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وعووا  القواض الفارووا ادو      لِوويف ب بيفا و فلكو  و  و أبوو عفروا ازوواايض ر  و  
قبووأ أض  قلقووأ م( 999-871)ان  ني ب خااسوواضو ونوواض ابقووا ال ابوو  ال وواابعلووا اجرعوو  

انقطفووا ادفلوابووال نوووه ن ووا   و و انم رنوو  اليفولوو ()ب ع وويف ا وو إىل نقووا البووو    ني
(. ونووواض ان وووال اببلكووواال ب م965/وهووو 011) ال ووول ق  ال ابووو  قلووو  القووواض بفووويف ون اتووو 
اجلرب واهلقيفس  ونظا    اجعيفا علم الرل  و جماالل 

5. 
عا ه أنبوا ب ابقال  اب م    ري 

 .F)وبك و  ف. إىل خطأ ت ب ب ب  ادورر    1

Wœpcke ) وض نقوا و وابوق م سووارتوض   الفلوومابورر خعويف  ابو  نبوار  ابو  بفويف  وتقب لو  
(Sarton) وسووووووتا (Suter)0 رخصوووووني خمللرووووونيوهوووووطا ازطوووووأ هوووووو اعلبوووووار أض  هقوووووا  ؛ 

 أنيفمها  يفعا "أبو عفرا ازاايض" واآلخا  يفعا "أبو عفرا حمم يف ب  ا  ني. 
                                                           

 [.118-117و ص. 1155راريفو انظا: رريف  راريف "الا   ال اللحل ل  "و اجملل يف اجوهو ] 5
 .أع   5انظا أ ضا ادلحوظ   [.99: ادلحوظ و ص. 511-98و ص. 5978و أنبوا] راعع 1
 [.95و  69. ص و5976 و ورك ر لش ]راعع ب ازطأ نر  :  يوشكيفتش وقع 0
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  ب نظا  وو  الو الرتبوواا ا وو  لعموواه هااب ووابوورخ ا هووطا الا  وو   ن ووا ا وويف   عوو 
(Théorie des nombres)اجعووويفا  

ومبقاسوووب  الضووويت   الووويف أنووويفق ا ب هوووطا ا قوووأ  4 
. (Théorème de Fermat) الووووط  أ    إىل نووووأ "ابربهقوووو  فريابووووا"الفلمووو و الق وووواا 

وادفوواوف أض  هووط  "ادربهقوو " ال وو ريت الوويف ارتبطووا اسووم الا  وو  الران وو  ابوو  القوواض 
ن ووو  نل  وووا  5994بق وووا  وض باهووواض نوو   عوووام  (و5661– 5615ال ووابع ع وووا )

ولكوو و ابوو  ملووري ادفوواوف ن ووريال أض  عووطور هووط  (. A. Wilesز )الا  وو  الرب طووال و لوو
ب قووويف أ علقوووا ب وووكأ  وووا   فادربهقووو  تفوووو  إىل ابوووا قبوووأ القووواض ال وووابع ع وووا بك وووري. 

3nب ا وواللني  القوواض الفارووا ابوو  ِقبووأ ر  وو ني عووا ونوويفو    4وn وقووام  و
3nعيف  ابق م  مبحاوالل  ل  ا ب ا ال      أبو عفرا ازاايض.ابق م و 

ص. ] الِقرطووو و  [045و 011 ص.] ب ابووورل ر  ابووو  القووويفمور  قنوووا ازووواايض 
و نما ور  ليف  ابرر   ابفا ا ل  هوو أبوو نصوا الف لوق. وقويف أتوا علوا قنوا  عويف  [096

م( 55-51ابوو  نبووار الفلموواا اب ووأ ابوو  عوواان )لا وو  القوواض الفارووا م( والبووريول )القوواض 
م( وال ووووموأه  51م( وابوووو  أر رووووكا ادرووووار )القوووواض  51-55وعمووووا از  ووووام )القوووواض 

 (.5174 – 5115م( ونصري اليف   الطوس  ) 51)القاض 
-Sizgin, 1967-1982, pp. 298] و ووطنا فوورا  سوو زنني ب نلابووو  الر اسوو 

 -5رسووال  ابوو   ل ووا أر عفرووا ازوواايض؛ ب علووم الرلوو : نلوواال أو  أنوويف ع ووا[و 299
"نلوووا   -0 و"تر ووري اجمل ووط " -1  " )ابوعووو  ب عووويف ت خمطو ووال(ولصوورا "اي ووا ا

"نلوووووووا  ب اب  وووووووأ  -1 و"نلووووووا  الفوووووووادني" -4 وادوووووويفخأ الكبوووووووري إىل علوووووووم القيتووووووووم"
                                                           

 Société)ب ال وم الو ين الط  خصصل  اجلمف    الران     للا   ال  ازاايض ب نظا    اجعيفا  إس ام أ رري إىل 4

Mathématique de France)  و وقل  ب حب  للا    ادفاوف  5991/ 57/7ل نلراه حبأ "ابربهق  فريابا" بلار خ
 Le Théorème de Fermat à travers l’histoire de“ : هلط  ادربهق نا  ل اض هواي أ نوه اجلطور اللارخي    

l’analyse diophantienne”. 
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"الربهووواض علوووا ال وووكأ  -7"نلوووا  اجبفوووا  واجعووواام"؛ وب اهلقيفسووو :  -6 واجعوووزاا"
 ه اهلقيفسو   "و"نلوا  اج وو  -8نلوا  بوين ابوسوا" )ابوعوو  ب خمطووا(و ال ابع اب   

"ابااسووول  ابوووع ابوووااه م بووو  سوووقاض بووو  ربوووا" نووووه "نلوووا  اجنوووا" دوووق وس؛ وب  -9
"تر وووري  وويفر ادقالووو  الفاروووات -55"نلوووا  اد ووا أ الفيف   ووو "و  -51نظا  وو  اجعووويفا : 

ديكووو  تصوووق ر ا بوووني و وهووو  رسووال  ب عووويف ت خمطو وووال( تابوو  نلوووا  أقل ووويفس" )ابوعووو 
هووط  الاسووال  الق ووم الون وويف الووط  و ووأ إىل عصووا  وقوويف تكوووض  .وعلووم الفوويف  اهلقيفسوو 

ابو  ] ناض اب  القيفم قيف قنا ب الر اساو أض  ازاايض نلبو   راح لكاابأ "اج وه"اب  
   .[011القيفمو ص. 

ف مووا خيووش  ن ووا   ب اجلووربو نف وويف هقووا ابووا قنووا  از  ووام نوووه نوووض ازوواايض أو ه 
وقلوو  ب ابوو  اسوولخيفم بقيتوواح القطوووي ادخاو   وو  ب نووأ  ابفا لوو  ابوو  اليفرعوو  ال ال وو و 

   أ  هطا القوي اب  ادفا الل: "وأاب ا ادلقيف ابوض فلوم  صوأ إل قوا صابقيف اب  رسالل  ادخص  
ابووووق م نوووو م. ف  ووووا ... وأاب ووووا ادلووووأخ اوض فقوووويف عوووو   للماهووووال ابووووق م  ل ووووأ ادقيف ابوووو  الوووويف 

ب الكووووات اسووولفمل ا أرس ووويفس اب وووول م ل ب ال وووكأ الاابوووع ابوووو  ادقالووو  ال ان ووو  ابوووو  نلابووو  
اجلربو فلأ   إىل نفا  وأابواه وأعيفا  ابلفا لو و فلوم  ل روه لو  نل  وا بفويف  -وان واالسط

أض أفكووووا ف  ووووا ابل  ووووال. فيتووووزم القضوووواا لن وووو  دملقووووعو نوووو   نبوووو  أبووووو عفرووووا ازوووواايض ونل  ووووا 
القطوووي ادخاو   وو  ..."

وويفوا الطا ووه . 1 هووطا  وويفه  علووا أض  ازوواايض نوواض أنوويف أهووم  ابوو  اب  
حق وووال ق  وووام نووووه نوووأ  ابفوووا الل اليفرعووو  ال ال ووو  بواسوووط  تقوووا ع ابللقظا  ووو  الووويف بقاهوووا از

هقيفس   و هط  القظا    اليف أس  ا لرصوأ ب الا  و  ال بقو  نو   أابويف قا وب   ق  وب إىل 
 (.Descartes, 1596-1650  كارل )

                                                           
 [.575ص.  راريف ووها  ايا  و راعع ] 1
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وب نظا  وو  اجعوويفا و  قووووه ر. راروويف إض  ازووواايض "نوواضو ابوووع از يتقوويف  )القووواض  
 ووأ الووط   ابلكوواوا اللحل ووأ اليف وفقط وو  الصووح  " )أ  اجعوويفا  الفارووا م(و أنوويف أوا

( x,y,zالصوووووح ح (. ونووووواض عوووووا ه أنبووووووا قووووويف نق وووووه رسوووووال  ازووووواايض نووووووه ال  ق وووووال )
ق ووه الف قوو   2الر  املور  وو  أ  الوويف    2 2x y z  :و و رسوو ا. والاسووال   مووأ الفقووواض

 
 
ط  هوو [. ونوواض قوويف توواعم5979أنبووواو قط قوو  اج وو ي" ]"ب اد ل  ووال القا موو  الووزوا  اد

جعمواه ازواايض ب خصوش ررويف  رارويف . و (F. Wœpcke)  بكوونل ل وا ف. و  الاسوال 
ووو  فقوووات نظا  وو  اجعووويفا   "اتر وووخ الا  ووو  ال الفاب  وو  بوووني اجلووورب وا  وووا "  ابوو  نلابووو اب م 

اف  إىل [ قووويف م ف  وووا  راسووو  ابطو لوو  هلوووط  الاسوووال  إ ووو168-101ص.  5989راروويفو ]
 راسوو  و ل ووأ للاسووال  ادق وووب  إل وو  والوويف  ووو  باهووا ل )خا يفووال( دربهقوو  فريابووا ب ا الوو  

3n  و نمووووا  ووووو  إرووووارت ابوووو  ازوووواايض إىل أض  باهوووواض از يتقوووويف  هلووووط  ادربهقوووو  نوووواض
 خا يفال.

 رس وتوواعم إىل الران وو    نص ووال خمطو ووال و نق ووه ر. راروويف بفوويف قلوو  ب ووقوالو  
جض   سووووخ ر أعوووو  و " ادووووطنو اجمل ووووط  يف  أن وووو  اجلووووزا اجو ه ابوووو  "تر ووووريللخوووواايضو ال بوووو

وويف بوو  ا  ووني ازوواايض للمقالوو  اجوىل ادخطوووا   قوووه: "نقلقووا  ابوو  روواح أر عفرووا حمم 
 [.159و ص. 5996راريفو اب  اجمل ط " ]

   أر عفروا ازواايضاسوالل حيلوو   ق قوال نلا    ا يفر لقو 1156عام  رخ االوابو  
 تفل وووهو  ابوووع رووواح وادقالووو  الفاروووات ابووو  نلوووا  أقل ووويفس""تر وووري  ووويفر قال الفقوووواض: 

نووه   إىل  راسو ب وكأ خواص ح ا ال قل قيف  ل  .[1156 فارسو] واترخي    ر     
نووه  ابو    بو  اواضنلوا  ابووإىل   و[Farès, 2009] 1119 ويفرل عوام  تل  الاسال 

 [.Ben Miled, 2005ادقا  ا ملري ادقطق  ب اللقل يف الا    الفار ]
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وو  للخوواايض ب خماو ووال أبولون وووس  مووأ الفقووواض:  وتوعوويف رسووال   و لوو  واب م 
لوووا  إل ووو  ب رسوووم ازطووووا ادخاو   ووو " ب خمطوووو ني  "ازووواابن ابووو  ادلوس وووطالو ابوووا حي 

)اجلزا وووا وأون ووورور ( تكوووا م بلزو ووويف  رموووا الووويفنلور ررووويف  رارووويفو نق ققاهوووا و ابوووأ أض 
 .بفيف تقيف اعلا أ 1159عام ا ب نلا  نوه ادو وي ق اهلت ق  الرا   
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