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Sophie Germain
Nhà nữ Toán học đầu tiên đã can đảm vượt qua thành kiến xã hội
Lê Quang Ánh, Ph.D.

Sophie Germain (1776 - 1831), nhà nữ Toán học và Vật lý học.

Tháng 4 năm 2016, Viện Toán Học Henri Poincaré kỷ niệm 240 năm ngày sinh của
nhà Toán học và Vật lý học Sophie Germain và Hàn Lâm Viện Khoa Học cũng kỷ
niệm 200 năm Sophie Germain, người phụ nữ đầu tiên được giải Grand Prix de
l’Académie des Sciences. Nhân dịp này Bưu Chính Pháp cho phát hành lần đầu
tiên con tem mang hình bà.
Vài chục năm sau khi bà mất, tài liệu sách báo nói về bà và công trình sự nghiệp
của bà, còn quá ít. Nhờ một người cháu tên là Armand-Jacques Lherbette (1791 1864) mà một số thư từ của bà mới được công bố. Nhà Toán học Andrien Marie
Legendre (1753 - 1833) có nói tới đóng góp của bà trong chứng minh định lý (lớn)
Fermat và cũng nhờ Legendre mà có một định lý trong Số học và một loại số
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nguyên tố mang tên bà. Sau hết nhờ một bài viết của nhà Toán học và cũng là nhà
viết Lịch sử Toán Guglielmo Libri (1803 - 1869)1 viết vào năm 1832 (sau khi bà mất
vài tháng) mà người ta biết được thêm một ít về đời của bà. Còn giải thưởng của
Hàn Lâm Viện Khoa học minh chứng tài năng của bà không ai nhắc tới.
Mãi đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các nhà viết Lịch sử Toán học (xem tài
liệu tham khảo) mới phát hiện ra được nhiều bản thảo chưa được công bố, và từ
đó người ta “khám phá lại” toàn bộ sự nghiệp của bà. Qua những tài liệu mới này,
chúng ta thấy bà đã tiến xa hơn những gì mà trước đây người ta biết trong việc
chứng minh định lý (lớn) Fermat và tài năng của bà ở mức độ cao hơn nhiều so với
những gì mà trước đây người ta đã đánh giá.

Hình lấy trên Internet không ghi rõ Sophie Germain lúc ấy mấy tuổi.

Sophie Germain sinh ngày 1 tháng 4 năm 1776 trong một gia đình doanh gia giàu
có. Cha là ông Ambroise-François Germain, một thương gia có học thức theo chủ
nghĩa tự do, thường giao du với các nhà trí thức quí tộc thời ấy. Năm 1789, ông
được bầu vào Quốc Hội Lập Hiến. Mặc dù có tinh thần cách mạng nhưng ông
không ủng hộ phong trào bạo động, cho nên ông xa lánh dần môi trường chính trị.
Sophie là con gái thứ hai trong số ba chị em gái của gia đình Germain. Khi nhỏ,
Sophie được mô tả là nhút nhát, không thích chơi với những đứa trẻ cùng trang
lứa. Tài liệu không cho thấy việc học hành của Sophie thế nào trong gia đoạn này.
Chỉ biết rằng mỗi khi cha bà có khách lui tới ồn ào, bà rút vào trong thư viện của
gia đình và đọc sách.

1

Muốn biết ông này rõ hơn xin xem bài viết về Abel và Galois của cùng tác giả trong Rosetta.vn/lequanganh.
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Bằng chứng thứ nhất của sự can đảm: Tự học Toán.
Năm Cách mạng Pháp 1789, Sophie 13 tuổi. Những gì chúng ta biết về bà trong
giai đoạn này là qua Guglielmo Libri. Nhà của gia đình Germain ở đường Saint
Denis, ngay trung tâm biến động của Paris. Ba cô con gái được giữ kỹ trong nhà
tránh xa những lộn xộn ngoài đường phố, tuy vậy tiếng ồn của đám đông hỗn loạn
vẫn vang tới tận bên trong nhà. Ông Germain là đại biểu Quốc hội, cho nên những
cuộc hội họp tranh cãi ở nhà là rất thường xuyên. Libri viết: “Để bớt sợ hãi và làm
cho bận trí mình, cô gái trốn trong thư viện của cha.” Cô đọc bất cứ thứ gì có trước
mặt.

Histoire des Mathématiques của Montucla, cuốn I và cuốn II, ấn bản đầu tiên 1758.

Một hôm tình cờ Sophie có được cuốn Histoire des Mathématiques (Lịch sử Toán
học) của Jean-Étienne Montucla (1725 – 1799)2. Sophie tìm thấy trong sách
chuyện về cái chết của Archimède. Ông ta đang mãi mê với cái hình vẽ trên cát
của mình, không biết rằng thành Syracuse đã mất, và cũng không nhận thấy cái
gươm của một tên lính La Mã đang kề vào cổ ông. Chuyện này và nhiều chuyện
khác trong sách mà Montucla kể rất hay, đã âm thầm khởi động tình yêu Toán
trong lòng cô gái thơ ngây.

2

Bộ này gồm 2 tập, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1758. Lần xuất bản thứ hai vào năm 1799 với sự bổ sung của
nhà Thiên văn học Jérôme Lalande. Như vậy bộ sách mà Sophie đọc là bộ sách xuất bản lần đầu (hình trên).
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Cours de Mathématiques của Bézout, ấn bản 1792 mà Sophie Germain đã dùng.

Cô quyết định sẽ trở thành một nhà Toán học. Không có sự trợ giúp nào từ bên
ngoài, cô tự thiết lập cho mình một kế hoạch tự học Toán và Khoa học qua thư
viện sách vở tài liệu rất phong phú của cha nàng. Sophie bắt đầu bằng giáo trình
Toán của Bézout (Cours de mathématiques par Étienne Bézout)3. Đây không phải
là một giáo trình Toán sơ cấp, đây là một giáo trình Toán dạy trong các trường
Hàng hải. Ban đêm cô làm việc rất khuya, gây lo ngại cho ông bà Germain. Ông
bà tự hỏi: “Sao nó lại lao vào cái chuyện không dành cho con gái và phụ nữ?” Ngăn
cản cấm đoán không thành công, ông bà Germain đành phải giúp đỡ tạo điều kiện
cho cô con gái chưa tới tuổi thiếu nữ của mình thực hiện đam mê của nó.
Rồi một hôm cô “đụng” phải một vấn đề gai góc: Những cuốn sách cô muốn học
và sẽ phải học đều viết bằng tiếng La Tinh, thời ấy chưa có bản dịch. Đó là sách
của Euler (1707 – 1783), sách của Newton (1643 – 1727). Và cô quyết tâm tự học
tiếng La Tinh để đọc được các sách Toán ấy!

Bằng chứng thứ hai của sự can đảm: Biến thành ông Leblanc để tiếp
cận với giới Đại học.
Năm 1794, Sophie 18 tuổi. Xáo trộn xã hội đã nguội bớt, mặc dù mới đây nhà Hóa
học Lavoisier bị đưa lên máy chém và nhà Toán học Condorcet được cho là đã tự
tử trong tù. Cộng Hòa Pháp Quốc cần nhiều kỹ sư, cần nhiều nhà Khoa học. Năm
sau, tức là năm 1795, trường kỹ sư Công chánh (École centrale des travaux publics)
được cải tổ để trở thành trường Đại học Bách Khoa, với tham vọng là sẽ đào tạo
3

Giáo trình dùng cho cả các trường Pháo binh nữa. Cũng lưu ý là trong giáo trình này định lý Bézout được phát
biểu và chứng minh (LQA).
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ra các nhà Toán học, các nhà bác học, dẫn đầu Châu Âu. Sophie thấy rằng mình
phải theo học ở đây mới bắt kịp các lý thuyết mới. Tuy Cách mạng làm thay đổi
xã hội rất sâu sắc, nhưng cánh cửa các trường Đại học vẫn không có gì thay đổi:
nó vẫn đóng kín đối với phụ nữ! Riêng trường Đại học Bách Khoa cánh cửa chỉ
mới được mở ra cho nữ giới vào năm 1972.
Được biết có một sinh viên tên là Auguste Leblanc không biết vì lý do gì nghỉ học
và rời khỏi trường Đại học Bách Khoa. Sophie Germain “mượn” ngay cái tên này
để có được những bài giảng Hóa học của giáo sư Fourcroy và Giải tích của giáo sư
Lagrange.
Nhà Toán học Lagrange rất nghiêm khắc với sinh viên nhưng lại rất cởi mở trong
vấn đề học tập và nghiên cứu. Ông mong muốn có sự phản hồi ý kiến từ phía sinh
viên về những gì ông giảng trong lớp. Thế là thỉnh thoảng ông nhận được những
bài viết góp ý một cách thông minh khác thường của một sinh viên ký tên là M.
Leblanc (Ông Leblanc). Giáo sư Lagrange muốn gặp người sinh viên này. Sophie
đành phải thú nhận “lí lịch” của mình. Lagrange hết sức ngạc nhiên và quyết định
tìm các giúp cô gái ham học này. Sophie Germain nổi tiếng từ đó (vì Lagrange là
nhà Toán học nổi tiếng và có thế lực trong giới hoàng gia).
Ngày ấy các phụ nữ quí tộc ở Paris thường có những “phòng khách” (salon) làm
nơi gặp gỡ giới thượng lưu trí thức để bàn luận trao đổi những vấn đề văn chương
nghệ thuật. Người ta muốn mời người phụ nữ trẻ tuổi nổi tiếng trong giới Toán
học này đến, nhưng Sophie Germain từ chối không khí ấy. Cô chỉ muốn là một nhà
Toán học thôi. Cô đã làm phật lòng ngay cả nhà Thiên văn học Jérôme Lalande khi
ông mời cô đến một salon nổi tiếng để tặng cô một cuốn sách Thiên văn do ông
viết, và cô từ chối.

Bằng chứng thứ ba của sự can đảm: Tìm đến Gauss để học hỏi.
Sophie Germain rất ham thích Lý thuyết số nhờ đọc cuốn Essai sur la théorie des
nombres (Luận bàn về Lý thuyết số) của nhà Toán học Legendre xuất bản năm
1798. Sophie viết thư trao đổi ý kiến với Legendre, và nhà Toán học trở thành
người dẫn dắt bà trong lãnh vực này. Đặc biệt bà rất quan tâm đến Định lý (lớn)
Fermat, ngày ấy nó chỉ là một dự đoán (une conjecture) mà thôi4. Trong bản dịch
(từ tiếng La tinh) Arithmétique de Diophante do Bachet de Méziriac (1581 – 1638)
dịch, Fermat viết bên lề đoạn văn sau đây:
“Người ta không thể phân chia một tam thừa thành tổng hai tam thừa, một
tứ thừa thành tổng hai tứ thừa, một cách tổng quát, một lũy thừa lớn hơn

4

Xem Định lý cuối cùng của Fermat do NXB Tổng hợp Thành phố của cùng tác giả Lê Quang Ánh.
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hai thành tổng hai lũy thừa lớn hơn hai. Tôi đã khám phá ra một chứng minh
tuyệt vời nhưng lề sách này hẹp quá để viết chứng minh này.”
Nói cách khác, theo Fermat thì phương trình xn + yn = zn là không có nghiệm
nguyên khi n > 2. Chính Fermat chỉ mới đưa ra được chứng minh cho trường hợp
n = 4 và Euler thì đưa ra được chứng minh cho trường hợp n = 3. Bà có biết đâu
mãi 200 năm sau, trong thời gian 1994 – 1995, nhà Toán học Andrew Wiles mới
đưa ra được chứng minh đầy đủ cho trường hợp tổng quát.

Disquisitiones Arithmeticae của Gauss. Ấn bản đầu tiên 1801.

Năm 1801, Carl Gauss xuất bản cuốn Disquisitiones Arithmeticae (Nghiên cứu Số
học) bằng tiếng La Tinh. Nó mau chóng trở thành cuốn sách nghiên cứu nổi tiếng
trong giới Toán học. Nó trở thành một kiệt tác về Số học cho tới vài chục năm sau.
Bản dịch ra tiếng Pháp đến năm 1807 mới có. Trong sách này lần đầu tiên Carl
Gauss giới thiệu và định nghĩa phép đồng dư (congruence). Sophie Germain lao
vào nghiên cứu tác phẩm của Gauss trên bản tiếng La Tinh ngay từ năm 1802. Bà
ghi chép, bình luận, và viết ra những thắc mắc của mình. Phải trao đổi với ai đây,
nếu không phải là với chính tác giả?
Ngày 21 tháng 11 năm 1804, Sophie Germain đánh bạo viết thư cho nhà Toán học
Carl Gauss, nêu những nhận xét và thắc mắc của mình khi đọc cuốn sách của ông.
Để cho khách quan và không bị thành kiến “trọng nam khinh nữ” thời ấy ở Châu
Âu, nhất là ở Đức, trong thư bà ký tên M. Leblanc (Ông Leblanc). Và đó là khởi
đầu cho một loạt thư từ trao đổi chuyên môn trong lãnh vực Số học, lãnh vực ưa
thích nhất của ông Hoàng Toán học (Prince of Mathematics biệt danh người ta đặt
cho Gauss), với một ông Leblanc nào đó.
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Năm 1806, Hoàng đế Napoléon của Pháp xâm chiếm Phổ, thành phố Brunswick
(Phổ) nơi Gauss đang sinh sống, thất thủ. Chợt nhớ đến câu chuyện về cái chết
của Archimède đọc từ hồi còn nhỏ, bà nhờ một người bạn của gia đình, Tướng
Pernétry, đang chỉ huy một đạo quân có mặt trong khu vực ấy, tìm và bảo vệ
Gauss. Lí lịch của bà một lần nữa bị lộ: Ông Leblanc trao đổi Toán học với Gauss
là một người phụ nữ trẻ có tên là Sophie Germain. Gauss hết sức ngạc nhiên và
cảm phục tài năng của bà.

Một bức thư của Sophie Germain gởi cho Carl Gauss và một đoạn thư của Gauss gởi
cho bà (Gauss viết bằng tiếng Pháp5). Người ta không có thư viết tay của Gauss.

Trong thư Gauss viết cho bà ngày 30 tháng 4 năm 1807, có đoạn dịch ra như sau:
“…Nhưng một con người với giới tính ấy, do phong tục tập quán và thành kiến của
chúng ta, chắc chắn phải gặp muôn vàn trở ngại và khó khăn mà ngay cả những
người đàn ông dầu có quen thuộc cũng thấy chông gai trắc trở, người phụ nữ này
đã vượt qua được và tiến sâu vào góc khuất của vấn đề, thì người phụ nữ này phải
có một sự can đảm hết sức cao quí, một tài năng xuất chúng, một thiên tài ở trên
mọi người….”

5

Thư viết tay của Gauss đã bị thất lạc. Chỉ còn bản in lại trong một số tài liệu sách vở. Trong thư của Gauss có một
số lỗi chính tả, và cấu trúc cầu kỳ rất khó dịch cho sát.
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Bằng chứng thứ tư của sự can đảm: Lý thuyết về mặt đàn hồi.
Đối với nhà Khoa học, dư luận quần chúng khen tặng, tâng bốc chưa đủ. Họ muốn
được các định chế Khoa học công nhận (trường Đại học, Viện nghiên cứu, Hàn Lâm
Viện). Thời ấy, thế kỷ 19, việc này đối với phụ nữ là không thể nào xảy ra được.
Tuy nhiên, đối với Sophie Germain, không thể có cái gì là không thể. Bà sẽ làm hết
sức mình khi có cơ hội.
Năm 1808, nhà Vật lý người Đức tên là Ernst Chladni (1756 – 1827)6, qua Paris để
trình bày một số thí nghiệm của mình về sự rung động của các mặt đàn hồi. Trong
dịp này ông cũng công bố các “hình vẽ âm thanh” (figures sonores).

Hình vẽ trích từ tác phẩm Die Akustik của Chladni.

Hàn Lâm Viện Khoa học Paris, do gợi ý của Hoàng Đế Napoléon, phát động một
cuộc thi nhằm mục đích đưa ra những phép tính Toán học, dựa trên một lý thuyết
nào đó, nhằm giải thích hiện tượng mặt đàn hồi rung, phù hợp với thí nghiệm.
Bài Toán quá khó, ngay cả những nhà Toán học sáng giá nhất thời ấy như Louis
Lagrange cũng từ chối tham dự. Chỉ có một mình Sophie Germain tham dự cuộc
thi. Do tự học nên kiến thức của bà có nhiều thiếu sót (lỗ hổng), đặc biệt trong lý
thuyết về Giải tích. Bà đã đọc nhiều sách viết về sự rung động của dây (vibration
des cordes) nhưng bài toán ở đây cao hơn bài toán kia một bậc.
Bà nộp bài thi lần thứ nhất vào năm 1811, nhưng không được kết quả. Kỳ thi gia
hạn cho tới hết năm 1813. Bà biết điểm yếu của mình nên nhờ sự giúp đỡ về mặt
Toán học của vài người thân quen, thí dụ như nhà Toán học Legendre, người từng
một thời dẫn dắt bà. Bây giờ, ở đợt gia hạn, bà đã có một đối thủ đầy tài năng và
thế lực xuất hiện. Đó là nhà Toán học Siméon Denis Poisson (1781- 1840). Điều
6

Ernst Chladni được xem như người sáng lập ra bộ môn Âm học khi ông xuất bản cuốn Die Akustik vào năm 1802.
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bất lợi cho bà không những vì bà là phái nữ, mà còn vì bà làm việc đơn độc, không
có nhiều thông tin và kiến thức mới so với đối thủ của bà. Tuy nhiên bà không
chùn bước. Bà nộp bài thi lần thứ hai đúng hạn.
Hàn Lâm Viện đánh giá bài của bà xuất sắc mặc dù vẫn còn một số điểm yếu về
tính toán, nhưng về phương diện vật lý, lập luận của bà hoàn toàn đúng. Bà được
công nhận trúng giải Grand Prix de l’Académie vào năm 1815.
Giới thượng lưu trí thức Paris rung động vì tin một người phụ nữ được giải thưởng
lớn của Hàn Lâm Viện. Công chúng mong chờ được nhìn mặt người phụ nữ ấy
trong buổi lễ long trọng trao giải thưởng tổ chức tại Hàn Lâm Viện vào ngày 8
tháng 1 năm 1816. Nhưng công chúng đã thất vọng. Người phụ nữ ấy không được
mời đến vì chỉ những ông Hàn và người phối ngẫu (vợ) mới được tham dự những
phiên họp chính thức của Hàn Lâm Viện, mà Hàn Lâm Viện thì không có thành viên
nữ, và phụ nữ không được phép đi một mình vào tham dự những đại lễ như thế
này.
Phải đợi đến 7 năm sau, năm 1823, khi nhà Toán học Joseph Fourier (1768 – 1830),
một người bạn của bà, được bầu làm Thư ký thường trực của Hàn Lâm Viện, bà
mới được phép bước vào Hàn Lâm Viện để nhận giải thưởng mà đáng lí ra phải
trao cho bà từ 7 năm trước.
Sau đó bà tiếp tục nghiên cứu về mặt đàn hồi, hoàn chỉnh tính toán, lý thuyết, và
tự làm các thí nghiệm kiểm chứng riêng cho mình. Kết quả là tác phẩm Recherches
sur la théorie des surfaces élastiques (Nghiên cứu về lý thuyết các mặt đàn hồi) ra
đời vào năm 1821 như chúng ta thấy hình dưới đây.

Ấn bản đầu tiên (1821) và ấn bản của Cambridge University Press in lại vào năm 2013.
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Bằng chứng cuối cùng của sự can đảm: Định lý (lớn) Fermat7.
Tháng 12 năm 1815, Sophie Germain vừa mới được tuyên bố thắng giải bài toán
sự rung động của những mặt đàn hồi thì Hàn Lâm Viện Khoa học Paris phát động
tiếp một cuộc thi mới: Chứng minh Định lý (lớn) Fermat. Ta biết rằng bài toán mặt
đàn hồi đã chiếm của bà rất nhiều thời gian và công sức, nhưng thực ra tâm trí bà
“vẫn luôn luôn quan tâm đặc biệt đến lý thuyết số ” như trong thư bà gởi cho Gauss
năm 1819 (mà mãi về sau người ta mới tìm thấy).
Bài toán Fermat cho tới thời điểm ấy chỉ mới có hai lời giải đúng nhưng cho trường
hợp quá riêng biệt: n = 4 (của Fermat) và n = 3 (của Euler). Có rất nhiều lời giải gởi
về dự thi nhưng không có lời giải nào đúng cả, kể cả lời giải cho những trường hợp
riêng biệt. Hàn Lâm Viện đã lùi thời gian hai lần, rồi cuối cùng vào năm 1821 giải
thưởng bị hủy bỏ.
Sophie Germain không gởi bài về dự thi. Từ năm 1809, bà không liên lac được với
Gauss để hỏi ý kiến về nhiều vấn đề về lý thuyết số. Trong một bức thư nổi tiếng
ghi ngày 12 tháng 5 năm 1819 gởi cho Gauss (mà người ta mới tìm được sau này),
bà đã trình bày “một kế hoạch lớn” (un grand plan) để chứng minh định lý Fermat.
Qua thư, bà trình bày với Gauss rằng bà không chứng minh định lý qua những
trường hợp riêng biệt như những người đi trước đã làm. Bà đưa ra kế hoạch từng
bước một để chứng minh định lý cho một loạt các số nguyên tố thỏa mãn một số
điều kiện nào đó. Chẳng hạn như định lý Fermat được chứng minh đúng với những
số nguyên tố thỏa điều kiện n > 2 sao cho 2n + 1 cũng là số nguyên tố. Những số
nguyên tố như thế sau này được gọi là số nguyên tố Germain (xem thêm phần phụ
lục).
Tuy chưa đạt được chứng minh định lý cho trường hợp tổng quát, nhưng điều
quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là bà là người đầu tiên đưa ra được kỹ thuật
chứng minh định lý Fermat cho vô số giá trị nguyên tố của lũy thừa, không phải đi
từng bước một (từng giá trị của lũy thừa) như những người đi trước và một số nhà
Toán học có tên tuổi đi sau bà.
Đây là thành công lớn nhất “tấn công” vào định lý Fermat cho tới thời kỳ ấy. Tiếc
thay bức thư gởi cho Gauss vào năm 1819 bị thất lạc và cũng tiếc thay bà quá dè
dặt không gởi bài nghiên cứu của mình về cho Hàn Lâm Viên trong đợt thi 1816 1821 ấy.
Qua nghiên cứu bức thư nổi tiếng bà gởi cho Gauss năm 1819 và một số tài liệu
tìm được mới đây (cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20), người ta thấy bà đã đi xa hơn
7

Định lý (lớn) Fermat hay còn gọi là Định lý cuối cùng của Fermat để phân biệt với Định lý (nhỏ) Fermat như sau:
𝑎 ≠ 0 𝑐ℎ𝑜 𝑠ẵ𝑛, 𝑣ớ𝑖 𝑏ấ𝑡 𝑘ỳ 𝑠ố 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑡ố 𝑝 𝑛à𝑜, 𝑡𝑎 𝑙𝑢ô𝑛 𝑐ó: 𝑎𝑝−1 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)
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những điều người ta biết về bà trong lãnh vực lý thuyết số. Thí dụ như ý kiến mở
rộng nghiên cứu lý thuyết số bằng cách sử dụng số phức mà sau này một số nhà
Toán học “khám phá lại”.
*****

Một trường Cao đẳng Tiểu học8 và một con đường ở Paris (thuộc quận 14) mang
tên Sophie Germain.
Sophie Germain qua đời ngày 27 tháng 6 năm 1831 sau hơn một năm dài chịu sự
hành hạ của căn bệnh ung thư bất trị. Trong giấy khai tử phần nghề nghiệp người
ta ghi: người được thừa hưởng bổng lộc hàng năm của gia đình (rentière –
annuitante) , không hề có chữ nhà Toán học 9. Năm 1889, khi khánh thành tháp
Eiffel người ta khắc vào đó tên của 72 nhà bác học Pháp nổi tiếng nhất của thế kỷ
19, trong danh sách không có tên Sophie Germain, thậm chí không có tên của một
phụ nữ nào cả.
Nghe tin bà mất, Gauss nói đại ý rằng có hai điều ông tiếc. Điều thứ nhất là chưa
được gặp mặt người phụ nữ tài năng cùng trao đổi Toán học với ông trong một

8

Trường Cao đẳng Tiểu học (École primaire supérieure) là một loại tường Trung học tồn tại trong thời gian 1833 –
1941, sau đó loại trường này được thay thế bằng loại trường Trung học đệ nhất cấp (collèges) với chương trình
hiện đại hơn (Wikipedia).
9
Mozans, H.J. Women in Science.
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thời gian dài. Điều thứ hai bà ra đi khi chưa kịp nhận bằng Tiến sĩ danh dự của
trường Đại học Göttingen do ông vận động và đã được nhà trường chấp thuận.
Hippolyte Stupuy (1832 – 1900), một nhà trí thức, một nhà văn, được bầu vào Hội
Đồng thành phố Paris thời gian 1871 – 1890. Stupuy được xem như là người đầu
tiên công khai công nhận tài năng và đóng góp to lớn của Sophie Germain cho
Toán học, cho Khoa học khi nhân danh Hội Đồng thành phố Paris ông vinh danh
Sophie Germain trước công chúng Paris và nước Pháp. Ông viết:
“Tên tuổi sự nghiệp của bà lâu nay không được nhắc tới. Mồ mả của bà để gần
như hoang phế. Nay không ai chối cãi được tài năng và sự đóng góp to lớn của bà
cho Khoa học, cho Toán học. Hội đồng thành phố Paris hết sức quan tâm tới vấn
đề này. Một trường Cao đẳng Tiểu học, một con phố ở Paris được mang tên bà,
một tượng bán thân của bà được đặt trong Bảo Tàng Viện Khoa học, và một tấm
bảng kỷ niệm được treo trước căn nhà nơi bà qua đời.10”
Như vậy cũng đủ đền bù cho bà những năm tháng bị Lịch sử bỏ quên do thành
kiến của xã hội coi thường vai trò của phụ nữ, nhất là phụ nữ trong lãnh vực Khoa
học.
******

10
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PHỤ BẢN
Số nguyên tố Germain và “chương trình lớn” Germain
1. Số nguyên tố Germain.
Một số nguyên tự nhiên n được gọi là số nguyên tố Germain nếu nó là một số
nguyên tố và 2n + 1 cũng là một số nguyên tố.
 Thí dụ: 11 là một số nguyên tố Germain vì chính 11 là số nguyên tố và
2× 11 + 1 = 23
cũng là một số nguyên tố.



13 là một số nguyên tố nhưng không phải là số nguyên tố Germain vì
2× 13 + 1 = 27
không nguyên tố.
Nếu có một những số n sao cho n và 2n +1 đều là số những số nguyên tố
Germain, thì dãy số ấy được gọi là dây chuyền Cunningham (chaîne de
Cunningham).
Thí dụ: 2 (nguyên tố), 2× 2 + 1 = 5 (nguyên tố), 2× 5 + 1 = 11 (nguyên tố),
2× 11 + 1 = 23 (nguyên tố), 2× 23 + 1 = 47 (nguyên tố), nhưng 2× 47 + 1
= 95 (KHÔNG nguyên tố). Vậy:
2, 5, 11, 23, 47 là một dây chuyền Cunningham.

Dưới đây là những số nguyên tố Germain đầu tiên:
2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 179, 191, 233, 239, 251, 281, 359, …

Người ta ước đoán rằng dãy số này có vô số phần tử.
2. “Chương trình lớn” của Sophie Germain để chứng minh Định lý (lớn) Fermat.
Như trong bài viết chúng tôi có nói rằng trong thư gởi cho Gauss (bị thất lạc, sau
này mới tìm ra), Germain có viết rằng bà đã có một kế hoạch để “tấn công” vào
Định lý (lớn) Fermat. Tuy không giải quyết được trường hợp tổng quát, nhưng giải
quyết được vô số trường hợp.
Lưu ý rằng trong kế hoạch này Germain chỉ đề cập tới trường hợp n là số nguyên
tố lẻ và ba số x,y,z nguyên tố cùng nhau. Dưới đây là một số chi tiết mà bà vạch
ra trong kế hoạch ấy.
 Trường hợp 1:
Chứng minh rằng phương trình xn + yn = zn không có nghiệm nguyên khi
số mũ n > 2 và n không chia hết tích số xyz.
 Trường hợp 2:
Chứng minh rằng phương trình xn + yn = zn không có nghiệm nguyên khi
số mũ n > 2 và n chia hết tích số xyz.
 Định lý Sophie Germain:
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Nếu n là số nguyên tố lẻ và nếu có một số nguyên tố m thỏa hai điều kiện
dưới đây:
(i)
xn ≡ n (mod m) không xảy ra
(ii)
xn + yn + zn ≡ 0 (mod m) ⟹ m là ước số của xyz,
thì bất kỳ số n nào thỏa phương trình xn + yn = zn , n là ước số của xyz.
(Bạn đọc nào quan tâm xin tìm đọc thêm trong các tài liệu tham khảo sẽ
kê dưới đây).
******

Tài liệu tham khảo.
Để biết Sophie Germain trong thời đại của bà, có thể đọc:
1. Anne Boyé et Christine Charreton. Je suis Sophie Germain. Jacques
André édituer.
2. Hippolyte Stupuy. Étude sur la vie et les œuvres de Sophie Germain. Éd
1879, 2e 1896 (téléchargeable sur http://gallica.bnf.fr/).
Để biết nội dung Toán của Sophie Germain, có thể đọc:
3. Andrea Del Centina. La genèse du théorème de Sophie Germain. Les
génies de la science n0 26, 2006.
4. Jean-Pierre Frieselmeyer. Une lettre de Sophie Germain à Carl Gauss
(20 Février 1804) et la réponse de celui-ci (30 Avril 1807). Le site Images
des Mathématiques.
5. R. Laubenbacher et D. Pengelly. Voici ce que j’ai trouvé: Sophie
Germain’s grand plan to prove Fermat’s Last Theorem. Historia
Mathematica, vol 37. 2010.
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