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 علم و جامعه

  ارتباط علمي
  هاي آنمدل مروري بر اهميت، تاريخچه، و 

  *علي فرازمند
  تهران، دانشگاه تهران، پرديس علوم، دانشكده زيست شناسي

  چكيده
علم و جامعه، نقش "با عنوان  سمينار نيم روزه مسائل نشر كتاب علميموضوع اين مقاله يكي از سخنراني هاي ارائه شده در 

در اين مقاله كه شكل مبسوط تري از آن . در فرهنگستان علوم برگزار شد 98است كه در تيرماه سال  "دانشمندان در ارتباط علمي
. سخنراني است به اهميت موضوع ارتباط علمي بين دانشمندان و مردم و نقش آن در پيشرفت علم و جامعه پرداخته شده است

نگاه به نظر مي رسد كه ارتباط علمي بين دانشمندان و مردم كه طبق شواهد سنتي ديرين بوده است متاسفانه پا به پاي در يك 
پيشرفت و گسترش علوم سير رو به رشد نداشته است و شايد بشود گفت با تخصصي شدن موضوع كار دانشمندان علوم اين 

خوشبختانه به نظر مي رسد در . و دانشمندان با عموم فراختر شده است ارتباط اغلب تنگ و تنگ تر شده، و فاصله بين دانش
يكي دو دهه اخير در سطح جهاني اهميت موضوع بيش از پيش روشن تر شده است و گواه آن انتشار منابع علمي جدي 

خي دانشگاهها به شكلي دانشگاهي و منابع ديگر در اين باب و رواج برنامه هاي متنوعي است كه درتعدادي از كشورها و نيز بر
با توجه به پيشرفتهاي بي وقفه و . جدي در دوره ها و برنامه هاي درسي براي گسترش فهم علم در جامعه طرح و دنبال مي شود

شگفت انگيز علم و نيز كاربردهاي روزمره اش، امروزه بيش از هر زماني ضرورت ارتباط علمي بين دانشمندان، سياستمداران و 
ن برنامه هاي توسعه علمي و فني و نيز عموم مردم آشكار شده است و بدون برقراي يك ارتباط علمي فراگير در سياست گزارا

شكاف بين دانشمندان قلمروهاي گوناگون و بين اينها و . سطوح گوناكون، پيشرفت و توسعه جوامع بدون مشكل نخواهد بود
مانعي براي توسعه علم بلكه مانعي براي پيشرفت و توسعه پايدار جوامع  مديران و سياستگزاران جامعه و نيز عموم مردم نه تنها

در اين مقاله ضمن مروري بر سابقه و نقش ارتباط بين دانشمندان و جامعه در دوران باستان، پس از وقوع . به شمار مي رود
  . صه شده استو در دوران حاضر، ديدگاه ها و راهكارهاي برقراري اين نوع ارتباط خال "انقالب علمي"

  ارتباط علمي، مدل ها، علم و جامعه، با سوادي علمي، درك عموم از علم، شركت دادن عموم در علم، انقالب علمي:كليدواژگان
 afarazmand@ut.ac.ir: نويسنده مسئول، پست الكترونيكي* 

 

 Warren et al. Science Vol 316 25 May 2007 

مطالعه و جستجوي منابع براي ارائه سخنراني ياد شده در در 
 1چكيده، به نوشته كالسيك نسبتا كوتاهي از سي پي اسنو

از انتشارات دانشگاه كمبريج  دو فرهنگتحت عنوان ) 1959(
كانون توجه اين اثر شكاف موجود بين ). 1شكل (برخوردم 

آنچه كه روشنفكران علوم انساني و دانشمندان علوم پايه است، 
در خود وي به عنوان يك نويسنده ادبي و رمانهايي قابل توجه و 
. نيز به عنوان يك دانشمند خوب فيريك يكپارچه شده است

 Redeدوفرهنگ ابتدا توسط اسنو در يك سخنراني موسوم به 

Lecture 50با حدود ) 1(ويراست نخست كتاب. ارائه شد 
د اسنو در سال بار به چاپ رسيد و خو 11صفحه طي سه سال 

به هفده  1992بخش دومي به كتاب افزود كه تا سال  1965
در ويراست جديد كه حدود چهار سال بعد منتشر . چاپ رسيد

شده است او به بحث و جدلهاي پيرامون موضوع سخنراني و 
باز نشر ويراست اخير در ميان مجموعه . كتابش پاسخ مي دهد
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تا سال  (Canto Classics)انتشارات كالسيك موفق كمبريج 
همراه با  دو فرهنگ .، پانزده چاپ ديگر داشته است2012

چندين تحليل جدي موضوع  نيز چند بار ديگر همراه اين 
  ). 2(تحليل ها منتشر شده است 

اسنو در زمان خود نويسنده اي پركار در زمينه رمانهاي سياسي و 
يك غيره به شمار مي رود كه در كسوت علمي نيز استاد فيز

با مروري براين نوشته پرمغز اسنو، آن را همچون . است
مانيفستي يافتم كه به موضوع مهم ضرورت ارتباط  بين 
دانشمندان با يكديگر و تلويحا لزوم ارتباط با عموم پرداخته 

موضوع كتاب كه با پيوست هايش در شكل جديد حدود . است
چنان صفحه دارد و نحوه تحليل و معرفي محتواي آن هم 100

. تازگي دارد، گويي اسنو آن را براي همه دوران نگاشته است
خيلي ساده، علت اصلي نمود تازگي اش آن است كه با همه 
اهميت موضوع كتاب، اهداف برشمرده در آن در اغلب جوامع 
بخوبي برآورده نشده اند و شكاف بين دانشمندان قلمروهاي 

رابطه اصيل  گوناگون علم از يك طرف و نيز محقق نشدن يك
بين داشنمندان علوم و مردم در بيشتر جوامع همچنان از آسيب 

در واقع با . هاي پيشرفت و گسترش علم به شمار مي رود
پيشرفتهاي سريع و خارق العاده علوم پايه اين شكاف بين 
دانشمندان حتي قلمروهاي درون خود علوم پايه در جاهايي 

 دو فرهنگو كتاب  هرچند محتوي سخنراني. بيشتر شده است
اقب آن را دارد عاسنو طرفداران و منتقدان هم عصر و نيز مت

كليت نگرش وي از موضوع چيزي نيست كه از آن بتوان به 
آساني عبور كرد، چنانچه كار وي در اين زمينه همچنان مورد 

  .ارجاع است
در مقدمه اي بر چاپ پانزدهم دو فرهنگ ) 2( استفان كاليني

  : نويسدمي
نكه مشخصه جامعه ما، سيستم آموزشي آن و جريان فكري اي"

اش وجود شكاف بين دو فرهنگ، علوم انساني و هنر از يك 
اما اين . سو، و علم از سويي ديگر است تاريخي ديرينه دارد

است  1959، در سال دو فرهنگاسنو، . پي. سخنراني و اثر سي

به مسئله  كه موضوع را برجسته و عريان كرد و ازان پس بود كه
مورد بحث عمومي تبديل شد وهمچنان در رسانه هاي امروزه 

موضوعي كه مورد بحث اسنو بود، به همان اندازه . جريان دارد
   ".است ، همچنان طنين انداز1959سال ارائه آن 

در ستايش اين اثر نقل شده است  Scientific Americanاز مجله 
  : كه
عهد وي به صلح، عمل هيچكس از جدي گرفتن كار اسنو و ت"

  ".هوشمندانه و بهبودي وضع انسان مايوس نمي شود

سنو در صفحه اول اثرش مي گويد كه موضوع سخنراني و ا
كتابش مدتي زياد مسئله فكري او بوده است و فروتنانه بيان 

دارد كه هر كسي ديگري با تجربيات مشابه او به همين نتيجه مي
تجربه مي گويد كه از نظر  وي در توصيف اين. مي رسيده است

تعليم وتربيت يك دانشمند فيزيك و از نظر حرفه اي يك 
و اينكه به خانواده اي فقير تعلق ). 2شكل ( نويسنده بوده است

دغدغه اصلي اسنو در اين كتاب شكاف فكري و . داشته است
حرفه اي بين روشنفكران اديب يا به عبارتي متفكران علوم 

دو وي در ويراست دوم . علوم استانساني و دانشمندان 
م منتشر شد با نگاهي  1969كه در سال  نگاهي ديگر:فرهنگ

ظاهر  "فرهنگ سومي"خوشبينانه پيشنهاد مي كند كه يك 
خواهد شد كه  شكاف ارتباط بين اين دو فرهنگ دورمانده از 

در فرهنگ سوم پييشنهادي اسنو روشنفكران ادبي با . هم را پركند
چيزي كه شايد هنوز هم . وم در ارتباط خواهند بوددانشمندان عل

آنطور كه بايد بين اين دو جماعت ارتباط تنگاتنگي قوام نيافته 
گرچه اين پيش بيني چندان محقق نشده، ولي شايد اين . است

فرهنگ سوم در قالبي ديگر شكل گرفته و بر اهميت آن نيز 
دگان افزوده شده است، يعني فرهنگ سومي كه در آن نويسن

عالقه مند متخصص در خود قلمروهاي علم در پي ارتباط و 
. آگاهي بخشي عموم از پيشرفتها و كاربرد هاي علوم برآمده اند

كاري كه زماني، و شايد هم تا حدودي قابل توجه، در دست 
  . ژورناليست ها و غيرمتخصصين علوم بوده است

  
  
  
  
  
  

  وي دوفرهنگچارلز اسنو و اثر كالسيك  – 1شكل 

Charles Percy Snow  
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  هاي اسنوبرخي از رمان – 2شكل 

عالوه بر گوشزد كردن ) 1(اسنو در همان نوشته كوتاهش 
اهميت تبادل علم بين دانشمندان علوم انساني و علوم پايه و به 

كشاندن علم به ميان مردم خطاب صريحي هم به دنبال آن 
كه كشورهاشان  -سردمداران كشور انگليس و كال جهان غرب 

اينكه : دارد -در عصر وي يكه تاز عرصه علم و فن دنيا بودند
اگر در گسترش علم و فن در جهان درست عمل نكنند روزي 
خواهد رسيد كه بدين تلقي برسند كه انگار با همسايگان 

پيش بيني كه خوب بنگريم گويا اتفاق ! احاطه شده اند متخاصم
افتاده است و جهان علم به شكلي در تسلط غرب است و 
تالشهاي دنياهاي ديگراغلب بنوعي دنباله روي از غرب بوده، و 
يا با عيار رقابت با دنياي پيشرفته تر از نظر علمي سنجيده 

ديگر است بي شك انديشه هاي اسنو نيازمند كنكاشي . شودمي
و من در اينجا بيش از اين بدان نمي پردازم و معرفي وي و اثري 
كه بر جامعه علمي داشته است را به مجالي ديگر وامي گذارم، 
ولي پيشگامي وي در دنياي معاصر در معرفي اهميت موضوعي 

امروزه . كه اين مقاله بدان اهتمام دارد قابل چشم پوشي نيست
با مقصود خود به كار برد با همان  واژه اي كه سنو در رابطه

در گفتگوي بين نمايندگان دو اجتماع   "فرهنگ"برچسب 
مثال گفته مي شود فرهنگ دانشمندان در . همچنان به كار مي رود

  .برابر فرهنگ روزنامه نگاران و يا فرهنگ مردم و غيره

  به مثابه فرهنگ Science Communication)(رتباط علمي ا
پيشرفت و توسعه واقعي جوامع مستلزم جريان داشتن  تفكر 
علمي در تمام سطوح و اركان آن است و شايد بجرأت بتوان 
گفت عمق و گسترش اين جريان بنوعي مي تواند معيارتلقي از 
ارزشهاي علم در يك جامعه معتدل باشد، يعني اينكه آگاهي 

ا نيز ضمن علمي منحصر به سرآمدان و دانشمندان نباشد و آنه
برقراري ارتباط درست بين يكديگر، راه و جايي براي ارتباط با 
عموم و غيرهمترازان خود بيابند و براي اين نوع فعاليت، 
صميمانه ارزش واحترام قائل شوند و آن را يك ضرورت تلقي 

نخست اينكه ارتباط علمي چرا؟ . كنند و درتحقق آن بكوشند
ه، نهادها و نهايتا كل مردم اهميت براي رفاه و زندگي افراد، جامع

بسيار از كشورها بودجه عظيمي از توليد ناخالص ملي را . دارد

در حل مسايل جامعه صرف مي كنند و علم در واقع با ايجاد 
دوم اينكه  .دانش و فنون در تغيير زندگي نقش پايه و بنيادي دارد
شك بي . ارتباط علمي براي مشاركت مردم و آزادي اهميت دارد

مردم آگاه و داراي دانش محكم مي توانند در سياستگزاريها و 
اين به معني . )3( تصميم گيريها همكاري درست داشته باشند

فقط دانستن حقايق علمي نيست بلكه آگاهي شهروندان از 
مردم آگاه  جريان علمي، محدوديتها و پيامدهاي آن هم هست؛

كمتري براي خود  به ريشه هاي علمي مسائل و رويدادها هزينه
و جامعه مي تراشند و بنوعي به اثر و ارزش دانش علمي واقف 
بوده و تصميمات شان بار كمتري براي جامعه فراهم مي كند؛ و 

. فرهنگ و هويت ما مرتبط است باارتباط علمي ديگر اينكه 
بيشتر زندگي روزمره ما به تكنولوژي، از غذا گرفته تا سيستم 

مستقيم و غيرمستقيم به  ،و سالمتحمل و نقل و بهداشت 
توسعه پايدار چيزي كه يك دهه  .)2( ارتباط علمي تكيه دارد

در مورد آن شعار، مطالعه و برنامه هايي جهاني ) 2014-2005(
تاكيد  به گسترش آموزش عموميبخشي از برنامه آن ارائه شد 

پايدار بدون يك جامعه علمي  كه نشان مي دهد توسعهداشت 
  .ا مي كندمشكل پيد
آموزش براي توسعه "يه عنوان دهه  2014تا  2005سالهاي 

اعالم شد؛ ابتكاري از سوي سازمان ملل متحد  1(ESD) "پايدار
به تغييرات در آموزش  ESD. كه رهبري آن به يونسكوسپرده شد

دانش، مهارتها و ارزشها و نگرشهايي نظر داشت تا توسعه اي 
اين برنامه در . مه فراهم شودپايدار و جامعه اي درست براي ه

پي آن بود تا نسلهاي فعلي و آينده را به ديدگاهي متعادل و 
يكپارچه دعوت كند تا براي برآورد نيازهاشان ابعاد اقتصادي، 

براي يونسكو . اجتماعي و محيطي توسعه پايدار را در نظر گيرند
شامل وارد كردن مسائل كليدي توسعه در آموزش    ESDبرنامه
براي مثال آموزش مواردي چون تغييرات آب و . ادگيري بودو ي

هوايي، تنوع زيستي، كاستن از فقر و مصرف بر پايه ضرورت 
بي شك انها اهدافي هستند كه عالوه بر . هاي توسعه پايدار بود

لزوم تغيير روشهاي آموزش و يادگيري براي برانگيختن 

                                                 
1 Education for Sustainable Development 
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اينجا . وم استآموزندگان به تغيير رفتار،  نيازمند مشاركت عم
تاكيدم بر اين است كه چرا آموزش عموم براي توسعه پايدار 

توسعه پايداري كه ). پاراگراف بعدي را ببينيد(اهميت دارد؟ 
تاكيد اساسي آن بر حفظ منابع زيست و زمين براي همه 

  .امروزيها و آيندگان است
نفر در نظر بگيريم وضعيت زير به  100اگر جمعيت دنيا را 

 12نفر آسيايي،  61:ل جمعيت امروزه دنيا ديده مي شودنسبت ك
برآورد  ؛تن استراليايي 1تا افريقايي،  13امريكايي،  14اروپايي، 
 سوادند،تن بي 70ثروت را دارند،  كل درصد 59نفر  6شده كه 

مرد در فقر مطلق به سر  8زن و  17نفر سواد دانشگاهي دارد، 1
ز جنگلها نابود شده اند و در اين جهان نيمي ا. )4( مي برند

بحران آب جدي است و نيمي از زبانهاي رايج در معرض 
ايدز در كشورهاي رو به  بيماري درصد شيوع 98انقراض اند، 

توسعه است و موضوع بهداشت و سالمت، آگاهي از نحوه 
اولويت هاي دايمي  نگراني ها و پيشگيري و مبارزه با بيماريها از

درصد آنان زنان  70رد از مردم جهان كه بيش از يك ميليا .است
ميانگين . هستند با روزي كمتر از يك دالر زندگي مي كنند

برابر بيشتر از ميانگين آن در بين  37كشور ثروتمند  20درآمد 
اين بخشي از چهره واقعي ). 4(كشوردنياست  20فقيرترين 

 يكبار ديگر به اعداد ياد. جهاني است كه در آن به سر مي بريم
شده نگاه كنيد تا معلوم شود نگراني صرفا از تمركز ثروت در 
دست معدودي از ابناي بشر نيست بلكه بويژه در مورد آموزش 
متاسفانه عدالت آموزشي ابداً برقرار نيست و يك وجه مهم آن 
در كنار مشكل بيسوادي و شايد نگران كننده تر، كم سوادي و 

و حقايق علمي مرتبط فقر آموزش درست عموم مردم از مسائل 
سعادت مند هستيد اگر در جامعه اي به . با زندگي هرروزه است

دور از كاستي هاي مفرط به سر مي بريد ولي سفارش حكيمامه 
غرب را به ياد داشته باشيم كه  60و  50سنو به زمامداران دهه 

در دنياي نامتوازن از درجه پيشرفت دانش و رفاه، به شكل 
 "متخاصم"توجه از كشورها و مردم دنيا غريزي بخشي قابل 

 ).   1(خواهند ماند

  اهميت و ضرورت ارتباط علمي 
  تصميماتي كه نيازمند درك علمي است

مردم مي توانند به علم نپردازند ولي نمي توانند آن را ناديده 
فراورده هاي دانش در سرتاسر زندگي روزمره نفوذ . بينگارند

اي، مهندسي ژنتيكي، موجودات انرژي هسته . كرده و مي كند
تراريخته و تراژن، فناوري نانو، پيوند بافت و اعضا از همنوعان 
و موجودات ديگر، اهميت حفظ تنوع زيستي ، تنها تعدادي از 
اين مسايل اند كه بدون داشتن علم تحقق پذير و حتي 

از طرف ديگر بحث هاي علمي در جامعه . تصورپذير نمي بودند
هاي بين علوم موردبحث و پيامدهاي سياسي، مدرن اغلب مرز

اخالقي و حقوقي را كه در اجتماع پديد مي آورند كمرنگ كرده 
گاهي بحث هاي علمي به سياسي ترين و ). 5(است 

ترين موضوعات تبديل مي شوند و عموم نيز خواسته و اجتماعي
به خاطر طبيعت . ناخواسته در اين منازعات درگير مي شوند

رشته اي بودن علم جديد از يك طرف، -و ترا -ينپيچيده و ب
پيوند خوردن نزديك علم و رسانه ها و نيز سهيم شدن 
دانشمندان در سياست گذاري ها و تصميم گيريهاي دولت ها در 
از بين بردن مرزهاي يادشده بين علم و مسائل اجتماعي و 

  ).5(سياسي موثر بوده است 
اهميت ترويج علم كه  توجه جهاني بهدر چنين چشم اندازي، 

علم و ؛اساس اقتصاد دانش بنيان است روز به روز بيشتر مي شود
شده است و كاربردهاي  فناوري جزء فرهنگ و زندگي روزمره

ولي سطح و عموميت بهره . قدرت و هيجان انگيز استآنها پر
 جامعه مندي از دانش و سازوكار علم و فناوري در ميان آحاد 

علم و پيشرفتها نيست، از اين رو موضوع قابل مقايسه با اين
عالقه . نحوه آموزش آن هرگز به اهميت امروزه آن نبوده است

به علم باالست چرا كه هر جنبه اي از زندگي روزمره هم عموم 
اما ترديد، پيش داوري، سوء تفاهم و ، بدون آن متصور نيست

جهل در مورد علم، حتي در ميان دانشمندان همچنان وجود 
سياستمداران كه بنوعي  مديران ارشد و تعداد كمي از. ددار

دست آنهاست زمينه  يك جامعه درو رفاه بخش عمده حيات 
كافي دارند و در مورد بسياري مشاغل ديگر هم  عميق و علمي

در نتيجه نياز به آموزش عمومي رو به افزايش ، اين طور است
راي است و دانشمندان و دانشگاهها بخصوص بيش از پيش ب

  . ايفاي اين نقش مهم مورد سوال اند
. تغيير اجتماعي و حل مشكالت محيطي نيازمند دانش و قدرت است

دانشمندان دانش زياد و قدرت كمي دارند، حال آنكه سياست مداران 
ارتباط علمي موثر، با تسهيل پيوند بين . دانش كم و قدرت زيادي دارند

به عموم تغييرات اجتماعي را  قدرت و دانش، آگاه سازي و اختيار دادن
  ).6(پديد مي آورد 

 كم معرفت زياد  

 كم
رت

قد
 

ياد
ز
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تغيير پارادايم
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انتظار مي رود كه مراكز علمي و اعضاي آن بايد از برج عاج 
بيرون بيايند و در اين مورد با پرسشها و نيازهاي افراد و  خويش

براي اينكه جامعه در دام شبه علم . نهادهاي جامعه درگير شوند
راههاي ). 8،7(و ضدعلم نيفتد درك عموم از علم اهميت دارد 

متعددي براي اين ارتباط وجود دارد مانند كتاب، مقاالت، 
و تلويزيون، و رسانه هاي  نمايشگاهها و جشنواره ها، راديو

؛ ديگر مانند روزنامه ها و سايت هاي علمي و آموزشي اينترنتي
دانشمندان، دانشجويان، پژوهشگران عرصه صنعت و مديريت در 

براي . كنار مراكز علمي مي توانند براي اين هدف بسيج شوند
آموزش عموم دانشمندان بايد مهارت هاي ارتباط علمي را 

  .بتوانند در انتقال مفاهيم علمي موفق شوندفراگيرند تا 
  :واژه ارتباط علمي دربردارنده مجموع آحاد و نهادهاي زير است

گروه هاي درون جامعه علمي، شامل آنهايي كه در مجامع  •
  .علمي و صنعتي فعاليت دارند

  جامعه علمي و رسانه ها؛ •
  جامعه علمي و عموم؛ •
گاه هاي صاحب قدرت جامعه علمي و دولت، يا ساير جاي •
  يا مرجعيت؛/و
  جامعه علمي و دولت و ساير مراجع موثر بر سياست گذاري؛ •
  صنايع و عموم؛•
  وعموم؛) شامل موزه ها و مراكز ترويج علم(رسانه ها  •
  .دولت و مردم •

  ارتباط علمي سنتي ديرينه دارد
با مسامحه در به ( تاريخ ارتباط علمي و عمومي سازي علم 

به دوران اغاز )  ترمينولوژي مدرن و ديدگاه هاي متاخركارگيري 
تمدن بشري مي رسد كه در ابتدا به شكل انتقال مهارتها بود، 
يعني دوراني كه بشر به ساخت آالت سنگي، توليد فرآورده هاي 

در اين دوران، هر آنكه در اين . كشاورزي دست يافت
هان خود ياد دستاوردها مهارت بيشتري مي يافت آنها را به همرا

مي داد و نوآموزان غيرماهر با مشاهده، تمرين و تقليد اين 
درواقع در چنين فضايي بود كه نطفه . مهارتها را مي آموختند

البته در اين . ارتباط علمي و عمومي سازي آن بسته مي شد
جوامع ابتدايي آنچه ما علم و فناوري مي ناميم بسيار ساده بوده، 

علمي نداشته است و بي شك نام بردن از هيچ بنيان يا نظريه 
در اين . علم و فناوري  در اين سطور قياس مع الفارق است

دوران مهارتهاي آموخته عمدتا راه و رمزي براي بقا و البته سنگ 
 ). 9( بناي پيشرفت تمدن بشري بوده است

در سايه آموزش و گسترش همين مهارتهاي ابتدايي، بشر به 
دست يافت كه راه را براي پيشرفت هاي اختراعات و صنايعي 

اما آموزش اين پيشرفتها و مهارتها هنوز يك . بعدي هموار كرد
تالش يا فعاليت اجتماعي مستقل به حساب نمي آمد چرا كه 

با ظهور نخستين . درواقع بيشتر مبتني بر آموزش نمايشي بودند
است كه ارتباط علمي نقطه چرخش مهمي پيدا  "مدرسه"

در اينجاست كه براي نخستين بار داشتن مهارتهاي ويژه . كندمي
اجازه مي دهد تا گروهي ويژه به مدد معرفت و عقل خويش 
جايي ويژه بنا نهند تا دانسته هاي خود را آموزش دهند و اين 

مدارس ويزه آموزش علم و . زماني است كه مدرسه متولد شد
بتدايي ترين ا. معرفت همزمان در چند تمدن باستاني پديد آمدند

را مي  خواندن، نوشتن و ارتباط علميمدرسه مصر باستان 
سنت بي .  بود(bookman)  "اديب"آموخت و مشهور به مدرسه 

همتاي توسعه علم رياضيات مرزهاي مصر را در نورديد به يونان 
يونانيان براي يادگيري رياضيات و نجوم به مصر . باستان رسيد

باغي كه ( Lyceumدانش آموخته خردمندان يونان، . مي رفتند
ارسطو در آن درس مي گفت و در عين حال كنايه از محل 

به آموزش رياضي و علم اهميت مي ) سخنراني و آموزش است
سه تمدن باستاني، مصر، ايران و يونان مهد علم بوده و در . دادند

تاريخ علم نامهاي متعددي مانند ابن حيثم، بيروني، الراوي، ابن 
شناختند، ولي امروزه يونان را به  سينا بنوعي روش علمي را مي

 ).     9(عنوان اولين مهد توسعه روش علمي مي شناسند 

با گذر از دوران باستان تمدن مصر، قديمي ترين سنت ارتباط 
، به معني (Agora) آگوراعلمي در محلهايي موسوم به  

قبل از ميالد، رواج داشت  600گردهمايي، در يونان باستان 
قريبا هرشهري يك آگورا داشت كه در مركز ت. )3شكل ()10(

شهر واقع شده بود جايي كه مردم عادي براي خريد و فروش 
ولي آگورا نه فقط يك بازار، بلكه . كاالهاي خود گرد مي آمدند

جايي براي بحثهاي سياسي و انتقال ايده هاي بزرگاني چون 
ان يادگارهاي مكالمات علمي يون. ارسطو و افالطون و بقراط بود

باستان، از توجه به موضوعات فلسفه سقراط و افالطون گرفته تا 
آگورا در دسترس همگان بود . قسم بقراط، همچنان با ما هستند

. از مردم عادي و عامي تا بزرگترين فالسفه و دانشمندان
اينجا . شكوفايي تمدن كالسيك يونان از آگوراي آتن شروع شد

روزهاي هفته محل به وسعت چند زمين فوتبال در تمام 
گردهمايي و تالقي ديدارهاي سياستمداران، دانشمندان، 

از . فيلسوفان، اَشراف، مقامات رسمي و بردگان و تجار بود
مفاهيم يادگار آن ايام مردم ساالري و راي دادن در مورد هرچيز 

قوانين در آگورا اعالن مي شد تا همگان از آن . و همه چيز بود
دان عادي آتن قدرت راي داشتند و به شهرون. با خبر باشند

محل دادگاه ها و مجلس سنا . اصطالح كسي باالتر از قانون نبود
در آگورا برپا مي شد تا سرشت باز و و ايده مساوات را در 

آتني ها حق داشتند و حتي آن را  .زندگي آتن به نمايش گذارد
وظيفه و امتيازي مي دانستند كه به عنوان هيئت منصفه در 

  .ها شركت كنندادگاهد
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  .منظره اي از آگورا در شهرهاي يونان باستان كه محل گردهمايي براي خريد و تجارت تا بحث هاي داغ علمي و سياسي بود -  3شكل 

  
نظامهاي همين سنن مردم ساالرانه آتني هاست كه اساس بيشتر 

در عين حال . نوين حكومت هاي امروزي را تشكيل مي دهد
. آگورا محل اصلي عرضه افكار و انديشه هاي علمي نو هم بود

نظريه علمي آغاز خود را در اجتماعات آگورا، جايي كه 
بزرگترين انديشمندان مانند ارسطو و افالطون به بحث درباره 

بويژه ارسطو كه . كردفلسفه و آموزش عموم مي پرداختند، پيدا 
سهم بسزايي در پيشرفت علم زمانه دارد نظريه هاي مهم مرتبط 
با روش علمي، جانورشناسي  و فيزيك و غيره را ضمن بحث 

بقراط پدر علم پزشكي كه قسم . هايش در آگورا توسعه بخشيد
مشهورش جان كالم پزشكان براي شروع و تعهد كار طبابت 

بنيانگذار نظريه هندسي سه گوشه، فيثاغورث رياضيدان،  است و
چهره هاي مشهور آگورا بودند كه ايده هاشان را در آنجا آموزش 

  .و گسترش مي دادند

  لم جديدع
ميالدي دوره اي است كه تارخ  1900تا  1500سالهاي بين 

 1789تا  1500از . مي نامند علم جديدنگاران علم آن را دوران 
پس تا شروع  سده بيست  را دوره ابتدايي علم جديد و زان
مطالعه دنياي طبيعت در دوره . ميالدي را دوره جديد خوانده اند

توسعه . ابتدايي علم جديد  و شايد دنياي جديد را بنا مي گذارد
و پيشرفت هاي علم در اين دوره بر نحوه كار و زندگي و تفكر 

آنچه حاصل اين دوران است انقالب . تاثير شگرفي گذاشت
رفت چرا كه نه تنها بنيانهاي علم و تفكر را در باره علمي لقب گ

دنياي طبيعت تغيير داد، بلكه حيات اجتماعي و و زندگي فردي 
  ).  11(انسان را نيز متحول ساخت 

و راه و روش علمي  "علم مدرن"اين دوره با تعريف و معرفي 
بنوعي  (science)واژه علم . رسيدن به علم آغاز مي شود

در دوران پيش از   (knowledge) جايگزين همتراز آن معرفت
.  ميالدي است 17پيشنهاد و رواج تعريف علم در ميانه سده 

در زبان    knowledgeبه مثابه مترادف  (science)كلمه علم 
از نظر يك تاريخ ). 12(رواج پيدا كرد  فرانسه در زبان انگليسي

م بسيار مهم است چرا كه انگار نگار علم، قوام يافتن واژه عل
تبديل آن از يك شكل آماتور به صورتي حرفه اي است و 

موكدا كسي است كه (scientist) صاحب اين علم يا دانشمند 
يادآور مي شود كه برخي از واژه هاي به  [.تخصصي ويژه  دارد

كار رفته در اين نوشته و نيز بحث هاي امروزي با معاني و 
 بافتاري كه در زمان به اصطالح شروع دوره  انقالب علمي

مثال در آن زمان به جاي دانشمند . داشتند تفاوت دارند
(scientist)  فيلسوف طبيعي(natural philosopher)  داشتيم و

مورد بحث اين فيلسوفان نيز نامهاي آشناي امروزي مانند علوم 
   ].مثال زيست شناسي يا فيزيك و غيره را نداشت

 scientificاين تاكيد چنان اهميتي دارد كه تا مدتها تركيب

knowledge )براي متمايز كردن اين نوع ) و شايد هنوز نيز
كسي معرفت علمي داشت كه به . خاص دانش به كار گرفته شد

شكلي منطقي يا مدلل بدان رسيده باشد، يعني با يك قياس مبتني 
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بر اصول ضروري اوليه كه با منطق ناب و يا شهود بدان دست 
) معرفت علمي(بدين ترتيب تركيب دوواژگاني . يازيده باشد

از اين پس بود . بود معرفت علميبراي تميز بين معرفت رايج و 
علم نوع دانشي . نمي شدكه ديگر معرفت با علم مترداف گرفته 

كه بايد تحصيل مي شد، چه  -استوار و كمتر خطا پذير - بود
آنكه طبق آموزش ارسطويي قياسي و برمبناي منطق مبتني بر 
قياس، هندسه اقليدسي به مثابه يك مدل، تحصيل شود و يا 
مطابق دريافتي كه بيكن داشت يعني با استفاده از مشاهده و 

و روشن كردن از حقايق جزئي شكل  آزمايش و يا با پااليش
برپايه همين تحوالت بود كه ديدگاه فلسفي درباره منبع . بگيرد

جاي آن را  (science)معرفت علمي تغيير پيدا كرد و واژه علم 
علم به يكي از تعابير آن دست يافت، يعني معرفتي مبتني . گرفت

  ).12(بر مطالعه يا مهارتي كه با تمرين كسب مي شود 
فيلسوف انگليسي را، از ) ميالدي 1561-1626(نسيس بيكن فرا

يك جهت كه به مفاد اين نوشته مربوط مي شود، به خاطر 
به . داشته است مي شناسند روش علميسهمي كه در توصيف  

اعتقاد وي هدف پژوهش علمي كاربرد عملي درك طبيعت براي 
لبي وي در جايي از نوشته هايش تعبير جا. بهبود وضع بشر است

به [ 13(از نقش آزمايش و استدالل را در علم يادآور مي شود 
  ):]12نقل از 

آنهايي كه در علم دست داشته اند يا مردان ... "
. (dogmas)بوده اند و يا مردان جزم ها   (experiment)تجربه

مردان تجربه به سان مورچه اند؛ تنها گردآوري مي كنند و 
نكبوت اند كه با موادي از خود استفاده؛ استدالليون هم شبيه ع

اما زنبور روشي ميانه بر مي گزيند؛ او مواد . تارها يي را مي تنند
خود را از گلهاي باغ و زمين جمع مي كند اما آن را با قدرت 

كار واقعي فلسفه غيرشبيه به اين . خود گوارده و تغيير مي دهد
است و  نيست؛ چراكه نه صرفا ياعمدتا به به نيروهاي ذهن متكي

نه برپايه موضوعي كه از تاريخچه طبيعي يا آزمايشهاي مكانيكي 
سپارد؛ گردآورده و يا آن را به همان شكلي كه يافته به حافظه مي
بنابراين . بلكه آن را در دركي تغييريافته و گوارده ذخيره مي كند

از اتحاد نزديك و خالص بين اين دو قوه آزمايشي و عقلي 
اميد زيادي مي توان ) رگز وجود نداشتهچيزي كه قبال ه(

     ".داشت
مي توان به عمق انديشه وي درفرضِ  )13( از اين نقل قول بيكن

است پي  "روش علمي"راه و رسمي كه امروزه نيز مشهور به 
  شناخته شد  (Baconian Method)آنچه بعدها روش بيكني.  برد

يده هاي مشاهده روشمند حقايق و اسباب مطالعه و تفسير پد
 New“ارغنون جديد روش بيكني چنانكه در اثر . بود حيات

Instrument”) شود كه وي آمده است چنين معرفي مي) 1620؛
پس از كنار گذاشتن تمام پيش داوريها و پيش فرضها، روشي 

يكم توصيف واقعيات؛ دوم : است كه سه مرحله اصلي دارد
مواردي كه  - دستهجدولبندي يا دسته بندي آن واقعيات در سه 

خصوصيت مورد تحقيق در آنها ديده مي شوند، مواردي كه 
خصوصيت در آنها غايب است و مواردي با تجلي درجاتي از 
آن؛ و سوم، در سايه اين جدولها، رد هرآنچه كه به پديده در 
. دست تحقيق مرتبط نيست و تعيين كردن آنچه بدان ربط دارد

يه، آزمايش و نتيجه گيري را بدين ترتيب وي سه عنصربيان فرض
تا  1500بين (بيكن در دوراني به سر مي برد  .پيشنهاد مي كند

كه مهم ترين و پرآوازه ترين ايام تاريخ علم، )  ميالدي 1700
برخي اين دوران را نقطه بريدن از . است  "انقالب علمي"دوره  

مي  "مدرن"قرون وسطي مي دانند، زماني كه اروپا وارد دنياي 
ميالدي واقعا انقالبي  17و  16ود؛ از اين جهت سده هاي ش

است، چرا كه راه و رسم نگرش انسان به خود و جهان را تغيير 
شروع دنياي جديدي كه تجارت و نيازهاي حكومت ها . داد

از ارتباط بين شهري گرفته تا ارتباط . مستلزم ارتباطات نو بود
وسساتي برپاشد تا بين دانشمندان با يكديگر و نيز با مردم م

در اختيار عموم گذاشته  سخنراني هاي مربوط به علم و فناوري
تعددي براي در پاريس، اكسفورد، لندن و رم انجمن هاي م. شود

صنعت چاپ آماده گوتنبرگ  .ترويج علوم طبيعي تاسيس شدند
ه كار اين ارتبطات را سرعت تهم سريعتر از تمام سده هاي گذش

م ديدگاه ها به طبيعت آغاز به تغيير 16در طول سده . بخشيد
بدين . كرد و مشاهده و آزمايش و رياضيات اهميت پيدا كرد

سال تسلط ديدگاه يوناني  2000ترتيب اين نگرشها جاي تقريبا 
علوم زيستي نيز با كشف گردش خون .از طبيعت را گرفت
بندي و روشهاي نو در رده) م1587-1657(توسط ويليام هاروي 

 كه به شناسايي گونه هاي جديد در نواحي و گياهانجانوران 
استفاده از . يافتمي گوناگون دنيا منجرشد راه تازه اي 

ميكروسكوپ به كشف ميكروبها و جزئيات تشريحي و 
با قياسِ فرايندهاي مكانيكي . فيزيولوژي موجودات ديگر انجاميد

و شيميايي، كوششهايي براي درك ساختار و رفتار جانوران و 
 17تمام اين پيشرفتها در چند دهه ابتدايي . ياهان به عمل آمدگ

ميالدي هسته تحول علومي شد كه به انقالب علمي شهرت 
  . )11( يافت

ي يافت كه هنوز تاثيرچنان جذبه و پهنه علم نو و  انقالب علمي
در اينجا فقط . خ نگاران علم درباره آن فراوان مي نويسنديهم تار

يكي اينكه علي . دو كتاب بسنده مي كنم به يكي دو اشاره از
رغم رواج بسيار اخيرتر استفاده ازآن،  اصطالح انقالب علمي 

انقالب  در اثرش تحت عنوان) 14(نخست توسط روپرت هال 
به كار )1954(شكل گيري نگرش علمي نو : 1500-1800علمي 

او در نتيجه گيري از كتابش در صفحات پاياني . رفته است
فرآورده منحصر غرب تاثير قاطع و شايد  ]علم[ ": آورد كهمي

  .ماندگار بر ساير تمدنهاي معاصر خواهد داشت
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در مقايسه با علم نو، سرمايه داري، حكومت ملي، هنر و ادبيات، 
محلي به نظر مي رسند مسيحيت و آزادي، ويژگيهاي نامتعارف 

كه گذشته آنها پر از دگرگوني و آينده شان پر از عدم قطعيت 
كنار،  جديد به اغراق نادرست اين ديدگاه ازعلم ".تاريك است

ولي سوتيتر كتاب واقعيتي را ترسيم مي سازد كه بيش از موضوع 
يعني ظهور منظري نو . عنوان اصلي كتاب تحقق پيدا كرده است

ر واقع اساس مدرنيته به حساب مي آيد و در از جهان كه د
ضمن علمي هم هست چون خاستگاه چيزي شد كه واقعا علم 

انتقاد از اغراق هال در . ناميده مي شود و نيز منبع قدرت آن شد
نقل قول باال آن است كه نهايتا علم جديد دربستر همان تمدني 

ده شكل گرفت كه در طول تقزيبا چهار سده، ويژگيهاي برشمر
در آن مجموعا بستر اين تحول علمي بوده است و نمي توان علم 
نو را جايگزين اين يا ويژگي تمدن غرب گرفت چرا كه تصور 
شكوفايي علم در غرب با تاكيد بر اتمام كار تك تك اين 

  ).15( ويژگيها درست به نظر نمي رسد

انقالب علمي و )  2005(قل قول دوم از كتاب اپل بائوم ن
او نيز ضمن تاكيد بر اينكه علم . مي شود آورده واي علم نبنياده

امروز بر كار، زندگي و تفكر ما چيرگي دارد ولي بنيانهاي علم 
مطالعات ( نو و راه هاي تفكر جديد در مورد دنياي طبيعت 

و نيز طبايع خود ما ) كيهاني، ماده، حركت و فرايندهاي زيستي
فعاليت هاي اوليه دوران  ريشه در ،به عنوان موجوداتي اجتماعي

مسلمانان در دوران قرون وسطا با گسترش . انقالب علمي دارد
اسالم ، با فيزيك، شيمي ، آثار يونانيان در فلسفه، رياضي و 

سپس با ترجمه اين . ستاره شناسي آشنا و مجذوب آنها شدند
ميالدي  13آثار و پيشرفت دادن آنها با ايده هاي نو در سده 

ابعي براي تدريس در دانشگاه هاي اروپا فراهم من انگار كه
در همان قرون وسطي چيني ها نيز با اختراع قطب نما، . كردند

چاپ و كاغذ و مواد منفجره و نيز طناب ها و بادبانهاي كشتي 
او ضمن مرور تاريخ تحوالت علمي در . ها به اروپا راه گشودند

دان دوره صفحات ابتدايي اثرش اينكه علي رغم تفوق دانشمن
اسالمي بر همتايان اروپاي خود در دوران قرون وسطي، و نيز 

تفوق دستاوردهاي فني چيني ها انقالب علمي در دنياي عرب و 
چين رخ نداده است را موضوع قابل تاملي ميداند كه مستلزم 

اما او تحوالت فرهنگي و اجتماعي . پژوهش هاي تاريخي است
پا را در قرون وسطي و دوره بي همتا و مهم و نسبتا سريع ارو
  . )11( نخست دنياي نو بي تاثير نمي داند

با اين گريزها براي توصيف ريشه هاي علم نو اينك به بحث 
عمومي سازي علم همان طور كه به اختصار در . اصلي برگرديم

پارگراف هاي پيش معرفي شد تاريخچه اي طوالني و تغييراتي 
در بعد معنايي، . آن داردپا به پاي بستر تحوالت اجتماعي 

عمومي سازي علم تاريخچه اي از مجموعه تغييرات معنايي، 
اين تغيير روابط بين علم و . ضروريات و مخاطبين آن دارد

رسيدن به تا  رابطه جداناشدنيسده گذشته از يك  5,4جامعه در 
نسبتا اخير علم از توجه و  جداييو سرانجام  به يك تعادل

بنوعي دور  [نظارت عموم ورفعت يافتن آن در يك جايگاه ويژه 
شاهد بسيار آشكار اين جدايي، ). 16(است  ]از دسترس مردم

است؛ دو مجله اي  Scienceو  Natureمحتوي امروزي مجالت 
كه در آغاز بيشتر با هدف عمومي كردن علم تاسيس شدند ولي 

يبوني هستند براي چاپ مطالب كامال تخصصي  امروزه غالبا تر
كه در نحوه نگارش و نيز برخورداري محتوي فقط به كار 

البته مي دانيم كه، به خاطر . متخصصين همان رشته مي آيند
اهميت موضوع، امروزه تريبونها و مجالت ويژه بسياري براي 

 ساينسو  نيچرآموزش عمومي در كنار اين دو وجود دارند و 
قدر خود در سطح باالتري همواره به مباحث نظير نيز ب
  . پردازندمي

  چه كساني بايد به آن بپردازند؟: ارتباط علمي
نشر علم موضوع جديدي نيست و در ميان دانشمندان قديمي 

به » دانشمند«نام  1834پيش از آنكه در (مثل فاراده و پريستلي 
  . هواداري مي شده است) ميان آيد

انجام آزمايش توسط مردم تشويق مي كرده پريستلي حتي به 
   .است
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سال گذشته روي داده  500طي كه مجموعه اي از تغييرات پاردايمي 

ارتباط علمي موثر منجر به تغييرات سبك زندگي و تغييرات . است
  ).6(فلسفي در جامعه مي شود 

  
خيلي پيش از آن هم به شكلي سنتي در آگوراي يونان رواج 

داغ است و گاهي نيازمند  اما چرا همچنان موضوعي .داشت
توضيح اهميت آن؟هرچند امروزه در بسيار از كشورها راه خود 
را يافته است و دولتها و مراجع ذيربط در تحقق آن وقت و 
اعتبار قابل توجهي صرف مي كنند ولي هرجا كه اين فعاليتها 
سيستماتيك و روزمره نشده است بايد براي تثبيت آن تالش 

آناني كه بايد در اين : ركل دو طرف دارداين فعاليت د. كرد
آموزش نقش ايفا كنند و مردم كه به اصطالح ذينفع آن به 

در هردو طرف ديدگاه ها و تمايالت جامعه اي . حساب مي آيند
در مقاله اي كه به سال . كه به آن تعلق دارند بكپارچه نيست

منتشر شده بر اين نكته تاكيد شده است ) 17(م در نيچر 1986
كه وقتي از مردم آمريكا و بريتانيا پرسيده شد، آگاهي از علم، 
تكنولوژي و پزشكي از نظر آنان نسبت به اطالعات دنياي 
ورزش ارجح شمرده مي شود ولي متاسفانه آنچه از علم مي 

به عنوان مثال . دانند آمار اين عالقه مندي نسبي را تاييد نمي كند
م نقل مي شود كه از 1988در همين منبع از يك بررسي در سال 

و  34ميان پرسش شوندگان عام  در انگليس و آمريكا به ترتيب 
درصد نمي دانستند كه زمين سالي يك بار به دور خورشيد  46

درصد انگليسي ها و  25و  28مي چرخد و يا به ترتيب 
آمريكايي ها مي دانستند كه آنتي بيوتيكها بر ويروسها اثر درماني 

اس آمارهاي جديدتر كه مرتب در آمريكا از چند بر اس. ندارند
دهه پيش اين پارامترها سنجبده و گزارش مي شوند نمي توان 

). 18و19(گفت كه اين وضعيت تغيير رضايتبخش داشته است 

بي شك مردم وقتي عالقه ويژه اي داشته باشند به علم روي 
و آورند، مثل اشتياق امروزه مردم براي اطالع از ويروسها مي

بيماريهاي ويروسي و درمان آنها به دنبال همه گيري ويروس 
نياز به "ولي شايد اين فعاالن ارتباط علمي هستند كه بايد . كرونا

را براي مسائل علمي در مردم زنده نگه دارند و آن را  "دانستن
  ! گسترش و پرورش دهند

در طرف مقابل نيز بين دانشمندان و استادان براي يك فعاليت 
مره و سيستماتيك ارتباط علمي يكپارچگي الزم ديده روز
اينكه همه در يك موضوع ديدگاهي يكسان نداشته . شودنمي

باشند شايد امري عادي باشد ولي عدم وفاق از اهميت موضوع 
تاكيد بر اين ضرورت گاهي واكنش هاي تندي از . نمي كاهد

السيك در يك مطالعه ك. سوي برخي دانشمندان را به همراه دارد
وقتي مي  شوراي پژوهشي نجوم و فيزيك ذراتدر بريتانيا  

خواهد ارتباط علمي را يك وظيفه كاري براي دانشمندان قلمداد 
الزم نيست مردم  "كند پاسخ برخي از آنها اين بوده است كه 

بدانند ما چه مي كنيم انها بايد فقط بگذارند ما كارمان را انجام 
و در جواب اين استدالل كه جامعه به آگاهي علمي نياز  "دهيم

من يك دانشمندم و اين چيزي است كه  "د دارد، پاسخ مي دهن
بگذاريد كسان ديگربه اين ارتباط . بايد خوب انجام دهم

در انتقاد به اين گروه از دانشمدان در همين ) . 21( "بپردازند
منبع گفته مي شود شايد انها در كاري كه بسيار پيچيده مي دانند 

نيست و براي آن زحمت زيادي كشيده اند برايشان قابل تصور 
كساني با هيچ زمينه و تالشي در زمينه فعاليت انها از كارشان سر 
. درآورند و آن را تهديدي براي خود و همكارانشان مي بينند

آنها در . را از دست دهند دانش را قدرتي مي بينند كه نبايد آن
آموزشي كه ديده اند با مسلم ديدن حقايقي كه روزي بدان 

تيجه كارشان مورد تحسين قرار خواهند رسيد و با اعالم ن
خواهند گرفت نيازي به اين ارتباط نمي بينند و يا شايد چون از 

با اين حال كار   !ارتباط گريزان بوده اند به علم روي آورده آند
ارتباط علمي راه خود را در سطح جهاني پيدا كرده است و اينك 

است  اعتقاد و برنامه هاي مفصلي وجود دارد كه مي گويد الزم
دانشمندان پيام خود را به جامعه عرضه كنند و براي اين كار بايد 
آموزش ببيننند و اينكه چنين آموزشي بايد با تحصيالت تكميلي 

  ). 22(در اين قلمرو آغاز شود 

  بنيادهاي ارتباط علمي در دوران معاصر
بي شك امروزه دوره اي منحصر از ارتباط علمي در تاريخ اين 

در توصيف  .تجزيه و تحليل آن به شمار مي رودنوع فعاليت و 
كليات آنچه عمدتا تاريخچه ارتباط علمي در انگلستان به 
حساب مي آيد قصد ترسيم مشكالت شروع، تثبيت و گسترش 
سيستماتيك ارتباط علمي در يك جامعه است و بقيه جوامع نيز 

 .در اين مسير كمابيش با مشكالت مشابه روبرو بوده اند

 كوپرنيك

 گاليله

 كپلر

 نيوتن

 لينه

 الوازيه

 اليل

 داروين

 اينشيتن

 واتسن و كريك

 حل مسائل محيطي

 

ستاره شناسي
 فيزيك

ستاره شناسي

 فيزيك

زيست شناسي
 شيمي

زمين شناسي

 تكامل

 فيزيك

زيست شناسي
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امروزه . دو سده گذشته شاهد انشقاق فلسفه و ادبيات از علم بوده است  
ارتباطي دانشمندان در كنار دارايي كيفيت علمي باال عموما كيفيت 

ضعيفي دارند، حال آنكه فيلسوفان جديد و خطبا داراي توانايي ارتباط 
ارتباط علمي موثر براي پركردن شكاف . باال ولي دانش پائين هستند

بين دانشمندان و فيلسوفان و خطيبان جديد براي تغيير سرمشق هاي نو 
  ).6(در تفكر اجتماعي ضروري است

  
درك آغاز جنبش  1985ال به س) 19( 1انتشار گزارش بودمر

اين گزارش در پي . است دوره معاصر در انگلستان عموم از علم
درخواست انجمن سلطنتي از بودمر، از اعضاي و مدير بنياد  

ان در اين انجمن، براي جستجوي راه هاي طپژوهشهاي سر
كند خود بودمر روايت مي. افزايش درك عموم از علم فراهم شد

وارد شدن وي در اين برنامه از انتقادهاي وي از ادعاي ژنتيكي 
. ، شروع شد(IQ)تفاوت هاي نژادي در بهره هوشي اساس بودن 

مضمون اصلي گزارش وي به عنوان مدير كميته انجمن سلطنتي 
 Committee on the Public Understanding) درك عموم از علم

of Science ;COPUS) ، ز دانشمندان به يادگيري نياتاكيد بر
چگونگي ارتباط با عامه مردم در تمام اشكال آن و در نظر 

عبارت   COPUSاهداف. به عنوان يك وظيفه بودحتي گرفتن آن 
؛ مروري بر طبيعت و وسعت درك مردم از علمبودند از 

مشكالت ؛ مكانيسم هاي موثر بر درك عموم از علم و فناوري
ي يفراهم كردن توصيه هاو  ر آنهاارتباط و نحوه فائق آمدن ب
بودمر از زمره افرادي بود كه در . براي شوراي انجمن سلطنتي

حاضر بوده است، زماني كه ) م1959(سنو  دوفرهنگسخنراني 
در يك دوره پسادكتري در  چند سال بعد. دانشجوي دكتري بود

پيوندد و در آنجا به استانفورد به آزمايشگاه جاشوا لدربرگ مي
ق وي در يك مناظره در مورد اساس ژنتيكي بهره هوشي تشوي

با اين . مورد توجه قرار مي گيردبرخوردش شركت مي كند و 
  سابقه به آنجمن سلطنتي پيشرفت علم
(British Association for the Advancement of Science) 

پيوندد كه آغازي براي سي سال همكاري تنگاتنگ با آن مي
  .راني هاي عمومي بسيار براي مردم مي شودانجمن و ايراد سخن

معلمان بخوبي و  آموزش مناسب علم  در گزارش بودمر بر
از ). 20(براي ارتباط علمي درست تاكيد شده بود  آموزش ديده

سال  16جمله تاكيد شده بود هيچ دانش آموزي حتي تا سن 
ز نوبپردازد، رويه اي كه ه آموزش فقط هنر يا فقط علمنبايد به 

همچنين . هم در سيستم آموزشي انگليس همچنان جاري است
در گزارش درخواست شده بود محتوي علمي بيشتري در رسانه 
ها، بويژه در روزنامه ها و تلويزيون و رسانه هاي شنيداري 

امروزه شامل اعطاي  COPUSليت هاي افع. گنجانيده شود
. ستگرانت هايي براي انواع طرحهاي با فعاليت ترويج علم ا

وهشهاي ژهمچنين در گزارش توصيه شده بود شوراي پ
 Economic and Social Research Council)اقتصادي و اجتماعي

;ESRC )  و ساير موسسات از طرحهاي پژوهشي در زمينه
اوايل دهه ). 20( آموزش عمومي علم و فناوري حمايت كنند

 دوره بسط و استحكام منابع و دخالت دانشمندان علوم 1990
  (Science و انساني در اين برنامه ها شد و اولين ژورنال يطبيع

(Public Understanding of    با هدف انتشار  1992در سال
پژوهشهاي مرتبط در انگليس منتشر شد و يك دوره كارشناسي 
ارشد براي آموزش حرفه اي درك مردم از علم در كالج سلطنتي 

(Imperial College London) با تمام اين پيشرفتهاي  .داير شد
گام به گام بحث در مورد كار ارتباط علمي همچنان ادامه يافت 

پژوهش و مطالعه ، و امروزه نيز هم به لحاظ نظري و نيز در اجرا
بحران عمومي برخاسته از بروز بيماري جنون گاوي . دادامه دار
در بريتانيا و اينكه حكومت نتوانسته بود ارتباط  1996در سال 

مي درستي با عموم برقرار كند نقطه عطف ديگري در اهميت عل
بحث و جدل پيرامون موضوع .  ارتباط علمي به حساب مي آيد

 1999در   (Genetically Modified)موجودات تراريخته ژنتيكي 
آن تنور بحث در مورد اينكه آيا حكومت توانسته است  و بعد

. اهم كند باال گرفتزمينه هاي ارتباط علمي درست با مردم را فر
مجلس اعيان بريتانيا در گزارش كميته منتخب علم و فناوري 

اعالم مي كند كه رابطه  Science and Societyخود تحت عنوان 
خواهان حل مشكالت آن جامعه با علم بحراني است و به دنبال 

نتيجه كار فراهم . فراهم كردن علم براي عموم شد درروابط 
  ي جديد و مهم تر ابداع مفهومكردن توصيه نامه ها

public engagement  مردم در مسائل و  ترغيب شراكتبراي
 .)20( فرايندهاي علم بود

 public communication of) ارتباط عموم با علم و فناوري

science and technology; PCST)  كه آغاز آن به سالهاي دهه
تمان فاز گ م برمي گردد، اينك توسعه زيادي يافته و يكي1960

بسياري از كشورها به . هاي معمول ترويج علم شده است
برخي براي آن خط مشي  .درجات گوناگون در اين قلمرو فعالند

اين . هاي ملي و برنامه هاي بزرگ براي توسعه و عمل دارند
اقدامات شامل تاسيس مراكز علمي در شهرها، اجتماعات، 

 پايين كيفيت علم باال

يين
پا

 
اط
ارتب

ت 
كيفي

 
 باال

بيشتر فيلسوفان و
 مروجان مدرن

متفكران رنسانس

بيشتر دانشمندان 
 مدرن
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تجات متفاوت مردم مدارس و انجمن هاي مرتبط با نيازهاي دس
تا سالهاي شروع دوران جديد، كار ارتباطي بيشتر در . هستند

بود كه به ارتباط علمي ) اليست هانژور عمدتاً(حوزه كساني 
شايد توجه جدي اسنو به اهميت كار و ايراد . عالقه داشتند

وي كه آشكارا به شكاف بين علم و  دوفرهنگسخنراني ماندگار 
اشاره داشت نقطه عطفي براي دعوت از فرهنگ در جامعه مدرن 

بيشتر كارهاي .  دانشمندان جهت مشاركت در ارتباط علمي باشد
سيستماتيك از سوي مجامع علوم پايه و انساني پس از ارائه 

جامعه مدرن . نظرات اسنو در آن سخنراني ريشه اي وي پاگرفت
علم جادويي باشد كه بين عامه و "نمي تواند بپذيرد كه 

دان شكاف پرنكردني ايجاد كند چرا كه اين پاسخگوي دانشمن
پيشقدم ). 21( "ادراك حسي معمول مردم جهان امروزه نيست

وظايف اخالقي الينفك شدن در اين ارتباط واقعا جزء 
و موردنياز جدي  ،دانشمندان و اغلب جوامع و موسسات علمي

ط البته در طول اين نوشته بارها اشاره شد كه ارتبا. مردم است
علمي بين دانشمندان و مردم اصال چيز تاره اي نيست، ولي 
ارتباط علمي اين روزه نوعا ديگر از نوع عالقه مندي به مباحث 
صرف نظري و فلسفي نيست كه مردم را گرد يك دانشمند مي 

يك ضرورت است چرا كه كه پيشرفت هاي اساساً بلكه  ،آورد
ردي و جمعي ما سريع علمي بيش از هر دوره اي اينك زندگي ف

شايد بي راه نباشد كه . دگرگون مي سازندو هرروزه   را پيوسته
پيشنهاد كنيم هر كجا كه آموزش و پژوهشي در كار است يكي 
از وظايف آن بايد آموزش عموم در هر شكلي كه ممكن است 

 مركز بين الملل گسترش باسوادي علميميلر مدير . جان د. باشد
پژوهشگران براي بهبود باسوادي "دانشگاه ميشگان مي گويد 

ارتباط ).23(  ".علمي بايد در هيئت مديره مدارس وارد شوند
علمي عالوه بر اهداف تربيتي مي تواند نتايج اجتماعي، 

كافي است يك . استراتژيك و بازاريابي و سياسي نيز داشته باشد
هشگر يا دانشمند از نتايج كارش در رسانه هاي عمومي وپژ

در كنار شهرت و اعتبار در آموزش علمي نتايج  صحبت كند و
كارش را قطعا راحت تر و سريع تر به مخاطبين ديگر خود نيز 

  ! عرضه مي كند
   انجمن هاي علمي در ترويج علم

انجمن هاي علمي شايد بي پيرايه ترين سازمانها براي ترويج 
  ).24(علم و ارتباط دانشمندان با عموم باشند 

همين است، يعني ايجاد رابطه با اركان و چون اساس كارشان 
آحاد جامعه براي گسترش دانشي كه هدف بنيان گذاران و 

اعضايي كه براي فعاليت در يك . فعاالن آن انجمن بوده است
انجمن گرد مي آيند بايد بتوانند در شناساندن اهميت علمي كه 
 تحت لواي آن فعاليت دارند با مسئولين دولتي و سياستگزاران و

رسانه ها از يك طرف و عموم مردم از طرف ديگر رابطه موثر و 

آنها با آموزش مردم از يك طرف و نقد و  .كارآمدي پيدا كنند
بررسي برنامه هاي خُرد و كالن كشور، آتجا كه به قلمروعلمي 
ايشان و كاربردهاي اجتماعي ان مربوط مي شود، مستقيم و 

هر چه توجه . مي شوند غيرمستقيم در اداره زندگي جامعه سهيم
و فعاليت آنها در اين عرصه ها ، رابطه با مردم و اركان مديريت 
جامعه، از راه رسانه ها بيشتر باشد بي شك مي توانند خدمات 

  .بيشتري عرضه كنند
تاسيس شده بود  1660ي كه در سال تدر انگلستان انجمن سلطن

آن را باال و نقش مسلط  بعدها كار ترويج علوم را برعهده گرفت
سال  100پس از بيش از . در گسترش ارتباط علمي مرور كرديم

به عنوان آزمايشگاهي  Royal Institution 1779فعاليت در سال 
اين موسسه نقش آموزش مردم ). 19و 7(پژوهشي تاسيس شد 

يكي از فعاليت هاي . بويژه آموزش كارگران را بر عهده داشت
ري پيشرفت هاي فني روز اصلي اين موسسه آموزش به كارگي

اين . براي بهبود فعاليت هاي كشاورزي و كاستن سطح فقر بود
فعاليت هاي بشردوستانه بعدها با كارهاي علمي و فعاليت هايي 
دنبال شد كه به كشف تعدادي از عناصر، تاييد ساختار بنزن و 

ي براي عموم از يسخنراني ها در اينجا. آنزيم ليزوزيم منجر شد
سخنراني هاي موسوم به كريسمس را فاراده  . دشبرپا  1802سال 

  .  )4شكل ( بنا گذاشت1825از سال 
چارچوب اين سخنراني ها همچنان پابرجاست و توسط 

 1830در . متخصصين زمينه هاي علمي گوناگون ارايه مي شود
Babage  در انگلستان با انتشار مقاله اي نگراني خود را از عقب

ستان به خاطر غفلت در نشر آن براي عموم ماندگي علم در انگل
 Association forدر پاسخ به اين مقاله  .اعالم كرد

Advancement of Science (BAAS)  British  1831به سال 
اين انجمن اختيار ويژه نه تنها براي تسهيل ارتباط با  .تاسيس شد

، در اين انجمن 1968در سال . عموم كه با حكومت را نيز داشت
 British Association of نجمن دانشمندان جواناسطح ملي 

Young Scientists (BAYS)  8000را تاسيس كرد كه بيش از 
 سمارماه از فعاليت هاي برپايي هفته علم در . عضو فعال دارد

  .است

  
مايكل فاراده در حال سخنراني كريسمس در انستيتوي  -  4شكل 

 )م 1856(سلطنتي 
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داد در بسياري از كشورها براي نشر و معرفي علم شبيه اين روي
با انجمن هاي علمي  19و  18در طول سده هاي . دوجود دار

ويژه مانند انجمن هاي  لينه، زمين شناسي، موضوعات 
هي نيز بانجمن مشا .جانورشناسي، نجوم، و شيمي تاسيس شدند
  . )20، 19، 7( از چند سال پيش در آلمان تاسيس شده بود

انسه نيز موسسه اي مشابه ولي به شكل نهادي دولتي اين در فر
ساير كشورهاي اروپايي و نيز  .آغاز كرد 1663يفه را از سال ظو

 200بيش از  18در امريكا به ارزش كار پي بردند و تا پايان سده 
چاپ مقاالت رشد و  .انجمن در زمينه گسترش علم برپا شد

 1848Americanسال اياالت متحده نيز در . اهميت پيدا كرد

Association for Advancement of Science (AAAS)   را با پيام
بهره مند ساختن مردم از پيشرفت هاي علمي و فني برپا كرد كه 

همين . همچنان با قدرت درعمومي كردن علم كار مي كند
روز . را هفتگي چاپ مي كند  Scienceانجمن مجله معتبر

 AAASنيز از فعاليت هاي   (Public Science Day)عمومي علم 
يي كه كمتر برپايي انجمن ها و سازمانها .است1985از سال 

اينها  زيكي ا. ايجاد شدندبا هدف ترويج علم  رسمي بودند نيز
  X Clubكه فقط به همت چند عضو علمي برجسته ايجاد شد 

 & Huxleyز افتخارات اين كلوب پشييتيباني ازا. در انگلستان بود

Tyndal  در تاسيس ژورنال بسيار معتبرNature  است كه آن هم
  .)7( هفتگي منتشر مي شود

هدف اوليه اكثر اين انجمن ها و سازمانها، ايجاد ارتباط علمي با 
جامعه، فراهم كردن رويدادهاي در رسيدن به اين هدف، جلب 
همكار مردم براي درگير شدن و درك مسايل علمي روز بوده 

 .است

  باط علميروش هاي ارت
قلمرو علمي مستقل  يك از نظر بسياري اينك ارتباط علمي 

 SciCom  )SCIENCEابداع واژه نوساخته. است

communication  ( نشان از هويت جديد آن دارد)اين ). 25
و نيز  بودنو بين رشته اي قلمرو به خاطر چندرشته اي 

يعني بايد . دارد خود را چالشهايو  لئمسا اجتماعي بودن آن
ارتباط علمي را با مطالعات جامعه شناختي، آموزش، فلسفه، 

اين  .تاريخ، علوم سياسي، اخالق و البته خود علم عجين سازد
قلمرو رو به گسترش است و دانشمندان بايد بدانند كه به عنوان 

در گوشه و كنار از زمره  يك زمينه علمي مطرح مي شود كه 
زمينه اي . صيالت تكميلي درآمده استدوره هاي آموزشي تح

نظريه ها و مدلها، ژورنالهاي مختص به خود،  كنفرانسهاي كه با 
تعريف شده،  مربوط به اين قلمرو، و درسهاي دانشگاهي ويژه

اينكه سابقه و مطالعات مرتبط اجازه . رو به پيشرفت است
تعريف آن به عنوان يك قلمرو علمي مستقل و جداگانه را مي 

هرچند در اين نوشته با رويكردي مثبت . مورد بحث است دهد
به اين موضوع پرداخته شده است ولي كانون بحث مان اين 

در اين بخش بيشتر اجماال به روشها و مدلهاي . نكته نيست
به منظور آشنايي با تعدادي از واژه  .ارتباط علمي مي پردازيم

ط علمي به هاي كليدي موارد بحث مقاله حاضر و قلمرو ارتبا
، با اين تاكيد كه برخي از واژگان اين ) 7(نگاه كنيد  1جدول 

  .جدول در نوشته حاضر به كار نرفته است
 باسوادي علمي) : 7،26(ارتباط علمي سه دوره داشته است 

(Scientific Literacy)درك عموم از علم ،  
(Public Understanding of Science ;PUS )  و شركت كردن

 Public Engagement with Science)عموم در علم و فناوري 

and Technology; PEST).  
  با سوادي علمي

 Public Deficient( اين مدل تحت عنوان كمبود علم عامه

Model ( نيز شناخته مي شود و در آن فرض بر اين است كه
و مردم چيزي از علم نمي دانند و بايد با آموزش يك طرفه 
 گفتن حقايق علمي به مردم اين وضعيت را در جامعه ترميم كرد

در واقع به لحاظ تاريخي اين نخستين رويكرد در . )5شكل (
ارتباط علمي بين دانشمندان و مردم به شمار مي رود كه قدمت 

  .  آن هم بسيار زياد است
ايده باسوادي علمي، علم را به مثابه بسط تالش براي خواندن و 

با سوادي علمي موثر شامل . استعداد رياضي مي داند نوشتن و
دانستن در حد حقايق كتابهاي درسي ) 1:چهار عنصر مي شود

درك روشهايي مانند به كارگيري احتمال و طراحي ) 2پايه؛ 
رد ) 4ارج گذاري به پيامدهاي مثبت علم و فناوري؛ ) 3آزمايش؛

ا درست يا غلط، با سوادي علمي ر. خرافات و موهومات
مندي از دانشي در نظر مي گيرند كه قابل آزمون و سنجش بهره

باشد و با پرسشهاي كوتاه در مورد موضوعات مشخص آزمودني 
مانند آنچه قبال در همين نوشته  در مورد سنجش . باشد

اطالعات مردم از چرخيدن زمين به دور خورشيد در مقاله 
م 1970سال دورانت ذكر شد و ارزيابي سواالت مشابهي كه از 

دوساالنه شاخص هاي علمي بنياد ) 18(به بعد در گزارش هاي 
اياالت متحده منتشر (National Science Foundation) ملي علم 
  .مي شود

مسئله اصلي اين سرمشق  (factual)اندازه گيري دانش واقعي 
(paradigm) يعني در يك آزمون از افراد خواسته مي شود . است

يك گزاره علمي درست يا غلط است و يا كه پاسخ دهند آيا 
برخي از اين پرسشها شامل .اينكه چيزي در آن مورد نمي دانند

   . اطالعات مربوط به سرتيتر اخبار نيز مي شود
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  . )7( تعاريف واژگان معمول در بحث ارتباط علمي  -1جدول 
 

  تعريف وازگان
 عمومي كردن علم (Science communication)ارتباط علمي 
 هر فردي از آخاد جامعه   (Public) عموم، مردم
  مردم، شامل دانشمندان ديگري كه در يك قلمرو خاص غير متخصص به حساب مي آيند (Lay public)   عامه مردم

  دانش فهم واقعيات و فرايندهاي علمي (Scientific literacy)باسوادي علمي
 ارتباط و بحث با مخاطبان عام  (Public engagement) شراكت عموم
همكاري معني دار همراه با سودمندي متقابل با شركاي ديگر در اموزش، تجارت، خدمات    (Outreach) امداد و كمك

 عمومي و اجتماعي
  ن با زندگي روزمرهدانش علمي و چگونگي كاربست آ (Public understanding of science)درك عموم از علم

  برهمكنش اجتماعي با نمادها و نظامهاي پيامي   (Communication) ارتباط
مدلي كه دآن عموم را بدون دانش و درك علمي مي داند كه فقط مي توان با بيان حقايق آن   (Deficient model) مدل كمبود

 را اصالح كرد
 دانشمندانتبادل بين عموم و  (Dialogue model) مدل گفتگو

  بحثي كه پيش از تحقق هر توسعه علمي و فني، با مردم انجام مي گيرد  (Upstream engagement)  شراكت باالدستي
 عامه شركت كننده در پژوهش  (Citizen science)  شهروند علم

  
بسيار از كشورها از بزرگساالن آزمون باسوادي  1970از سال 

ها علمي بزرگساالن گرفته مي شود هرچند برخي تحليل اين داده
مشكل احتمالي هر مقايسه اي بي طرفي . دانندرا مسئله دار مي

(fairness) كشورها پايه هاي دانشي متفاوتي . شاخص هاست
دارند و باسوادي بازتابي از اين دانش هاي پايه اي است و مسئله 

 . سنجش باسوادي مستلزم توجه بيشتري است

  
  .)16( دانشمندان مردم را آموزش مي دهند. دوره سوادعلمي -  5شكل 

   (PUS) م درك عموم ازعل
علمي با انتقادهايي بر نگرش م ارتباط 1980از نيمه دوم دهه 

اين دوره پس . پيشين با اين عبارت فعاليت خود را ادامه مي دهد
مر به نيابت از انجمن سلطنتي . م بود1985 از گزارش تاثيرگذار

 مثل دوره قبل اصل بر كمبود دانش عموم است. بريتانيا آغاز شد
 شودنيز توجه مي (attitude) گرايشاما اينك به مسئله  )6شكل (
مردم حمايت كافي از علم ندارند؛ و اين مايه نگراني . )26، 7(

انجمن سلطنتي طبق نظر بسياري از پس . موسسات علمي است
بهتر انگيزه اي براي  اعضاي خود فرض مي كند كه دانشِ

: اين مي شود وع نگرشهاي مثبت مي شود و در نتيجه اصل موض
پس برنامه . "داريد هرجه بيشتر بدانيد بيشتر آن را دوست مي"

نگرش نسبت بدان تغيير وضعيت علم به  خودآموزش صرف از 
. پيدا كرد و وابستگي دانش به نگرش مورد سنجش قرار گرفت

انگيزه نگرش مثبت  موجبِ  بهتر اينكه دانشِ برخالف انتظار، ماا
علي رغم وجود رابطه  .چندان درست از كار در نيامدمي شود 

ئل مورد منازعه هيچ رابطه اي بين دانستن در مورد مسااندك 
بخوبي آگاه و كم آگاه  شهروندانِ .ديده نشدبهتر و نگرش بهتر 

از نظر روان شناسي داشتن . در هر دو سوي منازعه وجود داشتند
دانش برانگيزنده نگرش نيست بلكه شاخص كيفيت تعيين كننده 

ابت مي نگرشهاي مبتني بر دانش، مثبت يا منفي، قويا ث: است
  گرچه هردو شهروند. مانند و در برابر تغيير مقاومت مي ورزند

آگاه و ناآگاه متفاوت فكر مي كنند ولي لزوما به نتيجه گيري 
بدين ترتيب بر اين روش هم انتقادها  !هاي متفاوت نمي رسند

از بحرانهاي بيماري جنون گاوي و نيز نگرشها نسبت . باال گرفت
به استفاده ازمحصوالت تراريخته و انتقاد عموم از دانشمندان 

بحران . روشن كرد كه مدل مبتني بر كمبود شكست خورده است
جنون گاوي ثابت كرد كه ايده بحث در مورد ريسك بيماريها 
ضروري است و اينكه گروه هاي متفاوت مردم، مصرف 
كنندگان، فعاالن اجتماعي و جماعت دولتي و كشاورزان كه 
هريك دانش خود را از موضوع دارند بايد درنظر گرفته 

واريانت بيماري جنون گاوي و وقتي رابطه بين . شدندمي
Creutzfeldt-Jacob  ،آشكار شد بحران اعتماد نيز به وجود آمد

ا كه دولت قبال اطمينان داده بود بين اين دو رابطه اي وجود چر
در مورد مصرف فراورده هاي تراريخته هم ترديد عموم . ندارد

نسبت به تصميمات خوب دولت براي آنها آشكار شد و همان 
طور كه مي دانيم ترديد و سوال در مورد مصرف اين محصوالت 

  .چندين دهه است كه همچنان ادامه دارد
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؛ بين علم و دانشمندان و مردم رابطه دو سويه  PUSدوره  -6كل ش

  .)16( است و ايده ها تبادل مي شود

  
در مفاهيم، روشها و داده پردازي ها تجديد نظرهايي  PUSمدل 

كرد چرا كه معلوم شد فقط جهل از حقايق نيست كه دليل  تضاد 
زيرا به طور آشكار شهروندان تحت . بين علم و جامعه است

تاثير تجربيات و دانسته هاي خود و نيز انواع نقطه نظرات 
قي و يك يك دستور كار منط PUSمدل . فرهنگي و ديني هستند

در ديد منطقي نگرشها از . دستور كار واقع گرايانه داشت
يعني فرض اين . پردازش اطالعات با اصل منطق پديد مي آيند

است كه مردم با داشتن تمام اطالعات و درك احتماالت بيشتر 
و نبرد مردم در موضوع، بنوعي . مي توانند از علم حمايت كنند

درك (ل آماري درست نبرد بين اطالعات بيشتر و استدال
در ديد واقع گرايانه، نگرشها وسيله اي براي . است) خطرات

اينكه عواطف چطور . برقراري روابط عاطفي با دنيا هستند
. توانند با منطق رابطه برقرار كنند سوال آزار دهنده اي استمي

واقعگرا عواطف را با منطق تبليغات مي فهمد و بنابراين نبرد 
 ]به دست آوردن [عقل مردم نبردي براي ]وردنبه دست آ[براي 

اينكه چطور نظر مردم را جلب كنيم مسئله اغواي آنها . دلهاست
براي پذيرش نقطه نظرات است كه ظاهرا اينجا بين اخبار علمي 
و اخبار مربوط به مصرف يك پودر لباسشوئي تفاوت چنداني 

   .وجود ندارد
  ، يا علم و جامعه PESTمدل 

شود نيز شناخته مي Science and Societyاين مدل با مترادف آن 
و  علم براي جامعهو دقيقتر اينكه مدلي است كه هردو مفهوم 

شركت دادن مردم در علم اين . را دربرداد گرفتن علم از جامعه
معني را دارد كه در كنار اينكه مي خواهيم علم را ميان جامعه 

ه بگيريم و مردم را در فعاليت هاي ببريم بايد از جامعه نيز ايد
در اينجا رابطه اينكه مردم كمبود . )7شكل ( علمي وارد كنيم

دانش دارند معكوس مي شود يعني كمبود نه در مردم بلكه در 
موسسات علمي و فعاالني است كه اعتماد مردم را از دست 

شواهد نگرش منفي مردم نسبت به دانش و دانشمدان در . اندداده
نهاي متعدد،مانند بحران بيماري جنون گاوي و مصرف بحرا

محصوالت تراريخته و اخيرا همه گيري كرونا خود را نشان داده 

بحران اعتماد عمومي وقتي كه همه چيز به نوعي سياسي . است
. مي شود و يا سياسي ديده مي شود به آساني قابل حل نيست

نگزاران مفاهيم نادرست از مردم در ذهن دانشمندان و سياس
موجب سوء برداشت آنان در تالشهاي ايجاد ارتباط شده و مردم 

در اين مدل فقط صحبت از دانش . را از آنها دورتر مي سازد
براي عموم را كافي نمي دانند و گوش كردن به عموم و وارد 
شدن در يك مبادله دوطرفه ديدگاه ها و نظرات را الزم مي 

مردم در سياستگزاريها و جلب  اين به منزله مشاركت دادن. دانند
حمايت و اعتماد آنها و لحاظ كردن ديدگاه هاي مردم در وضع 
مقررات در مورد علم و تصميماتي است كه حكومت مي گيرد 

)7،26 . (  

  
  .)16( ؛ علم جزء ارتباطات فعال جامعه استPESTدوره  -7 شكل

  
برقراري با الهام از اين مدل در برخي از كشورها موارد خوبي از 
از جمله . گقتگو بين دولت و سياستگزاران و عموم پا گرفت

تشكيل شوراي پژوهشي علوم زيستي و زيست فناوري در 
انگليس و نيز رويدادهاي گفتگو در قالب ها و اسامي گوناگون 

خيلي . در امريكا مثال در مورد محصوالت تراريخته بوده است
. با ارزيابي تكميل شدزود روحيات شركت مردم در اين فعاليتها 

در سايه روح سوداگرانه سياست مدرن دير يا زود سوال مي 
شود كه اين رويدادهاي علمي چه اثرات، و چه هزينه هايي دارد 
و آيا پيامدهايي ناخواسته اي خواهند داشت كه بهتر است از آنها 
اجتناب كرد؟ هرچند اين مالحظات دوباره ايده هاي سنتي 

چرخيدن اوضاع برهمان پاشنه را تداعي مي باسوادي علمي و 
كند ولي اين بار ارزيابي ها بنوعي با سنجش تفكر مردم سروكار 

  .دارند
ارزيابي ها نشان مي دهد اين رويدادها نتايج مثبت داشته است 
چرا كه مردم از اين راه به متخصصين دسترسي يافته و گفتگوي 

م فراهم شده چندجانبه ميان دانشمندان و متخصصين با مرد
   .است
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  پارادايم هاي مختلف، مشكالت و راه حلها -2جدول 

  راهبرد و پژوهش  ويژگي و تشخيص  دوره

 با سوادي علمي
  سنجش با سوادي  كمبود علم بين عموم 1980تا  1960دهه هاي 

  آموزش

  
 (PUS)درك عموم از علم 

  1990تا دهه  1985

  بين عموم علمكمبود 
  نگرش ها

  نگرش xآگاهي
  تغيير نگرش
  آموزش

  روابط عمومي

  
  علم در جامعه

  تا امروز 1990دهه 

 كمبود اعتماد
  كمبود كارشناس و خبره كار

  نظرات مردم
  بحران اعتماد

 

  شراكت مردم
  تفكر و تعمق
  وساطت خوب
  تاثير ارزيابي

      
  

مشكالت خود را دارد ازجمله شراكت شمار البته اين مدل نيز 
محدودي از مردم، نقش نداشتن كافي در تنظيم دستوركار، 
نداشتن مسئوليت مستقيم سازمان دهندگان اين گفتگوها در 
سياستگزاري و و چگونگي تبديل اين رويدادها به يك ارتباط 

  ).19-21(فراگير با مخاطبان بيشتر
  ارتباط علمي از راههاي ديگر

عالوه بر فعاليت هايي كه دانشمندان يا مروجان علم مستقيم و 
رو در رو در سخنراني ها يا كارگاه ها و كالسهاي آموزشي 
دارند راه هاي ديگري كه عموما غير مستقيم اند براي اين ارتباط 

برنامه هاي راديويي، تلويزيون، روزنامه ها، نوشتن . وجود دارند
تي همه از جمله وسايل موثر در كتابها و فعاليت هاي اينترن

موزه هاي تاريخ طبيعي و علوم، . ارتباط علمي به شمار مي روند
مراكز علمي نيز از جمله نهادهاي موثر در آموزش و گسترش 

شايد هم بيشتر  [كلي ). 27(علم براي عموم به شمار مي روند 
كه بنگريم هر صاحب علمي، انفرادي يا  سازماني، در  ]رويايي
رايطي مي تواند خود را در يك ارتباط علمي موثر درگير هر ش

كند، چه در شكل يك برنامه مدون و دائمي و چه گاه و بيگاه و 
هر وقت كه دست دهد، و اين البته نيازمند سعه صدرباال و نيز 

مردم واقعا تشنه اخبار و حقايق علمي . كمي فداكاري است
ت علمي و درست اند و اين برعهده دانشمندان و موسسا

پژوهشي و نهادهاي ديگري است كه مستقيم و غيرمستقيم 
  .وظيفه آموزش عموم را بر عهده دارند

هر چند در كشور ما نيز فعاليتها و مراكز متعدد با هدف ترويج 
علوم وجود دارد ولي اين تالشهاي پراكنده بايد با سازماندهي در 

مردم نيز اشتياق شركت در اين . سطح ملي گسترش پيدا كنند
رويدادها را بخوبي دارند و قطعا حاضرند براي آنها هزينه كنند و 

بل براي گسترش علم مثل گردشگري در نتيجه لذت ارتباط متقا

جاذبه و استعداد بهره مندي اقتصادي را براي بانيان و 
كاش گوشه اي از سرمايه هاي . گردانندگان اين فعاليتها داراست

كالن درگير كالسهاي آمادگي كنكور كه البته به هزينه مردم 
رواج و رونق اقتصادي هم پيدا كرده است صرف آموزش هاي 

علم آنقدر افسون و جاذبه دارد كه از هر راهي . عمومي مي شد
امروزه گسترش علم داراي . آموزش آن اقتصادي هم هست

جنبه هاي اقتصادي، خدماتي، فرهتگي و اجتماعي مهمي است 
انتظار نمي رود كه ). 27،8،6،3(كه نمي توانند ناديده گرفته شوند

فداكاري دانشمندان نيز مثل سنن قديمي نسبت به غير دانشمندان 
بيشتري داشته باشند و اين فعاليت هاي عمومي مي تواند منبع 

مردم وقتي احساس نيار به چيزي را . درآمدي براي ايشان باشد
داشته باشند آن را پي مي گيرند، ولي اين دانشمندان هستند كه 
مي توانند براي عرضه به آنها هميشه متاعي داشته باشند كه آنها 

مندي از آن ترغيب كنند و مردم را چنان را به شركت و بهره 
مشتاق علم كنند كه آنها علم را، جدا از آنهايي كه با هدف 
تحصيل مدرك دانشگاهي و غيره مي بينند، به عنوان سرگرمي 

اتقاقاً در بررسيهاي همه پرسي كه در سطح . روزمره خود ببينند
دنيا شده است ظاهراً مردم به كسب و اطالع ازعلم بيش از 

اينكه چرا براي ورزش و . ورزش و شايد حتي هنر گرايش دارند
هنر اينهمه مشتاق اند، كه البته جاي تقدير دارد، شايد مشكل را 

براي ارتباط . بايد از عرضه ناكافي علم توسط دانشمندان ديد
علمي امروزه راههاي زيادي وجود دارد؛ عالوه از نوشتن 

نراني ها و شركت در كتابهاي ساده، ايجاد وب سايت ها، سخ
... كارگاه هاي آموزشي و ميزگردهاي راديويي و تلويزيوني و 
. همه مي توانند مردم را به سوي دانشمندان جلب كنند

دانشمندان بايد در كنار ارتباط علمي با همترازان خود، بايد 
. راههاي ارتباط با عموم و رسانه ها را نيز پيدا كنند يا فرا گيرند

از شكاف بين دانشمندان علوم پايه و علوم ) 1و2(انتقاد اسنو
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كه در شروع اين  -دو فرهنگ انساني در اثر به ياد ماندني وي 
با آرزوي پديدار شدن فرهنگ سومي   - نوشته از وي ياد كرديم

(Third Culture) همراه بود كه شكاف بين اينها را پر سازد، يعني
ر فاصله بين اينها دسته سومي كه با فعاليت هاي ارتباطي درخو

  .  را از ميان بردارد
  نگرش درست به آموزش و ترويج علم

 Science communication inنقل سطوري از فصل اول كتاب 

theory and practice.  )21 ( در مورد سازنده بودن آموزش در
الزمه سازنده بودن آموزش در آن . اين بخش بي فايده نيست

آموزي هر آنچه را مي آموزد در است كه معلم بداند هر دانش 
بستر دانش فعلي اوست و بر همين مبنا او ايده ها مي پذيرد يا 

اين ديدگاه براي آموزش در كالسهاي رسمي . رد مي كند
مشكالتي ايجاد مي كند چرا كه محيط ايده آل براي آموزش 
هركسي به شيوه يادگيري شخصي وي، تجارب و باورهاي قبلي 

در آموزش غيررسمي و آموزش . ا مي كندو غيره بستگي پيد
عموم اين مشكل بيشتر مي شود چرا كه بسختي مي توان در 

اما برخي فرضيات پايه مي . مورد زمينه مخاطبان به نتايجي رسيد
. تواند به ارتباط موثر كمك كند كه بيشتر به عقل سليم نياز دارد

رخ يك نكته مهم در آموزش سازنده آن است كه آموزش زماني 
مي دهد كه پايه و اساسي براي توجه فراگيران وجود داشته 

ضمن برشمردن راههايي   )28(نويسندگان به نقل از ياگار . باشد
براي ارزيابي فراگيران، شامل گرفتن آزمونها، ايجاد فضاي بحث 
و تشويق براي مراجعه به ساير  منابع و ايده ها و احترام به 

خصوصيات يك محيط سازنده، از به  ...ديدگاه هاي يكديگر و 
عالقه . جمله تاكيد بر عالئق و منابع محلي، اشاره مي كننند

مندان مباحث علمي در جستجوي اطالعاتي برا ي حل مشكالت 
تاكيد بر تاثير علم و فناوري در زندگي هر فرد و . زندگي هستند

در محيط سازنده از فرايندها و . نيز آينده وي اهميت دارد
ياد نمي شود و الزم   "ويژه"ي علمي به عنوان كيفيتي مهارت ها

  .باشيد "ويژه"نيست براي مشاركت در علم 
بسط اين توجه به نيازها و تجربيات فردي آن است كه هركسي 
از راهي ياد مي گيرد و توصيف هاي متفاوتي براي اين روشها 

هاني و وجود دارد كه نويسندگان كتاب براي مثال تعريف 
را ذكر مي كنند كه چهار راه  (Honey&Mumford, 1986)مامفُرد 

   : يادگيري را برمي شمارد
.  كه با عمل ياد مي گيرند (Activists)فعاالن اجتماعي  راه "

مشتاق تجربيات تازه اند و با بارش فكري به ... ذهن باز دازند 
 (Reflectors) افراد آرام و با تاملراه ... مسائل برخورد مي كنند 

كه كناري مي ايستند و تجربيات را غور مي كنند و رسيدن به 
يك نتيجه قطغي را به تعويق مي اندازند و از مشاهده و گوش 

با (Theorists)  نظريه پردازها .... كردن به ديگران لذت مي برند 

گرفتن و درهم تافتن مشاهدات به نظريات محكم مي رسند و 
 عمل گرايانو ... تز كمال گرا هستند و اهل تحليل و سن

(Pragmatists)  كه عالقه مندند ببينند آيا ايده ها در عمل كارآمد
هستند و براي ايده هاي جديد نظر مثبت دارند و آنها را درمي 

در هر جماعتي هر فردي تركيبي ... . يابند و سعي در عمل دارند 
از اين راهها و كمي از هريك را ممكن است داشته باشد ولي 

   ".از آنها در وي معموال نقش بارز دارديكي 
هر كه در كار ارتباط علمي وارد مي شود ضمن به كار گرفتن 

ترجيح  ي مي كشاند كه آنها را به راه ،اين روشهاي متفاوت
و اين مشكالتي براي وي فراهم مي كند چون در  اوستخود 

منتخب وي را شايد در آموزش دوست  مي يابد كه همه راه
اشند و در نتيجه بايد در ارتباط خويش با نگرش وسيع نداشته ب

. تر فرصت هايي را فراهم كند كه مخاطبين بيشتري را جلب كند
در روشهاي امروزه كه به رابطه متقابل فعاالنه در ارتباط توجه 

در  (Gardner, 1993)مي شود  گنجاندن نظريه هوش چندگانه 
ين نظريه هفت طبق ا. برقراري ارتباطات موفق اهميت دارد

هوش پايه شناخته شده وجود دارد كه در يك تعامل با هدف 
اين انواع . جلب حداكثر ممكن از مخاطبان بايد به آنها توجه كرد

كه معرف (رياضي  -هوش عبارت اند از هوش زباني، منطقي
، فضايي، موزيك ، هوش بدني يا فيزيكي )توانايي علمي است

ود، هوش بين شخصي كه شامل حركات دست و بدن مي ش
توانايي شكل ( و هوش درون شخصي ) توانايي كار با ديگران(

به نظر گاردنر اين هوشها ) . بخشيدن به يك مدل دقيق از خود
از هم متمايزند و در هر فردي، بسته به توسعه هريك از آنها، 

براي يادگيري . بييشتر جالب توجه مي كند اين يا آن شكلِ هوش
ناگون تجارب مرتبط با هريك از اين هوشها بايد موثردر افراد گو
 -نظريه آموزش سازنده اساس تمامِ ارتباط موفق. گنجانيده شود

خواه . را در خود جمع دارد -گوش فرادادن به و درك مخاطبين
نظير كارهاي (براي مخاطبين حاضر  خواه از نظر فيزيكي دور 

سرشت ، غفلت از )ژورناليستي يا طراحان چند رسانه اي
مخاطبين و اينكه چطور فكر مي كنند به شكست ارتباط مي 

هرچيزي در راه ارائه مفاهيم علمي از براي موفقيت از . انجامد
مشكالت ارتباط، روش و : نظريه آموزش سازنده بهره مي گيرد

بنابراين نحوه ارتباط، روشي كه برگزيده مي شود و زبان  . زبان
  . يري موثرندمورداستفاده همه بي شك در يادگ

است  "ايده هاي غلط"مشكل ديگر ارتباط علمي امكان انتقال 
اينجاست . كه مخاطبان را از قبل هم سردرگم تر مي كنند) 21(

كه نقش آنهايي كه وارد كار ارتباط علمي مي شوند سنگين تر 
براي پرهيز از اين مشكل و دردسر، عالوه بر تسلط به . مي شود

بايد به دانش درست  موضوع مورد  فنون درست ارتباط علمي
بحث احاطه و به درميان گذاشتن صادقانه و بي كم و كاست آن 
اعتقاد داشت؛ همچنين بر حساسيت بردن يك  مفهوم يا دستاورد 
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عامي نو به ميان مردم، با تمام جوانب گوناگون آن، بخوبي آگاه 
 از اين روست كه كار ارتباط علمي به خاطر پيچيدگيهاي. بود

مفاهيم علمي امروزه ديگر كار صرفا  ژورناليستي به حساب نمي 
بحث هاي داغ امروزه در مورد گرمايش زمين، تنوع زيستي، . آيد

نانوتكنولوزي، محصوالت تراريخته و توصيف بيماريها و راه 
، آن طور كه در ... درماني آنها، استفاده از سلولهاي بنيادي و 

معرفي، تبليغ و ضد تبليغ درست و  روزنامه ها و اخبار رسانه ها
نگارنده براي . نادرست مي شوند همه گواهي بر اين مدعاست

تاكيد بيشتر بر اين نكته فقط به يكي از تجربيات شخصي خود 
چند سال پيش از طرف يك برنامه علمي راديويي : اشاره مي كند

تلفني مي خواهند نظر وي را در مورد اينكه ديگر در لقاح 
اهي نيازي به اسپرم نيست بپرسند و در پاسخ به سوال آزمايشگ

وقتي مي شنوند كه چنين چيزي ممكن نيست با يادآوري اينكه 
اين خبر ديگر همه جا پخش شده است تلويحا مي خواستند 
يادآور شوند چطور ممكن است به عنوان يك زيست شناس از 

پس  !جريان خبر ندارد و يا قادر به توجيه يك خبر موثق نيست
از جستجو، خيلي ساده معلوم شد خبر به گزارش موفقيت آميز 
چندپار كردن رويان شكل گرفته در لقاح آزمايشگاهي البته به 

به چند بخش  (In vitro Fertilization; IVF)كمك يك اسپرم 
با تعداد سلولهاي كمتر و ذخيره آنها در سرما براي استفاده و 

ق آبستني اول، مربوط جايگزيني رحمي در صورت عدم توفي
بدين ترتيب بخش اول موضوع كامال ناگفته رها مي شود . است

موفقيتي كه . "لقاح بدون نياز به اسپرم"و تيتر خبر مي شود 
هرچند از نظر فني بسيار قابل توجه و كم كردن بخشي از 
زحمت روند لقاح آزمايشگاهي دوباره براي خانم خواهان تلقيح 

مجري است، اما در نهايت يادآور فرايند مصنوعي و آزمايشگاه 
اتفاقي ساده و معمول در طبيعت و در برخي از آبستني ها ست، 
يعني دو يا چندپار شدن رويان اوليه در رحم باردار و تشكيل 
. همزمان دو يا چند جنين و زايمان دو يا چند قلويي يكسان
، رخدادي كه اغلب تقريبا با يك توضيح ساده آن را مي فهمند

چرا كه نتيجه آن را اغلب در زندگي اطراف خود مشاهده 
  .اندكرده

  نتيجه گيري
تقارن انتشار اين مقاله با ايام كرونايي فرصتي فراهم كرد تا همه 
به اهميت ارتباط علمي بين دانشمندان و مردم در جامعه به 

از نخستين روزهاي گرفتاري جامعه . شكلي عيني پي ببريم
ر اين همه گيري نداشتن اطالعات درست و ايراني و جهاني د

. آزارنده بود 19-اينكه چه بايد كرد، مثل خود بيماري كوويد
حداقل چند هفته اي طول كشيد تا سياستمداران طراز اول دنيا و 
نيز در ايران خود را براي سخنراني و اطالع رساني درست در 

. ه سازندمورد اين ويروس و بيماري و راههاي مقابله با آن آماد
متاسفانه فقط سياستمداران نبودند كه در اين قافله عقب بودند، 

به همان اندازه در  ]وبه تبع آن مردم نيز[بلكه جامعه علمي 
توضيح و توجيه اين بيماري ويروسي تقريبا در اغلب دنيا و 
شايد در تمام سطوح علمي و بهداشتي كامال سردرگم و درمانده 

عضو دو سه انجمن علمي كه اغلب  نگارنده به عنوان. شدند
اعضاي آن زيست شناسان و دانشمندان رشته هاي وابسته اند، 
در همان ايام شاهد تبادل اطالعات و بحث هايي در اين سايتها 
بوده است كه نشان مي داد جدا از كم و كيف اطالعات و دانش 
موجود در ميان اين پيشگامان علم و پژوهش كشور، چقدر از 

باط علمي و تمهيدات برقراري اين ارتباط با جامعه همه نظر ارت
شايد از نظر سازماني و اجرائي تمام . احساس كمبود مي كردند

نهادهاي الزم و برنامه ها و دستورات بايد و نبايد اغلب كارها و 
اقدامات الزم را داشته باشيم ولي در مواقع اضطرار معلوم مي 

قطعا اگر   .و كارآمد هستندشود كه اينها چقدر درواقع آماده 
ارتباطات سريع دنياي مجازي و اينترنت نبود ابعاد اين همه 
. گيري از نظر تلفات انساني بسيار گسترده و فاجعه بار مي شد

مديران و سياست مداران و دانشمندان با درس گرفتن از اين 
رويداد سهمگين بايد در كنار چاره انديشي و رفع كمبودهاي 

فني بهداشت و ضروريات حفظ سالمت مردم،  لجيستيكي و
براي رويارويي با مصائب مشابه به فكر تجديد سازمان نهادها و 

اگر به دنبال جامعه . اركان مسئول ارتباط علمي با جامعه باشند
اي سالم و پيشرفته هستيم بايد ارتباط علمي را به فعاليت و 

. ه تبديل كنيمسنتي پايدار و رشك برانگيز و نه پيش و پا افتاد
فعاليتي كه امروزه در بسياري از دانشگاه ها و مراكز علمي دنيا 
با تاسيس دفاتر پويا و رويدادهاي هيجان انگيز براي ترغيب 

  . عموم به شركت در آنها جريان دارد
نجمن هاي علمي و سازمانهاي مردم نهاد نيز بيش از پيش بايد ا

ما به عنوان اعضاي . در فكر آموزش دائمي و درست مردم باشند
بويژه انجمن هايي كه با علومي سروكار  –انجمن هاي علمي 

 -دارند كه يافته هاي آنها در زندگي روزمره نقش و كاربرد دارد
بايد ايمان داشته باشيم كه برقراري و حفظ ارتباط علمي دائم با 

بايد فعاالنه با انتشار مجالت، . عموم بسيارمهم و ضروري است
با رسانه  برقراري كالسها و كارگاه هاي آموزشي و همكاري

هاي ديگر اعم از دولتي و خصوصي در تحقق اين ارتباط 
به زباني صحبت كنيم كه غيرمتخصصان، . پيشگام و فعال باشيم

اعم از عاليترين مقامات سياسي و اجتماعي تا مردم كوچه و بازار 
آن را درك كنند، نه اينكه با هربحثي با ما مضطرب تر و هراسان 

. هراسناك وحشت بي مورد داشته باشند از شرايط به اندازه كافي
بايد به نگراني هاي جامعه در موارد گوناگون حساس باشيم و از 
غرور و خودخواهي، و اينكه مردم نمي توانند مسائل را درك 

بايد در . پرهيز كنيم -پس نيازي به گفتگو با آنها نيست -كنند 
پرچم بلند  و شبه علم -برابر سوء استفاده از علم و مبارزه با ضد
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داشته، براي گسترش علم با تمام اركان و احاد جامعه ارتباط 
  .نزديك برقرار كنيم

برخي از كارها يا تكميل كارهايي كه بنوعي جريان دارند، به اميد 
اينكه مورد توجه قرار گيرند و مراجع ذيربط در تحقق آنها 

البته ممكن است . جديت داشته باشند، در زير فهرست مي شود
وستان متفكر ما در اين انجمن و يا ساير انجمن ها در اصالح و د

تكميل اين پيشنهادات اعالم نظر و ارائه طريق كنند تا راه ارتباط 
 . علمي بين متوليان دانش و مردم، بيش از پيش تقويت شود

مرور جامع بر ادبيات موجود در زمينه اثار منتشره در زمينه  .1
انتشار نتيجه اين مطالعه ... و علم براي عموم، علم و جامعه 

در يك كتابنامه ويژه  معرفي اين انتشارات به زبان فارسي 
با هدف بهره برداري براي يك برنامه ريزي مدون و 

 .بلندمدت براي اجرا

گردآوري اطالعات در زمينه دانشمندان و فعاالن اين  .2
قلمرو، سازمانهاي فعال و برنامه هاي موجود براي جمع 

يدن به يك شيوه نامه جامع تا هماهنگ كردن بندي و رس
فعاليت هاي مرتبط و ترسيم كمبودها و زمينه هاي ضروري 

 .براي كار عمومي كردن دانش در سطح كشور

فعال كردن و شراكت فرهنگستانها، بويژه فرهنگستانهاي  .3
علوم و پزشكي، در امر آموزش عمومي با ايجاد دفاتر و 

 .اين زمينه بخش هاي با فعاليت روزمره در

فعال كردن و شراكت دفاتر اانجمن اولياي مدارس و  .4
معلمان و والدين متخصص وعالقه مند در امر آموزش 

 . علمي عموم

برنامه ريزي براي گنجاندن درسي براي دانشجويان  .5
) و شايد حتي علوم انساني مرتبط(قلمروهاي علوم پايه 

براي درك اهميت عمومي سازي علم و دادن نگرشهاي 
الزم به آنها در اين خصوص و نقش مفيد اين نوع آموزش 

 در زندگي روزمره 

تدوين و پيشنهاد برنامه هاي آموزش علوم براي مردم از  .6
سوي دانشگاه ها، موسسات پژوهشي و مدارس سراسر 

 .كشور

ايجاد مشوق هاي موثر براي عالقه مندان فعاليت علمي و  .7
 .ماجرايي در زمينه عمومي سازي و ترويج عل

ملزم ساختن انجمن هاي علمي براي آموزش عمومي در  .8
زمينه هاي كاري و مطالعاتي خود و مالحظه سطح و 
عموميت اين نوع فعاليت ها به عنوان يكي از معيارهاي 

 .امتياز دهي و ارزيابي فعاليت انجمن ها

تاسيس، فعال سازي و تجهيز روزآمد نهادهايي مانند خانه  .9
ريوها و پارك هاي علمي و هاي علم، موزه ها، هربا

كه آمادگي آموزش و جلب عالقه مندان ... فناوري و  
 . آموزش عمومي را به طور بالقوه دارند

ايجاد و گسترش كانا لهاي منحصر و مختص ترويج علوم  .10
 . در راديو و تلويزيون

روزه تا يك هفته به  3تعيين يك روز و يا بازه زماني مثال  .11
و شركت فعال و موثر  براي مردمعلم عنوان روز يا هفتة 

دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور با برنامه 
هاي بخوبي طراحي و پيش بيني شده و يا برپايي جشنواره 

 . هاي آموزشي با درهاي باز براي عموم طي اين رويدادها

گارنده اميدوار است با ارائه كليات مربوط به موضوع ارتباط ن
اندازة كافي روشن شده، راه نقد و نظر و  علمي، اهميت آن به

شك بي .بسط مباحثي كه در اين مقاله تقديم شد گشوده شود
به حساب  ارتباط علميمبحث  كلّاين نوشته مروري اجمالي بر 

مي آيد و پژوهشگران و عالقمندان اين قلمرو مي توانند با 
تمركز بر جنبه هاي گوناگون موضوع ارتباط علمي، مقاالت و 

هاي مطرح اعم از تأليف يا ترجمه، را براي انتشار در يدگاهد
  .ارسال فرماييد مجله زيست شناسي ايرانشماره هاي بعد به 
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Science Communication 

A review on Importance, History, and Its Models 
Abstract 

The article is an extended version of a talk on the issue given in Half-Day Seminar on the Complications 
Scientific Publications held by Iranian Academy of Sciences, on July the ninth of 2019. Apparently, 
science communication, an old tradition and once very popular according to the literature reviewed, is not 
well advanced along with the magnificent scientific progress happened during the last two centuries. As a 
matter of fact, modern experts in scientific disciplines seem are not very much interested to share their 
knowledge with public in general, and the gap between scientific communities and lay public becomes 
more widened. However, the importance of science communication for public has emerged as a topic of 
interest for academics and administrations in last two decades, evidenced by advancement of public 
education plans and programs in several countries. It also appeared as a discipline of education in many 
universities around the world. Due the huge progress and fast moving advances in basic sciences, and 
their implications in everyday life, the requirement of communicating scientific knowledge is more 
evident both for the public and government officials. Since the gap between scientists enrolled in different 
disciplines, between them and the society and policy-makers considered to be a barrier to science 
progress in society and for sustainable development as well. This article reviews the history of scientific 
communication, the emergence of the “scientific revolution”, and present-day importance and models of 
science communication as a field of research and study. 

Key words: Scientific communication, public, models, science and society, scientific literacy, public 
understanding of science,  public engagement, scietific revolution 
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