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استاد دكتر سيد ابوالقاسم قائمي 
در سال 1290 خورشيدی ديده 

به جهان گشود. استعداد شگرف 
او چنان بود كه توانست در اوان 
كودكي تمام قرآن را از بر كند. 

»دوران بچگي بخاطر اينكه زياد 
شلوغ و شيطاني مي كردم 

فرستادندم مكتب. تا 7-6 سالگي 
توانستم كل قرآن را حفظ كنم«. 
وی دوران ابتدايي را در مدرسه 
شريعت و دوران متوسط را در 
دبيرستان هي كماليه و شرف به 

پايان رسانيد. استاد در سال 1310 
يعني سه سال پيش از آنكه اولين 

دانشكده پزشكي ايران در دانشگاه 
تهران تأسيس شود شروع به 

تحصيل در رشته پزشكي كرد. بدين 
ترتيب دو سال اول تحصيالت 
ايشان در مدرسه طب واقع در 

خيابان الله زار نو طي شد. 

سال 1313 با افتتاح دانشگاه 
تهران در محل كنونی آن، كالس 
هاي درس در نخستين ساختمان 
هاي دانشگاه در جالليه برپا شد. 

استاد پنج سال بعد در سال 1318 
فارغ التحصيل شد. دكتر قائمي 

پس از آن خدمت وظيفه خود را 
در نيروي هوايي به پايان رسانيد. 
وی در سال 1320 به عنوان اولين 

دستيار رشتة سرم شناسي در 
دانشگاه تهران پذيرفته شد و در 
سال 1323 پس از اخذ مدرك 

تخصصي سرم شناسي به سمت 
رئيس آزمايشگاه سرم شناسي 

منصوب شد و در سال 1326 به 
درجه رئيس درمانگاهي با حق 

آموزش )استادياري( ارتقا يافت. 
در سال 1328 از طرف دانشكده 

پزشكي به آمريكا اعزام شد. در آن 
زمان جنگ جهاني دوم تازه به پايان 

رسيده بود و در سراسر جهان كمبود 
 غذا و امكانات وجود داشت، 

»اول به فرانسه رفتم و از آنجا با 
كشتي، بعد از شش روز مسافرت 
روي اقيانوس به آمريكا رسيديم. 
وضعيت دنيا چنان بود كه براي 

مثال در هتل اقامتمان در فرانسه 
براي يكبار دوش گرفتن در هفته 
بايد نوبت مي گرفتيم و در صف 

مي ايستاديم«. 
دكتر قائمي يكسال در بيمارستان 

بلويو وابسته به دانشگاه نيويورك 
به گذراندن دوره تخصصي مشغول 

بود و پس از آن در مركز پزشكي 
»جرزي سيتي« واقع در ايالت 

نيوجرزي طي سال هاي 1951 الي 
1956 تحصيالت خود را به پايان 
رسانيد. استاد دو سال آخر را به 

طور تخصصي، به رشته كارديولوژي 
پرداخت و پس از نوشتن چندين 

در اين بخش از با پیشکسوتان، نگاهی بر زندگی دكترابوالقاسم قائمی انداختیم. آنچه كه در پي مي آيد خالصه اي از زندگي پربركت 

ايشان است كه با توجه به گفتگويی با وی درسن 90سالگی و قسمتي از دست نوشته هاي خاطرات اين استاد گرانقدر و همچنین با همکاري 

صمیمانه همسر استاد، خانم آذرمیدخت سلطان نوري تهیه شده است كه پیشکش خوانندگان می شود. 

ر

      با پیشکسوتان

زنده ياد استاد دكتر سيد ابوالقاسم قائمي؛ 
استاد و رئيس گروه خون شناسي 
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مقاله با همكاري دكتر شوارتز كه از 
متخصصين به نام قلب دنيا در آن 
زمان بود، به عضويت متخصصين 

 كالج قلب آمريكا پذيرفته شد.
استاد افتخار اين عضويت را تا پايان 
عمر حفظ كرد. او از سال 1957 تا 
1958 نيز دوره اي در هماتولوژي 

در دانشكده پزشكي اورگان گذرانيد 
 و سپس به ايران بازگشت: 

»دكتر ابرلين خيال مي كرد من 
مي خواهم در آمريكا بمانم. تلفني 

با من تماس گرفت و گفت: تو 
با پول مردم ايران دورة ابتدايي، 

متوسطه و عالي را تمام كرده اي و 
حاال كه نوبت ثمردادن توست در 
آمريكا هستي تو مديون مردمي و 
بايد برگردي. البته من خودم هم 

قصد ماندن نداشتم چون خانواده و 
فاميلم را بسيار دوست داشتم و نمي 

توانستم از آنها دل بكنم.«
بدين ترتيب دكتر در سال 1958 
به ايران بازگشت و با سمت رئيس 

بخش خون اطفال مشغول به كار 
شد در همان سال ها با كمك 
عده اي از همكاران، بيمارستان 
پارس را تأسيس كرد. وی در 

سال 1340 براي گذراندن دوره 
فوق تخصصي خون شناسي مجدداً 

به آمريكا برگشت كرد: »به من 
گفتند اينجا وضعيت رشته قلب 

خوب است و ما تخصص داريم اما 
متخصص خون نداريم و بهتر است 
شما خون شناسي بخواني. بنابراين 

دوباره به آمريكا رفتم«. 
وی با گذراندن يك سال دوران 

فلوشيپي خون در »دانشگاه اورگان« 
موفق به يافتن اطالعات تازه اي 

راجع به بيماري گوشه و منونوكلئوز 

عفوني شد كه حاصل آن تحقيقات 
در چاپ ششم و چاپ هفتم كتاب: 
 (Wintrobe’s clinical Hematology(

كه يكي از كتاب هاي مرجع در 
رشته خون شناسي است به اسم 

استاد به چاپ رسيد. دكتر قائمي در 
سال 1342 پس از بازگشت به ايران 

به رتبه دانشياري رسيد و سه سال 
بعد به مقام استادي نائل آمد. در 

اين مدت رياست بخش خون نيز به 
عهده استاد بود. 

از استاد دكتر قائمي يك كتاب 
كيمياي پزشكي )انتشار در سال 

1324( و نيز 32 مقاله در مجالت 
فارسي و 8 مقاله در مجالت 

معتبر بين المللي به چاپ رسيده 
است. وی عالوه بر عضويت 

در كالج كارديولوژي آمريكا به 
جهت تحقيقات برگزيده در زمينه 
بيماري هاي گوشه و منونوكلئوز 
عفوني، عضو انجمن بين المللي 

خون شناسي نيز بود و حتي تا چند 
سال اخير در اغلب كنگره هاي 
بين المللي آن شركت مي كرد. 
دكتر در سال 1994 با وجود 

كهولت سن به علت اشتياق فراواني 
كه به فراگيري علوم جديد داشت 
در دورة فشرده اي در زمينة پيوند 

مغز استخوان در مركز تحقيقات 
سرطان هوچينسون در سياتل آمريكا 

به عنوان Observer شركت كرد. 
شوق استاد براي يادگيري حتي در 

سن 84 سالگي موجبات حيرت 
محققان آن مركز را فراهم آورد. 
استاد در مورد رشته پزشكي 

اعتقاد داشت: »رشته طب 
فوق العاده مشكل است. دوره اش 
طوالني است. درس هايش مشكل 

است. كسي هم كه مي خواهد 
طبيب شود بايد همه چيزش خوب 

باشد تا بتواند پزشك خوبي شود. 
علم پزشكي هم مرتب در حال 
پيشرفت است. بنابراين پزشك 

چاره اي ندارد جز آنكه تا آخر عمر 
مطالعه كند. كسي هم كه وارد طب 

مي شود نبايد به هيچ كار ديگري 
دست بزند. خريد و فروش، سياست 

و ... با پزشكي جور در نمي آيد. 
زندگي طبيب هم به اختيار خودش 

نيست. بارها شده كه مرا در زمستان 
و برف و باران با پاي پياده به خاطر 

يك بيماري ساده به بالين مريض 
برده اند. اين وظيفه پزشك است و 
جاي گله ندارد. نصف شب ممكن 

است مريضي بيايد كه اورژانس 
هم نباشد اما وقتي كه آمد پزشك 
موظف است كه او را ببيند. با اين 
حال پزشكي رشته قشنگي است. 
وقتي كه شما يك صفحه از كتاب 
را مي خوانيد و مطالب جديد پيدا 

مي كنيد حظ مي كنيد. خالصه يك 
وقت كسي شنا ياد مي گيرد يك 

وقت مي رود نجات غريق مي شود.« 
استاد در مورد دوران بازنشستگي 

و سرگرمي خود در بيمارستان 
خصوصي و مطب به كار 

هماتولوژي مشغول بود. سرگرمي 
وی هم بحث پزشكي بود چون 

براي كار ديگر وقت نداشت.
سرانجام استاد دكتر ابوالقاسم 

قائمي پس از نود سال عمر پربار 
در تاريخ 79/10/13 در حالي كه تا 

يك روز قبل بيماران خود را ويزيت 
كرده بود به ديار باقي شتافت. 

                  يادش گرامي باد.

ر


