ترجمة كلمة األستاذ الدكتور
سايمون كروان دونالدسن
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم (باالشتراك) لعام  7241هـ 4002 /م
االثنين 7241/3/5هـ الموافق 4002/2/3م
يلقيها نيابة عنه
معالي األستاذ الدكتور عبد هللا بن محمد الراشد
أمير جامعة الملك خالد

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
إنه لشرف عظيم لي أن اكون احد الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في العلوم لعام ،4002
وأود ان أتقدم منكم باالعتذار العميق لعدم تمكني – ألسباب شخصية قاهرة – من حضور الحفل
وتسلم الجائزة بنفسي .إن جوائز الملك فيصل العالمية تمتد عبر مساحة واسعة من العمل الفكري
اإلنساني ،وقد أخجلتم تواضعي حقا ً بضمي الى كوكبة الفائزين بها .ويشرفني على وجه الخصوص
الوقوف جنبا ً الى جنب مع الفائزين السابقين بالجائزة في حقل الرياضيات ،فهم على أرفع مستوى من
التميز العلمي ،وقد أسعدني حظي بمعرفتهم معرفة شخصية جيدة.
إنني أعلم أن هذه الجوائز تعكس تقييم خبراء أكفاء يمثلون مجتمع الرياضيات بأسره .لذا فقد أثلج
صدري حقا ً تقدير اولئك الزمالء ألعمالي من خالل اختيارهم لي فائزا بها .إال انني اعلم – في الوقت
نفسه  -أن هناك عددا ً كبيرا ً من علماء الرياضيات المبدعين حول العالم الذين كثيرا ً ما عملوا تحت
ظروف صعبة .وعلى الرغم من ذلك فإن حبهم لعلمهم ووفائهم له يدفعهم لتحقيق إنجازات عظيمة من
دون أن يلقوا التشجيع من احد أو يكون لهم مثل حظي في الحصول على هذا التقدير العظيم الذي نلته
منكم.
إن السؤال الفلسفي الذي مازال قائما ً هو :هل علم الرياضيات يكتشف أو ينشأ إنشا ًء؟ ،ومهما
كانت اإلجابة فإن جملة األفكار والمعارف الرياضية ما هي إال محصلة ألفكار عدد ال يمكن حصره
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من العلماء ،وبالتالي فإنها تقف تذكارا ً عمالقا ً لما حققته اإلنسانية  .إننا نستطيع ببساطة شديدة تقسيم
علم الرياضيات إلى ثالثة أقسام :الهندسة وتتكون من أفكار حول الفضاءات الطبيعية ،والجبر،
ويتكون من أفكار حول الطرز والمعالجات الرمزية للرياضيات .أما القسم الثالث فهو التحليل ويتعلق
بالمدى الالنهائي للعملية الرياضية .إن تلك التقسيمات الثالثة تنطبق على المحتوى التقني لفروع
الرياضيات المختلفة ،وعلى انماط الفكر المستخدة فيها ،فمثال قد يفكر المرء في المسألة نفسها بطرق
مختلفة كأن يتعامل معها على هيثة صور أو أشكال كما في الهندسة او كرموز رياضية كما في
الجبر .ومن اغلى ما تعلمته أثناء دراستي للدكتوراه تحت إشراف السير مايكل عطية – الفائز بجائزة
الملك فيصل العالمية لعام 7891م – هو قيمة مزج تلك الفروع المختلفة للرياضيات لمعرفة تداخالتها
وتفاعالتها المتبادلة .كما تعلمت منه أهمية البحث في معنى األشياء وروحها حتى اتمكن من اختيار
الطريقة االمثل للتفكير في المسالة الرياضية واتوصل إلى حلها على نحو منسق وبديع ،وفي مرحلة
الحقة من مسيرتي العلمية عملت عن كثب مع الدكتور دينيس سولفان الذي فاز أيضا ً بجائزة الملك
فيصل العالمية في عام 7882م وتعلمت منه المزيد عن التحليل ،ومعنى الفضاءات ،وفك المعادالت
الصعبة ،وبالتالي فإن عملي ،كما أحب ان أراه ،ودراساتي المنحصرة في زاوية ضيقةمن عالم
الرياضيات الفسيح ،ما هو اال نتاج التفاعل بين فروع الرياضيات الثالثة الكبرى :الجبر – في شكل
معادالت عديدة الحدود – والهندسة بما فيها الطبولوجيا – أي هندسة اإلنحناءات والتمددات –
والتحليل متمثالً في معادالت تفاضلية معينة .وهكذا تعلمت المزج بين البحث عن المعنى العام
والتركيز على حل المسالة الرياضية المحددة التي امامي.
إن احدى الخصائص المميزة للرياضيات ،كغيرها من العلوم ،ما يمثله تاريخها من أهمية ،على
ان الرياضيين في اعتقادي أكثر إدراكا ً لتاريخهم ،وأقدر على الوصول إليه من بقية العلماء عموماً.
ففي كثير من االحيان نقرأ ورقة علمية في الرياضيات نشرت قبل  50أو  700أو حتى  400عام
وكأنها نشرت اليوم .ومن هنا ،يهمني بل يسعدني أن أذكرمساهمات علماءالرياضيات العرب،
وخصوصا ً في مجال الجبر الذي أنشاته المدرسة العربية .غير اننا نجد حتى في اعمال أولئك الرواد
نفس الفكرة األساسية حول ضرورة الجمع بين االتجاهات المختلفة لفكرنا .وأود هنا ان استعير
العبارة التالية ألحد مشاهير الرياضيات المعاصرين الذي قال :إن من جاءوا بعد الخوارزمي قاموا
مثله بالتطبيق المنظم لعلم الحساب في الجبر ،والجبر في الحساب ،وكالهما في هندسة المثلثات،
وطبقوا الجبر في الهندسة ونظرية االعداد اإلقليدية ،كما طبقوا الهندسة في الجبر.
ويبدو لي أن ذلك يوضح تماما ً ما ذكرته آنفا ً عن روح البحث واسلوبه في الرياضيات.
أخيرا ً اود أن أقول بأنه شرف خاص ان أشترك في هذه الجائزة مع االستاذ الدكتور ناراسيمان .إن
الورقة العلمية الشهيرة التي نشرها مع سيشادري عام 7825م بنت جسرا ً بين الهندسة وعلمي الجبر
والتحليل ،وكانت واحدة من اول البحوث التي درستها حينما كنت طالب دراسات عليا .وخالل
العقدين الماضيين ظ َّل جزء كبير من بحوثي مبنيا ً على رغبتي في تعميق األفكار التي اكتشفتها
بطرق مختلفة والتي ما زالت تمثل تحديات لألجيال القادمة من الرياضيين.
وشكرا ً لكم جميعا.
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Acceptance Speech of
PROFESSOR SIMON KIRWAN DONALDSON
Co-Winner of the 2006
King Faisal International Prize for Science
Monday 3 April 2006 (5.3.1427H.)
Read by His Excellency
Professor Abd Allah M. Al-Rashed
Rector of King Khaled University

Your Royal Highness, Prince Sultan Ibn Abd Al Aziz
Crown Prince, Deputy Premier,
Minister of Defense and Aviation and Inspector General
Your Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests

Dear Friends,
I am honoured to be a co-recipient of the King Faisal International Prize
for Science for 2006, and I must offer my sincere apologies that exceptional
personal circumstances prevent me from attending the award ceremony. The
King Faisal prizes extend across a great swathe of intellectual endeavour,
and I am truly humbled to join the pantheon of recipients of the award and
particularly, to be numbered alongside the previous winners in the field of
Mathematics; all of whom scientists of the utmost distinction. I know that
the prizes reflect the evaluations of experts from the whole mathematical
community, and I am deeply touched by their appreciation of my work. At
the same time, I am keenly aware of the huge number of wonderful
mathematicians around the world, often working in difficult circumstances,
whose dedication and love for their subject drives their work on without the
encouragement and good fortune of distinctions such as these.
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The philosophical question of whether mathematics is discovered or
created has long been debated, but either way the body of Mathematical
ideas and knowledge---product of countless minds---stands as a vast and
many-faceted monument to humanity. Simplifying greatly, one can divide
the subject into three parts. Geometry: that is, ideas stemming from our
intuition about physical space. Algebra: that is, ideas of patterns and
symbolic manipulation. Analysis: that is, ideas involving magnitudes and
infinite processes. These divisions apply both to the technical content of the
different branches, but also to the modes of thought employed. One precious
thing I learnt from my doctoral studies under Sir Michael Atiyah (winner of
the King Faisal prize in 1987) is the value of mixing up these different
branches of the subject, and seeing how the different strands interweave and
interact. From Sir Michael too, I learnt the importance of searching for the
essence of things: the right way of viewing a problem from which the
answer emerges harmoniously and beautifully. Later, I worked for a time
closely with Dennis Sullivan (winner of the King Faisal prize in 1994), and
from him I learnt more about analysis and the meaning of space, and about
driving to break open a hard problem. So my own work, I like to think,
studies (in one small corner of the huge edifice of Mathematical Science) the
interaction between these three great branches: algebra, geometry and
analysis and mixes the search for the underlying essence of things with a
focus on specific problems.
One distinctive feature of Mathematics, among the other sciences, is the
importance of the history of the subject. Mathematicians are, I think, more
aware of this history than scientists in general and it is more accessible to
them. Often, a mathematical paper written 50, 100 or even 200 years ago can
be read as easily as something appearing today. So, here, it is proper and a
pleasure to recall the contribution to our subject made by Arabic
Mathematicians. Most notably, of course, this applies to the vast domain of
algebra—a creation of the Arabic school. But we find also in the work of
these pioneers the vital idea of mixing up the different lines of thought.
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I would like to conclude by saying that it is a particular honour for me to
share the Prize with Professor Narasimhan. The renowned paper of
Narasimhan and Seshadri, from 1965 (which throws a bridge between a
part of geometry based on algebra and a part based on analysis) was one of
the first papers I studied as a graduate student. Over the past two decades a
great part of my work has been driven by the desire to extend the wonderful
ideas they discovered in a variety of directions, an activity which continues
still and will likely provide challenges for future generations of
mathematicians.
Thank you.
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