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از ز  يـ نو   فيزيكدان و مـنجم آلمـاني        ١گاوس کفريدري) شارل(كارل       

شـهرت وي بيـشتر بـه جهـت          . شـود  يمحسوب مـ  ن قرن نوزده    نارياضيدا

 .استتحقيقات وي در مغناطيس و برق و اپتيك 

و در خـانواده    ويك آلمـان    شنو در بر  .م١٧٧٧در سال   ) گوس(گاوس       

 پدرش كه كارگري سخت كوش بود و به تحـصيالت           .اي فقير بدنيا آمد   

رسمي اعتقادي نداشت همه كوششهاي خود را براي بازداشتن گـاوس از   

 بكار برد اما از بخت خوش گاوس مـادرش در حـالي             تحصيالت مناسب 

گـاوس  . بود پسرش را به تحـصيل ترغيـب نمـود         كه خود تحصيل نكرده     

 ، آغـاز تحـصيالت ابتـدايي       و ر سن هفت سـالگي    د. كودكي اعجوبه بود  

 تـا   ١ زماني کـه گـاوس اعـداد          ٣ن بارتل يش مارت  و دستيار  ٢ بوتنر معلمش

 ١٠١بــا مجمــوع  جفــت از اعــداد ٥٠از مجمــوع بــا اســتفاده  فــوراًرا  ١٠٠

 .، شگفت زده شدندمحاسبه نمود

 بـوتنر و  خـود را در سـالن تربيـت بـدني بـا کمـک            گاوس آموزش  ١٧٨٨در سال        

 يدوكــاز آنجــا کــه .  را آموخــت، جــايي کــه او آلمــاني و التــيننمــودآغــاز بارتــل 

 گـاوس  ت و ده گرفـ  ه را بع  ي و يليتحصهزينه   ،سخاوتمند جذب استعداد او شده بود     

بــه  ١٧٩٢در مــه  و يدر پــانزده ســالگ ٤برونزويــکپــس از دريافــت حقــوق از دوک 

،  در نجـوم   ٦بـده ون  قـان  مـستقال  و در آنجـا       وارد شـد    ٥برونزويک يناي کارول يآکادم

 ء ميانگين حسابي و هندسي، قانون عمل متقابل درجـه دوم و قـضيه             ،اي قضيه دوجمله 

 .را کشف نمودعدد اول 

 نام ٧ آنجا کاستنرمعلم گاوس در. نگن ترک نمود  ي گوت دانشگاه تحصيل در را بقصد    برونزويکوين گاوس   ١٧٩٥ سال     

 کـه    بود ٨وييي بو وشکروتنها دوست او در ميان دانش آموزان ف       . گرفت يمسخر  تمبه  را  گاوس  اغلب   که   ي کس ،داشت
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٢  - Büttner 
٣  - Martin Bartels 
٤  - Wolfenbüttel 
٥  - Brunswick Collegium Carolinum 
٦  - Bode's law 
٧  - Kastner 



٢ گاوس

طرز رسم يك چندضلعي ن زمان توانست يدر اگاوس  . داشتندمکاتبههم  با  هاو براي سال آشنا شد    يبا و  ١٧٩٩در سال   

 . نباشد را به كمك خط كش و پرگار نشان داد٥ و ٣و ٢منتنظم كه تعداد اظالعش مضربي از 

 انيـ را نما  در اين زمـان او يکـي از مهمتـرين اکتـشافات خـود                 و بدون ديپلم ترک کرد    ١٧٩٨در  نگن را   ي گوت گاوس     

از زمـان   ياضـ يرپيـشرفت عمـده اي در       ن امـر    يـ  ا کـه ط کش و پرگـار بـود         منتظم با خ   يضلع-١٧خت    ساو آن   ساخت  

 . منتشر شد ١٨٠١در  «٩حسابان در يباحثم»هفتم اثر معروفش، بخش در و  شد يمحسوب مرياضيات يوناني 

ــه نيو       ــاوس ب ــکگ ــشت برونزوي ــه   ١٧٩٩و در  بازگ ــق ب موف

 برونزويـک پس دوک سـ .  شدنگني از گوت خوددريافت مدرک   

ــه اد ــه ب ــام يکــار وام او  و از موافقــت کــرد ين مخــارج ويو ت

 ١٠ هالمـشتات  بـه دانـشگاه   ش را   يايـان نامـه دکتـرا     تا تز پ  خواست  

انتخـاب  ش  مـشاور  را که بعنوان استاد      ١١ فافه  گاوس، ارائه دهد و  

 ءقضيهاثبات  درباره  پايان نامه گاوس    تز  .  شناخت يه بود را م   شد

ش از آن ينمـود و پـ   که بطور کامـل آنـرا اثبـات    اساسي جبر بود  

بسياري از رياضيدانان از جمله اويلر و الپالس بـراي اثبـات ايـن              

  :قضيه تالش كرده بودند
 . جواب استnي رااقا ديدق n ءهر چندجمله اي درجه

 بـه کـار     يازيـ  گرفـت ن   ي کـه گـاوس از دوک مـ        يبا حقـوق       

 يمـ خـود را بـه پـژوهش اختـصاص        وقت   ين و ينداشت و بنابرا  

 کـه در آن  چاپ کردهفت بخش   در « در حسابانيمباحث»عنوان  کتاب مشهور خود را با  ي و ١٨٠١ سالستان  در تاب . داد

 دهـد، در    ينـسبت مـ   احتمـاالتي    و   ي تـصادف  يدادهايـ رومشاهدات  را به   يک بخش    ، پردازد يم اتدار سيار به نجوم و م   

 ودارد  به روش حداقل مربعات اشاره      سپس   کند و    ي م يتالشهائبراي حل سيستم معادالت مربوط به منحني خطا،          يفصل

 .ه استاختصاص داد استنظريه اعداد  جبر که در يه اساسي را به قضبخش آخرباالخره 

ان تاره شناسـ  سـ  از   يکـ ي در ماه ژوئن  . ارک سرس را کشف کرد    يس ، ستاره شناس ايتاليايي   ١٢يازي پ ١٨٠١  ژانويه ١در       

 يازيـ  پ متاسـفانه . سرس را منتشر ساخت    ي مدار بود، موقعيت  آشنا شده    يا و بگاوس دو يا سه سال قبل       که   ١٣به نام ژاک  

ت يـ موقع چنـد  ينـ ي ب پـيش ژاک  . مـشخص کنـد   ورشيد  خپشت  اختفا در   قبل از   سرس را    درجه از مدار     ٩بود تا   تنها قادر   

. تفـاوت داشـت   ه  يـ ارائه شده بود و بـا بق      گاوس   از محاسبات را که از طرف        يکيمنجمله  منتشر کرد    سرس را     از مختلف

                                                                                                                                                                  
٨  - Farkas Bolyai 
٩  - Disquisitiones Arithmeticae 
١٠  - Helmstedt 
١١  - Pfaff 
١٢  - G. Piazzi 
١٣  - Zach 



٣ گاوس

 روش گـاوس  نـد چهر. ت نمـود ي، روکه گاوس پيش بيني کرده بود يمحلهمان در  دقيقا    و  دسامبر ٧در  را  سرس  ژاک،  

 .داقل مربعات استفاده کرده بود روش حم که ازي دانيم اکنون ي ولدرخود را در آن زمان فاش نک

ارک يرفـت و مـدار سـ       )ر ماه مارس همان سال    د( ١٥پاالسارک  ي کاشف س  ١٤دن اولبرس يد گاوس به    ١٨٠٢در ژوئن        

افـت  ي در ي پاسـخ  ي نمود ول  پيشنهادنگن را به گاوس     يد گوت يجدرصدخانه  ت  يرياولبرس مد . کردبررسي  کشف شده را    

 . انجام دادي مکاتبات١٧سوفي ژرمنز با يمالقات نکرد و ن ١٨٢٥، که او را تا سال ١٦گاوس با بسل. نکرد

بـاني   داشت اما    ي شاد ي گاوس زندگ  ي مدت ياگر برا . ازدواج کرد  ١٨نا استوف اوهيگاوس با    ١٨٠٥ اکتبر ٩در تاريخ        

رفـت تـا     برونزويکه نيو ب ١٨٠٧در   يب و ين ترت ي و بد  کشته شد  ارتش پروس  با    مبارزه در،  برونزويکخير او، دوک نيو   

 .نگن شودي گوترصدخانه مدير

آخر عمر  و تا   نگن شد   ي وارد گوت  ١٨٠٧ اواخر سال    درگاوس       

 در سـال    .بعهـده داشـت   آنجـا را    ک  يـ زينجـوم و ف    يسمت استاد 

 يوهانـا پـس   شهمسرز ين پدرش فوت کرد و يک سال بعد    ١٨٠٨

ز يــنس ي، لــوئن پــسريــش جــان داد هرچنــد ااز زايمــان پــسر دومــ

 بـه   ياد در مکاتبـه ا    يـ  ز يبا افسردگ گاوس  . مرد ١٨١٠در  بزودي  

 در  براي چند هفته    را ياخانه  کرد که   درخواست   ياولبرس از و  

، نـا اوهيدوسـت   ن  ي بهتـر  سال بعـد گـاوس بـا      . ارش قرار دهد  ياخت

 ازدواج نمـود و بـا وجـود داشـتن سـه فرزنـد ظـاهر ازدواج             ١٩نايم

 .دي رسيمن بنظر يموفق

خـود بـه   به چاپ کتاب دوم  و در هامبورگ     ١٨٠٩در  گاوس       

ط ي محـ  يحـول خورشـيد رو     يسـماو  حرکت اجـرام     هءينظر» نام

ن کتـاب   يـ و ا  نمـود اقـدام   د  نـ  ک يمـ بحث   آنها   يضوي ب يو مدارها  يدر حرکت اجرام سماو   که   «٢٠ مخروطي طعک مق ي

در مـورد معـادالت    يودر جلـد اول  .  شـود يز اسـتفاده مـ  يـ  کـه اکنـون ن  اجرام آسماني اسـت   از اطالعات    يحجم بزرگ 

ت يـ  تـوان موقع   يمـ که چگونه   دهد   يمنشان   در جلد دوم   کند و    ي صحبت م  ديفرانسيل، مقاطع مخروطي و مدار بيضوي     

 ي سـالگ  ٧٠تا سـن    ظاهراً  و   شدتوقف   م ١٨١٧ ازدر نجوم   گاوس   يارهاک .ن زد يکرده و تخم  برآورد  اره را   يک س يمدار  

 .ه است انجام ندادي رصديو

 را يما هنـوز هـم زمـان    گذشت ايل شد ميتکم ١٨١٦سال  که در گاوس در رصدخانه جديدوقت بخش عمده اي از          

 ي هـا  يبـاره سـر    در يعمـوم مـسائل    : زمـان عبارتنـد از     نيـ طـول ا  در   يآثار و .  نمود يگر م ي د ي کار بر موضوعات   صرف

                                                 
١٤  - Olbers 
١٥  - Pallas 
١٦  - Bessel 
١٧  - Sophie Germain 
١٨  - Johanna Osthoff 
١٩  - Minna 
٢٠  - Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium 



٤ گاوس

 يريـ ن انتگرالگ ي نـو  يهاروش،   است ي از توابع فوق هندس    يز شامل مباحث  ي کند و ن   يها بحث م  يکه در مورد سر    ٢١تينهايب

 کـه   ،٢٣دادهايـ  رو يب برآوردهـا  يـ ، تقر ن است ي مع يلها در برآورد انتگرا   ي کاربرد يمقاله ا ، که   ٢٢باتين از منظر تقر   يمع

ن يـ کـه در ا    ٢٤ني نو يروشهاهمگن شده و     يکرو يضويبجسام   جاذبه ا  هينظرمقالهء   و    است ي درباره برآورد آمار   يبحث

 گـاوس  ،١٨٢٠ در دهـه  در واقـع ل بحـث نمـوده و  يه پتانسي کند و از نظريرا مطرح مسطوح هندسي شتر مسائل  ي ب ياثر و 

 . دهدي نشان معلم مساحي و يبه مباحت ژئودزخود را  يقه مندبيشتر عال

دهد تا به نقشه فـراهم شـده        انجام  الت هانوفر   ي را از ا   ين سنج ي زم ي شود تا کاوش   ياز گاوس خواسته م    ١٨١٨در سال        

محاسـبات  ،  انهروز يهااندازه گيري   و با انجام    شده  وشحال  ت خ ين موقع ياز ا گاوس  . اضافه شود  دانمارک   توسط کشور 

در آگاه نموده و     گزارش پيشرفت    آنها را از   و بسل     اولبرس ،٢٥ شوماخر اب ي مکاتبات يط بطور منظم    يو. الزم را انجام داد   

نمـود کـه بـا      اختـراع    را   يدينه خورش يآ، گاوس   قاتين تحق ي ا ي ط . کرد يموجود با آنها بحث و مشورت م      مورد مسائل   

 يصيـ  نقاي هرچنـد دارا  و يک تلسکوپ کوچک کار مي کـرد ي مثلثيه هاآين از ي شبکه ايروانعکاس اشعه خورشيد  

 . بوديچند

 ١٨٣٠ و   ١٨٢٠بـين سـالهاي     را   مقاله   ٧٠ما او بيش از      شد ا  ياهر م ظن  يگر داشت بهتر از ا    ي د يتيد گاوس اگر موقع   يشا     

 . ساختمنتشر 

 ياايـده   ه جذابش کـه     يبا نظر  گاوس   ١٨٢٢در سال        

 چنانکـه   گـر يد سـطح    يروک سـطح    نقشه برداري يـ   از  

ــريادار ــشابه باشــند، ين بخــشهاي کمت ــده جــايزه  م برن

 ١٨٢٥در سـال  ن مقالـه را کـه       يشد و ا  دانشگاه کپنهاگ   

 بـا عنـوان مطالعـات       ي و يمنشاء اثر بعـد    ،ساختمنتشر  

ــر اجــسام   ــودزانجــام شــده ب ــا حرکــت ژئ ــاره ٢٦يب  درب

 . منتــشر نمــود١٨٤٦ و ١٨٤٣نــرا در آ شــد کــه يمــساح

 ي بـا خطـا    شامدهايـ پات  يـ بيه ترک ينظر درباره   يء و همقال

ــداقل ــاتح ــل آن در ١٨٢٣ در ٢٧ مربع  از ١٨٢٨ و مکم

 بشمار  ي و نوشتجاتن  ي و از مهمتر   آمار رياضي مباحث  

 .  روديم

وجـود   گـاوس بـه مـسئله امکـان          ١٨٠٠  دهه از اوايل      

در ز يـ نو  نمـود  يبحـث مـ  فورکوش بويويي   د با    بع ي سالها يو اين موضوع را در ط      داد   يعالقه نشان م  قليدسي  نااهندسه  

                                                 
٢١  - Disquisitiones generales circa seriem infinitam 
٢٢  - Methodus nova integralium valores per approximationem inveniendi 
٢٣  - Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtungen 
٢٤  - Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum methodus nova tractata 
٢٥  - Schumacher 
٢٦  - Untersuchungen über Gegenstände der Höheren Geodäsie 
٢٧  - Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae 



٥ گاوس

 تـوان بـا     ي کنـد کـه مـ      يمـ  اسـتنباط    ي و ١٨١٦ در   شدر بررسي کتـاب   . دکر يمو شوماخر بحث     ٢٨نگيرلگ با   شمکاتبات

 مـبهم   ينکـه بحـث و    يبا وجود ا   .شد وجود هندسه غيراقليدسي معتقد       توان به  يماقليدسي،   ي از اصول تواز   ياصلحذف  

خطـر  شهرت خود را ب کند که حاضر است يان مي بي شوماخر، و  بهمحرمانه   ي در نامه ا   يشود، ول  يو نامشخص عنوان م   

 از کار لباچفـسکي در مـورد ايـن موضـوع      يو يک دهه بعد   . کند ياوجود چنين هندسه    بو در مالء عام اعتراف      انداخته  

 .مطلع شد

 اثـر   .در ايـن موضـوع منتـشر شـده اسـت          ز  يـ  ن يت و از مقـاال   و بسياري     بود گاوس به هندسه ديفرانسيل    يعالقهء اصل      

از مباحـث   در واقـع    ايـن مقالـه     .  در ايـن زمينـه بـود       شمعروفترين کار ) ١٨٢٨ (٢٩دهيخمسطوح   در   ي عموم مشهور مسائل 

 ٣١مـشهور هء  يقـض ن  يـ ا مقالـه همچنـين شـامل     ن  يـ ا.  است ٣٠انحناي گاوسي مانند  شامل ايده هاي هندسي      است و    يژئودز

 : است
E از  يه ا ياگر ناح 

Eگر از ي ديه اي ناحي را بتوان بتو٣
 يمقـدار انحناهـا  ، )ک نگاشتيزومتريا(توسعه داد  ٣

 ي موضـع  ي هـا  يزومتريک سطح تحت ا   ي ي گاوس يگر انحنا ي د ي بعبارت . است يکي در نقاط متناظر     يگاوس

 .استيپا

 ش تا زمان مـرگ    مار شد و  ي ب ١٨١٧ال  که از س   شمادر از   .براي گاوس بود   ي ا  زمان ناراحت کننده   ١٨٣٢-١٨١٧دوره       

 در مورد اينکه آيا آنها بايد بـه بـرلين         اش  با همسر و خانواده      کرد و    ي م يداره مبتال بود، نگ   يمارين ب يبه ا  ١٨٣٩در سال   

 سـفر بـه آنجـا       ي بـرا  يمحرکخانواده اش   نا و   يشنهاد شد و م   ين پ ي در دانشگاه برل   يتيموقعاو  به  . ا نه مشاجره داشت   يبروند  

 همـسر  ١٨٣١ در سـال  نکـه ينگن داشت تـا ا ي گوتتصميم به ماندن در  نداشت و   دوست  را  تغيير  گاوس  با اين حال،    . بودند

 در  گـاوس  .را بعهـده داشـت     نگهداري خانه    ٣٢ه ترز يکي از دخترانش،    و ، پس از يک بيماري طوالني درگذشت      شدوم

 يکـسالگ ي کـه در     ٣٥سي و لـوئ   ٣٤نيلهلمي و و  ٣٣)وسفي (وهنا به نام ژوزف   ي، سه فرزند از     شدشش فرزند   صاحب   عمرش

از . توان وارث تمام و کمال هوش گاوس دانـست ولـي مـرگ او در جـواني روي داد                    رزندان، ويلهلمين را مي   فاز   ومرد  

 ميالدي به آمريکا    ١٨٣٢پس از کشمکشي که با پدرش داشت در سال          ن  يجوي .ترزه و   ٣٧لهلمي، ا ٣٦نيجويز  ي ن مينا والدک 

 يلـ ترزه هم ازدواج کرد و    . هم به کشاورزي پرداخت و پس از آن يک بازرگان موفق کفش شد            ويلهلم  . مهاجرت کرد 

 .ماندگاوس نزد تا پايان زندگي 

 ،گـاوس . نگن شـد  ي گـوت  وارد ٣٩توبيـاس مـاير    يو نشستن بر کرس    به عنوان استاد فيزيک      ٣٨، ويلهلم وبر  ١٨٣١در سال        

کـار کـرده بـود،    فيزيـک  مباحـث  در  ١٨٣١گـاوس قبـل از   .  کـرد تانتصاب او حماياز و   شناخت يم ١٨٢٨وبر از سال    

                                                 
٢٨  - Gerling 
٢٩  - Disquisitiones generales circa superficies curvas 
٣٠  - Gaussian curvature 
٣١  - Theorema egregrium (Latin: Remarkable Theorem) 
٣٢  - Therese 
٣٣  - Joseph 
٣٤  - Wilhelmina 
٣٥  - Louis 
٣٦  - Eugene 
٣٧  - ilhelm 
٣٨  - Wilhelm Weber 
٣٩  - Tobias Mayer 



٦ گاوس

کتـاب  و  ود اسـت    يـ که شامل اصل حـداقل ق      ٤٠کي مکان ي و اساس  ين عموم ي، درباره قوان  کيکتابش در مکان  شر  چنانکه ن 

ايـن مقـاالت بـر اسـاس تئـوري          . سـت  شـاره ها   در مورد نيروهاي جاذبه    که   ٤١عات در حالت تعادل   ي شکل ما  ينظراصول  

و ء پتانـسيل    نظريـه رسـيد کـه     او بعدها به اين بـاور       . برخوردار است  که از اهميت زيادي در فيزيک         است گاوسپتانسيل  

 . برقرار مي سازداتي بين علم و طبيعت حييروش حداقل مربعات ارتباط

 گـاوس از زمـين   يرونقـاط مغناطيـسي     از   يدر ايجـاد شـبکه ا     کرد تـا     تالش   ٤٢الکساندر فون هومبولت  نکه  ياپس از        

 طـرح ايـن   از  اوس  نمـوده و گـ    ، شروع به بررسي نظريه مغنـاطيس زمينـي          ١٨٣٢وس و وبر در سال      اگرد، پس   يبگکمک  

ن و عـدم    يزمـ س  يمغنـاط  شـدت    يريـ اندازه گ  : سه مقاله مهم در مورد اين موضوع نوشت        ١٨٤٠هيجان زده شد و تا سال       

 حرکـات جاذبـه     ي عموم يفرمولهاو  ) ١٨٣٩ (٤٤نيبه زم  جاذ يروي ن يعمومه  ي، نظر )١٨٣٢ (٤٣ن مقدار مطلق آن   ييامکان تع 

جملـه ايـده    من کنـوني دربـاره مغنـاطيس زمينـي    ات با نظريتاين مقاال). ١٨٤٠ (٤٥ادشونده به نسبت مربع فاصلهيو دافعه ز 

ز يـ ناصل ديريکله   به  . ک حد است  يدر  تعريف تجربي مغناطيس زميني     ز  ينهاي پواسون، اندازه مطلق نيروي مغناطيسي و        

 .  اشاره شده استاثباتدون ب

فقط مي توانـد دو قطـب    نشان داد که ير کتاب دوم و     د   

 يدر جهان وجود داشته باشد و در ادامه به اثبات قضيه مهمـ            

ء زاويهرا با   افقي نيروي مغناطيسي    پرداخت که مقدار مولفه     

ــدلخــواه  ــين م ــهاز گــاوس .  کــرديتعي ــالس ءمعادل در  الپ

قطـب   يبـرا پايان يک مکـان     در  و   کرداستفاده  محاسباتش  

 .ن نمودييتعجنوب مغناطيسي 

هومبولت يک تقـويم بـراي مـشاهدات ميـل مغناطيـسي                 

 يسيـ و فاقد هرگونه فلـز مغناط      تکميل شد  ١٨٣٣که در     توسط گاوس  مغناطيسي خانهرصد با اين حال،      و ابداع کرده بود  

تـا حـد    را  هومبولـت   ن  يـ  ا کـه   نمـود  روش هومبولـت   در   ياساسـ  اتراقدام به تغيي   ين و يبنابراو   شده بود قبال انجام   بود،  

 . داديم با تالش کمتر به دست  را گاوس نتايج دقيق ترروش. نمود خشنود زيادي

 و همچنـين دسـتگاه       را کشف کردنـد    آنها قوانين کيرشهف  . دندي رس يبسيارج  ي شش سال بعد به نتا     يطوس و وبر    اگ     

فقـط  ن  يـ کند و ا  ارسال  ) لومتري ک ٥/١حدود  ( ي پائ ٥٠٠٠ يرا تا فاصله ا    يعالئم ست توان  که مي   ساختند ي تلگراف يبتدائا

گـسترده اي از نقـاط       يجهـان شـبکه   ود تـا    او بيـشتر عالقمنـد بـ      .  آمد يبحساب م يک سرگرمي لذت بخش براي گاوس       

ز اطلـس  يـ  و مجلـه اش و ن ٤٦يسيـ مغناطباشـگاه  . را بدنبال داشـت بسياري ج ينتاغال  تاين اش . مشاهده شده بسازد  مغناطيسي  

                                                 
٤٠  - Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanik 
٤١  - Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibrii 
٤٢  - Alexander von Humboldt 
٤٣  - Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata 
٤٤  - Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus 
٤٥  - Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung 
wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte 
٤٦  - Magnetischer Verein 



٧ گاوس

 ١٨٣٦ ي سـالها  يکردند طـ   خود گاوس و وبر که در آن نتايج خود را منتشر             که مجله يد آمدند درحال  يدپس  ين مغناط يزم

 . شد يم منتشر ١٨٤١تا 

و از ايـن زمـان، فعاليـت    کنـد  رک نگن را تـ يشد گوت مجبور  بود   سياسي   اتدرگير مناقش وبر   زماني که    ١٨٣٧در سال        

 کـه  داشـت    يم معموال اظهار    شنامه اکتشافات دانشمندان همکار   در پاسخ به    او هنوز   . به تدريج کاهش يافت   ز  ينگاوس  

گاهي اوقات بشدت با پيشرفت     .  بر نشر آنها نداشته است     ي مبن يتا به حال احساس    دانسته اما    ين روش ها را سالها م     ي ا يو

 .٤٨ و لباچفسکي٤٧از آيزنشتاين رسيد، به خصوص توسط ديگر رياضيدانان خوشحال بنظر ميبدست آمده هاي 

 ايـن کـار   نگن کـرد و ي دانـشگاه گـوت  ي گاوس وقت خود را صرف پس انداز در صندوق بازنشستگ١٨٥١ تا ١٨٤٥از       

 در اوراق قرضه توسط     انهاز طريق سرمايه گذاري زيرک     يرا به ثروت   يز و ينو  بوده  عملي در امور مالي      ياتجربه  او   يراب

 .نائل کرداي خصوصي شرکت ه

 از سرپرسـت    يوصـيف در ت ددکينـد   . نـد  بود ٥٠ددکينـد  و   ٤٩س کانتور ي مور دانشجويان دکتراي گاوس  ن  يآخر از   ادو ت      

  :سدي نوين مي چنخود

 کـه   يبا تن ،  لم داده راحت  م که   يني ب يممعموال او   ... 

 با دست    و  شود يره م ين خ ي دوال شده به پائ    يمقدار

راحـت  او کـامال   .  پوشاند ي م راباالتر از دامان خود     

، امـا    کنـد  يمـ صـحبت   بـسادگي    و    واضـح  يليو خ 

کند به   تأکيد   يدي جد ير نکته ا   ب هدخوابزماني که   

به يکي از کساني که     رد و   ي گ يناگاه سرش را باال م    

خيره رنگش   نشسته، با چشمان نافذ آبي       شدر کنار 

اگـر از   . ...  دهد يد سخنش را ادامه م    يشده و با تاک   

ــيح تواو  ــضـ ــي  ازيمطلبـ ــاي رياضـ ــول هـ  را  فرمـ

تختـه سـياه    در کنـار     بـا شـکوه      ي، در حـالت   ديبخواه

 کنـد و حتـي بـا    ي استفاده مي کامال اقتصاديزيهميشه از هر چ او .سدي نويمطلب خود را م   باي ز يدست خط ستاده و با    يا

قتـي تمـام مقـادير را جـايگزين         با د  عددي،    هاي براي مثال . نظمي خاص از فضايي کوچک به بهترين شکل بهره مي برد          

 .آوردهمراه مي  کاغذ به ير برگه کوچککرده و موارد الزم را  د

 دانـشگاه از   ديـپلم خـود را       کـه پنجـاه سـال پـس از آن        يعنـ ي،  داده  ئـ  ارا ١٨٤٩در سـال    را    اش گاوس سخنراني طاليي       

تنهـا  معـه رياضـي   ا از ج .بـود  ١٧٩٩ اش در  نامـه    پايـان  همـان تـز      يراتيي با تغ  باًي تقر ين سخنران يمتن ا . اخذ نمود  هلمشتات

 .نمودبسياري را دريافت ک ي تبريژاکوبي و ديريکله حضور داشتند، اما گاوس پيام ها

                                                 
٤٧  - Eisenstein 
٤٨  - Lobachevsky 
٤٩  - Moritz Cantor 
٥٠  - Dedekind 



٨ گاوس

و  بـود  يبـا و  ريمـان  يپايـان نامـه دکتـرا   بخود گرفـت هرچنـد    عملي  عت  يکارش طب  ء به بعد گاوس تقريبا همه     ١٨٥٠از  

 آونـگ  ک نـوع يـ  اصـالح دربـاره  او . نگ بـوده اسـت  ي ظاهرا با گرليکاتبات ومآخرين . شنيدز يه اش را ن  ياولسخنراني  

نگن ي گـوت  ميـان هـانوفر و     ياتـصال راه آهـن    هء خـط    يـ توانـست در افتتاح   همچنين  .  است کرده بحث   ١٨٥٤فوکو در سال    

 .  بوده استين گشت و گذار وي آخرز ظاهراًين ني و احاضرشود

رد توجه و محبت عمومي قرار داشت ولي آنقدر کـه شايـستگي داشـت از                گاوس در سالهاي آخر زندگي مو          هرچند  

از تصلب عضالت قلب و اتساع حفره هاي ريوي رنج مي بـرد و             عمرش   ياني پا يهادر سال . نعمت خوشبختي بهرمند نبود   

 . فرو رفت يابدخواب ب ١٨٥٥ فوريه ٢٣و در اوايل صبح روز  و به وخامت گذاشتباالخره حالش ر

هـاي او نقـشي بنيـادين در          چنين باور داشت که رياضي بايد بازتابي از جهان واقع باشد؛ با اين باور، نـوآفريني               گاوس       

عالقـه فـراوان داشـت و در هفتـاد          سارتر   به آثار والتر اسکات و ژان پل         يند که و  ي گو .پيشبرد دانش رياضي داشته است    

هاي مهم اروپايي را به خـوبي    بسيار چيره دست بود و نيز زبان      گاوس در ادبيات  .سالگي به فکر آموختن زبان روسي افتاد      

ن دانـشمند بـزرگ     ياد ا ي و به    شد       برگزار کنشويوزادگاهش بر شهر   در   .م١٨٧٧در سال   جشن صد سالگي او     . دانست  مي

  . شده استي نامگذاري به نام و٥١از ماه يدهانه ا
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٥١  - ۳۵/۷ Moon; Gauss Crater  N, ٧٩ E. 


