
 

 

 1ٍهصاحبِ با جَلیا گزیَ 
 ي سثضسٍیحستْیِ ٍ تٌظین: 

 
اص کطَس فشاًسِ، دسجِ دکتشی خَد دس  جَلیا گزیٍَ

 -اص داًطگاُ پیش ٍ هاسی کَسی ۹۰۰۲سیاضیات سا دس سال 
دسیافت کشد. ػٌَاى  2ساز ٍِلِکِ ٍ تحت ساٌّوایی 6پاسیس 
هسائلی در ٌّذسِ هختلظ ٍ ضبِ » دکتشی ایطاىسسالِ 
اد سیاضیات داًطگاُ است. دس حال حاضش ایطاى است «هختلظ

اسفٌذ  ۷7-۳اص تاسیخ  ،ت اقاهتطاى. دس هذّسَستي هی تاضذ
تِ ػٌَاى استاد هْواى دس داًطکذُ سیاضی، آهاس ٍ  ، ۷۳۲7

 ػلَم کاهپیَتش داًطگاُ تْشاى، ایطاى دٍاصدُ سخٌشاًی دستاسُ
سائِ کشدًذ. دس اّای لی، جبزّای لی ٍ ًوایص آًْا  گزٍُ

   اسائِ هی ضَد. حسیي سثضسٍتا  ایطاى هتي هصاحثِ ،صیش

ایذ؟  ریاضیات سَق دادُ ضذُ چغَر بِ سوت ■

اعزات ضوا اس ریاضیات هزبَط بِ چِ خ اٍلیي

 ؟چیشّایی ّستٌذ

اٍلیي خاعشات سیاضی هي هشتَط تِ صهاى      
ات هادسم ّش دٍ استاد سیاضی کَدکی است. پذس ٍ

غزا، آًْا ّا، هثال ٌّگام صشف  . تؼضی ٍقتاًذ تَدُ
کشدًذ.  ساجغ تِ هَضَػات سیاضی تا ّن صحثت هی

ّایطاى  تَاًستن چیضی اص حشف تِ خاعش داسم کِ ًوی
 تاقی دس رٌّن تؼضی کلوات ضَم. فقظ  هتَجِ 

هاًذ تِ اهیذ سٍصی کِ ضایذ تشاین هفَْم ضًَذ.  هی
ػٌَاى یک ًَجَاى تِ فیضیک ٍ ضیوی تیطتش اص  تِ

هٌذ تَدم. اگشچِ سیاضیات دس هذسسِ  ػالقِ اتسیاضی
دس صهیٌِ  ام تِ کتاتی تشاین ًسثتا سادُ تَد. صهاًی تَجِ

هکاًیک کَاًتَهی جلة ضذ. هغالة آى تشاین 
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ّای  پیطشفتِ تَد، دس ػیي حال فْویذم کِ ًظشیِ
یک کَاًتَهی صهیٌِ هکاً سیاضی هجشدی دس پس

   ٍجَد داسًذ.

راجع بِ تحصیالت ریاضی خَد تَضیح  لغفاً  ■
عَر خاظ تاثیزگذار  دّیذ. چِ افزاد یا تجزبیاتی بِ

 اًذ؟ بَدُ

آهَصش سیاضیات هي تا ٍالذیٌن آغاص ضذُ است.     
ٍقتی تِ داًطگاُ سفتن )کِ دس آى صهاى پیش ٍ هاسی 

است(، اٍلیي کَسی ًام داضت ٍ االى داًطگاُ سَستي 
تخص تَد،  کِ گزساًذم ٍ کاهال تشاین آگاّی یدسس

ای دس صهیٌِ آًالیض حقیقی تَد کِ تَسظ  دسس پایِ
ضذ. فکش کٌن ایي دسس تشای  اسائِ هی ۳استاد استشلِ

خاعشم تواًذ صیشا اص آى صهاى تَد کِ ٍاقؼا  ّویطِ تِ
تصوین گشفتن سیاضی کاس کٌن. تؼذ اص آى ایي ضاًس 

ّای هتٌَػی ضشکت کٌن کِ  کِ دس دسسسا داضتن 
 کیفیت تاٍسًکشدًی داضتٌذ. 

ایذ. آیا در سهیٌِ  ضوا در فزاًسِ تحصیل کزدُ  ■
آهَسش ریاضی در ایزاى اعالعاتی داریذ؟ اگز 

تاى هثبت است، ًظزتاى را راجع بِ تفاٍت  پاسخ
  آهَسش ریاضی در ایزاى ٍ فزاًسِ بفزهاییذ.

دٍهیي تاس است کِ تشای  ًِ ٍاقؼاً. اها هي تشای    
آین ٍ حاال احساس  ّایی تِ ایشاى هی اسائِ دسس

ّایی اص سیستن آهَصش ایشاى )حذاقل دس  کٌن جٌثِ هی
ضَم. دیذى ٍ دسک  هی هتَجِ تْتش سغح داًطگاُ(  سا

ّا ٍ فشٌّگ هحلی سیاضی خیلی جالة ّستٌذ.  سٌت
ّای جثش دس ایٌجا تیطتش اص  کٌن تشخی اص جٌثِ فکش هی

اًذ. اص عشف دیگش فشٌّگ  ضذُ پاسیس تَسؼِ دادُ
سسذ.  ًظش هی تش تِ دس فشاًسِ قَیٌّذسِ دیفشاًسیل 

تَاًذ  تِ ّویي دلیل است کِ یک ّوکاسی ػلوی هی
 دٍ عشف سَدهٌذ تاضذ. تشای ّش 

درصَرت اهکاى تحقیقات خَد را با بیاى   ■
هلوَسی تَصیف کٌیذ. آیا کاربزدّایی در سایز 

 ّا دارد؟ حَسُ
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هي اساساً دس ٌّذسِ جثشی ٍ ٌّذسِ دیفشاًسیل     
ّایی  ّای جثشی هجوَػِ کٌن. ٍاسیتِ هختلظ کاس هی

 ای هتٌاّی اص هؼادالت ّستٌذ کِ تَسظ هجوَػِ
  تشحسة تؼذادی هتٌاّی هتغیش دادُ ای چٌذجولِ

 تشای هثال  ضًَذ.  هی

  *(   )              + 

ای تِ ضؼاع ٍاحذ دس  یک ٍاسیتِ جثشی است کِ دایشُ
است. یکی اص  x  ٍyصفحِ دٍ تؼذی تا هختصات 

هَضَػات هْوی کِ هَسد تَجِ هي است، فْن ایي 
تغییش  هَضَع است کِ یک ٍاسیتِ جثشی چگًَِ

ضًَذ. تشای هثال دس  کٌذ ٍقتی هؼادالت اصالح هی هی
ٍ  سا دسًظش تگیشین tتَاًین یک پاساهتش  هؼادلِ قثل، هی

 هؼادلِ 

   *(   )   
            + 

ٍ تشای   Ct=C  داسین ، t=1  سا تطکیل دّین. تشای
t>1 ، Ct .تغییش  تا تَجِ تِ یک تیضی است

 هتغیشّای 

       √    

اگش ّای یکساًی ّستٌذ.  عَس هجشد ٍاسیتِ آًْا تِ
سا  ّای دسجِ سِ هقاعغ هخشٍعی، خنجای  تِ

 دسًظشتگیشین. تشای هثال

 (   )  *(   )   
               + 

  اًذ تِ عَسی کِ هثیي اػذاد حقیقی  p  ٍq کِ دس آى 

4p3 – 27q2 

خن تَاى دیذ کِ دٍ  صَست هی سایيًاصفش است. د
ّای جثشی هجشد  ػٌَاى ٍاسیتِ اص ایي ًَع تِ ِس دسجِ

  اگش هقذاس  یکشیختٌذ اگشٍفقظ

   

        
 

تٌاتشایي ایي خاًَادُ تشای ّش دٍی آًْا یکساى تاضذ. 
آصادی  یک پاساهتش دسستِ ،اص خن ّای دسجِ سِ

 ال اساسی دس ًظشیِ دگشدیسی ٍ داسًذ. ایي یک هث
ای هْن اص پژٍّص جاسی ایٌجاًة  یکی اص جٌثِ

دّای تالقَُ کاسّای هي هطکل تیٌی کاستش  است. پیص

ٍیژُ دس سیاضیات،  صیشا دس ػلَم هحض ٍ تِاست 
ای تیي کطف ػلوی ٍ  اغلة صهاى قاتل هالحظِ

کاستشدّای هلوَس آى ٍجَد داسد. دس حال حاضش 
 کاس هي سْین ضذى دس افضایص داًص تطشی است.

ّایی اس داًص را  ٍ حَسُهسائل پژٍّطی  چِ  ■
  هَرد هغالعِ قزار خَاّیذ داد؟در آیٌذُ 

یکی اص جزاب تشیي هسائلی کِ هی ضٌاسن تِ    
هٌسَب است. هسالِ  4سیاضیذاًی چیٌی تِ ًام چشى
تَاًذ یک هٌیفلذ  ذی هیایي است کِ آیا کشُ ضص تؼ

تشای ّا  سِ تؼذی هختلظ تاضذ. تا کٌَى تواهی تالش
اًذ. هي ّن دس گزضتِ  حل ایي هسالِ ًافشجام تَدُ

ام ٍ دس آیٌذُ  ّایی تشای حل ایي هسالِ داضتِ تالش
 هجذدا تِ اى تپشداصم.  قصذ داسم ًیض

ًظز ضوا دربارُ کارّای گزٍّی در هقابل   ■
عٌَاى رٍضی بزای پژٍّص  کارّای اًفزادی بِ

چیست؟ آیا بعضی هسائل بزای کار گزٍّی 
 باضٌذ؟ تز ًوی هٌاسب

ایي سَال ًسثتا حساسی است. صیشا تا حذی تِ     
ّای اخالقی خَد فشد تستگی داسد. تؼضی اص  ٍیژگی

دٌّذ تٌْایی کاس کٌٌذ ٍ تؼضی ًیض  افشاد تشجیح هی
ّا ّن )هاًٌذ  دٌّذ. تؼضی کاس گشٍّی سا تشجیح هی

کٌٌذ. تایذ تگن کِ  خَد هي( تِ ّش دٍ سٍش کاس هی
َد ض کاسّا تا گفتگَ تیي ّوکاساى آغاص هی خیلی اص

هؼتقذم کِ تْتشیي  کِ خَد ضکلی اص ّوکاسی است. 
تیي افشاد، ّوکاسی تیي  ضکل هوکي تشای ّوکاسی

ّای هختلف است. صیشا دس ایي سٍش  افشاد اص حَصُ
ّای هختلف سا تا ّن  تَاًٌذ اعالػات ٍ سٍش آًْا هی

دست   سا تِ ای تِ ٍاقغ اصیل تشکیة کٌٌذ تا ًتیجِ
ّا ًیاص داسم تا تشای هذتی  ضخصاً تؼضی ٍقتآٍسًذ. 

ای خاظ تِ تٌْایی کاس کٌن تا تتَاًن دیذ  سٍی هسالِ
خَد سا ًسثت تِ آى تقَیت کٌن. تؼذ اص آى، اگش 

ای اص هسالِ ًیاصهٌذ تِ  احساس کٌن ساجغ تِ جٌثِ
دّن تا  هطَست تا دیگشاى ّستن، ایي کاس سا اًجام هی

ّا تِ  تؼضی ٍقت ٍسم. دست آ  ای جذیذ تِ ضایذ ایذُ
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سسذ هسائل اص یک ًقغِ ًظش فائق آهذًی  ًظش هی
ّای دیگش تشای هْاس آًْا الصم است.  ًیستٌذ ٍ سٍش

تایذ اقشاس کٌن کِ اص ّوکاساًن صیاد آهَختن ٍ هؼتقذم 
ّوکاسی تشای تَسؼِ ػلن ٍ داًص اهشی ضشٍسی 

 است. 

در اهز پژٍّص چِ حسی را خیلی با ارسش یا  ■
 فتیذ؟هَلذ یا

ایي سَال خیلی سادُ است. فْن چیضی دس ظاّش     
ّا یا حتی  هثْن ٍلی دس ٍاقغ سادُ است،  تؼذ اص ّفتِ

ّا گوشاّی. تِ ًظش هي چیضی صیثاتش اص ایي  تؼذ اص هاُ
حس ٍجَد ًذاسد کِ تَ چٌیي چیضی سا تفْوی. اها 

 هتاسفاًِ ایي یک احساس صٍدگزس است. 

داریذ کِ تاسُ ای بِ افزادی  چِ تَصیِ  ■
 خَاٌّذ ریاضیات را آغاس کٌٌذ؟ هی

اهشٍصُ، دس سشاسش جْاى، ٍضؼیت داًطگاّی دس     
ٍیژُ، دس سیاضیات هحض( ًسثتاً  سیاضیات )ٍ تِ

تِ دست آٍسدى ضغل تِ دلیل سقاتتی دضَاس است. 
تَدى آى اغلة دضَاس است. سٍی پژٍّطگشاى جَاى 

ًْا فطاس ٍ تِ ٍیژُ دس ساتغِ تا تَلیذات ػلوی آ
ایي پژٍّص سا دس دساص هذت  الثتِ صیادی ٍجَد داسد.

دّذ. یک پژٍّطگش جَاى الصم است ایي  تشفیغ ًوی
کٌذ اصَالً تشای خَدش  سا تذاًذ کِ اًچِ تحصیل هی

است کِ  تایذ اص خَدش  س جْت سضایت دسًٍیٍ د
داضتِ تاضذ. دس ایي صَست ًسثت تِ کاسش احساس 

ش اخالقی تِ اًذاصُ کافی غشٍس خَاّذ داضت ٍ اص ًظ
قَی خَاّذ تَد تا تتَاًذ تش هطکالت ٍ 

   ّای سیستن داًطگاّی فائق آیذ. پیچیذگی

ًظز ضوا دربارُ قابل دستزس کزدى ریاضیات   ■
خَاٌّذ راجع بِ  در جاهعِ ٍ بزای افزادی کِ هی

 ؟ آى بیطتز بذاًٌذ چیست

ایي هسالِ هْوی است. دسحقیقت قاتل دستشس      
کشدى سیاضیات تشای یک حَصُ ٍسیغ هخاعثیي، 

ّای هختلف، گاّی  حتی دس تیي ّوکاساى حَصُ
ّای  تشیي هثال یکی اص تشجستِاٍقات سادُ ًیست. 

هٌجن اص  5سِهحاسثِ ّیپاسخَ ،قذست سیاضیات
تیص اص دٍّضاس سال پیص  فاصلِ صهیي تا هاُ است کِ

ای تا کوتش اص دُ  تا تکاستشدى هثلثات هقذهاتی ًتیجِ
کاستشد  دست آٍسد. سٍضی کِ ایطاى تِ دسصذ خغا تِ

تشای تسیاسی اص افشاد کِ داًص سیاضیاتی دس حذ 
دتیشستاى داسًذ قاتل تَضیح است ٍ هثالی ػالی تشای 

تَاى  ایي ٍاقؼیت است کِ چغَس داًص سیاضی سا هی
  کاس تشد.  تشای فْن چیضّای اسشاس آهیض تِ

تَاًذ بزای فزٌّگ ٍ جاهعِ  چغَر ریاضیات هی ■
 هفیذ باضذ؟

یک جاهؼِ خَب ٍاتستِ تِ فشٌّگ است ٍ آى ًیض    
تِ ًَتِ خَد ٍاتستِ تِ داًص تِ هؼٌای ٍسیغ کلوِ 

سیاضیات تخص  )ػلَم، ٌّش، ادتیات ٍ...( است.
دس  اساسی داًص ٍ ًتیجتاً فشٌّگ یک جاهؼِ است. 

فشاًسِ، اکثش هشدم سیاضیذاى ایشاًی، خَاسصهی سا 
تِ جاهؼِ خیلی صیاد  ػلوی ایطاى   ضٌاسٌذ. سْن هی

تشجستِ  عَسی کِ ضْشت جْاًی یافتِ است. تَدُ تِ
ٍ  یاضیات دس هغالة هحض تشخی ساصی

تشای جاهؼِ تِ  ذٌتَاً هی ّای ػولی کِ سَدهٌذی
ذ، اغلة سادُ است. اها هي تشجیح ٌاسهغاى داضتِ تاض

تشای هثال، دّن تِ جٌثِ هتضاد آى تاکیذ کٌن:  هی
 ای چِ خَاّذ تَد؟ آى جاهؼِ جاهؼِ تذٍى سیاضیات

است کِ دس خلق داًص ٍ حفظ هیشاث آى دس خالل 
  صهاى هشدٍد است.

کٌی اس اًجام چِ  ٍقتی ریاضیات کار ًوی ■
 بزی؟ ایی بیطتز لذت هیکارّ

     .ٍ پیاًَ پیواییُ کَ   

ای ّست کِ هي  ضوي تطکز اس ضوا، اگز ًکتِ  ■
 ًپزسیذم، لغفا بفزهاییذ.

 سپاسگضاسم. خیلی هوٌَى ٍ  
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