
ُمنح دينيس بارنيل ســوليفان Dennis Parnell Sullivan جائزة أبيل 2022

قررت األكادميية الرنويجية للعلوم واآلداب منح جائزة أبيل لعام 2022 إىل »دينيس بارنيل ســوليفان Dennis Parnell Sullivan« من كلية الدراســات 
Stony Brook« العليــا واملركــز الجامعــي بجامعة مدينة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية وجامعة والية نيويورك يف »ســتوين بروك 

 بالواليات املتحدة األمريكية،

»ملســاهامته الرائدة يف الطوبولوجيا مبعناها الواســع، وعىل وجه الخصوص جوانبها الجربية والهندســية والديناميكية«

» ُولدت الطوبولوجيا يف أواخر القرن التاســع عرش، كنهج نوعي جديد للهندســة. 
يبحث هذا امليدان خصائص األشــياء التي ال تتغري عندما تتشــوه. لذلك، بالنسبة 
للطوبولوجيا، تكون الدائرة واملربع متامثلني، لكن ســطح الكرة وســطح الكعكة 

مختلفــان. كانــت الطوبولوجيا ال تقدر بثمن يف جميع أنحاء الرياضيات وما 
بعدهــا، مع تطبيقــات مهمة يف ميادين ترتاوح بني العلوم الفيزيائية وبني العلوم 

االقتصادية وعلوم البيانات.

مثل الفنان املبدع الحقيقي

 يقــول هانــز مونثي كاس Hans Munthe-Kaas، رئيس لجنة أبيل: »غرّي دينيس 
ســوليفان Dennis Sullivan مشــهد الطوبولوجيا مراًرا وتكراًرا بإدخاله مفاهيم 

جديدة عليها، مام أدى إىل إثبات مربهنات هامة تجيب عىل الحدســيات القدمية 
 وإىل صياغة مشــاكل جديدة دفعت هذا املجال إىل األمام. ويتابع قائال: 

» لقد انتقل دينيس ســوليفان Dennis Sullivan من ميدان إىل ميدان آخر، 
دون عناء يف ظاهره، مســتخدًما األفكار الجربية والتحليلية والهندســية كفنان 

مبدع حقيقي.«
 

 Sullivan عضو يتمتع بكاريزما وحيوية يف مجتمع الرياضيات، وجد ســوليفان
روابــط عميقــة بني مجموعة متنوعة رائعة من مجاالت الرياضيات. ارتبط 

ســوليفان Sullivan عىل مر الســنني بعدد من الجامعات، وحقق خالل فرتة 
وجوده يف فرنســا أحد أهم إنجازاته؛ طريقة جديدة لفهم نظرية التامثل 

العقــالين، وهي حقل فرعي من الطوبولوجيا الجربية. 

نظرية الفوىض 

بدأ »ســوليفان Sullivan« يف العمل عىل مشــاكل األنظمة الديناميكية يف أواخر 
الســبعينيات، ودراســة نقطة تتحرك يف فضاء هنديس، وهو مجال يُعترب عادًة 

بعيــًدا عــن الطوبولوجيا الجربية، وهذا هو امليدان الذي بدأ فيه حياته املهنية. 
أدت قــدرة أجهــزة الكمبيوتر عىل تكرار وظائف تتجاوز ما كان ممكًنا عمله 

برشيًا إىل حدوث انفجار يف االهتامم بهذا املجال، املعروف بشــكل منترش باســم 
»نظرية الفوىض«، حيث أظهر العديد من األنظمة الديناميكية ســلوكًا فوضويًا.

اكتشــف »ســوليفان Sullivan« و«مويرا تشاس Moira Chas« يف عام 1999 
ثابتًا جديًدا ملتعددات الشــعب يعتمد عىل الحلقات Loops ، مام أدى إىل إنشــاء 

مجال الطوبولوجيا السلســلة، وهي منطقة منت برسعة يف الســنوات األخرية.

تغيري املجال

مــن بني النتائج الهامــة التي حققها يف مجال الطوبولوجيا، من الجدير بالذكر 
 »Sullivan ويف األنظمة الديناميكية. أثبت »ســوليفان ،Adam إثباته تخمني آدم

أن الخرائــط العقالنيــة ليس لها مجاالت تجول، مام أدى إىل حل تخمني عمره 
60 عاًما. إن إرصاره عىل تحقيق الفهم األســايس، وقدرته عىل رؤية نظائرها بني 
مجاالت الرياضيات املتنوعة وبناء الجســور بينها، قد غري هذا املجال إىل األبد. 

حاز دينيس ب. ســوليفانDennis Parnell Sullivan  عىل العديد من الجوائز، 

2022



 من بينها جائزة ســتيل وجائزة وولف Wolf 2010 يف الرياضيات وجائزة 
 بالــزان Balzan Prize يف 2014 للرياضيــات. وهو أيًضا زميل الجمعية 

الرياضية األمريكية. 

عن جائزة أبيل: 

 Dennis Parnell ســيتم تســليم جائزة أبيل إىل دينيس بارنيل سوليفان  •
Sullivan  يف حفل توزيع الجوائز يف أوســلو يف 24 مايو

جائــزة أبيل ممولة مــن قبل الحكومة الرنويجية وتبلغ قيمتها 7.5 مليون   •
كرونة نرويجية

متنــح الجائزة األكادميية الرنويجية للعلوم واآلداب  •

يعتمــد اختيــار الحائــز عىل جائزة أبيل عىل توصية لجنة أبيل، التي تتألف من   •
خمســة علامء رياضيات معرتف بهم دوليًا

www.abelprize.no ملزيــد من املعلومات، يرجى زيارة  •
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