
 فرما و آخرین قضیٔه او

ٍٔ ًظشیَ اػذاد ؽِشت داسد.  هیالدی دسگزؽت۱۶۶۵پیش دّ فشها دس عال  . اهشّص اّ تیؾتش دس زْص
َ اعت کَ فشها یک زمْلذاى تْدٍ ُوچٌیي دس عْل زیات خْد فمظ . ایي ًکتَ تغیاس خالة تْخ

ٍ اعت۱۶۶۰یک همالَ سیاضی دس عال  .  هٌتؾش کشد

عاهْئل، ضوي . پظ اص دسگزؽت فشها، فشصًذػ عاهْئل کاس اًتؾاس آثاس اّ سا تَ ػِذٍ گشفت
َ ُای پذسػ، کتاتِا ّ هماالت هْسد هغالؼَ ّی سا ًیض تشسعی ًوْد ّ ُویي  خوغ آّسی ًْؽت

ًظشیات » ًظش تست ػٌْاى ۴۸اّ دسیافت کَ پذسػ، . اهش تاػث اًتؾاس لضیَ هؼشّف فشها ؽذ
َ اعت« سّی کتاب دیْفاًتظ دس ُؾتویي هغالَ، آًچَ کَ تؼذُا تَ آخشیي لضیَ فشها . ًْؽت

: ایي هغالَ تَ صتاى ًوادیي تَ ایي فْست اعت. هؾِْس گشدیذ، تیاى ؽذٍ تْد

َٔ n>۲تشای ُش ػذد فسیر  .  فالذ خْاب فسیر هثثت اعتan + bn = cn هؼادل

َ اعت، اها زاؽیَ کتاب  فشها ادػا کشدٍ تْد کَ سّؽی ؽگفت اًگیض تشای اثثات ایي هغلة یافت
! تاسیکتش اص آى اعت کَ آى سا دس خْد خای دُذ

َٔ دیگشی کَ فشها تَ ایي سّػ اػالم کشدٍ تْد تا عال   اثثات ؽذ، هگش ۱۸۴۷ُش زذط یا لضی
. آخشیي آًِا کَ ُویي لضیَ تاؽذ

اکٌْى کَ تیؼ اص عَ لشى اص دسگزؽت فشها هی گزسد، کاسُای اّ دس غیش اص ًظشیَ اػذاد، 
ٍ اعت الثتَ دلیل ایي هغلة آى اعت کَ کاسُای . اُویت خْد سا دس رُي افشاد اص دعت داد

َٔ ًظشیات هِوی تْدٍ کَ اهشّصٍ کاهاًل فِویذٍ ؽذٍ اًذ ّ  َٔ اعاعی دس تْع ّی لذهِای اّلی
ػاللَ ػویك فشها . لاتل تیاًٌذ- کَ دس صهاى فشها هْخْد ًثْدٍ–تَ سازتی تا صتاى ًوادیي سیاضی 

َٔ ّی کَ هغالؼَ خْاؿ اػذاد فسیر هثثت، تضسگ تشیي ػشفَ لذست  تَ ًظشیَ اػذاد اص گفت

. ًوایی اعتذالل سیاضی هسض ّ تضسگ تشیي گٌدیٌَ زمایك سیاضی هسض اعت پیذاعت

میدانهای اقلیدسی اعداد – قضیه فرما، پیش از قرن بیستم 

َ ای تَ گلذتاش، ادػا کشد کَ لضیَ فشها سا دس زالت۱۷۵۳ آگْعت ۴دس   ثاتت =N 3  اّیلش دس ًاه
ٍ اعت ... اّ تَ دًثال یافتي هکؼة ُایی اص فشم تْد. ّی اؽتثاٍ خالثی داؽتاثثات الثتَ . کشد

 اػذاد n ّ 2n+1اّ ًؾاى داد کَ اگش . فشد دیگشی کَ لذهی تَ خلْ تشداؽت، عْفی ژسهي تْد
تٌاتشایي لضیَ آخش .  تخؾپزیش تاؽذn تش z یا x ،yاّلی تاؽٌذ، آًگاٍ ایداب هی کٌذ کَ یکی اص 

: فشها تَ دّ زالت صیش تفکیک هی ؽْد

(۱ )n ُیچیک اص x ّ y ّ zسا ًوی ؽواسد  .

(۲ )n یکی اص x ّ y ّ zسا هی ؽواسد  .

َٔ اػذاد n >۱۰۰ سا تشای ُش (۱)عْفی ژسهي زالت   ثاتت کشد ّ لژاًذس سّػ ّی سا تَ ُو
 تَ دّ تخؼ تمغین ؽذ ّ تخؾی سا n  =۵تشای (۲)زالت .  گغتشػ داد۱۹۷کْچک تش اص 

.  ثاتت کشد۱۸۲۵ ّ زالت دیگش سا لژاًذس دس عپتاهثش ۱۸۲۵دیشیکلَ دس خْالی 

 ۱۸۳۹ دس n=7زالت .  هٌتؾش کشدn=14 دیشیکلَ اثثاتی اص لضیَ فشها سا تشای ۱۸۳۲دس عال 

. ط الهَ ثاتت ؽذطتْ



 الهَ ادػا کشد ۱۸۴۷دس اّل هاٍ هاسط .  دس هغالؼَ لضیَ فشها اُویت صیادی داؽت۱۸۴۷عال 
ٍ اعت ایي ادػای الهَ ػوال هٌدش تَ پیؾشفتِایی دس هثسث . کَ لضیَ آخش فشها سا ثاتت کشد

. هیذاًِای اللیذعی اػذاد ؽذ

قضیه فرما در قرن بیستم 

تا ّخْد خْایضی کَ تشای زل هغالَ فشها گزاؽتَ ؽذٍ تْد، ایي لضیَ، ُوچٌاى زل ًؾذٍ 
 اثثات غلظ دس تیي ۱۰۰۰هثاًل تیؼ اص . تالی هاًذ ّ سکْسدداس تیؾتشیي اثثاتِای غلظ ؽذ

.  هٌتؾش گشدیذ۱۹۱۲ تا ۱۹۰۸عالِای 

ٍ ای دس ًظشیَ اػذاد هاًٌذ اػذاد عیکلْتْهیک، یکتایی تدضیَ ّ  کْهش تا هؼشفی هفاُین ػوذ

ٍ ای تْاًغت لضیَ فشها سا تشای  کَ تَ  – ۶۷ ّ ۵9 ّ ۳۷ تدش ۱۰۰ُای اّل کوتش اص nػذد سد
 ۱۸۵۷دس عال . ثایت کٌذ– تیي یک ّ فذ ًاهیذٍ هی ؽًْذ  (irregular)افغالذ اػذاد ًاهٌظن 

ـ ُایی داؽت کَ دس عال . کْهش لضیَ فشها سا تشای ایي اػذاد ًیض ثاتت کشد الثتَ اثثات اّ ًم
.  ّى دیْس آًِا سا تشعشف ًوْد۱۹۲۰

َ ُای فْق تشای  ٍ اعتn ًتید  دسعتی آخشیي لضیَ ۱۹۹۲دس ایي تاسٍ تا عال . ُای خاؿ تْد
َٔ اػذاد اّل  .  تَ کوک کاهپیْتش تذعت آهذ۴۰۰۰۰۰۰کوتش اص فشها تشای ُو

.  تْعظ فالتیٌگض اًدام ؽذ۱۹۸۰ دلخْاٍ، دس لشى تیغتن، دس اّایل دَُ nاّلیي کاس ػوذٍ تشای 
ایي زذط تَ لشاس صیش .  ثاتت کشد - هغشذ ؽذٍ تْد۱۹۲۲ دس عال  کَ- ّی زذط هْسدل سا 

: اعت

تعداد نقاط گىیا روی یک منحنی با ضرایب گىیا و گىنای بسرگ تر یا مساوی دو، 
 .متناهی است

َٔ فشها ایي اعت کَ ُش خْاب فسیر ّ غیش ففش هاًٌذ   x ّ y ّ zػلت استثاط ایي هغالَ تا لضی
َٔ هتٌاظش اعت تا یک ًمغَ تا هختقات گْیا سّی هٌسٌی ّ تشػکظ . تشای هؼادل

الثتَ اثثات زذط هْسدل . اها ایي استثاط دس ًِایت زافلی تشای اثثات لضیَ آخش فشها ًذاؽت
ٍ ُای خذیذی ُوشاٍ تْد کَ تاػث تْط ٍٔ هفاُین اعاعی دس عتْعظ فالتیٌگض تا هؼشفی ایذ

. ٌُذعَ خثشی زغاتی گشدیذ

فصل آخر داستان 

یْتاکا تاًیاها آغاصگش ایي زشکت .  آغاص گشدیذ۱۹۵۵فقل پایاًی داعتاى لضیَ آخش فشها دس عال 
َ ای دس ؽوال تْکیْ هتْلذ ؽذ ّ دس عال ۱۹۲۷ّی دس عال . اعاعی تْد  اص ۱۹۵۳ دس هٌغم

سا « ًظشیَ اػذاد هذسى»اّ کتاب . فاسؽ التسقیل گشدیذ« ًظشیَ خثشی اػذاد»داًؾگاٍ تْکیْ دس 
ٍٔ تضسگی، تَ ّیژٍ اص ًظش ػلوی تشای تاًیاها .  ًْؽت۱۹۵۷ُوشاٍ ؽیوْسا دس عال  تا ایٌکَ آیٌذ

 .اص دًیا سفت دس تْکیْ ۱۹۵۸ ًْاهثش ۱۷هتقْس هی ؽذ، اّ دس سّص 

 ٍٔ  فشم ٍ یؼٌی خن ُایی ب – خوِای تیضْیتاًیاها عْاالتی دستاس
کاسُای تیؾتش کَ دس ایي صهیٌَ تْعظ ّیل ّ ؽیوْسا اًدام ؽذ، زذعی سا تْخْد آّسد . پشعیذ

ایي زذط زاکی اعت کَ ُش خن تیضْی سا . ّیل هؾِْس گشدیذ-تاًیاها-کَ تَ زذط ؽیوْسا
َ ای تیضْی، پاساهتشی کشد َٔ تْاتغ پیواً . کَ تش اػذاد گْیا تؼشیف هی ؽْد، هی تْاى تَ ّعیل

http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curves
http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curves


َٔ آخش فشها تْعظ فشی ّ عش -تاًیاها-، استثاعی تیي زذط ؽیوْسا۱۹۸۶دس عال  ّیل ّ لضی
دس ُویي دَُ کي سیثت، تش اعاط کاسُای اًدام ؽذٍ تْعظ عش، ًؾاى داد کَ . ایداد ؽذ

. ّیل ًتیدَ هی ؽْد-تاًاها-لضیَ آخش فشها اص زذط ؽیوْسا

اندر وایلس و اثبات قضیه آخر فرما 

.  دس کوثشیح اًگلغتاى تَ دًیا آهذ۱۹۵۳ آّسیل ۱۱دس  (Andrew John Wiles)اًذس خاى ّایلض 
َٔ فشها صهاًی کَ اّ کْدکی دٍ عالَ تْد ؽذت گشفت َٔ اّ تَ لضی : اّ دس ایي تاسٍ هی گْیذ. ػالل

َ ای ػوْهی یک کتاب سیاضی پیذا کشدم   دس ایي. هي دٍ عالَ تْدم کَ سّصی دس کتاتخاً

َ ای آهذٍ تْد ٍٔ هغال  هي دس زالی کَ فمظ دٍ عالن. کتاب هغالة تاسیخی تغیاسی دستاس
َٔ خالثی تْد. تْد، فْست آى هغالَ سا فِویذم ّ عؼی کشدم آى سا ثاتت کٌن  ایي. هغال

َٔ آخش فشها تْد    !هغالَ ُواى لضی

اعتاد ساٌُوای ّی دس کوثشیح خاى . ّایلض دسخَ دکتشای خْد سا اص داًؾگاٍ کوثشیح دسیافت ًوْد

َ اعت. کْتض تْد ٍٔ ّایلض گفت : ّی دستاس

ٍ ام  ٍ ُای ػویمی دس. هي اص داؽتي داًؾدْیی هثل اًذسّ خیلی خْؽسال تْد  اّ ایذ
تسمیمات داؽت ّ ُویؾَ ّاضر تْد کَ سیاضیذاًی خْاُذ ؽذ کَ کاسُای تضسگی 

   !هی دُذ اًدام

ّی پظ اص ؽشّع کاس سّی لضیَ فشها .  تَ داًؾگاٍ پشیٌغتْى سفت۱۹۸۰اًذسّ ّایلض دس دَُ 

َ اعت کَ تؼذ اص هذتی . تمشیثًا تسمیمات دیگشػ سا کٌاس گزاؽت خْد ّایلض دس ایي تاسٍ گفت
ٍٔ لضیَ فشها غیش هوکي اعت صیشا ایي هغلة تَ . هتْخَ ؽذٍ کَ فسثت کشدى تا دیگشاى دستاس

! هْضْع ؽذیذا خالة تْخِی تشای ُوَ تثذیل ؽذٍ

ّایلض دس ایي . تٌِا کغی کَ اص کاس کشدى ّایلض سّی لضیَ آخش فشها اعالع داؽت، ُوغشػ تْد
َ اعت : تاسٍ گفت

هي تؼذ اص گزؽت چٌذ . فمظ ُوغشم هی داًغت کَ هي سّی لضیَ فشها کاس هی کٌن 

 «...اصدّاخواى تَ اّ گفتَ تْدم کَ لقذ داسم سّی ایي لضیَ کاس کٌن سّص اص
 

َ ُای ُفت عال اّل کاسػ سّی ایي لضیَ سا تغیاس پشاسصػ، هْسد ػاللَ ّ عخت  ّایلض دلیم

َ اعت کَ لغؼا ًوی خْاُذ چٌیي کاسی سا تکشاس کٌذ ّی ًِایتا دس عال . تْفیف ًوْدٍ ّ گفت
. ّیل ّ اعتٌتاج لضیَ آخش فشها هْفك ؽذ-تاًیاها- تَ اثثات زالت خافی اص زذط ؽیوْسا۱۹۹۴

: ّایلض دس ایي تاسٍ هی گْیذ

َٔ صًذگی کاسی هي تْد ...    دّتاسٍ تکشاس چیضی کَ هوکي اعت ُشگض. ایي هِن تشیي لسظ

عپظ دس عْل سّص دس . پظ اص اتوام کاس، زذّد تیغت دلیمَ گیح تْدم!... ًؾْد

 ٌُْص ُواًدا! ّلتی تَ پؾت هیضم تشگؾتن، آًشا ُواًدا دیذم. لذم هی صدم داًؾکذٍ
   ...!! تْد



َ ای کَ ّایلض دس آى لضیَ آخش فشها سا ثاتت کشدٍ  َ ای ّ لضیَ آخش »همال خوِای تیضْی ّ پیواً
.  هٌتؾش ؽذ۱۹۹۵ًام داسد، کَ دس عال « فشها

 تَ تؼذ تَ عْی اّ خاسی ؽذ، دس زالی کَ دس ۱۹۹۵عیل تثشیک ُا ّ خْایض هختلف اص عال 
عْل عالِا تالؽؼ تشای اثثات لضیَ فشها، تَ خاعش تشک تسمیمات دیگش ّ کوشًگ ؽذى کاسػ 

! هْسد عشصًؼ ّ هْاخزٍ لشاس گشفتَ تْد

َ ای تاؽذ کَ  ؽایذ آسصّی تغیاسی اص داًؾدْیاى خْاى سیاضی هغالؼَ ّ فِویذى اثثات لضی

َ اعت  .فْستی تذیي عادگی ّ اثثاتی آًچٌاى پشهاخشا داؽت
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ّیکی پذیا - فشها آخش لضیَ: منبع  
 تا تغییش ّ تقسیر
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