ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ
ﻋﻠ ﭼﺮاﻏ
ﭼ ﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌ ﻣ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزﻫﺎ و روﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ  ١ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ ﺑﻮده ،ﺳﻌ ﺷﺪه
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻌﻀ از ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزﻫﺎ )ﮐﻤ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺟﺒﺮی اﻋﺪاد( ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎری را اﺷﻐﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ] [١و ] [٢رﺟﻮع ﮐﻨﺪ.

 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﺮد.
 (٣ﺳﻮﻓ ژرﻣﻦ  ۴در اواﯾﻞ ﻗﺮن  ،١٩راهﺣﻠ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ

در ﺳﺎل  ،١۶٣٧در وﯾﺮاﯾﺸ از ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب  ٢ﻓﺮﻣﺎ ادﻋﺎی زﯾﺮ

ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﻮانﻫﺎی اول ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ از  ،١٠٠ﺣﺎﻟﺖ اول ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎ

را ﻧﻮﺷﺖ )ﮐﻪ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ!(” :ﻏﯿﺮﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ
ﻣ ﻌﺐ را ﺑﻪ دو ﻣ ﻌﺐ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﯾ

را ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﺮد ) .(xn + y n = z n ⇒ n | xyz

ﺗﻮان ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ دو

 (۴ﮐﻮﻣﺮ  ۵ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺪاد ﺟﺒﺮی ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮای ﺣﺪود

ﺗﻮان ﭼﻬﺎرم ،و در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ﻫﺮ ﺗﻮان ﺑﺰرگﺗﺮ از دو را ﺑﻪ دو
ﺗﻮان ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ،ﻣﻦ ﯾ

 ۶۰درﺻﺪ )ﺣﺪﺳ !( از اﻋﺪاد اول ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد.

اﺛﺒﺎت ﺷ ﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ از اﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ﮐﻪ

 (۵در ﺳﺎل  ،١٩٧٧ﺗﺮﺟﺎﻧﯿﺎن  ۶ﺣﺎﻟﺖ اول ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪی

اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻮﭼ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻗﺮار دﻫﻢ ”.ﭘﺲ از او

ﺗﻮانﻫﺎی زوج )ﻏﯿﺮ  (!٢اﺛﺒﺎت ﮐﺮد.

رﯾﺎﺿﯿﺪانﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و

وﻟ در ﺳﺎل  ١٩٨۴ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺰﺋ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼ:

ﻓﺮی ٧

ﯾ

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺪس

و ﺧﻤ ﺑﯿﻀﻮی ﯾﺎﻓﺖ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ

 (١ﻓﺮﻣﺎ در ﺳﺎل  ،١۶۴٠ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮان ﭼﻬﺎرم را ﺣﻞ ﮐﺮد.

ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ رد ﺣﺪﺳ ﻣﻌﺮوف از ﺷﯿﻤﻮرا  ٨و ﺗﺎﻧﯿﺎﻣﺎ  ٩ﻣ ﺷﻮد.

 (٢اوﯾﻠﺮ  ٣ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ١٧۵٨و  ١٧٧٠ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮان ﺳﻮم را ﺣﻞ

Fermat

١ P.
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٣ L.

Euler
Germain
۵ E. Kummer
۶ G. Terjanian
٧ G. Frey
٨ G. Shimura
٩ Y. Taniyama
١٠ K. Ribet
١١ J.P. Serre
١٢ Epsilon conjecture
۴ S.

١

ﻣﺠﻠﻪی رﯾﺎﺿ ﺷﺮﯾﻒ
رﯾﺒﺖ ١٠

ﺷﻤﺎرهی ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ٩۴

ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ
اﯾﻦ روﻧﺪ را اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ اﺛﺒﺎت

ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای nﻫﺎی اول

اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

ﻓﺮد و  n = ۴ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ nﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﺣﺎﻟﺖ

را ﺑﻪ ﺣﺪس ﺷﯿﻤﻮرا‐ﺗﺎﻧﯿﺎﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺑﻌﺪ از او ،رﯾﺎﺿﯿﺪان

 n = ۴را ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ روش ﻧﺰول ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده

دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آن،

ﺣﺪﺳ از ﺳﺮ  ،١١ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺪس

اﭘﺴﯿﻠﻮن ،١٢

اﻧﮕﻠﯿﺴ  ،اﻧﺪرو واﯾﻠﺰ  ،١٣ﮐﻪ از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐ آرزوی ﺣﻞ اﯾﻦ

اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ را ﺑﺮای nﻫﺎی اول ﻓﺮد ﺣﻞ

ﻣﺴﺌﻠﻪ را داﺷﺖ ۶ ،ﺳﺎل روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در

ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای اﻋﺪاد

ﺳﺎل  ١٩٩٣ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻘﺪاری از ﺣﺪس ﺷﯿﻤﻮرا‐ﺗﺎﻧﯿﺎﻣﺎ ﺷﺪ

اول ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺒﻞ از اﺛﺒﺎت واﯾﻠﺰ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ آن

ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎﻓ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن اﺷ ﺎﻟ در

ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

اﺛﺒﺎت واﯾﻠﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ واﯾﻠﺰ و ﺗﯿﻠﻮر ) ١۴ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺪﯾﻤ

او( ﯾ

ﺳﺎل دﯾ ﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن اﺷ ﺎل را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎ ،در ﺳﺎل  ،١٩٩۵ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺒﺎت
ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎی واﯾﻠﺰ ،ﺗﻌﺪادی رﯾﺎﺿﯿﺪان
دﯾ ﺮ ،ﺑﺮوی  ١۵و ﮐﻨﺮاد  ١۶و داﯾﻤﻮﻧﺪ  ١٧و ﺗﯿﻠﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪس
ﺷﯿﻤﻮرا‐ﺗﺎﻧﯿﺎﻣﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﻧﺎم آن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺪوﻻرﯾﺘ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی و ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺪوﻻر
ﮐﻤ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

ﭘﺲ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾ

ﻋﺪد اول ﻓﺮد  pرا ﻓﯿ ﺲ ﮐﺮده و

ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ  Ap + B p = C pﺑﺮای  ABC ̸= ۰ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ  gcd(A, B, C) = ۱و ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ!

 ٣ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی
ﻣﻨﻈﻮر از ﯾ
ﻫﻤﻮار ١٨

ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد .اﺛﺒﺎتﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮدن ،ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی روی اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ ،ﯾ

اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪی زﯾﺮ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
a, b ∈ Q

ارﺟﺎع داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

y ۲ = x۳ + ax + b,

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻮار ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨ

٢

ﮐﻠ ﻫﻤﻮار ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺧﻢ ،ﯾ

ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ ،ﻗﻀﯿﻪای ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺳﺎده در ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺪاد اﺳﺖ
و از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻗﻀﯿﻪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  n ≥ ۳ﻋﺪدی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای
 A, B ∈ Zداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  An + B n = C nآنﮔﺎه .ABC = ۰
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣۵٠ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺮده و ﺑﺎ روﺷ ﮐﺎﻣﻼ

ﺧﻂ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺧﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ( .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﮑﯿ ﮐﻨﻨﺪه  ١٩ﺑﺮای

اﯾﻦ ﺧﻢ ﻋﺪد زﯾﺮ اﺳﺖ.∆ = −۱۶(۴a۳ + ۲۷b۲ ) :
ﺗﻔﮑﯿ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﻧﺎﺻﻔﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ
اﮔﺮ ﺧﻢ ﻫﻤﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮی ﺧﻢ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد
)زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻢ دارای ﺗﻔﮑﯿ ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ
ﺣﺪسﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(:

ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.

) F : y ۲ = x(x − Ap )(x + B p

اوﻻ اﮔﺮ  d|nآنﮔﺎه دارﯾﻢ:
n

اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای  x۳ + ax + bرﯾﺸﻪ ﻣ ﺮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )در ﺣﺎﻟﺖ

ﺻﻮرت ﻗﻀﯿﻪ

n

ﺧﻢ ﺟﺒﺮی

در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺗﻔﮑﯿ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل )ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ
n

An + B n = C n ⇔ (A d )d + (B d )d = (C d )d

ﺗﻔﮑﯿ ﮐﻨﻨﺪهی ﺧﻢﻫﺎی اﯾﺰوﻣﻮرف ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻢ( اﯾﻦ ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی
١٣ A.

Wiles
Taylor
١۵ C. Breuil
١۶ B. Conrad
١٧ F. Diamond
١٨ Smooth
١٩ Discriminant
١۴ R.

٢

ﻣﺠﻠﻪی رﯾﺎﺿ ﺷﺮﯾﻒ

ﺷﻤﺎرهی ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ٩۴

ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

)ﻫﻤﻮاری از  ABC ̸= ۰ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ،
دارﯾﻢ:

ﺧﻢ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ در دﻗﯿﻘﺎً ﯾ

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ دو

ﺣﺎﻟﺖ دارﯾﻢ:
p

)(ABC

−۸

اﯾﻦ ﺗﻮان ‐pام ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻦ ،ﯾ

∆F = ۲

از ﻣﻮارد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ آن

 (١ﺧﻢ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ،دوﺧﻂ ﻣﻤﺎس ﻣﺘﻔﺎوت دارد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﯽ  ٢١ﮔﻮﯾﯿﻢ.

ﺣﺪس اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ! آن ﺣﺪس را ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

 (٢ﺧﻢ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ،ﯾ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻤﻞ ﮔﺮوه روی ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌ

اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾ

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی  Eﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﮔﻮﯾﺎی ]O = [۰ : ۱ : ۰

ﻓﯿ ﺲ ﮐﻨﯿﺪ )ﻧﻘﺎط ﭘﺮوژﮐﺘﯿﻮ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﺎط آﻓﯿﻦ آن و  Oاﺳﺖ( .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ روی ) E(Qﯾ
ﻋﻤﻞ ﮔﺮوه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ دو ﻧﻘﻄﻪ ) P, Q ∈ E(Qرا در ﻧﻈﺮ
ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﻫﻨﺪﺳ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷ ﻞ
 ١ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪای را ﺑﺎ ﺧﻮدش

اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ از ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺧﻄﻮط و ﺧﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ).P + Q ∈ E(Q

٢٢

ﮔﻮﯾﯿﻢ.

اﺻﻄﻼﺣﺎت ”ﺿﺮﺑﯽ” و ”ﺟﻤﻌ ” ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎدهای دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﻫﻤﯿﺘ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺲ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎل ﺧﻢ ﻓﺮی  ،Fاﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ﮐﺎﻫﺶﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻤﻮار ،ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﯽ دارد .در واﻗﻊ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
 .l | ۲−۸ (ABC)pﭘﺲ ﻣﺜﻼ  l | Aو ﭘﺲ دارﯾﻢ:

ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻂ ﮔﺬرﻧﺪه از آن ﻧﻘﻄﻪ و ﺧﻮدش )ﺧﻂ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ
ﺧﻢ در آن ﻧﻘﻄﻪ( را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮشﺗﻌﺮﯾﻒ

ﺧﻂ ﻣﻤﺎس )ﻣ ﺮر( دارد ﮐﻪ

) F̄ : y ۲ = x(x)(x + B̄ p

اﯾﻦ ﺧﻢ در ﻧﻘﻄﻪی ) (۰, ۰ﻧﺎﻫﻤﻮار اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎً زﻣﺎﻧ در  lﮐﺎﻫﺶ
ﺟﻤﻌ دارد ﮐﻪ  ،B̄ = ۰اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﻌﻨ  l | Bو ﭘﺲ ﻃﺒﻖ
p

p

 A + B = Cدارﯾﻢ  ،l | Cﭘﺲ ) l | gcd(A, B, Cﮐﻪ
p

p

ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻓﺮض اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﻢ ﻓﺮی در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﯿﻤﻪﭘﺎﯾﺪار دارد )ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮب )ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺧﻢ ،ﻫﻤﻮار
ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﯽ(.
ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی روی ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻫ )ﻫﻤﺎن
ﮐﺎﻫﺶ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ اﻋﺪاد اول( از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻋﺪاد ))  al = l + ۱ − ♯(Ē(Flرا در ﻧﻈﺮ
√

ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دارﯾﻢ ) |al | ≤ ۲ lﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﻪ  ( ٢٣و

ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻋﺪاد‐L ،ﺗﻮاﺑﻊ  ٢۴ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی را
ﺷ ﻞ  :١ﻋﻤﻞ ﮔﺮوه روی ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی
ﯾ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد )ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻢ ﻧﯿﻤﻪﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ(:
۱
۱ − al l−s + l۱−۲s

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی  Eﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه روی اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ )(a, b ∈ Z

را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾ

ﻋﺪد اول  lدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ،l - ∆E

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺟﺪﯾﺪ

∼ ¯ : Z → Z/lZ
)(.
̄ Ē : y ۲ = x۳ + āx + bﮐﻪ = Fl

ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ،را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

ﮐﺎﻫﺶ ٢٠

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

 lﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل اﮔﺮ ∆ |  ،lﻣﺸ ﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻋﻼﻣﺖ  ±ﺑﺴﺘﮕ

∏
∆l-

ﺑﻪ ﯾ

۱
۱ ± l−s

∏

= )L(E, s

∆|l

ﺷﺮط ﻣﻮﺿﻌ

دارد )ﺷﯿﺐﻫﺎی

ﻣﻤﺎسﻫﺎی ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در  Flﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ( Fl۲
ﻃﺒﻖ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮای

۳
۲

>  Re sﻫﻤ ﺮا اﺳﺖ )ﭼﺮا؟(.
٢٠ Reduction

٢١ Multiplicative

reduction
reduction
٢٣ H. Hasse
٢۴ L-functions
٢٢ Additive

٣

ﻣﺠﻠﻪی رﯾﺎﺿ ﺷﺮﯾﻒ

ﺷﻤﺎرهی ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ٩۴

ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

 ۴ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺪوﻻر

در اﯾﻦ ﺻﻮرت )  Γ(Nاز اﻧﺪﯾﺲ ﻣﺘﻨﺎﻫ در ) SL۲ (Zاﺳﺖ
)ﭼﺮا؟( و ﭘﺲ  Γو )  Γ۰ (Nﻧﯿﺰ از اﻧﺪﯾﺲ ﻣﺘﻨﺎﻫ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ

ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ) SL۲ (Zزﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻢﻧﻬﺸﺘ  ٢۶ﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﯾ

ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر روی ) SL۲ (Zﺑﺎ وزن  ،kﯾ

ﺗﺎﺑﻊ

 f : H → Cاﺳﺖ ) Hﻧﯿﻢﺻﻔﺤﻪی ﺑﺎﻻی  Cاﺳﺖ( ،ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ
 
ab
az + b
)) = (cz + d)k f (z), z ∈ H,   ∈ SL۲ (Z
(f
cz + d
cd

)(١

ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺪوﻻر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺎ ) Mk (Γﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣ دﻫﯿﻢ .ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺪوﻻر اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻬﻢ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
از )Mk (Γﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﻫ ﺑﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺲ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﯾ

ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎﯾﻪای در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ
و ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻮرﯾﻪ آن ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ(.
ﻣﻨﻈﻮر از ﯾ

ﻓﺮم ﮐﺎﺳﭗ  ٢٧از وزن  kروی  ،Γﯾ

ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر

ﺑﺎ وزن  kروی  Γاﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ”ﮐﺎﺳﭗ”ﻫﺎی Γ

و روی ﻫﻤﻪی ﻧﻘﺎط  Hو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ”∞” ﺗﺤﻠﯿﻠ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط آﺧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻂ

ﻓﻮرﯾﻪ ٢۵

) fﭼﻮن دارﯾﻢ

) f (z) = f (z + ۱از راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ( در ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع
ﺷﻮد:
q = e۲πiz , an ∈ C

an q n ,

∑

 H/Γرا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﯾ

روﯾﻪ رﯾﻤﺎﻧ ﺑﺎز

اﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی  ٢٨آن ﺑﻪ ﻣﺘﻨﺎﻫ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﺘﻨﺎﻫ ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﺎﺳﭗﻫﺎی  Γﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻓﻀﺎی ﻫﻤﻪی ﻓﺮمﻫﺎی
ﮐﺎﺳﭗ از وزن  kروی  Γرا ﺑﺎ ) Sk (Γﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

= )f (q

n≥۰

ﻫﻤﻪی ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺪوﻻر از وزن  kروی ) SL۲ (Zرا ﺑﺎ
)) Mk (SL۲ (Zﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﻣ ﺗﻮان زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ) SL۲ (Zﻣﺜﻞ  Γﺗﻌﻤﯿﻢ داد ﺑﻪ
 
ab
اﯾﻦ ﺷ ﻞ ﮐﻪ در ﺷﺮط ) (١ﺑﻪ ﺟﺎی )   ∈ SL۲ (Zداﺷﺘﻪ
cd
 
ab
ﺑﺎﺷﯿﻢ  .  ∈ Γﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ  Γﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ
cd

 Γ(N ) ⊆ Γﺑﺮای Nی ﮐﻪ
} mod N

ﺻﻔﺮ ﺷﻮد :اﮔﺮ  Γﯾ

زﯾﺮﮔﺮوه ﻫﻢﻧﻬﺸﺘ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ ﺗﻮان ﻓﻀﺎی

 
   
ab
ab
۱۰
Γ(N ) = {  ∈ SL۲ (Z) |   ≡  
cd
cd
۰۱

ﻣﻨﻈﻮر از ﯾ
ﯾ

ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر )ﻓﺮم ﮐﺎﺳﭗ( از وزن  kو ﻣﺮﺣﻠﻪی ،n

ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر )ﻓﺮم ﮐﺎﺳﭗ( در )) (Sk (Γ۰ (N ))) Mk (Γ۰ (N

اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ

ﻪ ٢٩

را ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﻢ .ﺑﺮای

ﺳﺎدﮔ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ) .Γ = SL۲ (Zاوﻻ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
از ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾ

ﺷﺒ ﻪ در  Cﻧﻤﺎﯾﺶ داد:

H→L
> α 7→< α, ۱

ﮐﻪ  ،Lﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻫﻤﻪی ﺷﺒ ﻪﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﺒ ﻪﻫﺎ را
در ﺣﺪ ﻫﻤﻮﺗﺘ ) ٣٠ﺿﺮب در ﯾ

ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻ ﯾ

ﻋﺪد ﻣﺨﺘﻠﻂ( در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ،

دوﺳﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد:
H → L/homothety

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ:

}  ∈ SL۲ (Z) | c ≡ ۰ mod N


ab
cd

Γ۰ (N ) = {

ﭘﺲ ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺪوﻻر را ﻣ ﺗﻮان روی ﺷﺒ ﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﯾ

ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر از وزن  kﻣﺜﻞ  fﻓﯿ ﺲ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
٢۵ Fourier

expansion
subgroups
٢٧ Cusp form
٢٨ Compactification
٢٩ E. Hecke
٣٠ Homothety
٢۶ Congruence

۴

ﻣﺠﻠﻪی رﯾﺎﺿ ﺷﺮﯾﻒ

ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ:

 Tln Tl = Tln+۱ + lTln−۱ [l] (۴ﺑﺮای  lاول و .n ∈ N

) f (< ω۱ , ω۲ >) = (ω۲ )−k f (ω۱ /ω۲

ﺣﺎل ﻣﺜﻼ ﯾ

ﺷﻤﺎرهی ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ٩۴

ﺷﺒ ﻪ  Lدر ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ و ﺟﻤﻊ ﺻﻮری زﯾﺮ را در

ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ):(n ∈ N
=Tn L :

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻌ ﺧﻄ از )  (Sk (Γ۱ )) Mk (Γ۱ﺑﻪ ) Mk (Γ۲

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،

روﺷﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻤ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ روی ﺑﺴﻂﻫﺎی ﻓﻮرﯾﻪ آنﻫﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

و ﺑﺮای )) f ∈ Mk (SL۲ (Zﻗﺮار دﻫﯿﺪ:
) f (L′

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ﺗﺮ ،ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ ﻪ را

ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ ﻪ روی ))  Sk (Γ۰ (Nﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آن

[L:L′ ]=n

∑

ﻓﻮرﯾﻪی  fدر ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ.

))  (Sk (Γ۲ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

∑

L′

 a۱ (Tn f ) = an (f ) (۵ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از )  an (fﺿﺮﯾﺐ ‐nام

ﺧﻮاﺻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ ﻪ ﮐﻠ ﺗﺮ روی ))  Sk (Γ۰ (Nدارﻧﺪ،

Tn f (L) = nk−۱

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاص ﺑﺎﻻ اﺳﺖ )ﺑﺮای  l | Nﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ(.

[L:L′ ]=n

در اﯾﻦ ﺻﻮرت Tnﻫﺎ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎﯾﯽ روی )) Mk (SL۲ (Zو
)) Sk (SL۲ (Zﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ∗ [λ] ،λ ∈ Cرا

ﻣﺜﻼ ﯾ

از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺪس

راﻣﺎﻧﻮﺟﺎن  ٣٢ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺎﺑﻊ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  L 7→ λLﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای )) f ∈ Mk (SL۲ (Zﻗﺮار

∆(q) = q(۱ − q n )۲۴ , q = e۲πiz

دﻫﯿﺪ:
)([λ]f )(L) = f (λL

ﺑﺴﻂ ﻓﻮرﯾﻪی τ (n)q n

∑
n≥۱

= ) η(qرا دارد ﮐﻪ ) τ (nﺗﺎﺑﻊ

] [λﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠ ﺮی از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺪوﻻر و ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﺎﺳﭗ

راﻣﺎﻧﻮﺟﺎن اﺳﺖ .راﻣﺎﻧﻮﺟﺎن ﺣﺪس زده ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 (١ﺗﺎﺑﻊ  τﺿﺮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪﺳﺎدﮔ ﭼ

ﮐﺮد ﮐﻪ Tnﻫﺎ و ][λﻫﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ

ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و Tnﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮب داﺧﻠ ﭘﺘﺮﺳﻮن:
f (τ )ḡ(τ )(Im τ )k dν(τ ),

∫

)

n−۱

) = τ (l)τ (l ) − l τ (l
۱۱

n

n+۱

τ (l

=(f, g) :
)H/SL۲ (Z

))ν(τ ) = y −۲ dxdy, f, g ∈ Sk (SL۲ (Z

ﺧﻮداﻟﺤﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان ﻓﻀﺎی ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﺎﺳﭗ از وزن
 kروی ) SL۲ (Zرا ﺑﻪ ﻓﺮمﻫﺎی وﯾﮋه ﻫﻤﻪی Tnﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮد )ﮐﻪ
ﯾ ﻪ و ﻋﻤﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ( .اﯾﻦ ﻓﺮمﻫﺎی وﯾﮋه را ﻣ ﺗﻮان ﺻﺮﯾﺤﺎً ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺮیﻫﺎی

 (٢ﺑﺮای  lاول و  n ∈ Nدارﯾﻢ:

آﯾﺰﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ٣١

.|τ (l)| ≤ ۲l۱۱/۲ (٣
ﺣﺎل ﻣ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی )) S۱۲ (SL۲ (Zﯾ

> ∆ <= )) .S۱۲ (SL۲ (Zﭘﺲ  ηﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدار وﯾﮋهی ﻫﻤﻪی Tnﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻃﺒﻖ ﺧﺎﺻﯿﺖ  ۵ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮاص ﻣﻬﻤ

ﮐﻪ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ ﻪ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 [λ][µ] = [µ][λ] (١ﺑﺮای ∗.λ, µ ∈ C

ﺑﻌﺪی اﺳﺖ و

)a۱ (Tn ∆) = an (∆) = τ (n
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ،a۱ (∆) = ۱ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاروﯾﮋهی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن )τ (n

ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺻﯿﺖ  ۴ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ روی ∆ ﻗﺴﻤﺖ دوم

 [λ]Tn = Tn [λ] (٢ﺑﺮای ∗ λ ∈ Cو .n ∈ N

ﺣﺪس ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﺎﺻﯿﺖ  ٣ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ

 Tn Tm = Tnm (٣اﮔﺮ  m, nﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اول ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ اول ﺣﺪس ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺣﺪس ﺳﺨﺖﺗﺮ
٣١ Eisenstein

series
Ramanujan

۵

٣٢ S.

ﻣﺠﻠﻪی رﯾﺎﺿ ﺷﺮﯾﻒ

ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

اﺳﺖ و از اﺛﺒﺎت ﺣﺪسﻫﺎی وی  ٣٣ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ.
ﯾ

ﺷﻤﺎرهی ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ٩۴

ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:

ﻓﺮم ﮐﺎﺳﭗ ))  f ∈ Sk (Γ۰ (Nدر ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ

)L(E, s) = L(f, s

ﻓﺮم وﯾﮋهی ﻫﻤﻪی Tnﻫﺎ )  (n - Nﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاص
 ٣و  ۴ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ ﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ‐Lﺗﺎﺑﻊ ﺿﺮاﯾﺐ
ﺑﺴﻂ ﻓﻮرﯾﻪی آن را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ:
اﮔﺮ an q n

∑

n≥۱

ﺟﻮری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ( و ﭘﺲ ﺧﻮاص

=  fﻗﺮار دﻫﯿﺪ:
∑ an
ns

ﺧﻮب )ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻠﯿﻠ و  (...ﮐﻪ ﺑﺮای ‐L

= )L(f, s

p-N

و ﭘﺲ از  ٣و  ۴و ﺑﺴﻂ ﺗﯿﻠﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب
اوﯾﻠﺮی زﯾﺮ را دارد:
∏

۱
+ p۱−۲s

p−s

۱ − ap

=L(f, s) :

p-N

اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب اوﯾﻠﺮی ﻣﺎ را ﯾﺎد ‐Lﺗﺎﺑﻊ ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی
ﻣ اﻧﺪازد .ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﻓﺮمﻫﺎی وﯾﮋه و ﺧﻢﻫﺎی
ﺑﯿﻀﻮی وﺟﻮد دارد.
ﺣﺎل ﻣ ﺗﻮان ﯾ

ﺑﯿﺎن ﺳﺎده از ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺪوﻻرﯾﺘ )ﻫﻤﺎن ”ﺣﺪس

اﺧﯿﺮ” ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدﯾﻢ!( را ﮔﻔﺖ:
ﻗﻀﯿﻪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  E/Qﯾ
 lﯾ

ﻋﺪد اول ﺑﺎﺷﺪ.

)روی ﻣﺘﻨﺎﻫ ﻋﺪد اول ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ را

ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﺎﺳﭗ ﺳﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ ‐Lﺗﻮاﺑﻊ ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی
ﻣ رﺳﺪ.

 ۵ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا
در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا روی ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی و ﻓﺮمﻫﺎی
ﻣﺪوﻻر را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﻢ )ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا ﻧﯿﺰ
ﺻﻮرﺗ دﯾ ﺮ از ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺪوﻻرﯾﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( .ﻣﻨﻈﻮر از ﯾ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺎﻟﻮا ﯾ

ﻫﻤﻮﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ ) ρ : GQ → GLn (Aاﺳﺖ

ﮐﻪ ) GQ = Gal(Q̄/Qو  Aﯾ
اﺳﺖ .ﯾ

ﻣﺜﺎل از ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا ﻧﻤﺎﯾﺶ

) ) l + ۱ − Ē(Flﺑﺮای pﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮب( در اﯾﻦ ﺻﻮرت

ﻫﻤﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﺘﻨﺎﻫ .l
”ﺟﺪﯾﺪ” ﯾﻌﻨ اﯾﻦﮐﻪ  fاز )) (d | N ) S۲ (Γ۰ (dﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
n∈N

)χ (σ
ζlnl

→σ : ζln 7

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪای  ٣۵و ﻏﯿﺮﺷﺎﺧﻪای  ٣۶ﺑﻪ ﻣﻌﻨ زﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺗﻌﺮﯾﻒ .ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ρدر ﻋﺪد اول  lﻏﯿﺮﺷﺎﺧﻪای ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه
} ρ(Il ) = {۱ﮐﻪ  Ilﯾ

ﮔﺮوه ﺳ ﻮن  ٣٧در  lاﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ

در واﻗﻊ ،اﮔﺮ )) g ∈ S۲ (Γ۰ (dﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه )h : z 7→ g( Nd z

 fﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺧﻢﻫﺎی )) S۲ (Γ۰ (dﺑﺮای dﻫﺎی

ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا روی ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی.

ﯾ

ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﺪد

χl : GQ → Z∗l

ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪای در  lﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻓﺮم ﮐﺎﺳﭗ در ))  S۲ (Γ۰ (Nﻫﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨ

اﺳﺖ.

اول  lرا ﻓﯿ ﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺮار دﻫﯿﺪ

))  f ∈ S۲ (Γ۰ (Nوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺎل ) (a۱ (f ) = ۱و ”ﺟﺪﯾﺪ”
و ﻓﺮم وﯾﮋهی ﻫﻤﻪی ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  al (f ) = alﺑﺮای

داﯾﺮهﺑﺮ ٣۴

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﺷﻮد :ﯾ

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ = al

ﺣﻠﻘﻪی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﯾ ﺪار

ﯾ

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی  E/Qرا در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮوه
conjectures

٣٣ Weil

٣۴ Cyclotomic
٣۵ Ramified

٣۶ Unramified

group
points

٣٧ Inertia

٣٨ Torsion

۶

ﻣﺠﻠﻪی رﯾﺎﺿ ﺷﺮﯾﻒ

ﺷﻤﺎرهی ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ٩۴

ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

روی  Eدارﯾﻢ و ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان ﻧﻘﺎط

ﺗﺎﺑﯽ ٣٨

روی آن را در ﻧﻈﺮ

ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ:

ﮔﺮﻓﺖ:

ρf,l := ρEf ,l
}E[n] = {p ∈ E(Q̄) | [n]p = O

ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ آن ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ  ٢٬۵از ] [٣رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻮرت دارﯾﻢ:

ﺣﺎل ﺻﻮرت دوﻣ از ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺪوﻻرﯾﺘ را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:

∼ ]E[n
= Z/nZ × Z/nZ

ﺣﺎل ﻣﺪول ﺗﯿﺖ  ٣٩را ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
∼ ] Tl (E) := lim E[ln
= Zl × Zl

ﻗﻀﯿﻪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Eﯾ

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی روی  Qﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ

ﺻﻮرت )) ) f ∈ S۲ (Γ۰ (Nﮐﻪ  fﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮموﯾﮋهی ﻫﻤﻪی
ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ ﻪ و دارای ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻮرﯾﻪ ﮔﻮﯾﺎ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ lﻫﺎی اول:

←

ρf,l ∼ ρE,l

ﮐﻪ  Zlﮔﺮوه اﻋﺪاد ‐lﺗﺎﯾﯽ  ۴٠ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪول ﺗﯿﺖ ﻣ ﺗﻮان ﯾ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺎﻟﻮا ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد ،در

واﻗﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی ]  P = (x, y) ∈ E[lnﻣ ﺗﻮان σ ∈ GQ

را روی آن اﺛﺮ داد و )) P σ = (σ(x), σ(yرا ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮوه ،ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺗﻮاﺑﻊ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ P σ ،ﺑﺎﯾﺪ در ]  E[lnﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺑﻪ ﺷ ﻞ
) ρ : GQ → GL(E[ln ]) = GL۲ (Z/ln Zﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ وارون ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ و ﭘﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺎﻟﻮا روی ﻣﺪول

ﻋﻼﻣﺖ ∼ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﻣﺰدوج اﺳﺖ.
روﻧﺪی ﮐﻪ واﯾﻠﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﻮرت از ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺪوﻻرﯾﺘ ﺑﻮد و ﮐﺎری ﮐﻪ او ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺪوﻻرﯾﺘ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی ﻧﯿﻤﻪﭘﺎﯾﺪار )از
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻢ ﻓﺮی( اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎﻓ
ﺑﻮد.

ﺗﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
∼ ))ρE,l : GQ → GL(Tl (E
) = GL۲ (Zl

۶

ﺣﺪس اﭘﺴﯿﻠﻮن )ﻗﻀﯿﻪ رﯾﺒﺖ(

ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا روی ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺪوﻻر.

اﯾﻦ ﺣﺪس را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و رﯾﺒﺖ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﮐﻤ دﺷﻮارﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠ

و اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪس ﺷﯿﻤﻮرا‐ﺗﺎﻧﯿﺎﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﺳﺎﺧﺖ آن را ارﺟﺎع ﻣ دﻫﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﯾ

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی )وارﯾﺘﻪ آﺑﻠ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ( ﺑﺴﺎزﯾﻢ و

ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺎﻟﻮا روی آن را ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ))  f ∈ S۲ (Γ۰ (Nﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪی ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺴﻂ ﻓﻮرﯾﻪی آن ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣ ﺗﻮان ﯾ

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی  Efﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ

ﻣﺪوﻻر ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺻﻮرت ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺪوﻻرﯾﺘ ﺑﺎﻻ( و ﺳﭙﺲ

اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ دادن ﻣﺮﺣﻠﻪی ﯾ

ﻓﺮم ﮐﺎﺳﭗ ﺣﺮف

ﻣ زﻧﺪ:
ﻗﻀﯿﻪ) .ﻗﻀﯿﻪ رﯾﺒﺖ( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  qﻋﺪد اوﻟ
در ))  S۲ (Γ۰ (lNﯾ

ﺑﺎﺷﺪ و f

ﻓﺮم ﮐﺎﺳﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮﻣﺎل )(a۱ (f ) = ۱

و ﻓﺮموﯾﮋه ﻫﻤﻪی ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی ﻫ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دارای
ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ”ﻣﻄﻠﻘﺎً

ﺗﺤﻮﯾﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ” ۴١

 ρf,qﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ

در  lﻏﯿﺮﺷﺎﺧﻪای )”ﻣﺘﻨﺎﻫ ” و ”ﺻﺎف”  (۴٢ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ l ̸= q

) .(l = qآنﮔﺎه ))  g ∈ S۲ (Γ۰ (Nﻧﺮﻣﺎل و ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
٣٩ Tate

module
numbers
۴١ Absolutely irreducible
۴٢ flat
۴٠ l-adic

٧
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ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

دارﯾﻢ:

ﺣﺎل ﯾ
دﮔﺮدﯾﺴ

ρf,q ∼ ρg,q

ﺷ ء از رﺳﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ  Aرا ﻓﯿ ﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

۴۴

ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:

ﺗﻌﺮﯾﻒ (١ .ﯾ

اﺛﺒﺎت .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ].[۴
ﻣﺘﻨﺎﻫ و ﺻﺎف ﻣﻌﺎﻧ ﺟﺰﺋ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻬﺎ از ﺳﻄﺢ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺗﺤﻮﯾﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی
ﺑﻪ )  GL۲ (F̄pﺗﺤﻮﯾﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
را در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﻢ.

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺎﻟﻮا )  ρ۰ : GQ → GLm (Fqﻓﯿ ﺲ
ﺑﺎﻻﺑﺮی  ρ ۴۵از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺎﻟﻮا ﯾ

ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﯾ

ﻧﻤﺎﯾﺶ

) ρ : GQ → GLm (Aاﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ  ρﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی  mAﺑﺮاﺑﺮ
 ρ۰ﺷﻮد.
 (٢دو ﺑﺎﻻﺑﺮی  ρ, ρ′از  ρ۰را اﮐﯿﺪاً

ﻣﻌﺎدل ۴۶

ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮﮔﺎه ﯾ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Cوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی  mAﻫﻤﺎﻧ ﺷﻮد و

 ٧دﮔﺮدﯾﺴ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾ

ﺷﻤﺎرهی ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ٩۴

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
ρ(g) = C −۱ ρ′ (g)C, g ∈ GQ

ﺧﻢ ﺑﯿﻀﻮی روی اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ دارﯾﻢ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا روی آن را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ

 (٣ﻣﻨﻈﻮر از ﯾ

دﮔﺮدﯾﺴ  ρ۰ﯾ

ﻣﻮﻟﻔﻪی ﻫﻢارزی از راﺑﻄﻪی

ﻧﻤﺎﯾﺶ روی ﮐﻞ ﻣﺪول ﺗﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺮرﺳ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻫﻢارزی ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

را ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺪهای ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ،

ﺣﺎل ﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ را ﺑﺎﯾﺪ روی دﮔﺮدﯾﺴ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی

ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﺶ روی ﻧﻘﺎط ‐lﺗﺎﺑﯽ
ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ!
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا را ﮐﻠ ﺗﺮ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺳﻌ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺮطﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهای روی آن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ )ﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮا روی ﺧﻢﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﭘﺎﯾﺪار
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ( و ﻣﺪوﻻرﯾﺘ آنﻫﺎ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Kﯾ

ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺘﻨﺎﻫ  Qlﺑﺎﺷﺪ و  Oﺣﻠﻘﻪی

اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ  Kﺑﺎﺷﺪ .رﺳﺘﻪ  COرا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ :اﺷﯿﺎ از ﻫﻤﻪ
‐Oﺟﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮی ﻣﻮﺿﻌ ) Aﺑﺎ اﯾﺪآل ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎل  (mAﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﻧﮕﺎﺷﺘ ﭘﻮﺷﺎ )ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ  π : A → O ( ۴٣ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﮔﺎﻟﻮا ﻗﺮار دﻫﯿﻢ :ﭘﺲ ﯾ

ﻓﯿ ﺲ ﮐﻨﯿﺪ و  Sرا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻋﺪاد اوﻟ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ  ρ۰در
آنﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾ
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Σﯾ

.det ρ = χp (٢
 (٣ﺑﺮای ﻫﺮ ،l ∈ S



∗۱
ρ|Il ∼  
۰۱

)ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد(:

πA′

O.

.
1O

πA

O.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺘﻨﺎﻫ از اﻋﺪاد اول ﺑﺎﺷﺪ.

 ρ (١ﺑﯿﺮون از } Σ ∪ S ∪ {pﻏﯿﺮﺷﺎﺧﻪای ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ اﺷﯿﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ‐Oﺟﺒﺮ ﻫﻤﻮﻣﻮرﻓﯿﺴﻢﻫﺎی روی  Oﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ

A.′

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺘﻨﺎﻫ اﺳﺖ )ﭼﺮا؟(.

ﺗﻌﺮﯾﻒ .دﮔﺮدﯾﺴ  ρرا از ﻧﻮع  DΣﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮﮔﺎه:

∼  A/mAو ﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ = O/mO = Fq

A.

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺎﻟﻮا ) ρ۰ : GQ → GLm (Fq

اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﻤﻪﭘﺎﯾﺪاری در  lاﺳﺖ.
 (۴ﺗﺤﺪﯾﺪ  ρ|Dpﯾﺎ ”ﺻﺎف” ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ”ﻣﻌﻤﻮﻟ ”  .۴٧اﯾﻦﻫﺎ دو
ﺷﺮط ﻣﻮﺿﻌ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آنﻫﺎ از ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ.
۴٣ Augmentation
۴۴ Deformation
۴۵ Lift

equivalent

۴۶ Strictly

۴٧ Ordinary

۴٨ Admissible

٨
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ﺷﺪﻧﺪ ﯾ

ﺷﻤﺎرهی ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ٩۴

ﻗﻀﯿﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ

ﺳﺎل دﯾ ﺮ روی آن زﻣﺎن ﺑ ﺬارﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﮔﺮدﯾﺴ ای،

ﻣﺠﺎز ۴٨

ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای Σﯾﯽ DΣ

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿ ﻫﺎی ﺟﺒﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎم

ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪی دﮔﺮدﯾﺴ ﻫﺎی از ﻧﻮع  DΣو

اﺳﺘﻘﺮا اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن اﺛﺒﺎت دﻗﯿﻖ آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ

دﮔﺮدﯾﺴ ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر از ﻧﻮع  DΣرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ) DAΣ (Aو

ﻣﻘﺎﻟﻪ واﯾﻠﺰ ] [۵رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.

) DMΣ (Aﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺘﻨﺎﻫ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

٨

ﻓﺎﻧﮑﺘﻮر  ۴٩ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ:

اﺗﻤﺎم اﺛﺒﺎت

ﭘﺲ ﻓﺮض ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻓﺮﻣﺎ ﯾ

DMΣ ⊆ DAΣ : CO → FiniteSets

ﺟﻮاب ﻧﺎﺑﺪﯾﻬ دارد:

 Ap + B p = C pﺣﺎل ﺧﻢ ﻓﺮی را ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ:
)  F : y ۲ = x(x − Ap )(x + B pو ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮای روی آن
را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﭘﺲ از ﻗﻀﯿﻪ اﺻﻠ واﯾﻠﺰ ،ﻣﺪوﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ ﯾ

ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر

ﻧﺮﻣﺎل در ))  S۲ (Γ۰ (Nﺑﺮای Nی ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  Nﻋﺪدی ﺧﺎﻟ
از ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ) N | ۲ABCاﯾﻦ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻀﯿﻪای از

ﻣﯿﺰر  ۵١و رﯾﺒﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﻧﻤﺎﯾﺶﭘﺬﯾﺮ  ۵٠ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 RΣو  TΣﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ

)DMΣ (A) = Hom(TΣ , A) ⊆ DAΣ (A) = Hom(RΣ , A

ﺣﺎل ﺑﺎ ﻗﺮار دادن  A = TΣﯾ

) : GQ → GL۲ (RΣ
ρuniv
Σ

ﺧﻢ ﻣ ﺗﻮان ﺷﺮﻃ روی ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮای ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻘﺎط

ρuniv.mod
) : GQ → GL۲ (TΣ
Σ

‐lﺗﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻢ ﻓﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﻀﯿﻪی رﯾﺒﺖ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  qدر ﻗﻀﯿﻪ( .ﭘﺲ ﻃﺒﻖ
ﻗﻀﯿﻪ رﯾﺒﺖ ﻣ ﺗﻮان ﻓﺮم ﮐﺎﺳﭙﯽ ﻧﺮﻣﺎل در )) S۲ (Γ۰ (۲ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﻧﻮﻧ ϕΣ : RΣ → TΣ

ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی زﯾﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:

اﯾﻦ را در ] [۶ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ( .ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﮑﯿ ﮐﻨﻨﺪه ﯾ

ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻋﺪاد اوﻟ ﮐﻪ  ABCرا ﻋﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ در ﺷﺮوط

ﭘﺲ دو ﻋﻀﻮ از  COوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ  ϕΣﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ واﯾﻠﺰ ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻣﺎ دارﯾﻢ }) S۲ (Γ۰ (۲)) = {۰اﯾﻦ ﺑﻪﺳﺎدﮔ از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی

ﻗﻀﯿﻪ) .ﻗﻀﯿﻪ اﺻﻠ (  ϕΣاﯾﺰوﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ در رﺳﺘﻪ  COاﺳﺖ.

ﻧﺮﻣﺎﻟ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﺎﻗﻀ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ

اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﻣ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد

) H/Γ۰ (۲ﮔﻮﻧﻪ  ۵٢ﺻﻔﺮ دارد ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ( و ﭘﺲ ﻓﺮم ﻣﺪوﻻر

ﺑﻮدﯾﻢ!

اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ) DMΣ (Aو ) DAΣ (Aﺑﺮای ﻫﻤﻪی Aﻫﺎ
ﯾ
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