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فارسی ترجمه و  به زبان  لیزر  تاکنون کتاب های زیادی درباره ی 
تألیف شده اند. در میان این کتاب ها کتاب کنونی جایگاه ویژه ای 
دارد چون در آن راوی داستان اختراع لیزر، مخترع آن چارلز اچ 
تانز است. کتابی است خواندنی و آموزنده که می تواند چراغی 
روایت  باشد.  ایران مان  استعداد  با  و  جوان  خوانندگان  فراراه 
فراز  آوان کودکی، علیرغم  از  انسانی است که  تالش بی وقفه ی 
و نشیب های طاقت فرسای فراوان تحقیق، حس کنجکاوی او را 
کماکان به پیش می راند و در آن شکل گیری شخصیتی به راستی 

علم اندیش ترسیم می شود. 
از آقای حمید لقمانی که در کمال دقت ویرایش این ترجمه 
صمیمانه  درآورد  کنونی  شکل  به  را  آن  و  گرفت  به عهده  را 

سپاسگزاریم.

جمیل آریایی
اسماعیل مهدی زاده



بانی این کتاب بنیاد آلفرد پ اسلون بود که از من خواست تاریخچه ی 
لیزر را بنویسم. این کتاب داستان لیزر است و در کنار آن داستان زندگی 
خصوصی مِن دانشمند نیز هست. داستان زندگی ام را به این خاطر بازگو 
کرده ام که توسعه ی علم و تکنولوژی نوین ناگزیر به انسان ها، برخوردشان 
را  آن  می توان  که  است  وابسته  آن ها  انگیزه های  تقابل  و  یکدیگر،  با 
جامعه شناسی علم نامید. قلمروی چون دامنه ی لیزر از ایده ی تك افتاده ای 
سرچشمه نمی گیرد، بلکه حاصل محیط های علمی، کنجکاوی ها، تالش ها، 

معماها و همکاری انسان های زیادی است. 
رویارویی با سیاست های دولتی، نظامی و مسایل بین المللی نیز بخشی 
از داستان لیزر و علم است که در قرن بیستم دانشمندان روزبه روز بیشتر 

به آن پرداخته اند. 
تحقیقات نسبتاً گسترده ی من در علم و گاه به گاه در خدمات دولتی 
که با چند جابه جایی از مکانی به مکان دیگر و از شغلی به شغل دیگر 
ممکن  فرانسس  همسرم  تدبیر  و  سخاوت مندانه  حمایت  با  بود،  همراه 
شده است و من و داستان این کتاب بسی مرهون او هستیم. این کتاب به 
نویسنده ی مطالب علمی چارلز پتیت نیز مدیون است که در سازمان دهی 
و نگارش کتاب و نیز توصیه های مهم ویرایشی خیلی به من کمك کرد. 
بدون او نمی توانستم این کتاب را بنویسم. سپاس من به منشی کاردانم 

مارنی الهینی که در آماده سازی کتاب مرا یاری داد. 
امیدوارم این داستان شیوه ی شکل گیری ایده ها، علم، و زندگی علمی 

در عصر کنونی را به گونه ای واقعی و جذاب نمایانده باشد. 

چارلز اچ تانز
برکلی، کالیفرنیا



۱
نوری که مستقیم می درخشد

روز 21 جوالی سال 1969 نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین دو فضانورد آمریکایی 
آرایه ای از آیینه های کوچك را روی ماه قرار دادند و آن ها را رو به زمین گرفتند. 
با آن ها دو گروه از اخترفیزیکدان ها بر روی زمین )در فاصله ی 240,000  همزمان 
دانشگاه  مك دونالد  رصدخانه ی  و  کالیفرنیا  دانشگاه  لیك  رصدخانه ی  در  مایلی( 
تگزاس ابزار کوچکی را روی دو تلسکوپ بزرگ نصب کردند. این دو گروه مکان 
دقیق فرود نخستین انسان را روی ماه تعیین کردند. ده روز بعد گروه رصدخانه ی لیك 
تلسکوپ خود را به سوی این مکان دقیق نشانه رفت و پالس کوچکی را به قطعه ی 
سخت افزاری ظریفی فرستادند که به تلسکوپ افزوده بودند. چند روز بعد که آسمان 
تگزاس غربی صاف شد گروه رصدخانه ی مك دونالد نیز همان مراحل را انجام دادند. 
در قلب هریك از تلسکوپ ها باریکه ی نازکی از نور قرمز فوق العاده خالص که از 
بلور یاقوت مصنوعی بیرون می آمد آسمان را شکافت و در فضای نزدیك به خالء 
وارد شد. این پرتوها پس از پیمودن 240,000 مایل تنها 1,000 یارد باز شده بودند 
که بر آیینه های فضانوردان تابیدند. اندکی بیش از یك پس از آن که این نور به آیینه ها 
برخورد کرد، افراد دو گروه کالیفرنیا و تگزاس هرکدام بازتاب های ضعیف این نور را 
آشکار کردند. از بازه ی زمانی بین فرستادن پالس نور و برگشت آن، فاصله  ی زمین تا 

ماه با خطایی در حدود یك اینچ محاسبه شد که اندازه گیری بسیار دقیقی بود. 
9 سال  نخستین بار  که  بود  لیزر  نوعی  قلب  نور،  از چشمه های  یاقوت هر یك 
پیش در سال 1960 رونمایی شده بود. حتی پیش از این که پای انسان به ماه برسد، در 
ژانویه ی سال 1968 سفینه ی بدون سرنشینی روی ماه فرود آمد و با دوربین تلویزیونی 
خود باریکه ی لیزری را آشکار کرد که از آزمایشگاه جت پروپالشن انستیتو تکنولوژی 
کالیفرنیا در نزدیکی لس آنجلس ارسال شده بود. توان این باریکه تنها درحدود یك 
وات بود. با وجود این، از روی ماه نورهای دیگر پایگاه لس آنجلس که توان آن ها 
بالغ بر هزاران مگاوات بود آن قدر پرنور نبودند که دیده شوند. این نورها باز می شدند 
لیزری  باریکه ی  را آشکارسازی کرد، حال آن که  آن ها  نمی شد  اثر پخش شدن  بر  و 
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تکفام با توانی در حدود توان چراغ قوه ی جیبی می توانست سیگنال سوسوزن خود 
را به سطح ماه برساند. 

اندازه گیری فاصله ی زمین تا ماه که باریکه های لیزری بازتابیده از ماه آن را ممکن 
لیزر  لیزر را نمایش می داد. نور  می کردند یکی از ویژگی های چشمگیر کیفیت نور 
از  پس  سال  چند  تا  دارد.  نیز  دیگری  گوناگون  روزمره ی  کاربردهای  و  ویژگی ها 
اختراع لیزر همکارانم سربه سر من می گذاشتند و می گفتند که لیزر ایده ای است عالی 
اما راه حلی است که دنبال مسئله می گردد. حقیقت این است که همه ی ما که روی 
لیزرهای آغازین کار می کردیم تصور نمی کردیم که سرانجام لیزر این همه کاربرد پیدا 
خواهد کرد. آنچه گفتم حکایت از نکته ی مهمی دارد که نباید آن را دست کم گرفت. 
بسیاری از فن آوری های کاربردی امروزی دست آوردهای تحقیقاتی سال ها پیش علوم 
پایه هستند. دانشمندان علوم پایه که کنجکاوی تنها انگیزه ی آنهاست اغلب نمی دانند 
که پیامد تحقیقات آن ها سرانجام چه خواهد بود. توانایی ما در پیشگویی پیامدهای 
کاربردی اکتشافات بنیادی طبیعت اشیاء )و همین طور دانستن این که کدامین روشهای 
تحقیقات امروزی سرانجام تکنولوژیکی نخواهد داشت( اندک است و از این حقیقت 
ساده سرچشمه می گیرد که ایده های جدیدی که در فرآیند تحقیق کشف می شوند 

به راستی جدید هستند. 
به میزر و لیزر که دست یافتیم برداشت من این بود که این ابزار خواهند توانست 
دو حوزه ی بسیار مهم و پرکاربرد علم و تکنولوژی، یعنی اپتیك و الکترونیك را درهم 
بیامیزند. نمی توانیم پیشگویی کنیم که این ابزار ما را به کجا خواهند کشانید. از این رو 
انتظار ما این است که کاربردهای بس گسترده ای داشته باشند و این دقیقاً همان چیزی 

است که اتفاق افتاده است. 
همین که لیزر اختراع شد کاربردهای گوناگونی یافت. وسیله ای که فاصله ی ماه 
تا زمین را تعیین کرد لیزری با اندازه ی متوسط بود و آنگاه که این امر مهم تحقق 
یافت نقشه بردارها آن را در کارهای روزمره خود برای تعیین محدوده ی سرزمین ها 
یا درجه بندی جاده ها به کار بستند. قطارهای ِبی ایریارپید از تونل زیرآبی خلیج سان  
فرانسیسکو می گذرند که مسیر آن با لیزر تعیین شده است. من محدوده ی مزرعه ی 
خودم در نیوهمپشایر و ابعاد آن را دقیقاً می دانم چون نقشه بردار در تعیین آن ها از لیزر 

استفاده کرده است. 
کوچکترین لیزرها آن قدر ریز هستند که بدون میکروسکوپ دیده نمی شوند و 
هزاران عدد از آن ها را می توان در تراشه های نیمه رسانایی شبیه به  آن هایی که قلب 
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کامپیوترها را تشکیل می دهند، جای داد )طولی نخواهد کشید که برخی از کامپیوترها 
به جای پالس های الکتریکی از نور لیزر استفاده خواهند کرد(. مصرف برق بزرگترین 
لیزرها به اندازه ی شهرهای کوچك است. در فاصله ی 45 مایلی از دفتر کار من در 
دانشگاه کالیفرنیای برکلی، آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور قرار دارد که قدرتمندترین 
لیزرهای امروزی جهان را دارد. یکی از این مجموعه های لیزری که نام دسته جمعی 
آن نوا است چنان ساخته شده است که در آن تعداد ده باریکه ی لیزری در نقطه ای به 
اندازه ی سرسوزن همگرا می شوند. خود این لیزرها ابزار بسیار عظیم الجثه ای هستند 
قطعات  الکتریکی،  قدرتمند  از سیملوله های  مملو  400 فوت  به طول  قطاری  که در 
اپتیکی، و ورقه های شیشه ای ضخیم ارغوانی به قطر 20 اینچ که رگبارهای لیزری از 
آن بیرون می زند، ردیف شده اند. بر اثر همگرایی باریکه های کانونی شده ی نور آناً )در 
یك بیلینیوم ثانیه( دماهایی به اندازه ی میلیون ها درجه تولید می کنند. چنین انرژی های 
باید  نشان می دهد چگونه  فیزیکدان ها  به  آزمایش هایی که  انجام  یافته ای در  تمرکز 
فراهم  را  می شود(  درخشیدن خورشید  که سبب  )فرآیندی  هسته ای  شرایط جوش 
کرد، ضروری است. گروه تحقیقاتی لیورمور امیدوارست که بدین وسیله راهی برای 
تولید الکتریسیته ی کارآ با آلودگی یا زباله های رادیواکتیو اندک پیدا کند. این گروه 
می خواهد لیزر قوی تری به نام نشنال ایگنیشن فسیلیتی را نیز بسازد و با لیزر کنونی 
خود توانسته است به همان شیوه ی کانونی کردن باریکه های لیزری در نقطه ای به ابعاد 
بسیار کوچك، رکورد قدرت در جهان را ده برابر افزایش دهد و آن را به مرز تریلیون 
وات برساند. مدت زمان دوام این پالس اندکی کمتر از یك تریلیونیم ثانیه است اما 
در همین مدت زمان کوتاهی که پالس برقرار است توان برق مصرفی آن با توان برق 

مصرفی کل زمین در آن لحظه برابری می کند. 
درعین حال که برنامه ی جوش هسته ای لیزری آزمایشکاه لیورمور مثال جالبی است 
از شیوه ای که لیزر می تواند مواد را تغییر دهد، لیزر صدها کاربرد روزمره ی دیگری 
برای فرآوری مواد دارد. برای مثال، باریکه ی لیزری را روی سطح یاتاقان های اتوموبیل 
حرکت می دهند و این باریکه فوالد را چنان سریع گرم می کند که بدون رخنه کردن 
گرما به الیه های درونی، سطح آن سخت می شود و در نتیجه یاتاقان شکننده می گردد. 
لیزر می تواند سبب تبخیر شود و از این رو مواد را آن قدر سریع تبخیر کند که مواد 
مجاور اصاًل از گرما متأثر نشوند. باریکه ی کانونی شده ی لیزر به آسانی در الماس که 
سخت ترین ماده  موجود است رخنه می کند. لیزر دقیق است و می توان با آن سوراخ های 
بسیار ریزی در یاتاقان هایی از جنس یاقوت که در ساعت های بسیار ظریف سوئیسی 
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به کار می روند به وجود آورد و الگوهای پیچیده ی مدارهای الکترونیکی روی تراشه ای 
کامپیوتری را دست کاری کرد. پالس های کوتاه حیرت انگیز لیزری مواد را آن قدر سریع 

می بُرند و بخار می کنند که مواد اطراف آن دست نخورده می مانند. 
دانشمندان  یافته اند،  دست  به آن  لیزری  باریکه های  که  شدتی  و  قدرت  دربرابر 
هم چنین پی برده اند که باریکه های ضعیف لیزری که با میکروسکوپ کانونی شده اند 
می توانند به آرامی ذرات بسیار ریز، از جمله ارگانل های سلول های زنده را بردارند 
ابزار  زیست شناسی  تحقیقات  در  لیزری«  »پنس های  این  دهند.  حرکت  را  آن ها  و 
قدرتمندی هستند. لیزر قادر است که حرکت اتم های سریع را ُکند کند و آن ها را در 
حبس نگه دارد و بسته هایی از گاز درست کند که دمای آن ها فقط چند بیلینیوم درجه 
باالی صفر مطلق )پایین ترین دمایی که دانشمندان تاکنون به آن دست یافته اند( است. 
سازمان هایی که آلودگی هوا را اندازه می گیرند با مقایسه نحوه ی جذب باریکه های 
لیزری رنگ های مختلف می توانند در هرجا مقدار آلودگی هوا را در سطح شهر تعیین 
را  آن ها  آالینده های  و  کنند  آزمایش  را  دودآلود  مناطق  آن ها می توانند هوای  کنند. 
تعیین کنند. این سازمان ها حتی می توانند با آزمایش مواد شیمیایی هوای اطراف مان 

را اندازه بگیرند. 
باریکه ی  اصل یك  در  فراهم می آورد.  را  منحصر به فردی  ارتباطاتی  لیزر محیط 
و  انسان ها  همه ی  بین  هم اینك  که  کند  حمل  را  اطالعاتی  همه ی  می تواند  لیزری 
کامپیوترهای جهان رد و بدل می شود. همه ی سیگنال های خطوط تلفنی، ایستگاه های 
تلویزیونی و رادیویی، و اطالعات دیجیتالی را می توان فقط در یك باریکه ی لیزری 
گرد آورد. بشر هنوز به این توانایی لیزر دست نیافته است، با وجود این ما راه را هموار 
کرده ایم و هم اینك مقدار چشمگیری از ارتباطات خود را از طریق باریکه های لیزری 
انجام می دهیم. به عالوه باریکه لیزری را می توان از درون لوله ای از جنس شیشه ی 
فایبراپتیکی،  کابل های  کوچك  اندازه ی  گذراند.  مداد  مغز  از  باریك تر  فایبراپتیکی 
گذشته از ظرفیت فوق العاده ی آن ها، دلیلی است براین که چرا خطوط تلفنی جدید 
زیر خیابان های شهر نیویورک از جنس فایبراپتیك هستند. امروزه کانال های زیرزمینی 
تلفن،  خطوط  برق،  کابل های  فاضالب،  لوله های  از  آن قدر  شهرها  چندمنظوره ی 
برای  که  است  مملو  مدرن  دیگر شریان های حیاتی جامعه ی  و  تلویزیون  کابل های 
خواباندن خطوط انتقال مسی جدید، حتی اگر الزم باشد، جا نیست. از این گذشته 
ارتباطات لیزری به مراتب ایمن تر از ارتباطات رادیویی یا تلویزیونی استاندارد هستند. 
باریکه ی لیزری درون کابل فایبراپتیك را نمی توان مختل کرد مگر این که بخواهند 
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آشکارساز را به خود فایبراپتیك وصل کنند. ده ها میلیون آمریکایی در خانه ی خود 
لیزر دارند و بسیاری هم در اتوموبیل های شان لیزر دارند و این لیزرها آهنگ پخش 
می کنند. باریکه ی لیزری اطالعات را روی سی دی ضبط می کند و باریکه های لیزری 
که روی سی دی خوان نصب شده اند از روی سی دی ها صوت واُکدشده ی دیجیتالی 
ابزار موسیقایی این چنین محبوبی  این ویژگی است که سی دی ها را  را می خوانند. 
کرده است. هنر لیزری به نورپردازی در نمایش ها نیز کشانده شده است که در آن 
می کنند.  خلق  زیبایی  نقش های  و  درمی آیند  به رقص  آسمان  در  لیزری  باریکه های 
باریکه های لیزری بازتابیده از اشیاء شکل سه بعدی آن ها را روی فیلم عکاسی ثبت 
می کنند و هولوگرام می سازند و هرگاه باریکه های لیزری دیگری از نقشی که روی 
فیلم ثبت شده است بازتابیده شوند تصویر سه بعدی این اشیاء را در فضا بازسازی 
می کنند. لیزر برخی کاربردهای دیگر روزمره دارد که حکایت از تنوع این تکنولوژی 
دارد. در گذشته ای نه چندان دور انستیتو مموریال در کلمبوس ایالت اوهایو اعالم کرد 

که لیزرها سیب زمینی پوست کن خوبی هستند. 
از زمانی که لیزر اختراع شد این تصور در عموم مردم قوت گرفت که ارتش از 
آن پرتو مرگباری خواهد ساخت و هزینه ی گزافی صرف خواهد شد تا با استفاده 
از لیزر بتوانند موشك های مهاجم را نابود کنند. عملی شدن چنین سامانه ای جای 
تردید دارد اما چنانچه عملی شد جای نگرانی از حمله های موشکی نیست. اندیشه ی 
پرتوهای سوسوزن مرگبار رمز و رازی دارد که توجه آدمی را به خود جلب کرده 
اینجاست که ما آذرخش جاو و پرتوهای مرگبار داستان های تخیلی را  از  است و 
داریم که دست کم از روزگار داستان »پرتو مرگبار گالین«نوشته ی سال 1926 الکسی 

تولستوی با ماست:

گالین ماشین را به سوی در نشانه رفت. پرتوی که این ماشین تولید می کرد 
سیم های برق را قطع کرد و المپ سقف خاموش شد. این پرتو خیره کننده  که 
روی خط راستی حرکت می کرد از باالی در گذشت و آنگاه تکه های چوب 
رسید،  به گوش  کوتاهی  جیغ  خزید. صدای  پائین  اندکی  پرتو  ریخت.  فرو 
گویی که گربه ای زیرپا مانده است. کسی سکندری خورد و آرام بر زمین افتاد. 
پرتو چند فوت روی زمین رقصید. بوی گوشت سوخته به مشام رسید. گارین 

سرفه کرد و با صدای گرفته گفت ... »کار همه را ساختم.«

آشکارا چنین تصاویری از باریکه های قدرتمند و آنی، خواه واقعی خواه نه، توجه 
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آدمی را به خود جلب می کند. هرچند باریکه های لیزری مدرن شباهت زیادی به این 
پرتوهای پررمز و راز داستان های خیالی دارند اما پرتوهای مرگبار عملی نیستند و در 

بسیاری موارد سالح  های استاندارد )یا تکه سنگ( کارآ تر از لیزر هستند. 
کاربرد نظامی لیزر به عنوان پرتو مرگبار، اگر هم وجود داشته باشد، به احتمال زیاد 
نادر و تخصصی  است. با وجود این لیزرها به راستی کاربردهای نظامی مهمی دارند. 
یکی از آن ها ارتباطات است که البته در ارتش چندان عجیب نیست. توانایی تانك های 
مدرن، بمب ها، و موشك ها در نشانه روی دقیق با خطای چند فوت مهم است و این 
لیزری که هدفی را نشانه می رود  باریکه ی  لیزر بستگی دارد.  به نوع  بیشتر  توانایی 
همین که از آن بازتابیده شود یا موشکی را هدایت کند، فانوس منحصربه فردی را فراهم 
لیزرهای  می کند که کالهك را می توان به سوی آن نشانه رفت. آنچه مرا درباره ی 
نظامی خوشحال می کند این است که اگر قرار باشد جنگی اتفاق افتد و هدفی مثل پل 
منهدم شود، لیزر می تواند کمك کند که بمب ها فقط به سوی پل هدایت شوند. احتمال 
برخورد بمب ها با محیط اطراف پل ناچیز خواهد بود. دال براین ادعا ویدیوهایی است 
از جنگ سال 1991 خلیج علیه عراق که نشان می دهند در انهدام اهداف نظامی، آسیب 

یا تلفات جانی به غیرنظامیان مناطق اطراف اندک بوده است. 
بیمارستان ها و مطب برخی پزشکان مملو از لیزر است. جراح با گذراندن باریکه ی 
لیزری از مردمك فردی که شبکیه ی چشمش از پشت چشم کنده شده است جراحی 
اندکی  اثر  است  نشده  رنگدانه های شبکیه جذب  در  که  زمانی  تا  لیزر  نور  می کند. 
دارد اما پس از جذب شدن با ایجاد زخم کوچکی روی شبکیه آن را سرجای خود 
می چسباند. احساس عجیبی به من دست می دهد وقتی که از دوستی می شنوم جراحی 
لیزر بینایی او را بازگردانده است و این با موفقیت های صرفاً فنی لیزر خیلی فرق دارد. 
در جراحی های مختلف لیزر می تواند رگ های خونی را بسوزاند و بدون خون ریزی 
بافت را ببرد و از این رو کار جراحان را راحت و کیفیت زندگی بیماران را بهتر کند. 
ابزار تحقیقاتی قدرتمند  لیزرها نه تنها در کارهای عملی به درد می خورند بلکه 
لیزرها  مهم  ویژگی های  از  یکی  علمی  تحقیقات  در  هستند.  نیز  چندمنظوره ای  و 
دقت باالی آنهاست. لیزر، نوری با خلوص باال تولید می کند که طول موج آن تقریبًا 
یکنواخت و فوق العاده جهت دار است. امواج نوری همدوس هستند از این نظر که نه 
تنها طول موج همه ی نورها در باریکه ی لیزری یکسان است بلکه این امواج با یکدیگر 
هماهنگ هستند. پیش از میزر و لیزر این چنین دقتی را دانشمندان هرگز از نور و دیگر 
تابش های الکترومغناطیسی انتظار نداشتند. میزر که امواج میکروویو )کوتاه ترین انواع 
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امواج رادیویی( را تولید می کند ایده ی زیربنایی لیزر است. لیزر به جای میکروویو، 
تابش الکترومغناطیسی، مانند تابش مادون قرمز و نور مرئی، تولید می کند که طول موج 
داده  قرار  را تحت الشعاع خود  پیشین  میزرهای  لیزر،  این رو  از  و  است  کوتاه تر  آن 
است. با وجود این میزرها حساس ترین تقویت کننده های میکروویو هستند و مانند 

ساعت های اتمی دقیق ترین اندازه گیری های زمان ما را ممکن کرده اند. 
امواج نور، شکلی از تابش الکترومغناطیسی هستند و آن گونه که از نام آن ها پیداست، 
میدان های الکتریکی و مغناطیسی هم بسته ی متحرک اند. هرگاه باریکه های لیزری در 
را  خورشید  سطح  نور  شدت  برابر  میلیون ها  شدتی  شوند  کانونی  کوچك  نقطه ای 
خواهند داشت و از این رو شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی متناظر آن ها در 
نقطه ی کانون به همان نسبت زیاد خواهد بود. بر اثر این توانایی لیزر رشته ی کاماًل 
جدید دیگری در فیزیك و مهندسی شکل گرفته است که اپتیك غیرخطی نام دارد. 
شفافیت و دیگر خواص اپتیکی مواد در حضور لیزرهایی با شدت زیاد تغییر می کند. 
اثرهای اپتیکی غیرخطی هم چنین سبب می شوند که باریکه های لیزری پرشدت بتوانند 
برخالف باریکه های ضعیف تر بدون پخش شدن از جو زمین یا محیط های اپتیکی 
دیگر عبور کنند. طبیعت اپتیکی ماده ای که لیزر پرشدت از آن می گذرد تغییر می کند 
و نوعی کانال تشکیل می دهد که باریکه را در خود حبس یا حتی آن را در نقطه ی 
کوچك تری کانونی می کند. امواج نور باریکه ی لیزری چنان تأثیری بر ماده می گذارند 
که براثرآن الکترون های ماده با دامنه بزرگی به نوسان درمی آیند و هماهنگ های آن نور 
را گسیل می کنند. بنابراین لیزر یاقوت که نور قرمز گسیل می کند می تواند اتم ها را 

برانگیزد تا نور ماوراءبنفشی در هماهنگ دقیق نور قرمز تولید کنند. 
نه فقط  البته  فاصله،  اندازه گیری دقیق  لیزر در  از گسترده ترین کاربردهای  یکی 
فاصله ی ماه تا زمین بلکه فاصله ی بین هر دو نقطه در آزمایشگاه یا در کارگاه است. 
که  می کنند  تعریف  نوری  طول موج های  برحسب  حتی  را  فاصله  یکاهای  امروزه 
لیزرهای استاندارد تولید کرده اند و »متر استاندارد« که برطبق طرح اصلی ناپلئون برای 
استاندارد اوزان و آحاد از آلیاژی پالتینیوم-ایریدیوم ساخته شده و در پاریس نگه داری 
می شود دیگر استاندارد طول جهان نیست. این روزها لیزرهای آزمایشگاهی فاصله ای 
به  مراتب کوچك تر از هزارم طول موج نور را اندازه می گیرند که در قلمروی بسیار 
کوچك تری از ابعاد اتم است. نوع جدیدی از میکروسکوپ ها که میکروسکوپ های 
جاروبگر نام دارند سوزن های فوق العاده ریز را روی سطوح به حرکت درمی آورند تا 
ابعاد و مکان تك اتم ها را اندازه بگیرند. با نوردهی از طریق این سوزن ریز، چنین 
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میکروسکوپی جزئیاتی از سطح را می بیند که ده برابر کوچکتراز جزئیاتی است که 
پیش از این می شد دید. امروزه با استفاده از لیزر دانشمندان آزمایش هایی را ترتیب 
اثر جنب و جوش های  داده اند که به آشکارسازی امواج گرانشی این امواج ریز بر 
در  ابرنواختری  انفجارهای  طی  ستارگان  فروریزان  مغز  چون  عظیم الجثه ای  اجرام 
لیزر  فقط  می کند.  کمك  می آیند  به وجود  زمان  و  فضا  بستر  در  دور  کهکشان های 
می تواند اندازه گیری های دقیقی )با دقت یك بیلیونیوم قطر اتم در مایل( از فاصله را 

فراهم آورد که برای آشکارسازی امواج گرانشی نیاز است. 
اخترفیزیکدان ها به کمك لیزر آیینه ها و دیگر اجزاء اپتیکی را دقیق تنظیم می کنند. 
سهم به مراتب چشمگیرتر لیزر در اخترفیزیك، کاربرد آن در بزرگ ترین تلسکوپ های 
کنونی جهان بوده است که روشی است به نام اپتیك تطبیقی و با آن می توان جو را 
صاف تر از گذشته دید. به ستارگان که نگاه کرده باشید می دانید که چشمك می زنند. 
نمی پسندند.  را  اثر  این  اخترفیزیکدان ها  اما  زیباست  ستارگان  چشمك زدن  هرچند 
ستاره چشمك می زند چون محتوای جو یکنواخت نیست و دائم در حرکت است 
به طوری که در عرض ثانیه بارها مسیر نور ستاره را تغییر می دهد و تصویر آن مات 

می شود. اخترفیزیکدان دوست دارد که ستاره ایستا و واضح دیده شود. 
جو  به  رو  می بیند  تلسکوپ  که  مسیری  امتداد  در  می توان  را  لیزری  باریکه ی 
نور  یا  می شود  پراکنده  عقب  به  راه  سر  اتم های  یا  ذرات  از  که  لیزر  نور  گرفت. 
است  اطالعاتی  حاوی  کنند  فلورس  تا  واداشته  را  آن ها  لیزر  نور  این  که  اتم هایی 
که تعیین می کند در آن لحظه چه اختالالتی در طول مسیر نور وجود داشته است. 
آیینه هایی  تا  تبدیل می کنند  الکتریکی  به سیگنال های  و  اندازه گیری  را  اختالل  این 
با طراحی خاص و انعطاف پذیر را به حرکت درآورند و این آیینه ها شکل خود را 
تغییر  می دهند تا افت وخیزهای خواص اپتیکی جو سر راه جبران شود. هم اینك این 
تلسکوپ ها تصاویری 20 تا 30 برابر واضح تر از تلسکوپ هایی را به دست می دهند 
که فاقد چنین تجهیزاتی هستند. امروزه می توانیم از روی زمین تصاویری را ببینیم 
که اخترفیزیکدان ها از تلسکوپ هایی انتظار داشتند که مانند تلسکوپ هابل خارج 
جو هستند. طولی نخواهد کشید که تلسکوپ هایی به مراتب بزرگتراز تلسکوپ هابل 
مستقر بر روی زمین با توانایی های کانونی کنندگی ذاتی بهتر خواهند توانست بر دید 

هابل در طول موج های اپتیکی و مادون قرمز پیشی بگیرند. 
هم چنین این اواخر از طرح هایی قابل اجرایی آگاه شده ام که می کوشد آذرخش 

را با لیزر کنترل کند. 
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مشکل بتوان گفت شاخه ای از فیزیك که به کمال می رسد کی آغاز شده است 
اما چه بسا بتوان گفت که فیزیکدان ها مسیری را که به  لیزر انجامید در حدود سال 
1945 آغاز کردند. در سال 1945 اگر فهرست کاربردهای کنونی لیزر را در اختیار 
برنامه های  از  کدامیك  که  بگوید  نمی توانست  هیچ کدام  می دادند  قرار  فیزیکدان ها 
تحقیقاتی آن زمان به کدام کاربرد می انجامد. وقتی گذشته را مرور می کنیم شگفت 
این  بازگو کنم دلیل  باشد. داستان را که  این قدر طول کشیده  لیزر  است که اختراع 
امر روشن می شود. با وجود این کشف لیزر می توانست 30 سال زودتر اتفاق بیافتد. 
اصوالً لیزر را می توان از هیچ ساخت. دوست و شوهر خواهرم آرتور شوالو که سهمی 
اساسی در کل ماجرای لیزر دارد خواست آنچه را گفتم با ساختن لیزر خوراکی ثابت 
کند. وی خواست این کار را با ژله انجام دهد اما نشد و مجبور شد ژالتین معمولی را با 
رنگدانه ی فلورسنت مخلوط کند که کارگر افتاد. این شعبده بازی همزمان شد با ساخته 
شدن لیزر نوشیدنی که آن را محققین کمپانی کداک ایستمن با سودا ساخته بودند. 
لیزر صحبت  درباره ی  که  بود روزی  برجسته ای  فیزیکدان  که  فقید  فاینمن  ریچارد 
می کردیم گفت ایده ی بزرگ آن است که وقتی مردم آن را می شنوند بگویند، »آخ. من 

هم می توانستم این فکر را بکنم.« ما همه  باید پیش از این ها به فکر لیزر می افتادیم.
تاکنون شش جایزه نوبل فیزیك نصیب کارهایی شده است که کاربردهای میزر 
و لیزر را دربردارند، از جمله آن هایی که به کشف این دو پدیده تعلق گرفته است 
تانز درسال 1964؛ دنیس گابور  بازوف، آلکساندر پروخوروف، و چارلز  )نیکوالی 
در سال 1971؛ آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون در سال 1978؛ نیکوالس بلومبرگن و 
آرتور شوالو در سال 1981؛ نورمن رمزی در سال 1989؛ استفن چاو، کالود کوهن- 
تانوجی، و ویلیام فیلیپ در سال 1997(. بر این باورم که بیش از این هم خواهد شد، 
البته در اصل همین حرف را می توان درباره ی  به ویژه در شیمی و زیست شناسی. 
فایده ی پیچ گوشتی نیز زد چون ابزاری است که در بسیاری از آزمایش ها به کار برده 
می شود اما نکته اینجاست که لیزرها و میزرها تازه به بازار آمده اند و هم اینك ابزار 
علمی بسیار با ارزشی هستند. این دو توانایی های علمی ما را دگرگون کرده اند و به 

دانشمندان یاری رسانده اند تا به اهداف علمی خیره کننده ای دست یابند. 
فهرست کاربردها همچنان ادامه دارد. هرچند لیزرها از مواد مختلف ساخته می شوند 
و به اشکال مختلف هستند اما جملگی از اصول فیزیکی خاص یکسانی پیروی می کنند. 
در فصل های آینده داستان به وجود آمدن لیزر و نیای پیشین آن میزر را خواهم گفت. 

اینجا بهترین وقت آن است که به زبان ساده شرح دهم این دو چگونه ابزاری هستند. 
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لیزرچگونهکارمیکند
میزر که  لیزر )و  تابش.  اثر گسیل زوری  بر  نور  تقویت  برای  لیزر اختصاری است 
اختصاری است بر تقویت میکروویو بر اثر گسیل زوری تابش( برپایه ی برهمکنش 
تابش با مولکول ها، اتم ها، یا الکترون ها استوارست. ما همه می دانیم که اگر نور بر 
شیئی بتابد معموالً بخشی از نور جذب می شود. هرگاه نور درخشانی را بر قطعه ای 
کاغذ سیاه بتابانیم مولکول های آن نور را جذب می کنند با دریافت انرژی نور گرم 
می شوند. لیزر این فرآیند را وارونه می کند، گویی به جای این که کاغذ سیاه انرژی را 
از نور بگیرد، به نور انرژی می دهد. اگر کاغذ لیزر بود آنگاه نوری که برآن می تابد از 

پشت کاغذ درخشان تر از قبل بیرون می آید. 
اوایل قرن بیستم براساس قوانین جدید ریاضی فیزیك که مکانیك کوانتومی نام 
دارد، فیزیك دان هایی چون نیلس بور، لویی دوبروی، آلبرت اینشتین، و دیگران پی بردند 
که مولکول ها و اتم ها چگونه نور یا هر تابش الکترومغناطیسی دیگر را جذب می کنند. 
چه بسا بگوییم که اگر اتم ها یا مولکول ها نور را جذب کنند بخش هایی از آن ها به 
عقب و جلو نوسان می کنند یا با انرژی افزایش یافته ای تاب می خورند. اما الکترون های 
اتم ها و مولکول ها به شیوه ی کاماًل خاصی انرژی را به مقدار دقیق و گسسته ای ذخیره 
می کنند. هر اتم یا مولکولی می تواند در حالت انرژی پایه )کمترین انرژی( یا در یکی 
از ترازهای انرژی کوانتومی باالتر باشد، اما نمی تواند در حالتی بین این ترازها باشد، 
یعنی اتم ها یا مولکول ها نورهایی با طول موج های خاص را جذب می کنند نه نورهای 
دیگر را، چون طول موج نور است که انرژی تك تك فوتون های آن را تعیین می کند. 
)برخی مواد چون الکترون های آزادی دارند که به مولکول خاصی مقید نیستند یا از 
عناصر مختلف زیادی تشکیل شده اند، گستره ی پیوسته ای از طول موج ها را جذب 
می کنند که ما در اینجا کاری با آن ها نداریم.( در باالی شکل 1 اتم )که با دایره ی توپر 
نشان داده شده است( فوتونی )که با خط موج دار نشان داده شده است( را جذب 
پائین تر می رود  انرژی  تراز  به  باالتر  انرژی  تراز  از  یا مولکول  اتم  می کند. همین که 
فوتونی گسیل می کند که طول موج آن برابر با طول موج فوتونی است که جذب کرده 
است. این فرآیند آنی است و این نوراست که معموالً هنگام گداختن اتم یا مولکول، 
مثاًل در المپ فلورسنت یا المپ نئون، گسیل می شود. گسیل خودبه خودی فوتون را 

در وسط شکل 1 نشان داده ایم.
آلبرت اینشتین نخستین دانشمندی بود که با استفاده از اصول ترمودینامیکی پی برد 
که اگر قرار باشد فوتون بتواند در اتم جذب شود و اتم را به حالت انرژی باالتر ببرد 
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آنگاه نور نیز باید بتواند اتم را مجبور کند که با از دست دادن انرژی به تراز انرژی 
پائین تر برگردد. وقتی که چنین اتفاقی رخ دهد فوتونی که گسیل می شود دقیقاً در 
انرژی شده است و در این  جهت نوری حرکت می کند که موجب از دست رفتن 
فرآیند هر دو موج هم گام )یا هم فاز( خواهند بود. نتیجه گسیل زوری نام دارد و به 
تقویت همدوس می انجامد، یعنی تقویت موجی که دقیقاً فرکانس و فاز یکسانی دارد 

)پائین شکل 1(.
جذب و گسیل زوری هر دو می توانند هم زمان رخ دهند. نور که وارد ماده می شود 
به ترازهای  برانگیخته می کند و  پائین تر هستند  اتم ها را که در تراز های  از  تعدادی 
باالتر می برد و هم زمان با آن تعدادی از اتم هایی را که در ترازهای باالتر هستند مجبور 
می کند به ترازهای پائین تر برگردند. هرگاه تعداد اتم هایی که در ترازهای باالتر هستند 
بیش از تعداد اتم هایی باشد که در ترازای پائین تر هستند آنگاه نوری که گسیل می شود 
بیش از نوری است که وارد شده  است. به اختصار، نور قوی تر می شود. نوری که بیرون 

می آید درخشان تر از نوری است که وارد شده است. 
اتم ها  که  است  این  گسیل،  تا  می شود  جذب  بیشتر  ماده  در  نور  که  این  دلیل 
یا مولکول های ماده بیشتر در حالت های پائین ترند تا حالت های باالتر، یعنی تعداد 
فوتون هایی که جذب ماده می شوند بیشتراز آن هایی است که از ماده گسیل می شوند. 
همین است انتظار نداریم نوری که از شیشه می گذرانیم از آن سوی شیشه درخشان تر 
بیرون بیاید. با وجود این، آنچه گفتیم دقیقاً همان چیزی است که در لیزر اتفاق می افتد. 
یا  انرژی مولکول ها  لیزر در این است که ماده ای فراهم کنیم که  شگرد ساختن 
اتم های آن شرایط کاماًل غیرعادی را داشته باشند، به بیان دیگر تعداد مولکول های ماده 
در حالت های برانگیخته بیش از تعداد مولکول های آن در حالت پایه یا حالت های 
پائین تر باشد. آنگاه اگر از چنین ماده ی ناآشنایی نوعی موج انرژی الکترومغناطیسی 
بگذرانیم که طول موج مناسبی داشته باشد، این موج انرژی از دست نداده بلکه انرژی 
کسب خواهد کرد. افزایش تعداد فوتون حکایت از تقویت نور دارد که همان تقویت 
نور بر اثر گسیل زوری تابش است. اگر با یکبار عبور موج از درون ماده آن چنان 
تقویتی ببار نیاید روشی هایی هست که می توان چنین کرد. برای مثال، قرار دادن دو 
آیینه که در آن نور بین آن ها رفت و برگشت می کند و مولکول ها )یا اتم های( برانگیخته 
بین دو آیینه قرار می گیرند می تواند موج را تقویت کند. خارج کردن نور لیزر کاماًل تك 
جهتی از این وسیله فقط به موازی بودن دو آیینه بستگی دارد که در آن یکی از آن ها باید 
نیم نقره اندود باشد تا باریکه ی بازتابیده ی درونی که به قدر کافی قوی شد مقدار قابل 
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مالحظه ای انرژی بتواند از این وسیله بیرون بزند. شکل 2 که این فرآیندها را نمایش 
می دهد لیزری است که در آن اتم ها بر اثر فلش نوری که از نوعی لیزر خارجی می آید 
به ترازهای انرژی باالتر برانگیخته می شوند. این نور که از دیواره های شفاف لیزر وارد 
می شود به اتم ها انرژی می دهد و آن ها را برای گسیل زوری آماده می کند. باریکه ی 
همدوسی از تابش از آیینه ی نیم نقره اندود این وسیله بیرون می آید که همان باریکه ای 

است که از تقویت نور بر اثر گسیل زوری تابش تولید شده است، یعنی لیزر.

شکل ۱: تابش زوری فوتون )پائین( که اساس کار لیزر است به شکل طرح وار با فرآیند معمولی 
جذب )باال( و گسیل خودبه خودی )وسط( مقایسه شده است. وقتی که اتم در حالت »پایه« باشد 
)دایره ی توپر( فوتونی )پیکان موج دار( را جذب می کند و به حالت انرژی باالتر )دایره ی توپر در 
باال دست راست( برانگیخته می شود. آنگاه اتم برانگیخته )وسط چپ( می تواند آناً با تابش انرژی 
فوتونی گسیل کند و اتم را به حالت پایه برگرداند )وسط راست(. هم چنین اتم برانگیخته )پائین 
چپ( بر اثر برخورد فوتونی که بر اتم می تابد می تواند به زور فوتونی گسیل کند. از این رو عالوه بر 
فوتون تحریك کننده فوتون دیگری نیز با همان طول موج داریم )پائین راست( و سرانجام اتم به 

حالت پایه برمی گردد. 

چگونه از قوانین فیزیك به این کشف دست یافتیم و چگونه از اشتباه های آغازین 
و بن بست های کور، این راه را پیمودیم داستانی دارد که آن را شرح خواهم داد. این 
داستان، داستان پرماجرای من دانشمند و داستان مسیر نامعلوم و چه بسا طبیعی رسیدن 
به میزر و لیزر نیز هست. این داستان از توسعه ی سریع و تکان دهنده ای شکل گرفته 
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است که همکاری و رقابت دانشمندان آن را رقم زده است و این چیزی است که می توان 
آن را جامعه شناسی علم پنداشت. داستان از ماجرای دوران کودکی من آغاز می شود. 

شکل ۲: لیزر با به کاربردن بلوری با خلوص اپتیکی، موج نور را با فرآیند گسیل زوری تقویت 
می کند و آبشاری از فوتون تولید می کند. )الف( پیش از این که آبشار آغاز شود اتم های بلور لیزر 
در حالت پایه هستند )دایره های توپر(. )ب( نور پمپ کننده )پیکان های سیاه( جذب می شود و 
بیشتر اتم ها را به حالت برانگیخته می برد. )ج( هرچند تعدادی از فوتون ها از بلور پراکنده می شوند 
اما همین که اتم برانگیخته ای آناً فوتونی گسیل کند آبشار راه می افتد )پیکان های موازی با محور 
بلور(. )د( و )هـ( این فوتون اتم دیگری را مجبور می کند که فوتون دوم را گسیل کند. با رفت 
و آمد فوتون ها بین آیینه های دو انتهای بلور این فرآیند ادامه می یابد. آیینه ی انتهای سمت راست 
بلور نیم نقره اندود است و همین که تقویت کافی صورت گرفت باریکه ای که از انتهای نیمه بازتابان 

بلور بیرون می آید پرقدرت است. 
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ماده ی  از  که  کنید(  مقایسه  چپ  دست  سنتی   25 سکه ی  )با  آغازینی  کوچك  لیزر   :۳ شکل 
نیمه رسانا ساخته شده است. توان این لیزر معموالً کسر کوچك 100/1 وات است. 

شکل ۴: لیزر نوا که قدرتمندترین و بزرگترین لیزر جهان است در آزماشگاه ملی الرنس لیورمور 
در کالیفرنیا قرار دارد. ده باریکه ی لیزری آن می توانند نوری به قدرت 15 تریلیون وات را در پالسی 
با مدت زمان دوام 3 بیلیونیوم ثانیه )45,000 ژول( تولید کنند. با تك باریکه ی اصالح یافته ای، این 
لیزر می تواند پالسی با مدت زمان دوام نیم تریلیونیم ثانیه به قدرت 1/250 تریلیون وات )1/25 

پتاوات( را تولید کند. 




