مقاالت

تمرکز مجله  Nature Nanotechnologyبر
جنبههای اجتماعی فناوری نانو
مترجم :زهرا ا کرمی ،عضو کانون برگزیدگان نانو

مجلــه  Nature Nanotechnologyبهمنظــور گســترش رابطه میــان فناوری و
جامعه ،گروهی با نام گروه مشاوره ۱تشکیل میدهد.
جامعــه مدرن برای حفــظ یا بهبود رابطهاش با محیط و کاهش نابرابریها،
با چالشهایی روبه روســت .علم و فناوری نقشــی کلیدی در رویارویی با این
چالشها ایفا میکنند .ما باید درباره توسعه منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر،
بررســی راهحلهــای عملی بــرای جلوگیری از گرم شــدن کره زمیــن ،راههایی
برای درمان بیماریهای شایع یا پیشرفتهایی در زمینه فناوری اطالعات و
ارتباطات بهمنظور بهبود آموزش در کشورهای درحالتوسعه و ...فکر کنیم.
طی چندســال گذشــته ،در مجله  ،Nature Nanotechnologyما به راههایی
کــه نانومــواد میتواننــد بــرای برطــرف کــردن نیازهــای جامعــه کمــک کننــد
بیشازپیــش توجــه کردیــم و متعهــد شــدهایم کــه ایــن راه را ادامــه دهیــم.
بااینحال میدانیم که پیشــرفت علم و فناوری تنها بخشــی از راهحل است،
امــا در رابطــه بــا فناوریهــای نوظهــور بخش مهم دیگــری که بــه تاثیرگذاری
مثبــت فنــاوری در جامعــه میانجامد ،پاســخگویی به برخی ســؤاالت اســت.
ســواالتی ازایندســت کــه مــردم چگونــه فنــاوری را میپذیرنــد؟ آیــا فوایــد و
خطــرات مواد بهطور کامل بررســی شــده اســت؟ آیا پیشــرفت فنــاوری از نظر
اقتصادی و محیطی پایدار خواهد بود؟ آیا ممکن است فناوری بیش از سود
ً
برای جامعه ضرر داشــته باشــد ،مثال در ایجاد نابرابریها؟ مهمتر از همه ،آیا
خود پژوهش در راهی معتبر و پایدار گام برمیدارد؟
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مــا معتقدیــم کــه جامعــه علمــی میبایســت بــه ایــن مســائل آ گاه باشــد
و در مباحثههــای مرتبــط بــا آنهــا مشــارکت کنــد .در مجلــه Nature
ً
 ،Nanotechnologyمــا اساســا بــا همــکاری مســتمر نویســندگان نظریههــا یــا
گزارشهــای گاهبهگاه ،جنبههــای اجتماعی فناوری نانو را پوشــش دادهایم.
ا کنــون احســاس میکنیــم تعهدمــان بــه نقــش فنــاوری نانــو در جامعــه باید
بهصــورت مکــرر و در قالبــی ســاختارمندتر بازتــاب یابد .بــا این فکــر ،از ژانویه
 ۲۰۱۸تیم ویراســتاری ما برای شــکلدهی و توسعه ساختار کار در موضوعاتی
ماننــد درک عمــوم ،اخالق و فلســفه ،سیاســت ،قانــون و مقــررات و پایداری،
روی حمایت گروه مشاوره حساب میکند.
ً
نقش گروه مشــاوره منحصرا کمک به تیم ویراســتاری ما در نوشــتن نظرات
و دیدگاهها اســت .ما همچنان هرگونه مشــاوره ســازنده درزمینه گزارشهای
علوم اجتماعی که درخور توجه مخاطبین پژوهشگر ما در حوزه علم و فناوری
۲
نانــو باشــد را در بخــش تحقیقــات برجســته ،اخبــار و دیدگاههــا یــا ســرمقاله
پذیــرا هســتیم .البتــه گروه مشــاوره قــدرت تصمیمگیــری در زمینــه محتوای
منتشرشده در مجله را ندارد و اینکار بر عهده گروه ویراستاری است.
گروه مشــاوره یک دوره موقت دوســاله فعالیت میکند و ســپس امکان تکرار
آن را ارزیابی میکنیم .در اینجا از اعضای گروه مشــاوره که زمان خود را به ما
اختصــاص داده و مشــتاقانه از دیدگاه ما حمایت کردنــد ،صمیمانه قدردانی
میکنیم.
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