تاریخ و فلسفه علم شیمی
جدول تناوبی عنصرها

سیستم تناوبی ،کلیات
عنصرها
• در عصریونان باستان ،فیلسوف ها به  ۴عنصر اعتقاد داشتند که عبارت بودند از :زمین ،آب ،هوا و آتش که عناصر اربعه یا چهارگانه خوانده می شوند که یونانیان
باستان آنها را عنصرهای سازنده جهان میدانستند.
• برخی از فیلسوفان آن عصر معتقد بودند که این عنصرها از اجزای میکروسکوپی تشکیل شده اند که شکل های مختلف دارند که سبب می شود عنصرها خواص
گوناگون داشته باشند.
• اگرچه اعتقاد براینکه عنصرها ساختار افالطونی دارند (شکل های افالطونی) ،مورد قبول کنونی نیست اما اینکه خواص ماکروسکوپی جسم توط خواص
میکروسکوپی تعیین می شود را هنوز قبول داریم

• در هندسه فضایی ،چندوجهیهای منتظمِ محدب به جسم افالطونی موسومند .میتوان نشان داد که در فضای سهبعدی تنها پنج جسم افالطونی هست ،که
عبارتند از :چهاروجهی منتظم ،متشکل از چهار مثلث متساویاالضالع ،ششوجهی منتظم (مکعب) ،متشکل از شش مربع ،هشتوجهی منتظم ،متشکل از هشت
مثلث تساویاالضالع ،دوازدهوجهی منتظم ،متشکل از دوازده پنجضلعی منتظم ،بیستوجهی منتظم ،متشکل از بیست مثلث متساوی االضالع
• ساختار هندسی عناصر هستی به گفته افالطون
• آتش

چهاروجهی

• خاک

مکعب

• هوا

هشت وجهی

• اثیر

دوازده وجهی

• آب

بیست وجهی

• باور بر  ۴عنصر اصلی سازنده جهان تا مدت ها در میان شیمی دان ها وجود داشت

کیمیاگری و شیمی
•
•
•
•

•
•
•

در آغاز کیمیاگری بود .یکی از اهدافی که کیمیاگر ها دنبال می کردند تبدیل عنصرها به یکدیگر بود بیش تر
توجه در این مورد ،تبدیل عنصرهای معمولی به طال بود.
شیمی پس از الشیمی(کیمیاگری) آغاز شد که رویکردی تجربی را دنبال می کرد و کم تر زمینه فلسفی داشت.
رابرت بویل و آنتونی الوازیه با این رویکرد به شیمی پرداختند که عنصرها باید با مشاهدات تجربی تعریف شوند
و عنصرها موادی هستند که می توانند به مواد بسیار ریز کوچک تر تبدیل شوند.
الوازیه در سال  ۱۷۸۹لیست  ۳۳عنصر را با این رویکرد منتشر کرد (شکل اسالید بعد) و به این ترتیب عناصر
اربعه را بدور انداخت.
خیلی از مواردی که الوازیه به عنوان عنصر می شناختند هنوز هم عنصر بشمار می آیند اما برخی مانند نور و
گرما که عنصر بشمار می آمدند االن عنصر بشمار نمی آیند.
در عصرحاضر با بکارگیری تکنیک های گوناگون می توان عنصرها را با دقت زیاد جداسازی و شناسایی کرد
اکنون  ۹۱عنصر طبیعی را می شناسیم و هنوز امکان افزایش هم دارند

کشف عنصرها
• داستان کشف هر یک از عنصرها بسیار جالب و ماجرای جداگانه ای دارد .زمان کشف عنصرها و
مسیر زمانی کشف آنها در جدول صفحه بعد آمده است
• برخی عنصرها یا با هم کشف شده اند یا در بازه زمانی چند ساله ای کشف شده اند .البته برخی
عنصرها مانند آهن ،مس ،طال و فلزهای دیگر از دیرباز شناخته شده اند.
• برخی عنصرها را مورخان با یک دوره تاریخی می نامند برای نمونه عصر آهن ،عصر مس... ،
• در دوره کیمیاگری ،کیمیاگران چندین عنصر را به لیست عنصرهای کشف شده اضافه کرده اند
برای نمونه گوگرد ،جیوه و فسفر را می توان نام برد.
• با کشف الکتریسیته ،تعدادی از عنصرها کشف شد هامفری دیوی از الکتریسیته برای کشف
عنصرها بهره برد .او  ۱۰عنصر از جمله کلسیم ،باریم ،منیزیم ،سدیم و کلر را به کمک الکترولیز
جداسازی کرد.

کشف عنصرها
• پس از کشف رادیو اکتیویته و ذوب هسته ای و توسعه فناوریهای رادیو شیمی ،امکان کشف
تعداد دیگری از عنصرها فراهم شد .برای نمونه عنصر  ۴۳که تکنیسیم نامیده می شود با
واکنش های رادیو شیمیایی ساخته شد که تا آن زمان شناخته نشده بود.
• در آن زمان باور براین بود که این عنصرها در حالت طبیعی وجود ندارند اما بعدها به صورت
طبیعی یافت شدند.
• عنصرهایی که در گذشته نه چندان دور با توسعه فناوریها کشف شده اند .با تولید پرتوهایی از
ذرات اتمهای عنصرها یا اجزای آنها مانند نوترون ساخته شده اند این کار برای نخستین بار در
 ۱۹۴۳توسط گلن سی برگ انجام شد که در سال  ۱۹۴۳به ساخت پلوتونیم انجامید .و پس از
آن راهنمایی گروهی را بعهده گرفت که عنصرهای دیگری مانند اورانیم را کشف کردند.

نام ها و نمادهای عنصرها
•
•
•
•

•

در طول قرن های زیادی که کشف عنصرها انجام شده است ،شیوه های گوناگونی برای نامگذاری
عنصرها بکار رفته است.
برخی نام خود را از نام خدایان یونان باستان گرفته اند مانند عنصر ۶۱پرومتیوم
بعضی نام خود را از اجسام فرا زمینی مانند سیاره ها و ستاره ها گرفته اند برای مثال پاالدیم که در
سال  ۱۸۰۳کشف شد هلیم نمونه دیگری است که از وازه یونانی برای خورشید گرفته شده است و
برای اولین بار در طیف خورشید شناسایی شد
برخی عنصرها نام خود را از رنگ ها گرفته اند سزیم نمونه ای از این عنصرهاست که از واژه التین
 caesiumگرفته شده است و به معنی آبی-خاکستری است .کلر از واژه یونانی  khlorosگرفته شده
است که رنگ زرد – سبز را نشان می دهد .نمک رادیم رنگ صورتی دارد و از واژه یونانی  rhodonبه
معنای رز گرفته شده است.
برخی عنصرهای کشف شده اخیر بر اساس نام کاشفان خود نامگذاری شده اند .برای نمونه می توان به
بور ،کوریم ،فرمیم و  ...اشاره کرد.

نام ها و نمادهای عنصرها
• دست کم  ۱۵عنصر نام خود را از محلی که در آنجا کشف شده اند گرفته اند مانند برکلیوم،
کالیفرنیوم ،یوروپیوم...
• برخی نام خود را از مناطق جغرافیایی و مرتبط با مواد دیگر آن منطقه گرفته اند مانند اربیوم،
تربیوم... ،
• برای نام گذاری برخی عنصرهای جدید ،سازمان بین المللی  IUPACتالش کرد تا نامگذاری
خاصی را برای بقیه عنصرها بکار گیرد یعنی نام التین شماره عنصر برای نامگذاری بکار رود
برای مثال عنصر شماره  ۱۰۵می شود اون نیل پنتیوم یا عنصر شماره  ۱۰۶می شود اون نیل
هگزیوم .البته مجددا قرار شد نامگذاری در اختیار کاشف عنصر قرار گیرد لذا عنصر  ۱۰۵و ۱۰۶
به ترتیب بوریم و سیبریم نامیده می شوند
• یه دوره ای هم گفتند می توان نام کاشف را برعنصر گذاشت ولی مشروط به اینکه در قید
حیات باشد ولی دوباره این قانون نیز ملغی شد.

نمادهای عنصرها

• نمادهایی که برای عنصرهای شیمیایی در جدول بکار می رود نیز ماجراهای جالبی دارد در
زمان کیمیاگری نماد عنصر براساس سیاره ای که با عنصر ارتباط داشت انتخاب می شد

جدول تناوبی قدیمی و مدرن

جدول تناوبی مدرن
•
•

•

•

شیوه ای که عنصرها در ستون ها و ردیف هایی در جدول تناوبی عنصرها جا داده می شوند بسیاری از
خواص آنها را نشان می دهد.
برخی از این روابط به خوبی شناخته شده است و ما آنها را می شناسیم مانند افزایش خاصیت فلزی در
یک گروه از باال به پایین و ...
برخی از این روابط هنوز ناشناخته است و باید شناسایی شود .برای نمونه در سال  ۳۰( ۱۹۹۰سال
پیش) دانشمندان کشف کردند که خاصیت ابررسانایی گرمایی ،جریان با مقاومت صفر در دمای ۱۰۰
درجه کلوین ،قابل مشاهده است .وقتی عنصرهای النتانوم ،مس ،اکسیژن و باریم به شیوه خاصی با
یکدیگر ترکیب شوند ،ترکیب حاصل خاصیت ابررسانایی دمای باال خواهد داشت .که کاربردهای فراوانی
برای بشر دارد.
جدول تناوبی مرسوم ،از تعدادی ردیف و ستون تشکیل شده است .ویژگی ها ممکن است در گروه و یا
ردیف بررسی شود .هر ردیف افقی یک دوره را نشان می دهدکه از یک فلز آغاز می شود و پس از
گذشتن از عنصرهای واسطه به نافلزها می رسد و در پایان بایک گاز نادر خاتمه می یابد .تغییرات
فیزیکی و شیمیایی در یک تناوب آرام است

جدول تناوبی
• شیوه نامگذاری گروههای جدول تناوبی پیچیده و متفاوت است .نامگذاری گروهای اصلی که در
منتهی الیه چپ و راست قرار دارد در ایاالت متحده امریکا این گروهها اغلب با اعداد رومی از ۱
تا  ۸نامگذاری می شوند و بعضی اوقات از حرف  Aدر کنار آنها استفاده می شود تا با
عنصرهای واسطه اشتباه نشوند .در اروپا ،اغلب نامگذاری از چپ به راست و در ادامه یکدیگر
انجام می شود نامگذاری در شکل صفحه بعد آمده است.

