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بانوی خورشید

١پور نفیسه نعیمی

 مجــذوب  کنید، مجذوب آن مــی میدرسی که با یک معلم خوب شروع «
ً
شــوید. مــن واقعــا

»رشتۀ فیزیک شدم چون معلمم خیلی خوب بود.

دان زن ایرانــی کــه در حــوزۀ  اولــین اخترفیزیــکهای خانم دکتر آلنوش طریان است؛  ها گفته این

کرد و از بانیان اولین رصدخانۀ فیزیــک خورشــیدی ایــران در دانشــگاه  فیزیک خورشیدی تحقیق می

تهران بود.

کرده و هنرمند کــه  در تهران از پدر و مادری تحصیل ١٢٩٩آبان  ١٨دکتر آلنوش طریان در تاریخ 

.ایران بودند به دنیا آمد ارمنیاناز 

امــا پــدرش (آرتــو  ؛مادرش (وارتو طریان) زادۀ تهران بود وتحصیل کردۀ رشتۀ ادبیات از ســویس

بود که از ارمنستان به جلفا آمده بودند و دانش آموختۀ رشتۀ نمــایش و بــازیگری  ارمنیانیطریان) از 

ها هر دو از هنرمندان قدیمی تئاتر ایران بودند. از مسکو بود. آن

گوید:  ای می مصاحبهدکتر طریان در 

از آسیای صغیر آمدند که نصــف آن  ارمنیانپدرم را از ارمنستان به جلفا آوردند. البته 

هــا  ها به آسیای صغیر، آن ارمنستان بود و نصف دیگر آن هم یونان. پس از حملۀ ترک

خواستند خودشــان  که توانستند از آنجا فرار کنند می ارمنیانیشروع به کشتار کردند. 

گذشــتند. خیلــی از آنهــا خــود را در  مــی ای به ایران برسانند امــا بایــد از رودخانــه را

رودخانه انداختند و از جسدهایشان پلی ساخته شد تا دیگران بتوانند از آن رد شــوند. 

ابتدا وارد آذربایجان شدند و بعد کم کــم بــه جلفــا آمدنــد. در آن زمــان شــاه عبــاس 

فت بروید آنجا زندگی کنید.گداد و  ارمنیانای زمین به  تکه

شد و در چهارده سالگی کالس نهــم را تمــام  ارمنیانآلنوش طریان در شش سالگی وارد مدرسۀ 

توانست بیش از ُنه کالس در آن مدرسه درس بخواند برای ادامۀ تحصــیل در دورۀ  کرد، اما چون نمی

nafisehnaimypour@gmail.com ،نجوم آماتوریمربی  .١



١۵۶

متوسطه به دبیرستان انوشیروان دادگر رفــت. ســپس 

شمســی  ۱۳۲۶توانست در سال  وارد دانشگاه شد و

ــک از  ــتۀ فیزی ــود را در رش ــی خ ــدرک کارشناس م

دانشگاه تهران بگیرد. در همان ســال در آزمایشــگاه 

فیزیک دانشکدۀ علوم استخدام و پس از یــک ســال 

بــه عنــوان متصــدی عملیــات آزمایشــگاهی در 

دانشکدۀ علوم منصوب شد.

ــونی ــتند تلویزی ــان در مس ــر طری ــوی « دکت س

گوید: می» خورشید

ای نداشتند که مــن در  ام خیلی عالقه خانواده«

رشتۀ علوم تحصیل کنم. از آنجا که من دســتی 

دادنــد در  ترجیح می ،نویسندگی داشتم درهم 

رشتۀ ادبیات درس بخوانم، ولی چون من خیلی به فیزیک عالقه داشتم و پدر و مادرم هــم 

تحمیل کنند و گفتند خیلــی خــوب هــر خواستند این را به من  افراد روشنفکری بودند نمی

»خواهد بخوان. چه دلت می

خواســتم ثابــت  من می ؟!گفتند ریاضیات به چه درد دخترها می خورد از بچگی می«

کنند و اگر استعداد و پشتکار داشته باشــی  کنم دخترها و پسرها هیچ فرقی با هم نمی

»توانی بکنی. هر کاری می

کند:  همچنین تعریف می

از مادرم پرسیدند اگر بین دختر و پســرت بــرای ادامــۀ تحصــیل فقــط یکــی را وقتی «

کــنم  گیری؟ اوپاسخ داد دخترم را انتخــاب مــی بتوانی انتخاب کنی چه تصمیمی می

تواند امرار معــاش کنــد ولــی دختــر بایــد  چون در جامعۀ ما پسر از هر راهی شده می

 دارای تحصیالت عالیه باشد تا در جامعه حرفی
ً
»برای گفتن داشته باشد. حتما

دکتر طریان پس از مدتی فعالیت در دانشگاه تهران موفق به دریافت بورســیه از دانشــگاه ســوربن 

فرانسه شد، اما متأسفانه با مخالفت دکتر محمود حسابی مدیر وقــت گــروه فیزیــک دانشــگاه تهــران 

!!!»خانم کافی است. تا همین اندازه درس خواندن برای یک«مواجه شد که به او گفته بود: 

همین باعث شد تا دکتر طریان با هزینۀ شخصی خــودش بــه فرانســه بــرود و در بخــش فیزیــک 

اش را درســال  پاریس به تحصیالتش ادامه دهــد و دانشــنامۀ دکتــری دولتــی سوربن اتمسفر دانشگاه

دانشگاه دریافت کند.آن خورشیدی از  ۱۳۳۵
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پرستی به ایــران بازگشــت  پیشنهاد شد، به دلیل روحیۀ وطن با اینکه تدریس در دانشگاه سوربن به او
و با رتبۀ دانشیاری در رشتۀ ترمودینامیک گروه فیزیک دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد.

دولت فدرال آلمان غربی بورس مطالعۀ رصدخانۀ خورشیدی در اختیار دانشــگاه  ۱۳۳۸در سال 
ماه به آلمان  ۴به مدت  ۱۳۴۰انتخاب شد و از فروردین . دکتر طریان برای این بورس گذاشتتهران 

رفت و پس از انجام مطالعاتش دوباره به ایران بازگشت.
دان زنی شد که کرســی اســتادی  به مقام استادی رسید و بدین ترتیب اولین فیزیک ۱۳۴۳در سال 
گرفته است.

به ریاست گــروه  ۱۳۴۸ال پس از اینکه به عضویت کمیتۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران درآمد، در س
تحقیقات فیزیک خورشیدی مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران منصوب شد و در رصــدخانۀ فیزیــک 

ادامه داد. شگذاران آن بود به فعالیت خورشیدی که خودش از بنیان
به گفتۀ دانشجویانش او معلمی بسیار مهربان و صمیمی بــود. نــه تنهــا شــاگردان خــودش بلکــه 

 شاگرد او نبودند نیز او را بسیار مهربان و دوستدانشجویان دیگر
ً
خواندند. داشتنی می ی که مستقیما

هــای علمــی بیشــتری داشــته باشــد در ســال  توانست فعالیت دکتر طریان با وجود اینکه هنوز می
بازنشسته شد. ۱۳۵۸

یــرد مند بود، اما مرگ او ســبب شــد تصــمیم بگ های جوانی به مردی عالقه آلنوش طریان در سال
اش باعــث شــد تــا  بــه علــم و مهربــانی اش و عالقــه هــیچ وارثــی نداشــت اوهرگــز ازدواج نکنــد. 

ــزل مســکونی نامــه وصــیت ــاتش  ای نوشــت و در آن من ــان حی ــان وقــفاش را در زم ــا و  ارمنی جلف
که مسکن مناسبی ندارند. کرد دانشجویانی

تعــددی از ایشــان تقــدیر شــد. های پربار عمر این بانوی بــزرگ، بارهــا در مراســم م در طول سال
مراسم جشــن نــودمین ســالروز  ١٣٨٩در سال همچنین 

تولد خانم دکتر آلنوش طریان، نخستین بانوی فیزیکدان 
ایرن، مادر ستاره شناسی، در محل باشگاه آرارات تهــران 

ترجمــه  ۀسسؤایران و م ارمنیانو به همت انجمن بانوان 
.و تحقیق هور برگزار شد

و » نخستین رصــدخانۀ فیزیــک خورشــیدیگذار  پایه«
های پایانی عمــرش  سال» اولین بانوی مدرس اخترفیزیک«

را در کــنج آسایشــگاهی در تهــران (آسایشــگاه ســالمندان 
در ســن  ۱۳۸۹توحید) گذراند. سرانجام در اسفند ماه سال 

درگذشت. پیریسالگی بر اثر  ۹۰
ن تهــرا ارمنیــانپیکر این بانوی پرافتخار در گورســتان 

است. میدهآر


