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استنل ریچارد

فناوری موسسۀ در ریاضیات بازنشستۀ استاد ،١ استنل پی. ریچارد

برای را ا آمری ریاض انجمن ٢٠٢٢ استیل٢ جایزۀ ماساچوست،

در انقالبی استنل کرد. خواهد دریافت عمر، ی دستاوردهای

با را عمیق ارتباطهای و است کرده ایجاد شمارش ترکیبیات

هندسۀ توپولوژی، جابجایی، جبر مانند ریاضیات، ر دی شاخههای

است. کرده ار آش نمایش نظریۀ و محدب، هندسۀ احتمال، جبری،

اغلب و کرد حل را ترکیبیات مهم دیرینۀ مسائل او کار، این انجام با

طریق از او داد. م نیرو حوزهها این به جدید ترکیبیات روشهای با

و دکترا دانشجویان از بسیاری و ، عال توصیف آثار تحقیقاتبرجسته،

است. تأثیرگذار جهان سراسر در ترکیبیات حوزۀ بر همچنان اران هم

استنل پی. ریچارد پاس

عمر، ی دستاورد برای ٣ استیل پی. لیروی جایزۀ دریافت

به شروع که هنگام ،١٩۶٧ سال حدود است. فوقالعاده افتخاری

دیدگاه جذب بهشدت کردم، جبری و شمارش ترکیبیات در کار

(١٩٨٨ استیل جایزۀ (برندۀ روتا۴ کارلو جیان پایاننامهام، مشاور

سایر و ترکیبیات بین عمیق و درخشان ارتباطهایی به که شدم،

، تکمیل تحصیالت دورۀ در بود. کرده توجه ریاضیات شاخههای

شدم؛ عالقهمند متقارن توابع و مرتبشده جزئ مجموعههای به

هنوز من و هستند پرباری بسیار مفاهیم که شد معلوم خوشبختانه

ونه چ که دادهام توضیح ری دی جای در هستم. آنها مجذوب هم

(سهبعدی) شمارشافرازهایجامد مورد در ماهون۵ م مسئلهایکه

تُپهایمحدب۶، پل با ارتباطهایی یافتن به مرا سرانجام کرد، مطرح

تعدادی حل به این و داد سوق جبری هندسۀ و جابهجایی، جبر

برای g حدس و کرهها برای باال کران حدس مانند مسائل، از

منته ندارند، افرازهایجامد٨ با ارتباط هیچ که ،٧ تُپهایساده پل

تواند م موفق تحقیقات به دستیابی مسیر ونه چ جالباستکه شد.

باشد. پیچوخم پر حد این تا

که بود خوشحالکننده بسیار من، حرفهای دوران طول در

گیرند م تصمیم بااستعداد و مشتاق دانان ریاض از بسیاری دیدم م

لطفتالشهای به فعالیتکنند. شمارش ترکیبیاتجبریو حوزۀ در

بسیار کردم، شروع را منتحقیقاتم که زمان نسبتبه اینزمینه آنها،

استیل جایزۀ است. شده درهمتنیده ر حوزههایدی با و شده پیچیدهتر

گواه آنرا باید ه بل کرد، تلق فردی افتخار ی باید تنها نه را

سط به را شمارش و جبری ترکیبیات که ر دی محققان تالش بر

گروه از باید همچنین آورد. حساب به دادهاند ارتقا کنون واالی

بخش تعال و پویا محیط کردن فراهم خاطر به ٩ امآیت ریاض

کنم. ر تش ریاضیات آموزش و کشف، یادگیری، برای

استنل ریچارد مختصر حال شرح

پایان به کالیفرنیا فناوری مؤسسۀ در را کارشناس دوره استنل ریچارد

کرد. دریافت ١٩٧١ سال در هاروارد اه دانش از را خود دکترای و برد

تحتطلسم اما کند، فعالیت اعداد نظریۀ یا جبر در داشت قصد ابتدا او

از پس داد. تغییر ترکیبیات به را خود اصل عالقۀ روتا، جیان‐کارلو

١٩٧٣ سال در استنل ،١٠ برکل یوس و امآیت در پسادکتری دورۀ

ماند آنجا در ٢٠١٨ سال در بازنشستگ زمان تا و بازگشت امآیت به

استاد بهعنوان بهار ترمهای طول در میام اه دانش در هماکنون و

بهخصوصارتباط او دهد. م ادامه فعالیتخود به علوم و هنر برجستۀ

عضو استنل دوستدارد. ریاضیاترا ر شاخههایدی ترکیبیاتو بین

انجمن عضو و علوم مل فرهنگستان و ا آمری علوم و فرهنگستانهنر

کنگرۀ در عموم سخنران ٢٠٠۶ سال در او است. ا آمری ریاض
کالوکیوم١٢ های سخنران ٢٠١٠ سال در و بود ریاضیات١١ بینالملل
پولیایسایام١٣ جرج جایزۀ استنل کرد. ارائه را ا آمری ریاض انجمن

در ریاض اه نمایش برای استیل جایزۀ ،١٩٧۵ سال در ترکیبیات در

دریافت ٢٠٠٣ در را ریاضیات در شوک١۴ رولف جایزۀ و ٢٠٠١ سال

دریافت وی نظر زیر را خود دکترای مدرک دانشجو شصت کرد.

دارد. نوه دو و فرزند دو ، ریاض فرزندانِ این بر عالوه او کردهاند.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧ ١۶٨ ١۶٧و پیاپی شماره

استیل جایزۀ دربارۀ

عمر ی دستاوردهای نام تحت ا آمری ریاض انجمن استیل جایزۀ

عمیق تأثیر بهخاطر جایزه این شود. م اعطا ساالنه بهطور و افراد به

در تحقیق باالی سط جایزه، دریافتکنندۀ تحقیقات فعالیتهای

روی بر تأثیر و رشته، ی توسعۀ بر خاص تأثیر ، زمان دورۀ ی

سال در استیل جوایز شود. م اعطا رشته آن دکترای دانشجویان

ویلیام و آزگود١۶، فاگ ویلیام بِرکوف١۵، دیوید جورج افتخار به ١٩٧٠

بنابر استیل پی. لروی از میراث و تأسیس گراوشتاین١٧ کاسپار

۵ چهارشنبه روز در ٢٠٢٢ سال جایزۀ شد. آن وقف او از وصیت

در مشترک٢٠٢٢ ریاضیات نشست در مشترک جایزۀ جلسۀ در ژانویه
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