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الفرع الرئييس لنظرية االحتامل هو دراسة السري العشوايئ، مثل املسار الذي 
يسلكه سائح الستكشاف مدينة ال يعرفها عن طريق سحب القرعة بإستخدام 
عملة معدنية ليقرر ما إذا كان سوف ينعطف يساًرا أو مييًنا عندما يصل اىل 
تقاطع طرق. اخرتع هيليل فورستنربج “Hillel Furstenberg” وجريجوري 

مارجوليس “Gregory Margulis” تقنيات املناحي العشوائية املامثلة لدراسة 
بنية املجموعات الخطية، والتي تتكون، عىل سبيل املثال، من مجموعات من 
املصفوفات املغلقة بإستخدام املعكوس واملنتج. عن طريق أخذ منتجات من 

املصفوفات التي تم اختيارها عشوائيًا، يسعى املرء إىل وصف كيفية منو النتيجة 
وماذا يعني هذا النمو بالنسبة لبنية املجموعة.

قدم فورستنربج “Furstenberg” ومارجوليس “Margulis” مفاهيم تتوفر فيها 
البصرية والقوة، وتوصال سويا اىل حلول ملشاكل هائلة واكتشفا صالت مفاجئة 

ومثمرة بني نظرية الزمرة، ونظرية االحتامل ونظرية األعداد ونظرية التوافقيات 
ونظرية الرسم البياين. أنشأت أعاملهم مدرسة للفكر الذي كان لها تأثري عميق 

عىل العديد من مجاالت الرياضيات والتطبيقات.

بدًءا من دراسة منتجات املصفوفات العشوائية، يف عام 1963، قدم هيليل 
فورستنربج “Hillel Furstenberg” وصنف فكرة ذات أهمية أساسية، تسمى 
اآلن حدود فورستنربج “Furstenber”. باستخدام هذه الفكرة، أعطى صيغة 
رياضية من نوع “السم” معربًا عن وظائف التوافقية يف مجموعة عامة من 

هذه الحدود وقيمة كل منها. يف عمله عىل السري العشوايئ يف بداية الستينيات، 
والبعض منه بالتعاون مع هاري كيسنت “Harry Kesten”، حصل أيًضا عىل 

.”Lyapunov“ معيار مهم بالنسبة إليجابية أكرب ألس  ليابونوف

بدافع تقريب ديوفانتاين “Diophantine”، يف عام 1967، أدخل فورستنربج 
“Furstenberg” مفهوم عدم االرتباط بني األنظمة اإلرجوتيكية، وهو مفهوم 

قريب من أولوية نسبية لألعداد الصحيحة. تبني أن هذا الفهوم الطبيعي عميق 
للغاية وينطوي عىل تطبيقات ملجموعة واسعة من املجاالت مبا يف ذلك معالجة 

اإلشارات واألسئلة التي ال تزال قامئة يف الهندسة الكهربائية وهندسة املجموعات 
الكسريية والتدفقات املتجانسة ونظرية األعداد. إن “حدسية × 2 × 3” ما 

هى إال مثال بسيط جميل أدى إىل تحقيق العديد من التطورات األخرى. أخذا 
يف االعتبار الخريطتني اللتني تأخذان املربعات واملكعبات عىل دائرة الوحدة 

املعقدة، أثبت أن املجموعات املغلقة الوحيدة الثابتة تحت هاتني الخريطتني 
إما أن تكون كاملة أو دائرة كاملة. توضح حدسيته أن التدابري الثابتة الوحيدة 
هي إما محدودة أو ثابتة بالتناوب. عىل الرغم من الجهود التي يبذلها العديد 
من علامء الرياضيات، ال يزال سؤال التصنيف هذا مفتوًحا. لقد ازدهر تصنيف 

التدابري الثابتة من ِقبل املجموعات إىل مجال واسع من األبحاث التي تؤثر يف 
نظرية أرجوديك الكمية الحسابية، وترجمة األسطح، ونسخة مارجوليس من 
 ”Marina Ratner“ وأعامل مارينا راترن ،”Littlewood“ حدسية ليتل وود
الرائعة. أخذ يف االعتبار التدابري الثابتة يف بيئة هندسية، أثبت  فورستنربج 

“Furstenberg” يف عام 1972 االسترباء الفريد للتدفق الزائد لألسطح الزائدية، 
نتيجة للعديد من املتحدرين.

باستخدام النظرية اإلرجوديكية وتكرار املربهنة بشكل متواتر، قدم فورستنربج 
“Furstenberg”، يف عام 1977، دلياًل جديًدا مذهاًل عىل مربهنة سزميرييدي 

“Szemerédi” حول وجود أعامل متقدمة حسابية كبرية يف مجموعات فرعية 
من األعداد الصحيحة ذات الكثافة اإليجابية. يف أعامل الحقة مع يتسحاق 

  ”Benjamin Weiss“ وبنجامني فايس ”Yitzhak Kaztnelson“ كازتينلسون
 ”Szemerédi“ وآخرون، وجد تعميامت أعىل وأبعاد بعيدة لنظرية سزمرييدي

وغريها من التطبيقات لديناميات الطوبولوجيا ونظرية اإلرغوديك لنظرية 
راميس “Ramsey” والرتكيبات املضافة. لقد أثر هذا العمل عىل العديد من 
التطورات الالحقة مبا يف ذلك أعامل بن جرين “Ben Green” وتريينس تاو 



“Terence Tao” وتامار زيجلري “Tamar Ziegler” عىل حدسية هاردي ليتلوود 
“Hardy-Littlewood“ والتقدم الحسايب لألعداد األولية.

أدخل جريجوري  مارجوليس “Gregory Margulis” ثورة عىل دراسة بنى 
املجموعات شبه البسيطة. البنية يف مجموعة هي مجموعة فرعية منفصلة بحيث 
يكون ناتج القسمة منطويا عىل حجم محدد. بالنسبة للمجموعات شبه البسيطة، 

قام مارجوليس  “Margulis”  بتصنيف هذه البنى يف مربهنتي “الصالبة 
املتناهية” “superrigidity”  و “الحسابية” “arithmeticity”  يف منتصف 

Harish-“  وهاريش شاندرا  ”Armand Borel“ السبعينيات. بنى أرماند بوريل
Chandra”  البنى يف مجموعات شبه بسيطة باستخدام اإلنشاءات الحسابية 
بشكل أسايس كمجموعة من املصفوفات ذات القيمة الصحيحة يف مجموعة 
مصفوفة كبرية. أثبت مارجوليس “Margulis”  أن جميع البنى يف املرتبة 2 
 Atle“ أو أعىل تنشأ من هذا البناء الحسايب، كام كانت حدسية أتل سيلربج

Selberg”. يف عام 1978، كشف مارجوليس “Margulis” عن هيكلية هذه البنى 
يف “مربهنة املجموعات الفرعية الطبيعية”. من أهم تقنياته، االستخدام املذهل 

 ،”Oseledets“ واملفاجئ لألساليب االحتاملية )السري العشوايئ، مربهنة أسيلديتس
وقدرة التغلب عليها، حدود فورستنربج “Furstenberg” ، باإلضافة إىل خاصية 

.”Kazhdan property“ (T( (كازدان )يت

يف أطروحته عام 1970، بنى مارجوليس “Margulis” ما يسمى “تدبري بوين 
 ”Riemannian“  من مجموعة رميانيان ”Bowen-Margulis“   ”مارجوليس-
املدمجة ذات انحناء متغري سلبي متاًما. باستخدام خاصية الخلط بني التدفقات 

الجيوديسية فيام يتعلق بهذا املقياس، أثبت أنه يشبه نظرية األعداد األولية، 
وهي صيغة مقاربة لعدد الجيوديسيات املغلقة  والتي تكون أقرص من 

طول معني. قبل ذلك، كانت نتيجة الفرز الوحيدة هي صيغة تتبع سيلربج 
“Selberg” التي تعمل فقط عىل املساحات املتامثلة محليًا. منذ ذلك الحني، متت 

دراسة العديد من مشاكل الفرز والتكافؤ باستخدام منهج خلط مارجوليس 
.”Margulis“

هناك تطبيق آخر مذهل ألساليبه، وهو برهان عام 1984 عىل حدسية أوبنهايم 
“Oppenheim”  الذي استمر لعقود من الزمن يف نظرية األعداد: شكل تربيعي 

غري منحل الذي يتكون من 3 متغريات أو أكرث إما يأخذ مجموعة كثيفة من 
القيم عىل األعداد الصحيحة أو هو مضاعف لشكل مع معامالت عقالنية.

يف نظرية الرسوم البيانية، نتج عن إبداع مارجوليس “Margulis” يف عام 1973 
 .Kazhdan (T( إنشاء أول مجموعة واضحة األسس، باستخدام خاصية كازدان

األس هو رسم بياين ذو قدرة توصيل عالية. هذه الفكرة، التي قدمها مارك 
بينسكر Mark Pinsker، تأيت من دراسة الشبكات يف أنظمة االتصاالت.

تُعد الرسوم البيانية لألس اآلن أداة أساسية يف رموز علوم الكمبيوتر وتصحيح 
األخطاء. يف عام 1988، بنى مارجوليس “Margulis” أسس مثالية، تعرف اآلن 
باسم الرسوم البيانية رامانوجوان “Ramanujan”، والتي تم اكتشافها بشكل 
 Peter“ وبيرت سارناك ”Alex Lubotzky“ مستقل بواسطة ألكس لوبوتزنيك

.”Ralph Phillips“ ورالف فيليبس ”Sarnak

ميتد تأثري فورستنربج “Furstenberg” ومارجوليس “Margulis” إىل ما هو أبعد 
من نتائجهم ومجاالتهم األصلية. يتم التعرف عليهم كرائدين من قبل مجموعة 

واسعة من علامء الرياضيات، من نظرية الكذب، واملجموعات املنفصلة 
واملصفوفات العشوائية إىل علوم الكمبيوتر ونظرية الرسم البياين. لقد أثبتوا 

مدى انتشار األساليب االحتاملية وكفاءة عبور الحدود بني التخصصات الرياضية 
املنفصلة، مثل التفرع الثنايئ التقليدي بني الرياضيات البحتة والتطبيقية.


