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 گذری برزندگانی استاد دكتر ابوالحسن نديم ؛
        دانشيار انگل شناسي 

                        با پیشکسوتان

من در دي ماه 1307 در يكي از محالت 
قديمي تهران به نام بازارچه نايب السلطنه كه 
امروز هم به همان نام است متولد شدم. بنده 
كوچك ترين فرزند خانواده بودم. پدرم كه 

تاجر پارچه بود با تسلطي كه بر ادبيات و علوم 
ديني و عربي داشت معلم مدرسه »صدر« بود. 

شعر نيز مي گفت و تخلص او در اشعارش 
»نديم« بود و نام فاميل خود را در زماني كه 

انتخاب نام خانوادگي اجباري شده بود، همان 
»نديم« قرار داده بود؛ اما متأسفانه وقتي كه 
من يك سال بيشتر نداشتم از دنيا رفتند. 

من از وقتي به ياد دارم، مادرم كه بزرگترين 
بچه اش ده سال بيشتر نداشت مسووليت 

خانواده را بر عهده داشت. 

 دوران درس و مدرسه را چطور 
سپري كرديد؟ 

درسم  و  شدم  »سنايي«  دبستان  وارد 
هم خوب بود. در دبيرستاني كه آن هم 
نزديك خانة ما بود باز هم شاگرد اول 
شدم. در سال اخذ ديپلم متوسطه در تمام 

ايران شاگرد اول شدم.

 همه چيز مهيا براي شركت در امتحان ورود 
به دانشگاه و آن هم حتما در رشته پزشكي؟ 

بله، در رشته پزشكي شركت كردم و با 
كمال تعجب اول شدم. 

 چرا با تعجب؟ 
خوب من از سؤاالت امتحان كه سه 
سؤال تشريحي بود منظور يك سؤال را 
كاماًل اشتباه متوجه شدم. در مورد يك 
اشتباه  به  من  بود.  شده  سؤال  حيوان 
جانور ديگري را كامل شرح دادم. بعد 
از امتحان كه متوجه اشتباهم شدم تقريبًا 
مطمئن بودم كه قبول نخواهم شد. اين 
بود كه تصميم گرفتم در امتحان ورودي 
دانشكدة علوم شركت كنم. ولي جواب 
كنكور پزشكي آمد و من قبول شدم و به 
دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران راه يافتم. 

 در دانشكده هم خوب درس 
مي خوانديد و شاگرد ممتاز بوديد؟ 
نمي خواندم.  اصاًل درس  بر عكس، 
از سال 1326 كه وارد دانشكده شدم تا 
سال سوم درس خوب مي خواندم ولي 
پس از آن شرايط مملكت طوري شد كه 
تمام هوش و حواس ما صرف پرداختن 
به مسايل مملكت و هيجانات سياسي 
مي شد. حوادث ملي شدن صنعت نفت 
و كودتاي 28 مرداد تأثير عميقي بر كشور 
و مخصوصاً دانشجويان داشت. از طرفي 
من اهل تفريح بودم و عالقه زيادي به 

شكار داشتم و اين هم خيلي از وقت 
مرا به خود اختصاص مي داد. 

 چند درصد دانشجويان مثل شما بودند؟ 
در گروه ما دويست دانشجو همكالس 
من بودند كه از اين تعداد صدو بيست نفر 
مثل من بودند و بقيه فقط درس مي خواندند 

و كار به كار سياست و مملكت نداشتند. 

 اوضاع دانشكده هم در اين سال ها 
تحت تأثير اوضاع جامعه به هم ريخته بود ؟ 
نه، در دانشكده پزشكي بهترين اساتيد 
در  من  ولي  بودند.  تدريس  به  مشغول 
اين مدت استفاده زيادي از دانشكده و 

استادان برجستة آن زمان نكردم. 

 در سه چهار سال اول دانشگاه 
از  خوانديد  مي  درس  خوب  كه 
به  آمد؟  خوشتان  بيشتر  درس  كدام 

شديد؟  عالقمند  شناسي  انگل 
بله، من در درس انگل شناسي نمرات 
خوبي گرفتم و مرحوم دكتر انصاري كه 
به ما درس مي داد مي گفت: تو بهترين 
دانشجويي هستي كه من داشته ام. از بين 
رشته جراحي  از  هم  باليني  هاي  رشته 

در اين بخش از با پيشكسوتان، نگاهی بر زندگی دكتر ابوالقاسم نديم انداختيم. اين متن شامل گفتگويی خواندنی با اين استاد ارجمند است كه 
برای آگاهی بيشتر از زندگی و فعاليت ها و خدمات ارزنده اين استاد،  پيشكش خوانندگان گرامی می شود. 
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در  نه  زيادي  وقت  ولي  آمد  خوشم 
استاژري و نه در انترني براي اين درس 

هم نگذاشتم. 

 در دوران انترني؟ 
من بخش هاي سبك را براي انترني 
انتخاب مي كردم و از بخش هايي كه 
كارهاي زيادي داشت پرهيز مي كردم. 
بيمارستان سينا براي جراحي نرفتم و 

به جاي آن به بخش جراحي بيمارستان 
لقمان رفتم كه كمتر كار داشت. 

 پس با اين حساب به انجام پايان 
نامة دكترا، آنهم به شكل آن روز كه شكل 

پژوهشي نداشت عالقه اي نداشتيد؟ 
همين طور است در مورد پايان نامه 
و  راجعه  »تب  آن  موضوع  كه  دكترا 
عوارض عصبي اين بيماري« بود. زحمت 
زيادي نكشديم و اصاًل مرا راضي نكرد. 

 پس از فارغ التحصيلي چه كرديد؟ 
به خدمت وظيفة عمومي در خراسان 

اعزام شدم. 

 بعد از خدمت وظيفه چطور؟ 
من دنبال كار مي گشتم كه دست تقدير 
به طور اتفاقي سرنوشت من را رقم زد و 

من با رشته اپيدميولوژي آشنا شدم. 

 اگر ممكن است كمي بيشتر 
بفرماييد.  توضيح 

در آن موقع كه دنبال كار بودم. ظهر 
شايد  تا  آمدم  دانشكده  به  روز  يك 
را  آنها  از  يكي  كه  ببينم  را  دوستانم 
ديدم. او گفت در دانشكده، براي دومين 
دوره يكساله آموزش اپيدميولوژي ثبت 
نام مي كنند و آقاي دكتر فقيه مسوول 
اين  »اصاًل  گفتم:  من  است.  دوره  اين 

اپيدميولوژي چي هست؟ وقتي كه رفتم 
و پرس و جو كردم، خوشم آمد و اول 
با  همراه  را  ها  كالس  اين   1334  آبان 

دو نفر ديگر شروع كرديم. 

 متولي اين دوره كه بود؟ انستيتو 
ماالريولوژي در اين برنامه نقشي داشت؟ 
اين دو دوره كه تنها همان ها برگزار 
كنترل  و  »اپيدميولوژي  عنوان  با  شد 
بندپايان«  بيماري هاي منتقله به وسيله 
توسط انستيتو ماالريولوژي و با همكاري 
شد  برگزار  بهداشت  جهاني  سازمان 
بود.  ايتاليايي  يك  برنامه  سرپرست  و 
پزشك  يك  و  آمريكايي  مهندس  يك 
اسكاتلندي همراه با اساتيد ايراني مانند 
آقاي دكتر مفيدي، آقاي دكتر فقيه و آقاي 

دكتر حاجيان به ما درس مي دادند. 

 در طي اين دوره شما انگيزه 
الزم و عالقه به اين رشته داشتيد؟ 

و  خواندم  مي  درس  زياد  واقعاً  بله، 
برگشته بودم به همان دوران نوجواني و با 
اشتياق تمام مدت روز را با تمام وجود كار 
مي كردم و كاماًل هم عالقمند شده بودم. 

 خب، كار و منبع درآمد چطور شد؟ 
خوبي  حقوق  دوره  اين  براي  ما  به 
تومان.  ششصد  ماهي  يعني  دادند.  مي 

و  كار  براي  چيز  همه  پس   
بود؟  آمده  شديد  و  جدي  تالش 

برنامه  خوب،  استادهاي  عالقه،  بله، 
كافي.  حقوق  و  مناسب  آموزشي 

 و پس از دوره؟ 
هنوز دوره تمام نشده بود كه من در 
امتحان رشته انگل شناسي شركت كردم 
و قبول شدم و از ارديبهشت سال 1335 
به عنوان دستيار انگل شناسي مشغول به 

كار شدم. 

 اپيدميولوژي را چه كار كرديد؟ 
كار ما با اپيدميولوژي تازه شروع شده 
بود. تمام تابستان ها را از سال 35 تا 38 
در ايستگاه تحقيقاتي سبزوار كه مسوول 
آن شده بودم مي گذراندم. اين ايستگاه 
شهرستان هاي سبزوار، بجنورد و طبس 
در  هوا  وقتي  داشت.  پوشش  تحت  را 
اين مناطق رو به سردي مي گذاشت و 
پاييز و زمستان فرا مي رسيد به دانشگاه 
مي آمدم و در كالس هاي انگل شناسي 

شركت مي كردم. 

 از چه زماني به عضويت هيأت 
علمي دانشگاه منصوب شديد؟ 

سال 1338 رئيس درمانگاه )استاديار( 
شدم. سال 1340 آقاي دكتر مفيدي ترتيبي 
داد كه براي گذراندن يك دورة يك ساله 
»بيماري هاي گرمسيري« و نيز »حشره 
شناسي و انگل شناسي علمي« به لندن 
بروم. سال 1341 به ايران آمدم و به سمت 

دانشياري انگل شناسي برگزيده شدم. 

 ادامه كارهاي ميداني در زمينه 
اپيدميولوژي را پي گرفتيد؟ 

بيماري  مورد  در  كه  كاري  با  بله، 
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سالك)لشمانيوز پوستي( انجام داده بودم، 
تحقيق در مورد اين بيماي در اصفهان 
پيشنهاد شد كه يك ماه به آنجا رفتم و 
كه  كردم  گزارش  را  تحقيقاتم  ماحصل 
ايستگاه تحقيقات پزشكي اصفهان براي 
سالك در فضاي مناسبي راه اندازي شد. 
از سال 24 تا 74 تمام تابستان ها را دراين 
مركز بسر مي بردم. يك ماه از سال را 
هم هنوز در خراسان و ايستگاه آن منطقه 
كه زير نظر من بود سپري مي كردم. با 
ايستگاه تركمن صحرا و لطف آباد نيز 

همكاري مي كردم. 

 خدمت در اين مناطق كه چندان 
هم اوضاع مناسبي نداشته است را كمتر 

كسي قبول مي كند؟ 
بله، اما به ما حقوق خوبي مي دادند. 
روزي بيست و دو تومان حق مأموريت 
به من مي دادند. وقتي از اين نظر در رفاه 
كاري  و  دارند  نگاه  را  احترامت  باشي، 
مفيد هم انجام دهي، از هر لحاظ راضي 

خواهي بود. 

ايران  در  اپيدميولوژي  رشتة   
گرفت؟  پا  چطور 

انستيتوماالريالوژي كه گسترش يافت 
در  و  بهداشتي  تحقيقات  انستيتو  به  و 
نهايت به دانشكدة بهداشت تبديل شد 
در سال 1345 دكتر فقيه كه استاد گروه 
اپيدميولوژي بود به من پيشنهاد كرد كه 

به واسطه دورة يكساله اپيدميولوژي كه 
گذرانده بودم و كارهايی انجام داده بودم، 
بپذيرم.  اپيدميولوژي را  دانشياري گروه 
در سال 1348 براي گرفتن تخصص در 
رشته اپيدميولوژي به آمريكا اعزام شدم. 

 يعني در چهل و يك سالگي؟ 
دوره  از  يعني  ابتدا  از  و  رفتم  بله، 
با آنكه از من دورة  MPH شروع كردم 

يك ساله اي كه در ايران گذرانده بودم را 
معادل MPH مي پذيرفتند. در پايان دوره 
تخصصم هم قرار شد پايان نامة خود را 
با انجام تحقيق در ايران ارائه نمايم. در 
اوايل اين دوره بودكه نامه اي آقاي دكتر 
فقيه از تهران به دستم رسيد كه ايشان به 
سمت رياست دانشكده بهداشت انتخاب 
شده اند و خواسته بودند در اولين فرصت 

به ايران بازگردم. 

 آيا به ايران آمديد؟ 
ايشان تا دو سال معاون براي خويش 
انتخاب نكردند تا من برگشتم. تا آن زمان 
خودشان همة كارها را انجام مي دادند. 

رياست  هم  سال  چندين   

دانشكده بهداشت را بر عهده داشتيد؟ 
از سال 1353 توفيق اجباري پيش آمد 
و با كارشكني رئيس وقت دانشگاه آقاي 
دكتر فقيه استعفا كردند و سپس رئيس 
دانشگاه تبريز شدند و الحق چه كارهاي 

آن  دادند.  انجام  دانشگاه  آن  در  بزرگي 
به رياست دانشكده بهداشت  زمان من 

برگزيده شدم. 

 رياست دانشكده بهداشت را 
كرديد؟  قبول 

تمايل  صحبت  كردم.  مي  قبول  بايد 
دانشكده  ما  نبود.  نداشتن  يا  داشتن 
بهداشت را مثل فرزند خود مي دانستيم. 
نمي توانستيم آن را به حال خود رها كنيم. 

دانشكده  تا چه سالي رئيس   
بوديد؟ 

پس از انقالب، براي رياست دانشكده، 
در دانشكده انتخابات برگزار كردند و باز 
همه به من رأي دادند و من تا سال 1361 
رييس دانشكده بهداشت بودم. جريانات 
مي  فشار  من  به  هم  زمان  آن  سياسي 
آورد كه استعفا بدهم. من مي گفتم: من 
بهداشتي هستم. اآلن هم كه زمان جنگ 
است و من مسوولم، استعفا نمي دهم. 
اگر  نمي دهد.  استعفا  بهداشت  از  نديم 
مي خواهيد مرا بركنار كنيد. كه آخر هم 

همين شد. 

 و پس از آن چ شد؟ 
در دورة تخصصي علوم آزمايشگاهي 
به تدريس انگل شناسي پرداختم. روزهاي 
زوج در دانشكده بودم و روزهاي فرد در اين 
كالس ها و آزمايشگاه بيمارستان شريعتي. 
همزمان در وزارت بهداشت سرپرست 
برنامة گسترش ايمن سازي شدم كه يكي 
از بزرگ ترين برنامه هاي وزارتخانه بود. 
در طول چهارده دوره تمام كادر اصلي 

وزارتخانه را تعليم داديم. 
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 در سازمان جهاني بهداشت هم 
سمتي داشتيد؟ 

مسؤول  عنوان  به   1364 سال  در 
تحقيقات بهداشتي منطقه اي در اسكندريه 
كه   1368 سال  تا  شدم.  برگزيده  مصر 
منطقه  كشورهاي  به  شدم  بازنشست 

كردم.  زيادي  سفرهاي 

 پس از آن به ايران بازگشتيد؟ 
تگزاس  دانشگاه  به  موقع  همان  خير، 
آمريكا دعوت شدم تا براي ويرايش كتابي 
  Case Study for Health Systemنام به 
 Research به آنجا بروم. بعد اين كتاب را 

سازمان جهاني بهداشت به چاپ رساند. 
آنجا رئيس مركز آموزش پزشكي و  در 
از من خواست كه  المللي  بين  بهداشت 

آنجا بمانم كه قبول نكردم و بازگشتم. 

علوم  فرهنگستان  با  ارتباط   
ايد؟  كرده  آغاز  كي  از  را  پزشكي 
به  من  فرهنگستان  تأسيس  بدو  از 
و  ام  شده  برگزيده  آن  پيوستة  عضويت 
مسوول كميتة علمي بهداشت تغذية آن 
بوده ام و تا امروز فعاليتم با آن ادامه دارد. 

بزرگ  هاي  پروژه  مورد  در   
اجرا  به  كشور  سطح  در  كه  ديگري 

بفرماييد؟  گذاشتيد 
ارائه  »سيستم  طرح  انقالب  از  قبل 
خدمات بهداشتي« در سال 1355 كه در 
استان آذربايجان غربي انجام شد و سازمان 
جهاني بهداشت هم از نتايج حاصل از آن 
قالب  در  امروز  ايران  در  و  كرد  استقبال 
اجرا  به  كشور  درمان  و  بهداشت  شبكه 

است.  درآمده 
بعد از انقالب، غير از آنچه گفته شد، 
بيش از بيست و پنج دوره كارگاه روش 
تحقيق در وزارتخانه در بين سال هاي 68 

تا 77 برگزار كرديم و كارگاه هاي مختلف 
و  مختلف  هاي  گروه  براي  كه  ديگري 
برگزار  كشور  سراسر  هاي  دانشگاه  در 
باليني  كارآزمايي  كارگاه  مثل  كرديم؛ 

 .(Clinical Trial)

 استاد شما پس از تحصيل در مقطع 
عمومي كه چندان با انگيزة زيادي آن را 
سپري نفرموديد دوراني طاليي را سپري 
كرديد. اين راه را آگاهانه انتخاب كرديد؟ 
بله، صد در صد. اتفاقي با اپيدميولوژي 
آشنا شدم ولي آگاهانه آن را ادامه دادم. اگر 
داشته  به گذشته  بازگشت  براي  فرصتي 
باشم قطعاً همين مسير را انتخاب خواهم 
هميشه  امروز  به  تا  مدت  اين  در  كرد. 
روحية دانشجويي و عشق به آموختن را 

در خود حفظ كرده ام. 

 هيچوقت به رفتن از ايران فكر 
ايد؟  كرده 

خير، هيچوقت چنين تصميمي نگرفتم. 
دكتر  و  بودم  آمريكا  در  كه  وقت  آن  نه 
گسل از من خواست درمثلث تحقيقات 
و  بمانم  شمالي  كاروليناي  در  آمريكا 
نه زماني كه در ژنو بودم و جنگ ايران 
به  رلوكاس  و عراق شروع شد و دكت 
من گفت: بمانم و سرپرستي آن قسمت 
رئيس  من  كه  زماني  بگيرم.  عهده  بر  را 
دانشكده بهداشت بودم و مملكت به من 
نياز داشت، ارزش كارم شناخته شده بود 
و حداقل در سال هاي قبل از انقالب از 
ماندن  بودم  رفاه  در  كاماًل  مالي هم  نظر 
در آمريكا را نپذيرفتم. در شروع جنگ و 
پس از آن هم هميشه مي دانستم كه خطر 
بيماري هاي واگيردار در طول جنگ بيش 
از خود جنگ است و تا همين امروز هم 
مي دانم كه مملكت به من نيازمند است 

پس مملكتم را ترك نخواهم كرد.

و در مجموع ... 
در مجموع آنچه گفتيم اوالً ما مديون 
كساني هستيم كه در ايران براي اولين بار 
براي  را  و سالمت  بهداشت  از  صحبت 
اين  تحقق  براي  و  كردند  جامعه  تمام 
مديون  ما  كردند.  فراوان  تالش  خواسته 
دكتر انصاري و شخص دكتر شمس الدين 
مفيدي هستيم. نبايد بگذاريم آنچه ساختند 
زماني  تا  بهداشت  دانشكده  ويران شود. 
بود.  بهترين  منطقه  در  بودم  من  كه 
شد  باعث  عده  اين  فراوان  هاي  تالش 
جامعه  در  سالمت  و  بهداشت  وضع  تا 
كاماًل متحول شود. اگر در شرايطي شروع 
كرديم كه نمي دانستيم بايد مقاله نوشت 
ولي همان زمان در بررسي هايمان پشه 
خاكي جديدي يافتيم كه وقتي آن را به 
سازمان جهاني بهداشت فرستاديم آن را 
»فلبوتوموس انصاري« نام نهادند، ولي به 
جاي رسيديم كه كاماًل با روش تحقيق و 
آمار آشنا شديم و توانستيم در جهان هم 
خودمان را مطرح كنيم. به طوريكه هنوز 
دورة MPH دانشكده بهداشت را در دنيا 
قبول دارند و همين تازگي براي من نامه 
رسيد از دانشگاه Yale آمريكا كه ما براي 
همكاري با دانشگاه هاي ايران دانشكده 

بهداشت را انتخاب كرده ايم. 
مدتی  و  شديم  غافل  است  مدتی 
است حدود چند سال بين نسل قديم و 
جوان ترها فاصله افتاد. ما بايد جوانان را 
كمك كنيم تا اين فاصله پر شود. تنها از 

ادا كنيم.  را  توانيم دينمان  اين راه مي 


