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،، الوالیات المتحدة األمریكیةبجامعة برینستون) IAS(معھد الدراسات المتقدمة 

األعدادنظریة ط بین نظریة التمثیل وفي الربتكریما ألثره العمیق والدائم 

نظریة األشكال ذاتیة التقابل وجود شبكة ضیقة من االتصاالت بین " Langlandsالنجالندز"یتوقع برنامج 
)Theory of automorphic forms(الواجزمرة وGalois groups.

اإلنجاز العظیم لنظریة العدد الجبریة في الثلث بمثابة )Class field theoryنظریة الحقول الفصلیة (تكان
التقابل "الخاص بـ"Gauss's lawوس جقانون ـ "ھذه النظریة تعمیم واسع لإن األول من القرن العشرین. 

مجموعة من األدوات القویة لدراسة المشاكل التي ھذه النظریة وفر ت. "quadratic reciprocityعيالتربی
لحالة غیر األبیلیة أعمق بكثیر. لقد حدد. تبین أن ا"Abelian Galois groupsأبیلیان–زمرة جالوا"تحكمھا 

، ۱۹٦۷في عام "André Weilأندریھ ویل "إلى أرسلھا ، في رسالة مشھورة "Langlandsالندزجالن"
برنامجا بعید المدى أحدث ثورة في فھم ھذه المشكلة.

 Galoisالواجزمرة "تمثیل بین بط أن یرالمرء یتعین علىبأنھ"Langlandsالنجالندز"اعتراف نإ
groups"نظریة األشكال ذاتیة التقابل (نیبوTheory of automorphic forms(. على نظرة ھذا ینطوي

إن المبدأ الرئیسي. "Langlands functorialityالنجالند مدالل"غیر متوقعة وأساسیة، وتسمى اآلن 
heory of Tنظریة األشكال ذاتیة التقابل (تمثیالت الأن وھ"Langlands functorialityالندزالنجالل"مدلـ

automorphic forms(دالةمن مجموعة اختزال ینبغي أن تكون ذات صلة، عن طریقL- زمرة "، لتمثیل
في مجموعة مزدوجة."Galois groupsالوا ج

ل "جلـ"functorialityمن إنشاء أول حالة "مدالل "Langlandsالنجالندزو""Jacquetجاكت "تمكن 
)۲(GL (2)"، وذلك باستخدام "صیغة أثر سیلبرجSelberg trace formula" النجالندز". أثبت عمل

Langlands" ۲ل (ج"على تغییر قاعدة (GL (2)"مدالل حاالت من من امزید"functoriality«، التي
-Shimuraویل-شیمورا تانیامالـ "حدسیةمن الحاالت الھامة " لعدد Wilesویلز "لعبت دورا في إثبات 

Taniyama-Weil conjecture".

 non-abelian reductiveأبیلیان -أبسط مثال على "زمرة اختزال الالھى"GL (2)) ۲ل (" جإن زمرة 
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Taniyama-Weil conjecture".

 non-abelian reductiveأبیلیان -أبسط مثال على "زمرة اختزال الالھى"GL (2)) ۲ل (" جإن زمرة 
group النجالندز"". وللمضي قدما في الحالة العامة، رأىLanglands حاجة إلى صیغة تتبع مستقرة، " ثمة
األساسیةلیما مبرھنة "بـ لما یسمى"Ngô's proofدلیل نجو"اآلن. جنبا إلى جنب مع "Arthurآرثر"أنشأھا 

Fundamental Lemma النجالندز"خمنھا "، التيLanglands" ، أدى إلى تصنیف بالمنظار لتمثیل مما
من المجموعات الكالسیكیة، من حیث ")Theory of automorphic formsاألشكال ذاتیة التقابل (نظریة"

الخطیة العامة.الزمرتلك 
 

المنحنیات اإلھلیلجیة"، بما في ذلك نمطیة بشكل كبیرعددا من النتائج الھامة"functorialityمدالل "الـوحد ی
Elliptic curves " ساتو تیت"حدسیةوالدلیل علىSato-Tate conjecture" لكثیر اوزن. كما أنھ یعطي

"سیلبرج و"Ramanujan-Petersonبیترسون-رامانوجان"حدسیتيالمعلقة، مثل الحدسیاتمن 
Selberg " ،ویل-ھاس"حدسیةوHasse-Weil"زیتالـ"دالةZeta functions".

ھ قد تحققبعیدة المنال، إال أنحقول األرقام الرزم المختزلة بالنسبة لعدد من "functoriality"مدالل زال یوال 
الحائزون على میدالیات في ھذا المیدان "درینفیلد تقدما كبیرا بفضل عمل العدید من الخبراء، بمن فیھم

Drinfeld "فورج ال"وLafforgue "و"نجوNgô برنامج ةجموعلى ضوء "، واستقوا جمیعھم وحیھم
النجالندز"حدسیات. وقد تطورت جوانب جدیدة من النظریة، مثل "Langlandsالنجالندز"

Langlands" النجالندز"، وبرنامج المتغیراتداالت والمحلیة المتغیراتعلىLanglands" .لقد الھندسي
كي Automorphic forms)األشكال ذاتیة التقابل (تمثیل زیادة شأن" Langlandsالنجالندز"أفكار رفعت
"Weylویل"في مجاالت أخرى من الریاضیات، وھي أبعد من أحالم الرواد األوائل مثل اعمیقا دورتلعب 

."Harish-Chandraھاریش شاندرا"و


