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تنها منبع  چراکهحیات است،  ملزوماتنور يکی از 

. نور با دهد یمانرژی موجود در منابع غذايی را تشکیل 

زبان و  ادبیات، ، شعر،آفرينش های افسانهمذهب، 

و  یشگفتاست. نور همان  شده یخته آم فرهنگ

مانند طلوع و غروب،  ؛زمین است جوّ یها يبايیز

، شفق شمالی و شفق جنوبی. نور از کمان ینرنگ

نور  بهمرتبط  های يهنظر درواقعبینايی است؛  ملزومات

 يختار ،يونانی و مسلمان ی فالسفهو بینايی از زمان 

است و جراحی لیزری چشم  نیاز برای بینايی به نور و قطعات اپتیکی مانند عینک و لنز تماسی دارند. ای یدهتن درهم

 یکنش برهم ی یلهوس بهچشمی را تشخیص داده و درمان کند. نور  های یماریب تواند یم. نور بهبود بخشدی را يبینا تواند یم

و همچنین  چشم ی یهشبکنوری  های یرندهگ ی ارهدرب. اين امر شود یم شناسايیدهد،  می در اتم ها الکترونبا  که

جای دنیا را  ن را در هرانسا، کنند یممحیط ما را غنی  ها رنگ .نیز صادق است ها یندوربدر  رسانا یمن های یرندهگ

نور ماه، خورشید و  از مردم زمین ی همه. بخشند یمو به خانه، شهر و زندگی ما زيبايی  دکنن یم زده شگفتو  ندانانگیز یبرم

، ايجاد. نور سنگ بنای زندگی مدرن است: شود میزيبايی و شگفتی سرشار از  ها آنو زندگی برند  ستارگان بهره می

ساخت و تولید، ارتباطات،  است؛ مانند شده یخته آممختلف زندگی مدرن  یها جنبه با نورکاربری، انتقال و شناسايی 

و ابزارهای آزمايشگاهی جهت پیشرفت علم و  آموزشی یها برنامه، فناوری يستزابزارهای پزشکی، هنر، نورافشانی، ابزارهای 

و ماهیت جهانی قوانین فیزيک در سراسر  نافرآيندهای فوتوفیزيکی در ستارگجهان،  آفرينشما از  دانشفناوری. نور منبع 

و  ها اتمساختار  ی دربارهدانش نظری و آزمايشگاهی  کسب ، منجر بهسنجی یفطی  سیلهو بهعالم هستی است. نور، 

نور ذهن بسیاری از  مکانیک کوانتومی شده است. ی توسعهآن با ماده سبب ابداع و  کنش برهمشده است. نور و  ها مولکول

 ،ست. امروزه نورن را به خود مشغول کرده اشعرا، فالسفه )از قرن پنجم قبل از میالد(، هنرمندان، دانشمندان و مهندسی

 زده شگفتما را  نور .کند یممرتبط  باهم ی جهانی دهکدهمتفاوت از يکديگر را در يک  یها ملتو  ها فرهنگ، ها انسان

هنوز هم از اينکه نور چگونه توسط يک عدسی متمرکز شده و آتش  ها بچه .کند یمو به هم متصل  انگیزد یبرم، کند یم

و  ها یکروسکوپم ی يچهدراز  درشتدنیای موجودات ريز و  يدناز د. مردم همچنان شوند یم زده شگفت ،کند یمدرست 

 آيند. به وجد می ها تلسکوپ

  Woodwalker.[CC BY-SA 3.0چشم، يک آشکارساز فوتون است. اثر 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] از Wikipedia Commons. 
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يک موج،  صورت بهتوان  تاريخی، نور را می ازنظر

ی کوانتومی و يا يک میدان کوانتومی  يک ذره

 سؤال درواقعپیچیده است؟ بله! بررسی کرد. 

معطوف  سؤالبه اين  معموالً« نور چیست؟»

 ويژه به«. کند؟ نور چگونه رفتار می»شود که  یم

نور چگونه » سؤالبا  غالباً« نور چیست؟» سؤال

ذره -های مفهومی دوگانگی موج يشهرشود. در اين متن به برخی از  یمعوض « کند؟ یم کنش برهمشود و با ماده  منتشر می

آلبرت  ی پیشگامانهنقش ی  درباره همچنین ماده در اوايل قرن بیستم اشاره خواهم کرد.-های برهمکنش نور يهنظرو 

درستی  يیدتأی نسبیت اينشتین و  نظريه آن با ماده بحث خواهم کرد. کنش برهمدر فهم ما از طبیعت نور و  3اينشتین

را از  درک ما ،ی اپتیک او در زمینه های فعالیتحال  درعیناو را در سراسر جهان مشهور ساخت.  ،آزمايش ی یلهوس به ها آن

در  ازجملههای مختلف افزايش داد؛  جهت کاربرد در بخشنور  استفاده ازدر  را و همچنین توانايی مانمود متحول  نور

 اينشتین.-بررسی چگالش بوز ی به واسطهدرمان، مخابرات، فوتونیک و تحقیقات آزمايشگاهی بر فیزيک بنیادی  بهداشت و

االت . مقساخته استی لیزر شد؛ دستگاهی که جهان ما را متحول   ی گسیل القايی منجر به توسعه کارهای او در زمینه

 شد.« مکانیک موجی»بود و منجر به ابداع  یرگذارتأث 5و اروين شرودينگر 4بروگلی ی نور بر لويی دی اينشتین درباره

کنش  اينشتین برهم ،1916تا  1905های  ماده ايجاد کرد. بین سال-نورکنش  اينشتین پلی بین انتشار تابش در فضا و برهم

ی فیزيکی شد: قانون  منجر به توجیه چندين پديده امر توضیح داد که اين های نور بستهبین نور و ماده را با جذب و گسیل 

ری با نو ،ی فوتوالکتريک در پديدهی فوتوالکتريک.  فلورسانس استوکس، يونیزه شدن گازها با تابش فرابنفش و پديده

های نوری مانند  در گیرنده پديده. از اين شود الکترون خارج میسطح  از آنشود و  ده میفرکانس آستانه به سطح فلز تابان

اساس کار لیزرها را تشکیل  نیز ی گسیل القايی ی اينشتین درباره فرضیه استفاده شده است. 6يکفوتوالکتر يندهافزا

  دهد. می
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ی  )تلسکوپی بازتابی با آينه« بیر کاسل»تصوير چپ: طرحی از کهکشان گرداب چنان که از تلسکوپ 

. تصوير میانی: ترکیب عکس 1865(، Lord Rosseشده است؛ اثر لرد راس ) متری( ديده می 1ر8

متری در رصدخانه ملی  0ر9تصوير يک تلسکوپ زمینی ديجیتالی ناسا و سازمان فضايی اروپا از 
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 ماده-کنش نور های اولیه روی برهم آزمایش

، کسی که 7، هاينريش هرتز1887 سال است. در کنش نور و ماده پیش از اينشتین جالب و آموزنده بررسی مطالعات برهم

امواج الکترومغناطیسی انتشاريافته را ايجاد، شناسايی و توصیف کرد، مشاهده کرد که با تابش نور فرابنفش بر 

اين آزمايش را  1888 سال در 8. دستیار او ويلیام هالواکزيابد میافزايش زنی آن  ، ظرفیت جرقهای ی جرقه تشديدکننده

در  شود که بار الکتريکی مثبت بگیرند. و توسعه داد. او نشان داد که تابش فرابنفش بر فلزات خنثی باعث می هکرد تکرار

ی  لوله) 10ی کروکز ی فلزی در لوله [ از يک صفحه]الکترون« گلبول»بش فرابنفش را بر ايجاد اثر تا 9جوزف تامسون 1899

و نشان داد که مقدار آن با افزايش شدت  هگیری کرد ی فلزی را اندازه هبررسی کرد. تامسون جريان عبوری از صفح (کاتدی

يابد. او نخستین کسی بود که در يک مقاله به اين موضوع اشاره کرد که اثر نوری ناشی از  و فرکانس تابش افزايش می

کرد نشان داد  کار می که در دانشگاه کیل 11فیلیپ لنارد 1902 سال شود. در تابش فرابنفش منجر به گسیل الکترون می

 و شود می سطح فلزی منجر به گسیل الکترون از آن سطحکوتاه از يک المپ قوس کربن بر روی يک  موج طولکه تابش با 

کند. همچنین  ها تغییری نمی انرژی آن که یدرحال ،يابد می يشافزا شده یلگسهای  با افزايش شدت نور، تعداد الکترون

لنارد همچنین نشان داد که  شود. فرکانس تابش از يک مقدار خاص کمتر باشد، هیچ الکترونی گسیل نمی که یدرصورت

ايش فرکانس تابش، ارتباطی با شدت نور تابانده شده ندارد ولی با افز شده یلگسهای  ی انرژی جنبشی الکترون بیشینه

ی آلومینیومی اندازه  ش را بر گسیل الکترون از يک صفحهاو اثر تابش سه فرکانس متفاوت از نور فرابنف يابد. افزايش می

 گرفت.

 اینشتین های نور بسته

او در  .«نور انتشارايجاد و  پیرامونديدگاه اکتشافی  در باب»ی بسیار مهم منتشر کرد:  اينشتین يک مقاله 1905 سال در

، شود که با قانون توزيع وين توصیف می ،تابش یآنتروپکرد که  ثابتبا استفاده از ترمودينامیک آماری بولتزمن اين مقاله 

 ی بستههر  که یطور بهاست، ا های انرژی را دار بستهذرات بنیادی يا همان  از يک ترکیب گازی یآنتروپشکلی مشابه با 

با چگالی کم )در حد صحت قانون تابش جسم سیاه  فام تکتابش »است. اينشتین نوشت:  متناسبانرژی با فرکانس موج 

ℎ𝜈وين،  𝑘𝑇⁄ ≫ ا های تابشی مستقل از هم ب بستهشامل گويی کند که  ای رفتار می به گونهترمودينامیکی  صورت به( 1
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ی نور  وقتی که يک باريکه»عالوه بر اين،  فرکانس نور است. 𝜈ثابت بولتزمن و  𝑘ثابت پالنک،  ℎ «است. ℎ𝜈مقدار  انرژی به

شود، بلکه شامل  شود، انرژی به صورت پیوسته در يک حجم در حال افزايش توزيع نمی ای خارج می ی نقطه از يک چشمه

کنند و فقط به  هستند، بدون اينکه تقسیم شوند حرکت می دهيجاگزفضا در که  انرژی است های بستهتعداد محدودی از 

به جای هم استفاده  نوری  بستهانرژی و ی  بستههای  واژهاينشتین از  « شوند. صورت يک واحد کامل جذب يا ايجاد می

تابش الکترومغناطیس در  ی ی ماکسول درباره ی موجی پیوسته در انتشار تابش با نظريهمفهوم انرژی گسسته کند.  می

𝑝اندازه حرکت اينشتین  1916 سال ی بعد در تناقض است. يک دهه = ℎ𝜈 𝑐⁄  خود را در  نوری  بستهو جرم سکون صفر

 .318، ص 18ی انجمن فیزيک آلمان، جلد  مجله، «ی کوانتومی در نظريه جذب تابشگسیل و »بررسی کرد:  اش مقاله

 فوتون

کرد.  ابداع 1926 سال در 13نیچری  ای در مجله را در مقاله «فوتون» ی واژه 12فیزيکدان آمريکايی، گیلبرت لويیس-شیمی

صحبت کنیم  نوری  بستهنور، کوانتوم نور يا  نور، گلبول ی هن ذرااز اين موجودات فرضی به عنو به نظر درست نیست که»

حال اينکه ، گذرانند میحامل انرژی تابشی از وجودشان را به عنوان  یا قهیدق کي کسریا فقط ه آن شودفرض  که یدرحال

من در اينجا وجود يک اتم فرضی به مانند. بنابراين  عمرشان به عنوان يک عضو ساختاری مهم داخل اتم باقی می ی بقیهدر 

 ازآنکه پس «کند. گرچه نور نیست ولی نقش مهمی در تمامی فرآيندهای تابشی ايفا میاکه  کنم یمنام فوتون را پیشنهاد 

 نور ی بسته ، بسیاری از فیزيکدانان از اين کلمه به عنوان نامی برایکردی فوتون را پیشنهاد  کلمه 1926 سال لويیس در

، 14با اينشتین متفاوت بود. طبق مطالعات ه. کريگ کامالًمفهوم فوتون از ديدگاه لويیس  ،هرچنداينشتین استفاده کردند. 

ی لويیس  تنها چیزی که از نظريهند. فوتون را پیشنهاد داده بود ی کلمه 1926 سال دانشمند ديگر قبل از 4 حداقل

تحت  15المب 1995ی سال  در مقاله ،مدارک تاريخی بیشتر در اين موردبود. ی فوتون  کلمه، ی فوتون به جا ماند درباره

 آمده است.  «فوتون-پاد»عنوان 
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 کند اثر فوتوالکتریک را توجیه مي ،ی نور درباره ی کوانتومي اینشتین نظریه

ی فوتوالکتريک  ی کوانتومی خود برای توضیح پديده از نظريه نینشتيا

ی موجی ماکسول قادر به توجیه  استفاده کرد. اين در حالی بود که نظريه

رفتار  گونه نيا فام تکاگر تابش »نوشته است: اين پديده نبود. اينشتین 

انرژی به  های بستهيک محیط ناپیوسته شامل  ،کند... که گويی تابش

آيا قوانین  ببینیماست، آنگاه به نظر منطقی خواهد بود که  ℎ𝜈ی  اندازه

اين که نور شامل  هستندای  حاکم بر تابش و انتشار نور نیز به گونه

 تابش ی لهیوس بهبا ماده اينشتین فرض کرد که نور  «انرژی باشد؟های  بسته

جديد  سازوکاردهد. او همچنین يک  کنش می نور کوانتومی برهميا جذب 

ی  ی خود درباره نظريه نینشتيامعرفی کرد.  کننده جیگی  برای اين پديده

ها به انرژی جنبشی  کند و انرژی آن ی سطحی ماده نفوذ می به اليه های نور بسته»بیان کرد:  گونه نيااثر فوتوالکتريک را 

 هايی که الکترون»او نوشت:  «دهد.  به يک الکترون می صرفاًتمام انرژی خود را  نور ی بستهيک شود.  ها تبديل می الکترون

عالوه  «.دهند مید مقداری از انرژی جنبشی خود را از دست نسطح آن برس که بهتا زمانی  هستند در بخش داخلی جسم

)تابع کار که  Φبايد کاری به مقدار  برای اينکه بتواند از ماده خارج شود، الکترون در سطح فلز يک بر اين، او فرض کرد که

ی  بیشینه غلبه کند. ،دارد که آن را داخل ماده نگه میای  تا بر نیروی جاذبه ماده مقدار مشخصی است( انجام دهدبرای هر 

ℎ𝜈انرژی جنبشی اين الکترون پس از جدا شدن از ماده به مقدار  − Φ اين رابطه به  ،خواهد بود. در نمادگذاری جديد

𝑒𝑉شکل  = ℎ𝜈 − Φ د که در آن شو نوشته می𝑒  و  الکترونبار𝑉 ترين  پتانسیلی است که برای متوقف کردن سريع

کنش نور و ماده است. در  ی کوانتومی برهم الزم است. اين اولین فرمول در نظريه ی گسیل شده از جسمها فوتوالکترون

و فرمول اينشتین را گیری  اندازه های خروجی از فلزات مختلف را ی سرعت فوتوالکترون بیشینه 16آرتور ل. هیوز 1912سال 

  کرد. ديیتأ

  

                                                 
16

 Arthur L. Hughes 

 . عکس از ف. اشموتزر در1921اينشتین در سال 
Wikipedia Commons. 
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اتفاق افتاد. در اين  1907تابش، در سال  جز بهای ديگر فیزيک ه ه ی کوانتومی، در حوز هنظري مصداق آزمايشگاهیاولین 

اينشتین وابستگی ی چگال استفاده کرد.  در مادهتوان از کوانتومی کردن انرژی  مورد اينشتین نشان داد که چگونه می

های کوانتومی توضیح  ای از نوسانگر شبکهسازی يک جامد به شکل  در جامدات را با مدل به دما ظرفیت گرمايی یرعادیغ

انجام دادند،  1910در سال  18و همکارش فردريک ا. لیندمن 17رنستنوالتر  کهی اينشتین با نتايج آزمايشی  داد. رابطه

 داشت. توافق خوبی

 پاس به» است: اثر فوتوالکتريک اشاره کرده ی درباره 1905ی او در  به مقاله 1922نوبل فیزيک اينشتین در سال ی  جايزه

ی اثر  ی خود درباره زمانی که اينشتین روی نظريه «برای کشف قانون اثر فوتوالکتريک. ژهيو بهخدمات او به فیزيک نظری و 

، ماکس فون 20، هندريک ا. لورنتز19دنیا مانند ماکس پالنک ی فیزيکدانان برجسته، بسیاری از کرد فوتوالکتريک کار می

به علت  مخالفت، . ايننور را بپذيرند ی دربارهاو   ی کوانتومی يهتوانستند نظر نمی 23و آرنولد زومرفلد 22، ويلهلم وين21لو

لورنتز هر دو پذيرفتند که تابش با ماده به  شود. پالنک و میتوجیه ی موجی نور  نظريه بای تداخل نور بود که  پديده وجود

به صورت يک موج در فضا  يیتنها بههر يک  نور های بستهکنش داشته باشد، اما اين مفهوم را که  صورت کوانتومی برهم

را  دهيجاگزانرژی  های بستهوجود  1909 سال بود که در 24يوهان اشتارک توجه قابليک استثناء  منتشر شوند، نپذيرفتند.

ا ببايد اش  متوجه شد که نظريه نینشتيا حمايت کرد. نینشتياکوانتومی  ی هاد و همچنین از نظريهی ايکس پیشن در اشعه

 کوانتومی ی نظريه)من بر موقتی بودن اين نظريه » گفت: 1911در سال  25ی سولوای شود. او در کنگرهيا رد  ديیتأ آزمايش

سولوای در بروکسل اعالم کرد که تحلیل او از ی  کنگرهدر سومین  26بروگلی موريس دی 1921 سال در «دارم. دیتأک (نور

ی ايکس انرژی به مقدار  شود، با فرض اينکه اشعه می مادههای  ه که منجر به خارج شدن الکترونی ايکس بر ماد اثر اشعه

ℎ𝜈 ی نور را مطالعه کرد و با توجه به مفهومی که  دربارهی اينشتین  قابل توجیه است. برادرش لويی دی بروگلی مقاله ،دارد

ی  های اولیه ای خود رسید. اروين شرودينگر بر اساس استدالل ذره-ی موجی ارائه کرده بود، به نظريه ی نور بستهاينشتین از 

 مکانیک موجی را ابداع کرد. ،لويی دی بروگلی

                                                 
17

 Walther Nernst 
18

 Frederick A. Lindemann 
19

 Max Planck 
20

 Hendrik A. Lorentz 
21

 Max von Laue 
22

 Wilhelm Wien 
23

 Arnold Sommerfeld 
24

 Johannes Stark 
25

 Solvay congress 
26

 Maurice de Broglie 
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 نینشتیاآزمایشگاهي کوانتوم نوری  دییتأها و سپس  تردید

 ،با يک آزمايش 27رابرت ا. میلیکان 1916 سال در

و  کرد ديیتأنشتین را با دقت باال اي کيفوتوالکتری  نظريه

میلیکان نشان رد را بهبود بخشید. اقبلی لن یها شيآزما

 شده گسیلهای  انرژی جنبشی الکترونی  بیشینه داد که

وی با رسم نمودار ولتاژ متناسب است. تابش با فرکانس 

برای توقف گسیل الکترون در مقابل فرکانس تابش نور 

مطابق  ،و با برازش يک خط به اين نمودارفلزات مختلف 

 به دسترا  ℎاينشتین، مقدار ثابت پالنک  ینیب شیپ

برابر  1901 سال او در ی که با مقدار آن در مقاله ،آورد

او نیز  حال نيباااز فلز با شدت تابش متناسب است.  شده لیگسهای  همچنین میلیکان نشان داد که تعداد فوتوالکترون بود.

 ی کوانتوم نوری اينشتین را رد کرد. نظريه

ی  ی پراش اشعه ی خود را درباره مستقل از يکديگر مقاله 29و پیتر دبای 28آرتور هالی کامپتون نکهيازا پس، 1923 سال در

ی نور  نظريهبالخره ی فیزيک  جامعه ،ی نور کوانتومی اينشتین منتشر کردند هبر اساس نظري ها الکترونايکس توسط 

ی او  کرد. نظريهررسی نوری ب های المانی ايکس و گاما را با استفاده از  کامپتون پراش اشعه کوانتومی اينشتین را پذيرفت.

به  ها تابانده شده کمتر است و اختالف آن های نور بستهاز انرژی  ،پراشیده های نور بستهنشان داد که انرژی  1923 سال در

آورد که افزايش طول موج پرتو  به دستکامپتون فرمولی را شده است.  زده پسن  ی افزايش انرژی جنبشی الکترو اندازه

توسط  𝜈0ی ايکس با فرکانس  اشعه بستهيک کند.  بین پرتو تابانده شده و پرتو پراشیده مرتبط می 𝜃ی  پراشیده را به زاويه

پس از برخورد با  شده است والکترون پراشنده قبل از پراش در حالت سکون فرض شود.  پراشیده می 𝑚الکترونی به جرم 

ی پراش خود را  معادله ،انرژی و تکانه در طی فرآيند پراش شود. او با فرض پايستگی الکترون پس زده می ،تابش کوانتومی

 آورد: به دستی ايکس  ی تغییر طول موج اشعه برای محاسبه

                                                 
27

 Robert A. Millikan 
28

 Arthur Holly Compton 
29

 Peter Debye 

های راديوم که کشف حالت  نما( برای گاز اتم 3اينشتین. توزيع سرعت )-چگالش بوز

کند تصوير سمت چپ:  اينشتین را تايید می-ی چگال بوز به عنوان ماده جديدی از ماده

اينشتین. تصوير وسط: لحظاتی پس از بروز چگالش. تصوير -قبل از بروز چگالش بوز

تصوير از  ماند. می ی چگال خالص باقی تر تقريبا مادهسمت راست: پس از تبخیر بیش

 NIST/JILA/CU-Boulderسازمان ملی استاندازد آمريکا. 
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𝜆 − 𝜆0 =
ℎ

𝑚𝑐
(1 − cos 𝜃) . 

توافق زيبای بین مقادير نظری و »نوشت: کرد. او  ديیتأبسیار دقیق  یها شيآزمای خود را با يک سری  کامپتون نظريه

او دريافت که  «است... حتی به يک ثابت ساده نیز برای ارتباط دادن اين دو مقدار نیاز نیست. آورتر شگفتآزمايشی پراش 

ی ايکس  پراش اشعه» گیری کرد: نتیجه طور نيامقدار افزايش طول موج از مقدار طول موج مستقل است. کامپتون سپس 

 ،دهد که تابش کوانتومی عالوه بر انرژی نشان می یا کننده قانع طور بههمچنین ...اين نظريه ی کوانتومی است.  دهيک پدي

  «کند. نیز با خود حمل می دار جهت ی تکانه

 ذره در نور-ی دوگاني موج ی اینشتین درباره نظریه

انرژی های  یزخی افت و  درباره 1909 ی اينشتین در سال در مقاله توان یرا م ای نور ذره-یدوگانی موج ی نظريه های ريشه

 های انرژی و تکانه را در تحلیل خود از حرکت براونی افت و خیزاينشتین  «تابش. ی مسئلهعلی فدر باب وضعیت »: يافت

مکانیکی  سیستم ی افت و خیز و اين روش تحلیلی را در تابش جسم سیاه به کار بست. او نظريه محاسبه کرد (1905)

تابش جسم سیاه تعمیم داد. اينشتین افت و خیزهای انرژی تابش جسم  یکیمکان ریغ ی مسئله)ذرات براونی( خود را به 

با در نظر گرفتن قانون توزيع جسم  او مطالعه کرد. است، قرار گرفته 𝑇و دمای  𝑉با حجم  دما همسیاه را که در يک کاواک 

 محاسبه کرد: گونه نياسیاه پالنک، واريانس افت و خیز انرژی را به 

 

𝜈و  𝜈انرژی تابش با فرکانس بین  𝐸میانگین آماری،  ی دهنده نشان < > عالمت رابطهکه در اين  + 𝑑𝜈  و𝑐  سرعت نور در

وی با توجه به تحلیل شود.  است. اين رابطه تحت عنوان فرمول افت و خیز اينشتین برای تابش جسم سیاه شناخته می خأل

سمت راست اين معادله به خاصیت کوانتومی تابش مربوط است. اين جمله ی اول  مکانیک آماری نتیجه گرفت که جمله

اينشتین کند.  جايی که قانون وين صدق می ؛دهد یمهای باال رخ  در حد فرکانس ،خطی است ،انرژی میانگین برحسبکه 

های نور  بسته، يا همان همويژه افت و خیز انرژی آن، معادل با يک گاز با ذرات مستقل از  طور بهنتیجه گرفت که تابش، و 

که با مجذور انرژی  ،ی دوم او با استفاده  از تحلیل ابعادی نتیجه گرفت که جمله دارند. ℎ𝜈برابر با  یکه هر يک انرژي است

تصور دهد. اينشتین  رخ می های پايین اين جمله در حد فرکانسشود.  از تداخل امواج نتیجه می ،میانگین مرتبط است
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های نرمال زيادی تشکیل شده است که دامنه، فاز و قطبش متفاوتی دارند و در  داخل کاواک از مود کرد که تابش می

تخت  امواجاز تداخل بین ناشی او فرض کرد که افت و خیز در هر حجم جزئی از کاواک شوند.  جهات متفاوتی منتشر می

که در آن بتوان رساند  ای می ما را به نظريهری در فیزيک نظبعدی  قدم...»اينشتین نوشت:  1909 سال درمتفاوت باشد. 

 «ی تابش تفسیر کرد. ی موجی و نظريه نور را با ترکیبی از نظريه

 ی گسیل القایي اینشتین نظریه

های  حالت، به ويژه گذار بین ماده-کنش نور برهم ی مسئلهرا معرفی کرد، به ی نور  بستهاينشتین  نکهيازا پسه سال نُ

گسیل و »با عنوان  ای در مقاله 1916سال در  او بازگشت. ،اين گذارهادر های نور  بستهو نقش  ها اتم در مختلف انرژی

گسیل القايی را معرفی کرد. اين مقاله به خاطر معرفی رويکرد احتماالتی در فیزيک ، «ی کوانتومی جذب تابش در نظريه

ی فرآيند گسیل القايی و گسیل  بینی او درباره اينشتین و پیش 𝐵و  𝐴 معروف ضرايب است.اهمیت  حائزکوانتومی 

 نور یها بستهجذب و گسیل  ی لهیوس بهها  در آن زمان اين مفهوم که انرژی در اتمدر اين مقاله آمده است.  ،خودی خودبه

ها  ای به فوتون هیدروژن اشارهی اتم  درباره 30ی بور بود. نظريهی فیزيک پذيرفته نشده  عام در جامعه طور به ،شود انجام می

است که حتی ماکس پالنک که از او به  توجه قابلکرد.  فهوم را رد میاين م 1920ی  بور تا اوايل دهه درواقع بود ونکرده 

های  که بور تراز 1913تا سال  واقعیت کوانتومی بودن راود، ش ياد می 1900ی کوانتومی در سال  گذار نظريه عنوان پايه

 کوانتومی کرد، قبول نداشت. انرژی اتم هیدروژن را 

افزايش يا تواند منجر به  نتیجه گرفت که میدان تابشی می نینشتيا

او يک سیستم اتمی را با دو حالت باال و  ها شود. کاهش انرژی اتم

با جذب يا  دو حالت  پايین در نظر گرفت که گذار انرژی بین آن

با اختالف انرژی اين فوتون مقدار  وگسیل يک فوتون همراه است 

اگر يک اتم يک فوتون جذب کند، انرژی  برابر است.انرژی دو تراز 

يابد و  فوتون افزايش می ی انرژی آن داخل آن به اندازه یها الکترون

خودی يک فوتون  بهخود طور بهتواند  داشته باشد، میاتمی که در حالت برانگیخته قرار گیرد.  در حالت برانگیخته قرار می

انرژی فوتون گیرد.  قرار می ،يا همان حالت پايهتر  تابش کند. در اين صورت اين اتم در حالتی با انرژی الکترونی پايین

                                                 
30

 Bohr 

 ی اولین لیزر رابی قطعات تشکیل دهنده
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برانگیخته خودی از حالت  بهگسیل خودبا اختالف انرژی بین دو حالت برانگیخته و حالت پايه برابر است.  شده دهیتاب

گسیل القايی اتمی که در يک حالت برانگیخته قرار گرفته تواند حتی بدون اينکه میدانی به اتم تابیده شود، رخ دهد. در  می

منجر به يک گذار الکترونی از حالت برانگیخته به  کنش اين برهم دهد و کنش می است با يک میدان الکترومغناطیس برهم

يابد.  انتقال می ،به اتم شده دهیتاب. اختالف انرژی بین اين دو حالت به میدان الکترومغناطیس شود تر انرژی می حالت پايین

 است. يکسان شده دهیتاببا فوتون فرکانس، فاز، قطبش و جهت انتشار در شود  فوتونی که در طی اين فرآيند ساخته می

يک فرآيند شامل دو حالت انرژی باال و پايین را فرض او فت. ها را در تعادل دمايی در نظر گر يک مجموعه از اتم اينشتین

پذيرد.  نجام میا دو ترازاختالف انرژی بین با با انرژی برابر  دو تراز توسط جذب يا گسیل يک فوتون که گذار بین اين ،کرد

تابش که در واحد زمان  هايی تعداد اتم ،ی در حالت باال و يا حالت پايین را ثابت فرض کرد. در تعادل دمايیها تعداد اتماو 

 کنند برابر است.  هايی که در همان زمان تابش را گسیل می تعداد اتمکنند با  را جذب می

خارجی رخ دهد. او از  راتیتأثاولی زمانی است که گسیل تابش در غیاب اينشتین دو نوع گذار را از يکديگر تفکیک کرد. 

و  نامند میی خود روشی مشابه قانون فروپاشی راديواکتیو رادرفورد استفاده کرد. در زبان مدرن اين فرآيند را گسیل خودبه

شود.  می توصیفاينشتین  𝐴القايی با ثابت افتد که هیچ تابش خارجی بر اتم موجود نیست. گسیل  زمانی اتفاق میآن 

کنش بین  ناشی از برهم ،م گذاروتواند در هر جهتی منتشر شود. نوع د می ديآ یماين فرآيند به وجود  ی جهیدرنتفوتونی که 

ها  و منجر به گذار بین حالتاتم و میدان تابیده بر آن است. اينشتین فرض کرد که اثر اين تابش با شدت آن متناسب است 

نرخ  در هر انتقال، در نظر گرفت که ،برای تابش در حالت تعادل میکروسکوپیک یريپذ بازگشتاينشتین با فرض شود.  می

اينشتین فرض کرد فرآيند بايد با نرخ گذار از حالت باال به حالت پايین برابر باشد. حالت باال ه انتقال انرژی از حالت پايین ب

که ترازهای انرژی يک اتم در تعادل با میدان تابشی از توزيع بولتزمن تبعیت کنند و با  فتدیبگسیل القايی به شکلی اتفاق 

اينشتین( صفر باشد،  𝐵اگر ضريب اينشتین برای گسیل القايی )ضريب قانون تابش پالنک مطابقت داشته باشند. 

با  رندیگ یمانرژی هايی که  يی تعداد اتمدر تعادل دماکنند.  های انرژی در تعادل دمايی از توزيع بولتزمن پیروی نمی حالت

دهند برابر است. او نتیجه گرفت که احتمال جذب و گسیل القايی برابر باشند. ضرايب  هايی که انرژی از دست می تعداد اتم

 شوند. اينشتین مستقل از چگالی تابش تعريف می
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يک الکترودينامیک و مکانیک جديد در توافق با فرضیات کوانتومی موجود باشد )يک  که یدرصورتاينشتین پیشنهاد کرد 

 توسط ديراک محقق شد. 1972بینی در سال  قابل محاسبه هستند. اين پیش 𝐵و  𝐴مکانیک کوانتومی جديد( ضرايب 

اينشتین   𝐴ديگر ضريب  ی اينشتین و در مقاله 𝐵از مکانیک کوانتومی خودش در يک مقاله ضريب  با استفاده ديراک

 آورد.  به دسترا خودی(  )گسیل خودبه

ها  ده ،ی گسیل القايی ی اينشتین درباره آزمايشگاهی نظريه ديیتأ

با  ای در مقاله 31برتولوتیبینی نظری او رخ داد.  پیشسال پس از 

ی داليل اين  درباره «دير اختراع شد؟ قدر نياچرا لیزر »عنوان 

، 33گوردون 1954 سال در .32ی طوالنی توضیح داده است فاصله

گسیل القايی  ی لهیوس به)تقويت مايکروويو  36میزر 35و تاونز 34زيگر

 درکرد.  ی مايکروويو کار می را اختراع کردند که در حوزه تابش(

موفق شد گسیل القايی را در يک  37مايمنتئودور ه.  1960 سال

مشترک به چارلز ه.  طور به ی نوبل فیزيک جايزه 1964 سال کريستال رابی به عنوان بخشی از اولین لیزر ايجاد کند. در

 داده شد.ها روی لیزر  برای کارهای مستقل آن 40و الکساندر م. پروخروف 39، نیکوالی گ. باسوف38تاونز

  

                                                 
31

 Bertolotti 

 
 ico.org/node/94-http://e: ینک. ل82 ی ، شماره2010 ی يه، ژانوICO ی خبرنامه ر ک به32

33
 Gordon 

34
 Zeiger 

35
 Townes 

36
 MASER: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

37
 Theodore H. Maiman 

38
 Charles H. Townes 

39
 Nicolay G. Basov 

40
 Aleksandr M. Prokhorov 

تولید هارمونیک فراپیوسته در يک فیبر کريستال فوتونی. با کسب اجازه از 

 .2015 ريزی سال جهانی نور برنامهی  ج. دادلی، رئیس کمیته

http://e-ico.org/node/94
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، بردار 𝜈همچنان باقی است: نور چیست؟ اينشتین فوتون را به عنوان حالتی از میدان الکترومغناطیس با فرکانس  سؤالاين 

 قطبش است. درای با جرم سکون صفر، اسپین يک و دارای دو حالت  فوتون ذرهتصور کرد.  ℎ𝑘ی  هو تکان ℎ𝜈، انرژی 𝑘موج 

 کند که گويی ای رفتار می به گونه کند که تابش نتايج مثبت آزمايش کامپتون ثابت می»اينشتین نوشت:  1924 سال

بنابراين پس از تمام اين  «نه.اانتقال تک ازلحاظانتقال انرژی و چه  ازلحاظهای انرژی گسسته است، چه  بستهمتشکل از 

تمام جمالت به  «کند...که گويی از... تشکیل شده است. ای رفتار می تابش ... به گونه»که  ميگرد یبرمبه اين جمله ها  سال

درک  امّا اولیه پاسخی نداديم، سؤالاگرچه به  نه به اينکه نور چیست. ؛کنند اشاره می ،کند که نور چگونه رفتار میاين

 را متحول ساخته است.مان زيبايی بخشیده است و جهان ما  به زندگی ما از نور ی فزاينده

 دانشمند مستقل، کمبريج، ماساچوست، اياالت متحده آمريکا.بری مسترز، 
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  نویسنده: یزندگینامه

ی  دارای مدرک دکترا از موسسه 41پروفسور بری ر. مسترز

وايتزمن اسرائیل، کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی فلوريدا و 

بروکلین است. تکنیک  ی پلی موسسه ازمدرک کارشناسی 

ی  موسسهی مهندسی بیولوژی  پروفسور مسترز در دانشکده

( به عنوان دانشمند مدعو، در MITفناوری ماساچوست )

ی تاريخ علم دانشگاه هاروارد به عنوان استاد مدعو، در  دانشکده

پزشکی دانشگاه برن به عنوان استاد تمام مدعو  ی چشم دانشکده

شناسی سلولی در  ومی و زيستحضور داشته و استاد تمام آنات

او همچنین با  ی بهداشت و خدمات درمانی است. دانشکده

، انجمن اپتیک آمريکا (AAASانجمن پیشرفت علوم آمريکا )

(OSA و )SPIE مهندسی با -به عنوان مشاور پارلمانی علمی 2000تا  1999. پروفسور مسترز از سال کند همکاری می

AAAS به صورت  1999. او در سال ه استی اياالت متحده خدمت کرد گذاری در کنگره همکاری و به عنوان مشاور قانون

ی  موفق به کسب جايزه« قرنیه کانون میکروسکوپی هم»ی  های خود در زمینه به خاطر پژوهش 42مشترک با دکتر بوهنکه

Vogt 86پزشکی(  شد. پروفسور مسترز  برای تحقیقات چشم ی کشور سويیس ی )باالترين جايزهپزشک چشمتحقیقات  در 

کتاب را نوشته و يا  10 در مجموع است. او  چاپ کرده مختلف های نامه فصل از کتب و مقاله 143ی پژوهشی و  مقاله

چند کانون و میکروسکوپی تحريک  پزشکی؛ میکروسکوپی هم تشخیص در چشم مخرب ریغهای  ويرايش کرده است: روش

 (.43پزشکی )به همراه پیتر سو-مرجع تصويربرداری از سلول زنده؛ هندبوک میکروسکوپی اپتیکی غیرخطی زيست: یفوتون

 دارددر دست تحرير  «وضوح تصويرمیکروسکوپی ابرتفکیک اپتیکی: به دنبال بهبود تفکیک و »کتاب ديگری با عنوان  او

 که توسط انتشارات دانشگاه کمبريج به چاپ خواهد رسید. 

  

                                                 
41

 Barry R. Masters 
42

 Dr. Böhnke 
43

 Peter So 
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  :ی مترجمین ربارهد

از  1392درک کارشناسی مهندسی مکانیک را در سال مپورويس وسف ي

ی کارشناسی ارشد خود در  در حال اتمام دورهدانشگاه زنجان اخذ کرد. او 

ی  های پژوهشی او در دوره شگاه تهران است. فعالیتی اپتیک از دان رشته

های  بعدی با استفاده از تکنیک گیری سه معطوف به اندازهکارشناسی 

ی  بوده است. در دوره دو کاربر نگاری ديجیتالی اپتیکی مانند ماره و تمام

گیری اپتیکی با استفاده از تکنیک  ی اندازه با در زمینهز نی کارشناسی ارشد

 کند.  ی فازی فعالیت می نوين پراش از پله

ی کارشناسی  در حال اتمام دورهاز دانشگاه زنجان اخذ کرد. او  1392را در سال  یزيکفدرک کارشناسی م عسگریگاه پ

گیری  معطوف به اندازهی کارشناسی  های پژوهشی او در دوره است. فعالیت نجانزشگاه ی اپتیک از دان ارشد خود در رشته

با ز نی ی کارشناسی ارشد نگاری ديجیتالی بوده است. در دوره های اپتیکی مانند ماره و تمام بعدی با استفاده از تکنیک سه

 یا دانه نیببررسی خوردگی  و همچنین ی فازی پراش از پله وشراپتیکی با استفاده از  سطوح گیری ی اندازه در زمینه

 کند.  میفعالیت  نگاری ديجیتالی فوالدهای ضدزنگ با استفاده از روش میکروسکوپی تمام
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