
  نويسي من در مقاله هاي و توهم اشتباهات

  اي را تحت عنوان  مقاله خيرا ا

" 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 " 

ماه طول كشيد كه  دوحدودا . فرستادم تنظيم كرده و آن را براي چاپ به يكي از مجالت در 
 اي ايده ،يعد از گذشت دو هفته. تغيير پيدا كرد 	به  	وضعيت مقاله از 

كردم كه به مقاله فوق  در البالي كار مدام نياز پيدا مي. آن را بنويسمبه ذهنم خطور كرد و تصميم گرفتم  جديد
نتايج من با نتايج يكي از اما بعد از مدتي متوجه شدم . مراجعه كنم و برخي از نتايج آن را دوباره مرور كنم

	در مجله  2014مقاالت كه در سال  	 	 چاپ شده  	
  .همخواني ندارد

شك كردم، اما نويسندگان اين مقاله  2014نتيجه نگرفتم و به مقاله سال مقاله خودم را چند بار مرور كردم، اما 
باالخره خداوند بمن . اينكه حتي به خودم بگويم آنها اشتباه كردند را نداشتمآنقدر افراد بزرگي بودند كه جرات 

استدالل من كامال اشتباه ولي نكته بسيار . بله نتايج من غلط بود. ايراد كار كجاستشدم كه  نظري كرد و متوجه
 . نيز برداشتم .كردم و آنرا از روي سايت  به سرعت مقاله را از مجله . ظريف بود

بخشي ، خود علمي ا قبول اشتباهاتام. چند روزي خيلي ناراحت بودم، كه چرا چنين اشتباهي را مرتكب شدم
تصميم گرفتم اشكاالت خودم را بنويسم، الاقل در . دهد از كار پژوهشي است، هرچند هيچ چيز را تغيير نمي

مورد البته قابل ذكر است كه مقاله من در مجله مورد نظر يكبار  .آينده شايد كسي اين اشتباهات را مرتكب نشود
و بعد از اين مرحله مقاله  ندنبرده بود گرفته بود، ولي ايشان به اين ايرادات پيارزيابي يك داور داخلي قرار 

اشكالي ندارد، "گفت كه  هايي از درون بمن مي حتي زمزمه .به يك داور خارجي واگذار شده بود ،براي داوري
وجدان ما  اما  ."و چاپ بشه شود، بزار جواب داوري بياد، شايد اكسپت بگيره كارت كسي كه متوجه نمي

 .گيرد اجازه اين كار رو بمن نداد تصميم مي  كه هنوز يك مقدار ارزشي



، من در ادامه با است با رنگ قرمز عالمت گذاري شده 4تا  1كه بهمراه اين فايل است، اعداد  در فايل 
كرديد مختارين، فقط هر قضاوتي هم كه در مورد سواد من  .نويسم ذكر شماره، مشكل استدالل خودم را مي

  .از اين تجربيات استفاده كنيداميدوارم شما 

ولي طبق تعريف  . چگال است در  م هكنم كه نشان بد در اين پاراگراف من كلي استدالل مي - 1
 در  كند كه   جبرهاي سگال بيان مي ع ازاست و اولين اصل موضو يك جبر سگال در  

  .چگال است

‖τ‖دار است، يعني  كران فرض كردم كه  - 2 sup ∈ |   حال از رابطه. |

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ⋯ ‖ ‖ 

 نتيجه گرفتم كه، 

‖ ‖ ‖ ‖  

‖، براي هر  دانيم كه اما مي ، پس كران بااليي كه من در )يك جبر تابعي است چون ( ‖
  .باال اون رو بدست آوردم كامال غلط است

 ال در دوگان دوم خودش است، من نتيجه گرفتم كه  يك ايده در اينجا با توجه به اين فرض كه  - 3
  . كه اين هم در حالت كلي غلط است ال در دوگان دوم خودش است هم يك ايده

، داريم ∋، پس براي هر ∋شون است، چون  و در نهايت اين بند كه مهمترين - 4
  در اينجا چون . ∋

يك  پس . ∋، داريم ∋براي هر  كه چگال است، من نتيجه گرفتم در  
كه البته خود اين (  2.4	حال از  .دار است در نتيجه كران و از ) (گر  ضرب

   اما اشتباه من كجاست؟  .گيريم حكم قضيه رو نتيجه مي )نشون دادم كه غلط است 2قضيه  تو بند 



براي هر است كه  مجموعه تمام توابع پيوسته مختلط مقدار از  دانيم كه  طبق تعريف مي
تور  ∋اگر . نيست عضوي از  پس لزوما . ∋گيريم ب، نتيجه ∋

  وجود دارد به طوري كه،  در  

‖ ‖ → 0. 

  پس من نتيجه گرفتم كه،

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ → 0, 

  .نيست عضوي از    غلط است، چون اما استدالل فوق . ∋دهد كه  و اين نتيجه مي

  .داشتم گيري غلط هم استناد كردم به يك قضيه غلط و هم خودم يك نتيجه ،پس در اين بند

  :در پايان، چند نكته

اگر امتياز گرفتن از مقاالت براتون خيلي مهم نيست، حتما كار مشترك انجام بدهيد، در كارهاي مشترك  - 1
  .دنخور چشم مياشتباهات فوق كمتر به 

  .دهيد، حتما از همكاران يا دوستان درخواست كنيد كه كارتون رو بخونند اگر كار انفرادي انجام مي - 2

سعي كنيد در طول ترم مقاله سابميت نكنيد، چون در اگر مثل من تازه يك ترم است كه استخدام شديد،  - 3
  .ن استطول ترم و اوايل خدمت خيلي ذهن درگير با تدريس و حواشي آ

. تون شديد، اصال نگران نباشيد، اين مسئله در امر پژوهش كامال طبيعي استاتاگر هر لحظه متوجه اشتباه - 4
ممكن است حتي . كنيد اگر بعد از سابميت متوجه اشتباهاتتون شديد، در اولين فرصت مقاله رو 

است و  و زشتي نادرستبسيار بسيار  كار نتيجه غلطداور هم متوجه اشتباه شما نشود اما به چاپ رسوندن يك 
اگر بعد از چاپ مقاله هم متوجه  .شود كه در آينده عزت نفستون رو در امر پژوهش از دست بدهيد باعث مي

  . كنيد شديد اصال مشكلي نيست كه مقالتون رو 



مقاالتمون  مه ما تنها بفكر اكسپت شدنه ،كتريمتاسفانه تا قبل از دفاع از رساله د و يك واقعيت تلخ؛ - 5
شويم، بعد از تبديل  آزمايشي مي -هستيم، بعد از دفاع و استخدام شدن، بفكر تبديل وضعيت شدن به رسمي

قطعي كه  - رسمي. قطعي تبديل شويم -رسميبه  كه بعد از آن  هستيموضعيت بفكر ارتقا به دانشياري 
توليد ديگر حس و حال خودمان را هم نداريم، چه رسد به پژوهش و  رود چون سن و سال باال مي شويم، مي

بنده از همين امروز بفكر توليد و كشف يك پديده نادر و بسيار  برخالفاميدوارم كه شما عزيزان  .علم و ثروت
   .ميق علمي باشيد تا براي بشريت مفيد واقع شويد، نه فقط براي خودتانمفيد و ع

اله بنده كم دقتي گويم كه كار اشتباه خودم را توجيه كنم، صد در صد در جريان اين مق نمي و ختم كالم؛ اين را
خيلي  مقاالت اما اين روزها، ترجيح كميت بر كيفيتدست رفتن چند ماه تالشم،  از منجر شد به اين كردم و

ن نسل سومي هم بر اميدواريم با ظهور دانشگاههاي نسل سوم، قواني. دهد از محققان كشورمان را رنج مي
  .فضاي پژوهشي دانشگاهها حاكم گردد

  محمد فزوني

  استاديار گروه رياضي 

  دانشگاه گنبدكاووس

  1394تابستان 

 

  

  

  

  

  



  

  


