نقدی بر انفعال در برابر توسعه تکنولوژی

موبایل؛ دروازهای به روی توسعه یافتگی
در بررســی قرن به قرن تاریخ تمدن نوع بشر ،علی رغم تمام
فراز و نشیب های مشهود ،پیشرفت و بهبود وضع رفاهی بشر
را جزء مشترک و جدایی ناپذیر تمام این روایت طوالنی می
یابیم .انتهای هر قرن در مقایسه با ابتدای آن مدرن و شگفت
انگیز است .اما قرن بیستم از این هم فراتر رفت .قرن بیستم،
قرنی بود متعلق به آینده .مثل یک مسابقه فوتبال جذاب که
*
هم گل دارد و هم کارت زرد و هــم کارت قرمز و هم تاکتیک
امید ستاری
و ضدتاکتیک های مدرن ،قرن بیستم جنگ جهانی داشت؛
ظهور و سقوط کمونیسم را دید؛ انسان قدم بر ماه گذاشت؛ ابداع سالح های کشتار جمعی ،بشر
دوستان را به واهمه انداخت .اما با وجود همه این تحوالت ،امروز که بعد از شانزده سال از گذر
این قرن به آن می نگریم ،جذاب ترین بخش آن پیشرفت حیرت انگیز تکنولوژی است که میوه
های آن امروز در سبد بشر خودنمایی می کند .گاهی میوه های کال و بدطعم و اکثر اوقات میوه
های لذیذ و مطبوع .ماهواره ها ،شبکه گســترده اطالعات و اینترنت ،کامپیوترهای شخصی،
موبایل ها همه از سده بیستم پا به هزاره سوم گذاشــته اند .آنچه که در این زمینه نمی توان
کتمان کرد این است که برآیند پیشرفت تکنولوژی ،رفاه بشر بوده است .سهم این پیشرفت در
رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و بهبود وضعیت بسیاری از کشورهای در حال توسعه
قابل مالحظه است.
کشور ایران در همین قرن شگفت انگیز ،غافل از ســیالب ابداعات دانش محور ،مدام در حال
تغییر و تحوالت سیاسی بوده و به جای شرکت در بازی دانش و تکنولوژی ،سیاسی بازی کرده
است .علی رغم اینکه ممکن است به نظر برسد که ما ایرانیان در این انقالب تکنولوژیک جزء
بازیگران نبوده ایم ،باید پذیرفت که ما همانند برخی از کشورهای درحال توسعه دیگر ،در غنی
شدن این سفره رشد اقتصادی مبتنی بر تکنولوژی در جهان موثر بوده ایم.
درست است که مانند کشورهای توسعه یافته ایده پرداز نبوده ایم ،این هم واقعیت است که بر
خالف کشورهای آسیای جنوبشرقی در فرآیند تقسیم کار بین المللی برای تولید این کاالها
خود را به زحمت نینداخته ایــم ،اما حداقل ما یکی از اجزای مهــم و الینفک موتور تقاضای
تولیدات این صنایع بوده ایم .چه بسا عدم وجود مصرف کنندگانی همچون ما ،گسترش بازار
کاالهای تکنولوژیک را در تنگنا قرار می داد .ما بازار ایرانی چند ده میلیونی مناســب و تشنه
برای کاالهای تکنولوژیک را شــکل دادیم .مصرف ما موتور رشد است و حداقل از این جهت
دنیا وامدار ماست!.
این انفعال ما در برابر جهان به ســرعت در حال تغییر تکنولوژی ،که سهم ما از آن فقط صرف
هزینه برای ارتقا و به روز رساانی نرم افزارها و سخت افزار هاست ،تراژدی بوده است که به قدری
سرگرم این بازارها بوده ایم که هرگز نیش تند آن مارا نیازرده است .نگارنده این سطور قصد
ندارد کلیشــه هایی همچون یادآوری تمدن ایرانی ،تفاخر به پیشینیان قدرتمند و استیالی
امپراطوری پارس و ظرفیتهای هوش و ذکاوت ایرانی و اینکه چرا از آن استفاده نمی کنیم را
تکرار کند .بر عکس هدف از این نوشتار این است که اشاره کنم در سالهای اخیر نشانه هایی
امیدوارکننده و عالئمی مشاهده شده است که تجربه تاریخی توسعه یافتگی این نشانه ها را
آغاز تدریجی حرکت به سمت یک تغییر هم راستا با توسعه تفسیر می کند .جالب اینجاست که
محل پیدایش و سرچشمه این نشانه ها بازار تکنولوژی بوده است.
همان بازاری که ما در آن تنها ایفاگر نقش مصرف کننده بوده ایم .سوال این است که چگونه
این بازار به ما کمک میکند تا توسعه اقتصادی را تجربه کنیم؟ قرار است به تدریج تولید دانش
کنیم و آن را بفروشیم؟ خیر .قرار است از دانش جهانی استفاده کنیم و خود تولیدکننده شویم؟
خیر .پس چه نشانه های امیدوار کننده ای در این بازار وجود دارد؟
برای توضیح این مطلب بایستی یک مفهوم اقتصادی کلیدی را توضیح دهیم .این مفهوم به
«اثر خارجی» موسوم است و عبارتست از اثرات مثبت یا منفی مبادله بین فروشنده و خریدار
یک کاال بر منافع شخص ثالث .مثال معروفی در این زمینه وجود دارد .تصور کنید شما باغ گلی
دارید که از فروش گل های آن ،درآمدکسب می کنید .اتفاقا کشاورزی در همسایگی شما به
زنبورداری مشغول است .خواسته یا ناخواســته وجود باغ گل شما به او نفع می رساند و باعث
می شود عسل تولیدی وی بیشتر و مرغوب تر باشد .در واقع این باغ گل نه تنها به فروشنده و
خریدار گل نفع می رســاند ،بلکه به زنبوردار هم نفع می رساند و اصطالحا اثر خارجی مثبت
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دارد .اثر خارجی می تواند منفی باشد و مثال معروف آن اثرات زیانبار آلودگی کارخانجات بر
وضعیت زندگی ساکنان حومه کارخانه است.
واقعیت این است که مبادله در بازار محصوات تکنولوژیک هم دارای اثرات خارجی است که
برخی از آن ها به تدریج در کشــور ایران در حال به روز شدن اســت و این اثرات خارجی در
بلندمدت می تواند بسیاری از گره های مساله توســعه در کشور را باز یا حداقل سست کنند.
اما چگونه؟.
این روزها هرگاه نام شبکه های اجتماعی را می شنویم ،یاد تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و ...
می افتیم .اما در واقع شبکه اجتماعی مفهومی متعلق به دانش جامعه شناسی است .هر فرد در
حوزه های مختلفی با اجتماع مناسبات دارد .مناسبات اقتصادی ،مناسبات اجتماعی ،مناسبات
فرهنگی و  . ...این مناسبات باعث می شود هر فرد روابطی را با سایر اعضای اجتماع شکل دهد.
وقتی این روابط بر اساس هنجارهای رفتاری و مشترک ،قاعده مند و قابل پیش بینی توسط
سایرین شود یک شبکه اجتماعی شکل می گیرد .هر جامعه دارای تعداد زیادی از این شبکه
هاست و مردم یک جامعه همزمان در چند شبکه مشارکت دارند .مثال شبکه کار ،شبکه تفریح،
شبکه آموزش و  . ...فواید این شبکه ها این است که سبب سهولت جمع آوری اطالعات شده و
امکان همکاری و گفتگو را مهیا می کنند .با این تعریف خواننده در می یابد که در واقع اپلیکیشن
هایی که در باال نام برده شدند ،زمینه ظهور شبکه های اجتماعی به صورت اینترنتی را فراهم می
کنند و بر این اساس شبکه های اجتماعی اینترنتی هستند .زیرا کنش ها در این شبکه ها قائم
به وجود ارتباط با اینترنت است .شبکه های اجتماعی اینترنتی از نخستین سالهای هزاره سوم
آغاز به کار کردند و مشهورترین آنها در ابندا اورکات و کلوب و مای اسپیس بودند .اما بتدریج
با همه گیر شدن تدریجی خدمات اینترنت در کشورهای مختلف این شبکه ها توسعه و بهبود
عملکرد یافتند .انقالب فیس بوک در سال  2004به وقوع پیوست و به دنبال آن به تدریج این
شبکهها قابل پیاده سازی در بستر گوشیهای موبایل شدند و اکنون به سردمداری توییتر روز
به روز در حال بهبود و ارتقا هستند .به گونه ای که امروز بسیاری از صاحبنظران توییتر را یکی از
عوامل اصلی پیروزی ترامپ در آمریکا و زبان ارتباطی جدید سیاسیون در سراسر دنیا می دانند.

