
 

من  Sir Andrew J. Wiles سري أندرو ج. ويلز القررت األكادميية النروجيية للعلوم واآلداب منح 
 ٢٠١٦جائزة أبل لعام  جامعة أوكسفورد

 

  عنالنمطية  احلدسية عن طريق األخرية Fermatفريما  ملربهنة الرائع هإلثبات"
 ".األعداد نظرية يف ةجديد حقبة، وفتح شبه الثابتة جيةلاإلهلي املنحنيات

يف  وضوعامل يرتبطو عداد الصحيحة. أللالر�ضية  صائصاخل دراسة، بالر�ضياتفروع  من ورائع قدمي فرع، وهي �تم نظرية األعداد
حياتنا  يف بدور هام األعداد نظرية نتائج قوموت التمثيل.نظرية و  اجلربية واهلندسة ب�لتحليل املركّ بشكل أساسي  احلديث شكله
 األمن الرقمي.و  املاليةواملعامالت  لالتصاالت التجفري لوغاريتمات خالل من اليومية

 مبثابة، السابع عشر يف القرنأول من وضعها  Pierre de Fermat فريما بيري دي كاناليت  ، األخرية Fermat فريما مربهنة كانت
ادعاءه  Fermat فريما ثبتأوقد . n  2 ـل ملوجبةالصحيحة ا  ليس هلا حلول يف األعداد n = z n+ y nx املعادلة التأكيد على أن

النتيجة  Sophie Germain جريمان صويف تثبتأ، و n  =3 يف حالة دليالً   Leonhard Eulerيولر يو�ردل وجد، و n = 4يف حالة 
 عدة للمسألة Ernst Kummer كومر  إرنست دراسة كشفتو . الال�ائية األوليةاألسس  كثري من  ُتطبق على اليت األوىل العامة
 الكامل الربهان ويعتمد .إىل عواملالفريد لتحليل ا والدقة يف عملية املثالية مثل األعداد، اجلربية نظرية األعداد يف أساسية مفاهيم

ل اشكواأل جيةلاإلهلياملنحنيات ، أي نظرية األعداد أخرى يف ثالثة مفاهيمعلى  Andrew Wiles  يلزو  أندرو هالذي توصل إلي
 .يالويساجل لتمثيلوا ،ةنمطيال

 اليت جيةلاإلهلي الدوالّ تعريف ل الطبيعياناجملاالن  امه ،متغّريين يف املعادالت التكعيبية بواسطة جيةلاإلهلي املنحنياتتُعّرف   
من  النصف العلوي على معّرفة شديدة التماثل حتليلية دوالّ  هي ةنمطيالشكل األو . Niels Henrik Abel هنريك آبل نيلز وضعها

اإلهليلجي  نحىناملويكون . جيةلاإلهلي نحنياتمل� تعرف أشكال من خالل ، وتتحلل بشكل طبيعي إىل عواملداملستوي املعقّ 
 غورو اليت اقرتحها النمطيةعي احلدسية تدّ و  .النمطية هذه املنحنيات حدأ من بتطبيق وضع معايري له من املمكن كانإذا   اً منطي

من القرن اخلمسينيات والستينيات يف   André Weilندريه ويل أو  Yutaka Taniyama �نياما يو�كاو  Goro Shimura شيمورا
 .منطيمنحىن  هو معّرف على أعداد منطقية جيلإهليمنحىن  كل  املاضي أن

 فريما ملربهنة �ي مثال معاكس افرتاضي شبه الثابت جيلاإلهلي نحىنامل Gerhard Frey فراي هاردغري  ربط، ١٩٨٤يف عام 
Fermat كينيث ريبت  وقد برهن. اً منطي اإلهليجياملنحىن  إمكانية عدم كونيف  وساوره قدر كبري من الشك، األخرية Kenneth 

Ribet  شيموراعلى حدسية  ربهانال و�لتا�، فإن .١٩٨٦يف عام  بيري سري -انجل إبسيلونحدسية  عن طريق عدم منطية فراي- 
 فريما مربهنة إثبات تسفر عن ميكن أنشبه الثابتة  هليلجيةاإلمنحنيات لالنمطية ل  Shimura-Taniyama-Weilويل  - �نياما 
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Fermat متاماً  صعبة املنالاحلدسية النمطية  �ننطاق ال واسع داعتقيتوفر فيه ا كان  في الوقت الذيف، ومع ذلك. األخرية، 
يف سلوبه أ ،اخرتاقاوحققت  ١٩٩٥يت ُنشرت يف عام الورقة ال يف ،Andrew Wilesيلز مذهل عندما أدخل أندرو و حدث تقدم 

 لة احلدسية النمطية شبه الثابتة.رفع النمطية وأثبت حا

على منحىن  زمرة آبليةيف بنية  مرتبة حمددةمن  للنقاط ةالويساجللتماثالت � Wiles يلزاخلاص بو نمطية رفع التقنية تتعلق 
يكفل  اً رقمي اً معيار  Wiles يلزحدد و ، ية هذهالويساجل تتميثاللل Barry Mazur باري مازورلتشوه البناء على نظرية و . جيلإهلي

املرفوعة   نمطيةالبذلك تصبح  .امفرد اأولي اعدد p تكون ، حيثpقوة  من نوعنمطية نقاط ل  p نوعمنطية نقاط من إمكانية رفع 
 مصاحبةستعمال ورقة � شبه الثابتةالة احل يف مت التأكيد على هذا املعيار الرقميو . منطي جيلاإلهلياملنحىن إلثبات أن  كافية

 نيل� وجريولد  Robert Langlandsنغالندزالروبرت  مربهنات. تشري Richard Taylor �الشرتا� مع ريتشارد �يلور وضعت
Jerrold Tunnell  بتبديل �رعو . منطياً  االتاحليف كثري من يكون ث الالث النوعنقاط من  توفره الذي يالويساجلالتمثيل إىل أن 

 املرتبة اخلامسةمن نقاط ي املتواجد يف الويساجلالتمثيل يكون يف احلاالت املتبقية  أنه Wiles يلزأثبت و ، عدد أويل إىل آخرمن 
 األخرية.  Fermat فريما ملربهنةنمطية، و�لتايل أيضا ال للحدسيةبرهانه  وقد أسهم ذلك يف استكمال. اً منطي

العامة على احلالة  ٢٠٠١يف عام  الربهانمبا يف ذلك ، الالحقة لتطوراتل �لنسبة حامسة يلزو  قدمها ليتاجلديدة ا األفكار كانت
 Fredداميوند  فريدو  Brian Conrad كونراد  بر�نو  Christophe Breuil برويل كريستوف  من قبلجية لية اإلهليحدسلل

Diamond  يلورريتشارد و� Richard Taylor . ًفريتاس نونو ثبتأ ،٢٠١٥ عام ، يفومؤخرا Nuno Freitas  هونغ لو �وو Bao 

V. Le Hung سكسك ومسري Samir Siksek قلما كانت النتائج عرب �ري� و الر�عية احلقيقية. األعداد املماثلة مليادين  النمطية
  فريما األخرية.  ملربهنةالربهان الرائع  الذي أحدثهمبثل هذا الثراء الر�ضيات 

 
 



る状況への応用に極めて有用である。これらの業績は現代

の正則性理論の基礎となり、以来、この理論は、非常に粗

くなめらかでない状況においても解析、幾何学及び確率に

応用されて、目覚しい発展を遂げてきた。 
 
対称性も非線形微分方程式の解に関して、その定性研究と

数値計算の簡略化の両方に、不可欠な情報を提供している。

この分野における最も素晴らしい成果の一つは、ニーレン

バーグがガイダス及びニーと協力して成し遂げた。彼らは

広範なクラスの非線形楕円型方程式のそれぞれの正の解が

方程式自体に存在するのと同じ対称性を提示することを示

したのである。
 
ナッシュとニーレンバーグによって証明された成果は、意

図された問題の解答の域をはるかに超えて、非常に有用な

ツールとなり、更なるコンテクストにおいて幅広く応用さ

れてきた。これらのツールの中で最もよく知られているの

は、ガリアード＝ニーレンバーグの不等式とジョン＝ニー

レンバーグの不等式を含む、ニーレンバーグによる補間不

等式である。ジョン＝ニーレンバーグの不等式は、有界平

均振動関数がどれだけその平均値から逸脱し得るかを統括

し、ハーディー空間 H1と 空間の予想外の双対性を表現

する。ナッシュ＝デ・ジョルジ＝モーザーの正則性理論と

（最初にシュタインによって証明された）ナッシュ不等式

は、ユークリッド空間から滑らかな多様体及び距離空間に

至る、あらゆる設定における確率的半群の研究の鍵となる

ツールになった。ナッシュ＝モーザーの逆写像定理は、あ

らゆる種類の摂動非線形偏微分方程式を解くための強力な

方法である。ナッシュとニーレンバーグの非線形偏微分方

程式に関する現代のツールボックスへの広範囲に及ぶ影響

率のような幾何学的不変量によって禁じられているように

最初は思われる埋め込みの実現可能性を示す。この定理は

グロモフの凸積分の理論全体の核心となっており、また非

圧縮性流体の正則性の理解における近年の目覚しい進歩に

も寄与している。ニーレンバーグは、指定されたガウス曲

率あるいはリーマン計量を持つ球面 S2 の R3への埋め込み

に関する彼の基本的定理により、、ミンコウスキーとワイ

ルの古典的な問題を解いた。（後者は同時期にポゴレロフ

によっても扱われた。）問題が発展途上の領域を代表する

ものであったがゆえに、そして創り出された方法が更なる

応用に適するものであったがゆえに、これらの解答は重要

であった。 
 
多様体を実代数多様体として実現するというナッシュの業

績と複素構造に関するニューランダー＝ニーレンバーグの

定理は、更に、この二人の受賞者の幾何学への影響を描き

出している。 
 
正則性の問題は、時には厳密な証明のために、また時には

解についての貴重な定性的洞察をもたらすゆえに、偏微分

方程式の研究において日常的な懸案である。ナッシュが

デ・ジョルジと時を同じくして、係数に関する正則性の仮

定なしに一般次元での線形楕円型方程式の解に関する最初

のヘルダー評価を証明したのは、この分野において画期的

なことであった。何にも増して、これは解析的楕円型積分

汎関数の最小化関数の解析性についてのヒルベルトの第十

九問題に対する解答へとつながったのである。ナッシュの

証明の数年後、ニーレンバーグはアグモン及びダグリスと

ともに、Lpデータを持つ線形楕円型方程式の解の幾つかの

革新的な正則性の評価を確立した。これは古典的なシャウ

ダーの理論を拡張し、このようなデータの可積分条件があ
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程式に関する現代のツールボックスへの広範囲に及ぶ影響

をここで言い尽くすことは不可能だが、コーン＝ニーレン

バーグの擬微分作用素の理論にも言及しなければならない。
 
ナッシュとニーレンバーグは、個々に最高峰の数学者であ

ることに加えて、その貢献と交流を通じてお互いに影響し

合ってきた。彼らが１９５０年代にクーラント数学研究所

で始めた実り多い対話の成果は、今日、これまでにないほ

ど強く感じられる。 
 


