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 			Wiles	Andrew وايلز أندرو
 

الذي احتل برهانه  – الوحيد إن لم يكن - القالئل حد علماء الرياضياتأ  Andrew Wiles وايلز أندرو
في عام    Andrew Wiles وايلز أندرو تمكن. الدولية عناوين األخبارمكان الصدارة في  اتنظريحد الأل

 يفقائمة بدون حل  مشكلةبمثابة وكانت األكثر شهرة آنذاك ، األخيرة فيرما مبرهنة من اختراق ١٩٩٤
 .هذا الموضوع تاريخ

 
 عالم تحول تاريخية في ولحظة - حياته المهنية فحسبتحول في  نقطة " Wiles وايلز لم يكن برهان

 في عام. مضت ثالثة عقود منذ رائعة بدأترحلة شخصية تتويجا ل أيضا ه كانولكن – رياضياتال
 	Wiles وايلز ، وجدإنجلترا، كامبريدج فيينشأ  العمر عشر سنوات يبلغ من كان صبيا عندما، ١٩٦٣

 أي – مشكلةال إلى Wiles وايلزانجذب . المكتبة المحلية األخيرة في فيرما مبرهنة كتاب عن نسخة من
 كان من السهل مما - ٢أكبر من  nتكون  عندما nx		ny+		nz=	 لمعادلةعدد حلول كاملة ال وجدال ت أنه
أترك  أنني لن اللحظة هذهمنذ  "كنت أعرف. عاممائة  لمدة ثالث دون حلمشكلة  ظلت هالكنو هفهم

  	ها."ل حليتعين علّي التوصل إلى " الئقااستطرد و "المشكلة هكذا
 

، كلير في كلية، كامبريدج وعاد إلى، أكسفورد، ميرتون كلية الرياضيات في Wiles وايلز درس
. خصائص األعداد الذي يبحث اتالرياضي أي ميدان العدد، نظريههو ه بحث ميدان كان العليا.للدراسات 

 المنحنيات Wiles وايلزدرس ، John Coates كوتس جون الرسالةتحت توجيه أستاذه المشرف على 
تمكنا . المدارات الكوكبية أطوال قياس مجال في أوال رستدُ  المعادلة التي، وهو نوع من اإلهليلجية

	داير -سوينتونو Birchبيرش  حدسيةأي  ،األساسية الحدسيةحقول احد في  أول تقدم زاحرإمن سويا 
Swinnerton-Dyer	 ، وايلزحصل  الحاالت الخاصة. بالنسبة لبعضوتوصال إلى برهان لها Wiles  على

	داير -سوينتونو Birchبيرش  المعاملة بالمثلقوانين  أطروحةعلى  ١٩٨٠في عام  درجة الدكتوراه
Swinnerton-Dyer	.  

 
 هارفارد جامعة في امساعد اأستاذ ١٩٨٠و ١٩٧٧بين عامي لفترة ما في اWiles  وايلز كان

 مع نالتعاوهناك  بدأ. اإلهليلجية المنحنيات منمنفصل ميدان  وهي النمطية شكالاأل دراسة بدأ في حيث
 ةالرئيسي الحدسية إلى التوصل إلى برهان ١٩٨٤ ا في عامبهم مما أدى، Barry Mazur	مازور باري

 أستاذا في أصبح ١٩٨٢وفي عام . نظرية األعداد ضمنيدخل  حقلوهو ، 	Iwasawa إواساوانظرية ل
  برينستون. جامعة

	
 مبرهنة حلعلى بنشاط  لم يعمل ،األكاديمي Wiles وايلز حياة عمل السنوات األولى من خالل

 المشكلة إعادة صياغة ه في الوسع تبين أن عندما ١٩٨٦ حتى عام، أي شخص آخر وال - األخيرة فيرما
 تطور انك. ةنمطيالل اشكاألو هليجيةاإلالمنحنيات  رياضيات باستخدام نوقر ثالثة كانت قائمة منذالتي 

 مع تلك الميادين بالضبطيتطابق  كان Wiles ايلزو هالموضوع الذي تخصص في ان ا أيمدهشألقدار ا
 ةعودال Wiles وايلزقرر . حديثةأدوات ب ولكن األخيرة فيرما مبرهنة معالجةاليها ل حاجة ت ثمةكان التي
 ."قاوميُ ال  أنه أمرالتحدي  أثبت لقد" قالو. عندما كان طفال اله امتحمس كان المشكلة التي الى

  
التعاون  بدال من، وحده فيرما لعمل علىاأي  عاديال على االختيار غير Wiles وايلزاختيار وقع 

 هذه المشكلةالعمل على ب هنبأ قيام أن يجذب خشي، رةشديدة الشهكانت  المشكلة حيث أن. مع الزمالء
رة وجيزة بها فت تزوج’. ةسره الوحيد ةأمين ،ندى، زوجته تكان. هتركيزيفقد  مما قد يجعلهالكثير  انتباه
  .النظرية إثبات العمل على في هشروع بعد

	



 			Wiles	Andrew وايلز أندرو
 

الذي احتل برهانه  – الوحيد إن لم يكن - القالئل حد علماء الرياضياتأ  Andrew Wiles وايلز أندرو
في عام    Andrew Wiles وايلز أندرو تمكن. الدولية عناوين األخبارمكان الصدارة في  اتنظريحد الأل

 يفقائمة بدون حل  مشكلةبمثابة وكانت األكثر شهرة آنذاك ، األخيرة فيرما مبرهنة من اختراق ١٩٩٤
 .هذا الموضوع تاريخ

 
 عالم تحول تاريخية في ولحظة - حياته المهنية فحسبتحول في  نقطة " Wiles وايلز لم يكن برهان

 في عام. مضت ثالثة عقود منذ رائعة بدأترحلة شخصية تتويجا ل أيضا ه كانولكن – رياضياتال
 	Wiles وايلز ، وجدإنجلترا، كامبريدج فيينشأ  العمر عشر سنوات يبلغ من كان صبيا عندما، ١٩٦٣

 أي – مشكلةال إلى Wiles وايلزانجذب . المكتبة المحلية األخيرة في فيرما مبرهنة كتاب عن نسخة من
 كان من السهل مما - ٢أكبر من  nتكون  عندما nx		ny+		nz=	 لمعادلةعدد حلول كاملة ال وجدال ت أنه
أترك  أنني لن اللحظة هذهمنذ  "كنت أعرف. عاممائة  لمدة ثالث دون حلمشكلة  ظلت هالكنو هفهم

  	ها."ل حليتعين علّي التوصل إلى " الئقااستطرد و "المشكلة هكذا
 

، كلير في كلية، كامبريدج وعاد إلى، أكسفورد، ميرتون كلية الرياضيات في Wiles وايلز درس
. خصائص األعداد الذي يبحث اتالرياضي أي ميدان العدد، نظريههو ه بحث ميدان كان العليا.للدراسات 

 المنحنيات Wiles وايلزدرس ، John Coates كوتس جون الرسالةتحت توجيه أستاذه المشرف على 
تمكنا . المدارات الكوكبية أطوال قياس مجال في أوال رستدُ  المعادلة التي، وهو نوع من اإلهليلجية

	داير -سوينتونو Birchبيرش  حدسيةأي  ،األساسية الحدسيةحقول احد في  أول تقدم زاحرإمن سويا 
Swinnerton-Dyer	 ، وايلزحصل  الحاالت الخاصة. بالنسبة لبعضوتوصال إلى برهان لها Wiles  على

	داير -سوينتونو Birchبيرش  المعاملة بالمثلقوانين  أطروحةعلى  ١٩٨٠في عام  درجة الدكتوراه
Swinnerton-Dyer	.  

 
 هارفارد جامعة في امساعد اأستاذ ١٩٨٠و ١٩٧٧بين عامي لفترة ما في اWiles  وايلز كان

 مع نالتعاوهناك  بدأ. اإلهليلجية المنحنيات منمنفصل ميدان  وهي النمطية شكالاأل دراسة بدأ في حيث
 ةالرئيسي الحدسية إلى التوصل إلى برهان ١٩٨٤ ا في عامبهم مما أدى، Barry Mazur	مازور باري

 أستاذا في أصبح ١٩٨٢وفي عام . نظرية األعداد ضمنيدخل  حقلوهو ، 	Iwasawa إواساوانظرية ل
  برينستون. جامعة

	
 مبرهنة حلعلى بنشاط  لم يعمل ،األكاديمي Wiles وايلز حياة عمل السنوات األولى من خالل

 المشكلة إعادة صياغة ه في الوسع تبين أن عندما ١٩٨٦ حتى عام، أي شخص آخر وال - األخيرة فيرما
 تطور انك. ةنمطيالل اشكاألو هليجيةاإلالمنحنيات  رياضيات باستخدام نوقر ثالثة كانت قائمة منذالتي 

 مع تلك الميادين بالضبطيتطابق  كان Wiles ايلزو هالموضوع الذي تخصص في ان ا أيمدهشألقدار ا
 ةعودال Wiles وايلزقرر . حديثةأدوات ب ولكن األخيرة فيرما مبرهنة معالجةاليها ل حاجة ت ثمةكان التي
 ."قاوميُ ال  أنه أمرالتحدي  أثبت لقد" قالو. عندما كان طفال اله امتحمس كان المشكلة التي الى

  
التعاون  بدال من، وحده فيرما لعمل علىاأي  عاديال على االختيار غير Wiles وايلزاختيار وقع 

 هذه المشكلةالعمل على ب هنبأ قيام أن يجذب خشي، رةشديدة الشهكانت  المشكلة حيث أن. مع الزمالء
رة وجيزة بها فت تزوج’. ةسره الوحيد ةأمين ،ندى، زوجته تكان. هتركيزيفقد  مما قد يجعلهالكثير  انتباه
  .النظرية إثبات العمل على في هشروع بعد

	
قد  أنه  Wiles عتقد وايلزا، تامة سريةفي  التي جرت المكثفة الدراسةسنوات من  سبع بعد

، كامبريدج فيانعقدت في ندوة  سلسلة من المحاضراتإلقائه  خالل إعالن ذلك قرر. توصل إلى برهان
 المنحنيات اإلهليلجية" ما كان ينوي الحديث عنه عنوانان ك. مسبقا ذلك علن عنيُ  لم. إنجلترا

 لشائعاتا ارانتش، على الرغم من ولم يكشف عن ذلك مسبقا، "واألشكال النمطية، والتمثيل الجالويسي
دما عن. لالستماع إليه مئتي شخصبمشاركة  محاضرةال قاعة ماوازدح اتالرياضي عالم في جميع أنحاء

  .القاعةأنحاء جميع في  التصفيق ت موجة من، اندلعختام المحاضرة في مبرهنةال كتب
  

 هفي دوجو برهانه التدقيق في تفاصيلب ماحكأحد ال قام العام، نفسمن  في وقت الحقومع ذلك و
دمة بمثابة ص األخيرة فيرما مبرهنة حل إلى في واقع االمريتوصل لم  انه التفكير في مجرد كان .خطأ

، السابقين أحد طالبه دوجن، المشكلة لحل في محاولة لعملا انكب على. Wilesشديدة على وايلز 
 Wiles وايلز ، وجدلمدة سنة بعد العمل في هذه المهمة. لمساعدته، Richard Taylor تايلور ريتشارد
 كان" ةوثائقيال بي بي سيالـ  وع على محطةمدبال مليئةوعيانه  Wiles وايلز. قال الخطأتصحيح وسيلة ل

  ."يةالعملحياتي  في أهم لحظة هذه اللحظة ت"لقد كان. "ال يصدقإلهام هذا 
 

 أيضا للغايةالمعتاد غير من  ولكن، شهيرة نظريةل برهان إلعالن عنافقط  نادرال منليس 
 لىعالذي يترتب  الذهني اإلرهاق بسبب يتم الوقوع فيهالذي  هذا مثلصالح خطأ لعمل إلى الإة عودال

، المنقح البرهان في ثغرات لم يتم العثور على. في المرة االولىمرارا وتكرارا  تحاوالإجراء الم
 اإلهليلجية المنحنيات وحداتعنوان  تحت، ١٩٩٥في عام  الرياضيات حوليات فيالمبرهنة شرت ونُ 

  .األخيرةفيرما  ومبرهنة النمطية
 

هذه  تشمل. العديد من الجوائز  Wilesوايلز  ُمنح، وسائل اإلعالم العالمية اهتمام فضال عن
  Wolf جائزة وولفو  Ostrowski أوستروفسكي جائزةو Rolf Schockشوك  رولف جائزة الجوائز

 وجائزة ،الرياضيات فيعلوم لل األمريكيةاألكاديمية الوطنية  جائزةو الجمعية الملكية منملكي الوسام الو
في تاريخ هذا المرة الوحيدة كانت هذه ، وةيفض لوحة له الدولي الرياضي االتحاد قدم. Shaw شو

  .لقب فارس تم منحه ٢٠٠٠في عام . االفتتاحيةClay	كالي بحوث جائزةعلى  حصل كما. االتحاد
		

 باستثناء ٢٠١٠و  ١٩٨٢بين عامي  في جامعة برينستونعلى العمل   Wilesوايلز واظب 
. الجمعية الملكية بحوث منصب أستاذفي  أكسفورد عاد الى ٢٠١٠في عام  قصيرة.عطالت فترات 

 اسمه إطالق تمو ٢٠١٣في عام  الذي افتتح وايلز، أندرو مبنى هو ةرياضيالعلوم المعهد  عنوانه في
  .لهتكريما  على المبنى

 
	

		المصادر:
Fermat’s Last Theorem by Simon Singh. 

Wikipedia 
Notices of the AMS 

Shawprize.org 
BBC Horizon. 



قد  أنه  Wiles عتقد وايلزا، تامة سريةفي  التي جرت المكثفة الدراسةسنوات من  سبع بعد
، كامبريدج فيانعقدت في ندوة  سلسلة من المحاضراتإلقائه  خالل إعالن ذلك قرر. توصل إلى برهان

 المنحنيات اإلهليلجية" ما كان ينوي الحديث عنه عنوانان ك. مسبقا ذلك علن عنيُ  لم. إنجلترا
 لشائعاتا ارانتش، على الرغم من ولم يكشف عن ذلك مسبقا، "واألشكال النمطية، والتمثيل الجالويسي

دما عن. لالستماع إليه مئتي شخصبمشاركة  محاضرةال قاعة ماوازدح اتالرياضي عالم في جميع أنحاء
  .القاعةأنحاء جميع في  التصفيق ت موجة من، اندلعختام المحاضرة في مبرهنةال كتب

  
 هفي دوجو برهانه التدقيق في تفاصيلب ماحكأحد ال قام العام، نفسمن  في وقت الحقومع ذلك و

دمة بمثابة ص األخيرة فيرما مبرهنة حل إلى في واقع االمريتوصل لم  انه التفكير في مجرد كان .خطأ
، السابقين أحد طالبه دوجن، المشكلة لحل في محاولة لعملا انكب على. Wilesشديدة على وايلز 

 Wiles وايلز ، وجدلمدة سنة بعد العمل في هذه المهمة. لمساعدته، Richard Taylor تايلور ريتشارد
 كان" ةوثائقيال بي بي سيالـ  وع على محطةمدبال مليئةوعيانه  Wiles وايلز. قال الخطأتصحيح وسيلة ل

  ."يةالعملحياتي  في أهم لحظة هذه اللحظة ت"لقد كان. "ال يصدقإلهام هذا 
 

 أيضا للغايةالمعتاد غير من  ولكن، شهيرة نظريةل برهان إلعالن عنافقط  نادرال منليس 
 لىعالذي يترتب  الذهني اإلرهاق بسبب يتم الوقوع فيهالذي  هذا مثلصالح خطأ لعمل إلى الإة عودال

، المنقح البرهان في ثغرات لم يتم العثور على. في المرة االولىمرارا وتكرارا  تحاوالإجراء الم
 اإلهليلجية المنحنيات وحداتعنوان  تحت، ١٩٩٥في عام  الرياضيات حوليات فيالمبرهنة شرت ونُ 

  .األخيرةفيرما  ومبرهنة النمطية
 

هذه  تشمل. العديد من الجوائز  Wilesوايلز  ُمنح، وسائل اإلعالم العالمية اهتمام فضال عن
  Wolf جائزة وولفو  Ostrowski أوستروفسكي جائزةو Rolf Schockشوك  رولف جائزة الجوائز

 وجائزة ،الرياضيات فيعلوم لل األمريكيةاألكاديمية الوطنية  جائزةو الجمعية الملكية منملكي الوسام الو
في تاريخ هذا المرة الوحيدة كانت هذه ، وةيفض لوحة له الدولي الرياضي االتحاد قدم. Shaw شو

  .لقب فارس تم منحه ٢٠٠٠في عام . االفتتاحيةClay	كالي بحوث جائزةعلى  حصل كما. االتحاد
		

 باستثناء ٢٠١٠و  ١٩٨٢بين عامي  في جامعة برينستونعلى العمل   Wilesوايلز واظب 
. الجمعية الملكية بحوث منصب أستاذفي  أكسفورد عاد الى ٢٠١٠في عام  قصيرة.عطالت فترات 

 اسمه إطالق تمو ٢٠١٣في عام  الذي افتتح وايلز، أندرو مبنى هو ةرياضيالعلوم المعهد  عنوانه في
  .لهتكريما  على المبنى

 
	

		المصادر:
Fermat’s Last Theorem by Simon Singh. 

Wikipedia 
Notices of the AMS 

Shawprize.org 
BBC Horizon. 


