
Pierre Deligne

منصب أستاذ فخري في  حاليا دلقيت في بروكسل، بلجيكا. ١٩٤٤أكتوبر/تشرين األول  ٣في  ”Deligneديلينيي “ُولد بيير 
ديلينيي “جاء  الواليات المتحدة األمريكية.برينستون، نيوجيرسي، ، مدرسة الرياضيات التابعة لمعھد الدراسات المتقدمة

Deligne”  آتيا من معھد الدراسات العليا العلمية  ١٩٨٤إلى برينستون في عام(IHÉS)  في مدينة بوريس سير إيفت
  منذ إنشائه.  سنا دوكان أصغر أعضاء ھذا المعھ ١٩٧٠بالقرب من باريس، فرنسا، حيث ُعين فيه في عام 

تقريبا، بدأ قراءة كتب الرياضيات الجامعية التي كانت في حوزة أخيه  السنمن ا عام ١٢ ”Deligneديلينيي “عندما بلغ 
ج. "المدرسة الثانوية، أستاذ الرياضيات في  بالرياضيات "Deligne "ديلينيي وكان يطلب منه شرحھا. دفع اھتمام الكبير
العقل "سم المنتحل االوالذي يحمل  ، إلى إعارته عدة مجلدات من "عناصر الرياضيات" بقلم نيكوالس بورباكي"نيجس
عادة عندما يكون في  الشابنوع القراءة التي يحلم بھا  ھووالذي نادى بتجديد الرياضيات الفرنسية. لم يكن ھذا  "المدبر

لم ينظر دلينيي فيھا التجارب.  غيرتحياة ت ”Deligneديلينيي ”ـنسبة لالرابعة عشرة من العمر، بيد أن األمر قد أصبح بال
 إلى الخلف. التاريخھذا منذ 

 أدركعلى الرغم من أن أبيه كان يرغب أن يصبح ابنه مھندسا وأن يواصل حياة مھنية توفر له مستوى معيشة جيد، 
التي اجتذبت  ھي ه بإنجاز ما يحبه ويروق إلى قلبه، وكانت الرياضياتضرورة قيامفي وقت مبكر  "Deligne "ديلينيي

درس الرياضيات في جامعة بروكسل الحرة (جامعة بروكسل) وحصل على شھادة الليسانس في الرياضيات  ھوى قلبه.
، ١٩٧٢. في عام ١٩٦٨على شھادة الدكتورة في الرياضيات في عام  وحاز ١٩٦٦الماجستير في عام يعادل ما أي 

  ."١١باريس سود "الدولة في العلوم الرياضية من جامعة  دكتوراهعلى شھادة  "Deligne "ديلينييحصل 

ي المدارس الثانوية وأن يواصل فإلى جامعة بروكسل ويراوده الطموح في أن يصبح أستاذا  ”Deligneديلينيي “ ذھب
 ”Deligneديلينيي “أعرب با في الجامعة وتلميذا لجاك تيتس، لبصفته طا .لمتعته الشخصيةضيات كھواية يمارسھا ياالر

في  إجراء البحوث، أي عن طريق اللعب من خالل كسب العيشيمكن للمرء أن ي"، بأنه، كما يقول باكتشافه عن سروره
 "الرياضيات.

في نفس  "Deligne "ديلينييأصبح ، كمنتسب حر في باريس "École Normal Supériure " معھد  في بعد عام
 كان). IHÉS( الدراسات العليا العلمية معھد فيضيف و للبحوث العلمية البلجيكي الوطني في الصندوق جديد عالم الوقت

تم ، في الوقت الذي ١٩٧٠-١٩٦٨من الفترة  IHÉS الدراسات العليا العلمية معھد في ازائر عضوا "Deligne "ديلينيي
  .عضوا دائمافيه  تعيينه

. الدراسات المتقدمة في معھد الرياضيات في كلية )١٩٨١(زائرا و )١٩٧٧، ٧٣- ١٩٧٢( عضوا كان وفي الوقت نفسه،
 .١٩٨٤في عام  ھناك كليةفي ال في منصب تم تعيينه

****** 

 على االبتكاريأثرھا و الھندسة الجبرية في الجوھريةللمساھمات " ليأب جائزة "Pierre Deligne تسلم "بيير ديلينيي
  ابيل. لجنة اقتباس من " ذات الصلةالتمثيل والميادين  نظريةوعدد نظرية ال

إلى  بحثه وقد أدى الرياضيات. ينمختلف مياد روابط بين في العثور على برع عالم رياضيات "Deligne "ديلينيي 
يفوز  ھذا جعله .١٩٧٣في عام  "Weil  ويل" على مظنونات برھانهھو  إسھاماته أشھر كان احد. ھامة عديدة اكتشافات
 جروتندييك  ألكسندر باالشتراك مع ةاألخير وفاز بالجائزة، )١٩٨٨( Crafoord وجائزة )١٩٧٨( فيلدز وسامبكل من 

Alexandre Grothendieck.  

. في سن مبكر الرياضيات شھرة في عالم له "Weilويل " على مظنونات الرائع "Deligne برھان "ديلينيي أعطى
األساليب و التقنيات المستخدمة صعوبة فضال عن الشديد تنوعالالذين بّينوا  عدة أشخاص آخرين اإلنجاز األول ھذا وأعقب
 مساھمات كبيرة في أيضا قدم هنظرية األعداد، ولكنو الھندسة الجبرية لعمله فيبشكل أفضل  معروف انه. اإلبداعية

  الرياضيات. عديدة من مجاالت أخرى
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مظنونة  التي تحمل اسمه: المفاھيم الرياضية وھناك عدد من يتمتع بنفوذ كبيرة عالم رياضيات "Deligneديلينيي "
 ديلينيي واألنبوب الجبري، المنحنيات لفضاء Mumfordمومفورد  - Deligneونماذج ديلينيي  Deligne ديلينيي

Deligne - مومفورد Mumford  ،وھومولوج ديلينييكو Deligne ،ديلينيي كتبقد ل الحصر. على سبيل المثال ال 
Deligne، الوثائق حوالي مئات من، أو بالمشاركة وحده.  

 
 واألوسمة الجوائز

لعلماء  في المؤتمر الدولي فيلدز ُمنح وسام .العديد من الجوائز العالمية "Pierre Deligneديلينيي  بيير" تلقى
 "François Deruyts فرانسوا ديرويتس" جائزة حصل على ،١٩٧٤في عام  .١٩٧٨في عام  في ھلسنكي الرياضيات

األكاديمية التي تمنحھا  "Henri Poincaréھنري بوانكاريه "على وسام و، البلجيكية األكاديمية الملكيةالتي تمنحھا 
في عام  "A. De Leeuw-Damry-Bourlart بورالرت. - دامري -دي لييو"أ.  حصل على جائزة للعلوم. الفرنسية
 .البلجيكية العلوم الوطنية من مؤسسة ١٩٧٥

 "أ. جروتينديك باالشتراك مع، ١٩٨٨في عام ، "Deligne "ديلينيي للعلوم الملكية السويدية األكاديمية تمنح
Grothendieck .A" جائزة "Crafoord".  تلقاھا "ديليني، والتي في الرياضيات بالزان جائزةتشمل Deligne في "

الباحثين  لدعم المبلغ نصف ھذا إنفاق بالزان مؤسسةتشترط  مليون فرنك سويسري. ١ قدرھا جائزة نقدية ،٢٠٠٤ عام
ات الرياضيفي الشباب المتخصصين  لدعم لمدة ثالث سنوات للبحوثمنح  إنشاء "Deligne "ديلينيي اختارو، الشباب

 البيضاء.وروسيا ، وأوكرانيا، في روسيا الذين يعملون األكثر نشاطا

  مومفورد.د. و  غريفيث ب. باالشتراك مع، في الرياضيات على جائزة وولف "Deligne حصل "ديلينيي ٢٠٠٨في عام 

 مكتبصدر أو، "الفيكونت" بمنحه لق ، الذيالثاني ملك بلجيكا ألبرت الملك تكريمعلى  " Deligne حاز "ديلينيي ٢٠٠٦في عام 
 األساسية. في الرياضيات نجازاتهإلتكريما  ابريدي اطابع البلجيكي البريد

منذ عام  اتلرياضيل لندن وجمعية ١٩٩٥منذ عام  موسكو الرياضية للجمعية عضوا فخريا "Pierre Deligne ديلينيي بيير" كان
 عضوا في أصبح ٢٠٠٩، وفي عام للفنون والعلوم في األكاديمية األمريكية عضو فخري أجنبي خبانتُ  ١٩٧٨في عام  .٢٠٠٣

 للعلوم. الملكية السويدية في األكاديمية عضو أجنبي خبانتُ  ،٢٠٠٩في عام  األمريكية. الجمعية الفلسفية

 يلي:  تشمل األوسمة األكاديمية األخرى ما

  ")١٩٧٨بأكاديمية العلوم، باريس ("انُتخب عضو منتسب أجنبي 
 ")١٩٨٩جامعة فريج ببروكسل ("دكتوراه فخرية من 

 ")١٩٩٤األكاديمية الملكية ببلجيكا ("انُتخب عضو منتسب، 
 "Ecole Normale Supérieure (1995) "دكتوراه فخرية من 

 "Accademia nazionale dei Lincei (2003)" انُتخب عضو منتسب أجنبي بأكاديمية 
 "National Academy of Sciences (2007) ) ٢٠٠٧باألكاديمية الوطنية للعلوم ("انُتخب عضو منتسب أجنبي 

 


