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مریم سادات سیدکریمی*،1دکتر محمد نمازی ،2دکتر منیر السادات

سیدکریمی3

چکیده
زمینه :از آنجا که بروز بیاعتمادی عمومی نسب به ی فناوری جدید مان مهمی در مسیر اوسعهی فناوری مذکور محسوب میشود ،اوجشه
به جنبههای اخلاقی و اجتماعی فناوریهای نوظهور میاواند در اوسعه ایم فناوریها نل مهمی ایفشا کنشد .مطالعشهی حاضشر بشا اسشتفاده از
مطالعهی اسنادی و کتابخانهای به بررسی جنبههای اجتماعی و اخلاقی فناوریهای جدید با امرکز بر فناوری نانو پرداخته اس  .اهداف اصشلی
ایم بررسی عباراند از :بررسی ا ثیر ارزشهای فرهنگی بر پیشبرد عل و فناوریهای جدید (با ا کید بر فناوری نانو) ،بررسی مباحث مطشرح در
اخلاق فناوریهای جدید (با ا کید بر فناوری نانو) بررسی پیامدهای اجتماعی فناوریهای قدیمیار و درسهایی که میاوان آموخ  ،و بررسی
نل جامعهی مدنی در پیشبرد فناوریهای جدید (با ا کید بر فناوری نانو).
نتیجهگیری :نگرش میب همراه با اعتماد به فناوریهای جدید ،نکتهی مشترکی اس که از نظر رویکشرد فرهنگشی در امشامی کششورهای
اوسعهیافته مشاهده میشود .با ایم همه عدماوجه به مخاطرات ی فناوری ،میاواند اعتماد عمومی را دستخوش بحشران سشازد .از آنجشا کشه
مسیر اوسعه هر فناوری از دل اصمی گیری درمورد دوگانههای مختلفی میگذرد ،لازم اس مباحث اخلاقی فناوری به حوزههای وسشی اری از
جامعه بس ط داده شود اا اکیری بیشتری از مردم امکان ورود و اثرگذاری در ایم عرصه را داشته باشند .برایم اساس دمشوکراایزهکردن علش و
فناوری بدان معناس که به مردمی که مطل و صاحمنظر هستند اجازه داده شود که در اوسعه ،عدماوسعه ،و اغییر جه هشای ایشم فنشاوری
مشارک کنند ،و از ایم مشارک حمای بهعمل آید .برای اوانمندسازی گروههای مردمنهاد میاوان از مراکز رشد استفاده کرد.

سرآغاز
جدید1

متخصصیم و ذینفعان ،درمعرض بحثهای مجادلهآمیز قشرار دارد ،امشا
بااوجه به جدید بودنشان ،زمان لازم اس اا ابشدیل بشه یش مسش لهی
عمومی بزرگ شده و فرایندهای ششکلدهی بشه افکشار 2در بخ هشای
بزرگی از جامعه ،آغاز شود .درنتیجشه ،اغلشم ملالشات بهسشبکی خنیشی و
اوصیفی نگاشته میشوند ( .)2بنابرایم مطالم عمده در کتم و ملالشات،
بیشتر برخی آمارها و اوصشیفات اسش و کمتشر بحثهشایی کشه بشهطور
مشخص نشان دهند چه باید کرد ،مطرح میشوند.
اما آیا همهی اینها بدان معناس که باید چنیم مباحیی را کنار گذاش ؟
بههرحال ایم پاسخ نیز بهنظر صحیح نمیرسد.

از
امروزه مطالعات اجتماعی درمورد روندهای علوم و فناوریهای
همان مراحل ابتدایی اهمیتی بهسزا دارد؛ چرا که دانش بدسش آمده بشه
سیاس گذاران و حوزه عمومی کمش میکنشد اشا دریابنشد ایشم علش و
فناوری چگونه شیوع یافته ،و آیا نیازمند اصلاح اس یا خیر (.)1
با ایم همه ،مطالعهی جنبههای اجتماعی و اخلاقی فناوریهای جدید ،با
دشواریهایی روبروس  .مشکل اول ،غیرقابل پی بینیبودن اثرات ایم
فناوریها اس ؛ چرا که ایم اثرات بستگی به بافش وسشی ار اجتمشاعی،
اقتصادی ،و فرهنگیای دارد کشه آن فناوریهشا در آن قشرار میگیرنشد.
دومیم مسئله ایم اس که هرچند ایم فناوریها در محافل مربوط به

نویسندۀ مسئول :نشانی الکترونیکیmaryamkarimi800@gmail.com :
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بهنظر میرسد چنیم پاسخی ،نوعی جبرگرایی فناورانه ۳باشد که بهخوبی
در شعار نمایشگاه جهانی شیکاگو خلاصشه ششده اسش « :علش مییابشد،
صنع بهکار میبندد ،و انسان خود را اطبیق میدهشد» .بایشد بشا چنشیم
رویکرد خطرناکی که معتلد اس فناوری بهکلی خارج از کنترل اسش و
هرکاری را بتواند انجام خواهد داد ،ملابله کرد (.)۳
ایم بررسی ،بهطور خاص به مطالعشهی جنبشههای اجتمشاعی و اخلشاقی
فناوری نانو ۴بهعنوان ی فناوری جدید میپردازد .ملیاس نانو را نه ی
گام دیگر درجه کوچ سازی ،بلکه باید یش ملیشاس جدیشد از نظشر
کیفی دانس ( .)۴محللان با کشش عاملیش نهشایی مشواد در ملیشاس
نانومتر ،قادرند راههایی را بیابند که بیشتریم عملکردها همراه با حشداقل
انرژی و استفاده از مناب  ،بدس آید (.)5
اهداف بررسی حاضر عبارت اس از:
بررسی ا ثیر ارزشهای فرهنگی بشر پیششبرد علش و فناوریهشای
جدید (با ا کید بر فناوری نانو).
بررسی مباحث مطرح در اخلاق فناوریهای جدیشد (بشا ا کیشد بشر
فناوری نانو).
بررسی پیامدهای اجتماعی فناوریهای قدیمیار و درسهایی که
میاوان آموخ .
بررسی نل جامعهی مدنی در پیشبرد فناوریهای جدید (با ا کید
بر فناوری نانو).

فناوریهاس  ،مسئلهای که باعث میشود در ایم کشور در ضعیفی از
امایز بیم دول و جامعهی مدنی ،یا بشیم کسشموکار و سیاسش وجشود
داشته و نیز ایم کشور فاقشد یش سشن قشوی از اختلشافنظر و نلشادی
اجتماعی باشد .در چنیم فضایی هر نشوع پرسششگری درمشورد سیاسش
بنیادیم ملی ،همواره درمعرض ایشم خطشر هسش کشه بشهعنوان نشوعی
عدموفاداری دانسته شود.
درواق اگر فشاری ه در اراباط بشا محیطزیسش  ۷و سشلام عمشومی۸
وجود داشته باشد ،بیشتر بهخاطر هوشیاری جهان خارج راج به سلامتی و
مسائل زیس محیطی اس و نیز ارس ژاپنیها از اینکه بازار خشود را در
جهان از دس بدهند ،نه بهخاطر بیاعتمادی به فناوری (.)۶
نمونه دیگر ،فرهنگ عمومی در کشور آمریکاس  .پژوهشی که از سوی
بنیاد ملی علوم در آمریکا انجام شد نشانگر آن اس که اعتلاد عمشومی
مشردم بشه علش  ،در سشطح بسشیار بالشایی قشرار دارد .عشاملی کشه سشبم
شکلگیری بینشی میب نسب به فناوریهای نوظهور میشود ،باور به
منافعی اس که ارقشی دربشر دارد ،و اینکشه ایشم ارقشی بشهطور الزامشی
اهدیدکنندهی طبیع دانسته نمیشود .درمورد آمریکا ه بهنظر میرسد
که ایم کشور از اعتمادِ چش و گوش بستهی مردم خود نسب به عل و
فناوری کشور ،بهرهمند اس (.)۷
هرچند که اعتماد افراطی ایم خطر را درپی دارد کشه نتشوان آسشیمهای
ی فناوری را بهموق اشخیص داد ،اما ایم نکته نیز شایان اوجه اسش
که بدون ارزشهای فرهنگی که حامی اوسعهی عل و فنشاوری بشوده و
مشتاق ارقی و پیشرف باشد ،هیغ اشوفیلی در عرصشهی صشنع یش
کشور اافاق نخواهد افتاد.
از آنجا که آموزههای فرهنگی و دینی ا ثیر قابلاوجهی بر اولوی هشای
اخلاقی هر جامعهای دارند ،پیوند فرهنگ و فناوریهای جدید لازم اسش
از ایم منظر نیز مورد اوجه قرار گیرد (.)5
ب) جنبههای اخلاقی فناوری نانو
بنابر اصل احتیاط ،علل سلی بر فناوریهای جدید اِعمال میشود ،بدیم
معنا که ضرر آنها نباید بیشتر از سودشان باشد .در اعییم مطلوبی امور،
بسته به نظرگاه ،سنجههایی چون ایمنشی ،منشاف عمشومی ،دیشدگاههای
اخلاقی ،حلوق شهروندان ،کرام انسان و دیم برای داوری بهکار گرفته
میشوند ( .)1کشورهای استفادهکننده از ایم فنشاوری بشهویژه آمریکشا و
ژاپم ،برنامههای جامعی برای کشاربرد اجشاری فنشاوری نشانو راهانشدازی
کردهاند که برنامه ارزشیابی مخاطرات واقعی و ایمنی ایم مواد ،جزئی از
برنامههای اصلی آنهاس اا از بیزیانی ایم مواد برای سلامتی انسشان و
محیطزیس اطمینان حاصل کنند ()2
بهنظر میرسد مهمتریم نکته در مباحث اخلاقی فناوری نانو ،مربوط بشه
اهدیدات آن برای سلامتی انسانها و محیطزیسش باششد .نگرانیهشای
عمیق دربارهی مخاطرات مربشوط بشه مسشمومی  ۹بشیم ششرق و غشرب
مشتر اس  .ااکنون ا ثیرات مسمومی های ناشی از نانو بر انسشانها،
حیوانات و محیطزیس مشخص شده و مطالعشات آزمایششگاهی بیشانگر
برخی آسیمهای فیزیکی از طریق استنشاق ذرات نانو اس ؛ امشری کشه

فرهنگ و فناوریهای نوین
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الف) نقش فرهنگ در پیشبرد فناوری نانو
اکنون که فناوریهای نشویم وعشده میدهنشد هشیغ غیرممکنشی وجشود
نخواهد داش  ،مهمتر از ایم پرس که با آنها چشه «میاشوان» کشرد،
ایم مسئله اس که با آنها چه «باید» کرد؛ و ایم مسئلهای اسش کشه
فرهنگ 5جامعه در پاسخگویی بدان ،نلشی محوری خواهد داش (.)۳
گزارهها و باورهای فرهنگی ی جامعه در اراباط با فناوریهای جدیشد،
نلشی محوری در پیشبرد فناوریهای جدید ایفا میکند .نگشرش مشردم
نسب به ی فناوری جدید در جامعه ،ممکم اس حمای گرانه ،الابلی،
انفرآمیز ،یا همراه با بیافاوای باشد؛ و واکنشی که نسب بشه آن نششان
میدهند –همچون طرفداری قوی ،محدودسشازی محتاطانشه ،مخالفش
جدی – بازاابدهندهی قضاوت ایشان نسب به آن فناوری اسش (آیشا
مه اس یا بیاهمی  ،سال و بیخطر اس یا مضر) و ایم قضشاوتها
نیز بهنوبهی خود منعکسکنندهی ارزشهای ایشان اس (.)۴
درمورد کشورهای اوسعهیافته میاوان گف که نگرش میب همشراه بشا
اعتماد به فناوریهای جدید ،عاملی فرهنگی اسش کشه در امشامی ایشم
کشورها قابلمشاهده اس  .بهعنوان نمونه در فرهنشگ سیاسشی کششور
ژاپم ،بهطور خاص از جنگ جهشانی دوم اشا کنشون ،ایمشان عمیلشی بشه
«فناوری صنعتی» ۶بشهعنوان محشر رییاهشای اقتصشادی وجشود دارد؛
درنتیجه از نلدهای محتاطانشهی نخبگشان سیاسشی -صشنعتی اسشتلبال
نمی شود .درواق شاید اگر مشکلی در ایشم زمینشه وجشود داششته باششد،
«اعتماد بی از حد» مردم بشه فنشاوری و سیاسش دولش در ارابشاط بشا
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ایم نگرانشی را برمیانگیشزد کشه فنشاوری نشانو ،آسشیمهای «پنبشههای
نسوز» 1۱را اکرار کند.
موضوع دیگر مربوط به اخریم محیطزیس اسش ؛ بشرای میشال هشیغ
اصویر روشنی از اینکه مواد مهندسیشدهی نانو اا چه مشدت در زبالشهها
باقی خواهد ماند ،وجود ندارد (.)۸
11
با اوجه به ایم اجارب قبلی از فناوریهای جدید ،اخلشاق نشانو بشهطور
خاص در زمینهی محیطزیس و سلام انسان ،ابدیل به یش جنبشهی
مه احلیلاای شده اس  .پروپشوزال کمیسشیون اروپشا در ابتشدای قشرن
بیس و یک برنامهی بلندمدت را با اوجه به اوسعهی پایدار ،چنیم شرح
میدهد :اا پایان دهه دوم قرن بیسش و یکش «ایشم اطمینشان حاصشل
خواهد شد که مواد اولید و استفادهی مواد شیمیایی ،بهشیوههایی صورت
خواهد گرف که اهدیدهای مهمی را به سلام انسشان و محیطزیسش
احمیل نخواهد کرد» (.)۹
اما مسائل دیگری نیز در زمینهی جنبههای اخلشاقی نشانو مطشرح اسش .
خلاصششهای از مهمتششریم مسششائل اخلششاقی در ارابششاط بششا مخششاطرات یششا
فرص های نانو در اروپا بشه ششرح زیشر ارائشه ششد :مالکیش فنشاوری و
محاسبهگری ،حوزهی خصوصی (بهطور خاص در اراباط با وسشایلی کشه
در ملیاس نانو ساخته شده و قابلمشاهده نیستند)؛ بهبود شرایط زنشدگی
همهی انسانها ،و مشارک عمومی در اوسعهی فناوری.
بهنظر میرسد ااکنون دستاورد عمشدهی «جنشب » نظشارت بشر نشانو در
اروپا ،برقراری استانداردهایی برای کار با مواد نشانو بشوده اسش  .دومشیم
دستاورد عمده ،دستیابی به منشور اخلاقی 12بود که به احلیلات مسئولانه
درمورد عل و فناوری نانو میپرداخش  .ایشم منششور ،سشطح بالشااری از
محاسبهپذیری را طلم کرده و اصول مسئولی پذیری 1۳را در مرحلشهی
احلیق ،وارد میکند .پس از ادویم ایم منشور اخلاقی ،پروژهای دو ساله
با حضور ذینفعان چندگانه در ابتدای دههی دوم قرن بیس و یک آغاز
شد .هدف ایم پروژه ،بررسشی مطالشم مطرحششده اوسشط ذینفعشان و
پیشنهاد برخی بازنگریها درمورد ایم منشور اخلشاقی بشود .البتشه طبشق
گزارشی که درمورد نگرش ذینفعان نسب به ایم منششور اخلشاقی ارائشه
شد ،ایم نلد وجود داش که آگاهی از ایم منشور محدود به کارشناسان
برگزیده اس و وارد زندگی روزمشرهی اکیریش بزرگشی از محللشیم در
اروپا نشده اس (.)۸
نکتهای که در ارزیابی ایم منششور اخلشاقی قابلاوجشه اسش  ،دعشوت از
ذی نفعان مختل بشرای گفتگشو و نلشد و بررسشی اخلشاقی ایشم منششور
بهمنظور ارائهی پیشنهاداای برای بهبود آن اس ؛ چرا که بی واسطهاریم
راه برای فه دلال هشای اخلشاقی فناوریهشای نشویم ،درنظشر گشرفتم
دغدغههای زندگی واقعی در اجتماعاای اس که درون جامعشه مشدنی1۴
حضور دارند ( .)۶شیوههای ارزیابی اخلاقی یا اصمی سازی اخلاقی بهطور
معمول به حشوزهی اخلشاق دانششگاهی یشا اخصصشی محشدود میششود؛
درحالیکه اگر کاربردهای ایم فناوریها قرار اس بر هر شهروندی ا ثیر
بگذارد ،پس اصمی سازی اخلشاقی راج بشه آن نیشز لشازم اسش از جمش
بستهی دانشمندان خارج شده و به حوزهی عمومی گسترش یابد .چنشیم
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گسترشی کم میکند ایم فناوریها در جهتی اوسعه یابد که از همان
ابتدا هماهنگ با ارزشهای عمومی باشد (.)۴
یکی از راههای اربی افرادی که نسب به فناوری آگاهی اخلاقی داشته
و بتوانند فعالانه به بحثهای مربوط به مدیری اخلاقی بپیوندند ،ارائهی
برخی آموزشها در ایم زمینه اس  .در جمهشوری خلشق چشیم ،بشا ایشم
استدلال که آمشوزش ،مسشیر اصشلی بشرای ایجشاد فرهنگشی مبتنشی بشر
ارزشهای عل و فناوری اس  ،برخی واحشدهای درسشی در دانششگاهها
ارائه میشود .برای میال دانشگاه ایشونگها واحد اخلاق مهندسشی را
ارائه میکند .چندیم دانشگاه چینی نیز مراکز احلیلاای بشرای پشژوه
درمورد اخلاق عل و فناوری دارند (.)۸
ج) برخی دوگانهها در مباحث اخلاقی فناوریهای نوین
در ادامه به برخی چال هشا کشه میاشوان در بحثهشای اخلشاقی بشدان
پرداخ  ،اشاره شده اس ؛ با ذکر مجدد ایم نکته کشه یشافتم راهکشاری
برای ایم چال ها ،نیازمند مشارک فعالانهی گروههای مختلفشی چشون
روزنامششهنگاران ،جامعهشناسششان ،دانشششمندان و اکنیسششیمها و مششدیران
فناوریهای جدید ،و در نهای عموم مشردم اسش  .البتشه حضشور ایشم
گروهها در مباحث نیشز نیازمنشد ششفافی و گششودگی وضشعی موجشود
فناوری نانو در ایران ،بهسوی عموم اس ؛ «گشودگی» 15باید مفهشومی
کلیدی در اخلاق فناوریهای نشویم باششد ( .)5نکتشهی مهش درمشورد
امامی موارد زیر ،اهمی مشارک حوزه عمومی و اجتماعشات علمشی در
روند اصمی سازی و سیاس گذاری برای ایم دوگانههاس .
 .1ان خطر ازدس رفتم اعتماد عمومی بهدلیل برجستهکردن خطرات/
ازدس رفتم اعتماد عمومی بهدلیل پنهانکردن مشکلات از مردم:
از ی سو برجستهکردن خطرات ناشی از ایم فناوریها و بیاوجهی بشه
مزایای آن ،میاواند فضای عمومی جامعه (از جمله متخصصشیم ششاغل
در ایم حوزه) را دلسرد کرده و اوسعه فناوریهای مذکور و اجاریسازی
آن را با مشکل مواجه کند .از سوی دیگشر پنهشانکردن ایشم مسشائل از
مردم و جامعهی مدنی ،ممکم اس بهبهای ادامهی روندهای خطرنشا
و مضر امام شود (.)۸
 .2الاضا برای کنترل بیشتر بر طبیع و آینده /امایل قوی برای ثبات و
پی بینیپذیری امروز :اغییرات ناشی از پیشرف فناوری ،بهطور مشداوم
جامعه را از نو میسازد و ایم فرایند احشول از ی سشو اهمیش مرکشزی
برای «ارقی» دارد ،و از سوی دیگر منبعی بشرای بیثبشاای و جابجشایی
برای افراد ،اجتماعات ،نهادها ،مل ها و فرهنگهاس (.)۳
 .۳دغدغه برای رششد فنشاوری /دغدغشهی عشدال اجتمشاعی و برابشری
جهانی:
پرس اینجاسش کشه امرکشز بشر خشود فنشاوری چلشدر بشوده ،و چلشدر
ارزشهایی چشون عشدال اجتمشاعی و برابشری جهشانی ،برانگیزاننشدهی
دغدغههای افراد اس ؟ (.)۶
 .۴نوآوری /اجتناب از مخاطرات احتمالی
بهطور کلی احتیاط بیشتر دربارهی مخاطرات ،بشهمعنای کندششدن رونشد
نشوآوری اسش و الشاش بشرای اجتنشاب از مخشاطرات ،منجشر بشه رکشود
نوآوریها خواهد شد .ایم امشر ،اضشاد بشاللوه بشیم ارزشهشای ارقشی و
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اکیه دارد ،آمریکا بیششتر برمبنشای طبلشهی ثروامنشد پوپولیسش عمشل
میکند ،و ژاپم نیز بیشتر دول -محور اس (.)۹
درنتیجه ادویم هرنوع سیاس کلی در قبشال فناوریهشای جدیشد بایشد
بااوجه به زمینههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و بشا مششارک حشوزه
عمومی و اجتماعات علمی صورت گیرد.
ب) نقش جامعه مدنی در پیشبرد فناوریهای نوین
امروزه اصطلاح «جامعهی مدنی» در علشوم اجتمشاعی ،معمولشار درملابشل
دول  ،و به حوزهای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که فارغ از دخالش
قدرت سیاسی اس و مجموعشهای از نهادهشا ،موسسشات ،انجممهشا ،و
اشکلهای خصوصی و مدنی را دربر میگیرد .اگر ویژگی اصلی دولش ،
ساخ ِ قدرتِ آمرانه یا آمری و اابعی باششد ،در آن صشورت جامعشهی
مدنی فاقد چنیم ساختی اس ( .)1۱از آنجا که گروههای ذکر شده نل
واسطهی بیم حکوم و مردم را ایفا میکنند ،لذا ورود و مشارک ششان
در بحثهای اخلاقی و اجتماعی فناوریهای جدید ،از ی سشو نیازهشا و
دغدغههای واقعی جامعه را به سیاس گذاران منتلشل کشرده و از سشوی
دیگر راه فناوری را با جلم اعتماد مردم ،اسهیل خواهند کرد.
در اراباط با عل و فناوری ،یکی از روندهای درحالاوسعه از اواخر قشرن
بیست اا بشهامروز در اروپشا مربشوط بشه ارزیشابی مششارکتی از فنشاوری1۷

نوآوری ،و ارزشهای صلح و هماهنگی را نشان میدهد ( .)۶برای میال
اروپایی ها فاقد آن نوع فرهنگ اجاری مهاج و متهورانهای هستند کشه
در آمریکا و ژاپم وجشود دارد ،بنشابرایم محللشیم و اجتمشاع کسشموکار
بهطور الزامی چندان برحسم ثب اختراعات و استارااپهای کسشموکار
نمیاندیشند (.)۴
 .5الزامات سیاس و بازار کسموکار /اعهد به رویکرد اوسعه پایدار:
برای نمونه سیاس ااحادیه اروپا در فناوری نانو در قرن بیس و یکش ،
نشان میدهد ایجاد اراباط بیم الزامات سیاس و کسموکار ،و اعهد بشه
رویکرد اوسعهی پایدار و مسئولانه –بااوجه به مشخصهی اصلی آن کشه
ا کید بر احتیاط اس  -امری دشوار اس (.)۹
ابعاد اجتماعی فناوریهای نوین
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الف) ابعاد اجتماعی فناوریهای پیشین
یکی از راههای پی بینی برخی مسشائل آینشده در فناوریهشای جدیشد،
اوجه به اجربیاای اس که فناوریهای پیشیم با آن روبرو بودهانشد (.)۳
یکی از مشکلاای که فناوریهای جدید با آن روبرو بودهاند ،بیاعتمشادی
اجتماعی اس ؛ پدیدهای که دس ک ااحدی به آگاهی ناکافی مشردم ،و
عدم مشارک جامعه مدنی و عموم مردم در فرایند اوسعه ی فنشاوری
برمیگردد.
ی نمونه از ایم بیاعتمادی را میاشوان در نمونشه محصشولات غشذایی
اراریخته 1۶مشاهده کرد .طبق پژوهشی کشه در سشال ابتشدای دهشه دوم
قرن بیس و یک در چیم انجام شد ٪۸5 ،پاسخگویان درمورد خطرات
احتمالی محصولات غذایی اراریخته برای سلامتی انسشان ،ابشراز نگرانشی
کردند .حتی بعد از صدور گواهینامه زیس شناختی برای دو نوع محصول
برنج از ایم نوع 12۱ ،آکادمیسیم چینی ی دادخواس عمومی را امضشا
کردند که در آن از وزارت کشاورزی خواسشته ششده بشود گواهینامشهها را
پس بگیرد .درواق بهنظر میرسد قانونگذاری برای محصشولات غشذایی
اراریخته خیلی دیر اافاق افتاد و روند آن نیز با مشارک عمومی و ا مل
اخلاقی همراه نبود .اجربهی نشاموفق و همشراه بشا بیاعتمشادی عمشومی
درمورد ایم فناوری ،سیاس گذاران را برآن داش اشا از همشان مراحشل
اولیهی سیاس گذاری ،بحث ا ثیرات اجتماعی و اخلشاقی احتمشالی ایشم
فناوریهای جدید را در دستور کار خود قرار دهند (.)۸
میال دیگر ،ذرات نانوی پنبه نسوز (ذرات بسیار ریزِ آزاد) اس که موجم
مرگ انسانهای زیادی در ژاپم و سایر نلاط جهان شد .درنهای نیز ایم
ممنوعی جز با الاشهای سازمانهای مردمنهاد و الاضاهای ااحادیهای
و فشار رسانهها ممکم نشد ،درحالیکه شفافی و مششارک گروههشای
مختل ذینف از ابتدای اوسعهی ایم فناوریها ،میاوانس بسیاری از
مسیرهای نادرس را اصلاح کرده و از اباهیهای بهبار آمشده جلشوگیری
کند .با ایم همشه بایشد اوجشه داشش کشه سیاسش گذاری در خصشوص
فناوری های جدید ،لاجرم ذیل سیاس کلی فناوری کشور در قبال افکار
عمومی قرار خواهد گرف  .درواق سیاس کلی جوام مختلش درمشورد
فناوریهای جدید ،از دستور واحدی پیروی نمیکند و از انوع برخشوردار
اس  .درحالیکه اروپا بهطور عمده بر قوانیم مذاکرهششده و دولش رفشاه

( )pTAبششوده اس ش  .در قالششم ارزیششابی مشششارکتی ،مششردم میاواننششد
دغدغهها و نگرانیهای خود را در قالم ارزیابیششان از فنشاوری مطشرح
کنند؛ ه در زمینشهی چگشونگی قانونگشذاری و اخصشیص بودجشه بشه
فناوری های جدید ،و ه درمورد چگونگی کاربرد آنها در زندگی روزمره
(.)۸
بدیم شیوه برای پرس ِ «چشه کسشی از نگهبشان ،نگهبشانی میکنشد»؟
(بدیم معنا که دول در اینجا خود وظیفهی نظارت و نگهبشانی درمشورد
چگونگی اخصیص بودجه را برعهده دارد ،اما چه کسی بر دول نظارت
خواهد کرد اا بهخطا نرفته باشد؟) پاسخی فراه میشود کشه بشدیمقرار
اس  :جامعهی مدنی و گروههای محیطزیستی (.)۷
در زمینهی فناوریهای نویم ،موضوعات مشورد اوجشه جامعشهی مشدنی
متفاوت از بخ دولتی اس  .دغدغهی جامعهی مدنی ،معطوف به ا ثیر
فناوریهایی اس که بهسرع درحال اوسشعه هسشتند .بشهعنوان میشال
موسسه مریدیم با موضوع گفتگوی جهانی دربارهی فناوری نانو و فلر،
به بررسی نل فناوری نانو در کشورهای درحال اوسعه پرداخته اس ).
درواق بیواسطهاریم راه برای فهش دلال هشای اخلشاقی فنشاوری نشانو،
درنظر گرفتم دغدغههای زندگی واقعشی در اجماعشاای اسش کشه درون
جامعهی مدنی حضور دارند (.)۶
باید اوجه داش مس له ،انها برقراری اراباط بشیم فناوریهشای نشویم و
عموم مردم و نیز آگاهسشاختم مشردم از فناوریهشایی کشه بشههرحال راه
خودشان را خواهد رف  ،نیس ؛ بلکه مس لهی اصشلی ،دمشوکراایزهکردن
عل و فناوری اس  ،یعنی به مردمی که مطل و صاحمنظر هستند اجازه
داده شود که در اوسعه ،عدماوسشعه ،و اغییشر جه هشای ایشم فنشاوری
مشارک کنند و همچنیم مسئله ،حمای از چنیم مشارکتی اس (.)۹

01
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نتیجهگیری
مطالعه حاضر به بررسی جنبههای اجتماعی و اخلاقی فناوریهای جدید
با امرکز بر فناوری نانو پرداخته اس  .چهار هشدف اصشلی ایشم بررسشی
عبارت بودند از :بررسی اش ثیر ارزشهشای فرهنگشی بشر پیششبرد علش و
فناوری های جدید (با ا کید بر فناوری نانو) ،بررسشی مباحشث مطشرح در
اخلاق فناوری های جدید (با ا کید بر فنشاوری نشانو) بررسشی پیامشدهای
اجتماعی فناوریهای قدیمیار و درسهایی که میاوان آموخ  ،بررسی
نل جامعهی مدنی در پیشبرد فناوریهای جدید (با ا کید بشر فنشاوری
نانو).

00
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یکی از مهمتریم مسائل در زمان ظهشور هشر فنشاوری جهش اوسشعه و
ارالای آن و نیز پذیرش آن اوسط جامعه ،مشارک عمومی اسش  .بایشد
سعی شود رسانهها و بهویژه روزنامهنگاران را در حوزه نانو فنشاوری وارد
کرده و با در اختیار گذاشتم اطلاعات ایم حوزه بشه آنهشا ،اجشازه داد کشه
افکار عمومی را که بیشتریم اماس را با آنها دارند ،جه پشذیرش ایشم
فناوری آماده کنند .برای نمونه میاوان از خلاقیش «ولکشام اراسش » و
خلق نمایشنامهای که در رابطه با ژنتی نوش و روی صحنه بشرد ،یشاد
کرد (.)11
عامششل دیگششری کششه حششوزهی عمششومی را بششرای مشششارک در فراینششد
فناوریهای نویم ارغیم خواهشد کشرد ،آمشوزش همگشانی اسش  .البتشه
آموزش در زمینهی فناوریهای نویم ،نمیاواند انهشا محشدود بشه یش
اجتماع اکنیکی باشد ،بلکه باید به همهی ذینفعان شامل قضات ،وکلا،
روزنامهنگاران ،قانونگذاران ،کودکان و عموم مردم گسترش یابشد .ایشم
امر مستلزم طی جامعی از رویکردهاسش (دورههشا ،کارگاههشا ،کتابهشا،
ملالات ،اطلاعات مبتنی بر وب ،ویشدیوها ،اسشناد و غیشره) کشه جمعیش
هدف  ،ه متخصصیم اس و ه عموم مردم (.)۷
در پایان ایم بحث ،لازم اس به ضع نسبی جامعهی مشدنی در ایشران
اشاره کرد .آیا راهحل ایم مسئله ،حمای دول از برخی گروههای مدنی
فعال در حوزه فناوریهای جدید اس ؟ بهنظر میرسد کشه ایشم راه نیشز
درنهای به وابستگی گروههای مشدنی بشه بخش دولتشی منشتج ششده،
استللال آنها را از بیم خواهد برد و کارکرد آنها را شبیه به بخ دولتی
خواهد کرد.
1۸
راهحلی که میاوان از آن سود جسش  ،اسشتفاده از مراکشز رششد بشرای
گروههایی اس که مایلند در بحثهای اجتماعی و اخلاقی فناوریهشای
نویم فعالی کنند .در ایم طرح میاوان امکانات اولیهای نظیر ساختمان
همراه با آب و برق و الفم و  ...برای مدای از پی اعییمشده در اختیشار
ایم گروهها قرار داد ،اا در ایم مدت بتوانند فعالی خود را اجاری کشرده
و حامیان مالی لازم را جه ادامه فعالی خود پیدا کنند.
از سوی دیگر ایجاد ساختاری بهمنظور اراباط منظ سیاس گذاران ایشم
حوزه با فعالیم جامعهی مدنی ضروری اس اا ایشان بتوانند از ی سو با
عموم مردم در اراباط بوده ،و از سوی دیگر گزارشی از نتایج بدس آمده
را بهدس مسئولیم ذیربط برسانند.
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نکتهی مشترکی که در رویکرد فرهنگشی امشام کششورهای اوسشعهیافته
میاوان مشاهده کرد ،نگرش میب همراه با اعتماد به فناوریهای جدید
اس  .چنیم رویکردی زمانی که ریشه در باورهای دینی و منشاب اصشیل
فرهن گی ی مل داشته باششد ،مشان از چنشدپارگی هشویتی ششده و بشا
سهول و عمق بیشتری در میان عموم مردم نهادینه خواهد شد.
برخی از مهمتریم مسائل در حوزهی اخلشاق نشانو عبارانشد از  :اهدیشدها
علیه سلام انسان و محیطزیسش  ،مالکیش فنشاوری و محاسشبهگری،
حوزهی خصوصی ،بهبود شرایط زنشدگی همشهی انسشانها ،و مششارک
عمومی در اوسعهی فناوری.
هرچند ااکنون منشورهای اخلاقی مختلفشی در زمینشههای فشوق اوسشط
کارشناسان انظی و ارائه شده اس  ،اما مهمتریم نلدی که نسب به ایم
منشششورها وجششود دارد ،محششدودی ایششم گفتگوهششا بششه جم ش خاصششی از
کارشناسان اس  .اگر کاربردهشای ایشم فناوریهشا قشرار اسش بشر هشر
شهروندی ا ثیر بگذارد ،پس اصمی سازی اخلاقی راج بشه آن نیشز لشازم
اس از جم بسشتهی دانششمندان خشارج ششده و بشه حشوزهی عمشومی
گسترش یابد .گامهای عملی در جه چنیم گسترشی ،میاوانشد طبشق
مراحلی اعری شود که ایم مباحث را مرحله به مرحله گسترش داده و از
سطح کارشناسان خاص ،به سطح اجتماعات علمی و محللیم ،سپس به
سطح فعالیم جامعه مشدنی ،و درنهایش در سشطح عمشوم مشردم اعمشی
میبخشد .ایم اصمی سازیها البته فرایندی ساده و بدون ان نخواهد
بود ،زیرا دوگانههایی که هرسوی آنها خطرات و امتیازاای برای جامعهی
بشری دربر دارد ،اصمی گیری را دشوار خواهشد سشاخ  .برخشی از ایشم
دوگانهها عباراند از:
-1ان بیم خطر ازدس رفتم اعتمشاد عمشومی بشهدلیل برجسشتهکردن
خطرات /ازدس رفتم اعتماد عمشومی بشهدلیل پنهشانکردن مششکلات از
مردم -2 .الاضا برای کنترل بیشتر بر طبیع و آینده /امایل قوی برای
ثبات و پی بینیپذیری امروز -۳ .دغدغه برای رشد فناوری /دغدغشهی
عدال اجتماعی و برابشری جهشانی -۴ .نشوآوری /اجتنشاب از مخشاطرات
احتمالی -5 .الزامات سیاس و بازار کسموکار /اعهد به رویکرد اوسعه
پایدار.
یکی از مهمتریم درسهایی که میاوان از فناوریهشای پیششیم بشرای
پی بینی برخی از مسائل آینشدهی فناوریهشای جدیشد آموخش  ،نحشوه
مواجهه با بیاعتمادی عمومی اس ؛ پدیدهای که ناظر بر آگاهی ناکافی
مردم و/یا عدم مشارک جامعه مدنی در فراینشد اوسشعه یش فنشاوری
اس .
بهنظر میرسد مس لهی اصلی ،دموکراایزهکردن علش و فنشاوری اسش ،
یعنی به مردمی که مطل و صاحمنظر هستند اجشازه داده ششود کشه در
اوسعه ،عدماوسعه ،و اغییر جه های ایم فناوری مششارک کننشد ،و از
ایم مشارک حمای بهعمل آید .برای اوانمندسازی گروههشای مردمشی
فعال در زمینهی فناوریهای جدیشد ،میاشوان از مراکشز رششد و ایجشاد
ساختارهای لازم بهمنظور اراباط منظ سیاس گذاران و فعالیم جامعهی
مدنی استفاده کرد.

( مطالعه جنبههای اخلاقی و اجتماعی فناوریهای جدید ) با تأکید بر فناوری نانو:مریم سادات سیدکریمی و همکاران
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