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قررت األكادميية الرنويجية للعلوم واآلداب منح جائزة أبيل لعام 2022 إىل

»تكرميا ملساهامته الرائدة يف الطوبولوجيا بأوسع معانيها، والسيام جوانبها الجربية والهندسية والديناميكية.«

ُولدت طريقة نوعية جديدة يف النظر إىل علم الهندسة يف أواخر القرن التاسع 
عرش مبثابة نهج نوعي جديد يف الهندسة. يف الطوبولوجيا، تكون الدائرة واملربع 

متامثلني، لكن سطح األرض وسطح الكعكة مختلفان. إن تطوير لغة دقيقة 
وأدوات كمية لقياس خصائص األشياء التي ال تتغري عند تشوهها كان أمرا 

ال يقدر بثمن يف جميع أنحاء الرياضيات وما بعدها، مع تطبيقات مهمة يف 
ميادين ترتاوح بني العلوم الفيزيائية وبني العلوم االقتصادية وعلوم البيانات. 

غرّي دينيس سوليفان Dennis Sullivan مشهد الطوبولوجيا مراًرا وتكراًرا 
بإدخاله مفاهيم جديدة عليها، مام أدى إىل إثبات مربهنات هامة تجيب عىل 
الحدسيات القدمية وإىل صياغة مشاكل جديدة دفعت هذا املجال إىل األمام. 

لقد انتقل دينيس سوليفان Dennis Sullivan من ميدان إىل ميدان آخر، دون 
عناء يف ظاهره، مستخدًما األفكار الجربية والتحليلية والهندسية كفنان مبدع 

حقيقي. 

كان عمله املبكر حول تصنيف متعددات الشعب، وهي مساحات ال ميكن 
متييزها عن الفضاء اإلقليدي املسطح يف الحجم الصغري، ولكنها مختلفة عىل 
الصعيد العاملي )عىل سبيل املثال، يكون سطح الكرة، يف املساحات الصغرية، 

 »William Browder مستويًا تقريبًا(. لقد طور، بناًء عىل عمل »ويليام براودر
و«سريجي نوفيكوف Sergei Novikov«، منظوًرا جربيًا طوبولوجيًا حول هذه 
املشكلة واخرتع بعض التقنيات الرائعة لحل املشكالت التي تنشأ. شمل ذلك 
أفكار »توطني مساحة عند عدد أويل« و »إكامل مساحة عند عدد أويل«. تم 

تصدير هذه األفكار من الجرب البحت والتي توفر لغة جديدة للتعبري عن 
الظواهر الهندسية، والتي أصبحت أدوات لحل العديد من املشاكل األخرى. من 

الشائع يف الوقت الحارض، العمل عىل عدد أويل واحد يف آن واحد، باستخدام 
أساليب مختلفة ألعداد أولية واحدة. 

حقق »دينيس سوليفان Dennis Sullivan« اخرتاقا آخر يف دراسة ما 
يتبقى عندما يتم تجاهل كل األعداد األولية، وهي ما تُعرف بنظرية التامثل 

 Daniel و«دانيال كويلن »Dennis Sullivan العقالين. قدم »دينيس سوليفان
Quillen« وصفني جربيني مختلفني ملا تبقى من مساحة يف هذا املكان. يعتمد 

منوذج 

»سوليفان Sullivan« عىل األشكال التفاضلية، وهي مفهوم عن حساب التفاضل 
والتكامل متعدد املتغريات، مام يتيح االتصال املبارش بالهندسة والتحليل. 

جعل هذا جزًءا كبريًا من الطوبولوجيا الجربية األمر مناسبا يف اجراء العمليات 
الحسابية، وأثبت أنه ثوري. جعل استخدام األشكال التفاضلية أمرا ذات 

 Hodge صلة خاصة بالهندسة الجربية مع الجمع بينها وبني »نظرية هودج
theory«، كام هو موضح يف أعامل »سوليفان Sullivan« مع »بيري ديلني 

Pierre Deligne« و«فيليب جريفيث Phillip Griffiths« و«جون مورجان 
.»John Morgan

لفهم متعددات الشعب السلسة، كانت اإلكامالت رضورية، وكان إثباته هنا 
لـ »تخمني آدم Adams conjecture« إحدى النقاط البارزة يف عمله، برصف 

النظر عن »كولني Quillen«. وّجه »سوليفان Sullivan« االنتباه أيًضا إىل فكرة 
»املجموعة الثابتة املتجانسة homotopy fixed set«، وصياغة تخمني مركزي 

يف الهوموتوبيا وإدخال أداة مستخدمة عىل نطاق واسع. تم حل »تخمني 
.»Haynes Miller سوليفان« األصيل بعد عقود من قبل »هاينز ميلر

استمر »سوليفان Sullivan« يف معالجة مجموعة من املشكالت الطوبولوجية 
والديناميكية والتحليلية، ودامئًا ما تلعب فكرة الهيكل الهنديس يف الفضاء دوًرا 

مركزيًا.

لقد أظهر أنه ميكن دامئًا ترقية البنية الطوبولوجية عىل متعدد الشعب ذي 
 Lipschitz خمسة أبعاد أو أكرث ويكون يف الوسع أن يرقى إىل هيكل »ليبشيتز

»، مام يسمح باستخدام األساليب التحليلية. تستخدم حجته املجموعات 

السيد دينيس بارنيل سوليفان Dennis Parnell Sullivan من كلية الدراسات العليا واملركز الجامعي لجامعة 

مدينة نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، و جامعة والية نيويورك يف ستوين بروك Stony Brook، الواليات 

املتحدة األمريكية



الحسابية الستبدال طارة »كرييب Kirby« مبتعدد شعب زائدي مغمور يف الفضاء 
اإلقليدي. لقد أثبت، مع »سيمون دونالد سون Simon Donaldson«، أنه ال 

يجب أن توجد مثل هذه الهياكل يف البعد الرباعي.

يف الديناميكيات، قدم »سوليفان Sullivan« قاموًسا بني املجموعات »كلينيان 
Kleinian« وتكراره خرائط عقالنية، تتمحور حول نظرية الهياكل املعقدة 

القابلة للقياس. لقد أثبت أن الخرائط العقالنية ليس لها مجاالت تّجول، وحل 
حدسية تبلغ من العمر60 عاًما لـ »فاتو Fatou« ورسم برباعة تشابًها مع مربهنة 

املحدودية لـ »ألفورس Ahlfors«. ومىض يف استخدام منهجيات مامثلة بغية 
إعطاء دليل مفاهيمي عىل عاملية »فايجينبوم Feigenbaum » لسلسلة من 
تضاعف الفرتة، وإعادة صياغة هذه النتائج عىل أنها بنية دقيقة فريدة عىل 

لعامل جاذب غريب. »قاموس سوليفان Sullivan«، أي مربهنة الصالبة الخاصة 

به ملجموعات »كالنيان Kleinian«، وحدوده املسبقة إلعادة التطابق، أصبحا 
اآلن مبادئ أساسية يف الديناميات املطابقة.

يف عودة الحقة إىل تطوير الهياكل الجربية ملتعددات الشعب، مع »مويرا 
تشاس Moira Chas«، أذهل »سوليفان Sullivan« املجال من خالل إيجاد 

عوامل ثابتة جديدة من متعددات الشعب. من خالل ارتباطاتها بنظرية املجال 
الطوبولوجي، منت »طوبولوجيا السلسلة« برسعة لتصبح ميدانا خاًصا بها.

أدى إرصار »دينيس سوليفان Dennis Sullivan« اىل تحقيق الفهم األسايس 
وقدرته عىل رؤية نظائرها بني مجاالت الرياضيات املتنوعة وبناء الجسور بينها، 

إىل تغيري املجال إىل األبد.


