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بزرگان١ شانه های بر

ششم در ،٣ برکل اه دانش شهیر استاد و سازه مهندس پاپوف٢، پاول ور یی

شروع با او خانوادۀ گشود. جهان به دیده اوکراین، کیـف در ،١٩١٣ فوریۀ

مهاجرت متحده ایاالت سپس و منچوری۵ به سوی اکتبر۴ انقالب همهمه های

پاپوف۶، تئودور پاول دکتر او، پدر گزیدند. اقامت همانجا در و کردند

زن پاپوف٧ درابین ژو مادرش، و و سن فرانسیس در سرشناس فیزی دان

.[۴] بود خانه دار

مهندس دپارتمان از اجازه کسب با تصویر پاپوف. پاول ور یی :١ ل ش
[۵] است شده درج کلیفورنیا برکل اه دانش عمران

پل تکنی دبیرستان از ١٩٢٧م، سال در ا امری به عزیمت از پس

در را خود تحصیالت و شد دانش آموخته کلیفورنیا در واقع و سن فرانسیس

موفق اینکه تا کرد دنبال کلیفورنیا برکل اه دانش در عمران مهندس رشتۀ

١٩٣۴م، سال در او شد. عمران مهندس رشتۀ در کارشناس مدرک اخذ به

مهندس ارشد کارشناس مقطع در و رفت مساچوستس٨ فناوری مؤسسۀ به

که بود اه دانش مجموعۀ همین در شد. فارغ التحصیل اه دانش این از عمران

داد. انجام ارزشمندی پژوهش های و تحقیقات فون کارمان٩ تئودور اری هم با

را خود دکتری مدرک توانست اه دانش محیط به بازگشت با ١٩۴۶ سال در

استاد راهنمایی و نظارت تحت کاربردی انی م و عمران مهندس رشتۀ در

.[۴] کند اخذ استنفورد اه دانش از تیماشنکو١٠، استفان روزگار، آن نام آور

حوزۀ در ماندگار و ارزشمند تألیفات به سبب برجسته مهندس این شهرت عمدۀ

کلیفورنیا، برکل اه دانش در گسترده پژوهش های ، انی م و عمران مهندس

در (ناسا)١١ فضا و هوانوردی مل کل اداره برای کمانش مسائل بررس

اوکلند١٣، و سن فرانسیس خلیج پل پروژۀ با اری هم تگزاس، هوستن١٢

نظریه های ارائۀ ا١۴، آالس ترانس نفت انقال لولۀ خط اجرای در اری هم

.[۴] است لرزه شناس دانش و فوالدی سازه های طراح زمینۀ در علم متقن

.[١–٣] ایستاده ام“ بزرگان شانه های بر که بوده سبب بدین دیده ام، ران دی از فراتر چیزی ”اگر م نویسد: هـوک رابرت به خطاب نامه ای در ،١۶٧۵ فوریۀ پنجم در نیوتن، آیزاک ١سـر
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بود روسیه انقالب از بزرگ حرکت آخرین و دومین م شود، شناخته نیز بولشوی انقالب و اکتبر قیام سرخ، اکتبر اکتبر، سوسیالیست بزرگ انقالب چون ری دی نام های با که اکتبر، ۴انقالب
شد. شورایی نظام برپایی و روسیه در بولشوی حزب رسیدن به قدرت سبب که
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این م کند. متصل به هم را و سانفرانسیس مرکز و اوکلند که است امری وی سانفرانسیس در دوعرشه ای معلق سازة م شود، شناخته خلیج پل نام با معموال که اوکلند، ‐ و سانفرانسیس خلیج ١٣پل

حرکت مسیر ۵ داشتن با پل این عرض است. کیلومتر ٧٫١٨ آن کل طول و دارد غربی و شرق دهانة دو پل این دارد. را دنیا دهانه های بزرگترین از ی و یافت گشایش ١٩٣۶ نوامبر دوازدهم در پل
است. متر ١٧٫۵
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کرد آغاز برکل اه دانش عمران مهندس دۀ دانش در را خود مطالعات پاپوف

ادامه خود به کار سازه١ مهندس و انی م بخش رئیس نخستین مقام در و

و مساچوستس فن مؤسسۀ در را خود پژوهش فعالیت های بعد، چندی داد.

تدریس، صرف را خود عمر از سال پنجاه وی نمود. دنبال استنفورد اه دانش

که نمود ترتیب را بسیاری دانشجویان مدت این در و نمود پژوهش و تحقیق

باشند: آن نمونه های بهترین از تن سه فیلیپو۴ و کراوینکلر٣ آقبابیان٢، شاید

مبدل فناوری و دانش دنیای در برجسته مهندسان به خود بعدها که محققان

علم پژوهش های به اقیانوسیه۵ زلزلۀ مهندس تحقیقات مؤسسۀ در و شدند

رفتار حوزۀ در پاپوف پژوهش های و تحقیقات آوردند. روی گسترده عمل و

در فوالدی سازه های و تقویت شده بتون های لرزه ای واکنش و غیراالستی

از گسترده ای طیف او پژوهش های است. اهمیت حائز بسیار مهندس دنیای
مدلسازی۶ و لی سی آزمون همچون زلزله مهندس حوزۀ در مهم موضوعات

مرکز علم هیئت عضو متمادی سالیان پاپوف م دهد. قرار پوشش تحت را

او بود. اقیانوسیه زلزلۀ مهندس تحقیقات مؤسسۀ و زلزلۀ٧ مهندس تحقیقات

متعددی جوایز و درآمد ٨ مهندس مل فرهنگستان عضویت به ١٩٧۶ سال در

مرکز نشان باالترین دریافت به مفتخر ١٩٩٢م سال در وی کرد. خود آن از را

شد. هاسنر٩ جورج مدال یعن زلزله؛ مهندس تحقیقات

برکل اه دانش در عمران مهندس دۀ دانش استادیار مقام در بعد چندی

استادی مقام به ١٩۵٣م، سال در که نگذشت دیری و شد کار به مشغول

در تدریس، و پژوهش و علم فعالیت قرن نیم طول در پاپوف آمد. نائل

بنیانگذار و عمران مهندس دۀ دانش معاون و اه دانش مدیر چون سمت هایی

داشت. یری چشم فعالیت نیز برکل اه دانش سازه مهندس و انی م بخش

فراوان اشتیاق و خود دانشجویان علم سطح ارتقای برای پاپوف کوشش های

مجلس از تدریس١٠ برجستۀ جایزۀ اخذ برای او شایستگ مؤید تدریس برای

بود. ١٩٧٧م سال در برکل اه دانش سنای

انی م بر مقدمه ای مواد١١، انی م جمله از علم آثاری انتشار با وی

کم های آموزش سطح ارتقای به جامدات١٣ مهندس انی م و جامدات١٢

چندین به متحده ایالت اه های دانش در تدریس بر عالوه آثار این کرد. فراوان

برجسته ترین که مواد، انی م دوم ویرایش شده اند. ترجمه نیز دنیا زندۀ زبان

این انتشار از پس شد. بازار روانه ١٩٧۶م سال در م رود، به شمار وی اثر

سیاالت مهندس انی م عنوان با ری دی اثر تا شد مصمم پاپوف که بود اثر

ایراد ، علم مقالۀ ٢۶٠ از بیش انتشار کند. بازار روانۀ ١٩٩٠ سال در را

از گسترده ای طیف درباب مباحثه و جهان سرتاسر در متعدد سخنران های

وسیع بینش پرتو در طراح مسائل و مختلط آنالیز تبیین همچون موضوعات

درابیـن ژو و پاپوف تئودور پاول پاپوف، پاول ور یی مادر و پدر :٢ ل ش
[۴] ١٩١١م سال به ازدواج شان زمان در پاپـوف

اه دانش عمران مهندسـ ـدۀ دانش دانـش آموختـ مراسم در پاپـوف :٣ ل ش
مهندس دۀ دانش ممتاز دانشجوی به عنوان معرف و

برجسته معلم این علم دستاوردهای ر دی از سازه انی م عرصۀ در خود

ا، آالس ترانس نفت انقال لولۀ ساختاری پایداری مطالعۀ م رود. به شمار

از نیز ناسا فضایی برنامه های برای تگزاس هوستون در محیط آزمون اتاق

بر عالوه م روند. به شمار صنعت حوزۀ در پاپوف برجستۀ پروژه های ر دی

نیز اجتماع فعالیت های و علم انجمن های در حضور یادشده، فعالیت های

علم سمن های در او است. علم شخصیت این بارز ویژگ های ر دی از
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به تاریخ و؛ سن فرانسیس مانکو، هتل محل در وی، سال ٨٧ تولد جشن به مناسب پاپوف ور یی دکتری دورۀ دانش آموختگان حضور با شام ضیافت :۴ ل ش
[۴] است نشسته صنل روی جمع مرکز در پاپوف دکتر تصویر این در .٢٠٠٠ فوریۀ ٢٧

عمران مهندسان انجمن سوی از به طوری که داشت، یری چشم فعالیت های
نرمن۵ و فون کارمان۴ کروز٣، نیومارک٢، مدال های دریافت به مفتخر ا١ امری

فرهنگستان ا۶، امری علوم پیشبرد انجمن برجستۀ عضو به عنوان او شد.
کلیفورنیا٩ سازۀ مهندسان انجمن ا٨ امری بتون مؤسسۀ ا٧، امری انی م

افتخاری عضو همچنین بود. مشغول تخصص و علم فعالیت به سال ها

بود. پوسته ای١٠ سازه های بین الملل انجمن و ا امری عمران مهندسان انجمن

فارغ التحصیل را پاپوف نیز ١١ برکل مهندس دۀ دانش فارغ التحصیالن انجمن

هفت ،٢٠٠١ آوریل نوزدهم در پاپوف پاول ور یی نامید. مهندس برجستۀ

در بیماری کوتاه دورۀ ی گذراندن از پس همسرش، مرگ از پس سال

از دیده سال ٨٨ سن در کالیفرنیا، برکل در واقع بیتس١٢ آلتا بیمارستان

فروبست. جهان

١٩٧٠ سال کليفورنيا؛ برکل اه دانش در پاپوف پاول ور يي پروفسور :۵ ل ش
[۴] م

برکل مهندس دۀ دانش التحصيالن فارغ انجمن مراسم در پاپوف :۶ ل ش
[۴] مهندس برجستۀ آموختۀ دانش عنوان به وی معرف و
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