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 االبن  .John Forbes Nash Jr السيرة الذاتية لجون فوربس ناش
 
  

خارج األوساط  المعروفين قالئلالعلماء الرياضيات احد  وھ.John F. Nash Jrاالبن ناش  ف. جون
سيرة  كتاب عن مبني على أساس، "عقل جميل" بعنوان ،٢٠٠١ظھور فيلم عنه عام ويرجع ذلك إلى  األكاديمية

الفيلم الحائز يروي . الذي يحمل نفس االسم الكتب األكثر رواجا دأحوھو  الذاتية Sylvia Nasar سيلفيا نصار
حتى حصوله على جائزة نوبل عام برينستون جامعة في  المعاا طالب كونه من Nashناش  ةرمسيعلى أوسكار 

  القتصاد.في ا ١٩٩٤
  

في نواح كثيرة.  ةحقيقيحياته العن حتما،  ،يةھوليوودال Nashناش حياة قصة نسخة كانت تختلف 
التي لھا تطبيقات  األلعابفي نظرية  التي توصل إليھا على النتائج االولية على وجه الخصوص،  ،الفيلمركز 

مجتمع ھا يعتبرالتي التفاضلية الجزئية والمعادالت بحاثه في مجال الھندسة أل تعرضيولم في االقتصاد، 
  .اعمقية وأھمأكثر أعماله   اتالرياضي

 
، فيرجينيا  Bluefield في بلوفيلد ١٩٢٨عام  John Forbes Nash ولد جون فوربس ناش االبن

في شركة الكھرباء المحلية وأمه  ءكھربا بلدة نائية صغيرة في جبال األبالش. كان والده مھندسوھى الغربية، 
بمنحة دراسية معھد كارنيجي للتكنولوجيا (اآلن جامعة كارنيجي ميلون) في بيتسبرغ  Nashناش درسة. دخل مُ 

مرة أخرى إلى  ثمإلى الكيمياء،  يتحول، قبل أن والتخصص فيھا أصال  الكيميائيةالھندسة دراسة كاملة ل
 .في آخر المطاف الرياضيات
 

فكرة  دت في ذھنهالتي ولّ دورة اختيارية في االقتصاد، على  Nashناش  واظبفي جامعة كارنيجي، 
عليا الدراسات ال فيمتخرج  طالبھا في فترة واليته الثانية ككتب التيمساومة، المشكلة وضعھا،  عن اول ورقة

رياضيات صنع القرار.  - األلعابمجال جديد من نظرية بأدت ھذه الورقة إلى اھتمامه جامعة برينستون.  من
قد ل. األلعابلنظرية النصوص التأسيسية  أحد، ھي غير التعاونية  لعاباأل،  Nashناش دكتوراه إن أطروحة 

"، الذي كان له تأثير Nashناش ، و "توازن األلعاب غير التعاونية  في مفھوم التوازنھذه النظرية أدخلت 
  كبير في االقتصاد والعلوم االجتماعية.

  
اختراق له في الرياضيات البحتة.  أولحقق نستون يجامعة بر منتسبا إلى Nashناش كان بينما 

تظھر  ،جوھرالفي ". وتشعبھا الجبرية الحقيقيةبأنواع تعلق جيد يذلك بأنه "اكتشاف  Nashناش  وصف
ما، يمكن وصفه من قبل مجموعة  مثل سطح تشعب، على سبيل المثال كائن طوبوغرافينظرية أن أي ال

يتصور البعض كان التي ن الطريقة عأكثر إيجازا بكثير  بشكلالمعادالت،  تعرفهكائن ھندسي كجبرية، متنوعة 
  .ا حقائعورا اھام نتيجة عمالھذه ال Nashناش نظراء  يعتبركان . سابقا أنھا كانت ممكنة

  
 ك،ھنا. معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أستاذية لتولي برينستون Nashناش  غادر ١٩٥١في عام 

 التشعب تضمين كان من الممكن إذا التي كانت تطرح التساؤل عما ،يريمانالتضمين ال مشكلةب Nashناش اھتم 
الحفاظ عليھا. و ھذه القواعد وضع بحيث يتم ئيةالفضا اإلقليدية األبعاد في بعض المسافة محددة حول قواعد مع
على ھذه  حافظ في محيط والثانية السالسة تم تجاھل عندما ى: األولأثبتتا صحتھما ينتنظري Nashناش  قدم

   .السالسة
  

 مجموعة من حلفي حاجة الى  Nashناش كان ، التضمينالخاصة ب الثانية نظريته ولكي يثبت
التي  تقنية التكرار Nashناش  ابتكر .ة الحلمستحيل حينذاك عتبركانت تُ  التي التفاضلية الجزئية المعادالت

. Moserموسر -Nashناش  نظرية اآلن باسم فوالتي ُتعر ،بعد ذلك  Jürgen Moserموسر  يورغن عدلھا
علم  في] Nashناش [حققه  ماإن ": ابيل الحائز على جائزة Mikhail Gromov غروموف ميخائيل قال

 لقد كان .ھذه المقاييس أيا كانت بمختلف المقاييس في االقتصاد قام به مما أكبر نظري،، من وجھة ھو الھندسة
 ه بعد ذلكفعلما يو، العاريتين بيديه بين ھاأخذيستطيع المرء  رؤية المرء للتشعب. يهكيف في جبار تغييربمثابة 
  ". الوسائل التقليدية من خالل يستطيع تحقيقهما أقوى بكثير م قد يكون

  
 يمولھا لمؤسسة راند، وھي مؤسسة فكرية مدنية امستشار Nashناش عمل  الخمسينسات،في أوائل 

الصيف ھناك، حيث وجد عمله على فترات بضع  Nashناش الجيش في سانتا مونيكا، كاليفورنيا. أمضى 
  الواليات المتحدة األمريكية ". في تطبيقات في االستراتيجية العسكرية والدبلوماسيةاأللعاب نظرية 



 االبن  .John Forbes Nash Jr السيرة الذاتية لجون فوربس ناش
 
  

خارج األوساط  المعروفين قالئلالعلماء الرياضيات احد  وھ.John F. Nash Jrاالبن ناش  ف. جون
سيرة  كتاب عن مبني على أساس، "عقل جميل" بعنوان ،٢٠٠١ظھور فيلم عنه عام ويرجع ذلك إلى  األكاديمية

الفيلم الحائز يروي . الذي يحمل نفس االسم الكتب األكثر رواجا دأحوھو  الذاتية Sylvia Nasar سيلفيا نصار
حتى حصوله على جائزة نوبل عام برينستون جامعة في  المعاا طالب كونه من Nashناش  ةرمسيعلى أوسكار 

  القتصاد.في ا ١٩٩٤
  

في نواح كثيرة.  ةحقيقيحياته العن حتما،  ،يةھوليوودال Nashناش حياة قصة نسخة كانت تختلف 
التي لھا تطبيقات  األلعابفي نظرية  التي توصل إليھا على النتائج االولية على وجه الخصوص،  ،الفيلمركز 

مجتمع ھا يعتبرالتي التفاضلية الجزئية والمعادالت بحاثه في مجال الھندسة أل تعرضيولم في االقتصاد، 
  .اعمقية وأھمأكثر أعماله   اتالرياضي

 
، فيرجينيا  Bluefield في بلوفيلد ١٩٢٨عام  John Forbes Nash ولد جون فوربس ناش االبن

في شركة الكھرباء المحلية وأمه  ءكھربا بلدة نائية صغيرة في جبال األبالش. كان والده مھندسوھى الغربية، 
بمنحة دراسية معھد كارنيجي للتكنولوجيا (اآلن جامعة كارنيجي ميلون) في بيتسبرغ  Nashناش درسة. دخل مُ 

مرة أخرى إلى  ثمإلى الكيمياء،  يتحول، قبل أن والتخصص فيھا أصال  الكيميائيةالھندسة دراسة كاملة ل
 .في آخر المطاف الرياضيات
 

فكرة  دت في ذھنهالتي ولّ دورة اختيارية في االقتصاد، على  Nashناش  واظبفي جامعة كارنيجي، 
عليا الدراسات ال فيمتخرج  طالبھا في فترة واليته الثانية ككتب التيمساومة، المشكلة وضعھا،  عن اول ورقة

رياضيات صنع القرار.  - األلعابمجال جديد من نظرية بأدت ھذه الورقة إلى اھتمامه جامعة برينستون.  من
قد ل. األلعابلنظرية النصوص التأسيسية  أحد، ھي غير التعاونية  لعاباأل،  Nashناش دكتوراه إن أطروحة 

"، الذي كان له تأثير Nashناش ، و "توازن األلعاب غير التعاونية  في مفھوم التوازنھذه النظرية أدخلت 
  كبير في االقتصاد والعلوم االجتماعية.

  
اختراق له في الرياضيات البحتة.  أولحقق نستون يجامعة بر منتسبا إلى Nashناش كان بينما 

تظھر  ،جوھرالفي ". وتشعبھا الجبرية الحقيقيةبأنواع تعلق جيد يذلك بأنه "اكتشاف  Nashناش  وصف
ما، يمكن وصفه من قبل مجموعة  مثل سطح تشعب، على سبيل المثال كائن طوبوغرافينظرية أن أي ال

يتصور البعض كان التي ن الطريقة عأكثر إيجازا بكثير  بشكلالمعادالت،  تعرفهكائن ھندسي كجبرية، متنوعة 
  .ا حقائعورا اھام نتيجة عمالھذه ال Nashناش نظراء  يعتبركان . سابقا أنھا كانت ممكنة

  
 ك،ھنا. معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أستاذية لتولي برينستون Nashناش  غادر ١٩٥١في عام 

 التشعب تضمين كان من الممكن إذا التي كانت تطرح التساؤل عما ،يريمانالتضمين ال مشكلةب Nashناش اھتم 
الحفاظ عليھا. و ھذه القواعد وضع بحيث يتم ئيةالفضا اإلقليدية األبعاد في بعض المسافة محددة حول قواعد مع
على ھذه  حافظ في محيط والثانية السالسة تم تجاھل عندما ى: األولأثبتتا صحتھما ينتنظري Nashناش  قدم

   .السالسة
  

 مجموعة من حلفي حاجة الى  Nashناش كان ، التضمينالخاصة ب الثانية نظريته ولكي يثبت
التي  تقنية التكرار Nashناش  ابتكر .ة الحلمستحيل حينذاك عتبركانت تُ  التي التفاضلية الجزئية المعادالت

. Moserموسر -Nashناش  نظرية اآلن باسم فوالتي ُتعر ،بعد ذلك  Jürgen Moserموسر  يورغن عدلھا
علم  في] Nashناش [حققه  ماإن ": ابيل الحائز على جائزة Mikhail Gromov غروموف ميخائيل قال

 لقد كان .ھذه المقاييس أيا كانت بمختلف المقاييس في االقتصاد قام به مما أكبر نظري،، من وجھة ھو الھندسة
 ه بعد ذلكفعلما يو، العاريتين بيديه بين ھاأخذيستطيع المرء  رؤية المرء للتشعب. يهكيف في جبار تغييربمثابة 
  ". الوسائل التقليدية من خالل يستطيع تحقيقهما أقوى بكثير م قد يكون

  
 يمولھا لمؤسسة راند، وھي مؤسسة فكرية مدنية امستشار Nashناش عمل  الخمسينسات،في أوائل 

الصيف ھناك، حيث وجد عمله على فترات بضع  Nashناش الجيش في سانتا مونيكا، كاليفورنيا. أمضى 
  الواليات المتحدة األمريكية ". في تطبيقات في االستراتيجية العسكرية والدبلوماسيةاأللعاب نظرية 

  
تفرغ لمدة عام في معھد الواختار  ١٩٥٦في عام الفائزين بزمالة سلون ل ئأو أحد Nashناش كان 

رك، حيث قضى الكثير ليس في برينستون، ولكن في نيويو، Nashناش أقام  الدراسات المتقدمة في برينستون.
 تم اللقاء ھناك بينفي الرياضيات التطبيقية في جامعة نيويورك.  الناشئمعھد ريتشارد كورانت من وقته في 

نظرية الفي  قائمةرئيسية عمل على مشكلة عليه ال، الذي اقترح Louis Nirenberg لويس نبيرغو Nashناش 
، التفاضلية الجزئية. في غضون بضعة أشھربالمعادالت اإلھجيلية الفوارق المرتبطة بغير الخطية المتعلقة ال

عالم الرياضيات على علم بذلك، أثبت  Nashناش وبدون أن يكون وجود ھذه الفوارق.  Nashناش  أثبت
والنتيجة باستخدام أسلوب مختلف،  ولكنبالفعل ھذا، Ennio De Giorgi  طالي إنيو كان دي جيورجياإلي

   .De Giorgi دي جيورجي - Nashناش نظرية ب ةمعروف
  
وكان الشھيرة،  القائمةمعالجة المشاكل ب، واستمتع وحده. كان يعمل امتخصص Nashناش ن كلم ي

: Louis Nirenberg  نبيرغقال لويس  ٢٠٠٢. في عام بطرق تفكير جديدة تمامافي كثير من األحيان يأتي 
 أحدالذي تعتبره الرياضيين  أحد:" ھل ھناك ص السؤال التالياشخأحد األطرح علّي حوالي عشرين عاما  منذ"

. االنتباهيلفت عقل ب فھو يتمتع." ... John Nashناش ، وھو جون العباقرة؟ "قلت: يتبادر إلى ذھني واحد منھم
  ياء بطريقة مختلفة عن اآلخرين ".األشفي فكر فھو ي

  
 Alicia Larde أليسيا الردكانت  .١٩٥٧في عام  Alicia Larde  الرد أليسيا من Nash ناشتزوج 

أليسيا  تعندما كان ،١٩٥٩في معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا. في عام  والتقيا سوياالفيزياء  ة فيتخصصم
معھد من نتيجة لذلك استقال ويعاني من أوھام وجنون العظمة المدقع  Nashناش ابنھما، بدأ في حامال 

إجراء بحوث على فقط  اقادر Nashناش التالية، كان عقود الثالثة . على مدى الماساتشوستس للتكنولوجيا
  .العقلية في التسعيناتحالته وتعافت تدريجيا حالته . تحسنت الفكر وضوحفي فترات وجيزة من  جديةرياضية 

  
جائزة في العلوم كما فاز على  على عدد من األوسمة لعمله المھني. Nashناش  حصولشھدت التسعينات 

 .John C ھرسانيتقاسمھا مع جون سي و، ١٩٩٤االقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل في عام 
Harsanyiورينھارد سولتن Reinhard Selten ، انتخب عضوا في األكاديمية الوطنية للعلوم في عام ثم

ولذلك  بحوثاألساسية في الللمساھمة للرياضيات ستيل المجتمع أمريكي جائزة ب ١٩٩٩في عام فاز  ، و١٩٩٦
 .Michael G. Crandall . كراندالجتقاسمھا مع مايكل والتضمين في نظرية  ١٩٥٦ في عام لهتتويجا لعم

 


