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  Meyer	Yvesأييف مايير  السيرة الذاتية لألستاذ
  

 	Supérieure	Normale	Ecole في فخريال ستاذاأل ،Meyer	Yves	يريما يفيإ يثبت
 عن 	Fitzgerald	Scott	F. فيتزجيرالد سكوت هقال ما عكس على ،فرنسا في ساكالي باريسب

 الرياضياتفي  حياةليكون لقد  ،األمر الواقع في انه ، "lives	American األمريكية حياة"ال
	Number األعداد نظرية مجال في هامة مساهمات توإذ احرز.  اكثر وربما ،ثاني فصل

theory يريما طاقةفإن  مسيرته، بداية في Meyer قد  احدود املهيعرفان  الاللذين  هفضولو
 ةطاسبكثر أ موجية مكونات إلى المعقدة الرياضية األجسام لتجزئة طرق على لعملنحو ا هدفعت

 للتحلي نظرية بناء في لمساعدةالى ا به هذا أدى. التوافقي التحليلب يسمى موضوعوهو  –
 مرة قلانت ثم. يةوالمعلومات اآللي الحاسب لتقنيات مهمة تفريعات ونتائج مع المعقدة، اإلشارات

	.السوائل تدفق رياضيات في األساسية المشاكل معالجة إلى أخرى
البداية. ولد  ذمن Meyer	Yves اييف ماييرالحدود  تجاوز إلى الرامي هذا االتجاه اصطحب

نشأ وترعرع  .جنسية الفرنسيةويتمتع بال ١٩٣٩ /تموزيوليو ١٩في  Meyer	Yves اييف مايير
 بما يلي: ٢٠١١عام  معه فيانعقدت  في مقابلة وأدليافريقيا.  من يشمالالساحل الفي تونس على 
 من جميع أنحاء البحرالقادمين نصهر فيها الناس يطفولتي بوتقة  التي شاهدت"كانت تونس 

طة فكرة متسلعلّي منذ نعومة أظافري، كانت تلح مالذا". " ون فيهاجديكانوا واألبيض المتوسط 
".واضحبشكل بين هذه الجماعات العرقية القائمة عبور الحدود في رغبة بعلى ذهني 

	Normale	Ecole رسوبريوااليكول نورمال  النخبة أي بمعهد Meyerمايير  التحق
Supérieure  األول وحاز على المركز ،١٩٥٧ عام في باريسب أولم دي التي توجد في شارع 

 المال عن تخلي بأنه قدعرف فهو ي ،ENS‐Ulm التحق المرء بمعهد إذا. "القبول امتحان في
 المعرفة الكتساب حياتك أي أنك تكرس الحياة، خيار هو هذا. "الحق وقت في وقال ،"والسلطة

	".ونقلها
 على بيد أنه. عسكرية مدرسة في كمدرس العسكرية خدمته	Mayer	يريما أكمل تخرجه، بعد

ذلك وسلّم ب .لم يشعر بأنه يتناسب مع هذا الدور والطالب، التعليمنحو  العميق هالتزام من الرغم
 لك،ذ على وعالوة. عليه كنت مما وتنظيما منهجية أكثر يكون أن الجيد المعلمعلى  يجب" قائال:

بغية " 	Mayer يريما قال". حق على دائما" كان الذي الفرد إزاء كونه ال يشعر بارتياح انه قال
كم  كثيراويرتكب  في معظم االوقات جاهال يكون أن ينبغي على المرء ،البحوث إجراء

 تكلشعلى المستوى الدراسي العالي قد  التدريس في تجربتهبأن  يشعر انهف ذلك، ومع ."االخطاء
	".االستحواذ عليها عنالمعرفة  بتقاسمادة سع أكثر أنني أدركت: "حياته
 درجة على ١٩٦٦ عام فيحصل و مساعدا، استاذا بوصفه ستراسبورغ بجامعة التحق

 يشهد ولكن ، رسميا Kahane	Jean‐Pierre كهانا بيير جاناشراف  تحت - منها الدكتوراه
 فشرألاب أساساكان يقوم  الوقت، ذلك في فرنسا في اآلخر البعض مثل ه،أنب Mayer	يريما

ق عليها يُطل كما( الجنوبية باريس جامعة في األولى للمرة للرياضيات أستاذا أصبح. نفسه على
 كاشان ENS إلى انتقل. دوفين باريس جامعةفي و التطبيقية الفنون في معهد ثم ،)اآلن هذا االسم

 مركز في يعمل كان حيث ،١٩٩٥ عام في) ساكالي باريس ENS مؤخرا تسميتها أعيدت التي(
 عضوا اليزال لكنهو. ٢٠٠٨ عام في رسميا تقاعده حتى) CMLA( وتطبيقاتها الرياضيات

  .األبحاث مركز من منتسبا
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	هيكل عن البحث  
 وظائفال فهم على العامة، المصطلحات أكثر في ،Meyer	Yvesتركز عمل اييف مايير

 معادالتالب يسمى ماب قبل من وصفها يمكن التي الصفة وهي: متغيرةو معقدة بأشكال حسابيةال
 هذه من مجموعة قبل من المثال، سبيل على السوائل، تدفق يُوصف. الجزئية التفاضلية
، ١٩٩٠ وفي .equations	Navier‐Stokes ستوكس نافيير معادالتب سمىتُ  المعادالت

 ضمن صنفيُ  الذي الموضوع وهو - خاصة بها معينة حلوال توضيحفي  Meyer يريما ساعد
	.الرياضيات في التحديات أكبر من واحدة

 هب أدتقد  معقدةال رياضيةال األشياء اطرادو الهياكل تسميته يمكن ماب Meyer يريما إن اهتمام
اء االشي من صفائف لوصف وسائل هيو": يةنموذجال مجموعاتال" نظرية الستينيات الى في

 من نشأ يوالذ العمل، هذا قدم. المشابك الكريستال من والتماثل ل،امالك االنتظام إلى التي تفتقر
 أوال هاديدحالتي تم تو ،يةالبلور شبه سمىتُ  التي لموادا عليها تقوم التي نظريةال األعداد، نظرية

 واسطةب تحديد معالمها قااستبكان قد تم  ولكن ١٩٨٢ عام في المعدنية السبائكخليط  في
 في Penrose	Roger	بنروز روجر الرياضي الفيزيائي قبل من منتظمة شبه تبليط مخططات

	Dan شيختمان دان عالمال حاز موادعن طريق ال بلورةال شبه اكتشافبفضل . ١٩٧٤ عام
Shechtman	 يريما حافظ. الكيمياء في ٢٠١١ عام نوبل جائزة على Meyer  اهتمامهعلى 

 في ساعد ٢٠١٠ عام في 	Matei	Basarab ماتي باساراب مع جنب إلى وجنبا بلورة،ال شبهب
	.الرياضي هيكلها توضيح

ى لا يسعى الذيالتوافقي  التحليل مجال في كبيرة مساهمات Meyer ريماي قدم	السبعينيات، في
 مع جنب إلى جنبا. بسيطة موجات من مصنوعة مكونات إلى وإشارات معقدة وظائف تتحلل
 عام فيقام  ،McIntosh	Alan ماكينتوش وأالن	Coifman	Ronald	كويفمان رونالد
 يسمى بناء حول نظرية تاثبإ عن طريق المجال هذا في أمدها طال التي المشكلة حلب١٩٨٢
 إلى Meyer يريما الى وصول التوافقي التحلل في االهتمام هذاأدى . الكاملكوشي  مشغل
ة الرياضي الجسيمات من نوع إلى المعقدة اإلشاراتتجزأة" "	من تمكن والتي المويجات، نظرية
	.المويجات تُدعى

	Eugeneفيغنر يوجين في الفيزياء نوبل جائزة على الحائزين عمل مع المويجات نظرية بدأت		
Wigner	 غابور ودنيس	Dennis Gabor	، مورلييه جان جيوفيزيائيوال Morlet	Jean 

اولوف  -ناي الرياضيات وعالم ،Grossmann	Alex جروسمان أليكس والفيزيائي النظري
 آلة امام محادثة خالل. آخرين جملة علماء بين من ،Strömberg	Jan‐Olov	 سترومبرغ

 ورقة Meyer	يريما تسليم تم ،١٩٨٤ عام في التطبيقية الفنون مدرسة في مستندات تصوير
 هذه الورقة شدت ،Morlet و Grossmannمورليه و جروسمان قبل من الموضوع هذا حول

	Ingrid دوبيشنز  انغريدب التقيت حيث مرسيليا، إلى قطار أول أخذت"وكما يقول: . اهتمامه بها
Daubechies	 جروسمان أليكسو Alex	Grossmann	 مورلييه وجان Morlet	Jean .

	".أخيرا بيتي وجدت قد أننيوانتابني شعور ب ،شعرت كما لو كنت أمام قصة خرافية"
  

	التعقيد كسر
 جنب إلى جنبا ،Meyer يريما ،"الثانية العلمية الحياة" بأنه وصفه فيما ،الثمانينيات منتصف من
السابق في ميدان المويجات  العمل جلب ،Coifmanكويفمان و Daubechies دوبيشيز مع

يتم الربط بين  كيف Meyer يريما أظهر الخصوص، وجه على. موحدة صورةووضعه في 
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 همم التحلل هذا . "جيد بشكل تصرفت" سلس والتي نحو على حسابية وظائف استخدامطريق 
	JPEG شكل في المثال سبيل على استخدامها ويجري الكمبيوتر، علوم في الصور لضغط
 ام مثل ،يدعقشديدة الت األشكال ذات األجسام تميزاملوضع  أيضا مفيدة المويجاتإن . 2000
 ستوكس نافيير معادالتب اهتمامه جذبت أنها Meyer ريماي ويقول ،متعدد الكسور يسمى

Navier‐Stokes 	التسعينيات منتصف في.	
 في	 Meyer يريمامن حماس  تمتد صلة ذات Meyer يريما عمل يصبح ،وبهذا الشكل

 همةم نجاح في المساهمة ىأدت به الالتي و التذبذب أنماط هيكل الماضية نحو العشرين السنوات
 موجات لكشف لوغاريتمات على يعمل وهو  ،	Herschel هيرشيل السحيق الفضاء تلسكوب
 عام في. النطاق اسعةو أيضا هي الصور لمعالجة Meyer يريما مساهمةإن . الكونية الجاذبية
 واآلن". نسيج" و" متحركة رسوم" إلى صورة أي لتتحلل رياضية نظرية اقترح ،٢٠٠١
 ائيةالجن التحقيقات في روتيني بشكل" المتحركة الرسوملنسيج " خوارزميةال هذه تستخدم

	.المعقدة الخلفية من الرقمية البصمات الستخراج
 يلالتحل مثل لرياضياتل النظرية المناطقمالئمة بتوسيعه  ذات	 Meyerوهكذا، يُعد عمل مايير 

 يُعد هذا ،وفي حد ذاته. المعلوماتيةعلوم و الكمبيوتر مجال في العملية األدوات لتطوير التوافقي
 همةم تطبيقات له أن تضحي ما غالبا البحتة الرياضيات في العمل نا على مثال خير االدعاء
	.الحقيقي العالم فيومفيدة 

 

الفكري ةلاالرح 	
 ةاألمريكي األكاديمية في فخري وعضو للعلوم الفرنسية األكاديمية في عضو Meyerمايير 
 ،)٢٠١٠( وغاوس) ١٩٧٠( سالم ا جائزتيسابق التي حاز عليها الجوائز وتشمل. والعلوم للفنون

 في والرياضة للرياضيات الدولي االتحاد قبل من مشترك بشكل األخيرةالجائزة  هذه نحتمُ 
 ،عمله تنوع. الميدان خارج تأثير لها كان التي الرياضيات في التقدم عن األلماني المجتمع
 مواجهةب حية بقىت الفكرية حيويةال بأن قناعته يعكسو ،التطبيق واسعة مجموعة في وينعكس
 - ذلك ركت عليك يجب ما حقل في كبيراا خبير تصبح عندما انه قوله عنه نقل وقد. جديدة تحديات

 ببساطة،. يقول كما ،"استقرارا كثراأل زمالئي من أذكى لست أنا. "هنا تعجرفال من حذر لكنه
  ."ومؤسسيا فكريا رحالة دائما كنت لقد"

 هألن ربما عميقة،ال إنجازاتهبما حققته  االعتراف بعد يحصل لم Meyer يريما أن البعض ويرى
 اضيات،الري لتعليم نفسه وتكريس ،يةالمهن اآلخرينحياة  تعزيز في الذات نكرانيتحلى ب كان



 األرجنتيني رياضياتعالم ال عملو Morlet و Grossmannمورليه و جروسمان مويجات
 Meyer يريما مساهمات لبعض ساألس وفر الذي ،Calderón	Alberto كالديرون البرتو

 لوماريه ريوسيت جيل وبيار Meyer يريما أظهر ١٩٨٦ عام في. التوافقي لتحليلا في
Pierre	Gilles	Lemarié‐Rieusset	 ألشياء مستقلة مجموعات شكلتُ  قد المويجات أن 

	.bases	Orthogonal المتعامدة القواعد تسمى رياضية
 Mallat	Stéphane مالط وستيفان Daubechies ودوبيتشيز Coifman واصل كويفمان
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الى بعضنا  حاجة هناك. "قال كما ،"جماعي مشروع الرياضيات تقدم إن. "البحوث عن فضال
	."البعض

. ذاتها حد في مهمة مساهمات تقديم إلى ذهبوا الذين الرياضيين من جيال Meyer يريما ألهم قدل
 اسمعليه  	Mallat	Stéphane مالط ستيفان المويجات نظرية في معاونهيطلق 

 لتطبيقية،ا الرياضياتب أو بالرياضيات البحتة إمابأنه فقط وصف عمله  يمكن ال يالذ" الرؤيوي"
 ال الذي فضوله عن وزمالئه طالبه يتحدث". مدهش"بأنه  ببساطة ولكن ، الحاسوب موعلب وال

 بقوله: Meyer يريما يشهد . أخرى مجاالت على هنفتاحوا هكرموعن  ،عن طاقتهو يشبع،
 في بحثال مثل صعبا شيئا فعلي أن أجل من ذاته في عميقا حفرعلى المرء ال أن بيج«

 يتم نأ يجب كنز عقلك، أعماق في مخفيا كنزا تمتلك بأنك لالعتقاد بحاجة أنت". "الرياضيات
	."عنه النقاب كشف

	


