
  اتم باستان

 يك ماده تا چـه حـدي   هاينك. ئلي بود كه بشر با آن سر و كار داشته استشناسايي ماده از اولين مسا   

خاصيت خود را حفظ مي نمايد يا اينكه تا چه حدي قابل تقسيم مي باشد، سؤالي است كـه فالسـفه نيـز در            

 اتمي ماده است و اين نظريه كه     نظريةطالب اعمال شيميايي متكي بر      فهم م . مورد آن نظريه پردازي كرده اند     

بل تحسين مي باشد، زيرا، همين نظريه است كه قسمتي      امتشكل از مجموعه اي عقايد علمي است حقيقتاً  ق         

  .از دنياي غير قابل رؤيت و غير قابل تصور فيزيك را تشريح و مشخص مي نمايد

 و چگونگي برخورد اتمها محور نظريه اتمي بنيان ساختار شيمي جديد است و ادراك ساختار اتمي

  .دريافت شيمي است

. تضاد بسيار با نظريه اتمي جديد دارد)  سال قبل از ميالد مسيح400(نظريه اتمي دانشمندان  يوناني 

  . يك بحث عقالني بود نتيجةمي كه يونانيها در نظر مي گرفتند،ات

ست و از طرف ديگر قطعيت از يك طرف مشاهده مي كردند كه در طبيعت همه چيز تغيير پذير ا

انيها دريافتند كه  اگر تصور يون. بت و دائمي وجود داشته باشدمطلقي داشتند كه بايد در موجودات چيز ثا

 غير قابل تغيير دنياست، اين بن بست فيلسوفانه بر طرف خواهد  اتم غير قابل تقسيم، تشكيل دهندةكنند

  .شد

 است كه تقسيم پي در پي ماده در نهايت به اتم هايي آن مدعي وسيتنظريه اتمي لوسيپوس و دموكر

›› يم ناپذيرتقس‹‹ به معني  "atomos" يونانيواژةاز ›› اتم ‹‹ واژة. ه امكان تقسيم بيشتر ندارندمي رسد ك



 د كه اتم ها كوچكترين ذرات سازندةالل او در مورد غير قابل تجزيه بودن اتم آن بواستد. گرفته شده است

مانند اتم . او چنين پنداشت كه اتم هاي مواد مختلف، شكل هاي متفاوت دارند: اضافه بر اين . ماده هستند

در صورتيكه اتم . او گفت كه اتم هاي ماده جامد زبر بوده و روي هم نمي لغزند! هاي هوا، سنگ، آهن و آب 

  .هاي مايع صاف بوده و روي هم مي غلطند

وس را تكميل كرده و آن را در ا، كم و بيش تئوري ذره اي دموكريتصدرمالفالسفه اسالم از جمله 

  .توجيه برخي خواص و يا در تمثيل ها به كار بردند

او باور داشت كه به طور فرضي، ماده بي پايان به . نظريه اتمي را نپذيرفت)م . قرن چهارم ق  ( ارسطو

  .ذرات كوچكتر و كوچكتر تقسيم مي شود

د استوار بود و يش طراحي شده، بلكه بر انديشه مجراستان نه بر عمل و آزمانظريه هاي يونانيان ب

  . هزار سال به صورت انديشه محض باقي ماند2تقريباً 

 هبالل و انجماد و غيره را مي توان حاليا آشكار است كه اعمال فيزيكي از قبيل مخلوط، تبخير، انح

حتي بدون بسط زياد درباره ساختمان اتمي تنها . نمودسهولت با در نظر گرفتن تصوير اتمي ساده اي توجيه 

  .ان به راحتي تفسير كردا مي توراي از اتم، قسمت اعظم خواص ماده با در نظر گرفتن شكل ساده 

، در آغاز قرن گذشته مبدائي قابل فهم جهت 3،آووگادرو2، گيلوساك1 كارهاي دالتونسرانجام نتيجة

كيمياگران و ر دانشمندان متعدد ديگري از جمله فالسفه يوناني و در طي قرون و اعصا. نظريه اتمي شد

 تفكرات ة، طبيعت ماده را مورد مطالعه قرار داده و نتيج5و نيوتن 4معروفي چون بويلباالخره دانشمندان 

  . تشكيل گرديده استيعقالني و مطالعات نظري خود را در اين جمله خالصه نمودند كه ماده از ذرات مشخص



ايزاك نيوتن در كتابهاي خود به نام اصول   و)1661(بويل در كتاب خود به نام شيميدان شكاك رابرت 

  . وجود اتم ها را پذيرفتند )1704(و نور شناخت ) 1687(

  . اتمي بشناسيمبر آن است كه دالتون را پدر نظريةبه هر حال عقيده 

  

                                                

1  (1844-1766)Daltonانگلستان   

  

2  (1778-1850) Gay-Lussacفرانسه  

  

3   (1856-1776) Avogadroايتاليا  

  

4 (1691-1627)Boyle ايرلند 

  

5  (1727-1642)Newtonانگلستان    

  


