
  جية للعلوم واآلدابياألكاديمية النروقررت 

  إلى السيد ٢٠١٠منح جائزة أبل لعام 

  تيتجون تورنس 

  جامعة تكساس بمدين أوستن

  األعدادالعميق والدائم على نظرية  هثرتكريما أل

  

ألكبر  ياتحد يمثلومتداخل د معقّ عالم  تنطوي علىإال أنھا بسيطة في ظاھرھا  ٣و ٢و  ١ األرقامتبدو 
األولية إلى الطريقة التي نخزن بھا  من أسرار األعدادبدًءا يمتد ھذا العالم . التاريخعلى مّر ول العق

تعرف ھذه النظرية بنظرية . في الحاسبات االلكترونية الحديثة ونحافظ على سريتھاالمعلومات وننقلھا 
أكثر الفروع  أحدتطّورت خالل القرن الماضي وتحولت إلى وقد  ) )Theory of numbers( األعداد
الھندسة الجبرية  فيتتفاعل بعمق مع الميادين األخرى أخذت و من بين فروع الرياضيات ورقياتقدما 

 .)Theory of automorphic forms( التقابل ونظرية األشكال ذاتية

األعداد الطريق للنظرية الحديثة  المتعلق بحقول تحليل فورير عن" تيت" قدمھاالتي  رسالةالمھدت لقد 
كما ساھم . ھاتابعة لال L -الدواّل وعن ) Theory of automorphic forms(التقابل  األشكال ذاتية عن

 Global class) حقل الفئة على الصعيد العالمينظرية  فيثورة في إحداث  " إميل أرتين"بالتعاون مع 

field theory)  مع كما أعاد . )ھومولوجيه(لزمر التماثلية لمستحدثة أساليب تقنية بذلك مستخدما
 من خالل (Local class field theory) المحليلصعيد نظرية حقل الفئة على ا صياغة" جوناتان لوبين"

للمجاالت " تيت"ابتكار  وقد أدى . .(group cohomology)  للمجموعات الرسمية المبتكراالستخدام 
 p )p-adic-فقد اكتشف النظير. بأكمله الجاسئةميدان الھندسة التحليلية إلى إثراء  الجاسئةالتحليلية 

analogue(  تقنية تيت التي تبرعمت وتولدت منھا  -يعرف اآلن بنظرية ھودجوالذي لنظرية ھودج
  .مركزية لنظرية األعداد الجبرية الحديثة

" تيت"زمر  من بينھافي الرياضيات  ةالحديث ومن البنى األساسيةثروة من األفكار " تيت"لقد أضاف 
 )Tate duality theorem( الثنائية "تيت"ونظرية  )Tate cohomology) (ھومولوجيه(التماثلية 

 )Tate module( "تيت"ووحدة ) Tate motive(" تيت"، وحافز تيت - ومجموعات بارسوتي

ت يت - نوارتفاع نيرو )Tate’s algorithm for elliptic curves( ةالناقص للمنحنيات" تيت" خوارزميةو
 Tate(لالنطباق  تيتونظرية  تيت - وزمر مومفورد بليةنواع اآلوايل في األ -موردل زمرالخاص ب

isogeny theorem (للتشوه  تيت -ونظرية سير المنتھيةاألنواع اآلبلية للحقول في  تيت -ونظرية ھوندا
  .وخالف ذلك بكثير الخاصة بأسر المنحنيات الناقصة تيت -شافاريفيتش وتوقعات ساتو – تيتوزمر 

إن الكثير من اتجاھات البحث الرئيسية في ميدان نظرية األعداد الجبرية والھندسة الجبرية ما كان ممكنا  
فھو عالم ترك بالفعل بصمة الفتة للنظر في علوم . الحاسمة ورؤيته المنيرة" جون تيت"لوال مساھمة 

  .الرياضيات الحديثة

 


