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چیستی روزنامه نگاری علمی

چکیده
در عصر کنونی که آن را عصر ارتباطات نام نهادند،دیدگاه س��نتی درباره علم توس��ط ابزارهای نوینی همچون رسانه به چالش کشیده شده 
اس��ت. امروزه، روزنامه نگاری علمی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اس��ت. روزنامه نگاری تخصصی در حوزه های علمی نیاز 
مبرم جامعه اس��ت. مس��ائل و موضوعات جامعه از دریچه این نوع روزنامه نگاری می تواند مطرح شود.روزنامه نگاران علمی همانند پلی 

میان علم و جامعه عمل می کنند.
   در این مقاله به تبیین و ضرورت نیاز جامعه به روزنامه نگاری علمی می پردازیم. هدف، آش��نا کردن جامعه با اهمیت و نقش روزنامه 
نگاری علمی و توجه جدی به این قش��ر به عنوان حلقه واس��ط علم و جامعه اس��ت. این مطالعه درصدد پاسخ به این سوال است روزنامه 

نگاران علمی در ارتقای سطح دانش جامعه چه نقشی دارند؟در این پژوهش از روش تحلیلی- توصیفی استفاده می کنیم.
   تخصصی شدن علوم سبب شده تا هر علمی زبان ویژه خود را داشته باشد. به منظور کاهش شکاف میان متخصصان و عموم مردم، روزنامه 
نگاران علمی نقش میانجی را بازی کرده و عماًل در گسترش مرزهای دانش و ارتقای سطح علمی جوامع گام برمی دارند.با بررسی های انجام 

شده می توان گفت روزنامه نگاری علمی در ایران از آنچه هست با آنچه که باید باشد، فاصله دارد. 
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مقدمه

در عصر كنونی كه آن را عصر ارتباطات نام نهادند،ديدگاه سنتی درباره 
علم توسط ابزارهای نوينی همچون رسانه به چالش كشيده شده است. 
ام��روزه، روزنامه نگاری علمی جاي��گاه ويژه ای را به خود اختصاص 
داده اس��ت. روزنامه نگاری تخصص��ی در حوزه های علمی نياز مبرم 
جامعه اس��ت. مسايل و موضوعات جامعه از دريچه اين نوع روزنامه 
نگاری می تواند مطرح ش��ود.روزنامه نگاران علمی همانند پلی ميان 
علم و جامعه عمل می كنند. روزنامه نگاران علمی  به واسطه پوشش 
بيشترين افراد در جامعه و توجه به فناوری های نوينی كه دسترسی به 
حداقل زمان را ممکن می سازنند. امکان آشناسازی مردم با تحوالت 
جديد علمی را در اس��رع وقت فراهم س��اخته و جامعه را در جهت 

زندگی علمی سوق می دهند.
در واقع، روزنامه نگار علمی وظيفه دارد اطالعات درست  را به مردم 
منتق��ل كند و نقش علم در زندگی را به مردم يادآور ش��وند. روزنامه 
نگاران علم ميتوانند حلقه واسط علم و جامعه باشند به عبارت ديگر 
روزنام��ه ن��گاران علمی می توانند مطالب علمی را به زبان س��اده در 

دسترس مردم قرار دهند.
روزنامه نگاران علمی عالوه بر اينکه حافظ  گنجينه علوم اند ، منتقد 
علم نيز هس��تند،  يعنی با طرح س��وال و توضيح و تقسير يك پديده 
س��عی دارد جنبه های ناش��ناخته و ناگفته علم را برای مخاطب عام 
توضيح دهند تا عامه مردم درك درس��ت تری از علم بدست آوردند 
و با غور و تفکر علمی به كشف ناشناخته ها بپردازند، آنها هنر شك 

كردن را  نيز به مردم آموزش می دهند.
روزنامه نگاران علمی با كش��ف و يافتن رويدادهای خبری و س��وژه 
ه��ا و موضوعاتی كه جامعه بايد از آن آگاهی يابد، به افزايش آگاهی 
عموم مردم كمك می كنند و از سوی ديگر  ناظر فعال در روند رشد 
علم و فناوری هستند و با ديدگاه نقادانه اين مسير را ارزيابی می كنند.

اهميت روزنامه نگاری علمی در عصر حاضر بر كسی پوشيده نيست. 
مس��ائل علمی مبتالبه جوامع بش��ری، ضرورت توجه به اين مهم را 
گوشزد می كند. مسائلی همانند تغييرات اقليمی، بحران های گوناگون 
در سراسر جهان، انقراض برخی از گونه های حيوانی و گياهی، مواد 
غذايی تراريخته و مواردی از اين قبيل نگرانی هايی را در سطح جهان 
برانگيخته اس��ت. روزنامه نگاران علمی به عنوان واسط علم و جامعه 

در طرح و حل اين مسائل می توانند نقش كليدی بازی كنند.
   روزنامه نگاران علمی با روش های خاصی به ساده سازی اخبار و 
اطالعات علمی می پردازن��د تا عموم مردم از تازه ترين رخداد های 

علمی و فناوری آگاه شوند]1[. 
روزنامه نگاران علمی با فعاليت های متنوع از جمله برگزاری دوره های 
آموزشی تخصصی، كنفرانس ها و سمينار ها، ايجاد ارتباط بين روزنامه 
نگاران علمی، اعطای جوايز و معرفی روزنامه نگاری علم به عنوان يك 

تخصص مورد نياز رسانه ها موجبات رشد و توسعه روزنامه نگاری علم 
را فراهم آوردند.

هدف روزنامه نگاری علمی، ارائهاطالعات بس��يار دقيق، مشخص و 
تبديل زبان علمی دانش��مندان به زبان قابل درك برای عموم اس��ت. 
عموم مردم به دليل نداش��تن اطالعات كافی  نمی توانند با دانشمندان 
ارتباط برقرار كنند. روزنامه نگار علمی با كمك دانش تخصصی خود 

می تواند نقش واسط ميان علم و جامعه ايفا  كند. 
   در اين مقاله به تبيين و ضرورت نياز جامعه به روزنامه نگاری علمی 
می پردازيم. هدف آشنا كردن جامعه با اهميت و نقش روزنامه نگاری 
علمی و توجه جدی به اين قش��ر به عنوان حلقه واسط علم و جامعه 
اس��ت. اين مطالعه درصدد پاسخ به اين س��وال است روزنامه نگاران 
علمی در ارتقای سطح دانش جامعه چه نقشی دارند؟ در اين پژوهش 

از روش تحليلی- توصيفی استفاده می كنيم. 

چیستی روزنامه نگاری علمی
 

روزنامه نگاری علمی شاخه ای از روزنامه نگاری است. روزنامه نگار 
علمی يا ژورناليست علمی ابتدا يك روزنامه نگار است و هيچ فرقی 
ميان او و يك روزنامه نگار عمومی، سياسی، ورزشی و... وجود ندارد. 
حوزه ای كه او پوش��ش می دهد حوزه علوم اس��ت يعنی حوزه های 
رياضيات، فناوری، محيط زيست و تحقيقات پزشکی و ... را دربرمی 
گيرد. روزنامه نگار علمی نيز از همان ش��يوه ها و روش های روزنامه 
نگاری اس��تفاده می كند و ابزارهای او با ابزارهای همکارانش يکسان 
اس��ت، در نش��ريه های مکتوب، الکترونيکی، تصويری و صوتی كار 
می كند و بسته به نوع نياز، محصوالت و سرويس های مختلفی را به 

جامعه تحويل می دهد]2[.
روزنامه نگار علم��ی اهميت و جايگاه علم را به ميان مردم می آورد و  
عل��م را از برج عاج بيرون آورده و ب��ه زندگی روزمره مردم پيوند و 
به طور غيرمس��تقيم تفکر علمی را در جامعه توسعه می دهد و نه تنها 
دس��ت به ترويج علمی می زند كه با توس��عه تفکر علمی، به توسعه 
همه جانبه يك كشور كمك می كند. روزنامه نگاران علمی نيز به انتقال 
اخب��ار و در عين حال نظارت ب��ر عملکرد نقش آفرينان عرصه علمی 
می پردازند. عرصه ای كه نه تنها بس��يار دش��وار است كه در عين حال 
يکی از هيجان انگيزترين و پركش��ش ترين عرصه های جهان امروز را 
تشکيل می دهد. عرصه ای كه بيش از هر چيز ديگر بر كميت و كيفيت 
زندگی ما در حال و آينده تاثير دارد و توس��عه يك جامعه در گرو آن 

است.
   پيش��رفت جوامع در حوزه ارتباطات علمی س��بب به وجود آمدن 
روزنامه نگاری علمی شد. اين نوع روزنامه نگاری، تخصصی در بين 
روزنامه نگاران حرفه ای است كه همراه با حوزه گستردهتر ارتباطات 
علمی رش��د كرد و اكنون با وسعت بيش��تر در حوزه علوم طبيعی به 
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عنوان يك نياز شناخته شده است]3[.
روزنام��ه نگاری علمی، اطالعات��ی را در مورد موضوع های علمی به 
م��ردم انتقال می دهد. روزنامه نگاران علمی بايد اطالعات مبس��وط، 
فن��ی، و در پاره ای اوقات اطالعاتی را كه به زبان مخصوص نوش��ته 
شده اس��ت را درك و تفسير و سپس آن را به گزارش های جذابی كه 

برای مصرف كنندگان رسانه های خبری قابل باشد تبديل كنند.
روزنام��ه ن��گاران علم��ی بايد بتوانند تش��خيص بدهند ك��ه از ميان 
دس��تاوردهای علمی ومنازعات جامعه علمی كداميك ارزش پوشش 
خبری دارند. روزنامه نگاران علمی بايد در اين سنجش، عدالت و بی 

طرفی را رعايت كنند.
بس��ياری از روزنام��ه نگاران��ی كه در ح��وزه علمی فعالي��ت دارند 
آموزش هاي��ی را در حوزه روزنامه نگاری خود گذرانده اند، به عنوان 
مثال می توان به پزش��کانی اش��اره كرد كه اخبار پزش��کی را پوشش 
می دهند. البته اين مسئله كلی نيست و در ميان روزنامه نگاران علمی 

نيز كسانی هستند كه در حوزه علمی دوره يا آموزش نديده اند.

وظایف روزنامه نگاران علمی
 

روزنامه نگاران علمی دو وظيفه عمده برعهده دارند:
1. وظيفه اول مربوط به ساده س��ازی علم برای مخاطبان است. آنها بايد 
بتوانند موضوع های علمی را تا جايی كه به اصل موضوع خدشه ای وارد 

نکند، به متنی همه فهم و در عين حال جذاب برای عموم تبديل كنند.
 2.  وظيف��ه دوم روزنامه نگار علم، ش��امل مس��ئوليت اجتماعی او به 
عن��وان روزنامه نگار و ديده بان اس��ت. آنها همانطور كه در حوزه های 
ديگر رس��انه ای به عنوان چشم بيدار جامعه تحوالت را رصد می كنند 
و مواد اولي��ه الزم برای قضاوت و ارزيابی اين تحوالت را در اختيار 
افکارعموم��ی ق��رار می دهند، در ح��وزه علم نيز باي��د ابعاد مختلف 
تح��والت و رويدادهای علمی از سياس��ت گذاری عل��م و فناوری تا 
مسائل مربوط به عرضه دستاوردهای علم به جامعه را زير نظر بگيرند 

تا عموم را از آنچه در عرصه علم می گذرد، مطلع سازند.
از اي��ن منظر، عملک��رد روزنامه نگاران علم��ی می تواند منافع جامعه 
را تأمي��ن كند، چرا كه از س��ويی جامعه را از آخرين دس��تاوردهای 
عل��م و فناوری باخبر می كند كه می تواند كيفيت زندگی را در جامعه 
بهبود بخش��د و از سوی ديگر، جامعه را در برابر مخاطرات احتمالی 

تحقيقات علمی محافظت می كند. 
روزنامه نگار علمی، آنچه را جامعه از طريق علم و فناوری به دس��ت 
می آورد در برابر هزينه ای قرار می دهد كه برای برخورداری از آن بايد 

متحمل ش��ود و به اين  ترتيب، عملکرد نهادهای علم و فناوری را در 
تاالر شيشه ای رس��انه ها در معرض ارزيابی و قضاوت افکار عمومی 

قرار می دهد ]4[.
برخی از محققان، وظايف ديگری برای روزنامه نگاران علمی در نظر 

می گيرند: 
1- كش��ف و يافت��ن رويداده��ای خب��ری، س��وژه ها، موضوعات و 
داس��تان هايی كه جامعه بايد از آن آگاهی پيدا كند. اين امر به رش��د 
آگاهی مخاطب كمك می كند و مخاطبان را در برخورد با رويدادهای 

مختلف توانمند می سازد؛
2- نظارت انتقادی بر روندها و مسيرهای علم و فناوری.

ب��رای اعمال هر دو بخ��ش اين وظايف مجموع��ه ابزارهای عمومی 
روزنامه ن��گاری و ابزاره��ای خاص روزنامه ن��گاری علمی جديد در 
اختيار روزنامه نگاران اس��ت و البته شرط اول اينکه آن شخص با اين 
ابزارها و از آن مهم تر وظايف خود آش��نا باشد و بتواند مطالب علمی 
را به صورت درست، دقيق، بيطرفانه،كامل، شفاف، معنادار، جذاب و 

قابل فهم به مخاطبان ارائه كند ]5[.

کارکردهای روزنامه نگاری علمی

فاكسون باندا1  مدرس روزنامه نگاری علمی در دفتر مركزی يونسکو 
در پاريس سه كاركرد عمده خبررسانی علم را چنين برمی-شمرد:

1- كاركرد آموزشی كه شامل آموزش های عمومی برای بهتر زندگی 
ك��ردن و فهمي��دن رابطه بين عل��م و ديگر بخش ه��ای دانش مانند 

سياست، اقتصاد، فرهنگ و غيره است؛
2- كاركرد دموكراتيك كه همانا پروراندن كنجکاوی شهروندان است؛
3- كاركرد توس��عه ای كه به توس��عه پايدار و سرمايه گذاری در علم 

كمك می كند ]6[.

پیشینه روزنامه نگاری علمی
 

س��ابقه درج اخبار و مطالب علمی در رس��انه ه��ای گروهی را بايد 
در ابتدای ش��کل گيری اين رسانه ها جس��ت. با اين حال، تاريخچه 
نويس��ندگان اين مطالب طی زمان و در كشورهای مختلف، متفاوت 

بوده است ]10-7[.
اين پژوهش��گران به اين نتيجه رس��يدند كه اين فرايند در ابتدا توسط 
دانش��مندانی آغاز شد كه می خواستند دانش خود را تا حد امکان در 

1. Fackson Banda



نشریه نشاء علم، سال ششم ،شماره اول، دی ماه 94

41

چیستی روزنامه نگاری علمی

اختي��ار عموم قرار دهن��د. در مرحله بعدی اي��ن فرايند، نوعی جبهه 
گيری در برابر اين روند ايجاد شد كه دانشمندان را از تماس مستقيم 
با عامه مردم بر حذر می داش��ت. بروك اين مرحله را به “گذار عموم 
مردم از مش��اركت كننده به مشتری” تعبير كرده است]8[.برای نمونه، 
دانشمندان س��ال های واپسين قرن هيجدهم در بريتانيا می كوشيدند 
تا دانش خود را به مردم و فرهنگ منتقل كنند. آنها بر اين باور بودند 
كه درهم آميزی دانش با دنيای روزمره ش��هروندان معمولی می تواند 
منافعی اساس��ی برای جامعه به همراه داشته باشد. اما قرن نوزدهم و 
پيش��رفت چشمگير دانش تخصصی س��بب ايجاد نوعی شکاف بين 
جامعه و دانشمندان شد. بروك، اين مرحله را به “گذار از تجربه ايده 
آل روشنفکری به شکل گيری تخصص در اوايل و پايان قرن نوزدهم” 

تعبير كرده است ]8[. 
هر قدر دانش��مندان از دنيای عمومی سازی دانش فاصله می گرفتند، 
اطالع رس��انی در م��ورد دانش به طور روزافزونی ب��ر عهده روزنامه 
ن��گاران قرار می گرفت.  برنهام در س��ال1987 در اياالت متحده نيز 

چنين روندی را مشاهده كرد]9[. 
در س��ال های پايانی قرن نوزدهم، چند مجله علمی برای عامه مردم 
منتشر می شد كه در ميان آنها دو نشريه ساينتيفيك امريکن و پاپيوالر 
س��اينس مانتلی بود. همچنين س��ردبيران روزنامه ها از بازنشر برخی 
مطالب اين نش��ريه ها و نيز انتشار نظرات دانشمندان در مورد پديده 
های طبيعی نظير بارش  شهاب سنگ ها استقبال می كردند. البته خود 
دانش��مندان هم عالقه مند به صرف زمان و انرژی برای انتقال دانش 
به عامه مردم بودند. دانشمندان در نيمه دوم قرن نوزدهم حتی ترويج 

دانش را بخشی از وظيفه خود می دانستند. 
با اين حال، افزايش روزافزون تخصص گرايی در اوايل قرن بيس��تم 
سبب شد تا دانش��مندان خود را از عامه مردم جدا ببينند. دانشمندان 
در اي��ن زمان به طور تدريجی، زبانی ويژه را برای خود ش��کل دادند 
)و از اصطالحات ويژه و تخصصی استفاده می كردند كه برای عموم 
مردم قابل درك نب��ود( و به اين ترتيب، آموزش های ويژه آنها و نيز 
سيستم های پاداش و ارتباط آنها با افرادی كه خارج از حوزه تخصص 
شان بودند كمرنگ تر شد. از اين بدتر اينکه، انجمن های اصلی حوزه 
دانش، دانشمندانی را تنبيه كرد كه به سراغ ترويج دانش می رفتند و با 
افراد خاطی برخورد شديدی می كردند و حتی دسترسی آنها به پاداش 
هاي��ی نظير عضويت در انجمن ه��ای عالی حوزه دانش را ممنوع می 
كردن��د. در كتاب گودل1  )1977( ]11[ با نام “دانش��مندان ديدنی2 “ 
نمونه های زيادی از اينکه چگونه دانش��مندان برجسته و موفق، فقط 
به خاطر تالش برای ترويج علم مورد واكنش قهرآميز همکاران خود 

قرار می گرفتند، ذكر شده است. 
با اين حال، تا اواس��ط قرن بيس��تم، كمتر روزنامه نگاری پيدا می شد 
كه خود را نويس��نده در حوزه دانش بخواند. به كارگيری گزارشگران 
متخصص پرهزينه اس��ت و در نتيجه به ندرت می توان چنين افرادی 

را در بيشتر رسانه ها يافت. 
در آن دوران، سردبيران بر اين باور بودند كه روزنامه نگار بايد توانايی 
پوش��ش طيف گس��ترده ای از اخبار را داشته باش��د و به همين دليل 
بيشتر نگران نتيجه مأنوس شدن روزنامه نگاران با يك موضوع خاص 
در نتيجه راحت طلبی آنها بودند تا اينکه نگران بهره گيری از افرادی 
با معلومات تخصصی برای كار روی موضوع های پيچيده باش��ند. در 
واقع طی قرن بيستم، يکی از رويه های جاری در رسانه ها اين بود كه 
هر چند سال يك بار، حوزه كاری گزارشگران را به صورت چرخشی 
تغيير می دادند تا به اين ترتيب، جلوی انس گيری گزارش��گر با منبع 

خبری اش گرفته شود. 
در اواي��ل قرن بيس��تم در بريتاني��ا و اياالت متحده، چند گزارش��گر 
متخصص در حوزه دانش توانس��تند به جايگاهی ثابت در روزنامه ها 
و رس��انه هايی نظير راديو دست يابند. به هر حال، تسريع نوآوری ها 
در حوزه فناوری كه ب��ه خاطر پايان جنگ جهانی دوم، تصميم های 
برخی كشورها برای سرمايه گذاری روی پژوهش های علمی، رقابت 
فضايی در دهه 1960 و نيز رشد نگرانی-های زيست محيطی در دهه 
1970 و 1980 سبب شد كه رسانه ها به سمت يافتن گزارشگران ويژه 
دانش و محيط زيس��ت س��وق يابند تا به اين ترتيب بتوانند بخشی از 
مهم ترين اخبار اين قرن را )كه به اين موضوع ها اختصاص داشت( 

پوشش دهند.
گرگوری و ميلر )1998( ]12[اين دوره پس از پايان جنگ را برهه ای 
می دانند كه در آن، روزنامه نگاری علمی به عنوان بخشی سازمان مند 

و با قدرت روزافزون، در دنيای روزنامه نگاری حضور يافت. 
   در ق��رن بيس��تم، تعداد گزارش��گران حوزه دانش در بس��ياری از 
كشورهای دنيا رشد چش��مگيری داشت ]13[. افزون بر سازمان های 
مشخص در كش��ورهای مختلف به منظور سازماندهی تهيه كنندگان 
مطال��ب علمی برای رس��انه ها، برخی انجمن ه��ای بين المللی نظير 
فدراسيون جهانی روزنامه نگاران علمی نيز شکل گرفت و همچنين، 
دانش��گاه های مختلفی در سراس��ر دنيا، آموزش های رس��می برای 

روزنامه نگاری علمی را آغاز كردند. 
در نيمه دوم قرن بيستم، با افزايش شمار اين دسته از روزنامه نگاران، 
اخبار پوش��ش داده نيز همگام با افزايش تع��داد پژوهش های طولی 

رشد يافت ]14،13[.

1. Goodell 2. The Visible Scientists
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با وجود رشد روزنامه نگاری علمی در اين دوران، بايد توجه داشت 
كه روزنامه نگاران علمی همانند بيشتر روزنامه نگاران تخصصی ديگر 
هميش��ه بخشی اندك را در بدنه رس��انه ها تشکيل داده اند. به همين 
دليل، اخبار علمی بخش نسبتاً كوچکی از مجموع اخبار پوشش داده 

شده توسط رسانه ها را از آن خود كرده است. 
در اواي��ل قرن بيس��تم به دليل عدم حضور مس��تقيم دانش��مندان در 
بين عموم برای تش��ريح اكتش��افات و اختراعات خود و ظهور نوعی 
تخصص گرايی در جامعه علمی، روزنامه نگاران مأمور انتقال اخبار و 

اطالعات علمی از دانشمندان به عموم گرديدند. 
البته اين روزنامه ن��گاران تخصص خاصی در زمينه ای كه اطالعات 
را انتقال می دادند، نداشتند. اما در دهه 1930 روزنامه نگارانی پديدار 
ش��دند كه به صورت حرفه ای ب��ه روزنامه نگاری علم می پرداختند 
ولی رسانه های خبری روزنامه نگاران عادی را به روزنامه نگاران علم 
ترجيح می دادند، علت اين امر آن بود كه رس��انه ها برای اس��تخدام 
روزنامه نگاران علم می بايست هزينه بيشتری تقبل می كردند و دوم 
اينکه رس��انه ها به دنبال اخبار جنجالی و مطابق با س��ليقه مش��تريان 
بودند]9[.اما روزنامه نگاری علمی از نيمه دوم قرن بيس��تم به واسطه 
رقابت های فناوری نظامی)جنگ سرد( و بعداً اقتصادی بين كشور ها 

اهميت يافت.
پايان قرن بيستم را می توان دوره آرامش پيش از طوفان ناميد. انبوهی 
از ش��بکه های ارتباطی به ناگاه پديدار ش��دند كه به خواننده و بيننده 
اين امکان را می دادند تا خودشان به جستجوی اطالعات مدنظرشان 
بپردازند. با اينکه رسانه های سنتی؛ روزنامه، تلويزيون و راديو همچنان 
نقش مهمی در ارائه اخبار و اطالعات علمی به بسياری از مخاطبان در 
سراسر جهان ايفا می كنند، اما امروزه افراد معمولی بيشتر به استفاده از 
اينترنت گرايش دارند. افزايش روزافزون گرايش به اينترنت به عنوان 
ابزاری برای دسترسی به اطالعات به اين معناست كه بايد از محبوبيت 

چيز ديگری كاسته شود.

پیشینه روزنامه نگاری علمی در ایران

نويسندگی درباره موضوع های علمی به اولين روزهای آغاز روزنامه 
ن��گاری در ايران ب��از می گردد.ميرزا صالح ش��يرازی كازرونی چاپ 
نش��ريات را از حدود دويس��ت س��ال پيش آغاز كرد كه خود دوره 
آموزش روزنامه نگاری را در انگلستان گذارنده بود. روزنامه های دوره 

اول با الگوبرداری از روزنامه های خارجی شروع به فعاليت كردند. 
از نظ��ر ش��کل، روزنامه های نخس��ت ب��ه نوعی ادام��ه صفحه آرايی 

نس��خه های خطی و كتاب های چاپ سنگی بودند اما بعدها محتوا و 
شکل روزنامه ها دگرگون شد. 

 اولين روزنامه چاپی ايران، در دوره سلطنت محمد شاه قاجار توسط 
ميرزا صالح ش��يرازی كازرونی در تهران منتشر شد. اولين شماره اين 
روزنامه در روز دوشنبه بيست و پنجم ماه محرم 1253 قمری برابر با 
اول ماه مه1837 ميالدی به صورت ماهانه چاپ شد. اولين شماره اين 
 ،Newspaper روزنامه نام خاصی نداشت و با اقتباس از واژه فرنگی

كاغذ اخبار ناميده می شد. 
در حال حاضر از اين روزنامه هيچ نس��خه اصيلی در دست نيست و 
مطالبی كه درباره آن نوشته شده، ذكر دقيقی از مدت و دفعات انتشار 
آن به ميان نمی آورد. پس از روزنامه كاغذ اخبار، روزنامه “زاهار يرادی 
باهارا” در س��ال 1849 به عن��وان دومين روزنام��ه ايرانی كه به زبان 
سريانی توسط آشوريان اروميه منتشر می شد، از اولين شماره به انتشار 
مطالبی با محتوای علمی پرداخت. در ش��ماره نخس��ت اين روزنامه 
بخش��ی با عنوان “مطالبی در باره علم نجوم” چاپ ش��ده اس��ت. اما 
نخس��تين نشريه علمی در تاريخ روزنامه-نگاری ايران در سال 1864 

ميالدی با نام “علميه دولت علييه ايران” چاپ شده است ]15[. 
روزنامه وقايع اتفاقيه، سومين روزنامه ايران به سبك و شکل امروزی 
اس��ت. اين روزنامه از سال سوم پادش��اهی ناصرالدين  شاه )1190 ه. 
ق.( زير نظر ميرزا تقی خان امير نظام به صورت هفتگی منتشر می  شد.  
روزنامه های وطن و طلوع نيز از ديگر روزنامه های مهم منتشر شده تا 
پيش از مش��روطيت  هستند. روزنامه وطن1 كه در سال 1293 انتشار 
يافت، اولين روزنامه ايرانی دو زبانه )فارس��ی و فرانسه( تهران بود و 

همچنين نخستين روزنامه ای كه در تاريخ كشور توقيف شد.
عليقل��ی ميرزا اعتضادالس��لطنه از فرزندان فتحعلی ش��اه كه در زمان 
ناصرالدين ش��اه اداره وزارت علوم را عهده دار بود، همزمان با انتشار 
روزنامه علميه، دو نش��ريه ادبی و تاريخی را نيز به چاپ رساند. پس 
از اين دوره می توان به نش��ريه های ديگری اشاره كرد كه به صورت 

تخصصی به علم و دانش و ترويج آن می پرداخته اند: 
1. روزنامه علميه و ادبيه؛ از سال 1293 هجری قمری منتشر می شد؛
2. روزنام��ه علمی؛ يك ماه پ��س از روزنامه علميه و ادبيه در س��ال 
1293 هج��ری قمری كه در آن اندكی به مناقش��ات علمی دوره خود 

نيز پرداخته است؛
3. روزنامه دانش؛ از س��ال 1299 هجری قمری به عنوان ارگان علمی 

مدرسه دارالفنون منتشر و رايگان توزيع شده است]16[.
بعد از اس��تقرار مش��روطيت چهار روزنامه به نام های مجلس، ندای 
وط��ن، حبل المتين و صبح صادق، هر روز در ايران منتش��ر می ش��د. 

1. La Patrie
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روزنامه “مجلس” زير نظر ميرزا محمد صادق طباطبائی، اخبار مجلس 
ش��ورای مل��ی را منعکس می ك��رد. در پی خلع محمد علی ش��اه از 

سلطنت، روزنامه های متعدد ديگری نيز در ايران منتشر شدند.
   در دوره مشروطيت؛ بيداری افکار عمومی به سرعت و شدت اوج 
گرفت و روزنامه ها، س��هم مهمی در تجديد حيات انديشه های مردم 
داشتند. از روزنامه های مهم دوره مشروطيت كه تأثير زيادی بر افکار 
عمومی داش��تند می توان به صوراسرافيل و ايران نواشاره كرد. در اين 
برهه از تاريخ ايران، مطبوعات به عنوان نمادهای دموكراسی و آزادی 

نقش بزرگی در گسترش مشروطيت داشتند ]17[.
تحول واقعی در انتش��ار نش��ريات علمی در ايران از سال های 1344 
شمسی به بعد انجام گرفت زيرا تعداد محصالن 2/6 برابر و پزشکان 
4/7 برابر ده سال قبل و ميزان واردات ماشين آالت 2/9 برابر به نسبت 
ده سال قبل افزايش يافته بود. در همين دوران تحول، مجله ای به نام 
“دانش��مند” پا به عرصه مطبوعات گذاش��ت كه انتشار آن تا به امروز 
ادامه دارد ]18[ و از جمله نش��ريات علمي- عمومي كشور است. در 
حال حاضر نيز بعضي از اين نش��ريات نوع��ي فرايند ترويجي را پي 
گرفته اند، نظير مجله فيزيك )انجمن فيزيك ايران( و موارد مشابه آن 
و يا مجله دانش��گر و رهيافت )مركز تحقيقات سياست علمي كشور( 

و يا نشاء علم.
قرن بيس��ت و يکم را به عنوان عصر ارتباطات نامگذاری كرده اند كه 
اين امر حاكی از حضور رو به رشد رسانه ها در عرصه های مختلف 
زندگی اجتماعی اس��ت.همچنين از رسانه های جمعی به عنوان ركن 

چهارم دموكراسی نيز در جهان ياد می شود. 
جامعه شناس��ان علم بر اهميّت ارتباطات به عنوان س��از و كار اصلی 
تکوين و توليد علم تأكيد كرده اند و پيش��رفت علم را بازتابی از نظام 
ارتباطی آن می دانند. ارتباطات علمی در درون سازمان های آموزشی و 
پژوهشی و نيز فراتر از مرزهای نهادهای مزبور، همواره يکی از عوامل 
تأثيرگذار بر توليد و گس��ترش دانش بوده است. اين ارتباطات زمينه 
ايجاد انس��جام و هماهنگی در جامعه علمی، تعامل ديدگاه ها تركيب 
ايده ها و ايجاد نظريه های جديد، گس��ترش رويکردهای بين رشته ای 
و ايجاد رش��ته های جديد دانش، برقراری روابط بين نهادی در علم و 
كاربرد نتايج علم در صنعت و فناوری و در نتيجه تحول س��اختاری 
نهاد علم و بازسازی مداوم سيستم های بنيادی دانش را فراهم می آورند 

.]19[

ارتباطات علمی

ارتباطات علمی دو گس��تره اساس��ی را دربرمی گي��رد: “ارتباط ميان 
دانش��مندان از يك سو و ارتباط رسانه ای شده از سوی دانشمندان به 
س��وی عموم”. با اين تعبير، ارتباطات علم هم منجر به “نهادی شدن 
تحقي��ق به عنوان يك حرفه با جايگاه اجتماعی باال” می ش��ود و هم 

“اجتماعی شدن فزاينده” را به دنبال دارد. بوچی )2004( چهار نوع از 
ارتباطات علمی را از هم متمايز می كند]21[:

1. س��طح درون اجتم��اع علم��ی )تخصصی(: اين س��طح به طور 
مش��خصی بسيار محدود  است، مانند مقاله ای كه در يك نشرية علمی 

تخصصی منتشر می شود. 
2. س��طح بین اجتماعات علمی )نیمه  تخصصی(: انواع متنوعی از 
متون به اين س��طح تعلق دارند؛ از مقاله های منتشر شده در مجله های 
واس��ط و روزنامه ن��گاری علمی نظير “نيچر” در س��طح بين المللی 
ت��ا مقاله هايی كه در نشس��ت های علمی- عمومی ارائه می ش��ود كه 
پژوهشگران آن متعلق به يك رشته  هستند، ولی در حوزه های مختلفی 

كار می كنند. 
3. س��طح آموزشی: نوع ديگر ارتباطات علم مربوط به بعد آموزشی 
علم اس��ت. كتاب های درس��ی در حوزه های مختلف علمی در اين 

بخش قرار می گيرند.   
4. س��طح عامه پسند: زير اين عنوان، هم می توان مقاله هايی را جای 
داد كه درباره علم در مطبوعات روزانه به چاپ می رس��ند و هم »علم 
آماتوری« مس��تندهای تلويزيونی را.  محتوايی كه توس��ط روزنامه ها، 
تلويزيون، راديو و مجله های علمی عمومی چون دانشمند، دانستنيها و 
نظاير آن به عموم عرضه می شود يا در صفحه های علمی خبرگزاری ها 

گذاشته می شود.

برخی از چالش های روزنامه نگاری علمی
 

روزنام��ه نگاران علمی از كنش��گران اصلی عرصه علم هس��تند. اين 
گروه با هدف گسترش  مرزهای دانش با چالش های متعددی روبرو 

هستند، برخی از اين چالش ها را می توان به شرح زير برشمرد:
1- بی اعتمادی دانشمندان به روزنامه نگاران علمی : اين بی اعتمادی 
سبب فقدان ارتباط ميان دانشمندان و روزنامه نگاران علمی شده است، 
به طوری كه اكثر دانشمندان ايرانی  تمايل به حضور در رسانه ها ندارند.

2- نگاه کمی به محتوای رسانه ای و نادیده  گرفتن کیفیت: موجب 
بروز سطحی نگری و تنزل كارهای توليد شده در اين حوزه می شود. 
زيرا روزنامه نگار علمی بابت كيفيت كارش پول نمی گيرد بلکه بابت 

حجم كلمات دستمزد دريافت می كند.
3- اس��تفاده از مترجمان به جای متخصص��ان در خدمات علمی 

رسانه ها:
حضور مترجمان در خدم��ات علم و فناوری به عنوان توليدكنندگان 
اصلی محتوای بخش علم يکی ديگر از مش��کالت رايج اس��ت كه به 
دليل آش��نا نبودن با مفاهيم و روش های علم در موارد متعددی منجر 

به بروز اشتباهات محتوايی می شود. 
4- نگاه ایدئولوژیک به علم و فناوری : مشکل سياست گذاری علم 
در كش��ور، اختصاص بودجه كم به بخش علم، س��هم ناچيز پژوهش 
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در بودجه ناخالص ملی كه به خودی خود  خواهان كارهای نمايشی، 
تعريف علم به مثابه قدرت و تشريفاتی شدن از جمله اين مشکالت 
است كه روزنامه نگار علمی را با چالش های جديدی روبرو می كند. 
در كش��ور ما هنوز دانشمندان ضرورت پاسخگويی و مشاركت مردم 
در علم را باور ندارند به عبارت ديگر نس��بت به س��اده سازی علم به 
زبان قابل فهم برای عموم كوش��ش نمی كنند و عمومی س��ازی علم 

برای مردم را جزء وظائف خود نمی دانند.
5- فق��دان درك صحي��ح از درك عموم از علم جدی ترين آس��يبی 
اس��ت كه ممکن است روزنامه نگار علمی به آن دچار باشد؛ چرا كه 
خود سرمنش��أ آسيب های بی شمار ديگری است كه باعث می شود، 
روزنامه نگار علمی نتواند به مسئوليت های اجتماعی خود عمل كند 
و از س��وی ديگر، س��بب تزلزل موقعيت شغلی و حرفه ای او نيز می 

شود ]4[.
عالوه بر موارد ذكر شده، روزنامه نگاری علمی در ايران با چالش های 

ديگری از جمله موارد زير مواجه است: 
نامش��خص بودن جايگاه روزنامه نگاری علمی در ايران، تغيير ذائقه 

مردم، بحران اقتصادی بازار رسانه و غيره.

نتیجه گیری

در مجموع می توان گفت ش��ناخت مخاطبان، توانمندی ها، نيازها و 
عاليق آنها مهم ترين ضرورتی است كه هر روزنامه نگار علمی برای 
عمل به تعهدات اجتماعی و همچنين تثبيت و تقويت موقعيت حرفه 
ای خود به آن نيازمند است. روزنامه نگار علمی بايد در باورهای خود 

در مورد مخاطب و منابع شناخت خود بازبينی كند.
افزاي��ش تنوع و كاركردهای رس��انه های گوناگ��ون در عصر جديد، 
روزنامه نگاری علمی را بيش از پيش تخصصی كرده و فضای كار را 

برای روزنامه نگاران علمی دشوار كرده است.
فاهی1  و نيسبت2  )2011( بر اين باورند كه نقش های روزنامه نگاری 
در آينده گس��ترش م��ی يابد تا به اين ترتيب بتوان��د با تغييرات قرن 
بيست  و  يکم انطباق يابد. با وجود اينکه بسياری از روزنامه نگاران 
همچنان به نقش س��نتی خود برای توضيح اخبار پايبند هس��تند، نياز 
برای روش��نگری در مورد خطاهای صورت گرفته )در حوزه دانش(، 
آگاهی رس��انی در مورد تغييرات مهم به مخاطبان س��بب می شود كه 
ش��يوه هايی جديد و نقش های جديدی برای روزنامه نگاران علمی 

تعريف شود. 
همچني��ن روزنامه نگار علمی م��ی تواند با اس��تفاده از اخبار علمی 
به عنوان ابزاری برای آگاهی بخش��ی به مخاطب در مورد ش��يوه ها، 
مقاصد، محدوديت ها و خطرهای كار علمی، نقش يك معلم را بازی 

كند ]21[. 
روزنام��ه نگار علمی به عنوان نماينده اف��کار عمومی جامعه، بايد از 
ق��وه تحليل و توانايی تأليف برخوردار باش��د. می توان روزنامه نگار 
علمی را مؤلف و تحليل گری دانست كه با نگاهی فراكارشناسانه در 
حوزه علم انجام وظيفه و مس��ائل، مشکالت و پيشرفت های عرصه 
علم را شناسايی می كند. همچنين روزنامه نگار علمی می بايد توانايی 
پوشش حوزه های مختلف علمی را داشته باشد تا بتواند در بخش های 
مختلف رسانه ها خدمت كند.تخصصی شدن علوم سبب شده تا هر 
علمی زبان ويژه خود را داش��ته باش��د. به منظور كاهش شکاف ميان 
متخصصان و عموم مردم، روزنامه نگاران علمی نقش ميانجی را بازی 
كرده و عماًل در گسترش مرزهای دانش و ارتقای سطح علمی جوامع 
گام برمی دارند.در خاتمه تأسيس رشته روزنامه نگاری علمی، طراحی 
دوره های كوتاه مدت و ميان مدت به صورت نظری و عملی پيشنهاد 
می-ش��ود. با بررسی های انجام ش��ده می توان گفت روزنامه نگاری 

علمی در ايران از آنچه هست با آنچه كه بايد باشد، فاصله دارد.

چیستی روزنامه نگاری علمی

1.Fahy 2 .Nisbet
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