
»Gregory Margulis« السرية الذاتية لجريجوري مارجوليس

خالل حياته املهنية املتألقة يف الرياضيات، قدم جريجوري »Gregory« )جريشا 
“Grisha”( مارجوليس “Margulis” العديد من األفكار املؤثرة، وحل مسائل 

طال أمدها منذ فرتة، كام أنه اكتشف صالت عميقة بني مختلف املجاالت 
 Ergodic“ الرياضية. كان منهجه املميز هو استخدام النظرية األرجوديكية

Theory” بطرق غري متوقعة ومبدعة، األمر الذي أدى إىل إنشاء مجاالت 
جديدة متاما يف ميادين الدراسة.

ولد يف موسكو عام 1946، وحصل عىل اعرتاف دويل وهو يبلغ من العمر 16 
عاًما وذلك مبنحه مبيدالية فضية يف األلعاب األوملبية الرياضية الدولية. التحق 
بجامعة موسكو الحكومية، وحصل عىل الدكتوراه يف عام 1970 تحت إرشاف 

ياكوف سيناي “ Yakov Sinai” )الحائز عىل جائزة أبيل يف عام 2014(. كشفت 
أطروحته عن متتعه بعقل فريد من نوعه: لقد بنى تدبرياً - يسمى اآلن تدبري 

بوين مارجوليس “Bowen-Margulis measure”- مّكنه من اكتشاف خصائص 
جديدة حول هندسة فضاء املقطع الزائدي. ألهمت أساليبه بعد ذلك العديد 

من مواضيع ومجاالت البحث النشط.

فاز مارجوليس »Margulis« مبيدالية فيلدز “Fields Medal” لعام 1978، وكان 
 Lie “ يبلغ من العمر 32 عاًما، عن عمله يف مجال الشبكات يف مجموعات الي
groups”، وال سيام مربهنات الحسابية والبنى املتناهية الصالبة. تنص مربهنة 

الحسابية عىل أن جميع املجموعات غري القابلة لالختزال يف مجموعات الي
Lie groups شبه بسيطة من فئة أكرب من 2 هي عملية حسابية، ونظرية البنى 

املتناهية التي ميتد متثيل هذه الشبكة إىل متثيل مجموعة الي Lie املحيطة. 
 Ergodic“ أثبت دليل الصالبة املتناهية تطبيقات جديدة للنظرية اإلرجوديكية

Theory”، حيث أسس أساليب جديدة قوية أصبحت مؤثرة للغاية يف العديد 
من املجاالت.

قال جاك تيتز “Jacques Tits” )الحائز عىل جائزة أبيل يف عام 2008( عن 
مارجوليس»Margulis« عام 1978: “ليس من قبيل املبالغة القول إنه قد أذهل 

الخرباء، يف عديد من املناسبات، من خالل حل مسائل قد بدى التوصل اىل حل 
لها بعيد املنال متاًما يف ذلك الوقت”.

 ومع ذلك، مل يتمكن مارجوليس »Margulis« من استالم ميدالية فيلدز 
“Fields Medal” ألن السلطات السوفيتية رفضت منحه تأشرية لحضور حفل 

توزيع الجوائز يف هلسنيك، فنلندا. مل يُسمح له بالسفر إىل الخارج إال يف عام 
1979 عندما منحه األكادمييون السوفييت مزيًدا من الحريات الشخصية. قام، 

خالل الثامنينيات، بزيارة املؤسسات األكادميية يف سويرسا وفرنسا والواليات 
املتحدة، قبل استقراره يف جامعة ييل عام 1991، حيث عمل فيها منذ ذلك 

الحني.

يف وقت مبكر من حياته املهنية، واجه مارجوليس »Margulis« التمييز لكونه 
من أصل يهودي. عىل الرغم من أنه كان أحد كبار علامء الرياضيات الشباب يف 
البالد، إال أنه مل يتمكن من العثور عىل وظيفة يف جامعة موسكو. بدالً من ذلك، 

عمل يف معهد أقل شهرة مختص باملشكالت القامئة يف نقل املعلومات. ومع 
ذلك، أدى اتصاله مع زمالئه يف املعهد إىل التوصل إىل اكتشاف ملحوظ. أخربوه 

 .”’Expander graph‘ عن نوع من الشبكات املتصلة تسمى “أس الرسم البياين
يف غضون أيام، بنى مارجوليس »Margulis« أول مثال معروف ألس الرسم 



البياين باستخدام أفكار من نظرية التمثيل، وهو حقل مجرد وغري ذي صلة عىل 
ما يبدو. كان اكتشافه رائداً وكان له العديد من التطبيقات يف علوم الكمبيوتر.

أظهر مارجوليس »Margulis« مرة أخرى موهبته يف إثبات نظرياته بطرق 
مذهلة ومثرية للدهشة عندما كشف يف عام 1978 عام يسمى اآلن مربهنة 

الفرعية للمجموعة الفرعية “Normal subgroup theorem”، حول املشابك 
يف مجموعات الي. كانت املربهنه مزيًجا أصليًا جًدا من نظرية املجموعات 

 )T( ”Kazhdan Property )T(“ القابلة لإلبداع من ناحية وممتلكات كازدان
من نظرية التمثيل “Representation theory”، من ناحية أخرى.

يف عام 1984، أثبتت حدسية أوبنهايم “Oppenheim«، وهي فكرة من نظرية 
األعداد التي تم ذكرها للمرة األوىل يف عام 1929، باستخدام أساليب من 

النظرية األرجوديكية “Ergodic Theory”. واألهم من النتيجة، كانت الفكرة 
الكاملة الستخدام نظرية اإلرجوديك “Ergodic Theory” بهذه الطريقة، 

وخلق هذا مساحة جديدة، تسمى اآلن الديناميات املتجانسة. يعتمد عمل 
ثالثة حاصلني عىل ميداليات فيلدز “Fields medallists« - إيلون ليندنشرتاوس 

 ”Maryam Mirzakhani“ ومريم مريزاخاين ”Elon Lindenstrauss“
و “أكشاي فينكاتيش »Akshay Venkatesh” - عىل أفكار مارجوليس 

»Margulis« السابقة.

كان مارجوليس »Margulis« غزير اإلنتاج كام كان متنوًعا. عندما نرشت مجلة 
الرياضيات البحتة والتطبيقية الفصلية يف عام 2008 مقالة تدرج فيها نتائج 

مارجوليس »Margulis« الرئيسية، امتدت إىل أكرث من 50 صفحة.

يف عام 2001، تم انتخاب مارجوليس »Margulis« يف األكادميية الوطنية 
 Wolf“ وجائزة وولف Lobachevsky األمريكية للعلوم. وهو الفائز بجائزة

 ”Prize

أنجب مارجوليس »Margulis« وزوجته ريسا Raisa )رايا “ Raya”( ابن 
وولديهام حفيدة.


