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، هنگامي كه دانشجوي كارشناسي بودم به عنوان مدرس حل تمرين درس 1360اولين بار در دهه 
آناليز رياضي كه توسط دكتر نيكنام ارائه مي شد، ايشان را مالقات كردم. يك خصوصيت جالب 

ذوق و شوق هميشگي ايشان كه با سطوري كه بر تخته تدريس دكتر در دوره كارشناسي، عالوه بر 
سياه نوشته مي شد عجين بود، اعالم اسامي عده اي از دانشجويان ( قبول شده يا رد شده) پشت 
درب دفترش پس از امتحان پايان ترم جهت شركت در مصاحبه بود. هيچوقت، هيچ جا و هيچكس 

ي براي اطمينان از سطح يادگيري دانشجويانش ديگري را كه چنين تالش به جايي در دوره كارشناس
  از خود نشان دهد، نديدم.

در ترم اول دوره كارشناسي ارشد بود (زيرا آناليز  1اولين درس رسمي ام با استاد نيكنام، آناليز تابعي 
نرم يك "حقيقي را در دوره كارشناسي به عنوان درس اختياري گذرانده بودم). لحظاتي كه دكتر 

را معرفي مي كرد يا آن موقع كه در درس نظريه عملگرها نشان  "بين فضاهاي نرمدار نگاشت خطي
زيباترين لحظاتي بود كه در دوران  "جبر، خودالحاق است- *Cهر ايده آل دوطرفه در يك "مي داد

تحصيلم در تحصيالت تكميلي ديده ام. شايد باورنكردني باشد ولي استحكام استداللهاي استاد با 
  شته هايش كه با قدرت بر تخته سياه نقش مي بست قابل مشاهده بود.درخشش نو

گاهي دكتر نيكنام بخشهايي از يك كتاب را به عنوان سمينار به دانشجويان واگذار مي كرد. 
دانشجويان بايد مطلب را مي فهميدند و با جزييات آن را ارائه مي كردند. آن چه از دكتر نيكنام 

دانشجو بايد برهان هر قضيه را "اي تدريس و تحقيقم شد اين بود كه آموختم و يكي از مشخصه ه
كلمه به كلمه بفهمد و از هيچ قسمتي بدون اطمينان از فهم دقيق و درست آن رد نشود. بايد فكرش 

. بارها دانشجويي رابطه اي را بدون دقت روي تخته "را به كار برد و تالش كند همه چيز را بفهمد



از وي  "چرا؟"ر سمينار بر زبان مي آورد و و آن موقع بود كه آقاي دكتر با واژه سياه مي نوشت يا د
مي خواست دليل صحت مطلبش را به طوردقيق ارائه دهد. تالش دانشجو براي پاسخ كه عموما 
همراهي بقيه دانشجويان كالس و حتي خود استاد را به همراه داشت، جوي پويا و علمي را براي حل 

ع يك نقص در يك استدالل پديد مي آورد. حتي اگر دانشجو ستوني از نوشته ها را يك سوال يا رف
پشت سر مي گذاشت و به داليلي استاد متوجه آن نبود، بالفاصله از وي مي خواست به عقب برگردد 
و نوشته هايش را توضيح دهد. حضور دكتر در كالس نعمتي بزرگ بود، به ويژه خوش فكري و دقت 

 وي ستودني بود.باالي رياضي 

  
  1998، آلمان كنگره بين المللي رياضيدانان –استاد و من در برلين

تأثيرات مثبت دكتر بر من به عنوان يكي از شاگردانش همچنان قابل مشاهده است. چنان كه بارها در 
جلسه مصاحبه آزمون دكتري، هنگامي كه دانشجويي پاسخ نادقيقي به يك سؤال مي دهد و 

زيرسبيلي از ارائه دليل براي مطلبش مي گريزد، هر دو هم زمان و هم صدا مي پرسيم: اصطالحا 
خوب، من "و بعد به هم نگاه مي كنيم و مي خنديم. اين رويداد جالب با بيان من كه  "چرا؟"

  طبيعي جلوه مي كند. "شاگردشما هستم!

ير گروه رياضي دانشگاه حدود يك ربع قرن همكار دكتر نيكنام بوده ام. چندين بار ايشان مد
فردوسي بودند. هيچوقت بدخواه آدمها نبود و در امور ديگران دخالت نمي كرد. شايد يكي از 



مهمترين خصوصيات وي اين باشد كه اساسا تمايل ندارد قوانين را به هم ريزد. هميشه سعي مي كند 
  با ارجاع به موارد مشابه قبلي مشكالت را حل نمايد. 

نام در جلسات، كميته ها و شوراها هميشه كارساز بوده است. افكار باز و روشن و حضور دكتر نيك
نقدهاي صريح و مستدل به قانون هميشه راه گشا بوده و مانع انحراف افكار و جهت گيريهاي شخصي 
بوده است. به خصوص، اين را به مدت سه سال در شوراي اجرايي انجمن رياضي ايران هنگامي كه 

ان اعضاي آن در جلسات شورا در تهران شركت مي كرديم مي ديدم. در يكي از اولين هردو به عنو
جلسات، بدون اطالع من، مرا به عنوان سردبير خبرنامه انجمن به شوراي اجرايي پيشنهاد داد كه با 

 12استقبال اعضا روبرو شد. اين منتي كه بر من نهاد موجب ورودم به عرصه امور اجرايي انجمن براي 
  ال شد، امري مبارك كه آن را هيچگاه فراموش نمي كنم.س

او بالهاي دانشجويان خوبش، يعني آنان كه به علم و توانائيشان ايمان دارد را باز مي گذارد تا در 
دنياي رياضي جوالن دهند و مقاله ارشد يا موضوع رساله دكتريشان را خودشان انتخاب نمايند. 

كند، زيرا معتقد است آنها به قدر كافي بالغند و مي توانند صالح فشاري بر دانشجويانش وارد نمي 
  خود را تشخيص دهند.

از زيباترين لحظات زندگي ام زماني بود كه به عنوان دانشجوي دكتري وي به اتاق ايشان رفتم تا 
 Rockyاحوالپرسي كنم. آقاي دكتر از من پرسيد كه اگر پذيرش مقاله ارسالي ات به مجله 

Mountain Journal of Mathematics !بيايد چه كار مي كني.گفتم كه از رساله ام دفاع مي كنم
وآقاي دكتر دست در كشوي ميزشان كردند و پاكت نامه اي را در آوردند و به من دادند و گفتند اين 
هم پذيرش، برو رساله ات را بنويس. با حمايت وي، دوره دكتري ام را در دوو نيم سال تمام نمودم. 



.تصوير توضيحات استاد روي رساله دكتري ام در پايين اين سطور قابل مشاهده است

  
بودن وي است. آدم فكوري است، حتي وقتي وارد راهروي "رياضيدان"مشخصه ديگر دكتر نيكنام 

دانشكده مي شود و مي خواهد به دفتر كار خود وارد شود. آن جا كه كليد خود را در قفل درب اتاق 
و دستگيره درب را باال و پايين مي برد تا دري را كه قرار نيست باز شود باز كند. و آن  فرو مي برد

و موج خنده استاد  "آقاي دكتر، اتاق شما اتاق بغل دستي است"هنگام كه يكي از همكاران مي گويد 
 در راهرو مي پيچد. و در اين هنگام چهره خندان وي فراموش نشدني است.

 


