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  :چكيده 

در همين ارتباط نحوه . است هاي بسيار مهم دانشمندان و فيلسوفان در طول تاريخ علم بودهسوال از ساختار ماده يكي از دغدغهتوجه و  

اهميت  .مورخين علم و فلسفه بوده است مناقشهمورد  ،ي ممكن به اين سوال مهم مي باشدگيري و توسعه نظريه اتمي كه يكي از پاسخهاشكل

براي  هاي علوم تجربي و رياضي فيزيكشود كه تقريبا در تمام كتابهاي درسي فيزيك و شيمي براي رشتهاين مسئله موقعي بيشتر روشن مي

  .مي اختصاص داده شده استفصولي به ساختار ماده و توضيح نظريه ات سطوح مختلف تحصيلي

رشته (هاي نظري براي سال دوم دبيرستان رشته 2كتاب درسي شيمي  1و فلسفه علمي بخش  ز اين تحقيق بررسي و تحليل تاريخهدف ا

وجه دانش اتم با مقدمه اي بسيار كوتاه و طرح سواالتي تالش مي كند تا تدر اين كتاب ساختار . مي باشد) رياضي و فيزيك -هاي علوم تجربي

سپس با طرح مطالعه ساختار ماده، تالشي به قدمت تاريخ چند نكته تاريخي را مطرح و در ادامه . آموز را براي سوال از ساختار ماده آماده كند

ظريه اتمي رسد فهم نبه دليل خطاهاي فاحش تاريخي در متن كتاب به نظر مي. پردازدبه طرح مدل اتمي دالتون، تامسون، رادرفورد و بوهر مي

   .شودتر ميبراي دانش آموزان سخت و در ادامه حتي براي معلمين نيز توضيح مدل كوانتمي اتم سخت

ارسطو سه عنصر هوا، خاك و آتش را به عنصر " – 1: كه شامل  در اين تحقيق تنها به سه مورد از خطاهاي تاريخي اين بخش كتاب 

كه منجر به آن شد كه نيلز بوهر مدل اتمي خود را  يداليل – 3ه مولكول در نظريه اتمي دالتون و واژاستفدده ا ز  – 2، "پيشنهادي تالس افزود

  .كرده و آنان را نقد خواهد كردمعرفي نمايد اشاره 
  

  تاريخ علم، فلسفه علم، آموزش مدل اتمي، دالتون،  رادرفورد، بوهر :كليد واژه 
  

  مقدمه  - 1

و كرده هنوز نتوانسته به خود را به عنوان يك رشته مستقل در ايران مطرح داليل مختلف است كه  تاريخ علوم يك رشته جديد دانشگاهي

   اواخر نيمه اول قرن بيستم را بايست اگر بخواهيم يك تاريخ مشخص براي آغاز اين علم در جهان در نظر بگيريم مي 1.از استقالل خود دفاع كند

و يا مورخان   انان به عنوان غير متخصصان تاريخ علماز بايست فعاليت مي كردند ميتاريخ علم زمينه  پيش از اين كساني كه در. در نظر بگيريم

  و در  انديم كه عموما در امريكا فعال بودهاز اين تاريخ به بعد ما شاهد ظهور نسل جديدي از مورخين علم هست تاريخ علم ياد كردغير متخصص 

  

                                                           
هاي ايران هم اكنون در مقطع كارشناسي در هيچك از  دانشگاه...) شيمي، رياضي، فيزيك و (رشته تاريخ علم و رشته هاي مرتبط با آن مانند فلسفه علم و آموزش علوم  1

در ) دوره اسالمي(، رشته تاريخ علم 1390هاي كارشناسي ارشد سال انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي دوره 2فترچه شماره موجود نيست ولي بر اساس  د

شهيد باهنر، شهيد رجايي؛ شهيد بهشتي، (، آموزش رياضي در پنج دانشگاه )صنعتي شريف، صنعتي اميركبير و صنعتي اصفهان(دانشگاه تهران، و فلسفه علم در سه دانشگاه 

 .در هيچ دانشگاه داير نمي باشد) فيزيك، زيست شناسي و زمين شناسي(و آموزش ساير علوم  شيمي تنها در دانشگاه شهيد رجايي و آموزش) فردوسي مشهد، شهيد چمران
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رشته  ..ه و تاريخ علم را به عنوان يك موضوع جدي و اساسي در فعاليت علمي و دانشگاهي خود قرار دادندواقع با نسل گذشته خود فاصله گرفت

براي چه نيازي . )ه به جز در ايرانتبال( 2در شرايط خوبي قرار داردهم اكنون تحول بوده و پيشرفت و در حال  همواره پس از تولدتاريخ علم 

 تواند بكند ؟تاريخ علم چه كمكي به ما در آموزش علوم مي در نهايت؟ چه نيازي به اين علم وجود دارد؟ اصال  تي تاريخ علم داريمطرح چيس

رشته اي است كه رابطه تاريخي بين علم،  تاريخ علم: پيش از اينكه به آخرين سوال پاسخ بدهيم خوب است تعريفي از تاريخ علم ارايه بدهيم 

تاريخ علم  .علم به خودي خود را نيز توضيح مي دهدو پيشرفت توسعه  تاريخ علم. رار مي دهدجامعه، تكنيك و مذهب را مورد بررسي ق

 شناخت علمي نيز در ارتباط مي باشد به همين دليل  اين رشته به همراه فلسفه دو رشته اپيستمولوژي باهمچنين در ارتباط با تفكر فلسفي 

تاريخ علم تغذيه كرده و برعكس تاريخ علم نيز از براي پاسخ به سواالت خود از  د كهو جامعه شناسي علم را بوجود مي آور )معرفت شناسي(

   .3".اين رشته ها براي غني سازي خود استفاده كرده و از آنان بهره مي برد

ورخ علم معاصر هلگ كرك م.انداوتي دادهبا كاركرد تاريخ علم پاسخهاي متف مورخين علم براي پاسخ به سوال اصلي اين تحقيق در ارتباط

تاريخ علم وجودي با اشاره به توسعه و پيشرفت تاريخ علم در ارتباط با اهداف و علل  4مقدمه اي بر تاريخنگاري علمدر كتاب مشهور خود به نام 

و اوايل  19رن در اواخر ق.  "تواند در آموزش ايفا كندبدون شك نقش مثبتي است كه تاريخ علم مي"داليلي مي آورد كه يكي از اين داليل 

اغلب نويسندگان و معلمان يك روش تاريخي را . تاريخ علم مورد توجه بيشتري قرار گرفت، زيرا به ارزش آموزشي آن توجه زيادي شد 20قرن 

گام پيش 5ماخ و كمي بعدتر دانمن و گريمولارنست در علم فيزيك، . براي مطالعة رشته هاي علمي داير كردند و حتي بر آن اصرار داشتند

 . 6»بهترين راه و حتي تنها راه براي مطالعة صحيح و روشن فيزيك ارايه داد«ير دوئم روش تاريخي را به عنوان در فرانسه، پي. بودند

 و نيز با تحقيقات گسترده –روانشاس مشهور فرانسه زبان  -ژان پياژه در خصوص آموزش و نحوه يادگيري و ياد دادن مسائل علمي، 

ك در حال رشد با آنها روبه جهان هاي متفاوتي كه كودوي نشان داد كه اوتي كه بر روي كودكان در حال رشد انجام داده بود، آزمايشهاي متف

اي از مقاالت و كتاب منتشر صورت مجموعهه پياژه نتيجه تحقيقات خود را ب .دارد 7همسانيتقارن و با تحوالت علمي در طول تاريخ شود ميرو 

فيلسوف علم فرانسوي و توماس  9گاستون باشالر.. هاي بزرگ و مشهور در دسترس محققان قرار دارداكنون در كتابخانهات هماين تحقيق. 8كرد

  .هاي پياژه در آثار خود استفاده كردندو فيلسوف علم آمريكايي از آموزه مورخ 10كوهن

هاي ايران داشتيم به مشكلي برخورديم و آن عدم دانشگاه مدارس وكه در طول آموزش تاريخ علم و نظريه اتمي در تجربياتي بر اساس 

با مراجعه به متون درسي و منابع دست اول تاريخ علمي در ارتباط با موضوع . آموزان و دانشجويان از نظريه اتمي بودفهم و درك درست دانش

رياضي - هاي علوم تجربيدبيرستان براي رشته 2شيمي  به همين دليل كتابهاي آموزشي خالي از اشكال نبوده به اين نتيجه رسيديم كه كتاب

پيش از اينكه اشكاالت تاريخي اين كتاب را نشان . و فيزيك را براي اين تحقيق انتخاب كرده و آن را از نظر تاريخي مورد بررسي قرار مي دهيم

  .اي به تاريخچه نظريه اتمي داشته باشيمدهيم الزم است خيلي مختصر اشاره

  

  

                                                           
ل رابرت مرتون، هربرت باترفيلد، كالگت، كارل تاريخنگاران بزرگ مانند پل تانري، جورج سارتون، الكساندر كوايره، توماس كوهن، كاردر تحول تاريخ علم  2

 .اندنقش داشته... ريموند پوپر، ايمره الكاتوش، پل فرايبند، جان هيلبورن، اميل ميرسون، هلن متسگر، نيدهام و 
 .اين تعريف توسط  ايرج نيك سرشت اختيار شده است 3

4 Kragh H., An introduction to the Historiography of Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, ch.3. 
5 Dannemann, Grimsehl 
6 Duhem p.(1974), The Aim and Structeure of Physical Theory, New York, Atheneum, First published Paris,1906,  p. 269. 
7 parallelism 
8 Piaget, Jean, The child’s conception of causality, trans. Marjorie Gabain London, 1930. Piaget Jean, Les notions de mouvement et de vitesse 

chez l’enfant, Paris, 1946. 
  .باشدمي  مقاهيم حركت وسرعت نزد كودكدر خصوص كتاب اول در باره دريافت كودك از مفهوم عليت و كتاب دوم 

9   Bachelard G., La formation de l’esprit scientifique, Vrin, Paris, 1938, pp. 97-129. 
10 Kuhn T. S., La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, Paris, 1983, p. 9. 
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  "ماده المواد"جستجوي  در - 2

باره جهان پيرامون براي اولين بار گروهي از متفكران از قرن ششم قبل از ميالد در يونان باستان پژوهشي جدي در طبيعت را آغاز و در

ان را سطو بعدا از آنار –اين گروه از متفكران كه به پيش سقراطيان مشهور مي باشند . پرداختندخود طرح پرسش كرده و با نگاه انتقادي به آن 

  .هاي متفاوتي نيز به اين پرسشها دادندهاي جديدي مطرح كردند بلكه پاسختنها سواالت و پرسشنه  - كند ياد مي» دانيزيكف« عنوان  به

اجزائ نهايي  نايده ريزتري«: نبرگ در اين ارتباط مي نويسد زهايكارل ورنر مي باشد، »ماده اصلي اوليه چيست ؟ « 11يكي از اين پرسشها

اين ايده در ارتباط با مفاهيمي مانند  ماده، بودن و شدن . ماده كه ديگر غير قابل تجزيه است، براي اولين بار در فلسفه يونان باستان مطرح شد

همه اشياءاز آن  كه "جوهر بنيادين"عنوان به "آب"اولين كسي كه به ايده  14، بنيانگذار مكتب ميلزين 13وي در ادامه از طالس. 12»مطرح شد 

  .كنداشاره ميتشكيل و ساخته شده است 

سه ايده بنيادين فيلسوفان  ،پاسخ فيلسوفان اوليه به اين سوال دنبالو به "المواديا ماده "جوهر بنيادين عالم"شاره به سوال انيچه با 

بدنبال شناخت و يا تحقيق در خصوص بنيان و تبار همه  فيلسوفان طبيعي اوليه .1:  15كندطبيعي اوليه يونان باستان را به اين شكل بيان مي

قبول اينكه اصل  .3. بايست معقول و بدون توسل به اسطوره و رمزگويي باشدپاسخ سوال فوق مي .2بودند .اشياء و پرسش از علت مادي آنان

  .برگرددشود نام برده مي "اصالت وحدت"كه از آن به به اصل واحدي  همه چيز

تالش كردند كه در پاسخ به  گراگروهي وحدت. متناقض رفتند هاي متفاوت و گاهاًپيش سقراطيان راه "چيستي ماده المواد ؟"در پاسخ به 

  -شاگرد طالس  -   آناكسيمندر ،"آب"طور مثال براي  طالس هالمواد معرفي نمايند برا ماده) مادي يا غير مادي(اين سوال يك عنصر 

"آپايرون"
موجودات عالم دانشته و منشاء  "المواد ماده"را  "وجود"و پارمنيدس  "آتش"هراكليت  ،"عدد"فيثاغوريان ، "اهو"، انكسيمنس 16

اولين او . امپدكلس بودي از متفكرين پيش سقراطي كه عنصر اوليه را باور نداشت يك. گراها بودندگروه ديگر كثرت. اشياء مي دانستند همه 

اين چهار عنصر اصلي كه . به موضع ماترياليستي در يونان باستان بازگشت "اصول اشياء"عنوان به  17انهفردي است كه با طرح عناصر چهارگ

نمي تواند تكثر اشياء در جهان را  "جوهر بنيادين"در نگاه او . فرض كرد آتش، آب، زمين و هوا بودند .)م.اواسط قرن پنجم ق( امپدكلس

  .باشندنظريه اتمي نيز جزو كثرت گراها ميلوسيپ و دموكريت بنيانگذاران  .توصيح دهد

كتاب  2دهد امپدكلس قبل از دمكريت است نه ارسطو كه در صفحه واضع نظريه چهار عنصر اصلي كه ساختار مواد عالم را تشكيل مي:  1نكته

 .سال دوم دبيرستان به غلط آمده است شيمي

  

 تولد نظريه اتمي   – 3

طرح .) م.ق 420حدود (و دموكريت  .)م.ق 440حدود ( ه يونان قديم ريشه دارد كه توسط لوكيپوسمفهوم اتم و  نظريه اتمي در فلسف

ها و دوره رومي، )اسكندراني(مĤبي كه از دوران يوناني -و فيزيك كوانتمي لذا سير فلسفه يوناني اتم به سوي مفهوم اتم در عصر جديد . شد

كه  "مالء"جود و -  1دو اصل ايده اساسي نظريه اتمي يونان تاكيد بر  .جالب است –كند مي مغرب زمين عبور دوره اسالمي و  هاي ميانهسده

  . 18مي باشد )void( "خالء" جودو -  2و  )full( است "اتم"همان 

، يمتقس، غير قابل رفنا ناپذيدهد غير قابل مشاهده، ازلي، ترين واحدي كه ساختار ماده را تشكيل مياز نظر اتميسم يونان، كوچك

  ارسطو در كتاب  .19اتمها هم از نظر تعداد و هم از نظر شكل نامتناهي هستند. باشدتغيير ناپذير و ساده مي، و پر، افزايش و كاهش ناپذير سخت

                                                           

 . مي باشدت و اپيستمولوژي معرفت، شناخمساله   – 3 مسئله ثبات و تغيير – 2 )ماده المواد(واقعيت بنيادي اشياء  – 1 :سه سوال اساسي فيلسوفان اوليه  11 •
12 Heisenberg W, Physique et philosophie, Albin Michel, Paris, 1971, p. 58. 
13 Thalès de Milet )640-562 قبل از ميالد(  
14  Milésien 
15 Heisenberg W., La physique du noyau atomique, Albin Michel, Paris, 1954, p. 6. 
16  aperiron  
17  Aristote, La Métaphysique, A 3، 984a. 
18 Ibid,  I, 4, 985 b 4. 
19 Aristote, De génération et corruption, I, 8, 314 a 22 ; 325 b 27. 
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ركن  "خالء"در نتيجه . ، وجود دارد"مالء"خالء همانند . خالء است كه اطراف اتم را فرا گرفته. كند كه خالء وجود دارداعالم مي فيزيكچهارم 

ها مكاني براي اتم "خالء نامتناهي"نهايت است، نه باال وجود دارد و نه پايين و ان است، خالء در نظر اتميستها بياساسي نظريه اتمي يونان باست

 .كتندحركت مي كنند و يا  به دليل وجود خالء در حر "خالء"ها دردهد كه اتمتوضيح ميفيزيك ارسطو همچنين در كتاب هشتم . است

 "خالء"، يعني اگر بخواهيم به زبان ارسطو حرف بزنيم .شودميتحليل  "مسول حركت"حركت يا  "علت منفي"مانند يك  دموكريتي "خالء"

حركت به "در چنين شرايطي مي توان گفت كه . نيست "مكان"چيزي جز  "خالء"يا اينكه . علت فاعلي حركت است "عدم وجود"به عنوان 

"صورت مي گيرد واسطه خالء دليل خالء يا به
20.  

وي كه ديدگاه .. كندبيني مياتميسم مخصوصي را براي ساختار ماده پيش -  ماديگراي دمكريتآشفته و در برابر اتيمسم  - افالطون 

هشت  چهار وجهي، مكعب،: كند، طرح كلي جهان را مبتني بر پنج شكل فضايي يا چند وجهي منتظم خود را در كتاب تيمائوس مطرح مي

- هاي دمكريت تقيسم پذير بوده و خود از ذرت بنياديها برخالف اتمالبته از نظر افالطون اين اتم. داندو دوازده وجهي ميوجهي، بيست وجهي 

 .21اندباشند درست شدهتر كه دو مثلت زير بنيادي مي

  

  تالش براي احيا و تداوم نظريه اتمي   – 4

هاي ميانه دوره اسالمي و مغرب زمين تاثير خود را داشته سده نظريه اتمي هستند كه درمخالفين  طو، افالطونيان جديد و رواقيانارس

اين دوره در بين يهوديان، مسيحيان و مسلمانان رواج داشته و هر يك ) مشائيان(هاي شديد ارسطوييان رغم مخالفتهولي نظريه اتمي ب. است

  .دكردنبه دليل خاص خود از اين نظريه دفاع مي

طوريكه در دوره موسوم به انقالب علمي اين تئوري هب ،در هيچ دوره تاريخ فلسفه و علم طرفداران خود را از دست ندادهتئوري اتمي 

-1600(و جوردانو برونو ) 1564-1642(، گاليله )1592- 1655(ير گاسندي از پي. گيردمجددا در محافل علمي مورد نقد و بررسي قرار مي

وان به عن) 1661-1747(تلي و ريچارد بن) 1642-1727(، نيوتن )1627-1691(ان دانشمندان كاتوليك و رابرت بويل عنوبه) 1548

 .تالش كردندبراي احيا و تدام نظريه اتمي  نحويدانشمندان پروتستان هر يك به

  

  نظريه اتمي علمي  – 5

  )غير شكننده( تقسيمبل بدنبال اتم غير قابل مشاهده و غير قا: ميالدي  19قرن  – 1 – 5

ميالدي با تحقيقات دانشمنداني مانند الوازيه، پريستلي و كاونديش صورت  18حركت علمي در تبين نظريه اتمي علمي از اواخر قرن 

ر افكار سال ب 2000ديگر يكي از چهار عنصر پيشنهادي امپدكلس كه بيش از نشان دادند كه آب در تحقيقات خود اين دانشمندان اوالٌ . گرفت

. بود "قانون بقاي ماده"وسيله آزمايش اثبات كرد هنكته ديگري كه الوازيه باز دو اتم تشكيل شده است، خود ان حاكم بوده نيست بلكه دانشمند

 كه به .استمساوي  هاهاي حاصل از واكنشهاي واكنش كننده با وزن كلي جسمهاي شيميايي وزن كلي جسمبراساس اين قانون در واكنش

   .22اعتقاد ميلكه جوآ براي آن زمان واقعا شگفت آور بود

كه دالتون . برداشت - دانشمند انگليسي - )1766-1844(با اين حال قدم اساسي در تبين علمي و ارائه اولين مدل اتمي را جان دالتون 

 1808سال اتمي خود را در  نظريةاو . .ت مي كردسال همه روزه وضع هوا را ثب  46كار و تحقيقات خود را با هواشناسي آغاز كرده بود و مدت 

A New system of chemical philosophy شيميايي نظام جديد در فلسفةدر كتابي موسوم به ميالدي 
دالتون در سال . ارائه نمود 

هاي ساده و مواد متشكل از اتمصر را كار برد و عناهب –شد استفاده مي... كه توسط بويل، نيوتن،  -» ذرات نهايي«را به جاي » اتم« واژه 1808

                                                           
20 Dumont J/ P/, "Les Abdéritains et le non-être", Bulletin de la société française de philosophie, LXXVII, 1986, pp. 37-76, p. 46. 
21 Platon, Timée, 53 e 7 ; 56 b-c. 

 .144، ترجمه باقر مظفر زاده، ص 1374، انتشارات علمي  و فرهنگي، تهران، تاريخ جامع شيميميكله جوآ،  22
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دست يافته بود راه حل زير را  "قانون نستبهاي چندگانه"وي كه از راه آزمايش و استدالل قياسي به  .هاي مركب دانستمركب را تركيبي از اتم

 : 23كنيمدر تركيبات شيمايي نشان داد كه ما از كتاب مشهور وي نقل مي

 :ترتيب زير با هم تركيب شوند  بتوانند به فرض كنيم دو ماده

 Aاتم  B +1اتم  C  =1 تايياتم دو  1

 Aاتم  B  +1اتم   D  =2 تايياتم سه  1

 Aاتم  B  +2اتم   E  =1 تايياتم سه  1

 Aاتم  B  +1اتم   F  =3 تايي چهاراتم  1

 : از ارايه نظريه اتمي خود را مي توان در سه مورد خالصه كرد  مقصود اصلي دالتون

است كه از هم جدا   هايياتمتغيير شيميايي عبارت از تركيب . توانند پديد آيند و نه نابود شوندتشكيل شده كه نه مي هايياتمماده از  -  1

 .هيچ تغييري راه ندارد اتمهادر خود . انداست كه پيش از آن مركب بوده اتمهايييا جدا شدن  اندبوده 

 .بود دموكريتو ) لوسيپ( لئوكيپوساي از نظريه اتمي كه در واقع جلوهگرفته است رد توجه قرار مو  ”مادهبقاي “اين نظريه اصل  در

با  نودالتاين اصل پس از (. ويژه از جهت وزن با هم فرق دارندهعنصرهاي گوناگون ب ند؛ اتمهايهست همانند هر عنصري عيناً اتمهاي – 2

 ).اصالح شده استشناخت ايزوتوپها 

عناصري  باشند  كه تركيب شيميايي از آنها حاصل شده  Zو  X  ،Yاگر . همانندندعينا  ن ذرات تركيب شيميايي مفروضتريكوچك – 3

صحيح كوچكي هستند  عددهاي  zو    x  ،y. و به همين نحو اتم تشكيل شده اند  zاز  Zاتم و عنصر   yاز   Yاتم، عنصر xاز  Xعنصر . باشد

 .رد نظر ثابت استبراي تركيب مو مقاديرشانكه 

در كتاب در هفت بند نظريه وي از واژه مولكول استفاده نكرده و اين اشتباهي است كه سه بار براي طرح نظر اتمي خود دالتون :  2 نكته

كه ( اين مسئله مي تواند در درك مفهوم مولكول كه بعد از نظريه اتمي دالتون وضع شده است .24شيمي سال دوم دبيرستان تكرار شده است

  ..ايجاد نمايدمشكل راي دانش آموزان ب )ارائه شده بود 1808تا  1803بين سالهاي 

-تحليلي كه وي از اين واژه مي. شد عميالدي توسط آواگادرو بر اساس نظريه نسبتهاي دالتون وض 1811واژه مولكول براي اولين بار در سال 

دان فرانسوي با ميالدي صبر كرد تا ژان پرن شيمي 1911تا سال بايد با اين حال . يرددهد بالفاصله از سوي شيمي دانان مورد تاييد قرار مي گ

آواگادرو همچنين خطاي دالتون را در همين . محاسبه نمايد) روش مختلف 13(هاي مختلف اگادرو را با روشوآزمايش وجود مولكول و عدد آو

دو گاز مختلف در فشار و درجه حرارت يكسان تعداد ذرات يكسان خواهند  كند كه دو حجم يكسان ازسال اصالح مي كند، وي پيشنهاد مي

  . درم ذرات در حجم گازها دخالت ندارجمقدار نتيجه اوليه اين نظريه آن است كه . داشت
 

  )شكننده( تقسيمتا اتم قابل مشاهده و قابل  تقسيماز اتم غير قابل مشاهده و غير قابل  :ميالدي   20قرن  – 2 – 5

جان تامسون استاد كرسي كاونديش در فيزيك تجربي در دانشگاه كمبريج انگلستان براي نخستين بار پرسش از ساختمان داخلي  جوزف

 – 1: اما تامسون چگونه توانست به اين مهم نايل گردد . پيش از وي اين پرسش بي معني بود. ميالدي مطرح كرد 1897اتم ها را در سال 

در همين رابطه متوجه چيزي به دادند، انجام مي الكتريستيهگازها و  يونيزاسيونو  رن نوزدهم مطالعاتي در مورد الكتروليزدانشمدان از اواسط ق

هاي بين مفهوم واقعي و امروزي الكترون در سال – 3.شد تبديل در واقع الكترون به واحد طبيعي و ذره الكتريستيه – 2. نام الكترون شدند

وي ، را اندازه بگيرد  e/mموفق شد نسبت  كمبريجدر  كاونديش ازمايشگاهدر  1897در سال  تامسون – 4. روشن شدبهتر  1900و  1880

اندازه دقيق بار الكتريكي را  1917تا  1908بين سالهاي  ميليكان – 5. مستقل از گاز مورد استفاده است e/m نشان داد كه مقدار  همچنين 

                                                           
23 Dalton J., A New system of chemical philosophy, 1808, pp. 211-216 219-218 و 

، شركت چاپ و نشر كتابهاي هاپذيري و رابطه ميان آنساختار، واكنش –و آزمايشگاه  2شيمي  و نعمت اهللا ارشدي،منصور عابديني، علي سيدي اصفهاني، بهرام قنبري  24

 .3، ص 1388درسي ايران، چاپ هشتم 
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و يا  "ايمدل ژله"، "كيك كشمشي"هايي چون اين مدل با نام. ف الكترون ساختاري براي اتم پيشنهاد كردبعد از كش تامسون. اندازه گرفت

آنها است، بخصوص طيف نوري كه  اين مدل با موفقيت روبرو نشد زيرا خواص عناصر كه ناشي از خواص اتمهاي .شودياد مي "ايمدل هندوانه"

  .وسيله هيچ آزمايشي مورد تأييد قرار نگرفت، قابل بيان و تفسير نبود و خود مدل نيز بهوسيله اين مدلشود به از آنها منتشر مي

ها تقريبا آزادانه از الكترون –برخالف نظريه جنبشي گازها  - شد كه ليپ لنارد از دانشگاه كيل آلمان با بررسي سطح مقطع اتمي متوجه ف

  ي نازكي از مواد يك ده از تابش ذره آلفا بر روي برگهورد، از دانشگاه مك گيل كانادا، با استفازمان ارنست رادرفهم. نندكها عبور ميداخل اتم

  

  

  

  

 البته مدل اتمي رادرفورد خيلي مورد استقبال دانشمندان.. براي نخستين بار توسط خود رادرفورد يك سال بعد وضع شد "هسته"واژه 

 . قرار نگرفت

و . ها به دور هسته را با مدارهايي مانند سيارات به دور خورشيد مقايسه كردتوان گردش الكترونكه مي رسدنظر ميدر نگاه اول چنين به

هاي باردار به دور هسته كه هر لحظه شتاب حركت الكترون. آيدولي در اينجا يك اشكال اساسي پيش مي. از نظر مكانيكي اتم را پايدار بماند

اين تابش  اثر دار است و بنابراين اتم داراي تابش الكترومغناطيسي است و براي و شتابدايره ه دور اتم،ها بحركت الكترونكنند و پيدا مي

  ).كه اين اتفاق نمي افتد( كه به اين ترتيب اتم ناپايدار خواهد بوددهد و بايد در نهايت روي هسته سقوط كند الكترون انرژي از دست مي

در شهر  "مطالعه در نظريه الكتروني فلزات"با عنوان  از رساله دكترايشنيلس بوهر جوان  1911در همين زمان يعني در ماه مي سال 

ولي اين سفر  .،  تا زير نظر جوزف تامسون به تحقيقات خود ادامه دهددشومي در سپتامبر همان سال عازم كمبريجكرده، كپنهاگ دفاع 

تحقيقات خود مطالعه و و در آزمايشگاه رادرفورد به ) 1912ماه مارس سال (تر رفته به شهر منچسشود ميمجبور بوهر و  25نبوده زآمييتموفق

در ماه جوالي . دهدوي بعد از انجام آزمايشاتي در روي اجسام راديواكتيو تحقيقات خود را روي كوانتمي كردن اتم رادرفورد قرار مي. ادامه دهد

يك سند نويس كنند كه اين پيشكوهن و هيلبرون تاكيد مي. 26دهدرفورد ارائه مينويس طرح مقدماتي خود را به رادهمين سال بوهر پيش

   27.بسيار مهم در تاريخ فيزيك كوانتمي است كه كمتر به آن توجه شده

ولي سوال اين است چرا بوهر توجه خود را   .يت مدل اتمي رادرفورد را متوجه شودقوي در تحقيقات خود درصدد بود تا داليل عدم موف 

اين دانشمند دانماركي در ششم ماه  .نمايدكرد ؟ و در نهايت مدل ابتكاري خود را پيشنهاد ميمعطوف به كوانتمي كردن مدل اتمي رادرفورد 

مجله  دهد، سپس در پنجم ماه آوريلقدم اساسي در تحقيقات خود برداشت و مدل اتمي پيشنهادي خود را تحويل رادرفورد مي 1913مارس 

اش را كه شهرت جهاني به ارمغان آورد در ماه ي علمي دوران زندگيترين مقالهاله را داده و در نهايت بوهر مهمه نهايي چاپ مقيتاييدفلسفي 

   .28كندجوالي همين سال چاپ مي

ماكس كوانتمي  و متكي بر فرضيه. شدبايعني اتم هيدروژن ميترين اتم ي سادهبارهدراين مقاله شامل نظريه اين دانشمند دانماركي 

بنا بر اين فرضيه، در ميان . 29استوار بود 1905ي فوتو الكتريك توسط اينشتين در سال تفسير كوانتومي پديدهو  1900در سال پالنك 

ي شد، فقط زير مجموعهاي از مدارها فرض ميي پيوستهمدارهاي ممكن براي گردش الكترون به دور هسته، كه به باور آن روز مجموعه

  .شوداي از مدارهاي كوانتمي به صورت واقعي در طبيعت ديده ميتهگسس

  

  

                                                           
25 Snow, C. P. (1981), The physicists, Boston, Little, Brown.    
26 Heilbron, J. L., & Kuhn, T. (1969), “The genesis of the Bohr atom”, Historical Studies in the Physical Sciences, 1, 211-290. 
27 Ibid, p. 244. 
28 Bohr N. (1913), « On the constitution of atoms and molecules », Philosophical Magazine, 26, 1-25. 

  .مراجعه شود   Nikseresht I., (2005), Physique quantique : origines, interprétations et critiques, Paris, Ellipsesبراي اطالعات بيشتر به كتاب   29

 

 ميالدي رادرفورد توانست ثابت كند توزيع 1910در پايان سال . ي اين پرتوها مشاهده كردپهن شدگي را در باريكه

 ميالدي 1911وي در سال . آيدبه قوانين مكانيك و آمار كالسيك به دست نمي ت آلفا پراكنده شده با توجهاي ذرازاويه

 مدل اتمي خود را پيشنهاد كرد، بر اساس اين مدل اتم از يك هسته با بار مثبت كه تقريبا جرم كلي اتم را داراست و

  .گردند تشكيل شده استه دور هسته ميب. چرخندالكترونهايي كه همچون سياراتي به دور خورشيد مي
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  تواند بر خالف انتظار فيزيك كالسيك يك الكترون مي - 1:و اصل مهم در مدل اتمي بوهر د

  اين مدارها حالت . بدون اينكه تابش كند، در هريك از چندين مدار خاص وجود داشته باشد

  اندازه  ..شوداي مدار داده ميآنها با مقدار اندازه حركت زاويهشوند و مشخصات مانا ناميده مي

  تواند اختيار كند و  نميرا  دلخواهيبرخالف فيزيك كالسيك، هر مقدار  Lاي حركت زاويه

  ل يا گسيباعث بين دو حالت مانا  الكترونگذار ناگهاني  - 2. گيردتنها مقادير معيني مي

  .شودمي اخذاينشتين  -پالنكفركانس تابش از رابطه . شودجذب انرژي تابشي را باعث مي

خود با بررسي مدل اتمي تامسون و رادرفورد و مقايسه اين دو مدل با يكديگر و بررسي نقاط ضعف و قوت  1913مقاله بوهر در :  3 نكته

كند كه چگونه براي رفع ش تاريخي خود اشاره ميدر ادامه بوهر به نق. توان اين دو مدل اتمي را پذيرفترسد كه نميهر يك به اين نتيجه مي

وجود ارتباطي با معنا ميان " :خوانيم ولي در كتاب شيمي دوم دبيرستان مي.. نمايدميهاي رقيب اقدام به ارائه مدل اتمي خود نواقص تئوري

نيلز بور  1913در سال . خود مشغول ساختهاي آن، ذهن بسياري از دانشمندان را به الگوي ثابت طيف نشري خطي هيدروژن و ساختار اتم

اي براي اتم هيدروژن دانشمند دانماركي در راه كشف اين رابطه، مدل اتمي رادرفورد را براي توجيه اين ارتباط نارسا دانست و مدل تازه

"پيشنهاد كرد
ال پيدا كردن راه حل براي توضيح طيف دنبههيچ عنوان بدر باال به آن اشاره شد، بوهر به 1913همانطور كه در تحليل مقاله . 30

بديهي  .ه استماند–مغفول  هاي درسينبوده بلكه توضيح تناقض پايداري اتم رادرفورد بوده است كه در بيشتر كتاب بالمر و پاشننشري خطي 

ي از جمله پديده طيف نشر هاي فيزيكتوان خيلي از پديدهكند به كمك اين مدل اتمي ميطور كه خود بوهر نيز خاطرنشان مياست همان

   .ولي نكته اين است كه اين مسئله، مسئله اصلي دانشمند دانماركي نبوده است. 31خطي هيدروژن و يا هر عنصر ديگر را توضيح داد

مشكل بوهر توضيح سري بالمر و پاشن نبوده بلكه ": نويسد دان و فيلسوف علم قرن بيستم نيز در همين ارتباط ميرياضيالكاتوش 

- كنند كه اولين دست نوشتههيلبرون و كوهن نيز به همين مطلب اشاره داشته و تاكيد مي  .32".توضيح تناقض پايداري اتم رادرفور بوده است

گذار دهد كه بنيانژوئن نشان مي 31و يك نامه ديگر كه توسط بوهر به رادرفورد در  1912هاي ژوئن و ژوئيه هاي بوهر به رادرفورد در ماه

 .33اي به طيف نشري نداشته و حتي كامال از مشكل و مفهوم آن مطلع نبوده استه اتمي بوهر اصال اشارهنظري

  

  : نتيجه 

هاي درسي بايد دقت شود تا نقل ارش كتابگبه همين دليل در ن. الب علمي دارددرك مطتاريخ علم نقش موثري در آموزش علوم و  – 1

  .رخوردار بوده و باستناد به منابع و مراجع معتبر باشدو قول هاي تاريخي از صحت و سقم باال ب

عنوان يادبودي از دانشمندان و آثار از تاريخ علم در ساختار ماده بيشتر به) شيمي سال دوم دبيرستان 1بخش (در كتاب بررسي شده  – 2

  .بردنميدانش آموزان به سير تحوالت علم و عوامل موثر بر پيشرفت آن پي . آنان استفاده شده است

آموزان را براي تواند ذهن دانشنحوه گزارش تحوالت مدل اتمي رادرفورد به مدل اتمي بوهر كه در اين كتاب مطرح شده است، نمي – 3

  .فهم، درك و يادگيري مدل كوانتمي اتم رهنمون نمايد

ديناميك مسائل علمي و آموزان از هتر دانشتواند به درك بهاي درسي شيمي دبيرستان ميبازسازي تاريخي ساختار اتم در كتاب – 4

  .كمك كند پيشرفت علمي
 

  منابع 

                                                           
 .19،همان،  ص . ..منصور عابديني،  30
 ويو همين مسئله تاييدي بر ادعاهاي . در خصوص مدل اتمي انجام شد بوهرهاي گرچه بايد توجه داشت كه حل شدن مسئله طيف سنجي چند ماه پس از اولين نوشته 31

 .همچنين نقش بوهر در تفسير نشر خطي بر كسي پوشيده نيست. بود
32 Lakatos, I, (1970), “Falsification and the methodology of scientific research programmes”, in I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.) Criticism and 

the growth of lnowledge (pp. 91-195). Cambridge, Cambridge University Press, UK, p. 147. 
33 Heilbron, J. L., & Kuhn, T. (1969),  Ibid, p. 244. 
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، شركت هاپذيري و رابطه ميان آنساختار، واكنش –و آزمايشگاه  2شيمي منصور عابديني، علي سيدي اصفهاني، بهرام قنبري و نعمت اهللا ارشدي،  .1
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