مصطفي شهرابي

شايد كمتر كسي از دوستان زمينشناس ما باشند
كه مانوئل بربريان را نشناسد و يا دستكم با نوشتارهاي
عالمانة او در علوم زمين آش��نايي نداشته باشد .چندي
پيش انجمن زمينشناس��ان امريكا ،براي نخس��تينبار
در تاريخ  125س��الة خود ،در همايشي بهنام «فرگشت
اقيان��وس تتيس و لرزه زمين س��اخت جنوب باختري
آس��يا» و چاپ كتابي در اين زمينه از دكتر بربريان به
پاس  40س��ال پژوهشهاي او در زمينه لرزهشناس��ي
زمينلرزههاي ايران زمين و زمينس��اخت تقدير كرد.
دريغ��م آمد كه از اين واقعة مه��م بيتفاوت بگذرم و از
گراميداشت اين دانشمند ارزنده ايراني با نوشتن چند
سطري ياد نكنم.
دكت��ر مانوئل بربري��ان در آبانماه  1324در تهران
چش��م به جهان گشود .ديپلم خود را در سال  1343با
رتبة نخست در تهران اخذ كرد و در سال  1348موفق
به دريافت مدرك كارشناسي زمينشناسي از دانشكدة
علوم دانشگاه تهران شد .پس ازگذراندن دورة سربازي
در فروردينماه  ،1350به خدمت سازمان زمينشناسي
كش��ور درآم��د .در آغ��از كار چن��دي در پژوهشهاي
س��نگهاي س��ازندهاي دگرگونه كار كرد .وي در سال
 1352بخش پژوهشهاي زمين ساخت برگهاي (ورقهاي)

40
دورۀ نوزدهم شمارۀ 4تابستان1393

) ،(Plate tectonicنوزمين س��اخت ،لرزه زمينساخت
شناس��ي زمين لرزههاي ايرانزمي��ن ،و نيز بخش
لرزه
ِ
پژوهشي زمينساخت و لرزه زمينساخت را به تنهايي
در س��ازمان زمينشناسي كش��ور بنيان نهاد .در سال
 1355نخستين كتاب پژوهشي خود را در  518صفحه
به زبان انگليس��ي و با عنوان «پژوهش و بررس��ي لرزه
زمينس��اخت ايرانزمين» به چاپ رس��اند .بربريان در
سال  1357در دورة دكتراي دانشگاه كمبريج انگلستان
پذيرفت��ه ش��د و مدت  4س��ال در آنجا ب��ه آموزش و
پژوهش لرزهشناسي زمينلرزهها و زمينساخت ورقهاي
پرداخت.
وي در آغاز س��ال  1360براي خدمت و آموزش به
كش��ور بازگش��ت و همزمان با كار پژوهش در سازمان
به آموزش زمينس��اخت ،زمينس��اخت ورقهاي و لرزه
زمينس��اخت و زمينس��اخت ج��وان اي��ران زمين در
دانش��گاه تربيت مدرس و دانش��گاه ته��ران بهكار خود
ادامه داد .در س��ال  1361يكي از نوشتارهاي پژوهشي
او با عن��وان «دگرگوني قارهاي در ف�لات ايران زمين؛
گزارش ش��ماره  »52در  626صفحه به زبان انگليسي
بهعنوان كتاب س��ال جمهوري اسالمي ايران در رشتة
زمينشناس��ي ش��ناخته ش��د .دكتر بربري��ان در پاييز

س��ال  1369براي معالجة فرزندش به همراه همس��ر
خود عازم كش��ور امريكا ش��د و تا امروز در آن كشور
اقام��ت دارد ،ولی علیرغم مش��کالت ذیربط همچنان
همكاريهاي پژوهشي خود با سازمان را تاكنون ادامه
داده اس��ت .در سال  1374انجمن زمينشناسي ايران
در دومين همايش خود به پاس  25سال پژوهشهاي
گستردة دكتر بربريان در رشتههاي لرزه زمينساختي
و زمينساختي ،او را بهعنوان پژوهشگري خودساخته،
پركار و آشنا با دنياي دانش زمين با رتبه آكادميسيني
در آكادمي دانشپذيرا شدند.
دكتر بربريان بيش از  300گزارش پژوهشي ،كتاب
و نقش��ة زمينشناسي ،زمينساخت ،لرزه زمينساخت،
لرزهشناسي ،باستان لرزهشناس��ي به دو زبان فارسي و
انگليسي نگاشته است .از اين ميان بيش از  110نوشتار
او در ماهنامههاي معتبر علمي اروپا و امريكا و يا سازمان
زمينشناسي كشور ،در ايران به چاپ رسيده است .وي
بيش از  200كار پژوهش��ي ني��ز در موضوعات مختلف
انجام داده اس��ت و حضور دكتر بربريان در همايشهاي
علمي بينالمللي همراه با ايراد سخنراني و خواندن مقاله
سبب ش��ده تا نامبرده را به مثابه نمادي از توان علمي
زمينشناسان ايراني در مجامع بينالمللي بشناسند.
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