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مقدمه

  مقدمه
ما آن قدر خوش شانس هستیم که در دوره ویژه ای از تاریخ زندگی کنیم. 
سرعت تحوالت فناوری به قدری افزایش یافته است که در کمتر از هر 10 
سال شاهد انقالبی بنیادی در زمینه فناوری هایی هستیم که تمام زندگی ما 
را به طور اساسی دستخوش تغییر می کنند. این تغییرات که برخی ناظران 
معتقدند سرعت آن از توان تطبیق پذیری ما پیشی گرفته است، حاصل 
انقالب های متعددی است که در حوزه علم اتفاق می افتد. از سوی دیگر 
برای زیستن در جهان امروز چاره ای جز تعامل با این فناوری و علم پیش 
زمینه آن نداریم. مهم نیست من و شما به این رویدادها توجه نشان دهیم یا 

نه. آن ها زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهند.
همچنین رشد و توسعه شبکه های اجتماعی و مجاری اطالع رسانی جدیدی 
که بدون ضرورت گذر از صافی های رایج در روزنامه نگاری ساختارمند، به 
کار تولید و انتشار خبر مشغولند، فضایی را به همراه آورده است که امکان 
توسعه اطالعات معتبر و خبرهای دروغین به یک اندازه توسعه یافته است.

اگر فضای شخصی شده و حباب های رسانه ای که در اطراف خود تنیده ایم، 
باعث بروز پدیده خبرهای دروغین و استفاده ابزاری از آن در صحنه های 
توسعه  باعث  روند،  همین  علم  دنیای  در  می شود،  سیاسی  و  اجتماعی 
شبه علم و خرافه هایی می شوند که نه تنها علم که مهم تر از آن روش تفکر و 

آگاهی ما را تحت تاثیر قرار می دهند. 
کشورهای در حال توسعه به طور خاص ایران با توجه به تاریخ و سابقه شان 
در شرایطی قرار دارند که باید فاصله و عقب ماندگی بزرگی را در حوزه علم 
و فناوری جبران کند و مهم این است که جهان در انتظار ما نخواهد ماند. 
توسعه فردای ما به توسعه علمی و توسعه علمی ما به آگاهی علمی گره 
خورده است. آگاهی و ادراکی که بدون حضور واسطه هایی در میان مردم و 

دانشگران و بین دانشگران در ارتباط با هم میسر نخواهد شد. 
روزنامه نگاری علمی در میانه چنین میدانی قرار گرفته است. از یک سو 
باید یکی از پر جنب و جوش ترین و غیر منتظره ترین حوزه هایی که بشر در 
تاریخ خود با آن مواجه بوده است را پوشش داده و داستان آن را به زبان عام 
ترجمه و روایت پشت پرده آن و مسیری که منجر به تولید آن شده است را به 
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مردم و مخاطب خود منتقل کند. از سوی دیگر باید نقش نظارت و دیدبانی 
خود را اعمال کند و مراقب رفتارها و روندها در دنیای علم باشد و اگر جایی 
خطایی دید آن را گزارش دهد. از سوی دیگر، باید مراقب توسعه جدی و 
شدید شبه علم باشد. در کشورهایی مانند ما بخشی از بار هموارکردن مسیر 

جبران عقب ماندگی علمی را نیز بر دوش بکشند. 
این کاری دقت، مطالعه، تالش و صبوری باالیی می طلبد. کسانی که به طور 
حرفه ای وارد این دنیا می شوند، باید برای بقای حرفه ای با رسانه های خود 
وارد مذاکره ای دایمی شوند و از سوی دیگر کار دقیق و دشوار خود را انجام 
دهند. در همین حال مراقب باشند تا نقش مهم شان را به سخنگویی نهاد 
علم و تبدیل شدن به ابزاری تبلیغاتی در دست اشخاص و نهادها فرونکاهند 
و در دام وسوسه های مالی و تبدیل کردن محتوای خود به ابزاری برای کسب 
درآمد بیشتر یا کلیک بیشتر یا شهرت یا ساختن پلکانی برای امتیازگیری و 

نفع شخصی تبدیل نکنند و مراقب نام خود باشند.
ما که به این پیشه شریف اشتغال داریم نه تنها باید از اعتبار حرفه ای مان 
در عمل دفاع کنیم که باید از نام خود نیز مراقبت کنیم. نباید فراموش کنیم 
که در نهایت نام ما در زیر محتوایی که تولید می کنیم قرار خواهد گرفت و 
باید بدانیم ما در حال معامله ای مهم با مخاطبان هستیم. ما وقت غیر قابل 
برگشت آن ها را  طلب می کنیم و در قبال آن وظیفه داریم محتوایی را در 
اختیارشان قرار دهیم که حداقل تا زمان انتشارش و براساس بهترین تالشی 
آگاهی اش  و  او  برای  و  درست  دقیق،  باشیم،  مطمئن  داده ایم  انجام  که 
ضروری است. اگر این کار را نکنیم مسوول مرگ لحظاتی خواهیم بود که 

مخاطب صرف استفاده از محتوای تولیدی ما کرده است.  
زندگی  می گویم.  خوش آمد  دارید  را  دنیا  این  به  ورود  قصد  که  شما  به 
هیجان انگیز و البته پرچالشی پیش روی شماست. بسیار خواهید آموخت 
و لحظات پر فراز و نشیبی را تجربه می کنید. شما در حال قدم گذاشتن در 
حوزه ای هستید که به جرات می توان گفت در شکل دادن به امروز و فردای 

ما نقشی بی همتا  دارد.
قدمتان استوار
پوریا ناظمی - روزنامه نگار علم 



12

مقدمه

  مقدمه مولف
قبل از ارائه هر توضیحی از شما چند پرسش دارم:

آیا ذوق نوشتن دارید و می خواهید به این روش از دانسته های خود 	 
برای دیگران بنویسید؟

آیا دانش آموز یا دانشجویی عالقه مند به حرفه روزنامه نگاری هستید و 	 
دوست دارید در نشریات و مطبوعات مختلف قلم بزنید؟

آیا وب سایت یا کسب و کاری اینترنتی دارید، اما به خوبی نمی توانید 	 
برای وب سایت خود محتوای با کیفیت تولید کنید؟

آیا فردی متخصص و باتجربه ای هستید و عالقه مند هستید تا دانسته ها 	 
و تجربیات خود را در قالب کتاب یا مقاالت مطبوعاتی و عمومی منتشر 

کنید؟
اگر حتی به یکی از پرسش های باال پاسخ مثبت داده اید، کتابی که در دست 
دارید، می تواند شروعی برای ورود شما به دنیای شگفت انگیز نویسندگی 
علمی باشد. خواندن کتاب آموزش نویسندگی علمی به شما کمک می کند تا 
بتوانید با یادگیری مهارت نوشتن دانسته های خود را به محتوایی ارزشمند 

تبدیل کنید و آن ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
نویسندگی علمی پایه و اساس تولید هر نوع محتواست؛ از محتواهای متنی 
مانند مقاله و کتاب گرفته تا محتواهای چندرسانه ای مانند ویدئو یا صوت. 
شما با یادگیری اصول گفته شده در این کتاب می توانید دانسته های تان را 

مکتوب و آن را در قالب های مختلف محتوایی منتشر کنید.
 کتاب آموزش نویسندگی علمی حاصل آموخته ها و تجربیات 10 ساله ام 
من  سال ها  این  طی  خوشبختانه  است.  علمی  روزنامه نگاری  حوزه  در 
و  نشریات  روزنامه ها،  معتبرترین  با  نزدیک  از  که  داشتم  را  شانس  این 
خبرگزاری ها همکاری  کنم و با نویسنده ها، کارشناسان و دانشمندان داخلی 
و خارجی مختلفی گفتگو و ارتباط داشته باشم. از این رو بسیار خوشحالم 

که این امکان را داشته ام تا ماحصل این تجربیات را در کتابی مکتوب کنم.
این کتاب شامل چهار فصل کلی است. با خواندن فصل اول شما با مفهوم 
نویسندگی علمی و نگارش ارتباطی و تفاوت آنها با نویسندگی ادبی آشنا 
و  نیست  راحتی  همین  به  افراد  از  بسیاری  برای  نوشتن  اما  می شوید. 
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قفل های ذهنی و مهارتی مختلفی دارند. به همین دلیل در بخش های اولیه 
کتاب تمرین ها و نکاتی را آموزش داده ام که بتوانید با بکارگیری آن ها، بسیار 

راحت تر از گذشته بنویسید. 
در فصل دوم به پیش قدم های نوشتن درباره هر موضوعی پرداختم. اینکه 
چگونه سوژه یابی کنیم و مخاطب شناسی در نویسندگی علمی چگونه انجام 
می شود. دانستن این نکات به هر نویسنده ای کمک می کند تا مطالبش بهتر 

و تاثیرگذارتر باشد.
فصل سوم کتاب نویسندگی علمی به چگونگی نگارش مطلب اختصاص 
دارد. در این فصل شما می آموزید که چگونه مطالب خود را پیش از نوشتن 
ساختاربندی کنید و دقیقا از کجا و چگونه نوشتن درباره موضوعی را آغاز 
کنید. در ادامه این فصل  هم یاد می گیرید که وقتی نگارش مطلبی را تمام 
کردید، چگونه برای آن مقدمه خوب و تاثیرگذاری بنویسید و عنوان جذابی 

را انتخاب کنید. 
فصل چهارم و پایانی کتاب هم درباره بحث مهم ساده نویسی و خالقیت 
در نویسندگی علمی است. چرا که شما به عنوان نویسنده، روزنامه نگار 
یا کارشناس تولید محتوا باید بتوانید مفاهیم پیچیده علمی و فنی را به 

ساده ترین و خالقانه ترین شکل ممکن به مخاطب انتقال دهید.
مباحث مرتبط با اصول ویراستاری و دستور نگارش را در بخش جداگانه ای 
در انتهای کتاب در قالب پیوست آورده ام. یادگیری این مباحث به طور 
مستقیم به نویسندگی علمی مربوط نمی شود، اما در برقراری ارتباط بهتر 

با مخاطبان شما نقش سازنده ای دارد. 
اگر حین مطالعه کتاب به مثال های متعدد نجومی و فضایی برخورد کردید، 
زیاد تعجب نکنید. چراکه زمینه تخصصی من در مطبوعات علوم فضایی و 
نجوم است و این موضوع از عالقه من به این شاخه از علوم ناشی می شود.
امیدوارم کتاب آموزش نویسندگی علمی نقطه شروعی برای ورود شما به 

دنیای شگفت انگیز نویسندگی و روزنامه نگاری علمی باشد. 

محمدرضا رضائی
تهران - زمستان 1395
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بخش اول: 
انواع نوشتن برای تولید محتوا

نوشتن بر دو نوع است: نگارش هنری و ارتباطی. آشنایی با مفهوم کلی این 
دو، به شما کمک می کند که مهارت های نوشتن را زودتر یاد بگیرید و تصویر 

ذهنی بهتری از مقدمات و روش های دست به قلم شدن داشته باشید.

  نوشته های هنری )ادبی(
است؛  هنری  اثری  خلق  نویسنده  هدف  ادبی،  یا  هنری  نوشته های  در 
خوانندگان این متون هم به دنبال ماهیت یا زیبایی های هنری آن هستند. 
مفهوم نوشته از قدرت کلمات و هنر نویسنده به شدت تاثیر می گیرد. مثال 
در رمان ها و داستان ها، نویسنده داستانی روایت می کند و ما محو هنر 
داستان سرایی اش می شویم؛ زیرا او به شکلی زیبا صحنه ها، شخصیت ها و 
هر آنچه را که در داستان است، توصیف می کند. حتی اگر نویسنده جایی را 
گنگ و نامفهوم نوشته یا از جمالت و واژه های عجیب و ناآشنا استفاده کرده 
باشد، باز هم نوشته برای ما زیباست و آن را نمودی از هنر نویسنده تلقی 

می کنیم. 
در حال حاضر برای نوشتن متون ادبی دوره های آموزشی مختلفی برگزار 
می شود اما ذوق و قریحه اشخاص در نگارش متون ادبی زیبا و ماندگار، 
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نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. خوشبختانه در زبان فارسی، نمونه های 
ارزشمندی از آثار ادبی دیده می شود. 

را  سعدی  گلستان  کتاب  مقدمه  آغازین  جمالت  وقتی  ما  اکثر  بی شک 
درباره  هنری  توصیفات  و  تعبیرات  همه  این   کارگیری  به  از  می خوانیم، 

نعمت های خدا لذت می بریم. 

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به 
اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود، ممد  شکر 
حیات است و چون بر می آید، مفرح ذات. پس در هر نفسی 

دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.
از دست و زبان که برآید

کز عهده شکرش به  درآید؟

  نوشته  های ارتباطی با زبان معیار
نوع دیگر نوشتن، نگارش ارتباطی است. در اینجا، نوشتن وسیله ای برای 
انتقال پیام و مفهوم است نه هنرنمایی نویسنده. مهم است که آن مفهوم 
ارتباطی  نوشته های  کند.  پیدا  انتقال  ابهام  با کمترین  و  درست، شفاف 
جامعه  افراد  بیشتر  یعنی  است؛  جامعه  معیار  ادبیات  و  زبان  بر  منطبق 
می توانند مفهوم این مطالب را درک کنند. ما هر روز با نمونه های زیادی از 
متون ارتباطی روبرو می شویم، مانند: اطالعیه هایی که در کوچه و خیابان 
نصب می شود؛ کتاب و مقاالت آموزشی؛ بروشورهای تبلیغاتی شرکت ها 
و موسسات؛ روزنامه ها و نشریات، همین کتابی که در دست دارید و ده ها 

مثال دیگر.
در این مطالب عموما از تعبیرات ادیبانه و هنری استفاده نمی کنند مگر 
این که به انتقال بهتر پیام کمک کند. تفاوت بین نگارش هنری و ارتباطی 
همانند تفاوت بین خوانندگی و سخنرانی است. اولی به دنبال هنرنمایی و 

دومی در تالش برای انتقال صحیح و شفاف پیام و مفاهیم است. 
بتوانند  باید  متخصصان  بدون شک  شد،  ارائه  که  توضیحاتی  به  توجه  با 
مهارت  نگارش ارتباطی را یاد بگیرند. اما الزم  است که در نگارش مطالب، 
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وجوه ادبی نوشته را هم در نظر گرفت؛ زیرا گاهی به کارگیری ویژگی های 
سبک های ادبی به تاثیرگذاری بیشتر مطلب، آراستگی آن و جلب توجه 
مخاطب، کمک می کند. مانند استفاده از تشبیه، ضرب المثل،  شعر و غیره.
از  برخی  زیرا  نشویم؛  گرفتار  ادبی«  »چاه  در  باشد  حواس مان  باید  ولی 
نویسنده های تازه کار، هنگام نوشتن مطالب، در به کارگیری عناصر ادبی 
زیاده روی می کنند و کارشان در نوشتن سخت می  شود. بدتر از آن، ممکن 
است کار خواننده نیز سخت تر شود؛ زیرا افراط در ادبی نویسی باعث کژفهمی 
و ابهام مطالب می شود و نوشته را از هدف اصلی )که همان انتقال پیام است( 

دور می کند.

  
در متون هنری و ادبی همه چیز در خدمت تعالی هنر است 

اما در متون ارتباطی همه چیز )حتی ظرافت های ادبی(
 در خدمت انتقال درست مفهوم است.

اگر هم نویسنده ذوق و استعداد خوبی در این زمینه نداشته باشد؛ موجب 
دل زدگی خواننده می شود، مانند حالتی که شخصی نابلد، ویولون به دست 
انتظار شنیدن هر صدای عجیب و غریبی را  باید  می گیرد؛ آنجاست که 

داشته باشیم.
توجه به این موضوع برای نوشتن مطالبی که مخاطب عام دارد اهمیت 
بیشتری پیدا می کند؛ مانند مطالبی که در وب سایت شرکت ها و سازمان ها 
قرار می گیرد یا مهم تر از آن، مطالبی که در مطبوعات و خبرگزاری ها منتشر 

می شود.

  چگونه قلم خود را در نگارش پیدا کنیم؟
وقتی مهارت نویسندگی را یاد می گیرید، به مرور قلم  خود را در نوشتن پیدا 
می کنید. منظور از »قلم« سبک منحصر به فرد هر کس در نوشتن است. این 
موضوع در سخنرانی با صدای افراد قابل مقایسه است؛ یعنی هرکس صدای 

خاص خود را دارد.
که  است  این  نوشتن  در  اختصاصی  قلم  پیداکردن  برای  روش  بهترین 
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سعی کنید به همان شکلی که صحبت می کنید، بنویسید؛ ساده، راحت 
و صمیمی. یعنی تالش نکنید که متن خود را بسیار ادبی بنویسید؛ اتفاقا 
همین تفکر اشتباه، بسیاری را از نوشتن بازمی دارد. بین لحن گفتاری و 
نوشتاری شما نباید تفاوت زیادی وجود داشته باشد؛ البته این به معنای 

محاوره  نویسی یا شکسته نویسی نیست. 
مثال من در زبان گفتار می گویم: »فرق بین سیاره و ستاره اینه که ستاره 
از خودش نور داره، اما سیاره نور نداره« همین عبارات را در زبان نوشتار، 
به این صورت می نویسم: »فرق بین سیاره و ستاره در این است که ستاره 
از خودش نور دارد اما سیاره نور ندارد.« همان طور که دیدید لحن این دو 

تفاوت زیادی با هم نداشتند.

  
منظور از »قلم« سبک منحصر به فرد هر کس در نوشتن است.  

این مسئله در سخنرانی با صدای افراد قابل مقایسه است. 
یعنی هرکس صدای خاص خود را دارد.

فرض کنید که من عبارت یادشده را این گونه بنویسم: »از جمله تفاوت های 
بین سیاره و ستاره می توان به این ویژگی اشاره نمود که ستاره از خود نور 
دارد در حالی که سیاره این چنین نبوده و نور ندارد.« جمله بندی عبارت دوم 
به مراتب برای مِن نویسنده سخت تر است و مهم تر اینکه خواندن آن نیز 

برای خواننده اندکی دشوارتر می شود.
اگر واقعا من در گفتار هم از چنین لحنی استفاده می کنم، باید در نحوه بیانم 
تجدیدنظر کنم! زیرا این روش صحبت کردن یا نوشتن نشان می دهد که من 

در ساده  سازی مطالب ناتوان هستم.

***
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