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تا ‐آزمایش رسم از ریاضیدان، ی «بقای کتاب از کوچ بخش برگردان زیر متن
انجمن توسط میالدی ٢٠٠٩ سال در که است کرنتز ج. استیون تالیف « بازنشستگ

زندگ مختلف مراحل به مؤلف کتاب این در است. شده منتشر (AMS) ا آمری ریاض
تا غیررسم صورت به استخدام بدو از ا، آمری اه های دانش در ریاضیدانان حرفه ای
ارائه نیز راهنمایی هایی و توصیه ها بخش، هر در عالوه به م پردازد. ، بازنشستگ
ریاضیدانان برای م تواند ،AMS از اجازه کسب از پس کتاب، این کامل ترجمۀ م کند.

باشد. مفید و جذاب نیز ایران

بمیر یا کن چاپ یا
Publish or Perish

منیری∗ مرتض برگردان:

با و مهمترین از ی درعین حال و کارها سخت ترین از ی
خود، پژوهش برنامه توسعه داد، خواه انجام که آنها ارزش ترین
افزایش موجب کارها، این انجام آنهاست. انتشار و قضیه ها اثبات
در شرکت ، سخنران ارائه برای م شود، شما بین الملل شهرت
دعوت جا همه به مشابه، موارد و ویژه میهمان عنوان به کنفرانس ها،
آشنا نا ان های م به است. عال زندگ ای حقیقتاً این م شوید،
( اران هم که، آرزومندیم (و، هم قطاران و دوستان م کنید، سفر
که کرد خواهید ایجاد کاری ه شب ی و داشت، خواهید جا همه
م دهد. افزایش را بازده تان و م کند تقویت را شما فعالیت های
با کتابش (در ویلسون لوگان میالدی، ١٩۴٢ سال در که، زمان
حرفه) ی جامعه شناس زمینه در مطالعه ای : آکادمی مرد عنوان
م توانسته سخت به کرد، وض را بمیر» یا کن چاپ «یا اصطالح
است. بوده معن داری و پیش گویانه اصطالح چه این که کند تصور
شهرت م خواهید اگر کنید، پیشرفت خود حرفۀ در م خواهید اگر
م خواهید اگر شوید، رسم م خواهید اگر کنید، تثبیت را خود
سخنران ها ارائه برای م خواهید اگر آورید، دست به را پژوهانه ای
به را خود اران هم تحسین و احترام م خواهید اگر شوید، دعوت
کنید. چاپ است بهتر صورت این  در را!)، رئیستان (و آورید دست
نهایت در است ن مم اما نباشد، مرگ است ن مم این، زین جای

بودید. مرده کاش که کنید آرزو

خوب زمان مدیریت موفق، انتشارات برنامه ی داشتن الزمۀ
نم توانید آنجا، و اینجا دقیقه بیست وقت صرف با شما است،
به نیاز مطمئناً شما بنویسید. را مقاله ها و کنید اثبات را قضیه ها
ضروری ایده های بتوانید تا داشت خواهید طوالن زمان بازه های
به این صورت درغیر شوید. متمرکز خود ریاضیات بر و کنید جذب را
و سرسخت مستلزم همچنین هدف این رسید. نخواهید هیچ جایی
زیرا، است. شجاعت مقداری ، درواق و مالحظه، قابل اراده و عزم

آکادمی اه فروش پیشخوان در را خود ایده های آنکه منظور به
م بایست و باشید، داشته راس اعتقاد آنها به م بایست دهید، قرار
رد شما مقاله های گاه باشید. آماده افترا اه) (گاه و انتقاد برای
برای شما تقاضای م شوند، قط شما پژوهانه های گاه م شوند،
کنفرانس) آن در شرکت برای مال کم (یا کنفرانس در شرکت
مهم این باشید: داشته یاد به همیشه نم شود. پذیرفته همیشه
چندبار که است مهم این م افتید؛ زمین به چندبار شما که نیست
شما به امور بر بیشتری کنترل خوب، زمان مدیریت برم خیزید.
به و شد، خواهید غیرمنتظره چیزهای اسیر کمتر شما م دهد.
موجود شرایط از را استفاده بهترین بود خواهید قادر بیشتر دفعات

ببرید. پیش به را خود حرفه و کار و نید ب
خیل و مستقل، خیل ورزیده، خیل باسابقه، خیل شما اگر

در تنهایی به باشید قادر است ن مم دراین صورت هستید، مبتکر
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تعداد تنها دهید. انجام عال کار وفور به و بنشینید خود کار دفتر
که هستید آن نیازمند شما کارند. این به قادر ما از کم خیل
دارید نیاز شما نید. ب نظر تبادل آنها با و ببینید را ر دی ریاضیدانان
تا دارید نیاز شما کنید. احساس را خود پیرامون ریاضیات نجوای تا
کلمات ببینید، کار حین در را ر دی ریاضیدانان بروید، سمینارها به
در شما که است دلیل این به ویید. ب سخن زبان آن به و بشنوید را
هستید. ریاض پژوهش موسسۀ یا اه دانش ریاض گروه ی
ذارید، ب اشتراک به را خود ایده های تا م سازد قادر را شما این
مورد در ران دی عکس العمل شود، دستگیرتان چیزی ران دی از

دریابید. را خود فرضیات و حدسیات
فعال پژوهش برنامه ی قادرند که هستند ما از کم تعدادی
اسمیل استیو که حربه، ی کنند. حفظ بیشتر یا سال چهل برای را
و پاریس از واروپولوس نی و پرینستون از نلسون اد و برکل از
کاربرده اند، به نفس به اعتماد و موفقیت با کلیدی چهره های ر دی
را شما این است. بوده سال چند هر از پس کاری زمینۀ تغییر
حفظ را شما هیجان و شور و اشتیاق و م  دارد، نگه جوان و بانشاط
زیرا م کنند متوقف را کردن پژوهش مردم، از بسیاری م کند.
هدف زمان طول در شما اگر است. رفته بین از آنها پژوهش زمینۀ

افتاد. نخواهد برایتان اتفاق چنین دهید، تغییر را خود
رسانده اید، پایان به را تکمیل تحصیالت دوره تازه که زمان
با و سرعت به که م باشید افرادی زمرۀ از و بوده خوش شانس اگر
دورۀ ی از دراین صورت م کنند، آغاز را جدیدی فعالیت موفقیت
شما برد. خواهید لذت بیشتر یا ساله ده پرمحصول و آفرینندگ
، تکمیل تحصیالت دوره تجربۀ  از که حرکت ای انرژی براساس
هدف، جاذبۀ و ، جوان اشتیاق خود، رسالۀ استادراهنمای ایده های
کم رنگ زمان گذر با موارد این همۀ م کنید. عمل کرده اید کسب
خارج توجه منظر از حت و م کنند تغییر حوزه ها م شوند.
شما و م شوند، وفا ش و م زنند جوانه نو ایده های م شوند.
شد خواهید بیدار کنید. روزی حرکت آنها همۀ پابه پای نم توانید

پژوهش حوزۀ تاثیرگزاران از ی ر دی که شد خواهید متوجه و
افراد همۀ دهید. تغییر کامال را خود م بایست شما نیستید. خود
بنابراین ندارند. را کار این  برای مناسب زمینه های یا انرژی و منابع

خاموش ازمدت پس ر پژوهش ی عنوان به حیات بسیاری، برای
جوانان بازی ریاضیات که قدیم دیدگاه این ضرورتاً من م گیرد.
مرده اید، تعریف بنابر م شوید ساله چهل وقت شما اینکه یا است؛
مزیت از ساله پنجاه ریاضیدان ی ، واق در نم کنم. تایید را
ۀ شب است ن مم است. بهره مند دید وسعت و تجربه کامل، بلوغ
مورد در آنها با که باشد داشته هم قطاران و اران هم از وسیع
پایایی مورد در خود بزرگ قضیۀ موستو دن م کند. بحث ایده ها
اندرو کرد. اثبات داشت زیادی سن که زمان را متقارن فضاهای
اثبات را فرما آخر قضیۀ تیلور) ریچارد (و او که بود ساله چهل وایلز
باشید. راس بنابراین دارد. وجود هم ری دی مثال های کرد.

باشد. راه در هنوز است ن مم بهترین
حوزۀ تدریج شدن سرد که است آن امر این ر دی پیغام اما

ریاض زندگ نیست. رسیدن خط آخر به معن به شما پژوهش
دادن انجام برای زیادی جالب کارهای و دارد، زیادی مختلف ابعاد
در م توانید شما بنویسید. کتاب ی م توانید شما دارد. وجود
برنامۀ در م توانید شما کنید. مشارکت آموزش برنامه های توسعۀ
عنوان به م توانید شما کنید. اری هم حرفه بهبود برای مل

کل قاعدۀ ی کنید. خدمت Notices of the AMS سردبیر
دارید. نگه باز را خود گزینه های دامنۀ که است آن

ی م توانید، که قدر هر یا روزانه، رفتن چای صرف برای
تا کرد خواهد کم شما به این است. مفید و دوستانه عادت
شانس شما به و شود، حفظ م گذرد گروهتان در آنچه با ارتباطتان
دارید دوست هرچه یا ریاضیات دربارۀ غیررسم گفتگوی ی
م کند، چه هرکس م گذرد، گروه در آنچه از حس این م دهد.

کس چه مال و م شود دنبال اشتیاق با کس چه پژوهش برنامۀ
و طراوت بخش این م دهد. شما به است، خورده بن بست به
پروژه های یا جدید اری های هم به م تواند این انرژی زاست.
داشت، خواهید ر دی ساعت دو یا ی چای از بعد شود. منجر جدید
در یا کنید کامل را کاری یا کنید، استفاده زمان این از تا کنید دقت

دهید. انجام را کار دو هر یا کنید فکر قضیه ها برخ مورد

بهشت شهید اه دانش ∗
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