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مقدمه

مقدمه
ما آنقدر خوش شانس هستیم که در دوره ویژهای از تاریخ زندگی کنیم.
سرعت تحوالت فناوری به قدری افزایش یافته است که در کمتر از هر 10
سال شاهد انقالبی بنیادی در زمینه فناوریهایی هستیم که تمام زندگی ما
را به طور اساسی دستخوش تغییر میکنند .این تغییرات که برخی ناظران
معتقدند سرعت آن از توان تطبیقپذیری ما پیشی گرفته است ،حاصل
انقالبهای متعددی است که در حوزه علم اتفاق میافتد .از سوی دیگر
برای زیستن در جهان امروز چارهای جز تعامل با این فناوری و علم پیش
زمینه آن نداریم .مهم نیست من و شما به این رویدادها توجه نشان دهیم یا
نه .آنها زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهند.
همچنینرشدوتوسعهشبکههایاجتماعیومجاریاطالعرسانیجدیدی
که بدون ضرورت گذر از صافیهای رایج در روزنامهنگاری 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 شخصیشده و حبابهای رسانهای که در اطراف خود تنیدهایم،
باعث بروز پدیده خبرهای دروغین و استفاده ابزاری از آن در صحنههای
اجتماعی و سیاسی میشود ،در دنیای علم همین روند ،باعث توسعه
شبهعلم و خرافههایی میشوند که نه تنها علم که مهمتر از آن روش تفکر و
آگاهی ما را تحت تاثیر قرار میدهند.
کشورهای در حال توسعه به طور خاص ایران با توجه به تاریخ و سابقهشان
در شرایطی قرار دارند که باید فاصله و عقبماندگی 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 واسطههایی در میان مردم و
دانشگران و بین دانشگران در ارتباط با هم میسر نخواهد شد.
روزنامهنگاری علمی در میانه چنین میدانی قرار گرفته است .از یک سو
باید یکی از پر جنب و جوشترین و غیر منتظرهترین حوزههایی 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 میطلبد .کسانی که به طور
حرفهای وارد این دنیا میشوند ،باید برای بقای حرفهای با رسانههای خود
وارد مذاکرهای دایمی شوند و از سوی دیگر کار دقیق و دشوار خود را انجام
دهند .در همین حال مراقب باشند تا نقش مهمشان را به سخنگویی نهاد
علم و تبدیلشدن به ابزاری تبلیغاتی در دست اشخاص و نهادها فرونکاهند
و در دام وسوسههای مالی و تبدیلکردن 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 حرفهایمان
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 میکنیم قرار خواهد گرفت و
باید بدانیم ما در حال معاملهای مهم با مخاطبان هستیم .ما وقت غیر قابل
برگشت آنها را طلب میکنیم و در قبال آن وظیفه داریم محتوایی را در
اختیارشان قرار دهیم که حداقل تا زمان انتشارش و براساس بهترین تالشی
که انجام دادهایم مطمئن باشیم ،دقیق ،درست و برای او و آگاهیاش
ضروری است .اگر این کار را نکنیم مسوول مرگ لحظاتی خواهیم بود که
مخاطب صرف استفاده از محتوای تولیدی ما کرده است.
به شما که قصد ورود به این دنیا را دارید خوشآمد میگویم .زندگی
هیجانانگیز و البته پرچالشی پیش روی شماست .بسیار خواهید آموخت
و لحظات پر فراز و نشیبی را تجربه میکنید .شما در حال قدم گذاشتن در
حوزهای هستید که به جرات میتوان گفت در شکلدادن به امروز و فردای
ما نقشی بیهمتا دارد.
قدمتاناستوار
پوریا ناظمی  -روزنامهنگار علم
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مقدمه

مقدمه مولف
قبل از ارائه هر توضیحی از شما چند پرسش دارم:
•آیا ذوق نوشتن دارید و میخواهید به این روش از دانستههای خود
برایدیگرانبنویسید؟
•آیا دانشآموز یا دانشجویی عالقهمند به حرفه روزنامهنگاری هستید و
دوست دارید در نشریات و مطبوعات مختلف قلم بزنید؟
•آیا وبسایت یا کسب و کاری اینترنتی دارید ،اما به خوبی نمیتوانید
برای وبسایت خود محتوای با کیفیت تولید کنید؟
•آیافردیمتخصصوباتجربهایهستیدوعالقهمندهستیدتادانستهها
و تجربیات خود را در قالب کتاب یا مقاالت مطبوعاتی و عمومی منتشر
کنید؟
اگر حتی به یکی از پرسشهای باال پاسخ مثبت دادهاید ،کتابی که در دست
دارید ،میتواند شروعی برای ورود شما به دنیای شگفتانگیز نویسندگی
علمی باشد .خواندن کتاب آموزش نویسندگی علمی به شما کمک میکند تا
بتوانید با یادگیری مهارت نوشتن دانستههای خود را به محتوایی ارزشمند
تبدیل کنید و آنها 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 چندرسانهای مانند ویدئو یا صوت.
شما با یادگیری اصول گفته شده در این کتاب میتوانید دانستههایتان را
مکتوب و آن را در قالبهای مختلف محتوایی منتشر کنید.
کتاب آموزش نویسندگی علمی حاصل آموختهها و تجربیات  10سالهام
در حوزه روزنامهنگاری علمی است .خوشبختانه طی این سالها من
این شانس را داشتم که از نزدیک با معتبرترین روزنامهها ،نشریات و
خبرگزاریهاهمکاریکنموبانویسندهها،کارشناسانودانشمندانداخلی
و خارجی مختلفی گفتگو و ارتباط داشته باشم .از این رو بسیار خوشحالم
که این امکان را داشتهام 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
میشوید .اما نوشتن برای بسیاری از افراد به همین راحتی نیست و
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قفلهای ذهنی و مهارتی مختلفی دارند .به همین دلیل در بخشهای اولیه
کتاب تمرینها و نکاتی را آموزش دادهام که بتوانید با بکارگیری آنها ،بسیار
راحتتر از گذشته بنویسید.
در فصل دوم به پیشقدمهای نوشتن درباره هر موضوعی پرداختم .اینکه
چگونه سوژهیابی کنیم و مخاطبشناسی در نویسندگی علمی چگونه انجام
میشود .دانستن این نکات به هر نویسندهای کمک میکند تا مطالبش بهتر
و تاثیرگذارتر باشد.
فصل سوم کتاب نویسندگی علمی به چگونگی نگارش مطلب اختصاص
دارد .در این فصل شما میآموزید که چگونه مطالب خود را پیش از نوشتن
ساختاربندی کنید و دقیقا از کجا و چگونه نوشتن درباره موضوعی را آغاز
ل هم یاد میگیرید که وقتی نگارش مطلبی را تمام
کنید .در ادامه این فص 
کردید ،چگونه برای آن مقدمه خوب و تاثیرگذاری بنویسید و عنوان جذابی
را انتخاب کنید.
فصل چهارم و پایانی کتاب هم درباره بحث مهم سادهنویسی و خالقیت
در نویسندگی علمی است .چرا که شما به عنوان نویسنده ،روزنامهنگار
یا کارشناس تولید محتوا باید بتوانید مفاهیم پیچیده علمی و فنی را به
سادهترین و خالقانهترین شکل ممکن به مخاطب انتقال دهید.
مباحث مرتبط با اصول ویراستاری و دستور نگارش را در بخش جداگانهای
در انتهای کتاب در قالب پیوست آوردهام .یادگیری این مباحث به طور
مستقیم به نویسندگی علمی مربوط نمیشود ،اما در برقراری ارتباط بهتر
با مخاطبان شما نقش سازندهای دارد.
اگر حین مطالعه کتاب به مثالهای 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 میشود.
امیدوارم کتاب آموزش نویسندگی علمی نقطه شروعی برای ورود شما به
دنیای شگفتانگیز نویسندگی وروزنامهنگاری علمی باشد.
محمدرضارضائی
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 میکند که مهارتهای نوشتن را زودتر یاد بگیرید و تصویر
ذهنی بهتری از مقدمات و روشهای دست به قلمشدن داشته باشید.
نوشتههای هنری (ادبی)
در نوشتههای هنری یا ادبی ،هدف نویسنده خلق اثری هنری است؛
خوانندگان این متون هم به دنبال ماهیت یا زیباییهای هنری آن هستند.
مفهوم نوشته از قدرت کلمات و هنر نویسنده به شدت تاثیر میگیرد .مثال
در رمانها و داستانها ،نویسنده داستانی روایت میکند و ما محو هنر
داستانسراییاش میشویم؛ زیرا او به شکلی زیبا صحنهها ،شخصیتها و
هر آنچه را که در داستان است ،توصیف میکند .حتی اگر نویسنده جایی را
گنگ و نامفهوم نوشته یا از جمالت و واژههای عجیب و ناآشنا استفاده کرده
باشد ،باز هم نوشته برای ما زیباست و آن را نمودی از هنر نویسنده تلقی
میکنیم.
در حال حاضر برای نوشتن متون ادبی دورههای آموزشی مختلفی برگزار
میشود اما ذوق و قریحه اشخاص در نگارش متون ادبی زیبا و ماندگار،
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نقش بسیار تعیینکنندهای دارد .خوشبختانه در زبان فارسی ،نمونههای
ارزشمندی از آثار ادبی دیده میشود.
بیشک اکثر ما وقتی جمالت آغازین مقدمه کتاب گلستان سعدی را
ن همه تعبیرات و توصیفات هنری درباره
میخوانیم ،از به کارگیری ای 
نعمتهای خدا لذت میبریم.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به
شکر اندرش مزید نعمت .هر نفسی که فرو میرود ،ممد
حیات است و چون بر میآید ،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 ب ه درآید؟
نوشتههای ارتباطی با زبان معیار
نوع دیگر نوشتن ،نگارش ارتباطی است .در اینجا ،نوشتن وسیلهای برای
انتقال پیام و مفهوم است نه هنرنمایی نویسنده .مهم است که آن مفهوم
درست ،شفاف و با کمترین ابهام انتقال پیدا کند .نوشتههای ارتباطی
منطبق بر زبان و ادبیات معیار جامعه است؛ یعنی بیشتر افراد جامعه
میتوانند مفهوم این مطالب را درک کنند .ما هر روز با نمونههای زیادی از
متون ارتباطی روبرو میشویم ،مانند :اطالعیههایی که در کوچه و خیابان
نصب میشود؛ کتاب و مقاالت آموزشی؛ بروشورهای تبلیغاتی شرکتها
و موسسات؛ روزنامهها و نشریات ،همین کتابی که در دست دارید و دهها
مثالدیگر.
در این مطالب عموما از تعبیرات ادیبانه و هنری استفاده نمیکنند مگر
اینکه 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.
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد ،بدونشک متخصصان باید بتوانند
ت نگارش ارتباطی را یاد بگیرند .اما الزم است که در نگارش مطالب،
مهار 
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وجوه ادبی نوشته را هم در نظر گرفت؛ زیرا گاهی به کارگیری ویژگیهای
سبکهای ادبی به تاثیرگذاری بیشتر مطلب ،آراستگی آن و جلب توجه
مخاطب ،کمک میکند .مانند استفاده از تشبیه ،ضربالمثل  ،شعر و غیره.
ولی باید حواسمان باشد در «چاه ادبی» گرفتار نشویم؛ زیرا برخی از
نویسندههای تازهکار ،هنگام نوشتن مطالب ،در به کارگیری عناصر ادبی
زیادهروی میکنند و کارشان در نوشتن سخت میشود .بدتر از آن ،ممکن
استکارخوانندهنیزسختترشود؛زیراافراطدرادبینویسیباعثکژفهمی
و ابهام مطالب میشود و نوشته را از هدف اصلی (که همان انتقال پیام است)
دور میکند.
در متون هنری و ادبی همه چیز در خدمت تعالی هنر است
اما در متون ارتباطی همه چیز (حتی ظرافتهای ادبی)
در خدمت انتقال درست مفهوم است.

اگر هم نویسنده ذوق و استعداد خوبی در این زمینه نداشته باشد؛ موجب
دلزدگی خواننده میشود ،مانند حالتی که شخصی نابلد ،ویولون به دست
میگیرد؛ آنجاست که باید انتظار شنیدن هر صدای عجیب و غریبی را
داشتهباشیم.
توجه به این موضوع برای نوشتن مطالبی که مخاطب عام دارد اهمیت
بیشتری پیدا میکند؛ مانند مطالبی که در وبسایت شرکتها و سازمانها
قرار میگیرد یا مهمتر از آن ،مطالبی که در مطبوعات و خبرگزاریها منتشر
میشود.
چگونه قلم خود را در نگارش پیدا کنیم؟
م خود را در نوشتن پیدا
وقتی مهارت نویسندگی را یاد میگیرید ،به مرور قل 
میکنید .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.
بهترین روش برای پیداکردن قلم اختصاصی در نوشتن این است که
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سعی کنید به همان شکلی که صحبت میکنید ،بنویسید؛ ساده ،راحت
و صمیمی .یعنی تالش نکنید که متن خود را بسیار ادبی بنویسید؛ اتفاقا
همین تفکر اشتباه ،بسیاری را از نوشتن بازمیدارد .بین لحن گفتاری و
نوشتاری شما نباید تفاوت زیادی وجود داشته باشد؛ البته این به معنای
محاورهنویسییاشکستهنویسینیست.
مثال من در زبان گفتار میگویم« :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 مینویسم« :فرق بین سیاره و ستاره در این است که ستاره
از خودش نور دارد اما سیاره نور ندارد ».همانطور 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 اینگونه بنویسم« :از جمله تفاوتهای
بین سیاره و ستاره میتوان به این ویژگی اشاره نمود که ستاره از خود نور
دارد در حالی که سیاره اینچنین نبوده و نور ندارد ».جملهبندی عبارت دوم
من نویسنده سختتر است و مهمتر اینکه خواندن آن نیز
به مراتب برای ِ
برای خواننده اندکی دشوارتر میشود.
اگر واقعا من در گفتار هم از چنین لحنی استفاده میکنم ،باید در نحوه بیانم
تجدیدنظر کنم! زیرا این روش صحبتکردن یا نوشتن نشان میدهد که من
در سادهسازی مطالب ناتوان هستم.
***
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