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پيشينه خانوادگي 
ماه  دي  در  برال  دکترابراهيم  من 
سال1299در تهران متولد شدم. منزل 
تهران  شميران  دردروازه  من  پدري 
پامنارتهران  خيابان  به  بعدا  که  بود 
خانواده  ارشد  فرزند  من  شد.  منتقل 
هستم وتنها يک برادردارم که درحال 
طلعت  مادرم  است.  حاضردرآمريکا 
و  داشت  نام  برال  عزيزاهلل  پدرم  و 
درچاپخانه هاي آن زمان که به مطبعه 
زمان  درآن  کرد.  کارمي  بود  معروف 
درتهران تنها پنج، شش مطبعه وجود 
ودوره  ابتدايي  کالس  من  داشت. 
درمدرسه«اتحاد«  را  متوسطه  اول 
مکتب  تازه  ها  سال  دراين  گذراندم 
و  بودند  کناررفته  به  ها  خانه 
مدرسه  بود.  آمده  وجود  به  مدارس 
ومن  بود  سابق  ژاله  درخيابان  ما 
کيلومتري  پنج  تا  مسيرچهار  بايستي 
طي  پياده  سابق  ژاله  ازپامنارتا  را 
يکي  برسم.  مدرسه  به  تا  کردم  مي 
دوران  ازاين  که  شيريني  ازخاطرات 
دارم اين است که يک روزصبح طبق 
هايم–  ازهمکالسي  يکي  با  معمول 
دکتراسمعيل شيرازي که ساليان دراز 
طرف  به  بوديم-  يکديگردوست  با 
مدرسه حرکت کرديم وساعت هفت 
مدرسه  بسته  درب  پشت  به  صبح 
رسيديم درزديم، مستخدمين مدرسه 
داد  وبا  بازکردند  باعصبانيت  دررا 

کله  مگرسرديگ  که  گفتند  وفرياد 
زودي  اين  به  که  ايد  آمده  وپاچه 
اين  منظورم  آييد.  مي  مدرسه  به 
رغم  علي  ها  سال  درآن  ما  است 
داشتيم  که  وذهابي  اياب  مشکالت 
زيادي  اهميت  ومدرسه  درس  براي 
درايام  که  طوري  به  بوديم  قائل 
داشت  اي  مغازه  که  هرکس  جنگ 
مي توانست ميليونرشود واين امکان 
مغازه  يک  که  بود  فراهم  من  براي 
پدرم  ولي  شوم  کاسب  و  کنم  تهيه 
ادامه  را  درسم  من  که  داشت  تاکيد 
پس  بهرحال  بخوانم.  وپزشکي  دهم 
درمدرسه  متوسطه  اول  دوره  ازاتمام 
در را  ام  متوسطه  دوم  دوره   اتحاد، 
 «دبيرستان ايران شهر«که قبال «ثروت« 

نام داشت شروع کردم. 

دوران دانشجويي 
ام  متوسطه  ديپلم  ازاخذ  پس 
درسال 1317، براي تحصيل دررشته 
پزشکي  درکنکوردانشگده  بايد  طب 
دانشگاه تهران پذيرفته مي شدم. بايد 
يک  تنها  ها  سال  درآن  که  بگويم 
دانشکده پزشکي درتمام ايران وجود 
پزشکي  دانشکده  هم  وآن  داشت 
دانشگاه تهران بود که 100 نفردانشجو 
اين  وقت  هيچ  والبته  پذيرفت  مي 
روز  در  شد.  نمي  تکميل  ظرفيت 

اعالم  ما  به  کنکور  آزمون  برگزاري 
پذيرفته  جزء  شما  همه  که  کردند 
ازتشکيل  پس  هستيد  شدگان 
دانشجويان70  کل  تعداد  ها  کالس 
داشتيم  نفرکسري  و30  نفربيشترنبود 
پايان  تا  تعداد  اين  جبران  براي  که 
حقيقت  پذيرفتند.  مي  دانشجو  سال 
 200 زمان  درآن  که  است  اين 
نفرديپلمه درسطح ايران پيدا نمي شد. 
برخالف امروزکه يک ميليون ديپلمه 
هستند.  دانشگاه  به  ورود  داوطلب 
را  طبمان  ما  ازاينکه  1323بعد  سال 
بسيارخوب  روزهاي  کرديم  تمام 
تمامي  با  من  بود  يادماندني  وبه 
ومتوسطه ام  ابتدايي  دوره  دوستان 
ارتباط  ازدانشجويي  بعد  دردوران 
داشتم. مرحوم«دکتراسمعيل شيرازي« 
دوستان  از  که  ياد«  «دکترگل  و 
اند  بوده  ام  ومتوسطه  ابتدايي  دوره 
درروزهاي جمعه باهم به «پس قلعه 
 «يا «دربند « مي رفتيم واولين کسي 
بودم  من  کرد  ازدواج  ما  دربين  که 
زندگي  ماحصل  ازدواج  از  پس  که 

مشترکمان پنج فرزند پسربود.
ازدوران  که  بسيارخوبي  خاطره 
اين  دارم  ازآن  پس  و  دانشجويي 
دانشجويي  دردوران  که  است 
بود  دکترنظامي  من  اساتيد  ازجمله 
را  پزشکي  داروهاي  هاي  درس  که 
زياد  البته من  تدريس مي کرد  ما  به 

دکتر ابراهیم برال؛
 استاد فرزانه ای که شاگردانش اورا ستایش می کردند 

                با پیشکسوتان
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که  درزماني  فقط  کارنکردم  ايشان  با 
ازاعضاي  ام را مي نوشتم  نامه  پايان 
ژوري ما بودند که درکارپايان نامه من 
بسيارسخت گيري کردند. دکترسهراب 
 ، شناسي  ميکروب  استاد 
 ، سرولوژي  استاد  دکترميردامادي 
دکترآژير، دکترپويا استاد هماتولوژي، 
دکترعزيزي  دکترکاسمي،دکتراقبال، 
ودکترقريب ازجمله اساتيد من بودند 
که هرگزآن ها را فراموش نمي کنم. 
ارولوژي  استاد  الملک  دکترلقمان 
دکترفروزانفرکه  همچنين  بود،  من 
درآن زمان استاديار و رييس درمانگاه 

اطفال بود.
يک خاطره جالبي که دراين مورد 
درسم  که  وقتي  که  است  اين  دارم 
باز  مطب  اميريه  درخيابان  شد  تمام 
را  اينکه درس طب  رغم  علي  کردم 
هاي  دربيمارستان  و  بودم  خوانده 
دولتي هم کارکرده بودم به دليل اين 
اصال  شناختم،  نمي  را  بيمارانم  که 
درواقع  کنم.  طبابت  توانستم  نمي 
نداده  ياد  ما  به  را  طبي  روانشناسي 
وگفت  آمد  روزدوستي  يک  بودند. 
که فالني در سه راه طرشت مراجعان 
زيادي دارد من هم بلند شدم ورفتم 
به مطبش پس ازعرض سالم ومعرفي 
خودم به ايشان گفتم که آمده ام اينجا 
فن مريض داري را ازشما ياد بگيرم 
ويک هفته مي خواهم به مطب شما 
ايشان هم قبول کردند نشستم  بيايم. 
دکتردرابتدا  شد  بيماروارد  اولين 
احوال تمامي اعضاي خانواده مريض 
را جويا شد به گونه اي با اوصحبت 
ازخانواده  انگارعضوي  که  کرد  مي 
اواست. بعد ازاحوال پرسي به معاينه 
بيماربعدي  پرداخت،  وتجويزنسخه 
همين  به  اوهم  با  ودکتر  شد  وارد 

صورت رفتار کرد تا هفت بيماررا من 
نشسته بودم، بعد ازچند لحظه ازجايم 
بلند شدم وگفتم دکتراگراجازه بدهيد 
من مرخص مي شوم. دکترگفت کجا 
دراينجا  هفته  يک  که  بودي  توآمده 
هفته  يک  با  من  که  گفتم  بماني؟ 
گيرم  نمي  ياد  را  داري  مريض  فن 
شش  ام  خوانده  درس  سال  شش 
فن  تا  بخوانم  درس  ديگربايد  سال 

مريض داري راياد بگيرم. 

سفربه فرانسه 
عنوان  به  من  که  1328بود  سال 
امروز  «ريزيدنت«  يا   »assistant»
ودرسال  شدم  تهران  دانشگاه  وارد 
مدت  به  دانشگاه  اين  1335ازطرف 
به  ماموريت  انجام  براي  سال  يک 
ها  سال  درآن  شدم.  اعزام  فرانسه 
انجام  درايران  هورموني  آزمايشات 
اين  انجام  نحوه  ومن  شد  نمي 
کردم  مطالعه  درآنجا  را  آزمايشات 
انجام  بارچگونگي  اولين  وبراي 
آوردم.  ايران  به  را  آزمايشات  اين 
آزمايشات  انجام  که  بگويم  بايد 
بسياردشواربود  زمان  درآن  هورموني 
راديواکتيو،  مواد  با  اينکه  دليل  به 
سروکارنداشتيم  آن  وامثال  ها  آنزيم 
کرديم.  مي  کار  باموادشيميايي  بلکه 
آزمايشات  اين  انجام  ها  سال  درآن 
استفاده  زنان  بيشترمتخصصان  را 

هاي  ازبيمارستان  ليکن  کردند  مي 
دولتي، بيماران را نزد من مي فرستادند. 
ازبيمارستان  که  خاطردارم  به  خوب 
بيمارستان  رييس  دکترصالح  زنان 
که  پزشکي  دانشکده  ورييس  زنان 
شدند  تهران  دانشگاه  رييس  بعدا 
مرتبا بيماران را به آزمايشگاه من مي 
که  داشتند  واصرارعجيبي  فرستادند 
دريافت  ها  ازآن  را  آزمايش  هزينه 
کنم ولي من پولي ازآنها نمي گرفتم.
آزمايشات  انجام  براي  ها  درآن سال 
هورموني به موش هاي آزمايشگاهي 
که  هايي  درسال  من  لذا  نيازداشتيم؛ 
دربيمارستان سينا مشغول به کاربودم 
يک طويله اي را براي پرورش موش 
منظورانجام  به   colayو وخرگوش 
يکي  ساختم.  ها  آن  روي  آزمايش 
من  براي  که  جالبي  ازخاطرات 
دروزارت بهداري رخ داد اين بود که 
جلسه  وزارتخانه  دراين  روزکه  يک 
مهمي داشتم، موش هاي آزمايشي را 
دردرون جعبه مقوايي درکيفم گذاشته 
بودم، دروسط جلسه ناگهان ديدم که 
شده  بلند  بهداري  وزارت  اعضاي 
وقتي  کنند  مي  ها  موش  ودنبال  اند 
که  متوجه شدم  بازکردم  را  کيفم  که 
وازکيفم  اند  راجوييده  جعبه  موشها 
که  ديگري  جريان  اند.  آمده  بيرون 
يک  بود:  اين  افتاد  اتفاق  من  براي 
روز که ازآزمايشگاه به منزل مي آمدم 
متوجه  که  بودم  نشسته  درتاکسي 
سفيدازکيفم  هاي  موش  که  شدم 
مسافران  وازلباس  اند  آمده  بيرون 
درتاکسي  خوشبختانه  روند  مي  باال 
خانم نبود ومسافران که متوجه قضييه 

شدند برايشان بسيارجالب بود. 
را  تالشمان  تمام  زمان  درآن 
مي کرديم که براساس مسائل علمي 



24
تیر 95

شماره 126 24 

ر

به روزدنيا پيش برويم. واقعا طب ما 
را  ها  خارجي  وسايل  نه  درآنزمان 
داشته ونه اينکه تجربه چنداني داشت؛ 
را  چيزجديدي  توانستيم  نمي  لذا 
بدهيم  نشان  دنيا  به  که  کنيم  اختراع 
که  بگويم  توانم  امروزمي  ولي 
آزمايشگاهاي ايران واقعا دست کمي 
من  ندارد.  خارج  ازآزمايشگاهاي 
درسال 1335که به فرانسه اعزام شدم 
انجام  نحوه  فرانسوي  مجله  دريک 
بودم.  خوانده  را  کلرخون  آزمايش 
درفرانسه وقتي به بيمارستان کودکان 
پاريس رفتم به من گفتند که ما يک 
کلرخون  آزمايش  براي  را  روشي 
درپاريس انجام مي دهيم که درخود 
پاريس هم هيچ کس نمي تواند انجام 
دهد. بيا وآن روش را ياد بگير،گفتم 
که نمي خواهد خودم يک کلرخوني 
اندازه مي گيرم خيلي راحت وخوب 
وازحفظ اين روش رابرايشان توضيح 
دادم وبعد هم گفتم که اين روش را 
انجام  درتهران  همکارانم  اکنون  هم 
مي دهند باورشان نمي شد و نزديک 
ازحدقه  هايشان  ازتعجب چشم  بود 

بيرون بزند. 

تاليفات 
که  هايي  کتاب  ازجمله 
1344کتاب  درسال  ام  نوشته 
که  است  آزمايشگاهي«  هاي  «درس 
سه  درمدت  ازدوستانم  تن  چند  با 
سال دردوره دانشياري تاليف کرديم 
اصول  تمامي  درهزارصفحه  ابتدا  که 
چاپ  با  تنها  ولي  بود  آزمايشگاهي 
300صفحه آن موافقت شد. جلد دوم 
و سوم را نيزبعدها من ودوستانم به 
نام به  ديگرم  کتاب  رسانديم.   چاپ 
«مسائل گوناگون آزمايشگاهي« است 
دارم  ديگري  تاليفات  براينها  عالوه 
همچنين حدود 27 تز دانشجويان را 
راهنمايي کرده ام ونيزعضو ژوري 28 
تز بوده ام ومقاالت زيادي درمجالت 
وتعيين  ام  نوشته  وخارجي  ايراني 
دارويي  که  ليتيوم  مقدارمصرف 
اولين  براي  را  است  افسردگي  ضد 
ام  داده  باردرايران درسال1345انجام 
وحدود چهل سال است که درانجام 

اين کارتجربه دارم. 

دوران بازنشستگي 
سال 1354بود که به درجه استادي 
1369با  روزسال  ودرآخرين  رسيدم 
41 سال وچهارماه سابقه کارازدانشگاه 
براي  که  دانيد  مي  شدم.  بازنشسته 
بازنشستگي هرکس که 30 سال سابقه 
خدمت ويا 60 سال سن داشته باشد 
درصورتي  شود  بازنشسته  تواند  مي 
داشته  سال   65 باالي  افراد  که  هم 
بازنشسته  مجبوربه  دانشگاه  باشند 
رغم  علي  من  است.  آنها  کردن 
دانشگاه  داشتم  سال  حدود70  اينکه 
موافقت  من  بازنشستگي  تقاضاي  با 
با  که  درمالقاتي  اينکه  تا  کرد  نمي 
رييس دانشگاه داشتم و او ازدوستان 

که  سوالم  اين  به  درپاسخ  بود،  من 
بازنشستگي  درخواست  با  چراشما 
به  ما  گفت:  کنيد  نمي  موافقت  من 
چه  برويد  واگرشما  نيازداريم  شما 
کسي را جانشين شما کنيم. خوب به 
خاطردارم که به اوگفتم اگرمن مردم 
جانشين  خواهيد  مي  را  کسي  چه 
خواهيد  مي  که  را  هرکس  کنيد؟، 
منصوب  االن  همين  کنيد،  جانشين 
کنيد. بهرحال ايشان به من قول دادند 
ولي  کنند  رسيدگي  کارمن  به  که 
تاحکم  کشيد  طول  دوسال  حدود 
وروزي  صادرشد  من  بازنشستگي 
که نامه رسان دانشگاه حکم را آورد 
انداخته،  پايين  را  سرش  که  ديدم 
پرسيدم چراسرت راپايين انداخته اي 
گفت که خجالت مي کشم، گفتم که 
به  چرا؟ من مدت طوالني است که 
به  با تعجب  اين حکم هستم،  دنبال 
من نگاه کرد وگفت شما اولين کسي 
حکم  ديدن  با  بينم  مي  که  هستيد 
بازنشستگي اينقدرخوشحال شديد. 

بايدبگويم که واقعا کار با دانشجويان 
من  که  است.خاطراتي  شيرين  خيلي 
است  اين  دارم  تدريسم  دوران  از 
امروز  من،  ديروز  دانشجويان  که 
صميميم  دوستان  و  ازهمکاران 
بازنشسته  همه  که  همکاراني  هستند. 
اند  بوده  درارتش  ها  بعضي  اند  شده 
دوتا  اند.  تيمساربازنشسته شده  واالن 
مديرکل  ترتيب  به  ازدانشجويانم 
ومعاون آزمايشگاه هاي وزارت بهداري 
دکترسيدحسين  ديگري  و  اند  بوده 
فاطمي رييس انجمن متخصصين باليني 
کل کشور است. همچنين دکترهادي 
آزمايشگاه ومعاونشان  والئي مديرکل 
آقاي دکترخشنودي ازجمله دانشجويان 

من بوده اند. 

                         مقاله علمی


