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انتشارات از مجموعه ی در که است سرشناس ریاضیدان چند از زیر مقالۀ ترجمۀ متن این
است: آمده زیر نشان به پرینستون اه دانش

“Advice to a Young Mathematician” in “The Princeton Companion to

Mathematics” by “T. Gowers, et al.”

همت با و « ریاض «نشر مجلۀ از (٣۴ پیاپی (شماره ١٨ سال ٢ شمارۀ در پیش تر مقاله این
و است ترجمه این از جدیدی کامال ویرایش موجود متن بود. شده منتشر مترجم همین
ریاضیدان چند از خواندن و ارزنده مقالۀ ی از روانتری چه هر متن عرضۀ آن از منظور

است. جوان ریاضیدانان به خطاب معاصر و بزرگ

سرَنک پیتر م داف دوسا کُن آلن بلوباش بِال آتیا ل مای سر

جوان ریاضیدان به اندرز
گاوِرز تیموث ویراستار: سرنَک، پیتر م داف، دوسا کُن، آلن بلوباش، بِال آتیا، ل مای سر

∗ یاحق بامداد برگردان:

جوان ریاضیدان که است چیزی مهم ترین ریاضیات بی گُمان
م تواند هم ر دی ریاضیدانان تجربیات از آموختن اما، بیاموزد. باید
که شد خواسته مقاله این نویسندگان از افتد. ارزش با بسیار
و شند، ب تصویر به را ریاض شان پژوهش و زندگ از تجربیات
کارشان آغاز در م داشتند دوست خود که دهند، ارائه اندرزهایی
مداور١، پیتر سر آشنای کتاب به اشاره  مدخل این (عنوان بشنوند.
گونه، هر به اری ها، هم این حاصل دارد.) جوان، دانشمند به اندرز
م نمود فت انگیز ش آنچه داشتیم. انتظار که بود جالب اندازه همان

کم همپوشان یری چشم طور به نوشته ها این میان که بود این
ریاضیدانان برای شاهوار در پن این و شما این پس، داشت. وجود
دلپذیر و خواندن سن هر ریاضیدانان برای بی تردید که جوان،

است.

آتیا٢ ل مای سر ١
اساس بر شخص کامال دیدگاه است رو پیش در آنچه هشدار:
منعکس کننده است، شخصیتم منعکس کننده است، تجربیاتم

منعکس کننده و پرداخته ام، آن به که است ریاضیات از گونه ای
مشخصه ها این دیدگاه از ریاضیدانان اما است. من کاری سب
از کند. پیروی خود غریزۀ از باید کس هر و گوناگون اند بسیار
خود سیاق و سب به آموخته ای که را آنچه ول بیاموز ران دی
روند از شدن جدا با جنبه ها، برخ از ابتکار، و اصالت کن. تعبیر

م شود. آغاز گذشته

عاشقانه باید خالق، هنرمندی چون ر، پژوهش ریاضیدان انگیزه:
بدون کند. آن وقف تمام به را خود و باشد ریاض دلبستۀ
ریاضیات از اگر اما شوید، موفق نم توانید درون قوی انگیزه های
سخت مسأله های حل از م توانید که خرسندی احساس ببرید، لذت

است. ران بی آورید دست به ریاض
است. پژوهش نخست سال دو ی سال ها، سخت ترین
موفقیت کسبِ بدون ی بیاموزید. باید که است زیادی مطالب
دارد جدی تردیدهایی ری دی و است درگیر کوچ مسأله های با
هم من کند. ثابت دندان گیر و جالب چیزی بتواند اصال اینکه در
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سر٣، پی یِر ژان و داشتم، پژوهشم سال دومین در را تجربه این
در هم او که گفت من به من، نسل ریاضیدان برجسته ترین شاید

شود. تسلیم که بود این بر برهه ای
دارند. حصر و حد بی اعتماد توانایی شان به ان میان مای تنها
— م  ده قرار خود برای را باالتری استاندارد ، باش بهتر چه هر

دریابی. و ببین را دسترس در نقاط از فراتر م توان گونه بدین
در استعدادهایی و عالئق آینده ریاضیدانانِ از بسیاری

سخت انتخاب که بسا چه اینان دارند. هم ری دی زمینه های
ری دی رشتۀ پی گیری و ادامه یا ریاض حرفۀ در نهادن گام بین
انتخاب در بزرگ گاوس که است مشهور باشند. داشته پیش در
آغاز در ال پاس بود، دودل تطبیق زبان شناس و ریاضیات بین
دکارت که حال در کرد، ترک الهیات خاطر به را ریاضیات کار
چون ، ریاضیدانان مشهورند. فیلسوف عنوان به الیب نیتس و
پرداختند فیزی به و کردند شروع ریاضیات از دایسون۴، فری من
جهت در بت۶، رائول و چاندرا۵ هاریش چون ، ران دی که حال در
دیده به نباید را ریاضیات پرداختند. ریاض به و کردند حرکت ر دی
هم شاخه ها ر دی و ریاضیات بین بده بستان بنگری. بسته دنیایی

است. سالمت بخش ریاض جامعۀ برای هم و ریاضیدان برای
الزم ریاض کار که زیادی ذهن تمرکز دلیل به : روان جنبه های
م روند، پیش خوبی به کارها که وقت حت ، روح فشارهای دارد،
این شما شخص ویژگ های به بسته باشند. یر چشم م توانند
گام هایی م توان ول باشد، ناچیز یا عمده است ن مم ل مش
– دانشجو دوستان با ارتباط اهد. ب تنش این از که برداشت
شخص دید افق هم همایش ها– و سمینارها، سخنران ها، به رفتن
فراهم او برای اجتماع مهم پشتوانۀ هم و م دهد گسترش را
باشد. خطرآفرین م تواند حد از بیش درون گرایی و انزوا م آورد.
به هم آنقدرها بی فایده ظاهراً گفتگوهای برای شده گذاشته زمان

نم رود. هدر
راهنما، استاد با یا هم دوره ای دوستان با آغاز در ، علم اری هم
از هم اران هم با درازمدت اری هم و دارد، زیادی فایده های
مثمر بسیار م تواند شخص جنبه های از هم و ریاض جنبه های
دارد، وجود همواره آرام و عمیق فردی تفکر به نیاز شود. واق ثمر

علم دوستان با اندیشه  و فکر ستد و داد با و بحث با را امر این ول
رساند. ترازمندی و برتری به م توان

«مسأله دستۀ دو به گاه ریاضیدانان نظریه: برابر در مسأله 
مفرط موارد قطعاً م شوند. دسته بندی «نظریه پرداز» و حل کن»

تصویر به را دسته دو این که موجودند ،٨ گروتندی و اردوش٧ مانند

هم و مسأله  حل هم کارشان که ریاضیدان ها، بیشتر ول م کشند
در م گیرند. قرار دسته دو این بین جایی است، نظریه گسترش
نظریه ای از جالب و ملموس مسأله ای حل به که نظریه ای ، واق
عمیق واقعا مسألۀ هر برعکس، ندارد. ارزش نشود رهنمون
آخر (قضیۀ برم انگیزد را مسأله آن حل به مربوط نظریۀ گسترش

است). دست این از متعارف مثال فرما
چند هر دارد؟ تازه کار دانشجوی ی به ربط چه مطلب این

کل روش های و مفاهیم و بخواند را مقاالت و کتاب ها باید دانشجو
خاص مسأله چند یا ی روی باید عمل، در کند، جذب را (نظریه)
شخص برای فکری غذای که حال عین در امر این کند. تمرکز
م گذارد. آزمایش بوته به نیز را او توان و مایه م آورد فراهم
درک را آن جزئیاتِ و است درگیر آن با دانشجو که معین مسأله ای
نظریه های توانمندی و فایده آن با که گرانبهاست معیاری م کند

م سنجد. را موجود
دکتری پایان نامه رود، پیش به ونه چ پژوهش اینکه به بسته
به را استفاده مورد نظریۀ از بزرگ بخش که است ن مم نهایت در
سناریویی اینکه یا کند تمرکز اساس مسألۀ روی تنها و گذارد کنار

یرد. ب جا طبیع به طور مسأله آن در که بریزد طرح را

است. اوی کنج پژوهش در محرک نیروی اوی: کنج نقش
بهترین نظر موردِ برهانِ آیا است؟ درست خاص نتیجۀ وقت چه
کل ترین دارد؟ وجود زیباتر و طبیع تر برهان اینکه یا است، برهان

چیست؟ است برقرار نظر مورد نتیجۀ آن در که زمینه ای
سخنران ی به کردن گوش یا مقاله ی خواندن هنگام به اگر

از کورسویی زود یا دیر بپرسید، خود از را باال سئوال های مدام
م شود. پدیدار ، پاس بررس برای احتمال مسیری یا ، پاسخ
م کنم پی گیری را ایده م آید، پیش من برای وض این که وقت
م ماند جا بر پا اف ها موش برابر در اینکه یا م رسد کجا به ببینم تا

ول م آید، در کار از بن بست کوچه ای نتیجه بار ده از بار نه نه. یا
که است این در ل مش برم خورد. طال معدن به شخص گه گاه
نظر به امید دهنده و نوید بخش نخست که ایده ای وقت چه بدانیم
ضرر جلوی باید مرحله این در نم برد. جایی به ره واق در م آید
نیست، قطع تصمیم معموال بازگشت. اصل مسیر به و گرفت را
دوباره و برم گردم گذاشته ام کنار قبال که ایده ای به غالباً واق در و

م کنم. امتحان را آن
نامنتظرانه  به طوری م توانند خوب ایده های انتظار، خالف بر
در را خود اغلب یرند. ب ریشه بد سمینار ی یا سخنران ی از
مورد نتیجۀ آن در که م یابم سخنران  ی به کردن گوش حال
4Freeman Dyson 5Harish Chandra 6Raoul Bott 7Paul Erdös 8Alexander Grothendieck
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سع اینکه جای به است. پیچیده و زشت برهان ول زیباست بحث
باق م کنم سع کنم، دنبال سیاه تخته روی را آشفته برهان کنم

کنم. برازنده تر و زیبا برهان ایجاد بارۀ در اندیشیدن صرف را وقت
وقت از وجود این با اما نم برم، جایی به ره همیشه، نه ول معموال،
دربارۀ سخت خود سیاق و سب به که چرا کرده ام بهتری استفادۀ
هیچ بی که است این از بهتر خیل روش این اندیشیده ام. مسأله

سپاری. فراگوش ری دی شخص دالیل به اراده ای
نظریه های و وسیع چشم اندازهای من، هم چون شما، اگر مثال ها:

ول گرفتم قرار گروتندی تأثیر (تحت م دهید ترجیح را توانمند
به با را کل نتایج بتوانید که است الزم نشدم)، سب این پیرو
گذر در بزنید. مح ساده مثال هایی مورد در آنها بردن کار
زمینه های از برگرفته مثال هایی، چنین از بزرگ مجموعۀ سالیان،
م تواند فرد آنها با که هستند مثال هایی اینها ساخته ام. ، گوناگون
دستورهایی با گاه گاه که مثال هایی دهد، انجام ملموس محاسبات

کم کل نظریۀ درک به که مثال هایی شده اند، پرداخته استادانه
م مح و قرص زمین بر را شما پای جای مثال ها این م کنند.
م کرد، دوری مثال ها از گروتندی که است جالب م کنند.
این م توانست که بود، سر با نزدی تماس در خوشبختانه ول
وجود نظریه و مثال بین روشن تمایز هیچ کند. جبران را کوتاه
نخستین آموخته های از من عالقۀ مورد مثال های از بسیاری ندارد.
رویۀ پیچ خورده٩، عب م م آیند: متعارف تصویری هندسۀ از من
نظریۀ سه بعدی١١. فضای در خط ها کالین نمایش ،١٠ مربع
گراسمان ها١۴: نظریۀ و ن١٣، هم فضاهای نظریۀ گویا١٢، خم های
اینها همۀ به باشد، اینها از متعارف تر و ملموس تر نم تواند چیز هیچ

ی هر حال عین در نگریست، هندس یا جبری دیدگاه از م توان
سپس که است مثال هایی از بزرگ ردۀ در حالت نخستین آنها از

م شوند. نظریه به تبدیل
و مسیرها به م توانند که است این مثال ها ر دی جنبۀ
به م تواند مثال ی شوند. رهنمون گوناگون جهت های
به را زیادی متفاوت اصول یا یابد تعمیم زیادی متفاوت شیوه های

خم واحد آن در متعارف مخروط نمونه، عنوان به شد. ب تصویر
است. گراسمان و ، مربع گویا،

است. زیبایی از نمونه ای خوب مثال چیز هر از بیش اما

م بخشد. آگاه و درک و بینش است. قان کننده و م درخشد
م آورد. فراهم را باور بنیاد و اساس

ریاض اصل مشخصۀ «برهان» که آموخته ایم هم برهان:
گزاره ها و موضوع اصول از دقیق آرایۀ با اقلیدس هندسۀ و است،

نوزایی از پس دورۀ از نوین اندیشۀ برای را اساس چارچوب
در مطلق قطعیتِ به ریاضیدانان است. آورده فراهم (رنسانس)
خود به طبیع علوم تجربی شیوه های با مقایسه مقام در ریاض

ر. دی رشته های مغشوش تفکرات به رسد چه م بالند،
شده تضعیف مطلق قطعیت گودل، زمان از که، است درست
رایانه ای بی پایان و دراز برهان های کسل کنندۀ یورش و است،
عل رغم ول است. شده (برهان) بی اهمیت ایجاد باعث اندک
نم دهد، دست از ریاضیات در را اصل اش نقش برهان همه، این
شد. خواهد شما مقالۀ رد به منجر شما برهان در جدی رخنه ای و

تولید فرایند با را ریاضیات در پژوهش اینکه است اشتباه ول
خالقانۀ جنبه های تمام گفت م توان ، واق در یرید. ب ی برهان
بردن پیش به برای است. برهان صحنۀ بر مقدم ریاض پژوهش

طرح کنید، شروع ایده با باید برهان»، «صحنۀ (تئاتریِ) کنایۀ
فراهم را نمایش دستورالعمل های و بنویسید، را گفتگوها دراندازید،
همان که نگریست، «برهان» دیدۀ به م توان کار حاصل به آورید.

است. ایده اجرای
و پرسش ها سپس مفاهیم، و ایده ها نخست ریاضیات، در
شروع حل ها راه برای جستجو که مرحله این در م آیند. مسأله ها
م گردد. (استراتژی) راهبردی یا شیوه دنبال به شخص م شود،
است، شده طرح خوب مسأله که باشید کرده قان را خود که وقت
به شروع آنگاه دارید، دسترس در کار انجام برای را مناسب ابزار و

م کنید. برهان فن جزئیات بارۀ در کردن فکر سخت
دریابید است ن مم ناقض، مثال های یافتن با شاید بزودی،
بین اف ش گاه است. بوده شده تنظیم نادرست مسأله که

نهان فرض است. موجود مسأله تنظیم و اولیه شهودی اندیشۀ
بوده اید این بر گرفته اید، نادیده را فن جزئیات انداخته اید، جا را
و تنظیم و برگردید باید صورت این در باشید. کل خیل که
که است نامنصفانه و اغراق کنید. اصالح را مسأله صورت بندی
طرح طوری را پرسش هایشان فریب و خدعه با ریاضیدان ها وییم ب
حقیقت از رگه ای بی تردید اما دهند، پاس آنها به بتوانند که م کنند
هنر ریاضیات ضمن در خوب، ریاضیاتِ هنر دارد. وجود گفته این در
م پردازد آنها به و م کند مشخص را مسائل که است این در است،

هستند. حل پذیر هم و جالب هم که
خیال پردازی بین طوالن بده بستان نهایی محصول برهان
ناقص کار برنامۀ برهان بدون است. نقادانه استداللِ و خالق
کلید هیچ گاه برنامه خیال پردازانه اندیشۀ بدون ول م ماند،
مانند خالق، هنرمند کار با تشابه م توان اینجا نم خورد.
9The twisted cube 10The quadric surface 11The Kline representations of lines in 3-space 12The theory of rational curves 13The theory of
homogeneous spaces 14The theory of Grasmanians
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نخست دید. ر دی رشته های در معمار، یا آهنگساز، نقاش، نویسنده،
گونه ای به که م یابد گسترش ایده ای به برم کند، سر بینش
مدِت طوالن و فن فرایند نهایت در و م شود، ترسیم آزمایش
در باید بینش و فن شیوۀ اما م رسد. فرا هنری اثر کردن برپا

کند. اصالح خود قواعد به بنا را ری دی ی هر تا باشند ارتباط

فرایند کلیت در آن نقش و برهان فلسفۀ پیشین بخش در راهبرد:
ساده ترین به ذارید ب اکنون دادم. توضیح را ریاض تولید خالقانۀ
شخص بپردازم. جوان ریاضیدان عالقۀ مورد پرسش عمل ترین و

ی ونه چ عمل در کند؟ اتخاذ باید را راهبردی یا استراتژی چه
م یابید؟ را برهان

که همان طور ندارد. چندان معن مجرد عالم در پرسش این
دارد: پیشینه ای همواره خوب مسألۀ دادم توضیح پیشین بخش در
پیشرفت برای برم خیزد. پیش زمینه ای از و دارد ریشه هایی یعن
که است بهتر دلیل همین به دریابید. را ریشه هایش باید مسأله در
جای به نید، ب را خودتان پرسش های و بیابید، را خودتان مسألۀ
م دانید اگر یرید. ب راهنمایتان استاد از آماده و حاضر را آن اینکه
این در است، شده پرسیده مسأله چرا و م آید، کجا از مسأله که
پرسیدن ، واق در دارید. قرار مسأله حل سوی به میانۀ راه در صورت
یافتن است. سخت مسأله حل اندازۀ همان به اغلب درست سؤال

است. ضروری گام نخستین مناسب زمینۀ
داشته مسأله تاریخ از خوبی آگاه باید اینکه خالصه پس،
مشابه مسأله های برای شیوه هایی نوع چه که بدانید باید باشید.

هستند. چه ها محدودیت هایشان و شده اند گرفته کار به
سخت آن بارۀ در مسأله، ی کامل فهم محض به است خوب
هیچ مسأله، حل و درک برای آغاز در کنید. اندیشیدن به شروع
ویژه حالت های باید شوید. کار به دست عمال اینکه جز ندارید راه
کجاست. کار اساس سخت که ببینید کنید سع و کنید بررس را
و فوت بدانید، گذشته شیوه های و پیشینه بارۀ در بیشتر چه هر
سوی از بیازمایید. م توانید مسأله حل برای بیشتری فن های
به لیتلوود .ای. ج که گفته اند است! نعمت هم نادان گاه ر، دی
ریمان فرضیۀ از مبدل روایت ر ش پژوهش دانشجویان از ی هر
ماه شش گذشت از پس تنها و م کرد واگذار پژوهش کار برای را
دانشجو که بود این او استدالل کرده است. چه که م گفت آنها به
چنین این مسألۀ با مستقیم شدن درگیر برای الزم نفس به اعتماد
باشد بی خبر رقیبش شهرت از که صورت در ول ندارد را معروف
منجر ریمان فرضیۀ حل به شیوه این ببرد! جایی به ره است ن مم
انجامید. خستگ ناپذیر و جنگ دیده دانشجویان به قطعاً ول نشد

برای جستجو و مستقیم یورش از دوری خودم رد روی
ایجاد مستلزم رد روی این است. بوده غیرمستقیم روش های
رشته ها، ر دی موجود فن های و اندیشه ها و شما مسألۀ بین ارتباط
راهبرد این اگر است. کنند، حل را شما مسألۀ است ن مم که
که بینجامد، زیبا و ساده برهان به م تواند برسد، موفقیت به
باورم این بر ، واق در است. درست مطلبی چرا م دهد «توضیح»
فهمیدن برای جستجو و دادن توضیح برای جستجو باید هدف که
از نتیجه ای گاه گاه و فرایند این از بخش تنها برهان باشد. مطالب

است. مطلب درک فرایند
خوب جدید، شیوه های برای جستجو از بخش عنوان به
ران دی با گفتگو دهید. گسترش را خود دید افق های که است
را شما گاه گاه و م دهد بسط را شما عموم و کل آموخته های

گاه از هر م کند. آشنا نویی فن های و فوت و اندیشه ها با
اصال یا خود پژوهش با ارتباط در سازنده ای آگاه به است ن مم

یابید. دست پژوهش در جدید مسیری به
موجود نوشتگان به دارید، جدید موضوع آموختن به نیاز اگر
بیابید صمیم و خوش مشرب فن اهل اینکه بهتر یا کنید، رجوع
کنید— کسب سرچشمه از را زمینه آن در (آموختن) دستورالعمل و

م دهد. دست به سریع تری و بیشتر بینش روش این
به نسبت و م نگرید پیش به که همان قدر و همان گونه
سپارید. فراموش به نباید را گذشته هشیارید، نو پیشرفت های
را سالیان غبار و گرد گذشته دوران ریاضیاتِ توانمند نتایج از بسیاری
دوباره اینکه از پس تنها و شده اند سپرده فراموش به و دارند روی بر
نتایج این م آیند. چشم به دوباره م شوند کشف مستقل طوری به
و اصطالحات که دلیل این به بعضاً نم آیند، چشم به آسان به
که گونه همان باشند. طال معادن م توانند اما تغییرند، در شیوه ها
به تا باش خوش شانس باید است، مرسوم طال معادن با ارتباط در

م شود. امان پیش نصیب پاداش البته و بربخوری، ی

م تواند راهنمایتان استاد با شما رابطۀ پژوهش، آغاز در استقالل:
موضوع داشتن نظر در با دقت با پس باشد. داشته حیات اهمیت
اساتید کنید. انتخاب را او استاد کاری پیشینۀ و شخصیت، کاری،
اگر عالوه، به م گیرند. باالیی نمرات باال زمینۀ سه هر در کم
شما عالئق یا نرفت پیش مراد وفق بر سال نخستین خالل در کارها
یا راهنما استادان اینکه از نکنید درنگ واگرائید، یری چشم طور به
نم شود دلخور شما راهنمای استاد دهید. تغییر را اه ها دانش حت

شود! هم راحت حت است ن مم و
ن مم و باشید بزرگ گروه ی از بخش که است ن مم گاه
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طوری به باشید داشته بده بستان ده دانش اعضای ر دی با که است
م تواند امر این باشید. داشته راهنما استاد ی از بیش عمل در که
کاری روش های و گوناگون افکار که باشد کم کننده معن این به
نیز دانشجو اران هم از که است ن مم م آورد. فراهم را ری دی
از بزرگ گروه با بخش ی انتخاب دلیل این به و بیاموزید، بسیار

است. خوبی ایدۀ تکمیل تحصیالت دانشجویان
وارد گذاشته اید، سر پشت موفقیت با را دکتری تان که گاه آن
اری هم به هنوز که است ن مم چند هر م شوید. جدیدی مرحلۀ
گروه همان از عضوی هنوز و دهید ادامه راهنمایتان استاد با
که است خوب شما آیندۀ پیشرفت های برای بمانید، باق پژوهش
دِر امر این کنید. ان م نقل بیشتر یا سال ی برای ری دی جای به
زمان حال م گشاید. شما روی به را جدید فرصت های و تأثیرات
ذارید. ب باق ریاض دنیای در خود از اثری که است رسیده فرا آن
خطوط در طوالن زمان اینکه نیست خوبی فکر ، کل به طور
خود استقالل باید کنید. طریق ط دکتری تان پایان نامۀ به نزدی
ندارد لزوم مسیر تغییرِ این دهید. نشان خود عالئق گسترش با را
باشد، پژوهش تان راستای به نسبت افراط و پایه ای تغییری که
سرراست ادامۀ حال عین در و باشد داشته تازگ وضوح به باید اما

نباشد. پایان نامه تان
طور به شما راهنمای استاد پایان نامه تان نگارش در : سب
خواهد کم شما به مطلب سازمان ده و ارائه روش در طبیع
پیشرفت از مهم بخش شخص سب ی اکتساب اما کرد.
است، متفاوت ریاض نوع به بسته نیازها چند هر شماست. ریاض
چند به اینجا در سان اند. ی موضوع ها همۀ برای جنبه ها از بسیاری
م شود. اشاره خوب مقالۀ ی نوشتن ونه چ با ارتباط در رهنمود
بیندیشد. مقاله کل منطق ساختار به نگارش شروع از پیش (١)
(لم ها، کوتاه میان گام های به را طوالن و پیچیده برهان های (٢)
م کند. کم خواننده به کار این نید. بش غیره) و گزاره ها،
نظر از که بنویسید انتخابی تان) زبان یا (انگلیس زبان به (٣)
به است. روان و سازگار اجزا بین ارتباط و زیباشناس و منطق
سخنوری و ادبیات از نوع هم ریاضیات که باشید داشته یاد

است.
حال عین در و بنویسید مختصر و موجز است ن مم که آنجا تا (۴)

سخت به توازن این بمانید. باق فهم قابل آسان به و روشن
م شود. حاصل

سب و کنید مشخص برده اید لذت خواندنش از که را مقاالت (۵)

کنید. تقلید را آنها
برگردید پایان آورده اید به را مقاله تان عمدۀ نگارش که وقت (۶)
و ، اصل نتایج ساختار، روشن به که بنویسید مقدمه ای و
غیر تخصص اصطالحات از توضیح دهد. را مقاله کل زمینۀ
قرار ریاض عموم خوانندۀ را هدف و کنید دوری ضروری

را. باری نگری حرفه ای فرد نه و دهید
و کنید آزمایش ار هم ی روی را مقاله تان اولیۀ نسخۀ (٧)
یا دوست حت اگر کنید. توجه انتقادی و پیشنهاد هر به
موفق آنگاه دارد، ل مش شما مقالۀ فهم در شما نزدی ار هم

وشید. ب سخت تر باید و نشده اید
را مقاله تان نیستید، مقاله چاپ برای ناگزیر عجله ای در اگر (٨)
کار ری دی مطلب روی و ذارید ب کناری به هفته چند برای
بخوانید. تازه ذهن با را آن و برگردید مقاله تان به سپس کنید.
که دریابید است ن مم و بود خواهد متفاوت مقاله خوانش

کنید. بهتر را آن ونه چ
نو کامال زاویۀ ی از شاید را، مقاله اینکه از نکنید درنگ (٩)
که باشید شده قان که شرط این به بنویسید دوباره تازه، و
ساده خوان تر حال عین در و روشن تر را مقاله جدید سب این
به طور و م شوند کالسی خوب نوشته شده مقاالت م کند.
مقاالت م شوند. خوانده آت ریاضیدانان توسط گسترده ای
مهم کاف قدر به اگر یا، م شوند گرفته نادیده بدنوشته شده

م شوند. نوشته ران دی توسط دوباره باشند،

بلوباش١۵ بِال ٢
زشت ریاضیات برای دائم جای هیچ دنیا این «در هاردی گفتۀ به
جایی دنیا این در ترتیب همین به که باورم این بر من ندارد.»؛ وجود
تنها ندارد. وجود عبوس و خش و نامشتاق ریاضیدان های برای

ریاض صورت در تنها ، مشتاق بدان که بورز ریاض صورت در
ی از پس را آن انجام وقت اگر حت ن ب را کار این که بورز

و شعر سان به بیابی. ری دی کار انجام از پس کامل، کاری روز
دلمشغول و تمایل ه بل نیست، پیشه و حرفه ریاضیات موسیق

است.
این ریاض معجزۀ است. چیزی هر ورای سلیقه و ذوق
ریاضیات اینکه بر مبن عموم توافق م آید نظر به که است
مهم اند که کن کار زمینه هایی در باید دارد. وجود چیست خوب
ند. بخش ایده، لحاظ از ، طوالن مدت برای که است نامحتمل  و
15Béla Bollobás
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خوبی زمینۀ در مهم اند: و زیبا که کن کار مسأله هایی روی باید و
مسأله های از دست چین نه و موجودند مسأله ها این از انبوه که
دوره های به طوالن مدت و مدام بلندپروازی همانا آشنا. و معروف
بی باری طوالن دوره های این م انجامد: سال خش و عقیم دراز
در اما است، تحمل قابل زندگ تان از مرحله ای در بی حاصل و

بپرهیزید. آنها از است بهتر حرفه  ای تان زندگ سرآغاز
برای برسید: تعادل به ریاض تان فعالیت های در که وشید ب
بر عالوه اما بیاید، باید و م آید پژوهش نخست واقع ریاضیدان
ریاضیات از کنید. تدریس و بیاموزید خوب و بخوانید بسیار پژوهش،
هیچ (تقریباً) ریاضیات نوع آن اگر حت ببرید، لذت سطح هر در
دوش بر باری نباید آموزش باشد. نداشته شما پژوهش با ارتباط

باشد. الهام سرچشمۀ باید ه بل
مانند نباید هرگز پژوهش) نتایج نوشتن خالف (بر پژوهش
که کنید انتخاب را مسأله هایی باید باشد: روزمره و عادی کاری
است خوب دلیل این به باشد. سخت برایتان آنها دربارۀ نکردن فکر
کار چنان مسأله ها روی اینکه تا کنید غرق مسأله ها در را خود که

زندگ آغاز در است. شده تحمیل شما به کاری که گویی کنید
مرحلۀ در تکمیل تحصیالت دانشجوی که وقت حرفه  ای تان،
شوید بهره مند باتجربه تان راهنمای استاد از باید هستید، پژوهش
جای به بزنید، مح را دارید دوست و یافته اید که مسأله هایی تا
سلیقۀ و طبع با است ن مم که، کنید کار مسأله ای روی بر اینکه
استاد نهایت، در است. داده شما به استادتان ول نباشد، جور شما
نداند، را شما مذاق و توانایی شاید که حال عین در شما، راهنمای

خاص مسألۀ آیا اینکه با ارتباط در باشد داشته خوبی نسبتاً دید باید
حرفه  ای تان، زندگ در بعداً نه. یا دارد را شما تالش های شایستگ
اران هم با گفتگو کنید، تکیه استادتان به نم توانید که هنگام

است. الهام بخش غالباً شفیق و دلسوز
پرداختن برای مسأله گونه دو واحد آن در که م کنم توصیه

باشید. داشته
ول کنید، حل دارید دوست بسیار که بزرگ مسأله ای «رویا»: (١)
کنید. حل را آن که باشید داشته معقول انتظار نم توانید

و وقت داشتن با م کنید، احساس که ارزنده بسیار مسألۀ چند (٢)
دارید. آنها حل برای خوبی بخت بخت یاری، و کاف تالش

نظر در را آنها باید که هستند ر دی مسألۀ نوع دو عالوه، به
به نسبت کمتری اهمیت از اینها که چند هر باشید، داشته

برخوردارند. باال مسائل
مرتبۀ و شأن از پایین تر که کنید کار مسائل روی گاه از هر (٣)

برم آیید، آنها پس از سرعت به که مطمئن اید اینکه و شماست
در را شما موفقیت م کنید آنها صرف که وقت حال عین در و

نم اندازد. خطر به باال مسائل با ارتباط
مسائل واقعاً که مسائل حل همواره پایین تری، سط در حت (۴)
مسأله های که چند (هر است. لذت بخش نیستند پژوهش
هستند زیبا کاف قدر به ول باشند) گذشته سالیان پژوهش
است خوشایند مسائل چنین حل گذاشت: وقت آنها روی که

م کند. زیاد ابداع و نوآوری در را شما توانایی و

م اندیشید، مسأله ای بارۀ در که وقت باشید. سم و صبور
که باشد این یرید ب کار به م توانید که ابزاری مفیدترین شاید
کارگر نیوتن برای روش این باشید: داشته ذهن در همواره را مسأله
زمان خود به است. آمده کار به نیز ر دی بسیاری برای و افتاد
خود با م شوید؛ حمله ور بزرگ مسائل به که گاه آن ویژه به دهید،
صرف بزرگ مسأله ای روی را معین زمان مدت که ببندید پیمان
کنید ارزیابی آن از پس و باشید، داشته زیادی انتظار بی آنکه کنید
تا دهید زمان ردتان روی به کنید. چه سپس که یرید ب تصمیم و
تا نپیچانید را خود خیل رد روی آن در حال عین در ول آید، کار به
و چاب اندیش ندهید. دست از را مسأله به حمله ر دی شیوه های

نگه دارید. باز را مغزتان اردوش پال قول به باشید: سریع
مرگ آفرین شطرن باز برای اشتباه کنید. اشتباه که نترسید
است. بازی ادامۀ برای تساوی م ح در ریاضیدان برای ول است
از پس شما برابر در خال برگه ای کنید وحشت آن از باید که چیزی
سطل دوره ی از پس اگر است. مسأله ای بارۀ در اندیشیدن مدت

وض هنوز احتماال شماست، نافرجام تالش های از پر شما آشغال
اما بپرهیزید، بی روح و مبتذل ردهای روی از دارید. خوبی خیل
پرداختن ویژه، به باشید. خوشنود کار روی گذاشتن وقت از همواره
باشد وقت اتالف که است بعید مسأله ی حالت های ساده ترین به

افتد. مؤثر و مفید بسیار بسا چه و
م گذارید، مسأله ی برای مالحظه ای قابل وقت که هنگام
و یرید ب کم دست را کرده اید که پیشرفت م توانید آسان به
خاطرسپاری به در توانایی تان م توانید آسان به اندازه همان به
نتایج که است این کار بهترین یرید. ب باال دست را پیشرفت تان
که دارد وجود خوبی شانس بنویسید: را جزیی تان خیل چند هر

شوند. شما برای زیادی وقت جبران موجب یاداشت هایتان بعداً
پیشرفت که باشید اقبال و بخت خوش کاف قدر به اگر

پروژه تان از که کنید احساس است طبیع کرده اید، حاصل یر چشم
برابر در کنید. تکیه گذشته تان دستاورد به بخواهید و شده اید خسته
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چه منتظره غیر پیشرفت آن که ببینید و کنید پایداری وسوسه این
م کند. ارزان شما به ری دی چیزهای

که است این شما عمدۀ برتری جوان، ریاضیدان ی عنوان به
در را امر این که است ن مم دارید. پژوهش برای کاف وقت

زندگ سرآغاز اندازۀ به هرگز بعداً که است بعید بسیار ول نیابید،
احساس کس هر باشید. داشته پژوهش برای وقت حرفه  ای تان
سالیان گذر با اما ندارد، ورزیدن ریاض برای کاف وقت که م کند

م شود. موجه تر و موجه  و شدیدتر و شدید احساس این
که ریاضیات مقدار نظر از جوان افراد خواندن، مورد در اما
جبران برای پس دارند. قرار ضعیف موقعیت در خوانده اند

عموم زمینۀ در هم بخوانید، م توانید که آنجا تا ضعف، این
پژوهش تان، زمینۀ در . کل طور به ریاضیات در هم و پژوهش تان
م خوانید. را ریاضیدانان بهترین از زیادی مقاالت که شوید مطمئن
نوشته م توانستند که نیستند دقت آنچنان با اغلب مقاالت چنین
که تالش به است کامل پاداش نتیجه ها و ایده ها کیفیت اما شوند،
هشیار م خوانید، که چه هر م شوید. متحمل آنها خواندن برای
کرد خواهد چه نویسنده که دریابید پیشاپیش کنید سع باشید:
که مسیری بر نویسنده که وقت بریزید. طرح را بهتر یورش و
گاه آن و شد، خواهید خشنود م رود، اندیشیده اید پیشاپیش شما
دریافتن راه به چشم م توانید م کند، اختیار را ر دی مسیری که
پرسش برهان ها و نتیجه ها بارۀ در خود از چرا. که باشید امر این
از شما درک پرسش ها این آید: نظر به ساده انگارانه اگر حت کنید،

م برند. باال بسیار را مطلب
مسألۀ بارۀ در را چیز همه که است مفید اغلب ر، دی سوی از
که وقت نخوانید: شوید حمله ور آن به که برآنید که نشده ای حل
(و م توانید نرسیدید، جایی به ظاهراً و اندیشیدید آن بارۀ در عمیقاً

بخوانید. را ران دی ست خوردۀ ش تالش های شرح باید)
مفروض را پدیده ها دارید، نگه را شدن فت زده ش برای توانتان
م خوانید که نتیجه هایی و ایده ها قدرشناس نگیرید، بدیه و
است: خبر چه م دانید کنید فکر که است آسان بسیار باشید.
زمان اغلب برجسته افراد خوانده اید. را برهان تنها همه، این با
نیست کاف ایشان برای م گذارند. نو ایده های هضم برای زیادی
افراد دریابند: را آ نها برهان های و بدانند قضیه ها از گردونه ای که

کنند. حس خود خون در را قضیه ها که برآنند برجسته
همواره م رود، پیش به حرفه ای تان زندگ که همچنان
نگه باز نو جهت های و مسیرها و نو ایده های روی به را ذهنتان
اگر هم، شما و است، تغییر در همواره ریاض چشم انداز دارید:

کنید. تغییر باید احتماال شوید، گذاشته سر پشت که نم خواهید
یرید. ب یاد را نو مطالب و کنید تیز را کارتان ابزار همواره

و شور آن به نسبت و ببرید لذت ریاضیات از چیزی، هر ورای
خواندن راه به چشم ببرید، لذت پژوهش تان از باشید. داشته اشتیاق
و بپرورانید، ران دی در را ریاض به عشق باشید، نو نتیجه های

کوچ مسأله های بارۀ در اندیشیدن با ریاضیات از فراقت، در حت
م شنوید ارانتان هم از یا م کنید برخورد آنها به که زیبایی و

شوید. خشنود و بهره مند
و دانش در موفقیت منظور به ما همۀ که را اندرزی بخواهم اگر
بهتر کاری بتوانم سخت به کنم، جم بندی کنیم تعقیب باید هنر
نگاشت پیش سال هزار دو از بیش ویترویوس١۶ آنچه یادآوری از

دهم. انجام
Neque enim ingenium sine disciplina aut disciplina sine

ingenio perfectum artificem potest efficere.

و م سازد کامل هنرمندی آموختن بدون نبوغْ نه اینکه برای
نبوغ. بدون آموختن نه

کُن١٧ آلن ٣
بی نظیر طوری به و است نوین دانش فقرات ستون ریاضیات
« «واقعیت درک برای نو ابزارهای و مفاهیم از کارآمد سرچشمه ای
فرایند نتیجۀ خود جدید مفاهیم این . داریم شرکت آن در که است

است. آدم اندیشۀ انبیق در «عصاره گیری» طوالن
بنویسم. جوان ریاضیدانان برای اندرز چند که شد خواسته من از
خاص موردی خود ریاضیدان هر که است این نکته ام نخستین
«فرمیون ها» چون که مایل اند ریاضیدان ها کل طور به و است،
م کنند، احتراز مرسوم اند خیل که زمینه هایی از یعن کنند، رفتار
که م کنند، رفتار «بوسون ها» مانند بیشتر دان ها فیزی که حال در
دستاوردهایشان بارۀ در اغلب و م آمیزند هم به بزرگ دسته های در
حقیر و خوار ریاضیدانان که رفتاری و شیوه م کنند– اغراق

م شمارند.
به را ریاضیات که باشد وسوسه انگیز است ن مم ابتدا در
آنالیز، جبر، هندسه، چون مجزا شاخه های از مجموعه ای عنوان
تسلط تحت هندسه آن در که گرفت، نظر در غیره، و اعداد، نظریۀ
با کارکردن هنر تسلط تحت جبر فضاست، مفهوم درک برای تالش
«پیوستار» و «بینهایت» به دستیابی تسلط تحت آنالیز نمادهاست،

آخر. ال طور همین و است
از ی با ارتباط در را مطلب حق حال، هر به تقسیم بندی، این
16Vitruvius 17Alain Connes
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در اینکه یعن نم کند. ادا ریاض دنیای مشخصه های مهمترین
ر دی ی از را باال شاخه های از هیچی که نیست ان پذیر ام عمل
بدین کرد. محروم ذاتشان و خمیره از را آنها اینکه بدون کرد جدا
به تنها که م ماند، را بیولوژی وجودی چون ریاض بدنۀ ترتیب
شود، تفکی مجزا تکه هایی به اگر و م ماند زنده کل ی عنوان

. م شود نابود
در کاوش مانند به م توان را ریاضیدانان علم زندگ
چارچوب در اندک اندک که کرد تصویر « ریاض «واقعیت جغرافیای

م شود. ار آش ریاضیدانان فردیِ ذهن
جزم و خش توصیفات برابر در عصیان با اغلب فرایند این

م گردد. آغاز کرد پیدا موجود کتاب های در م توان که فضایی از
ایشان درک که درم یابند کم کم آینده ساز و جوان ریاضیدانان
باورهای در که م کند دریافت را مشخصه هایی ریاض دنیای از
موارد، بیشتر در آغازین، عصیان گری این نم گنجد. موجود جزم
باشد، سودمند م تواند وجود این با اما م گردد، بر ناآگاه به
رهایی غالب جو و قدرت به کرنش و تکریم از را مردمان که چرا
کنند، تکیه شهودشان بر که م دهد اجازه ایشان به و م بخشد
شود. پشتیبان واقع برهان های با بتواند شهود آن اینکه به منوط
و ر ب و « «شخص شیوه ای به ، راست به ریاضیدان که گاه آن
هر م کند، ریاض دنیای از کوچ بخش دریافتن به شروع بدیع،
م تواند سفر آید،١٨ نظر به رمزآلود و مبهم آغاز در دریافت این قدر
را آریادنه١٩ ن که است حیات امری البته، گردد. آغاز خوبی به
که آنچه هر به نسبت بی وقفه م تواند شخص گونه بدین نگسست:
حال عین در ول باشد، هشیار م گردد مواجهه آن با مسیر طول در
بازگردد. سرچشمه به کرد، گم گشتگ احساس وقت هر م تواند

صورت این غیر در است. حیات امری حرکت ادامۀ همچنین
از کوچ نسبتاً محدودۀ در را خود که م کند را خطر این آدم
از را آگاه اش گونه بدین و کند، محصور فن بسیار تخصص
محدود آن رازناکِ بسا، چه و سترگ، گوناگون از و ریاض دنیای

 سازد.
ریاضیدانان که چند هر که است این اساس نکتۀ دیدگاه، این از
دنیای از گوناگون بخش های کاوش صرف را زندگ شان بسیاری
حدود پیرامون هم کرده اند، گوناگون چشم اندازهای با ریاض

هر هستند. هم رای ریاضیات در رشته ای بین ارتباطات و فاصل
بردارد، گام کاف قدر به اگر باشد، ریاضیدان سفر سرآغاز که چه
مثال، عنوان به گذاشت: خواهد پا آشنا دیاری به روزی حتماً
رم به راه ها «همۀ زتا. توابع یا ، مدول ل های ش بیضوی، توابع

معن بدین این البته است. «همبند» ریاض دنیای و م رسند»،
شایسته اینجا در و همانندند، ریاض بخش های همۀ که نیست
نقل برداشت»٢٠) و «کاشت (در گروتندی از زیر گفتار که است
نخست که است، ریاض آنالیز دورنمای مقایسۀ مقام در که شود
باقیماندۀ که جبری، هندسۀ دورنمای با م کرد، کار زمینه آن در
باور و گمان این «هنوز گذراند. زمینه آن در را ریاض اش زندگ
دشت های که گویی م آورم، خاطر به را ( ذهن کامال (البته نیرومند
در ناگاه را خود و م گذارم سر پشت را تیره گون و خش وسیع

سرزمین م یابم؛ باروری و ثروت از پربرکت موعودِ» «سرزمین
که جا هر و م شد گسترده بینهایت تا که پربرکت و حاصلخیز
باری آن از تا م کاویدی، یا م یازیدی دست آن در م خواست

آوری.» گرد
م کنند اتخاذ رایانه عمل روش و سب ریاضیدانان بیشتر
دنیایی م بینند؛ « ریاض «دنیای این کاشفان سان به را خود و
از ترکیبی با را ساختارش و نم کشند پرسش به را وجودش که
از چندان شهود م کنند. ار آش منطق اندیشۀ از انبوه و شهود
٢١ والری پال فرانسوی شاعر توسط که گونه (آن شاعرانه» «تمایل
نیازمند منطق اندیشۀ که حال در نیست، متفاوت است) شده تاکید

است. تمرکز شدیدِ دوره های
این از را خودش دریافت که م سازد ذهن تصویری نسل هر
و بیشتر که م سازند ذهن ابزاری ایشان م کند. منعکس دنیا
از جنبه هایی بتوانند ذر ره این از تا م کند نفوذ دنیا این در بیشتر

بود. پنهان ایشان نظر از این از پیش که کنند کشف را هست
بین نامنتظره ای پل های که م شود جالب وقت کار
ایجاد ذهن تصویر در که م شوند، پدیدار ریاضیات از بخش هایی
بودند. جدا و دور هم از پیشین نسل های ریاضیدانان وسیلۀ به شده
که م دهد دست آدم به احساس این دهد، رخ امر این که گاه آن
بخش هایی که مه ای م راند، کنار به را حائل مه ای نسیم ناگاه
فردی کار در م کرد. نهان دیده ها از را ریاض زیبای چشم انداز از

آن در که شدم، دعوت سیاتل در همایش در شرکت برای کار آغاز در خوشبختانه، بود. چند جمله ای ها ریشه های ان یابی م ریاض دنیای از من دریافت آغازین ١٨نقطۀ
شدم. آشنا (عامل ها) فاکتورها روی آینده ام کارهای تمام ریشۀ با

پسیفایی شهبانو و (Minos) مینوس شاه دختر ساری، می و شراب رب النوع (Dionysus) دیونایسوس، همسر آریادنه است. (Ariadne) آریادنه ن گلوله داستان ١٩منظور
به تا داد تسیوس به ن گلوله ی همراه به را جادویی شمشیر او کرد. خیانت ازدواجش پیمان به شد (Theseus) آتن تسیوس عاشق که هنگام او اما بود. (Pasiphaë)
که رساند مارپیچ مرکز به را خود و کرد باز را ن گلوله رساند، تو دهلیز هزار به را خود تسیوس کند. نابود را نیمه گاو نیمه انسان هیوالی (Minotaur) مینوتور، آن وسیله

م. کرد. پیدا را بازگشت راه آریادنه ن گلوله کم به و کشت، را مینوتور م کرد. زندگ آن در مینوتور
20Récoltes et Semailles (Harvests and Sowings) 21Paul Valery
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پیش فیزی با ارتباط راه از بیشتر بزرگ فت های ش چنین خودم
رخ فیزی در طبیع گونه ای به که ریاض مفاهیم است. آمده
از م شوند. اساس مفاهیم آدامار٢٢، قول به اغلب، م نُمایند
نم گذارند نمایش به را زودگذری تازگ مفاهیم «این آدامار نظر
تاثیر تحت را افکارش و ابزار  با مانده ریاضیدانِ م تواند اغلب که
از که م گذارند نمایش به را ناکرانمندی پربار تازگ ه بل ذارد، ب

م جوشد.» اشیا ذات و طبیعت
به خواهم آورد. پایان به «عمل تر» اندرزهایی با را مقاله این
است « خاص «مورد ریاضیدان هر که باشید داشته توجه روی، هر

گرفت. جدی خیل را اندرزها این نباید و
پیچیده مسأله ای با که وقت سالم بسیار تمرین ی پیاده روی.
که است این دارد) کار و سر محاسبات با اغلب (که هستید درگیر
را محاسبات و بروید طوالن پیاده روی ای به قلم) و کاغذ (بدون
این دارای ساکن به ابتدا اینکه از مستقل دهید، انجام ذهنتان در
بدین محاسبات که است سخت «خیل آیا که هستید احساس
اگر حت شود». انجام پیاده روی) حین در ذهن طور (به صورت

زبردست و مهارت و م پرورد را دسترس در حافظۀ نشود، موفق فرد
م کند. قوی و دقیق را شخص

به م توانند سخت به معموال ریاضیدانان کشیدن. دراز
صورت شدیدترین به که وقت که دهند توضیح زندگ شان شری
م کشند. دراز مبل روی تاری در که است هنگام م کنند کار

تمام در رایانه صفحه های چنگ اندازی و ایمیل با بدبختانه،
تمرکز، و گوشه گیری به دستیابی فرصت ، ریاض مؤسسه های

م شود. باارزشتر، حال عین در و نایاب تر،
رهنمون نو ریاضیاتِ کشف به که فرایندی در بی پروایی.
چند هر کردن بررس مرحلۀ دارد. وجود مرحله چندین م شود
مرحلۀ است. تمرکز و سلیم عقل نیازمند تنها اما است، ترسناک که
این ، معن ی به دارد. متفاوت کامال ماهیت تعقل خالقانه تر
است، شخص نادان و جهل از ناش محافظت نوع نیازمند مرحله
همواره دلیل ی و هزار از را شخص همچنین، امر، این که چرا
توسط ناموفقانه که م کند حفظ مسأله ای به نپرداختن برای موجود

است. شده حمله  ر دی ریاضیدانان بسیاری
مراحل شامل که کاریشان، زندگ ط در ریاضیدان ها . موان
دریافت پیش چاپ هایی رقبا و هماوردان از م شود، نیز نخستین
تنها م کنند. گسیختگ درهم احساس رو این از و م کنند،
و دلزدگ احساس این که است این دارم اینجا که پیشنهادی
تبدیل کردن کار سخت تر به مثبت انرژی از تزریق با را نارضایت

نیست. آسان همیشه کار این انجام روی، هر به کنند.
«ما گفت وقت ارانم هم از ی اکراه آمیز. پذیرش
م کنیم.» کار دوستان از اندک اکراه آمیز تائید برای (ریاضیدان ها)
است، انزوایی ماهیت دارای پژوهش کار که آنجا از است، درست
آدم ول هستیم، مقبولیت و تائید آن نیازمند طریق به و شدت به
خود حقیق داور تنها ، واق در باشد. داشته انتظار خیل نباید واقعاً
فرد خود خوبی به وضعیت در ری دی شخص هیچ است. شخص
به زیاد دادن اهمیت و است، شده انجام کاری چه بداند که نیست
به کنون تا قضیه ای هیچ است: وقت اتالف ران دی پندار و گمان
گونه همان است. نشده ثابت رای گیری ی از نتیجه ای عنوان
اهمیت م کنند فکر ران دی آنچه به «چرا است گفته فاینمن٢٣ که

؟» م ده
م داف٢۴ دوسا ۴

هم نسالنم از متفاوت بسیار وضعیت در را بزرگسال ام دوران زندگ
زندگ که کنم فکر که آمدم بار گونه این همواره کردم. شروع

خانواده جانب از حال عین در و داشت، خواهم مستقل حرفه ای
بپردازم. ریاضیات به که م شدم تشویق بسیار مدرسه سوی از و
داشت محشری ریاض معلم دخترانه ام مدرسۀ معمول، خالف بر
در داد. نشان من به را حسابان و اقلیدس هندسۀ زیبایی که
که آنجا از و نبودم، قائل [تجربی] علوم معلمان برای احترام برابر،
به هرگز نبودند، بهتر چندان علوم رشته های در نیز اه دانش استادان

نیاموختم. فیزی درست
که داشتم زیادی انگیزۀ محدود، فضای این در موفق بسیار
اعتماد جنبه ها بعض از که حال در شوم. ر پژوهش ریاضیدان
زیادی کاست احساس ر دی جنبه های از داشتم، زیادی نفس به
را [جامعه] پیام این که بود این بنیادی ل مش ی م کردم.
و هستند دوم درجۀ از ریاض نظر از زنان که بودم کرده جذب
واقعاً و نداشتم مونث دوستان شوند. گرفته نادیده باید نتیجه در
هوشم م کردم فکر نم دانستم، قدر را خودم خاص زیرک و هوش

درست به هوش نه و زنانه) (ویژگ است عمل و خسته کننده
مطلب این بیان برای زیادی روش های مردانه). (ویژگ خالق
مردان ول م دارند نگه روشن را خانه اجاق زنان داشت: وجود
موسیق اند و شعر الهه های زنان م کنند، سیر بیرون دنیای در
شدن ریاضیدان برای واقع جنَم و روح زنان نیستند، شاعر ول
برای زیادی روش های هنوز و آخر. ال طور همین و ندارند، را
فمینیستم دوستان بین تفنن نامه ای اخیراً است. مطلب این ابراز
متناقض و مشترک پیشداوری چندین که م گشت دست به دست
22Jacques Salomon Hadamard 23Richard Phillips Feynman 24Dusa McDuff
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بود این پیامش و م کرد، فهرست علم مختلف زمینه های در را
نیستند. است ارزشمند بسیار که آنچه هر درک به قادر زنان که

توانسته که بود این شد ار آش بعد کم که ری دی ل مش
کم بسیار ریاضیات که حال در بنویسم موفق پایان نامۀ بودم

بود، نُویمن٢۵ فون جبرهای زمینۀ در پایان نامه ام بودم. آموخته
آن در نم شد. مربوط حقیق ای معن هیچ به من برای که
چیز تقریباً حال عین در و نم دیدم جلو سوی به راه زمینه
تحصیالت سال آخرین در که هنگام نم دانستم. نیز ری دی
کوهومولوژی زمینۀ در مقاله ای گلفَند٢۶ رسیدم، و مس به تکمیل ام
و بخوانم. که داد منیفلد ی روی برداری میدان های ل جبر
منیفلد که نم دانستم چیست، کوهومولوژی که نم دانستم من
که نم دانستم و چیست، برداری میدان که نم دانستم چیست،

چیست. ل جبر
آموزش اشتباه از ناش حدی تا جهل این که چند هر

نیز ریاض گسترده تر دنیای با من ارتباط عدم به بود، تخصص محور
بودن ریاضیدان با را بودن زن ونه چ که ل مش این برم گشت.
کرده حل جداگانه زندگ دو هدایت و یری پی با اساساً دهم آشت
تغییر با گرفت. شدت و مس از بازگشت از پس من انزوای بودم.

خیل داشتم، اندک راهنمایی توپولوژی، به تابع آنالیز از رشته
آیم. نظر به نادان و ناش زیاد پرسش های پرسیدن با که م ترسیدم
مرا که داشتم خردسال کودک پست دکتری مرحلۀ در حال، عین در

درک هیچ بی مرحله، آن در م کرد. درگیر بسیار عمل الت مش با
از خبر بی م آموختم خواندن با بیشتر ورزیدن، ریاض فرایند از
اندیشه های، کردنِ امتحان و پرسش ها صورتبندی که اساس نقش
اینکه از شناخت همچنین م کند. ایفا شخص خود خام بسا، چه
خودبه خود خوب چیزهای نداشتم. بسازم را حرفه ایم زندگ ونه چ
کرد اقدام ر دی شغل های و پژوهشیاری٢٧ برای باید نم آیند: پیش
که راهنمایی داشتن قطعاً داشت. جالب همایش های به نگاه و
پیشنهاد الت مش چنین با داشتن کار و سر برای بهتری روش های

است. کم کننده کند
بپرسم. خوب سئوالِ ونه چ که بیاموزم بود الزم بیشتر احتماال

کاف قدر به آموختن تنها نه شخص کار دانشجو، ی عنوان به
دهد جواب را ران دی توسط شده مطرح پرسش های بتواند که است
که کند تنظیم پرسش هایی ونه چ که بیاموزد باید همچنین ه بل
مطلبی آموختن هنگام به برسند. جالب جاهایی به است ن مم
ران دی توسط قبال که پیچیده ای نظریۀ از استفاده با اغلب جدید،
با اغلب اما م کردم. شروع مطلب وسط از بود شده داده بسط

دورتر م توان که مثال هاست و پرسش ها ساده ترین از کردن شروع
سپس و م کند آسان فهم تر را اساس مسالۀ امر این زیرا دید، را
عنوان به دهد. دست به را آن به جدیدی رهیافت که بسا چه
در گرومف٢٨ نافشردگ قضیۀ روی که داشتم دوست همواره مثال،
با که شیوه هایی بر محدودیت هایی که کنم، کار همتافته٢٩ هندسۀ
این م کند. تحمیل کرد کار همتافته گونه ای به م توان گوی ی
است، طنین انداز من برای طریق به هندس و اساس بسیار نتیجۀ
ری کاوش به آنجا از که م سازد برایم استواری پایۀ گونه بدین و

م پردازم.
تالش حاصل ریاضیات که آگاه اند بیشتر خیل مردم روزها این

از تنها را خود معنای  ایده  درخشان ترین حت است: ان هم
از درک شخص که وقت م گیرد. موضوع کلیت با رابطه اش
به کند. کار تنهایی به که است ثمر مثمر و مهم بسیار دارد، زمینه
آموختن کار در شخص که هنگام به ران دی با مراوده روی، هر

است. حیات امری است
ارتباط، این نمودن آسان برای زیادی موفقیت آمیز تالش های
همایش ها، و نشست ها تغییر ساختمان ها، ساختار تغییر طریق از
از رسم کمتر گونه ای به همچنین و ده ها، دانش برنامه های تغییر
فت انگیز ش چقدر است. شده سخنران ها، و سمینارها تغییر طریق
ریاضیدان که وقت م کند تغییر سمینار ی فضای ونه چ که است
سئوال هایی رسیدن، نظر به خسته و چرت زدن جای به ، سوت پیش
گونه بدین و م کند روشن ران دی برای را موضوع که م پرسد
جوان) و (پیر افراد م کند. باز شرکت کنندگان برای را بحث
کاست های و تخیل، فقدان ناآگاه شان، دادن نشان ترس از اغلب
به موضوع برابرِ در اما م ر وند. فرو وت س به ر دی کشندۀ
از آموختن برای چیزی کس هر ، ریاض زیبایی به و دشواری
بسیاری خوبِ و کوچ کارگاه های و همایش ها حاال دارد. ران دی
بارۀ در بحث آنها در که است نحوی به آنها سازمان ده و هستند
و جهت ها صورتبندی بارۀ در همچنین و خاص نظریه های جزئیات

م شود. انجام آسان به جدید پرسش های
است مردانه ذات طوری به ریاضیات که اندیشه این چند هر
بودن زن دادن آشت ونه چ ل مش است، شایع کمتر خیل ر دی
ما که نم کنم فکر است. اهمیت حائز هنوز بودن ریاضیدان با

ول داریم، حضور ریاض دنیای در شاید و باید که گونه آن زنان
نظر در استثنایی و خاص موردهای عنوان به که داریم حضور آنقدر
در زنان برای نخست درجۀ در که نشست هایی من نشویم. گرفته
این فضای م یابم؛ ارزنده انتظار خالف بر را شده اند گرفته نظر
25John von Neumann 26Israel Moiseevich Gelfand 27fellowship 28Gromov’s non-squeezing theorem 29Symplectic Geometry
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بحث به که است زنان از پر سخنران اتاق که وقت نشست ها
طور به که گونه همان همچنین، است. رگونه دی مشغول اند ریاض
ونه چ که است این حقیق مسالۀ است، شده فهمیده فزاینده ای
باشد، خالق ریاضیدان م خواهد که حال عین در جوان فرد هر
مردم که گاه آن کند. فراهم رضایت بخش شخص زندگ بتواند

راه درست به کنند، مطلب  این روی کار به شروع جدی طوری به
پیمود. خواهیم را درازی 

سرنَک٣٠ پیتر ۵
را دکتری دانشجوی مالحظه ای قابل تعداد سالیان ط در من
واجد تجربه با مربی ی عنوان به مرا شاید که کرده ام، راهنمایی
دانشجویی که وقت م کند. اندرزنامه این نوشتن برای صالحیت
که بوده ام خوشبخت کاف قدر به (و م کنم راهنمایی را باهوش
که است این مثل دانشجو] [با تعامل داشته ام) را ایشان از خود سهم
پیشنهادهایی تنها و ردد ب طال دنبال به جایی در ویی ب کس به
استعدادشان و مهارت با دانشجویان که وقت . ده ارائه مبهم
پس البته، (و م یابند الماس طال جای به م شوند کار به دست
خوداری بودم» گفته تو به که «من گفتن از نم تواند آدم آن از
استاد نقش ری، دی بسیار موارد در همچنین و موارد، این در کند).
و م کند تشویق مربی است: مربی ی شبیه بیشتر سوت پیش
جالب مسائل روی تربیت تحت شخص م کند حاصل اطمینان
است. خبر با هستند دسترس در که اساس ابزار از و م کند کار
تکرار را ویژه ای پیشنهادهای و نکته ها که دریافته ام سالیان گذر در

برخ اینجا در باشند. درآمده آب از مفید است ن مم که م کنم
م کنم. فهرست را پیشنهادها و نکته ها این از

نوین نوشتگان خواندن باید م آموزید، را رشته ای که وقت (١)
مسلم استادان مقاله های با ویژه به ، اصل مقاله های مطالعۀ با را
شرح های التِ مش از ی کنید. ترکیب نظر، مورد موضوع

خیل م توانند متون این که است این مباحث از بعض اخیرِ
برهان ها جدید نویسندۀ هر که آنجا از باشند. جذاب و ی دست
به شرح ها این م یابد، نظریه ی از هوشمندانه تری شرح های و
پیدا تکامل برهان ها»ست «کوتاهترین شامل که شرح سوی
دانشجوی که هستند ل ش به اغلب شرح ها این بدبختانه، م کند.
برهان ها این کس ونه «چ که م برد فرو اندیشه این به را تازه کار
م توان معموال اصل متون به مراجعه با است؟» کرده ابداع را
که دریافت و است یافته تکامل طبیع طور به موضوع که دید
گام های (آن است. رسیده نوینش ل ش به موضوع این ونه چ

حیرت زده ابداع کننده نبوغ از را شخص که هوشمندانه و نامنتظر
کمتر خیل گام هایی چنین اما م مانند، باق همچنان م کنند
مثال، عنوان به کند.) فکر است ن مم شخص که هستند آن از
نظریۀ با ارتباط در وایل٣١ اصل مقاله های م کنم توصیه معموال
مشخصۀ دستور آوردن دست به و فشرده ل گروه های نمایش
همچنین، شوند. مطالعه نوین نوشتگان از ی کنار در وایل٣٢
که م کنم سفارش کس به را وایل ریمان٣٣ رویۀ مفهوم کتاب
رویه های نوین نظریۀ بارۀ در م خواهد و م داند را مختلط آنالیز
زمینه های از بسیاری در زیادی اهمیت که نظریه ای بیاموزد، ریمان
برجسته ای ریاضیدانان آثار مجموعه مطالعۀ همچنین دارد. ریاض
آموختن بر عالوه آثار] این مطالعۀ [با است. آموزنده وایل مانند
ونه چ ریاضیدانان این ذهن که دریافت م توان ایشان قضیه های
که است فکری طبیع سیر خط ی همواره تقریباً م کند. کار
گسترش ها ذر ره این از و م رسد ر دی مقالۀ به مقاله ی از
امر این م شوند. احساس و درک ناگزیر به معین تحوالت و

گردد. واق الهام بخش بسیار م تواند
به را متعارف» «فرضیه های و جزم عقاید باید ر، دی سوی از (٢)
مطرح باهوش افراد توسط فرضیه ها این اگر حت ببرید سئوال زیر

خاص موارد اساس بر متعارف فرضیه های از بسیاری باشند. شده 
اوقات گاه موارد، آن ورای در شده اند. مطرح م فهمد شخص که
به تنها شخص هستند: خیال و رویا از بیش کم فرضیه ها این
پیشنهاد خاص موارد که تصویری از کل تصویر که است امید این
کجا که م دانم که هستند مواردی نباشد. متفاوت خیل م کنند
آن درست به عموم باور که کرد م ح اثبات به شروع فردی

درست جدی طور به اینکه تا نکرد پیشرفت هیچ و م داد گواه
ناراحت کننده کم را این ر، دی سوی از برد. سئوال زیر به را آن
بر تردید و ش سایۀ ، معقول دلیل هیچ بی ، گاه که م بینم
اثبات پذیری بر یا ریمان، فرضیۀ مانند خاص، فرضیه های بعض
دانشمند، ی عنوان به که چند هر شود. افکنده فرضیه ها، این
با ارتباط در ویژه (به کرد اتخاذ منتقدانه  برخوردی طرز باید قطعاً
نظر از کرده ایم)، ابداع ریاضیدان ها ما که مصنوع اشیاء از بعض
بارۀ در و ریاض مان هست بارۀ در باورهایی که است مهم روان

باشیم. داشته است اثبات پذیر آنچه و است درست آنچه
قطعاً برهان ی نکنید: قاط «آسان» با را « «مقدمات (٣)
مثال های ، واق در باشد. ساده اینکه بدون باشد مقدمات م تواند
به را آنها برهان پیچیدگ اندک که موجودند قضیه هایی از زیادی
در م سازند، مال بر را زیربنایی ایده های و م کند درک قابل آسان
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ٢۴

م کند احتراز پیچیده مفاهیم از که برهان مقدمات شرح که حال
دادن قرار ی مواظب واحد، آن در م کند. پنهان را برهان راز
که (عبارت استدالل٣۴» ی «قدرت با یا کیفیت با پیچیدگ

خیل ببرم: کار به معن این به زیاد دارم دوست معلوم قرار از
باشید. گذاشته اند) سرم به سر باره این در پیشینم دانشجویان از
کار به که دارد وجود گرایش جوان ریاضیدانان از بعض بین در
آنچه که است معن این به برق و پرزرق و پیچیده زبان بردن

وقت نوین ابزار وجود، این با است. عمیق و ژرف م دهند انجام
شوند. ترکیب نو ایده های با و شوند فهمیده خوبی به که قدرتمندند
و م کنند کار اعداد) نظریۀ (مثال زمینه ها بعض در که افرادی
است، ابزار گونه این آموختن الزمۀ که را، زیادی زحمت و زمان
م دهند. قرار بی اندازه ضرری و زیان معرض در را خود نم گذارند

ی تنها با ساختمان ی کردن خراب مانند ابزار این نیاموختن
فردی باشید، ماهر خیل نه اس از استفاده در اگر حت است. نه اس
ندارد نیازی و دارد کار این انجام برای عظیم برتری بلدوزر ی با

باشد. ماهر هم آنقدرها که
شدن ناامید اگر و است ناامید کننده ریاض پژوهش کار (۴)
ریاضیات صورت این در کنید، عادت بدان نم توانید که است چیزی
اوقات بیشتر نباشد. شما برای آرمان و مطلوب پیشۀ است ن مم
به یا آنگاه نم شود، شما شامل امر این اگر و م افتد، گیر آدم
پیشاپیش که هستید مسائل با درگیر یا استعدادید با استثنایی طور
اخیر نوع از کردن کار برای جا کنید. حل باید ونه چ م دانستید
برخوردار باالیی کیفیت از م تواند کار نوع این و است، موجود
با جانفرسا، و سخت کار با رف ش پیشرفت های بیشتر ول باشد،
اندک پیشرفت طوالن دوره های و زیاد اشتباه گام های برداشتن
از جنبه این که هستند راه هایی آمده اند. دست به پسرفت، حت یا
کار هم با زیادی افراد روزها این م کند. ناخوشایند کمتر را پژوهش
تخصص های آوردن هم کنار روشن برتری بر عالوه که م کنند،

قسمت ران دی با را ناامیدی که م دهد اجازه فرد به گوناگون
در (و است بزرگ مثبت نقطۀ امر این مردم، بیشتر برای کند.
آوردن دست به خاطر به اعتبار و خوش از متناظر سهم ریاضیات
بزرگ، دعواهای و جنگ به کنون، تا کم دست بزرگ، پیشرفت ی
نشده منجر است، داده رخ دانش شاخه های ر دی در که طوری به
حوزه ای همواره که م کنم سفارش دانشجویان به اغلب است).
هنوز مسائل این آسان ترین باشند. داشته دسترس در را مسائل از
دهد رضایت مندی احساس شما به که باشد سخت کاف قدر به باید
مورد بخت یاری با و چیست؟) هدف احساس، این بدون که (چرا
مسائل از حوزه ای و محدوده باید سپس شود. واق ران دی عالقۀ
مسائل باید مسائل آن سخت ترین که باشید، داشته برانگیزتر چالش
زمان ط در مسائل گونه این به باید شخص باشند. عمده حل نشدۀ
است مهم کند. نگاه گوناگون دیدگاه های از آنها به و شود حمله ور
و دهید، قرار سخت بسیار مسائل حل احتمال معرض در را خود که

شوید. بهره مند بخت یاری اندک از شاید
به بروید، ده تان دانش عموم سخنران های به هفته هر (۵)
کرده انتخاب خوبی سخنران های سازمان دهندگانش که امید این
داشته ریاض عرصۀ از وسیع آگاه که است مهم باشند.
در مردم که پیشرفت و جالب مسائل آموختن بر عالوه باشید.
مطلبی بارۀ در سخنران که وقت اغلب، دارند، ر دی زمینه های
شده برانگیخته ایده ای م توانید م کند، سخنران متفاوت کامال
است ن مم [ سخنران ط [در همچنین، . باشید داشته ذهنتان در
آن به که مسائل از ی به م تواند که بیاموزید نظریه ای یا فن
برجسته ترین از زیادی تعداد اخیر، دوران در شود. اعمال م پردازید
از ایده هایی از نامنتظَری ترکیب از قدیم مسائل حل های راه

گرفته اند. نشأت ریاض گوناگون شاخه های

گلستان اه دانش ∗

عزیز! ای بدان
گزاف! به نه است، حساب به کار که

رفت! بباید دراز راه افتد پی بر را نقطه این ، سال تا و

همدان عین القضات

34the beef of an argument
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