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الديفونتيةتعتبر   في    المعادلة  في  موضوًعا كالسيكيًا  االعداد  نظرية  معادالعلوم  تخصص  يتضمن حل  والذي   تالرياضيات 

 بالصيغة 

𝑭(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, … , 𝒙𝒏) = 𝟎 

الدالة     المتغيرات المطلوبة    nتتكون من     𝐹حيث  ,𝑥1متغير و  𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛   هي أعدادًا صحيحة أو نسبية. وتوجد طرق

تم تكريسها لدراسة المعادالت الديفونتية تعود إلى آالف السنين. فيما يتعلق بدراسة هذه المعادالت، هناك بعض األسئلة    عديدة

 يجب ان يتم االجابة عليها اثناء دراسة هذه المعادالت وهي كالتالي:

 هل المعادلة قابلة للحل؟  -1

 أم النهائي؟  )تلك التي لها حل وحيد( قابلة للحل، فهل الحل لهذه المعادلة محدودإذا كانت  -2

 إذا كانت قابلة للحل، فهل من الممكن إعطاء طريقة فعالة إليجاد جميع الحلول؟  -3

الرياضيات لعالم  تكريما  االسم  بهذا  المعادالت  هذه  تسمية  الميالد  ديوفنتس اليوناني  تم  قبل  الثالث  القرن  في  عاش  والذي 

الذي تألف من ثالثة عشر    aDiophantus’ Arithmeticالقديم والمسمى    مؤلفةوالذي كان معروفا عن طريق    اإلسكندرية في

 ا تحريره  يت حتى يومنا هذا ال تحتوي على أكثر من ستة كتب والتي تملكن المخطوطات اليونانية التي بق،  وباللغة اليونانية  كتابًا

مشكلة جبرية تعطي حلوالً رقمية لمعادالت محددة  ومعادالت غير    130. ويتكون المؤلف من مجموعة من  عدة مرات  اوترجمته

 في الواقع ، احد اقدم المعادالت الديفونتية هي العادلة التالية: محددة.

𝒙𝒏 + 𝒚𝒏 = 𝒛𝒏 

  فانها تمثل كمجموع أي عددين صحيحين هو عدد صحيح   n= 1عندما    .هي أعداد صحيحة    nحيث جميع المتغيرات بما في ذلك  

 : معادلة فيثاغورسفإنها تمثل  n = 2اما اذا كان  .وهنا تحتوي على عدد غير منتهي من الحلول
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𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 = 𝒛𝟐 

اليوناني    الرياضيات  عالم  قبل  من  حلها  تم  نظري  500)  اغورسفيثوالتي  طريق  عن  الميالد(  باسم    تهقبل  نظرية الشهيرة 

في مثلث قائم الزاوية، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين المحاذيين   )  والتي تنص على انفيثاغورس  

 اذا كان )الموجبة لمعادلة فيثاغورس,  وهنا من السهل بيان ان هنالك عددأ النهائيأ من حلول االعداد الصحيحه    للزاوية القائمة(.

𝑥0, 𝑦0, 𝑧0,)  ( حالً عشوائيًا فهنالك عدد غير منتهي من الحلول لهذه المعالة وبالشكل𝑐𝑥0, 𝑐𝑦0, 𝑐𝑧0, )   ألي عدد صحيح غير

  مبرهنة فيرما األخيرة وهذا مايسمى     x, y, zفأن المعادلة ليس لها حل في االعداد الطبيعة الصحيحة     <n 2. اما اذا كان  cسالب  

(Fermat’s Last Theoremوتسمى أحيانًا بحدسية فيرما. حدس هذه الحدسية أول مرة ) والتي  1637عام  بيير دي فيرما ،

  ينشر هذا البرهان  برهانا أكبر من أن يسعه ذلك الهامش ولكن لم اكتبها على هامش نسخة من كتاب للحسابيات، حيث زعم أن له

سنة مرت على حدسها.    358او اي برهان صحيح لهذه الحدسية رغم محاوالت وجهود لعدد كبير من علماء الرياضيات خالل  

على مشكلة  مع ريتشارد لورانس تايلور    أثناء عمله [1]  أندرو وايلز على يد  1995لمبرهنة فيرما عام    برهانتم اكتشاف أول  

تقع ضمن احد المجاالت  بالكامل على المنحنيات اإلهليلجية، والتي  البرهاناستند    . حيث]2 [الهندسة الجبريةأكثر عمومية في  

المستعصية حث على تطور نظرية االعداد الجبرية خالل القرن التاسع عشر  المهمة في المعادالت الديفونتية. حل هذه الحدسية  

برهان   على  ساعدت  النمطيةكما  الع  )Modularity Theorem(  المبرهنة  القرن  )  خالل  ان  على  تنص  والتي  شرين 

رما واحدة من اكثر المبرهنات  تعد مبرهنة في  . [3] (بأشكال نمطية ترتبط األعداد الجذرية عبر حقل المنحنيات اإلهليلجية أن

اصعب  عة غينيس لألرقام القياسية تحت عنوان )مسجلة في موسو  أندرو وايلزشهرة في تاريخ الرياضيات, وكانت قبل برهان  

 رياضيات(.مسألة في ال
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