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  ويراست اول گفتارپيش

  
داناني بود كـه بـراي    بود، او از معدود نظريه 2همواره ميهماني بسيار عزيز در سرن 1جي.جي ساكورايي

عين حال، او از فيزيك نظري و تـدريس  هاي نظري است. در  تر از سرگرمي ها حقايق تجربي جالب آن
مباحـث نظـري كـه تـدريس      بيشتر نظر او بهبرد.  آن (كاري كه همواره بر آن ثابت قدم ماند) لذّت مي

بينـيم   اي را مي نيافته پردازان فرهيخته، اما تعليم ما نظريه«... شد، بسيار محدود و دور از كاربرد بودند:  مي
دانند كه چرا يـك   در بحث عملگرهاي ميداني هايزنبرگ آشنا هستند، ولي نمي LSZ فرمول بنديكه با 

يا در مورد نحوة استخراج كوانتومي قـانون رايلـي كـه دليـل آبـي بـودن       كند و  اتم برانگيخته تابش مي
هـا درس   او تأكيد داشت كه دانشجويان بايد بتوانند از چيزهايي كه بـه آن ». آسمان است، ناآگاه هستند

را حل كند، هيچ چيـزي يـاد   هاي آن بخواند ولي نتواند تمرين كسي كه كتابي را«داده شده استفاده كنند: 
  . »نگرفته

اصـول  ) و 1967(مكانيـك كوانتـومي پيشـرفته    د، يعني هاي ارزشمند خو او اين اصول را در كتاب
كار بـرد. ايـن    اند، به )، كه در كتابخانه سرن بسيار مورد استفاده قرار گرفته1964(ناوردا و ذرات بنيادي 

ر گيـرد، يعنـي توسـط    تواند بيشتر هم مورد استفاده قرا ، حتي ميمكانيك كوانتومي مدرنكتاب جديد، 
اي را در بر دارد و هم  تري از افراد با تخصص كمتر. اين كتاب هم عاليق و مطالب گسترده گروه وسيع

يابـد، البتـه بـا سـعي و      به موارد عملي توجه كرده است. خواننده آنچه را كه نياز دارد در اين كتاب مي
  تالشي مستمر و موفق براي درك مطالب. 

طور ناگهاني دار فاني را وداع نمود و اين كتـاب را ناتمـام گذاشـت.     به 1982نوامبر ساكورايي در اول 
آوري  هاي همسـرش در سـرن را جمـع    و من به خانم ساكورايي كمك كرديم تا نوشته 3رينولد برتلمن

 هاي آن هاي اوليه مربوط به كتاب و مجموعه زيادي از تمرين نوشته ها، دست كند. ما در ميان اين نوشته
 بيشـتر طور كامل به پايان رسيده بود، ولي معلـوم بـود كـه     را پيدا كرديم. اگرچه تنها سه فصل كتاب به

  هـا و مرتـب كـردن دسـت     كارهاي الزم انجام شده و تنها پر كردن جاهاي خـالي، روان كـردن نوشـته   
  ها مانده بود.  نوشته

  و فـداكاري و تعهـد    4سـاكورايي  اكنون كتاب به پايان رسيده و اين امر حاصل عزم راسخ نوريكـو 
است. پس از فوت همسر، خانم ساكورايي به سرعت دريافت كـه نبايـد آخـرين تـالش      5سان فو توان
نتيجه بماند. او با شجاعت و بزرگواري محرك اين پروژه شد، بر موانع فائق آمد و باعـث   همسرش بي

                                                           
1 J.J. Sakurai 
2 CERN 
3 Reinhold Bertlmann 
4 Noriko Sakurai 
5 Son Fu Tuan 



  ويراست اول گفتار پيش  4

قانه وقـت و انـرژي خـود را صـرف     شد كه استاندارد باالي كتاب حفظ شود. سان فو توان هـم مشـتا  
هـاي بـاال    ويرايش و تكميل كار ساكورايي كرد. البته فقط كساني كه با موضوع پرتالطم فيزيك انـرژي 

  هاي انجام شده را درك كنند.  توانند قدر فعاليت آشنا هستند مي
سيار مرا تر از يك همكار شايسته و ممتاز بود. مرگ او ب جي بسيار نزديك رابطه شخص من با جي.

طور كلي به زندگي بخنديم و  توانيم با هم به فيزيك، فيزيكدانان و به غمگين كرد، زيرا ديگر هرگز نمي
  ديگر اينكه او موفقيت آخرين كار خود را نديد. اما خوشحالم كه اين كار به ثمر نشست. 

  جان اس.بل
  ژنو، سرن  



  ويراست بازنگري شده گفتارپيش

  
اي از كتاب مكانيك كوانتومي مـدرن،   ر عالقمند به پيگيري ويراست بازبيني شدهويراستا 1989از سال 

ويكـم تبـديل كنـد.     اثر دوست مرحومش جي.جي. ساكورايي بود تا آن را به كتابي در خور قرن بيست
ها با گروهي از دوستان ساكورايي كه در ويرايش اوليه همكاري داشتند صورت گرفتـه   فكريبيشتر هم
از دانشـگاه   2از دانشگاه تسوكوبا و پرفسـور آكيـو سـاكورايي    1صوص با پرفسور يوسو هاراخ است. به

  كيوتو سانگيو ژاپن.
در سـطح كارشناسـي    اين كتاب براي دانشجوي سال اول كارشناسي ارشد كه مكانيك كوانتومي را

كنـد.   اهم نمـي نوشته شده است. اين كتاب درآمدي بر مكانيك كوانتومي براي مبتـديان را فـر   ،آموخته
خواننده بايد تجربياتي در زمينة حل معادلة موج مستقل و وابسته به زمان كسب كرده باشد و با تحـول  
زماني بستة موج گاوسي در فضاي آزاد آشنايي داشته باشد. توانايي حـل مسـائل يـك بعـدي عبـور و      

بايد برخي خـواص عمـومي   كند  شود. دانشجويي كه از اين كتاب استفاده مي دانسته فرض مي ،بازتاب
  ويژه مقادير و ويژه توابع انرژي را بداند. 

يا تغييـر مهـم در ويـرايش بـازنگري      ازنگري متن اصلي بود. سه الحاق وانگيزة اصلي اين پروژه ب
هـاي   شده وجود دارد و در بقية موارد نسخة اوليه بدون تغيير باقي مانده است. بازنويسي برخي قسمت

از  3نظرية اختالل مستقل از زمان براي حالت تبهگن توسط پرفسور كنت جانسوندر مورد  2-5بخش 
كه،  انجام شد. ايشان نكات مناسبي را كه در ديگر كتب مكانيك كوانتومي در اين كشور چنان 4ام.آي.تي

اتي از دانشگاه اينديانا اصـالح  5اند. پرفسور راجر نيوتن بايد و شايد بررسي نشده بودند را مدنظر داشته
جايي فاز در تشديد، قضية اپتيكي و  شدگي طول عمر در اثر استارك، توضيحاتي بيشتر در جابه در پهن
يـا  » توضيح ويراستار«اند. اين اصالحات در ويرايش بازنگري شده با  هاي بهنجارناپذير ارائه داده حالت

ان هـاپكينز پراكنـدگي   از دانشـگاه جـ   6اند. پرفسـور تومـاس فـالتن    مشخص شده» ويراستار  يادداشت«
تر با تأكيـد بـر    ) را بازنويسي كردند و اين بخش در ويرايش حاضر به متني كوتاه13-7(بخش  كولوني

  برده شده است.  جفيزيك مسئله تبديل شده است و جزئيات رياضي آن به پيوست 
اضافه شدن  به بعد 1982هاي برجستة مكانيك كوانتومي از اول نوامبر  براي مدنظر داشتن پيشرفت

رسيد. بـراي انجـام ايـن مهـم دو مـتمم در       برخي مطالب ـ البته نه در بدنة اصلي متن ـ الزم به نظر مي  
معـروف بـه    1983دررو و فاز هندسي (از  در مورد تغييرات بي I انتهاي متن گنجانده شده است. متمم
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فسـور آكيـو سـاكورايي    ) است و در واقع ترجمة انگليسي همين مبحث تكميلي اسـت كـه پر  1فاز بري
را  IIمـتمم   3نوشته است. همكار من در اينجا پرفسور تاتـا  2براي نسخة ژاپني مكانيك كوانتومي مدرن

از دانشـگاه تگـزاس (آسـتين)     4هاي غيرنمايي نوشته كـه توسـط پرفسـور سدورشـان     در مورد واپاشي
طوالني دارنـد امـا مطالعـات     هاي غيرنمايي به لحاظ نظري پيشينة بازخواني شده است. هرچند واپاشي

شـوند، تـا    ها آزموده مـي  هايي در آن طور غيرمستقيم چنين واپاشي هاي گذار، كه به تجربي در مورد نرخ
انجام نگرفته بود. البته آشنايي با موضوعات اضافي و بيشتر، فراتر از حيطة ويراستاري است  1990سال 

يابد. از پرفسور آكيو ساكورايي متشكرم، ويرايش بازنگري ها را ب تواند به فراخور خود آن و خواننده مي
شده از اشتباهات چاپي ده چاپ اول ويرايش اصلي به ظرافت زدوده شـده اسـت. هـدايت و تشـويق     

  در طي انجام بازنگري نيز با من همراه بوده است.  5واساهمكارم پرفسور سانديپ پاك
 8و ياسوناگا سـوزوكي  7شي زياهونگ ،6پينگ  لي هاي فوق، دانشجويان سابق من عالوه بر قدرداني

در دانشـگاه هـاوايي گرفتـه بودنـد،      1992هنگامي كه درس مكانيك كوانتومي پيشـرفته مـرا در بهـار    
از زبان  Iآوري كردند. سوزوكي ترجمة اولية متمم  هايي براي ويرايش بازنگري شده براي من جمع ايده

خصـوص گـروه    انجـام داد. بخـش فيزيـك و اخترشناسـي و بـه     عنوان قسمتي از درس  ژاپني را نيز به
امكانات و فضاي فعالي را براي انجام كار ويراسـتاري  دوباره هاي باال در دانشگاه هاوايي (مانوا)  انرژي

خواهم از ويراستار (و مسئول) ارشـد فيزيـك، اسـتوارت جانسـون و دسـتيار       مهيا كردند. سرانجام مي
و همچنين مدير ارشد توليد رامي ويلكات از انتشارات اديسون ـ وسلي بـه    ويراستار وي جينيفر داگان

  سازي امر به انجام رساندن ويرايش بازنگري شده قدرداني نمايم. ها و بهينه خاطر دلگرمي
  نسان ـ فو ـ تو

  هونولولو ـ هاوايي
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  ويراست دوم گفتارپيش

عي را بـر پايـة فرضـيات انـدكي توصـيف      هاي متنو كند. پديده مكانيك كوانتومي مرا مجذوب خود مي
كند امـا همچنـان فيزيـك     كند. با چارچوبي متفاوت از معادالت ديفرانسيل فيزيك كالسيك آغاز مي مي

كنـد كـه بـا تجربـه      هاي كمي براي مسائل فيزيكي بسياري مهيـا مـي   گويي كالسيك را در بر دارد. پيش
است كـه امـروزه دنيـاي فيزيكـي را بـا آن       ايبانيمكانيك كوانتومي نهايت م ،سازگارند. خالصه آنكه

  فهميم. مي
مكانيـك كوانتـومي   پس بسيار خرسندم كه از من خواسته شد ويراست بازنگري شدة ديگري براي 

م. چند سالي در مورد مطالبي كه در اين كتاب نبـود فكـر كـرده    ساكورايي بنويس  نوشتة جي.جي مدرن
تاب بسيار هماهنگ ديدم. با اين حال، مانند بسياري از مدرسان ديگر بودم و خود را با نحوة ارائه اين ك

ها و پيشينة تحقيـق و تـدريس خـود وارد     هايي در كتاب يافتم. بنابراين مطالبي را از ساير كتاب كاستي
  اي براي تغييرات در اين ويراست جديد شد.  پايه هاي درسم، هاي تلفيقي كالس يادداشتنمودم. 

چنـان زمـان زيـادي بـراي      تر از آن بود كه به واقعيت درآيد و هـم  ة من بلندپروازانهالبته هدف اولي
عالي از برخي خواننـدگان بـه مـن    هايي تحقق آنچه دوست داشتم الزم دارد. در انجام اين كار پيشنهاد

ه جـد  ها را به كار بسته باشم. به هر روي، از نتيجه خرسندم و ب رسيد و اميدوارم توانسته باشم همة آن
  كوشش كردم تا حال و هواي متن اصلي ساكورايي را حفظ كنم.

جـايي   8اند و مرجعي براي فصـل   روز شده ها به تغيير بنياديني نكرده است. برخي شكل فصل اول
  كه منشأ نسبيتي گشتاور مغناطيسي ديراك آمده، شده است.

هـاي ابتـدايي    مورد حل اضافه شده است. اين مطالب شامل بخش جديدي در مفصل دومطالبي به 
شامل ذرة آزاد در سه بعد، نوسانگر هماهنگ ساده در معادلة شرودينگر بـا اسـتفاده از توابـع مولـد؛ و     

عنـوان خـوراك بحـث     است. از حل پتانسـيل خطـي بـه    عنوان درآمدي بر توابع ايري خطي بهپتانسيل 
» هـاي جهنـده   نوترون«هاي آزمايشي  گيري ، استفاده شده است و ويژه مقادير آن با اندازهWKBتقريب 

عنوان نمايشي از تداخل كوانتـومي در ايـن    در مورد نوسانات نوترينو بهكوتاهي اند. بحث  مقايسه شده
  فصل گنجانده شده است. 

گيـرد. حـل    حل معادلة شرودينگر براي پتانسيل مركزي را در بـر مـي   ،در شكل حاضر فصل سوم
نهايـت بـه    بعدي با كاربردي در چاه كروي بي در مسئله ذرة آزاد سهعمومي معادلة شعاعي ارائه شده و 

چـاه پتانسـيل   «كار گرفته شده است. نوسانگر هماهنگ همسـانگرد را حـل و در مـورد كـاربردش در     
بـه همـراه بحـث در مـورد تبهگنـي آن       كولونيايم. همچنين حل را براي پتانسيل  بحث كرده» اي هسته

  ي پيشرفته رياضي تأكيد شده است. ها ايم. به روش انجام داده
نهفته است و در كالسيك  كولونيبه تقارني كه در مسئله  هاضافه شد فصل چهارمزيربخشي كه به 

عنـوان گسترشـي از بحـث     بـه  SO(4)اي را بـراي   پردازد. اين كار مقدمـه  به بردار لنز معروف است مي
  كند.  هيا ميبررسي شده بود م 3تر در فصل  هاي پيوسته كه پيش تقارن
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اسـت كـه نظريـة     3-5اي جديـد بـر بخـش     وجود دارد. اولي مقدمهفصل پنجم دو الحاقي جديد در 
گيرد. اين موضوع به  اختالل را براي اتم هيدروژن در زمينة تصحيحات نسبيتي انرژي جنبشي به كار مي

ي اتـم هيـدروژن در   كنش اسپين مدار هنگامي كه به كاربرد معادلة ديـراك بـرا   همراه تصحيحات برهم
  كند.   ها كمك مي پردازيم، به مقايسه انتهاي كتاب مي

است كه اضافه شده است. » حدي«هاي با وابستگي زماني  دومي، بخش جديدي در مورد هاميلتوني
دررو  تري در مورد تقريب بـي  اين بخش شامل بحث مختصري در مورد تقريب ناگهاني و بحث مفصل

شود كه حاوي مثال خاصي (با تأييد تجربـي)   به موضوع فاز بري وارد ميدررو  است. سپس تقريب بي
1در سيستم اسپيني 

  شوند.  است. برخي موضوعات از متمم اول ويراست قبلي در اينجا ديده مي 2
و  پراكنـدگي هـاي   اي در انتهاي كتاب وجود دارد كه شـامل تعـويض فصـل    بازنگري قابل مالحظه

است. دليل عمدة آن احساس نياز شديد من (و برخي نويسـندگان) بـر اهتمـام ويـژه بـه       ذرات يكسان
كتاب هم بايد بـه موضـوع نظريـة     خوانندة ،مبني بر آنكه هاييكندگي بود. دليل ديگر پيشنهادبخش پرا

دوم را تر شود و هم تعميم نظريه به ذرات يكسان جهت در برگـرفتن كـوانتش    ميدان كوانتومي نزديك
  بداند، بود. فصل جديد مكانيك كوانتومي نسبيتي هم اضافه شده است. 

اي كـامالً   مقدمه ،كه در حال حاضر در مورد پراكندگي در مكانيك كوانتومي استفصل ششم پس 
بسته به زمان براي گسترش موضوع به كار گرفته شده است. بعـالوه در  وابازنويسي شده دارد. رهيافت 

نة پراكندگي و تقريب بورن بازنويسي شده است. قبل از آنكه وارد تقريـب بـورن   مي داها بخش ،پي آن
نـة پراكنـدگي اسـت. در    ميكـي در بررسـي دا  در مورد قضية اپتشويم اين بخش شامل قسمت كوتاهي 

تـري از   هاي فيزيكـي مهـم   قسمت ، الزم بوده استاند راستاي آنچه من و برخي كه كتاب را مرور كرده
  مانده ادغام، ويرايش و بازآرايي و برخي نيز حذف شدند.  هاي باقي لي حفظ شود، بخشويرايش قب

اي در مباحث موجـود در موضـوع    دو بخش جديد دارد كه حاوي تعميم قابل مالحظهفصل هفتم 
اي بـا اسـتفاده از    هـاي چنـد ذره   (بخش جداول يانگ حذف شده اسـت). حالـت   .ذرات يكسان است

فته و دو كاربرد با جزئيات ارائه شده است. يكي مسئله گاز الكتروني در حضـور  كوانتش دوم تعميم يا
  ديگري كوانتش كانونيك ميدان الكترومغناطيسي است. زمينة با بار مثبت يكنواخت و

سوي سـاختن نظريـة ميـدان كوانتـومي      اي تنها يك روش به هاي كوانتومي چند ذره رهيافت حالت
است. ابتـدا   مفصل هشتص در مكانيك كوانتومي است كه موضوع است. روش ديگر ورود نسبيت خا

شـود.   شود سپس معادلة كالين ـ گوردون تا جايي كه به نظرم معقول است ارائه مي  موضوع معرفي مي
شود. سـرانجام مسـئلة كولـوني بـا      معادلة ديراك با برخي جزئيات تا حدي كه مرسوم است بررسي مي

ي نكات در خصوص گذار به نظرية ميدان كوانتومي نسـبيتي پيشـنهاد   شود و برخ معادلة ديراك حل مي
  شود.  مي

. پيوست جديدي در مورد يكاهاي الكترومغناطيسي براي دانشجوياني اند نگه داشته شدهها  پيوست
 گاوسـي اند و در دورة تحصيالت تكميلي با يكاهاي  در دورة كارشناسي استفاده كرده SIكه از يكاهاي 

  ند، تدارك ديده شده است.ا مواجه شده
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كنم نتايج تجربي مرتبط را در درسـم وارد كـنم. برخـي از     من فيزيكداني تجربي هستم و سعي مي
انـد، بـه ايـن     هايي كه عموماً از مقاالت منتشر شدة اخير برداشـته شـده   ها كه اغلب به صورت شكل آن

  اند. ويراست راه پيدا كرده
هـاي   هـاي باريكـة اتـم    براي تحليل قطبش حالتـ گرالخ  استفاده از دستگاه اشترن 6-1شكل  •

 دهد. سزيوم را نشان مي
نشـان داده   1-2ها در شكل  براي موئون g-2هاي فوق دقيق  گيري دوران اسپيني برحسب اندازه •

 شده است.
به همراه تأكيد بـر  » هاي جهنده نوترون«آزمايشي جذاب براي نمايش ترازهاي كوانتومي انرژي  •

 آمده است.  4-2در شكل  WKBويژه مقادير دقيق براي حل پتانسيل خطي و  توافق ميان
 دهد.  جايي فاز گرانشي كه در ويرايش قبل آمده بود را نشان مي جابه 10-2شكل  •
عنوان معياري قديمي، جهت تأكيد بر كاربردي بودن مسائل مركـزي در دنيـاي    را به 6-3شكل  •

 ام. واقعي آورده
گـذرد   اي كه از كشف آن مـي  در پنج دهه ي بسياري در مورد نقض پاريتهها گيري هرچند اندازه •

 ).6-4همچنان بارزترين نمايش است (شكل  1گيري اوليه توسط وو انجام شده است، اما اندازه
1بري براي اسپين فاز  •

 به نمايش درآمده است. 6-5هاي فوق سرد در شكل  با نوترون 2
هـدف   هـاي  ويژگـي هاي پراكنـدگي در تفسـير    ال روشني از نحوة استفاده از دادهمث 6-6شكل  •

 است. 
نشـان   2-7ها اشاره دارنـد، شـكل    گويي اي در پيش ها به مسئلة ويژه گاهي انجام دقيق آزمايش •

 افتد.  دهد اگر تقارن تعويضي در نظر گرفته نشود، چه اتفاقي مي مي
 چالنـده ) و مشـاهدات نـور   9-7(شكل  هاي اثر كازيمير هكترومغناطيسي با دادكوانتش ميدان ال •

 ) نمايش داده شده است. 10-7شده (شكل 
كنـد، نشـان داده    سرانجام مظاهر كالسيكي از آنچه ما را نيازمند مكانيك كوانتومي نسـبيتي مـي   •

و اطالعـات جديـد در مـورد     1-8در شـكل   2اند. كشف پوزيترون توسط كارل اندرسـون  شده
 آمده است.  2-8هاي انرژي اتم هيدروژن در شكل جزئيات تراز

  ام. عالوه مراجعي براي كارهاي تجربي مرتبط با موضوع مورد بحث را نيز آورده به
از همكـاران   انـد.  سپاس و قدرداني من شامل افراد بسياري است كه در اين پروژه مرا يـاري كـرده  

 ام فيزيكي

John Cummings ,Stuart Freedman , Joel Giedt, David Hertzog , Barry Holstein , Bob Jaffe , 
Hoe Levinger, Alan Litke, Kam-Biu Luk, Bob McKeown, Harry Nelson, Joe Paki, Murray 
Peshkin, Olivier Pfister, Mike Snow, John Townsend, San FuTuan , DavidVanBaak, Dirk 
Walecka, Tony Zee 

ـ  يسون. در مؤسسة انتشاراتي اد، متشكرمرور كردندهاي اوليه را ديده و م خهطور كساني كه نس و همين
 خوبي از وسلي راهنمايي

                                                           
1 Wu 
2 Carl Anderson 
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Adam Black, Katie Conley, Ashley Eklund, Deb Greco, Dyan Menezes 
بـه خـاطر مهـارت و     3از شركت تشسترز 2كارول ساير و 1جان روطور به  ام. همين گرفته Jim Smith و

  شان مديونم.هاي مشاوره
در آخر، صميمانه اميدوارم اين ويراست جديد در خور نسخة اصلي ساكورايي باشد و بـا حضـور   

  اي بر آن وارد نشده باشد. من خدشه
  جيم ناپوليتانو

  تروي ـ نيويورك 

                                                           
1 John Rogosich  
2 Carol Sawyer  
3 Techsettes INC 



  يادبود

  

آمـوز   هنگـامي كـه دانـش    1949در توكيو به دنيا آمـد و در سـال    1933در سال  1جون جان ساكورايي
كه از آنجا دكتـرايش   2ستان بود به ايالت متحده آمد. او در دانشگاه هاروارد و سپس دانشگاه كرنلدبير

عنوان استاديار دانشگاه شيكاگو مشغول به كار شد و در  گرفت، تحصيل كرد. سپس به 1958را در سال 
در ايـن سـال بـه     در دانشگاه شيكاگو بود، تا اينكه 1970. او تا سال رسيدبه درجة استادي  1964سال 

 119آنجلس رفت و تا پايان عمر در آنجـا مانـد. او در دوران زنـدگي خـود،      دانشگاه كاليفرنيا در لوس
عالوه چنـدين كتـاب و جـزوه در خصـوص مكانيـك       مقاله در فيزيك ذرات بنيادي نظري نوشت و به

  كوانتومي و نظريه ذرات بنيادي به رشته تحرير درآورد. 
اي بـراي توصـيف جهـان فيزيكـي اسـت،       بندي دست آوردن فرمول ظري، بههدف اساسي فيزيك ن

كاري سهل و ممتنع. از آنجا كه طبيعت دقيق و پيچيده است، الزمة دنبال كردن فيزيك نظري آن اسـت  
اي  كار و مطالعه كرد. ايـن حيطـه   طور گستاخانه و مشتاقانه  هاي كشف شده به كه بر روي آخرين پديده

همچنـين   .در آن تسلط بسيار داشت و شهود و ديد فيزيكي عجيبي هـم در او بـود   است كه ساكورايي
ها را با عبارات روشن و سادة فيزيكي بـراي افـراد مبتـدي توضـيح      اين توانايي را داشت كه اين پديده
اصـول نـاوردا و   توان درك كرد كه كتب درسي بسيار جالب او، يعنـي   دهد. اين موضوع را هنگامي مي

هـاي   هـاي او در دوره  و نيـز مقـاالت مـروري و سـخنراني     ادي و مكانيك كوانتومي پيشـرفته ذرات بني
چيزهـايي كـه در مـورد ذرات بنيـادي      بيشترهيچ اغراقي بگويم كه  توانم بي تابستاني را مطالعه كرد. مي

  ام.  هايي است كه با او داشته ام، حاصل مطالعه كتب و مقاالت او و نيز بحث فهميده
عنوان  اي را كه امروزه، به كه ساكورايي هنوز دانشجوي دورة تحصيالت تكميلي بود، نظريههنگامي 

Vنظرية  A- طور مستقل (و همزمـان) بـا    شود ارائه داد. اين كار به هاي ضعيف شناخته مي كنش برهم
اي كه  رت گرفت. او در مقالهصو 6، و جورج سودارشان5، رابر مارشاك4، موراي گلمان3فاينمن دريچار

تـرين كـار او    اي كرد كه شايد مهـم  گويي منتشر كرد، پيش Annals of Physicsدر مجلة  1960در سال 
هـاي قـوي براسـاس نـاوردايي      كـنش  برهم در اي برپايي نظريه براي است. اين مقاله اولين تالش جدي

دانان را به تالش واداشت تا سـازوكار   مهم، نظريه اي آبلي و غيرآبلي (يانگ ـ ميلز) بود. اين مقاله  پيمانه
اي را بفهمند. سازوكاري كه امروزه به نام مكانيزم هيگـز شـناخته    هاي (برداري) پيمانه توليد جرم ميدان

اي واقعي بـراي وحـدت نيروهـا بـر اسـاس اصـل        دست آوردن نظريه ها، محرك به شود. اين تالش مي
  ريـه وحـدت نيروهـاي ضـعيف و الكترومغنـاطيس، يعنـي مـدل        بـه شـكل نظ   سـرانجام اي شد و  پايه

                                                           
1 Jun John Sakurai 
2 Cornell 
3 Richard Feynman 
4 Murray Gell-Mann 
5 Robert Marshak 
6 George Sudarshan 
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شناختي، سـاكورايي مـدافع و پيگيـر     ، به نتيجه رسيد. در مورد مباحث پديده1گالشو ـ واينبرگ ـ سالم  
 ωهاي مزوني  شديد مدل مزونهاي برداري ديناميك هادرونها بود. او اولين كسي بود كه تركيب حالت

شناختي فيزيك ذرات انجـام داد و   را مطرح كرد. او كارهاي مهم و متعددي در مباحث كلي پديده φو 
  كرد.  همواره از نظر قلبي، با كارهاي تجربي و آزمايشگاهي احساس نزديكي مي

ام،  تحسـين كـرده  رسد و همواره او را شديداً  سال مي 25سابقة آشنايي من با جون جان به بيش از 
عنـوان يـك فيزيكـدان نظـري، بلكـه بـه علـت روح صـميمي و          اندازة او بـه  تنها به دليل توانايي بي نه

كـه   ، درحـالي 1957-1958هـاي   اش. او در حين تحصيلش در دورة دكتري در كرنل طي سـال  بخشنده
ن اختصاص داد و بود، وقت باارزش خود را به م K-nucleonمشغول تحقيق در مورد روابط پاشندگي 

واسـا و مـن   نامة دكترايم در بركلي كه در همين موضوع بود، مرا ياري كرد. سانديپ پاك در مورد پايان
هـاي   شـدگي ضـعيف كـوارك    اين شانس را داشتيم كه در يكي از آخرين مقـاالت او در مـورد جفـت   

و مسري) خـود را در حـل   اي كه او بار ديگر روش شهودي ( سنگين، با او همكاري داشته باشيم، مقاله
مسائل فيزيك نشان داد. البته اين مايه خوشبختي ما است كه جون جان اين مقاله را از جملـه كارهـاي   

  دانست كه از آن لذت برده است.  منتشر شده خود مي
جامعة فيزيك با مرگ جون جان ساكورايي، متحمل خسارت سنگيني شد. براي من ايـن احسـاس   

هـاي او، جهـت    د. بدين علت از فرصتي كه براي ويراسـتاري و تكميـل نوشـته   خسران بسيار شديد بو
توانست  اي نمي ، به من داده شد بسيار سپاسگزارم. به نظر من، هيچ هديهمدرن مكانيك كوانتوميچاپ 
تر از اين فرصتي باشد كه در اختيارم قرار گرفت تا بتوانم ارادت خود را به جون جان با انجـام   باارزش
  معنوي نشان دهم. كاري 

  سان فو توان

                                                           
1 Glashow - Weinberg - Salam 
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