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في عالم  للذھنوانفتاحا  تكريماو، طوال الفتراتأكثر من  المھنية ”Louis Nirenberg“لويس نيرنبرغ  إن حياة
بينما المعادالت التفاضلية الجزئية،  ميدان ليحو، تمكن من تأكثر من نصف قرن من البحث منذالرياضيات. 

   .ئهوزمال هطالبو معاونيهلعديد من مصدر إلھام منه  وعطائه في العروض وجاذيته المتواضعةسخائه  جعل
 

، ونشأ في مونتلایر، ١٩٢٥في ھاملتون، كندا، في عام  ”Louis Nirenberg“لويس نيرنبرغ ولد 
له أدخ، الذي لعبرية للغة ا هالرياضيات من معلمبله  اھتمام برية. جاء اوللعللغة اوالده مدرسا يعمل حيث كان 

قرعة في مونتلایر، وتجنب  "جيل ماك"الرياضيات والفيزياء في جامعة  نيرنبرغ األلغاز الرياضية. درسعالم 
م، وتخرج في عام والعل ةبإعفاء طلفي سياسة كندا حرب العالمية الثانية وذلك بفضل خالل ال الخدمة العسكرية

١٩٤٥.  
  

وانكب على للبحوث  يكندالالمجلس الوطني  منالصيف بعد تخرجه في  Nirenbergنيرنبرغ عمل 
، النجل علماء الفيزياء ھناك احد Ernest Courantإرنست كورانت ذرية. كان القنبلة خاص بالث وبح إجراء

بناء قسم الرياضيات بصدد ، الذي كان Richard Courant األكبر لألستاذ جامعة نيويورك ريتشارد كورانت
 تسألله من مونتلایر، أن  ةصديق تي كانتزوجة ارنست، المن  Nirenberg نيرنبرغ يورك. طلبجامعة نيوب

الدراسات العليا في الفيزياء النظرية. أجاب ريتشارد  الذي يستطيع التخرج منه في مكانالالمشورة حول  حماھا
  نيويورك. جامعةب قسم الرياضياتفي  الرياضياتدراسة  ينبغيأنه  Richard Courant كورانت

  
مالية. حصل على  منحة دراسية يهرضت علللمقابلة في نيويورك وعُ  Nirenberg نيرنبرغ ذھب

 .James J . ستوكرججيمس  إشراف الدكتوراه تحت كتابة رسالة في ، وشرع١٩٤٧ماجستير في عام ال
Stoker  ھيرمان ويل ذكرھافي الھندسة  قائمةمشكلة بحث له عي، الذي اقترح Hermann Weyl  ثالثة منذ

إيجابي في ثالثة أبعاد كرة ثنائية األبعاد مع انحناء  القياس يمتساو بشكل تضمينھل تستطيع : مضتعقود 
واحدة حول المعادالت  في مشكلةص المشكلة ، قلّ تحقيق ذلك ثبت أنه يمكنكتسطح محدب؟ كي  فياإلقليدية 

فئة من وھى الشكل،  إقليدية المعنيةالتفاضلية الجزئية غير الخطية. وكانت المعادالت التفاضلية الجزئية 
الحقا إلى حد كبير  Nirenberg نيرنبرغ عمل انكبالمعادالت التي لھا العديد من التطبيقات في مجال العلوم. 

العديد من النظريات الھامة على مدى العقود التالية روطوّ الشكل،  يةإقليدالمعادالت التفاضلية الجزئية  على
  .اعنھ

  
على شھادة الدكتوراه  هلوحص بعدالرياضيات، وال في الواقع جامعة نيويورك.  Nirenberg نيرنبرغ لم يترك
 ١٩٦٥منذ عام  ةمعروفال - أعضاء ھيئة التدريس  فيكان عضوا البحوث.  ا فيمساعد، بقي ١٩٤٩في عام 

بين عامي . ١٩٥٧في عام  كرسي ، وأصبح أستاذالمھنية حياتهطوال  –باسم معھد كورانت للعلوم الرياضية 
في  Nirenbergنيرنبرغ  . ال يزال يعيش١٩٩٩شغل منصب مدير المعھد، وتقاعد في عام  ،١٩٧٢و  ١٩٧٠

  مانھاتن.
  

ن أھم مراكز البحوث في الواليات م وأصبحبسرعة تحول كان معھد كورانت  الخمسينيات،في 
عدد  قلعالرياضيات التطبيقية، على قدم المساواة مع الجامعات أكثر رسوخا، على الرغم من  فيالمتحدة 

من ل اعممعظم األ أنجزالرائدة، وعالم الرياضيات الذي  ئهأضوا أحد Nirenberg نيرنبرغ . كانالعاملين فيه
 لمعادالت التفاضلية الجزئية.لسس النظرية للتحليل الحديث األتوفير  أجل

  
في المائة من أوراقه  ٩٠أكثر من وكتب بالتعاون،  دائما لعملا Nirenberg  نيرنبرغ فضل

 نيرنبرغ تعرفالذي ، .John F. Nash Jr . االبنبمع جون ناش لم يكتب شيئا  هلكنو( مع آخرين باالشتراك
Nirenberg مع تلميذه المتحققة مة النتائج اھ أوراق تشمل). ١٩٥٧- ١٩٥٦خالل العام الدراسي جيدا  عليه

 Shmuel مع شموئيل أغمون ، ١٩٥٧الھياكل المعقدة في عام  عن August Newlander أوجوست نيوالندر
Agmon أفرون دوجليس  وAvron Douglis ١٩٥٩الشكل في عام  األقليديةلمعادالت ل المنتظمةنظرية ال عن 

التذبذب في عام  ةوظائف متوسطللمساحة الوظيفة  التي كانت بمثابة مقدمة Fritz John  مع فريتز جونو
نظرية ل اتطوير  Joel Spruck سبروك و جويل  David Kinderlehrer كينديرليرير يفيدامع دو ١٩٦١

 Wei وي مينغ نيو Basilis Gidas بازيليس غيداس ، ومع١٩٧٨انتظام لمشاكل الحدود الحرة في عام 
Ming Ni  معادالت ورقة عن حلول  تفاز. ١٩٧٩حلول المعادالت التفاضلية الجزئية في عام  تمتماثالعن
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 أ. كافاريللي مع لويس افي تأليفھNirenberg  نيرنبرغ شاركالتي ،  Navier–Stokes نافيير ستوكس
Luis A. Caffarelli ف. كون وروبرت Robert V. Kohn ،اتلرياضيلجائزة ستيل ب ،٢٠١٤ في عام 
 لبحوث.في ا األساسيةللمساھمة  للرياضيات في المجتمع األمريكي

 
 المثابرةقدرة على وطاقة غير عادية  Nirenberg  نيرنبرغأظھر الرؤية والقيادة، ب مع أثبات التمتع

بلوغه سبعين عاما  مختلفة من المعادالت التفاضلية الجزئية حتى مياديينواالستمرار في إنتاج العمل الرائد في 
التي تستحق المشاكل تلك معرفته بالغريزة معروف ليس فقط إلتقانه الفني ولكن أيضا لذوقه، مع  إنه. من العمر
كما  الخاصة بھم دكتوراهال رسائل خالل كتابةطالبا  قد أشرف على أكثر من أربعينل. لمعالجتھاالوقت  تكريس

 .ممتاز كاتبمحاضر و أنه
  

  نيرنبرغسافر ألمانيا، ب سويسرا، وغوتنغنب في زيوريخ ١٩٥٢-١٩٥١ام الدراسي منذ أن قضى الع
Nirenberg في عام  إيطاليا،له إلى مھنية الدولي. في أول زيارة  اتمجتمع الرياضيفاعال في كان و كثيرا

 يحيطون أصدقاء بأنه بينعلى الفور شعر قال انه  ول المعادالت التفاضلية الجزئية،لحضور مؤتمر ح ١٩٥٤
لناس الذين ال يعرفون أي شيء عن الرياضيات، اعبر  عليه حصلأأحاول أن  األمر الذي. وقال: "ھذا ھو به

 في العالم، وتلتقي أينما كان مكان إلىب تذھ كعجائب الرياضيات ھو أن احدإن "لقد قال  متعة!".  يالھا من
إلى ھذه العائلة الكبيرة تبعث أسرة واحدة كبيرة. ب اآلخرين وتشعر كما لو كان األمر يتعلق علماء الرياضياتب

مشترك بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي  كبير كان حاضرا في أول مؤتمرلقد . "ةفرحة رائعب الشعور
علماء الرياضيات ل ائأو احد السبعينياتفي كان ، و١٩٦٣الرياضيات في نوفوسيبيرسك في عام  عن 

 الصين.إلى زيارة ب ين الذين قاموااألمريكي
  
 Bôcherبوشير من الجوائز المرموقة. فاز بجائزة  اكبير اعدد Nirenberg  نيرنبرغ قد جمعل

في عام  Nirenberg  يرنبرغنخب انتُ . اتلرياضيل المجتمع األمريكي التي يمنحھا ١٩٥٩التذكارية في عام 
التي تمنحھا  االفتتاحية Crafoord كرافوورد بجائزة ١٩٨٢في عام ألكاديمية الوطنية للعلوم. وفاز في ا ١٩٦٩

ال تغطيھا جوائز نوبل (جنبا إلى جنب مع فالديمير  ميادينفي  والتي ُتمنحاألكاديمية الملكية السويدية للعلوم 
 اتلرياضيلمن المجتمع االميركي  ات الكبرىإلنجازل). حصل على جائزة ستيل Vladimir Arnold  ارنولد

، وھو أعلى وسام في الواليات المتحدة ١٩٩٥، وحصل على الميدالية الوطنية للعلوم في عام ١٩٩٤في عام 
من قبل االتحاد الدولي  ات الكبرىإلنجازلحصل على وسام تشرن أول  ٢٠١٠للمساھمة في العلم. في عام 

   للرياضيات ومؤسسة تشرن سام.
 
 
 
  
 


