
تبریز دانشگاه بازنشستۀ استاد میرنیا، میرکمال دکتر با مالقات کوتاه گزارش

معاصر ریاضیات شفاهی تاریخ کمیتۀ

ممقانی∗ جلوداری محمد

١۴٠١ آذر ٢٨

شفاهی تاریخ کمیتۀ اعضای اختیار در و خلق بی نظیری و بی بدیل فرصت های ایران ریاضیات شفاهی تاریخ طرح اجرای در

نیست. موقعیت هایی چنین خلق به قادر دیگری طرح هیچ که می گیرد قرار

و شغل تحصیلی، علمی، وقایع مورد در او از سؤال طرح کارهایش، و او به کردن فکر پیش کسوت، استادی شناسایی

بدیل و نظیر بی فرصت های این جملۀ از مالقات، محل تعیین و مالقات مجوز دریافت جهت گرفتن وقت ،... و شغلی،

است.

و احوال و حال پرسش برای گرفتم تماس تبریز، دانشگاه بازنشستۀ استاد میرنیا، میرکمال دکتر با ١۴٠١ تابستان در

حضوری مصاحبۀ برای گرفتم قول ایشان از عالیق و احترامات تبادل از پس ایشان. عددی آنالیز واژه نامۀ مورد در سؤالی

که شد مسلم است، قطعی امری تبریز به سفر سال فصل هر تقریباً که من برای داد. قول ایران. ریاضیات شفاهی تاریخ

وسایل و بستیم کاله و شال شد. عملی آذر ٨ در سرانجام مهر، ١٠ مسافرت داد. دست از نباید را پائیز مسافرت در فرصت

مصاحبه هم و داشتیم برنامه در را دوستان و بستگان دیدار هم من. و همسرم شدیم، تبریز عازم و برداشتیم نیز را مصاحبه

١



بودیم. تبریز در سه شنبه روز ١۵ ساعت میرنیا. استاد با

و کرد اجابت را من تقاضای محبت و مهر کمال با که خواستم مالقات وقت و زدم زنگ ظهر از بعد چهارشنبه، روز

در ایشان، منزل آدرس مورد در پیام هایی تبادل از پس گذاشتیم. مالقات قرار آذر ١٠ پنجشنبه ظهر از بعد ۴ ساعت برای

کردند. هدایت دکتر آقای خدمت را ما احترام کمال با و باز را در میرنیا خانم در، زنگ به که بودیم منزل در دم مقرر موقع

همسرم. و من و همسرشان و دکتر بودیم، نفر چهار اکنون دیدار. مشتاق و بود نشسته خود صندلی روی سرحال میرنیا دکتر

بودیم کرده آماده تبریز و تهران در قبال که را سؤاالتی طرح دوربین، و موبایل تنظیم پذیرایی، و تعارفات احوالپرسی، از پس

می شوند. مطرح و می آیند در صحبت ها توی از جدید سؤاالت رویدادها این در البته کردم. آغاز

از فراوان تشکر با ١٨:٣٠ ساعت و کردیم خسته شان بسیار کشید. طول نیم و ساعت دو استاد خانۀ در ما حضور

صدا کنترل گرنه و کرد همراهی همسرم شد خوب می گفتم خود به مرتب شدیم. مرخص حضورشان از مصاحبه و پذیرایی

را آنچه تا هستیم متن به صدا تبدیل صدد در اکنون می کشید. دوباره کاری به کار و نداشت امکان صحبت حین تصویر و

مرحومان از بسیار اسامی میان در مصاحبه، این در که بگویم باید فقط بخوانیم. خودشان زبان از کاست و کم بی گفته اند

است. شده  نام برده هم دکترعالم زاده و شیدفر دکتر

زودی به نمایید. همکاری ماندگار سند این تدوین در ما با و بگیرید جدی را معاصر ریاضیات شفاهی تاریخ طرح

خرمشهر. تا سرخس از و خاش تا ماکو از رسید خواهیم هم دیگر عزیز دوستان خدمت

طباطبایی عالمه دانشگاه ∗
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