زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻪ ﺳﺘﻮن آﻣﺎر ﺷﺪﻧﺪ

ﮔﺎوس ،ﻫﻮش ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺪرش را اﺻﻼح ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ  19ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ )رﯾﺎﺿﯽ(
ﺧﻮد را اراﺋﻪ داد .ﮔﺎوس ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪای ﺑﻮد و ﻫﻢزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ذﻫﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاش
را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارد .او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آنﭼﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻟﺬت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و روﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
اﯾﻦ راه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ و ﺗﺼﺎﺣﺐ آن .ﮐﺎرﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ او در ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻧﺠﻮم و آﻣﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﻣﻨﺤﻨﯽ
زﻧﮕﻮﻟﻪای او در آﻣﺎر ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ  77ﺳﺎﻟﻪاش ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
 6000ﮐﺘﺎب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ او ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻟﻘﺐ ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺎرل ﻓﺮدرﯾﺶ ﮔﺎوس ) 30آورﯾﻞ  23 – 1777ﻓﻮرﯾﻪ  (1855ﮔﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﻘﯿﺮ و ﮐﻢﺳﻮاد در ﺑﺮوﻧﺲوﯾﮏ،
ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻮش ﺷﮕﺮﻓﺶ ﺧﯿﻠﯽ زود ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ  7ﺳﺎل داﺷﺖ،
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ  1ﺗﺎ  100را ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آﻣﻮزﮔﺎر و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮد؛
ﺣﺎل آنﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ،داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واداﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮔﺎوس ﺗﻮﺟﻪ دوک
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮوﻧﺲوﯾﮏ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و وی را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺎوس در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازد.

ﮔﺎوس و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ دوﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ
ﮔﺎوس در ﺳﺎل  1996ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂﮐﺶ و ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﻫﻔﺪهﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ رﺳﻢ ﮐﺮد؛ ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻧﺤﻮه رﺳﻢ ﻫﻔﺪهﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،از دوره ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪﻣﺪت دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ او ﻗﻀﯿﻪ اﻋﺪاد اول را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﻋﺪاد اول
ﭼﻄﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻀﯿﻪ اﻋﺪاد اول از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ راه
را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﻋﺪاد اول ﻫﻤﻮار ﮐﺮد .ﮔﺎوس در آن ﺳﺎل ﭘﺮﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ روزاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻒﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮد از ﺳﺎل  1796ﺗﺎ  1814را در ﻗﺎﻟﺐ  146ﻣﺪﺧﻞ در آن ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﻮد.

ﮔﺎوس در ﺳﺎل  1801وﻗﺘﯽ  24ﺳﺎل داﺷﺖ ﺷﻬﺮت وﯾﮋهای ﯾﺎﻓﺖ .در اﺑﺘﺪای آن ﺳﺎل ،ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺮﻣﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﺳﯿﺎره ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮس ) (Ceresﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺮﯾﻊ از دﯾﺪهﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ .ﮔﺎوس ﺑﺎ دﻗﺖ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﺪار آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺟﺮم در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯿﺎرک
ﺑﻮده اﺳﺖ) .اﻣﺮوزه ﺳﺮس را ﺳﯿﺎره ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ (.در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺳﺮس دوﺑﺎره و دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﺎن
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎوس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،روﯾﺖ ﺷﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ او ﻣﻨﺼﺐ اﺳﺘﺎدی ﻧﺠﻮم رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ را ﮐﻪ ﺣﺪود  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از زادﮔﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .او
ﻣﺪﯾﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮش ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ آنﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺳﺎل  1809در آنﺟﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪار ﯾﮏ ﺳﯿﺎره را ﺑﺎ
دﻗﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد .ﻃﯽ آن ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ او ﮐﻢﺛﻤﺮﺗﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪاﯾﺶ ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺨﺴﺖ او ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ و ﭘﺴﺮ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﮔﺎوس را در ﻏﻢ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮوﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،او ﻣﺠﺪدا ازدواج ﮐﺮد و از ﻫﻤﺴﺮ دوم ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﺪ.

ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻧﮕﻮﻟﻪای ﮔﺎوﺳﯽ ،ﺳﺘﻮﻧﯽ در ﻋﻠﻢ آﻣﺎر
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  1820زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎوس ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺑﺰارﻫﺎی دادهﭘﺮدازی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻧﮕﻮﻟﻪای ﮔﺎوﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ،ﻧﺮخ ﺗﮑﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺑﺼﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﻼ دﻣﺎی ﺷﻬﺮ را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ااﮔﺮ دادهﻫﺎی دﻣﺎی ﺷﻬﺮﻣﺎن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎﻫﺎ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﻣﺎ دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ از آن ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺒﯿﻪ زﻧﮕﻮﻟﻪ ﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎﻫﺎ در
ﻟﺒﻪﻫﺎی آن ﺟﺎی دارﻧﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ دارد .ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ زﻧﮕﻮﻟﻪای
ﮔﺎوﺳﯽ در ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،اﺑﺰاری ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.

ﮔﺎوس در  23ﻓﻮرﯾﻪ  1855در ﺧﻮاب ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ وداع ﮐﺮد و ﭘﯿﮑﺮش در آراﻣﮕﺎه ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .او از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوران ﺟﻮاﻧﯽاش درﺧﺼﻮص رﺳﻢ ﻫﻔﺪهﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد آن ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ
را روی ﺳﻨﮓ ﻣﺰارش ﺣﮏ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ارﺷﻤﯿﺪس ﮐﻪ روی ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮش اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺣﺎوی ﺟﺮﻣﯽ ﮐﺮوی ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ آرزوی ﮔﺎوس ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻨﮓﺗﺮاش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ روی ﺳﻨﮓ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﻮد
ﻻﺟﺮم ﺷﺒﯿﻪ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎوس ﺑﺎ ﻫﻮش درﺧﺸﺎﻧﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد،
اﻣﺎ او دﯾﮕﺮ آنﺟﺎ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
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