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بزرگان شانه های بر

ی در ١٨٧٨ سال دسامبر سوم و بیست در تیموشنکو١ پروکفیویچ استفان

زاد خانه غالم ی استفان پدر شد. متولد اکراین در شپوتکا٢ روستاهای از

بود آمده دنیا به روستایی ارباب ی خانه در که بود خدمتکار ی یعن بود

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

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

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

این قدر استفان پدر دهد. تغییر ارباب یا مالک ی به خدمتکار از را خود

و تالش با و گرفت قرار برداری نقشه تعلیمات تحت و دانست را فرصت

زمین شغل این درآمد با و شود ماهر بردار نقشه ی توانست بسیار کوشش

کوشش و تالش مشاهده ش بی گشت. بدل روستایی مالک ی به و خرید

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

علم و تالش با اما بود زاد خانه غالم ی که فراگرفت پدری از را بودن کوشا

[١] رسید. درخور زندگ به آموزی

نشد غره وضع این به داشت ای مرفه نسبتا خانواده نوجوان در که استفان

پایان های دهه در را خود تحصیالت او برداشت قدم آموزی علم سوی به و

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

رفت. امروزی رومان در ای٣ مدرسه به تحصیل برای پدرش و خود فراوان

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

و مادربزرگ همراه به استفان و کرد اجاره آپارتمان ی او برای برد م سر به

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

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

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

م تدریس ر دی مدارس به نسبت باالتری حد در فیزی و ریاضیات دروس

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

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

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

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

دست به را غلیظش لهجه ریاضیات در او کننده خیره پیشرفت اما داشت قرار

اولین برای او دوران این در گشت مدرسه معلمان زبانزد و سپرد فراموش

و داد م درس ریاض السیانش هم به و کرد تجربه را تدریس لذت بار

خواهد ریاضیات استاد یا معلم روزی او که بود این اطرافیانش غالب تصور

شود، ریل های راه مهندس که داشت آرزو او بقیه تصور خالف بر اما شد

سال در مدرسه از اول شاگرد عنوان به وی التحصیل فارغ از پس که امری

در پطرزبورگ سن انستیتو ورودی آزمون در استفان و یافت تحقق ١٨٩۶

‐١٨٩۶ او زندگ سال پنج شد. پذیرفته ارتباط های راه مهندس رشته

سپری مهندس اهداف یری پی و مطالعه به ارتباط های راه انستیتو در ١٩٠١ 

بسیاری حوادث و رفت بین از نیز روسیه سیاس آرامش دوره این در شد.

سیاس منظر از استفان پیوست. وقوع به آموزان دانش های آشوب واسطه به

پیشرفت برای مانع نابسامان اوضاع و ها آشوب این و داشت لیبرال دیدگاه

ثبات و آرامش نیازمند روسیه زده بحران جامعه حقیقت در بود. او ای حرفه
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سال در نیافت پیشرفت برای راه که هم استفان [٢] راه. مهندس تا بود

نداده دست از را اش حرفه با ارتباطش اما رفت، سربازی خدمت به ١٩٠١

همین در نیز را پطرزبورگ سن انستیتو در تدریس یعن شغلش اولین حت و

اه آزمایش در انستیتو در تدریس بر عالوه توانست مرور به کرد.او آغاز دوره

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

م ارائه ریاضیات درباره که بابلف١ و استنویچ پروفسور های سخنران در

محض علوم پیوند یعن استفان آرزو ترین بزرگ داشت. شایان اری هم شد

هایش دانسته دریافت او که چرا گرفت ل ش ایام همین در کاربردی علوم با

آنچه نیست موجود عملیش و نظری های دانسته بین تعادل و است ناقص

کرد م آزمایش و تجربه پطرزبورگ سن خاک انی م اه آزمایش در او که

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

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

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

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

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

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

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

ساندرا٢ ال نام به آرامش یافت آرامش استفان آشفته ذهن اثنا این در

دانشجو مدت این در و بود استفان آموزی دانش زمان دوست ساندرا .ال

و یافت او عشق در غرق را خود او دیدار با استفان بود. شده پزش رشته

سیری میل ماند.او اش دلبسته عمر پایان تا و کرد ازدواج او با ١٩٠٢ سال در

در و کرد م سپری اروپا در را هایش تابستان و داشت مسافرت به ناپذیری
مونیخ۴ در فوپل٣ گوست آ جمله از زیادی دانشمندان و ها چهره با سفرها این

به و داشت هایی مالقات گوتینگن٧ در کالین۶ س فلی و پرانتل۵ لودوی و

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

و کریلف٨ س ال مانند جوان دانان فیزی با آشنایی واسطه به او چنین هم

علم این های زیبایی جذب و یافت بیشتری آشنایی فیزی با کالین٩ س فلی

زمینه بتواند تا بخشد توسعه را ریاضیش و فیزی دانش گرفت تصمیم و شد

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

این و کرد تنظیم تفکرات همین با را پطرزبورگ سن تکنی پل انستیتو نامه

[١] شد. انستیتو این در او خالقانه های فعالیت بر شروع مسئله

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

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

زیر و رفت آلمان گوتینگن١٠ به و کرد استفاده فرصت این از او شد. بسته

ریاضیات و فیزی مطالعه به بود ساله نه و بیست پروفسور ی که پرانتل نظر

رساند روزها آن عال حد به ریاضیات و فیزی در را خود دانش و پرداخت

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

فرا با شد. ل ش I های تیر کمانش با ارتباط در اش خالقانه کشف اولین به

وطنش اوضاع که استفان و گرفت اوج روسیه های آرام نا ١٩٠۶ سال رسیدن

و بازگشت روسیه به و داد پایان گوتینگن در مطالعاتش به یافت نابسامان را

کیف تکنی پل مصالح مقاومت انستیتو ریاست مقام به سال این اواخر در

[٣] شد. برگزیده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منتشر را خود کتاب اولین سال همان در و ننشست پای از انستیتو از اخراج
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را روس طالی روبل ٢۵٠٠ و ١ جوروس مدال کتاب این خاطر به و کند

[١] شد. برنده

افسردگ مرز تا را او که یافت فراغت اوقات استفان کتاب انتشار از پس

روح ضربه ازانستیتو اخراجش و داشت زیادی عالقه تدریس به او برد.

او برنداشت. تالش از دست همسرش های رم دل با اما زد او به شدیدی

را مالیش اندوخته تنها و برود سفر به جوروس نقدی جایزه با داشت تصمیم

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

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

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

بچرخاند. را

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

وقت حاال وقت پاره شغل داشتن با که او شد. فراوان اقتصادی الت مش

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

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

به جوروس جایزه کم به و همسرش همراه به ١٩١٢ سال در کرد م نرم

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

رابطه در کوتاه علم بحث ی خواست م استفان ، اه دانش موزه از بازدید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

استفان جدید شغل کرد. آغاز را تحقیقات ها آن االستی پایداری و کشت

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

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

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

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

تدریس نیز بعد چندی یافت. پایان موقتا زندگیش الت مش و رسید ١٩١٣

کرد. شروع نیز را تکنی پل اه دانش ترونی ال مهندس انستیتو در

تصحیح به آنجا در و رفت بالتی به تعطیالت برای او ١٩١۴ سال در

که پرداخت قایق ساختار االستی پایداری در کارهایش و االستی تئوری

االستی (تئوری وی های کتاب پیشروی باعث نظرها تجدید و مطالعات این

کوتاه تعطیالت این طول در شد. ها) پوسته و ها صفحه ، االستی پایداری ،

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

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

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

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

و فرستاد کریمه٣ به را اش خانواده ١٩١٧ سال بهار در و ابتدا در او گرفت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

انستیتو استادی مقام به و گریخت زاگرب۴ به فراوان های ماجراجویی از پس

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

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

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

این در و کرد مطالعه کروات زبان به انی م های زمینه در کتاب چندین و

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

بار ی و انگلستان به بار ی (١٩٢٢ تا ١٩٢٠ سال (از زاگرب در اقامتش

الو۶، مانند افرادی با و کرد سفر ویمار۵ نام به شهری به و غربی اروپای به هم
1Jourowski 2Rayleigh 3Crimea 4Zagreb 5Weimar 6Love
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جامعه های تازه و داشت دیدار ارنفست۴ ، کاپتیزا٣ ، تیلور٢ ، ول١ ساوئت

کرد استخدام زبان خصوص معلم ی چنین هم او شد. جویا آنان از را علم

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

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

تیموشنکو استفان نام و رساند چاپ به انگلستان در را آنها او و فرستاد الو۵

[۴] شد. مبدل ان هم برای آشنا نام به کم کم کاربردی انی م زمینه در

جهان عرصه در تیموشنکو استفان نام یافتن شهرت با و اثنا همین در

دریافت پطرزبورگ سن تکنی پل در سابقش شاگردان از ی از ای نامه او

زمینه که کرد م کار کمپان ی در داشت نام ۶ زلو که شاگرد این کرد،

توسط استفان معرف با و داشت زیادی شباهت استفان تحقیقات به کاریش

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

در اقامت از بعد چندی اما آمد ا آمری به تنهایی به و ١٩٢٢ ژوئن در فرصت این

ول کرد بازگشتن قصد و شد افسردگ دچار خانواده از دوری دلیل به فیالدلفیا

همسرش به سال همان پائیز در و بماند ا آمری در گرفت تصمیم آخر لحظه در

برای را بزرگتر فرزند دو و بیاید ا آمری به ش کوچ فرزند همراه به که داد نامه

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

درخواست ابتدا در او کرد شغل یافتن به شروع خود و داد استئفا بود کرده

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

به ها نامه این از ی اینکه تا نکرد، دریافت جوابی آنها از دام هیچ از کند م

تحقیقات اه آزمایش در بعد چندی و رسید ٧ تری ال هاوس وستینگ شرکت

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

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

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

در و کرد پیشرفت اه دانش این در کوتاه مدت در او برسد. ٨ ان میشی

م اداره را آنها خوبی به که کرد پیدا زیادی های دانشجو هم دکترا مقطع

یعن رویایش به بخشیدن تحقق برای فرصت اولین استفان ان میشی در کرد.

موضوع این و یافت. را ر دی ی با کاربردی غیر علوم و کاربردی علوم پیوند

R.Vول ساوئت ١٠ کارمن ، ٩ پراندتل چون افرادی که سمیناری در را

حضور H.M Westergaardوسترگارد ، G.I Taylorتیلور ، Southwell
دوران آن علم جوامع در زیادی های بحث مسئله این و کرد مطرح داشتند

استفان و پیوستند جریان این به ی به ی و مرور به ها انستیتو و کرد آغاز را

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

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

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

استنفورد در هایی سخنران گاه چند از هر و کرد م زندگ آلتو١١ پالو

نبود؛ هم اندوه و غم بی اما بود دلپذیر و آرام ها سال این کرد. م برگزار

ضربه شدت به و داد دست از ١٩۴۶ سال در را ساندرا ال همسرش استفان

برای او مرگ و بود استفان مشوق و همدم ساندرا ال مدت این تمام در خورد.

اش خانواده اعضا از برخ و برادرانش شد. م محسوب راه پایان استفان

با و نبودند موفق چندان اما کنند کمتر را تنهاییش حس تا آمدند ا آمری به

با کرد. گیری کناره کل طور به کار و علم و جامعه از نیز او اکساندرا رفتن

نبودش و آمد چشم به بیشتر گذشته در نقشش علم، از استفان گرفتن فاصله

ساختمان او افتخار به استنفورد امنا هیئت ١٩۵١ سال در شد. حس خوبی به

[١] نهادند. نام تیموشنکو را جدیدشان اه آزمایش

بسیار استقبال بازگشت. تولدش محل و روسیه به او ١٩۵٨ سال در

هم او شد. زنده ذهنش در کودک ایام شیرین خاطرات و شد او از گرم
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از کامل طور به را تزار زمان های دستاورد جدید انقالب کرد مشاهده چنین

نام به کتاب ی در را خود های گیری نتیجه و مشاهدات و است نبرده بین

کتاب این از بعد او کرد. چاپ ١٩۵٩ سال در روسیه)) در مهندس ((آموزش

بعد تقریبا که است ذکر قابل حقیقت این و رساند. پایان به را اش نامه زندگ

این بعدها نوشت. روس به را کتاب این او ا، آمری در زندگ سال پنجاه از

شد ترجمه انگلیس به آورم))١ م یاد به من که طور ((آن عنوان تحت کتاب

رسید. چاپ به و

دخترش همراه تا رفت غربی آلمان در وپرتال٢ به ١٩۶٠ سال در استفان

و گفت وداع را فان دار ١٩٧٢ سال در یعن بعد سال دوازده و کند زندگ

شد. سپرده خاک به کالیفرنیا آلتو٣ پالتو یادبود پارک در خاکسترش

هایش مدال از ی او افتخار به ASME ا آمری انی م مهندسان انجمن

[١] کرد. اهدا خودش به را مدال این بار اولین و نهاد نام تیموشنکو را
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