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گفت و گو با جامعه در ســـال دیگری به نام شیمی
مجمع عمومی سازمان ملل به منظور جلب توجه جهانيان به ابعاد گوناگون زندگی بشری روزها، هفته ها، سال ها و دهه هايی 
را با عنوان ويژه ای نامگذاری و آن را بين المللی اعالم می کند. به اين هدف که طی آن همه شــهروندان جامعه جهانی در بازة 
زمانی ياد شده ضمن ارج نهادن به تالش های انجام شده در اين حوزه، به اهميت و تأثيری پی ببرند که موضوع انتخاب شده بر 
زندگی آن ها دارد. موضوع هايی که بسياری از آن ها چالش های مهم و سرنوشت سازی برای انسان امروز به شمار می آيد و افزايش 
آگاهی عمومی می تواند گام مهمی در راستای رويارويی و کوشش برای گذر از چالش های ياد شده باشد. از اين رو، آگاهی بخشی 
به همه مردم، دعوت به هم  انديشی و جلب مشارکت آنان به منظور هموار کردن راه برای بهبود زندگی بشر از جمله هدف های 
مهم اين اقدام ها است که در قالب چنين نامگذاری هايی تبلور می يابد. يونسکو يا همان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد نيز در حوزه فعاليت های خود از اين نامگذاری ها پشتيبانی و همه نهادهای علمیـ  آموزشی جهان را به گرامی داشت اين 

زمان ها تشويق می کند.1 
پيرو اين آيين نيک، ســازمان ملل در دســامبر 2017 اعالم کرد که به مناسبت يکصد و پنجاه سالگی يکی از بزرگ ترين 
دستاوردهای علم يعنی يافتن سامانه دوره ای يا تناوبی عنصرها توسط ديميتری ايوانويچ مندليف شيميدان برجسته روسی، 
سال 2019 به عنوان »سال جهانی جدول دوره ای عنصرهای شيميايی«2 تعيين می شود. اين پيشنهاد با هدايت يونسکو و با 
شعار علم، جامعه، جهان و توسعه پايدار مورد حمايت نهادها و سازمان های ملی و بين المللی بسياری از جمله آيوپاک3، انجمن 

آمريــکا5، اتحاديه انجمن های اروپايی شيمی4، انجمن شيمی 
قرار شيمی آسيا6 و سازمان هزار و  )مسلمانان(  اختراع7  يک 
جهان و به شيوه های گوناگون گرفته و قرار اســت در سراسر 
که ما نيــز بــا برنامه ريزی و گرامی داشته شود. الزم است 
اين سال برويم و از اين فرصت آمادگی کامل به اســتقبال از 
بهبود کيفــی آموزش  شيمی در کشور استفاده کنيم. بــرای 
بيش تر  بهــره وری  بــرای  فعاليت هــا از چــه زاويه ای به اما 
چه هدفی طراحی کنيم؟   موضوع بنگريم و برنامه ها را با 
 ســال 1869 و در حالی کــه  مندليف در ششــم ماه مارچ 

ســی و پنجمين بهار زندگی خود را می گذراند، نخستين جدول دوره ای عنصرها را ارائه داد. بی شک مندليف باور نمی کرد که 
جدول 63 عنصری او که در حال حاضر به جدولی با 118 عنصر گسترش يافته است، نه تنها در سراسر جهان به عنوان نمادی 
علمی شــناخته شــود بلکه به الفبای زبان مشترکی تبديل شود که طی 150 سال گذشــته افزون بر معرفی شيمی به عنوان 
دانشی پايه ای برای همه علوم، به پيشرفت شاخه های گوناگون علوم تجربی ياری رساند. در عين حال، اين يافته بزرگ، شيمی 
را در کانون توجه جامعه جهانی قرار دهد و آن را از جنبه های سياسی، نظامی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی آن هم به شکلی 
باورنکردنی به دانش شيمی وابسته کند. کافی است تنها در يک روز به تيتر روزنامه های داخلی و خارجی نگاهی بيندازيد تا به 

ژرفای اين تأثيرگذاری پی ببريد.
بــا بــاور به ايــن موضوع انتظــار می رود کــه از دومين فرصــت بين المللی ايجاد شــده بســيار بيش تر و بهتر از ســال 
2011 کــه »ســال جهانی شــيمی« ناميده شــده بود، برای گســترش آشــنايی با شــيمی و دســتاوردهای آن و ايجاد 
انگيــزه و عالقه منــدی به يادگيری شــيمی در مدارس و دانشــگاه های کشــور بهره بــرد و در ضمن به ترويج شــيمی در 
جامعــه و در ميــان همــه مردم نيز همت گمارد. بی شــک مشــارکت فعــال همه نهادها و ســازمان های سياســت گذار و 
 مجــری آموزش رســمی و غيررســمی در برنامه ريزی، پشــتيبانی و برگــزاری برنامه هــا و رويدادهای گوناگون در ســال 
ياد شده، شرط الزم تحقق همه اين هدف ها است. اما اين تالش های هدفمند هنگامی به کفايت نزديک می شود که افزون بر 
آشکار کردن جايگاه شيمی در زندگی شهروندان ايرانی، سهمی را تعيين کند که هر يک از ايرانيان با آموختن دانش شيمی و 
درک ارتباط چالش های زندگی امروز با آن می توانند در بهبود کيفی و ارتقای سطح رفاه خود و مردم داشته باشند. شهروندان 
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گفت و گو با جامعه در ســـال دیگری به نام شیمی
رويارويی آگاه و مســئولی کــه به نقش  در  تعيين کننده خود 
حل آن ها پيش قدم مي شوند و با مســائل پی می برند و برای 
مديران و مسئوالن نمی نشينند. در انتظار تصميم گيری و اقدام 
برسد، اما يک ســال هم زمان شــايد اين توقع زيادی به نظر 
به اين مهم نيست.کمی برای پرداختن همه جانبه 
چند ســال گذشــته با فراگير شــايان گفتن است که طی 
تلفن های هوشــمند و اينترنت شــدن دسترســی مــردم به 
گوناگونی چون همراه و اســتفاده رو به فزونی  رســانه های  از 
بســيار مناســبی برای ارتباط نرم افزارهای پيام رسان، فرصت 
است. بی ترديد به مدد اين ابزار نزديک تر با مردم فراهم شــده 

قدرتمند و همراهی رسانه های گفتاری، ديداری و شنيداری ديگر، می توان در سال جهانی جدول دوره ای عنصرها، دستاوردهای 
بهتری در عرصه ترويج شيمی در جامعه داشت.

تأکيد بر ترويج شيمی در اين نوشتار بيش تر از آن روی است که به باور نويسنده ضرورت »ارتباط ميان دانشگاه و جامعه« 
چيزی هم ارز »ارتباط  دانشــگاه و صنعت« اســت. ارتباطی که تاکنون جدی گرفته نشده و شوربختانه به وجهه دانشگاه 
لطمه ســنگينی زده است. سال ها جست وجوی نافرجام برای يافتن حلقه گمشده ای که بتواند ارتباطی سازنده و مانا ميان 
دانشــگاه و صنعت برقرار کند، اکنون از وجود گسســت بزرگی ميان دانشگاه و جامعه پرده برداشته است. فاصله ای که به 
نظر می رســد طی چند سال گذشته گســترش بيش تر و ابعاد نگران کننده تری يافته است. بنابراين استفاده از هر فرصتی 
که بتواند به کاهش اين شــکاف و ايجاد ارتباطی نزديک ميان دانشــگاهيان و مردم کمک کند و به جلب اعتماد عمومی 
نســبت به پژوهش های علمی، دستاوردهای دانشــمندان و پژوهشگران معاصر ايرانی و توانايی دانش آموختگان دانشگاهی 
بينجامد، گام بســيار مهمی در شــکل گيری رابطه ياد شده خواهد بود. در اين صورت است که با بازتعريف دانشگاه و دادن 
معنايی تازه به تالش دانشــگاهيان می توان به کارايی و تأثيرگذاری دانشگاه در جامعه و در يک کالم جامعه پذيری بيش تر 

اين نهاد مهم اميدوارتر بود.
البته بی اعتمادی جامعه تنها دانشــگاه ها و دانش آموختگان آن ها را در بر نمی گيرد بلکه مدارس و معلمان نيز در اين دايره 
حضور پررنگی دارند. فارغ از روا بودن يا ناروايی اين بی اعتمادی، گفت وگو ميان دست اندرکاران اين دو حوزه بی شک گره گشای 
بسياری از مشکالت و تنگناهايی خواهد بود که جامعه امروز ما با آن دست به گريبان است. اميد که از فرصت طاليی ايجاد شده 
در اين سال جهانی، نهايت بهره را برای برقراری ارتباطی نزديک و سازنده با جامعه و مردم ببريم و با ايجاد يک زبان مشترک 

اين ديوار بی اعتمادی را از ميان برداريم.
اميدواريم وزارت آموزش وپرورش با حمايت مادی و معنوی از برنامه های پيشــنهادی معلمان شــيمی در سراســر کشور و 
اختصاص بودجه ای ويژه »سال جهانی جدول دوره ای عنصرها« ضمن دادن دلگرمی به دلسوزان و دغدغه مندان آموزش شيمی، 

بستر مناسبی را برای اجرای فعاليت های علمی، آموزشی و تفريحی دانش آموزی در اين سال فراهم کند.

پي نوشت ها
1. برای آگاهی بيش تر می توانيد به وبگاه يونسکو به نشانیhttps://en.unesco.org/celebrations مراجعه کنيد.

2. International year of the periodic table of chemical elements;  https://www.iypt2019.org/
3. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC); https://iupac.org/iypt/
4. European Chemical Society (EuChemS); https://www.euchems.eu/iypt2019/
5. American Chemical Society (ACS); https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable.html
6. Federation of Asian Chemical Societies (FACS); http://www.facs-as.org/
7. 1001 Inventions organization; http://www.1001inventions.com/


