تب وتاب درس و 
مشق مى توانستم تا ديروقت در دنياى اين «زبان برنامه نويسى- 
آبى  رنگ  دوران  آن  در  شوم.  غرق  بازى»  پلتفرم  سيستم عامل- 
يكى  نقطه  ضعف  و  سيستم عامل  مرگ  نشان  صفحه نمايش  در 
نشان  زندگى  آبى  صفحه  اين  نبود.  سيستم عامل  بازار  رقباى  از 
بيدارى دوباره نخستين نمونه هاى چيزى بود كه بعدها كامپيوتر 

شخصى ناميده شد. 
كتاب هايى  مطالعه  براى  بود  خوبى  فرصت  سال ها  آن  عيد 
مانند Advanced Programming Techniques كمودور 64 كه در 
بايد   pdf نام  به  محبوب  فرمت  و  ديجيتال  كتاب خوان هاى  غياب 
با دردسرهاى خاصى به صورت افست تهيه مى شدند. عيد براى 
كه  است  عيدى  تانخورده  يادآوراسكناس هاى  بقيه  مانند  هم  من 
البته در يكى از سال هاى اوليه دهه 1370 تمام شان در اولين روز 
Ac شدند كه امكان  on 6 بازشدن مغازه ها، صرف خريد كارتريج
فعال كردن كدهاى تقلب بعضى بازى ها و در كنار آن آزمودن زبان 
اسمبلى را هم برايم فراهم كرد. و اين نوعى خرج كردن پول بود كه 
به جز براى عده كمى از دوستان و هم ساالن، جز تعجب و البته گاه 
تمسخر چيزى به همراه نداشت. آن زمان فناورى محاسبات پديده 
نوظهورى بود كه عمال در هياهوى زندگى اصال به چشم نمى آمد.

هدفم از مطرح كردن اين خاطرات در كنار يادآورى خوشى هاى 
بهار، صحبت از ميزان نفوذ فناورى است. ما عادت كرده ايم كه 
ميزان نفوذ فناورى را با عدد و رقم و به صورت كّمى بسنجيم. 
نسبت كسانى كه به سيستم هاى كامپيوترى دست رسى دارند، به 
كسانى كه از آن ها محروم هستند يا نسبت كسانى كه به اينترنت 
دسترسى دارند به كل جامعه و مثًال نحوه توزيع پهناى باند را در 

ميان جمعيت جامعه با دردسرهاى فراوان اندازه مى گيريم و آن 
را شاخص توسعه و معيار اندازه گيرى شكاف فناورى مى دانيم. 
اگر با چنين ديدى اوضاع كنونى را با اوضاع سال هايى كه از آن ها 
ياد كردم، مقايسه كنيم، بى شك ميزان پيشرفت بى نهايت به نظر 
مى رسد. در خانه هاى همه آن نزديكان و دوستان، اكنون بيش از 
يك ماشين محاسب و تعداد بسيار بيشترى از تجهيزات محاسباتى 
قابل  حمل وجود دارد. نسبت تعداد اين دستگاه ها هرچند اندك به 
عدد صفر در زمان گذشته، درست همان بى نهايتى است كه اشاره 
كردم. اما گاهى فكر مى كنم بايد معيار ديگرى براى درك اين نفوذ 
و اهميت آن بيابيم. نه اين كه اين معيارهاى كّمى كاربردى ندارند و 
شاخص هاى مهمى محسوب نمى شوند، بلكه احساس مى كنم بايد 

به نوعى عامل كيفيت را نيز در اين معيارها داخل كرد.
اندازه  به  كامپيوترى  سيستم هاى  استفاده كنندگان  همه  آيا 
كاربران دو دهه پيش از كامپيوترشان سر درمى آورند؟ آيا عالقه 
به فناورى تنها بايد در حفظ مشخصات سخت افزارى گجت ها و 
مقايسه كردن آن ها با يكديگر خالصه شود؟ با در نظر گرفتن اين 
ديدگاه ميزان پيشرفت ما در دانش كامپيوتر و ضريب نفوذ فناورى 
اطالعات، از آن بى نهايت بسيار كمتر خواهد بود. به نظر مى رسد 
فناورى اطالعات هم مانند بسيارى از پديده هاى ديگر (مثًال ظهور 
خودروها در يك سده قبل تر) تازگى خود را از دست داده و به 
به  پديده اى  هر  فراگيرشدن  با  است.  شده  تبديل  عادى  پديده اى 
صورت معمول تمام مباحث مربوط به آن به نوعى سطحى تر و 
خوره هاى آن فناورى بيشتر و بيشتر به حاشيه رانده مى شوند. 
اگر  داشت،  نياز  زمان  سال  پنجاه  به  خودروها  همه گيرشدن  اگر 
نفوذ تلفن در جامعه به سى سال زمان احتياج داشت، اكنون ديگر 
رواج پديده اى مانند تلفن همراه كمتر از 20 سال و گسترش نفوذ 
چيزى مانند تلفن هاى هوشمند به كمتر از 5 سال زمان نياز دارد. 
با اين سرعت خيره كننده رشد، بيشتر ما فرصت عميق شدن در اين 
فناورى ها چه از جنبه هاى فنى و چه از ديدگاه تاثيرات اجتماعى 
را از دست داده و به مصرف كنندگانى صرف و بسيارى اوقات 

سطحى تبديل مى شويم.
عيد شايد فرصت مناسبى باشد براى انديشيدن بيشتر درباره 
دنياى جديدى كه با درهم تنيدن ماشين ها و انسان ها هر روز فرم 
تازه اى به خود مى گيرد. شايد بد نباشد كه عيد امسال را به قول 
انسانيت  و  فناورى  يا  جامعه  و  فناورى  تقاطع  در  گيك»  «راديو 
عيد  كنيم.  صحبت  بيشتر  انسانى مان  دغدغه هاى  از  و  بگذرانيم 
امسال شايد فرصتى باشد براى يادگرفتن بيشتر و عميق تر شدن 
در فناورى هايى كه هر روز با آن ها سروكار داريم تا شايد راه 

بهترى براى اندازه گيرى ضريب نفوذ اطالعات بيابيم. 
سال نو مبارك! 
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