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ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ١٣٩٧٫٠۴٫٠٧ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش١٣٩٧٫٠٩٫٢٠ :

اﺳﺘﻔﺎن ﭘﺮوﮐﻔﯿﻮﯾﭻ ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ  ١در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١٨٧٨در ﯾ
از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﭙﻮﺗﮑﺎ  ٢در اﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪر اﺳﺘﻔﺎن ﯾ

ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و در دوره آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ روﺳﯿﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد.او ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻏﻼم ﺧﺎﻧﻪ زاد

ﻓﺮاوان ﺧﻮد و ﭘﺪرش ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای  ٣در روﻣﺎﻧ اﻣﺮوزی رﻓﺖ.

ارﺑﺎب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد

ﭘﺪر اﺳﺘﻔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻐﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری در آن زﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟ ﺧﻮﺑﯽ

و ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎن ارﺑﺎب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ

آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺟﺎره ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرﺑﺰرگ و

ﺑﻮد ﯾﻌﻨ ﯾ

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾ

ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد ﺑﺮای او ﯾ

ﻋﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎن ازدواج ﮐﺮد و اﯾﻦ ازدواج ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺪر اﺳﺘﻔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﯾ

ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮادر زن ارﺑﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﺳﭙﺮی ﻣ ﮐﺮد .در ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ او ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣ ﮐﺮد ﻫﺪف اﺻﻠ ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ

ﺧﻮد را از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﯾ

ﻣﻼک ﯾﺎ ارﺑﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﭘﺪر اﺳﺘﻔﺎن ﻗﺪر اﯾﻦ

ﻓﺮﺻﺖ را داﻧﺴﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻼش و
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾ

از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾ ﺶ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮد و دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ

آﻣﺎده ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
دروس رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﯿﺰﯾ

در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس دﯾ ﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ زﻣﯿﻦ

ﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎن در درس رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﯿﻠ زود ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗ ﺧﻮد را

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎن در ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﻫﺎی او در زﻧﺪﮔ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎن ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .در واﻗﻊ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎن

زﺑﺎن اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪاﺷﺖ و زﺑﺎن روﺳ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻆ اﮐﺮاﯾﻨ ﺻﺤﺒﺖ

ﻏﻼم ﺧﺎﻧﻪ زاد ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻋﻠﻢ

ﻣ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ ﻣﺪﺗ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻤ ﻼﺳ ﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺶ

ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾ

ﻣﻼک روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ .ﺑﯽ ﺷ

ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮدن را از ﭘﺪری ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾ
آﻣﻮزی ﺑﻪ زﻧﺪﮔ درﺧﻮر رﺳﯿﺪ[١] .

ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه او در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻈﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺳﭙﺮد و زﺑﺎﻧﺰد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺸﺖ در اﯾﻦ دوران او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﻟﺬت ﺗﺪرﯾﺲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤ ﻼﺳﯿﺎﻧﺶ رﯾﺎﺿ درس ﻣ داد و
ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او روزی ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﻘﯿﻪ او آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس راه ﻫﺎی رﯾﻠ ﺷﻮد،
اﻣﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد اول از ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل
 ١٨٩۶ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎن در آزﻣﻮن ورودی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ در
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔ او ‐١٨٩۶
 ١٩٠١در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﯿ ﯿﺮی اﻫﺪاف ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺳﭙﺮی
ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره آراﻣﺶ ﺳﯿﺎﺳ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﺷﻮب ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳ

اﺳﺘﻔﺎن ﮐﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﻓﻪ ای داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻏﺮه ﻧﺸﺪ
و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ او ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ

دﯾﺪﮔﺎه ﻟﯿﺒﺮال داﺷﺖ و اﯾﻦ آﺷﻮب ﻫﺎ و اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺣﺮﻓﻪ ای او ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺤﺮان زده روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت
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ﺳﺠﺎد آﻫﻨﮕﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٢ﺻﻔﺤﺎت ١٠٣–١٠١

ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪس راه [٢] .اﺳﺘﻔﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ راﻫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ در ﺳﺎل
 ١٩٠١ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺖ ،اﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ اش را از دﺳﺖ ﻧﺪاده
و ﺣﺘ اوﻟﯿﻦ ﺷﻐﻠﺶ ﯾﻌﻨ ﺗﺪرﯾﺲ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ
دوره آﻏﺎز ﮐﺮد.او ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ در آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه
ﻣ ﺎﻧﯿ

راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ  ،آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗ ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و

در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺳﺘﻨﻮﯾﭻ و ﺑﺎﺑﻠﻒ  ١ﮐﻪ درﺑﺎره رﯾﺎﺿﯿﺎت اراﺋﻪ ﻣ
ﺷﺪ ﻫﻤ ﺎری ﺷﺎﯾﺎﻧ داﺷﺖ .ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آرزو اﺳﺘﻔﺎن ﯾﻌﻨ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺾ
ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ او درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎدﻟ ﺑﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ او در آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﻣ ﺎﻧﯿ

ﺧﺎک ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣ ﮐﺮد

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ  ١٩٠۵‐١٩٠۴ﺑﺎ آﺷﻮب ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ در روﺳﯿﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻔﺎی

و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و آﺷﻮب ﻋﻤﻮﻣ  ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ

ﻧﻘﺶ در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎﺑﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤ

ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .او از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ

رﯾﺎﺿﯿﺎت از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد اﻣﺎ ﻣﺸ ﻞ آن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن آن دوره ﻏﺎﻟﺒﺎ

ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻧﺘﻞ ﮐﻪ ﯾ

دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﻠ و ﺧﯿﺎﻟ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧ ﺑﻮد

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ رواﺑﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﭙﺮدازد و در ﻃﺮف دﯾ ﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

و رﯾﺎﺿﯿﺎت

و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﺪ ﻋﺎﻟ آن روزﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪ

ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺗﯿﺮﻫﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺤﺾ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪه ﺑﻮد

١٠

آﻟﻤﺎن رﻓﺖ و زﯾﺮ

ﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺘﻞ ﻣﻮﻓﻖ

ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺗﯿﺮ ﻫﺎی  Iﺷ ﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮا

ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ آن زﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ[١] .

رﺳﯿﺪن ﺳﺎل  ١٩٠۶ﻧﺎ آراﻣ ﻫﺎی روﺳﯿﻪ اوج ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎن ﮐﻪ اوﺿﺎع وﻃﻨﺶ
را ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ در ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
در اواﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﻠ ﺗﮑﻨﯿ

ﮐﯿﻒ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ[٣] .

در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ذﻫﻦ آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎن آراﻣﺸ ﯾﺎﻓﺖ آراﻣﺸ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟ ﺴﺎﻧﺪرا

٢

.اﻟ ﺴﺎﻧﺪرا دوﺳﺖ زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی اﺳﺘﻔﺎن ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت داﻧﺸﺠﻮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﺘﻔﺎن ﺑﺎ دﯾﺪار او ﺧﻮد را ﻏﺮق در ﻋﺸﻖ او ﯾﺎﻓﺖ و

رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷ

در ﺳﺎل  ١٩٠٢ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ دﻟﺒﺴﺘﻪ اش ﻣﺎﻧﺪ.او ﻣﯿﻞ ﺳﯿﺮی
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت داﺷﺖ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎﯾﺶ را در اروﭘﺎ ﺳﭙﺮی ﻣ ﮐﺮد و در
اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ آ ﮔﻮﺳﺖ ﻓﻮﭘﻞ  ٣در ﻣﻮﻧﯿﺦ

اﺳﺘﻔﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ و ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻣ

۴

رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در آﺷﻮب ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺘ ﻧﻤ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ١٩٠٧اﯾﺪه اﻧﺮژی

ﭘﺮاﻧﺘﻞ  ۵و ﻓﻠﯿ ﺲ ﮐﻼﯾﻦ  ۶در ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ  ٧ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ

ﮐﺮﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از روش رﯾﻠ رﯾﺘﺰ در ﮐﻤﺎﻧﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ

واﺳﻄﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ ﻣ داﺷﺖ

داد .در ﺳﺎل  ١٩٠٩او ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﯿﻒ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾ ﺪاﻧﺎن ﺟﻮاﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟ ﺴ ﮐﺮﯾﻠﻒ  ٨و

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ دﺧﺎﻟﺖ او در آﺷﻮب ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺬب زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ

در ﺳﺎل  ١٩١١او و دو اﺳﺘﺎد دﯾ ﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ

و رﯾﺎﺿﯿﺶ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ

اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ده اﺳﺘﺎد دﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎ

ورود ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ را ﺷﺨﺼﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .او در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺎس

دادﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎ آﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد ﺑﻠ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺷﺪ

ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﻦ

آﻧﺎن از ﺗﺪرﯾﺲ در ﻫﺮ ﻣ ﺎن آﻣﻮزﺷ دﯾ ﺮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎن ﺑﺎ

و ﻟﻮدوﯾ

ﻓﻠﯿ ﺲ ﮐﻼﯾﻦ  ٩ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾ

ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﻓﯿﺰﯾ
ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﻠ ﺗﮑﻨﯿ

و ﻫﻤ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮوﻋ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ او در اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺷﺪ[١] .
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ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺪال ﺟﻮروﺳ

ﺳﺠﺎد آﻫﻨﮕﺮ

 ١و  ٢۵٠٠روﺑﻞ ﻃﻼی روﺳ را

و او ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ در ﺳﺎل

ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ[١] .

 ١٩١٣رﺳﯿﺪ و ﻣﺸ ﻼت زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ
در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻬﻨﺪﺳ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

داﻧﺸ ﺎه ﭘﻠ ﺗﮑﻨﯿ

را ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﮐﺮد.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺎ ﻣﺮز اﻓﺴﺮدﮔ
در ﺳﺎل  ١٩١۴او ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﯿ

ﺑﺮد .او ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی داﺷﺖ و اﺧﺮاﺟﺶ ازاﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺿﺮﺑﻪ روﺣ
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ او زد اﻣﺎ ﺑﺎ دﻟ ﺮﻣ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮش دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .او
ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﺟﻮروﺳ

ﺗﺌﻮری اﻻﺳﺘﯿ

ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮود و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﺎﻟﯿﺶ را

و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ در ﭘﺎﯾﺪاری اﻻﺳﺘﯿ

رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی وی )ﺗﺌﻮری اﻻﺳﺘﯿ

ﺧﺮج ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد درآﻣﺪی دﯾ ﺮی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ و

 ،ﭘﺎﯾﺪاری اﻻﺳﺘﯿ

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧ اول آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوﻋﺶ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل

ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺎره وﻗﺖ در ﺳﻦ ﭘﻄﺮز ﺑﻮرگ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درآﻣﺪی ﻧﺎﭼﯿﺰ زﻧﺪﮔﯿﺶ

ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻓﻨ در ﺑﺎب ﻣﺸ ﻼت ﮐﺸﺘ ﺳﺎزی

را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ.

ارﺗﺶ و راه ﻫﺎی رﯾﻠ ﻣ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺪرﯾﺠ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﯿﻪ

او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر

 ،ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ( ﺷﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﻮﺗﺎه

ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ ﺑﺪ ﺗﺮ ﻣ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ
٣

ﻣﺸ ﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاوان ﺷﺪ .او ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﭘﺎره وﻗﺖ ﺣﺎﻻ وﻗﺖ

ﮔﺮﻓﺖ .او در اﺑﺘﺪا و در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ١٩١٧ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و

آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ از اﯾﻦ وﻗﺖ آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب دوﻣﺶ را

ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ ﺑﻮد ،او

ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸ ﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاواﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ

اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮش

ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻄﺮز ﺑﻮرگ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ در ﺳﻦ ﭘﻄﺮز ﺑﻮرگ ﺑﺪﺗﺮ و

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻫﻤﺎﯾﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت داﻧﺸ ﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم

ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺳﺘﻔﺎن ﻣﺠﺪدا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ

ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤ ﮐﻮﺗﺎه در راﺑﻄﻪ

ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎوری در ارﺗﺶ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از روﺳﯿﻪ

ﻧﺮم ﻣ ﮐﺮد در ﺳﺎل  ١٩١٢ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش و ﺑﻪ ﮐﻤ
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه داﻧﺸ ﺎه  ،اﺳﺘﻔﺎن ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾ

ﺟﺎﯾﺰه ﺟﻮروﺳ

ﺑﺎ روش اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻟﺮد رﯾﻠ  ٢داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻟﺮد رﯾﻠ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ

ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ درﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده

ﺿﻌﯿﻒ و ﻟﻬﺠﻪ اش ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ او ﻧﮑﺮد و اﺳﺘﻔﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار

ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .در آن زﻣﺎن ﮐﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ اداره ﻣ

داد .ﺑﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺘﻔﺎن درﯾﺎﻓﺖ روان ﻧﺒﻮدن او در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ ﻣﺎﻧﻌ

ﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ و در ﻣﺎرچ  ١٩١٨ﮐﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺶ اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺼﻤﻤ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ

اوﺿﺎع ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎن ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣ

از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ؛ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺎره وﻗﺖ در ﻣﺪارس ﺳﻦ

ﮐﺮد اوﺿﺎع ﮐﯿﻒ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﻠ ﺗﮑﻨﯿ

ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮد و ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮد ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺷﺎﻧﺲ

ﮐﯿﻒ را داد اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن

ﺑﺎ او ﯾﺎر ﺑﻮد و اوﺿﺎع آرام ﺷﺪ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺳﺒﺐ ﺷﺪ

ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﺳﺘﻔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎک

ﺣﻤﺎﯾﺖ او از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﺷﻮﺑ ﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و از او دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ

روﺳﯿﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ وی ﺑﻪ ﻓﺮار ﺑﻪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺷﺪ و او
۴

راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ

ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ زاﮔﺮب ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ

ﺗﺌﻮری

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ .ﺗﺪرﯾﺲ و زﻧﺪﮔ در زاﮔﺮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اش ﮐﺮﯾﻠﻒ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮواﺳ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﮕﻠﯿﺴ اﺳﺘﻔﺎن آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ

او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور وزراﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺮ روی دﯾﻮاره ﻫﺎی

ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی روﺳﯿﺶ را ﺑﻪ ﮐﺮوات ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ

آن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎن

ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮوات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و در اﯾﻦ

ﺷﺮوع ﺗﺪرﯾﺲ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﻣ ﺎﻧﯿ

ﮐﺸﺘ و ﭘﺎﯾﺪاری اﻻﺳﺘﯿ

و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣ ﺎﻧﯿ

ﮐﺮد ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯿﺶ را ﻗﺪری ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺪ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ در ﺳﻦ

ﻣﺪت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ اش را از دﺳﺖ داد .او در ﻃﻮل دو ﺳﺎل

ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ او

ﺑﺎر

ﺑﻪ او ﮐﻤ

اﻗﺎﻣﺘﺶ در زاﮔﺮب )از ﺳﺎل  ١٩٢٠ﺗﺎ  (١٩٢٢ﯾ

ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﯾ

۶

۵

ﻫﻢ ﺑﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﻤﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻو ،

را ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮدی ﺟﺴﻤ او ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدی اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ

6 Love

۶۵

5 Weimar

4 Zagreb

3 Crimea

2 Rayleigh

1 Jourowski

ﺳﺠﺎد آﻫﻨﮕﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٢ﺻﻔﺤﺎت ١٠٣–١٠١

ﺳﺎوﺋﺖ ول  ، ١ﺗﯿﻠﻮر  ، ٢ﮐﺎﭘﺘﯿﺰا  ، ٣ارﻧﻔﺴﺖ  ۴دﯾﺪار داﺷﺖ و ﺗﺎزه ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻌﺮوف داد اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ذﮐﺮ

ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻ زﺑﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد

از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ

ﻋﻠﻤ را از آﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .او ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾ

ﻣ ﮐﻨﺪ از ﻫﯿﭽ ﺪام از آﻧﻬﺎ ﺟﻮاﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾ
٧

و ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ ﻣ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺟﻬﺎﻧ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤ

ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎوس اﻟ ﺘﺮﯾ

ﻣﻌﻠﻤﺶ ﺑﻌﻀ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﭘﺮوﻓﺴﻮر

وﺳﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎوس اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺸﺖ .در ﺳﺎل  ١٩٢٧اﺳﺘﻔﺎن و ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺶ در

ﻻو  ۵ﻓﺮﺳﺘﺎد و او آﻧﻬﺎ را در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎن ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ

آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎوره اش

ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣ آﺷﻨﺎ ﺑﺮای ﻫﻤ ﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪ[۴] .

در وﺳﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎوس ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در داﻧﺸ ﺪه آن آرﺑﻮر داﻧﺸ ﺎه

در زﻣﯿﻨﻪ ﻣ ﺎﻧﯿ

٨

ﻣﯿﺸﯿ ﺎن

رﺳﯿﺪ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ

ﺑﺮﺳﺪ .او در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ در اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد و در

ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را اداره ﻣ
ﮐﺮد .در ﻣﯿﺸﯿ ﺎن اﺳﺘﻔﺎن اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﯾﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ را ﯾﺎﻓﺖ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را در ﺳﻤﯿﻨﺎری ﮐﻪ اﻓﺮادی ﭼﻮن ﭘﺮاﻧﺪﺗﻞ

٩

 ،ﮐﺎرﻣﻦ

١٠

ﺳﺎوﺋﺖ ولR.V

 ، Southwellﺗﯿﻠﻮر ، G.I Taylorوﺳﺘﺮﮔﺎرد H.M Westergaardﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤ آن دوران
را آﻏﺎز ﮐﺮد و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور و ﯾ

ﺑﻪ ﯾ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎن

ﻋﻤﻠ ﺷﺪن آرزوﯾﺶ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪ [٣] .اﺳﺘﻔﺎن در ﺳﺎل  ١٩٣۶ﺑﻪ ﯾ

از

داﻧﺸ ﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی
ﻣ ﺎﻧﯿ

رﺳﯿﺪ .و در ﺳﺎل  ١٩۴٠ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اش در

ﭘﺎﻟﻮ آﻟﺘﻮ

١١

زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮد و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎﯾﯽ در اﺳﺘﻨﻔﻮرد

ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ آرام و دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﯽ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻫﻢ ﻧﺒﻮد؛
اﺳﺘﻔﺎن ﻫﻤﺴﺮش اﻟ ﺴﺎﻧﺪرا را در ﺳﺎل  ١٩۴۶از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ
ﺧﻮرد .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت اﻟ ﺴﺎﻧﺪرا ﻫﻤﺪم و ﻣﺸﻮق اﺳﺘﻔﺎن ﺑﻮد و ﻣﺮگ او ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎن ﭘﺎﯾﺎن راه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ .ﺑﺮادراﻧﺶ و ﺑﺮﺧ از اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش
ﺑﻪ آﻣﺮﯾ ﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ
رﻓﺘﻦ اﮐﺴﺎﻧﺪرا او ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻠﻢ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎن از ﻋﻠﻢ ،ﻧﻘﺸﺶ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪ و ﻧﺒﻮدش
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٩۵١ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر او ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن را ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ[١] .

در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ و ﺑﺎ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎن ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧ
او ﻧﺎﻣﻪ ای از ﯾ

از ﺷﺎﮔﺮدان ﺳﺎﺑﻘﺶ در ﭘﻠ ﺗﮑﻨﯿ

ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻪ زﻟﻮ

۶

ﻧﺎم داﺷﺖ در ﯾ

ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ درﯾﺎﻓﺖ

ﮐﻤﭙﺎﻧ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ

ﮐﺎرﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ اﺳﺘﻔﺎن ﺗﻮﺳﻂ
زﻟﻮ ،ﯾ

ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠ در آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ

اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ژوﺋﻦ  ١٩٢٢و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾ ﺎ آﻣﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﺖ در
ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دوری از ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔ ﺷﺪ و ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﮐﺮد وﻟ
در ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش
ﻧﺎﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼ ﺶ ﺑﻪ آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺑﺮای
در ﺳﺎل  ١٩۵٨او ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪش ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ اﺳﺘﻔﺎن از ﺷﻐﻠ ﮐﻪ زﻟﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ

ﮔﺮﻣ از او ﺷﺪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﻮدﮐ در ذﻫﻨﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ .او ﻫﻢ

ﮐﺮده ﺑﻮد اﺳﺘﺌﻔﺎ داد و ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺮد او در اﺑﺘﺪا درﺧﻮاﺳﺖ
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ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٢ﺻﻔﺤﺎت ١٠٣–١٠١

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد اﻧﻘﻼب ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی زﻣﺎن ﺗﺰار را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾ

ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم

))آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳ در روﺳﯿﻪ(( در ﺳﺎل  ١٩۵٩ﭼﺎپ ﮐﺮد .او ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
زﻧﺪﮔ ﻧﺎﻣﻪ اش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺪ
از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل زﻧﺪﮔ در آﻣﺮﯾ ﺎ ،او اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ روﺳ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ))آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم((  ١ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣ ﺎﻧﯿ

آﻣﺮﯾ ﺎ  ASMEﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر او ﯾ

از ﻣﺪال ﻫﺎﯾﺶ

را ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﮑﻮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺪال را ﺑﻪ ﺧﻮدش اﻫﺪا ﮐﺮد[١] .
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اﺳﺘﻔﺎن در ﺳﺎل  ١٩۶٠ﺑﻪ وﭘﺮﺗﺎل  ٢در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه دﺧﺘﺮش
زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ و دوازده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨ در ﺳﺎل  ١٩٧٢دار ﻓﺎﻧ را وداع ﮔﻔﺖ و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش در ﭘﺎرک ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﺎﻟﺘﻮ آﻟﺘﻮ  ٣ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
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