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حیات  ملزوماتنور یکی از 

تنھا منبع انرژی  چراکھاست، 

موجود در منابع غذایی را 

. نور با مذھب، دھد یمتشکیل 

 ، شعر،آفرینش ھای افسانھ

یختھ آم فرھنگزبان و  ادبیات،

و  یشگفتاست. نور ھمان  شده 

 ؛زمین است جوّ  یھا یباییز

مانند طلوع و غروب، 

، شفق شمالی و شفق کمان ینرنگ

 بھمرتبط  ھای یھنظر درواقعبینایی است؛  ملزوماتجنوبی. نور از 

 یختار ،یونانی و مسلمان ی فالسفھنور و بینایی از زمان 

برای بینایی بھ نور و قطعات اپتیکی مانند  دارند. ای یدهتن درھم

ی یبینا تواند یماست و جراحی لیزری چشم  نیاز عینک و لنز تماسی

چشمی را تشخیص داده و  ھای یماریب تواند یم. نور بھبود بخشدرا 

 در اتم ھا الکترونبا  کھ یکنش برھم ی یلھوس بھدرمان کند. نور 

 ی یھشبکنوری  ھای یرندهگ ی ارهدرب. این امر شود یم شناساییدھد،  می

 .نیز صادق است ھا یندوربدر  رسانا یمن ھای یرندهگو ھمچنین  چشم

جای دنیا را  ن را در ھرانسا، کنند یممحیط ما را غنی  ھا رنگ

و بھ خانھ، شھر و زندگی ما  دکنن یم زده شگفتو  ندانانگیز یبرم

نور ماه، خورشید و ستارگان  از مردم زمین ی ھمھ. بخشند یمزیبایی 

. نور شود میزیبایی و شگفتی سرشار از  ھا آنو زندگی برند  بھره می

 نور، کاربری، انتقال و شناسایی ایجادسنگ بنای زندگی مدرن است: 

ارتباطات،  است؛ مانند شده یختھ آممختلف زندگی مدرن  یھا جنبھ با

ساخت و تولید، ابزارھای پزشکی، ھنر، نورافشانی، ابزارھای 

و ابزارھای آزمایشگاھی جھت  آموزشی یھا برنامھ، فناوری یستز

جھان،  آفرینشما از  دانشپیشرفت علم و فناوری. نور منبع 

و ماھیت جھانی قوانین فیزیک  نافرآیندھای فوتوفیزیکی در ستارگ

 کسب ، منجر بھسنجی یفطی  سیلھو بھدر سراسر عالم ھستی است. نور، 

شده  ھا مولکولو  ھا اتمساختار  ی دربارهدانش نظری و آزمایشگاھی 

مکانیک  ی توسعھآن با ماده سبب ابداع و  کنش برھماست. نور و 

-Woodwalker.]CC BYچشم، یک آشکارساز فوتون است. اثر 
SA 3.0  
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نور ذھن بسیاری از شعرا، فالسفھ (از قرن پنجم  کوانتومی شده است.

ن را بھ خود مشغول قبل از میالد)، ھنرمندان، دانشمندان و مھندسی

متفاوت از  یھا ملتو  ھا فرھنگ، ھا انسان ،ست. امروزه نورکرده ا

ما را  نور .کند یممرتبط  باھم ی جھانی دھکدهیکدیگر را در یک 

ھنوز ھم  ھا بچھ .کند یمو بھ ھم متصل  انگیزد یبرم، کند یم زده شگفت

 ،کند یماز اینکھ نور چگونھ توسط یک عدسی متمرکز شده و آتش درست 

 درشتدنیای موجودات ریز و  یدناز د. مردم ھمچنان شوند یم زده شگفت

آیند. بھ وجد می ھا تلسکوپو  ھا یکروسکوپم ی یچھدراز   

تاریخی، نور را  ازنظر

یک موج، یک  صورت بھتوان  می

ی کوانتومی و یا یک  ذره

میدان کوانتومی بررسی 

پیچیده است؟ بلھ! کرد. 

» نور چیست؟« سؤال درواقع

معطوف  سؤالبھ این  معموالً 

نور چگونھ «شود کھ  یم

 ویژه بھ». کند؟ رفتار می

شود و با  نور چگونھ منتشر می« سؤالبا  غالباً » نور چیست؟« سؤال

شود. در این متن بھ برخی از  یمعوض » کند؟ یم کنش برھمماده 

-ھای مفھومی دوگانگی موج یشھر -ھای برھمکنش نور یھنظرذره و  ماده 

نقش ی  درباره ھمچنین در اوایل قرن بیستم اشاره خواھم کرد.

آن  کنش برھمدر فھم ما از طبیعت نور و  3آلبرت اینشتین ی پیشگامانھ

درستی  ییدتأی نسبیت اینشتین و  نظریھ با ماده بحث خواھم کرد.

او را در سراسر جھان مشھور ساخت.  ،آزمایش ی یلھوس بھ ھا آن

 را از نور درک ما ،ی اپتیک او در زمینھ ھای فعالیتحال  درعین

جھت نور  استفاده ازدر  را و ھمچنین توانایی مانمود متحول 

درمان،  در بھداشت و ازجملھھای مختلف افزایش داد؛  کاربرد در بخش

بھ مخابرات، فوتونیک و تحقیقات آزمایشگاھی بر فیزیک بنیادی 

-بررسی چگالش بوز ی واسطھ ی گسیل  کارھای او در زمینھ اینشتین.

ی لیزر شد؛ دستگاھی کھ جھان ما را متحول   القایی منجر بھ توسعھ

                                                
3 Albert Einstein 

تصویر چپ: طرحی از کھکشان گرداب چنان کھ از تلسکوپ 
متری)  1ر8ی  (تلسکوپی بازتابی با آینھ» بیر کاسل«

. تصویر Lord Rosse ،(1865شده است؛ اثر لرد راس ( دیده می
میانی: ترکیب عکس دیجیتالی ناسا و سازمان فضایی 

متری در رصدخانھ  0ر9تصویر یک تلسکوپ زمینی اروپا از 
ملی کیت پیک و تصویر تلسکوپ فضایی ھابل. تصویر 

سرخ.غبار فروراست: ھمین کھشکشان در   
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و  4بروگلی ی نور بر لویی دی االت اینشتین درباره. مقساختھ است

» مکانیک موجی«بود و منجر بھ ابداع  یرگذارتأث 5اروین شرودینگر

-نورکنش  اینشتین پلی بین انتشار تابش در فضا و برھم شد. ماده 

کنش بین نور و  اینشتین برھم ،1916تا  1905ھای  ایجاد کرد. بین سال

منجر  امر توضیح داد کھ این ھای نور بستھماده را با جذب و گسیل 

ی فیزیکی شد: قانون فلورسانس استوکس،  بھ توجیھ چندین پدیده

در ی فوتوالکتریک.  یونیزه شدن گازھا با تابش فرابنفش و پدیده

ده فرکانس آستانھ بھ سطح فلز تابانری با نو ،ی فوتوالکتریک پدیده

در  پدیده. از این شود الکترون خارج میسطح  از آنشود و  می

 استفاده شده است. 6یکفوتوالکتر یندهافزاھای نوری مانند  گیرنده

اساس کار لیزرھا را  نیز ی گسیل القایی ی اینشتین درباره فرضیھ

  دھد. تشکیل می

                                                
4 Louis de Broglie 
5 Erwin Schrödinger 
6 Photomultiplier  
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-کنش نور ھای اولیھ روی برھم آزمایش ماده  

کنش نور و ماده پیش از اینشتین جالب و  بررسی مطالعات برھم

، کسی کھ امواج 7، ھاینریش ھرتز1887 سال است. در آموزنده

الکترومغناطیسی انتشاریافتھ را ایجاد، شناسایی و توصیف کرد، 

، ای ی جرقھ تشدیدکنندهمشاھده کرد کھ با تابش نور فرابنفش بر 

 در 8. دستیار او ویلیام ھالواکزیابد میافزایش زنی آن  ظرفیت جرقھ

و توسعھ داد. او نشان داد کھ  هکرد تکراراین آزمایش را  1888 سال

شود کھ بار الکتریکی مثبت  تابش فرابنفش بر فلزات خنثی باعث می

بش فرابنفش را بر ایجاد اثر تا 9جوزف تامسون 1899در  بگیرند.

ی  لولھ( 10ی کروکز ی فلزی در لولھ ] از یک صفحھ[الکترون» گلبول«

ی فلزی را  ھبررسی کرد. تامسون جریان عبوری از صفح )کاتدی

و نشان داد کھ مقدار آن با افزایش شدت و  هگیری کرد اندازه

یابد. او نخستین کسی بود کھ در یک مقالھ  فرکانس تابش افزایش می

بھ این موضوع اشاره کرد کھ اثر نوری ناشی از تابش فرابنفش منجر 

کھ در دانشگاه  11فیلیپ لنارد 1902 سال شود. در بھ گسیل الکترون می

کوتاه از یک المپ قوس  موج طولکرد نشان داد کھ تابش با  کار می کیل

 شود می سطح فلزی منجر بھ گسیل الکترون از آن سطحکربن بر روی یک 

 ،یابد می یشافزا شده یلگسھای  با افزایش شدت نور، تعداد الکترون و

فرکانس  کھ یدرصورتکند. ھمچنین  ھا تغییری نمی انرژی آن کھ یدرحال

 شود. تابش از یک مقدار خاص کمتر باشد، ھیچ الکترونی گسیل نمی

ھای  ی انرژی جنبشی الکترون لنارد ھمچنین نشان داد کھ بیشینھ

ایش ارتباطی با شدت نور تابانده شده ندارد ولی با افز شده یلگس

او اثر تابش سھ فرکانس متفاوت از  یابد. فرکانس تابش، افزایش می

ی آلومینیومی اندازه  ش را بر گسیل الکترون از یک صفحھنور فرابنف

گرفت.  

اینشتین ھای نور بستھ  

 در باب«ی بسیار مھم منتشر کرد:  اینشتین یک مقالھ 1905 سال در

او در این مقالھ  .»نور انتشارایجاد و  پیراموندیدگاه اکتشافی 
                                                
7 Heinrich Hertz 
8 Wilhelm Hallwachs   
9 Joseph J. Thomson 
10 Crookes tube 
11 Philipp Lenard 
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 یآنتروپکرد کھ  ثابتبا استفاده از ترمودینامیک آماری بولتزمن 

شکلی مشابھ با ، شود کھ با قانون توزیع وین توصیف می ،تابش

ھای انرژی  بستھذرات بنیادی یا ھمان  از یک ترکیب گازی یآنتروپ

 متناسبانرژی با فرکانس موج  ی بستھھر  کھ یطور بھاست، ا را دار

با چگالی کم (در حد صحت قانون  فام تکتابش «است. اینشتین نوشت: 

ℎ𝜈تابش جسم سیاه وین،  𝑘𝑇 ≫ ای  بھ گونھترمودینامیکی  صورت بھ) 1

ا انرژی ھای تابشی مستقل از ھم ب بستھشامل گویی کند کھ  رفتار می

فرکانس نور  𝜈ثابت بولتزمن و  𝑘ثابت پالنک،  ℎ »است. ℎ𝜈مقدار  بھ

ای  ی نقطھ ی نور از یک چشمھ وقتی کھ یک باریکھ«عالوه بر این،  است.

شود، انرژی بھ صورت پیوستھ در یک حجم در حال افزایش  خارج می

کھ  انرژی است ھای بستھشود، بلکھ شامل تعداد محدودی از  توزیع نمی

کنند و  ھستند، بدون اینکھ تقسیم شوند حرکت می دهیجاگزفضا در 

اینشتین از  » شوند. فقط بھ صورت یک واحد کامل جذب یا ایجاد می

کند.  بھ جای ھم استفاده می نوری  بستھانرژی و ی  بستھھای  واژه

ی  ی موجی پیوستھ در انتشار تابش با نظریھمفھوم انرژی گسستھ 

ی بعد  تابش الکترومغناطیس در تناقض است. یک دھھ ی ماکسول درباره

𝑝اندازه حرکت اینشتین  1916 سال در = ℎ𝜈 𝑐  ی  بستھو جرم سکون صفر

ی  در نظریھ جذب تابشگسیل و «بررسی کرد:  اش خود را در مقالھ نور

.318، ص 18ی انجمن فیزیک آلمان، جلد  مجلھ، »کوانتومی  

فوتون  

را در  »فوتون« ی واژه 12فیزیکدان آمریکایی، گیلبرت لوییس-شیمی

بھ نظر درست «کرد.  ابداع 1926 سال در 13نیچری  ای در مجلھ مقالھ

نور،  نور، گلبول ی هن ذرااز این موجودات فرضی بھ عنو نیست کھ

ا فقط ھ آن شودفرض  کھ یدرحالصحبت کنیم  نوری  بستھکوانتوم نور یا 

حامل انرژی تابشی از وجودشان را بھ عنوان  یا قھیدق کی کسری

عمرشان بھ عنوان یک عضو ساختاری  ی بقیھدر حال اینکھ ، گذرانند می

من در اینجا وجود یک اتم مانند. بنابراین  مھم داخل اتم باقی می

گرچھ نور نیست ولی نقش اکھ  کنم یمفرضی بھ نام فوتون را پیشنھاد 

 لوییس در ازآنکھ پس »کند. مھمی در تمامی فرآیندھای تابشی ایفا می

                                                
12 Gilbert N. Lewis 
13 Nature 



7  
 

، بسیاری از فیزیکدانان از کردی فوتون را پیشنھاد  کلمھ 1926 سال

اینشتین استفاده کردند.  نور ی بستھ این کلمھ بھ عنوان نامی برای

با اینشتین متفاوت  کامالً مفھوم فوتون از دیدگاه لوییس  ،ھرچند

 سال دانشمند دیگر قبل از 4 حداقل، 14بود. طبق مطالعات ه. کریگ

تنھا چیزی کھ از ند. فوتون را پیشنھاد داده بود ی کلمھ 1926

بود. ی فوتون  کلمھ، ی فوتون بھ جا ماند ی لوییس درباره نظریھ

تحت  15المب 1995ی سال  در مقالھ ،مدارک تاریخی بیشتر در این مورد

-پاد«عنوان  آمده است.  »فوتون  

  

                                                
14 H. Kragh 
15 Lamb 
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اثر فوتوالکتریک را  ،ی نور درباره ی کوانتومی اینشتین نظریھ

کند توجیھ می  

ی کوانتومی خود برای  از نظریھ نینشتیا

ی فوتوالکتریک استفاده کرد.  توضیح پدیده

ی موجی ماکسول  این در حالی بود کھ نظریھ

قادر بھ توجیھ این پدیده نبود. اینشتین 

 گونھ نیا فام تکاگر تابش «نوشتھ است: 

یک محیط  ،رفتار کند... کھ گویی تابش

انرژی بھ  ھای بستھناپیوستھ شامل 

است، آنگاه بھ نظر منطقی  ℎ𝜈ی  اندازه

آیا قوانین حاکم  ببینیمخواھد بود کھ 

ای  بر تابش و انتشار نور نیز بھ گونھ

انرژی ھای  این بستھکھ نور شامل  ھستند

با ماده اینشتین فرض کرد کھ نور  »باشد؟

دھد. او ھمچنین  کنش می نور کوانتومی برھمیا جذب  تابش ی لھیوس بھ

 نینشتیامعرفی کرد.  کننده جیگی  جدید برای این پدیده سازوکاریک 

بیان کرد:  گونھ نیای اثر فوتوالکتریک را  ی خود درباره نظریھ

ھا بھ  کند و انرژی آن ی سطحی ماده نفوذ می بھ الیھ ھای نور بستھ«

تمام انرژی  نور ی بستھیک شود.  ھا تبدیل می انرژی جنبشی الکترون

 ھایی کھ الکترون«او نوشت:  »دھد.  بھ یک الکترون می صرفاً خود را 

د مقداری از نسطح آن برس کھ بھتا زمانی  ھستند در بخش داخلی جسم

عالوه بر این، او فرض کرد  ».دھند میانرژی جنبشی خود را از دست 

 برای اینکھ بتواند از ماده خارج شود، الکترون در سطح فلز یک کھ

ماده مقدار مشخصی (تابع کار کھ برای ھر  Φباید کاری بھ مقدار 

کھ آن را داخل ماده نگھ ای  تا بر نیروی جاذبھ است) انجام دھد

ی انرژی جنبشی این الکترون پس از جدا  بیشینھ غلبھ کند. ،دارد می

ℎ𝜈شدن از ماده بھ مقدار  −Φ این  ،خواھد بود. در نمادگذاری جدید

𝑒𝑉رابطھ بھ شکل  = ℎ𝜈 −Φ د کھ در آن شو نوشتھ می𝑒  و  الکترونبار𝑉 

ی گسیل ھا ترین فوتوالکترون پتانسیلی است کھ برای متوقف کردن سریع

ی کوانتومی  الزم است. این اولین فرمول در نظریھ شده از جسم

. عکس از ف. 1921اینشتین در سال 
اشموتزر در  
Wikipedia Commons.  
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ی  بیشینھ 16آرتور ل. ھیوز 1912کنش نور و ماده است. در سال  برھم

و گیری  اندازه ھای خروجی از فلزات مختلف را سرعت فوتوالکترون

  کرد. دییتأفرمول اینشتین را 

  

                                                
16 Arthur L. Hughes 
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ای دیگر ھ ه ی کوانتومی، در حوز ھنظری مصداق آزمایشگاھیاولین 

اتفاق افتاد. در این مورد اینشتین  1907تابش، در سال  جز بھفیزیک 

ی  در مادهتوان از کوانتومی کردن انرژی  نشان داد کھ چگونھ می

بھ  ظرفیت گرمایی یرعادیغاینشتین وابستگی چگال استفاده کرد. 

ای از  شبکھسازی یک جامد بھ شکل  در جامدات را با مدل دما

ی اینشتین با نتایج  ھای کوانتومی توضیح داد. رابطھ نوسانگر

در سال  18و ھمکارش فردریک ا. لیندمن 17رنستنوالتر  کھآزمایشی 

داشت. توافق خوبیانجام دادند،  1910  

 1905ی او در  بھ مقالھ 1922نوبل فیزیک اینشتین در سال ی  جایزه

خدمات او بھ  پاس بھ« است: اثر فوتوالکتریک اشاره کرده ی درباره

زمانی  »برای کشف قانون اثر فوتوالکتریک. ژهیو بھفیزیک نظری و 

، کرد ی اثر فوتوالکتریک کار می ی خود درباره کھ اینشتین روی نظریھ

، ھندریک 19دنیا مانند ماکس پالنک ی فیزیکدانان برجستھبسیاری از 

 23و آرنولد زومرفلد 22، ویلھلم وین21، ماکس فون لو20ا. لورنتز

 . ایننور را بپذیرند ی دربارهاو   ی کوانتومی یھتوانستند نظر نمی

ی موجی  نظریھ بای تداخل نور بود کھ  پدیده وجودبھ علت  مخالفت،

لورنتز ھر دو پذیرفتند کھ تابش با  شود. پالنک و میتوجیھ نور 

کنش داشتھ باشد، اما این مفھوم را  ماده بھ صورت کوانتومی برھم

بھ صورت یک موج در فضا منتشر  ییتنھا بھھر یک  نور ھای بستھکھ 

 بود کھ در 24یوھان اشتارک توجھ قابلیک استثناء  شوند، نپذیرفتند.

ھاد ی ایکس پیشن را در اشعھ دهیجاگزانرژی  ھای بستھوجود  1909 سال

متوجھ  نینشتیا حمایت کرد. نینشتیاکوانتومی  ی و ھمچنین از نظریھ

ی  شود. او در کنگرهیا رد  دییتأ ا آزمایشبباید اش  شد کھ نظریھ

 ی نظریھ(من بر موقتی بودن این نظریھ « گفت: 1911در سال  25سولوای

در  26بروگلی موریس دی 1921 سال در »دارم. دیتأک )نور کوانتومی

                                                
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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سولوای در بروکسل اعالم کرد کھ تحلیل او از اثر ی  کنگرهسومین 

 مادهھای  ه کھ منجر بھ خارج شدن الکترونی ایکس بر ماد اشعھ

قابل  ،دارد ℎ𝜈ی ایکس انرژی بھ مقدار  شود، با فرض اینکھ اشعھ می

ی نور  دربارهی اینشتین  توجیھ است. برادرش لویی دی بروگلی مقالھ

 ی نور بستھرا مطالعھ کرد و با توجھ بھ مفھومی کھ اینشتین از 

-ی موجی ارائھ کرده بود، بھ نظریھ ای خود رسید. اروین  ذره

مکانیک  ،ی لویی دی بروگلی ھای اولیھ شرودینگر بر اساس استدالل

موجی را ابداع کرد.  

نینشتیاآزمایشگاھی کوانتوم نوری  دییتأھا و سپس  تردید  

رابرت ا.  1916 سال در

 ،با یک آزمایش 27میلیکان

نشتین ای کیفوتوالکتری  نظریھ

و  کرد دییتأرا با دقت باال 

رد را اقبلی لن یھا شیآزما

میلیکان نشان بھبود بخشید. 

انرژی جنبشی ی  بیشینھ داد کھ

با فرکانس  شده گسیلھای  الکترون

وی با رسم متناسب است. تابش 

نمودار ولتاژ توقف گسیل 

الکترون در مقابل فرکانس تابش 

و با برای فلزات مختلف نور 

 ،برازش یک خط بھ این نمودار

کھ  ،آورد بھ دسترا  ℎاینشتین، مقدار ثابت پالنک  ینیب شیپمطابق 

ھمچنین  برابر بود. 1901 سال او در ی با مقدار آن در مقالھ

از فلز با  شده لیگسھای  میلیکان نشان داد کھ تعداد فوتوالکترون

ی کوانتوم نوری  او نیز نظریھ حال نیبااشدت تابش متناسب است. 

اینشتین را رد کرد.  

                                                
27 Robert A. Millikan 

نما) برای  3اینشتین. توزیع سرعت (-چگالش بوز
 ھای رادیوم کھ کشف حالت جدیدی از ماده گاز اتم

اینشتین را تایید -ی چگال بوز بھ عنوان ماده
-کند تصویر سمت چپ: قبل از بروز چگالش بوز می

اینشتین. تصویر وسط: لحظاتی پس از بروز 
تر چگالش. تصویر سمت راست: پس از تبخیر بیش

تصویر  ماند. می ی چگال خالص باقی تقریبا ماده
-NIST/JILA/CUاز سازمان ملی استاندازد آمریکا. 

Boulder  
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مستقل  29و پیتر دبای 28آرتور ھالی کامپتون نکھیازا پس، 1923 سال در

ی ایکس توسط  ی پراش اشعھ ی خود را درباره از یکدیگر مقالھ

 ،ی نور کوانتومی اینشتین منتشر کردند ھبر اساس نظری ھا الکترون

 ی نور کوانتومی اینشتین را پذیرفت. نظریھبالخره ی فیزیک  جامعھ

 ھای المانی ایکس و گاما را با استفاده از  کامپتون پراش اشعھ

نشان داد کھ انرژی  1923 سال ی او در کرد. نظریھررسی نوری ب

تابانده شده کمتر  ھای نور بستھاز انرژی  ،پراشیده ھای نور بستھ

ن  ی افزایش انرژی جنبشی الکترو بھ اندازه ھا است و اختالف آن

آورد کھ افزایش طول  بھ دستکامپتون فرمولی را شده است.  زده پس

بین پرتو تابانده شده و پرتو  𝜃ی  موج پرتو پراشیده را بھ زاویھ

توسط  !𝜈ی ایکس با فرکانس  اشعھ بستھیک کند.  پراشیده مرتبط می

الکترون پراشنده قبل از پراش شود.  پراشیده می 𝑚الکترونی بھ جرم 

 ،پس از برخورد با تابش کوانتومی شده است ودر حالت سکون فرض 

انرژی و تکانھ در طی  شود. او با فرض پایستگی الکترون پس زده می

ی تغییر طول موج  برای محاسبھی پراش خود را  معادلھ ،فرآیند پراش

آورد: بھ دستی ایکس  اشعھ  

𝜆 − 𝜆! =
ℎ
𝑚𝑐 1− cos𝜃  . 

 دییتأبسیار دقیق  یھا شیآزمای خود را با یک سری  کامپتون نظریھ

توافق زیبای بین مقادیر نظری و آزمایشی پراش «نوشت: کرد. او 

است... حتی بھ یک ثابت ساده نیز برای ارتباط دادن  آورتر شگفت

او دریافت کھ مقدار افزایش طول موج  »این دو مقدار نیاز نیست.

گیری  نتیجھ طور نیااز مقدار طول موج مستقل است. کامپتون سپس 

ھمچنین ...این ی کوانتومی است.  دهی ایکس یک پدی پراش اشعھ« کرد:

دھد کھ تابش کوانتومی عالوه بر  نشان می یا کننده قانع طور بھنظریھ 

  »کند. نیز با خود حمل می دار جھت ی تکانھ ،انرژی

ذره در نور-ی دوگانی موج ی اینشتین درباره نظریھ  

-یدوگانی موج ی نظریھ ھای ریشھ ی  در مقالھ توان یرا م ای نور ذره

در باب «: انرژی یافتھای  یزخی افت و  درباره 1909 اینشتین در سال

                                                
28 Arthur Holly Compton 
29 Peter Debye 
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ھای انرژی و تکانھ  افت و خیزاینشتین  »تابش. ی مسئلھعلی فوضعیت 

و این روش  محاسبھ کرد )1905( را در تحلیل خود از حرکت براونی

 ی افت و خیز تحلیلی را در تابش جسم سیاه بھ کار بست. او نظریھ

 یکیمکان ریغ ی مسئلھمکانیکی (ذرات براونی) خود را بھ  سیستم

تابش جسم سیاه تعمیم داد. اینشتین افت و خیزھای انرژی تابش جسم 

 قرار گرفتھ 𝑇و دمای  𝑉با حجم  دما ھمسیاه را کھ در یک کاواک 

با در نظر گرفتن قانون توزیع جسم سیاه  او مطالعھ کرد. است،

محاسبھ کرد: گونھ نیاپالنک، واریانس افت و خیز انرژی را بھ   

 

انرژی  𝐸میانگین آماری،  ی دھنده نشان< >  عالمت رابطھکھ در این 

𝜈و  𝜈تابش با فرکانس بین  + 𝑑𝜈  و𝑐  است. این رابطھ  خألسرعت نور در

تحت عنوان فرمول افت و خیز اینشتین برای تابش جسم سیاه شناختھ 

ی  وی با توجھ بھ تحلیل مکانیک آماری نتیجھ گرفت کھ جملھشود.  می

سمت راست این معادلھ بھ خاصیت کوانتومی تابش مربوط است. اول 

ھای  در حد فرکانس ،خطی است ،انرژی میانگین برحسباین جملھ کھ 

اینشتین نتیجھ کند.  جایی کھ قانون وین صدق می ؛دھد یمباال رخ 

ویژه افت و خیز انرژی آن، معادل با یک  طور بھگرفت کھ تابش، و 

کھ ھر یک  ھای نور است بستھ، یا ھمان ھمگاز با ذرات مستقل از 

او با استفاده  از تحلیل ابعادی  دارند. ℎ𝜈برابر با  یانرژی

کھ با مجذور انرژی میانگین مرتبط  ،ی دوم نتیجھ گرفت کھ جملھ

ھای  این جملھ در حد فرکانسشود.  از تداخل امواج نتیجھ می ،است

داخل کاواک از  کرد کھ تابش تصور میدھد. اینشتین  رخ می پایین

ھای نرمال زیادی تشکیل شده است کھ دامنھ، فاز و قطبش  مود

او فرض کرد کھ شوند.  متفاوتی دارند و در جھات متفاوتی منتشر می

 امواجاز تداخل بین ناشی افت و خیز در ھر حجم جزئی از کاواک 

در بعدی  قدم...«اینشتین نوشت:  1909 سال درتخت متفاوت باشد. 

کھ در آن بتوان نور را با رساند  ای می ما را بھ نظریھری فیزیک نظ

»ی تابش تفسیر کرد. ی موجی و نظریھ ترکیبی از نظریھ  

ی گسیل القایی اینشتین نظریھ  

( )
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 ی مسئلھرا معرفی کرد، بھ ی نور  بستھاینشتین  نکھیازا پسھ سال نُ 

-کنش نور برھم  در ھای مختلف انرژی حالت، بھ ویژه گذار بین ماده

 1916سال در  او بازگشت. ،این گذارھادر ھای نور  بستھو نقش  ھا اتم

، »ی کوانتومی گسیل و جذب تابش در نظریھ«با عنوان  ای در مقالھ

گسیل القایی را معرفی کرد. این مقالھ بھ خاطر معرفی رویکرد 

 𝐵و  𝐴 معروف ضرایب است.اھمیت  حائزاحتماالتی در فیزیک کوانتومی 

ی فرآیند گسیل القایی و گسیل  بینی او درباره اینشتین و پیش

در آن زمان این مفھوم کھ در این مقالھ آمده است.  ،خودی خودبھ

 ،شود انجام می نور یھا بستھجذب و گسیل  ی لھیوس بھھا  انرژی در اتم

 30ی بور بود. نظریھی فیزیک پذیرفتھ نشده  عام در جامعھ طور بھ

 درواقع بود وھا نکرده  ای بھ فوتون ھیدروژن اشارهی اتم  درباره

فھوم را این م 1920ی  بور تا اوایل دھھ

است کھ حتی ماکس  توجھ قابلکرد.  رد می

گذار  پالنک کھ از او بھ عنوان پایھ

یاد  1900ی کوانتومی در سال  نظریھ

تا  واقعیت کوانتومی بودن راود، ش می

ھای انرژی اتم  کھ بور تراز 1913سال 

کوانتومی کرد، قبول ھیدروژن را 

نداشت.   

نتیجھ گرفت کھ میدان تابشی  نینشتیا

او یک سیستم  ھا شود. افزایش یا کاھش انرژی اتمتواند منجر بھ  می

اتمی را با دو حالت باال و پایین در نظر گرفت کھ گذار انرژی بین 

انرژی مقدار  وبا جذب یا گسیل یک فوتون ھمراه است  دو حالت  آن

اگر یک اتم یک  برابر است.با اختالف انرژی دو تراز این فوتون 

 ی انرژی آن داخل آن بھ اندازه یھا الکترونفوتون جذب کند، انرژی 

اتمی کھ گیرد.  یابد و در حالت برانگیختھ قرار می فوتون افزایش می

خودی  بھخود طور بھتواند  داشتھ باشد، میدر حالت برانگیختھ قرار 

یک فوتون تابش کند. در این صورت این اتم در حالتی با انرژی 

انرژی فوتون گیرد.  قرار می ،یا ھمان حالت پایھتر  الکترونی پایین

                                                
30 Bohr 

ی اولین لیزر رابی قطعات تشکیل دھنده  
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با اختالف انرژی بین دو حالت برانگیختھ و حالت پایھ  شده دهیتاب

تواند حتی بدون  برانگیختھ میخودی از حالت  بھگسیل خودبرابر است. 

گسیل القایی اتمی اینکھ میدانی بھ اتم تابیده شود، رخ دھد. در 

کھ در یک حالت برانگیختھ قرار گرفتھ است با یک میدان 

منجر بھ یک گذار  کنش این برھم دھد و کنش می الکترومغناطیس برھم

. شود تر انرژی می الکترونی از حالت برانگیختھ بھ حالت پایین

 شده دهیتاباختالف انرژی بین این دو حالت بھ میدان الکترومغناطیس 

فوتونی کھ در طی این فرآیند ساختھ یابد.  انتقال می ،بھ اتم

 شده دهیتاببا فوتون فرکانس، فاز، قطبش و جھت انتشار در شود  می

است. یکسان  

او فت. ھا را در تعادل دمایی در نظر گر یک مجموعھ از اتم اینشتین

کھ گذار  ،یک فرآیند شامل دو حالت انرژی باال و پایین را فرض کرد

با با انرژی برابر  دو تراز توسط جذب یا گسیل یک فوتون بین این

ی در ھا تعداد اتماو پذیرد.  نجام میا دو ترازاختالف انرژی بین 

 ،حالت باال و یا حالت پایین را ثابت فرض کرد. در تعادل دمایی

تعداد کنند با  تابش را جذب میکھ در واحد زمان  ھایی تعداد اتم

کنند برابر است.  ھایی کھ در ھمان زمان تابش را گسیل می اتم  

اولی زمانی است اینشتین دو نوع گذار را از یکدیگر تفکیک کرد. 

خارجی رخ دھد. او از روشی مشابھ  راتیتأثکھ گسیل تابش در غیاب 

قانون فروپاشی رادیواکتیو رادرفورد استفاده کرد. در زبان مدرن 

افتد  زمانی اتفاق میو آن  نامند میی خود این فرآیند را گسیل خودبھ

 𝐴القایی با ثابت کھ ھیچ تابش خارجی بر اتم موجود نیست. گسیل 

این فرآیند بھ وجود  ی جھیدرنتفوتونی کھ شود.  می توصیفاینشتین 

ناشی از  ،م گذاروتواند در ھر جھتی منتشر شود. نوع د می دیآ یم

اتم و میدان تابیده بر آن است. اینشتین فرض کرد کھ کنش بین  برھم

ھا  و منجر بھ گذار بین حالتاثر این تابش با شدت آن متناسب است 

برای تابش در  میکروسکوپیک یریپذ بازگشتاینشتین با فرض شود.  می

نرخ انتقال انرژی از  در ھر انتقال، در نظر گرفت کھ ،حالت تعادل

باید با نرخ گذار از حالت باال بھ حالت حالت باال ھ حالت پایین ب

اینشتین فرض کرد فرآیند گسیل القایی بھ شکلی پایین برابر باشد. 



16  
 

کھ ترازھای انرژی یک اتم در تعادل با میدان تابشی  فتدیباتفاق 

از توزیع بولتزمن تبعیت کنند و با قانون تابش پالنک مطابقت 

 𝐵اگر ضریب اینشتین برای گسیل القایی (ضریب داشتھ باشند. 

ھای انرژی در تعادل دمایی از توزیع  اینشتین) صفر باشد، حالت

انرژی ھایی کھ  یی تعداد اتمدر تعادل دماکنند.  بولتزمن پیروی نمی

دھند برابر است.  ھایی کھ انرژی از دست می با تعداد اتم رندیگ یم

او نتیجھ گرفت کھ احتمال جذب و گسیل القایی برابر باشند. ضرایب 

شوند. اینشتین مستقل از چگالی تابش تعریف می  
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یک الکترودینامیک و مکانیک جدید  کھ یدرصورتاینشتین پیشنھاد کرد 

در توافق با فرضیات کوانتومی موجود باشد (یک مکانیک کوانتومی 

 1972بینی در سال  قابل محاسبھ ھستند. این پیش 𝐵و  𝐴جدید) ضرایب 

از مکانیک کوانتومی خودش  با استفاده دیراک توسط دیراک محقق شد.

اینشتین   𝐴دیگر ضریب  ی اینشتین و در مقالھ 𝐵در یک مقالھ ضریب 

آورد.  بھ دسترا خودی)  (گسیل خودبھ  

ی اینشتین  آزمایشگاھی نظریھ دییتأ

ھا سال پس  ده ،ی گسیل القایی درباره

بینی نظری او رخ داد.  پیشاز 

با عنوان  ای در مقالھ 31برتولوتی

 »دیر اختراع شد؟ قدر نیاچرا لیزر «

ی طوالنی  ی دالیل این فاصلھ درباره

 1954 سال در .32توضیح داده است

 36میزر 35و تاونز 34، زیگر33گوردون

گسیل  ی لھیوس بھ(تقویت مایکروویو 

ی مایکروویو کار  را اختراع کردند کھ در حوزه القایی تابش)

موفق شد گسیل القایی را در  37مایمنتئودور ه.  1960 سال درکرد.  می

 یک کریستال رابی بھ عنوان بخشی از اولین لیزر ایجاد کند. در

، 38مشترک بھ چارلز ه. تاونز طور بھ ی نوبل فیزیک جایزه 1964 سال

برای کارھای مستقل  40و الکساندر م. پروخروف 39نیکوالی گ. باسوف

داده شد.ھا روی لیزر  آن  

  

                                                
31 Bertolotti 

ico.org/node/94-http://e: ینک. ل82 ی ، شماره2010 ی یھ، ژانوICO ی خبرنامھ ر ک بھ32   
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 ھارمونیک فراپیوستھ در یک فیبر 
کریستال فوتونی. با کسب اجازه از ج. 

ریزی سال  برنامھی  دادلی، رئیس کمیتھ
.2015 جھانی نور  
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ھمچنان باقی است: نور چیست؟ اینشتین فوتون را بھ  سؤالاین 

، 𝑘، بردار موج 𝜈عنوان حالتی از میدان الکترومغناطیس با فرکانس 

ای با جرم سکون صفر،  فوتون ذرهتصور کرد.  ℎ𝑘ی  ھو تکان ℎ𝜈انرژی 

اینشتین نوشت:  1924 سال قطبش است. دراسپین یک و دارای دو حالت 

ای  بھ گونھ کند کھ تابش نتایج مثبت آزمایش کامپتون ثابت می«

ھای انرژی گسستھ است، چھ  بستھمتشکل از  کند کھ گویی رفتار می

بنابراین پس  »نھ.اانتقال تک ازلحاظانتقال انرژی و چھ  ازلحاظ

تابش ... بھ «کھ  میگرد یبرمبھ این جملھ ھا  از تمام این سال

تمام جمالت  »کند...کھ گویی از... تشکیل شده است. ای رفتار می گونھ

نھ بھ اینکھ  ؛کنند اشاره می ،کند کھ نور چگونھ رفتار میبھ این

 ی درک فزاینده اّما اولیھ پاسخی ندادیم، سؤالاگرچھ بھ  نور چیست.

را متحول مان زیبایی بخشیده است و جھان ما  بھ زندگی ما از نور

ساختھ است.  

دانشمند مستقل، کمبریج، ماساچوست، ایاالت متحده بری مسترز، 

آمریکا.  

  



19  
 

  نویسنده: یزندگینامھ

دارای  41پروفسور بری ر. مسترز

وایتزمن ی  مدرک دکترا از موسسھ

اسرائیل، کارشناسی ارشد از 

دانشگاه دولتی فلوریدا و مدرک 

تکنیک  ی پلی موسسھ ازکارشناسی 

بروکلین است. پروفسور مسترز در 

ی  موسسھی مھندسی بیولوژی  دانشکده

) بھ عنوان MITفناوری ماساچوست (

ی تاریخ  دانشمند مدعو، در دانشکده

علم دانشگاه ھاروارد بھ عنوان 

پزشکی  ی چشم استاد مدعو، در دانشکده

دانشگاه برن بھ عنوان استاد تمام 

مدعو حضور داشتھ و استاد تمام 

شناسی سلولی در  ومی و زیستآنات

او ھمچنین با انجمن  ی بھداشت و خدمات درمانی است. دانشکده

 SPIE) و OSA، انجمن اپتیک آمریکا ()AAASپیشرفت علوم آمریکا (

بھ عنوان مشاور  2000تا  1999. پروفسور مسترز از سال کند ھمکاری می

ھمکاری و بھ عنوان مشاور  AAASمھندسی با -پارلمانی علمی

. او در سال ه استی ایاالت متحده خدمت کرد گذاری در کنگره قانون

ھای خود در  بھ خاطر پژوھش 42بھ صورت مشترک با دکتر بوھنکھ 1999

 در Vogtی  موفق بھ کسب جایزه» قرنیھ کانون میکروسکوپی ھم«ی  زمینھ

برای تحقیقات  ی کشور سوییس ی (باالترین جایزهپزشک چشمتحقیقات 

فصل از  143ی پژوھشی و  مقالھ 86پزشکی)  شد. پروفسور مسترز  چشم

کتاب را  10 در مجموع است. او  چاپ کرده مختلف ھای نامھ کتب و مقالھ

تشخیص در  مخرب ریغھای  نوشتھ و یا ویرایش کرده است: روش

: یچند فوتونکانون و میکروسکوپی تحریک  پزشکی؛ میکروسکوپی ھم چشم

مرجع تصویربرداری از سلول زنده؛ ھندبوک میکروسکوپی اپتیکی 

کتاب دیگری با  او ).43پزشکی (بھ ھمراه پیتر سو-غیرخطی زیست

                                                
41 Barry R. Masters 
42 Dr. Böhnke 
43 Peter So 



20  
 

میکروسکوپی ابرتفکیک اپتیکی: بھ دنبال بھبود تفکیک و «عنوان 

کھ توسط انتشارات دانشگاه  دارددر دست تحریر  »وضوح تصویر

کمبریج بھ چاپ خواھد رسید.   
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  :ی مترجمین درباره

مدرک کارشناسی مھندسی یوسف پورویس 

از دانشگاه  1392مکانیک را در سال 

ی  زنجان اخذ کرد. او در حال اتمام دوره

ی اپتیک از  کارشناسی ارشد خود در رشتھ

ھای پژوھشی  دانشگاه تھران است. فعالیت

ی کارشناسی معطوف بھ  او در دوره

استفاده از بعدی با  گیری سھ اندازه

ھای اپتیکی مانند ماره و  تکنیک

نگاری دیجیتالی و کاربرد بوده است.  تمام

گیری اپتیکی با  ی اندازه ز با در زمینھی کارشناسی ارشد نی در دوره

کند.  ی فازی فعالیت می استفاده از تکنیک نوین پراش از پلھ  

ه از دانشگا 1392پگاه عسگری مدرک کارشناسی فیزیک را در سال 

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

ھای پژوھشی او در  ی اپتیک از دانشگاه زنجان است. فعالیت رشتھ

بعدی با استفاده از  گیری سھ ی کارشناسی معطوف بھ اندازه دوره

نگاری دیجیتالی بوده است. در  ھای اپتیکی مانند ماره و تمام تکنیک

اپتیکی  سطوح گیری ی اندازه ز با در زمینھی ارشد نیی کارشناس دوره

و ھمچنین بررسی خوردگی  ی فازی پراش از پلھ روشبا استفاده از 

فوالدھای ضدزنگ با استفاده از روش میکروسکوپی  یا دانھ نیب

کند.  فعالیت می نگاری دیجیتالی تمام  
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