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 دهيکچ
پس  از عمسري تسالش    ، دانشگاه علوم پزشكي تهران شناسي ، استاد ممتاز آسيب(0410-0111)ش، دکتر مسلم بهادري  0410روز يكم ارديبهشت 

شناسسان   فقدان اين استاد، نه تنها براي خانواده و دوستانشان، بلكه براي جامعسه پزشسكي و آسسيب   . چشم بر جهان فرو بست، در تهران علمي مستمر

 .ايشان است ارزشمند و خدماتپربار علمي کارنامه درخشان  خوانيد مرور کوتاهي بر مي پيآنچه در . راني نيز ضايعه بزرگي بوداي
 

 پزشكي تاريخ ،پزشكيايران،  :ها کليدواژه
 

 

 
 استاد دکتر مسلم بهادري

 
يس    ، درخورشسيدي  0111بهمسن   نخسستين روز در مسلم بهادري 

در  يکسسوچك ، روسسستاي«زنگيشسسا محلسسه» در خسسانواده پرجمعيسست،

 .زاده شسد ، در اسستان مازنسدران   (تنكابن کنوني)شهرستان شهسوار 

خواهرش در تهران نقل مكان کرد  ههنگامي که ده ساله بود به خان

، تحصيالت ابتدايي و متوسسهه خسود را بسه پايسان     0124 و در سال

ي، ، در آزمون ورودي دانشسكده پزشسك  0124در سال سپ  . رساند

دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه تهران شرکت کرد و از بين چهسار  

، موفسق بسه   0111در سسال   ايشسان  .نسد هزارداوطلب، نفر بيستم بود

 (0شكل ) (0) .نددريافت مدرک دکتراي عمومي شد

، دکتسسر بهسسادري جسسوان، بسسه عنسسوان دسسستيار 0114سسسپ  در سسسال 

در آن زمان، استاد . پذيرفته شد شناسي در دانشكده پزشكي تهران آسيب

 ي  آن بخش بود و هنگسامي ي، ر(0144-0201)الدين آرمين  دکتر کمال

پاتولوژيست شد، به عنسوان اسستاديار بسه     0111که دکتر بهادري، در سال 

 پ  از آن، به مدت هيجده ماه، در دانشگاه کارديف. بخش پيوست آن

 

 

نشسته نفر سوم )محمد قريب همراه با استاد دکتر ،با شماري از کارورزان -1شکل 

 ش1331، دکتر بهادري ايستاده، نفر چهارم از راست،(از سمت راست

 

 0144ادامه داده و در  قلب و ريه شناسي انگلستان، به آموختن آسيب

ايشان دو بسار   . بازنشسته شد0141 به درجه استادي رسيد و در سال

ستاد ش، به عنوان ا 0114 -0111ش و  0140- 0111هاي سال طي

. مدعو پاتولوژي ريسه، از سسوي دانشسگاه کاليفرنيسا، بسه آمريكسا رفست       

« سسسينه کسسالآ آمريكسسايي پزشسسكان قفسسسه»پروفسسسور بهسسادري، ع سسو 

  (0.)بودند

ش  دکتر بهادري يكي از بهترين استادان پزشكي کشورمان بسوده   بي

 ترين عوامل موفقيت ايشان چه بود؟ اما، مهم.است

از نظسر تساريخي،    :شناسي يبرشته آس پيشکسوت بودن در .1

 ش، بنيانگذاري 0101دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، در بهمن 

شناسي توسط دکتر مصهفي حبيبسي   و به دنبال آن، گروه آسيب

، 0102هنگسامي کسه در   . ، تأسي  شد(0124-0221)گلپايگاني 

، آسسيب شسناف فرانسسوي،    (0011-0201)دکتر شسارل اوبسرلن   
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 (ش 0410-0111)اد استاد بزرگ دکتر مسلم بهادري يبه 

 421/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

برنامسه آمسوزش    ،نشگاه تهران شده بوددانشكده پزشكي دا ريي 

شناسسان   نسل دوم آسيب. گسترش يافت شناسي دستياران آسيب

الدين آرمين و دکتر حسسين رحمتيسان و نسسل     شامل دکتر کمال

. سوم دکتر عبدالمحمود شمسا و دکتسر مجتبسي سسجادي بودانسد    

شناسسان ايسران بسه شسمار      دکتر بهسادري از نسسل چهسارم آسسيب    

 (2.)روند مي

استاد دکتر بهادري  :ش ايشان درکسوت تعليم و تربيتنق .1

به مدت چند دهه، در آموزش بسياري از دانشجويان پزشكي و 

ايشان . ندتعليم دستياران پاتولوژي در ايران، نقش مهمي داشت

، بسه  (0121تا  0111هاي از سال)به مدت چهل و هفت سال 

را  شناسسي  دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي، مباحث آسسيب 

 (2.)ش دادندآموزش دادند و دستياران بسياري پرور

هااي  ژوهش، انتشار مقاله و کتاب و شرکت در نشست  پ .3

هسا مقالسه علمسي، بسه زبسان هساي فارسسي و        ايشان ده: علمي

منتشسر و  ( 0102مقالسه تسا سسال     011در مجمسو   )انگليسي 

چهارده کتاب درسي آسيب شناسي را بسه زبسان فارسسي طسي     

در اعستالي   يشسان ا. تسأليف کردنسد   0122تسا   0142هاي  سال

ژورناليسسسم پزشسسكي درايسسران نيسسز نقسسش بسسه سسسزايي داشسسته  

اسستاد دکتسر بهسادري در عرصسه ژورناليسسم       ح ور (0).است

. پزشكي، از دوران دانشجويي، در سال دوم پزشكي، آغاز شسد 

ايشسسان بسسا نخسسستين مجلسسه فارسسسي دانشسسگاهي پزشسسكي بسسه  

کسه شسماره اول آن در    «پزشسكي نامه ماهنامسه دانشسكده   »نام

-0222)اهلل کاسسمي   ، به سردبيري دکتسر نصسرت  0122سال 

. ددنس کر ، استاد طب داخلي منتشر شد، همكساري مسي  (0144

، بسسا نخسسستين نشسسريه پزشسسكي   0111پسس  از آن، در سسسال  

، وابسسته  «آکتا مديكا ايرانيكا»انگليسي زبان در ايران، به نام 

اهلل  ردبيري دکتسر نصسرت  به دانشكده پزشسكي تهسران، بسه سس    

هساي مسستمر    تسالش . کردنسد همكاري ( 0102-0120)عاملي 

هساي   ايشان در اين زمينه بعدها نيزادامه يافته و تا آخرين ماه

هساي تحريريسه چنسد مجلسه پزشسكي       زندگي استاد، در جلسسه 

المللسي انگليسسي زبسان     کشور، از جمله در مجله ماهانسه بسين  

 ،(Archives of Iranian Medicine) «آرشيوپزشسسكي ايسسران »

مهسر  /0020که در اکتبر ) وابسته به فرهنگستان علوم پزشكي

طسي  . ، شسرکت فعسال داشستند   (تأسي  شده اسست  0112ماه 

هسساي  هسسا، ايشسسان بسسا شسسرکت در هييسست تحريريسسه مجلسسه سسسال

پزشكي، به عنوان نويسنده و يا داور همتا و مشاور علمي، بسه  

شكل . )ندم  زيادي کردهاي پزشكي کشور ک بالندگي نشريه

هسا، سسمينارها و    عالوه، فعاالنسه در بسسياري از نشسست    به. (2

 .کردند المللي نيز شرکت مي کارگاه هاي علمي داخلي و بين

 

، در دفتار مللاه   (نفار دوم از سامت راسات   )اساتاد دکتار بهاادري     -1شکل  

 (Archives of Iranian Medicine)« آرشيوپزشکي ايران»

 

استاد دکتر بهادري، در دهه  :ر خدمات برجسته ايشانبرخي ازديگ .4

شسوراي  »، يكي از اع ساي مسسس    (0111 تا 0110)پنجاه خورشيدي

د که براي ارزيسابي  نبود( کميته دکتر رهنما)« سازمان خدمات اجتماعي

نتسايآ ارزيسابي   . خدمات بهداشتي و درماني در ايران تشكيل شسده بسود  

ر ي  مجموعه سه جلسدي فارسسي   ، د0111 جامع آن کميته، در بهمن

 ،، توسسط آقساي داريسوش پيرنيسا    «راهي بسه سسوي تندرسستي   »با عنوان 

گردآوري و وزارت بهداري وقت آن را منتشر کرد که مشتمل بر نظسرات  

نظر و متخصصساني در   ها استاد پزشكي صاحب هاي آموزنده ده بررسي و

در مقدمسه  . هاي مختلف کشور اسست  حوزه بهداشت همگاني، از دانشگاه

بهسادري، بسه عنسوان يكسي از      جلد نخست کتاب مزبور، از اسستاد دکتسر  

ايشسان همچنسين بسين    . اصسلي آن تحقيسق، يساد شسده اسست      مشاوران

از « شسبكه ملسي بهداشست   »، يكي از طراحان 0111تا  0110هاي  سال

جمله، برنامه تربيت بهورزان، به عنوان مدافعان خسط نخسست در حسوزه    

 (0(.دنس در مناطق روستايي بود« هاي بهداشت انهخ»سالمت و شاغل در

فرهنگستان علوم »پروفسور بهادري فعاليت علمي خود را با ع ويت در 

، 0144از اوايسسل آغسساز بسسه کسسار آن، ادامسسه داد و در سسسال    « پزشسسكي

 (1شكل ) .شدند« سرپرست گروه علوم پايه پزشكي»

 شناسي آسيبانجمن علمي »افزون بر اين، ايشان يكي از اع اي مسثر 

آموختگان دانشسگاه علسوم    دفتر دانش» ريي و مسس  و نخستين « ايران

طي پنآ ( 1. )تأسي  شده است 0121بودند، که در سال « پزشكي تهران

« شناسي ايسران  کنگره انجمن علمي آسيب»سال گذشته، استاد ساالنه در 

روه گ»مسس  ، (0111-0100)که به نام ايشان واستاد دکتر پرويز دبيري 

نامگذاري شسده اسست، شسرکت    « شناسي دانشكده دانشگاه اصفهان آسيب

کردنسسد و در آن گردهمسسايي سسساالنه، بسسه پ وهشسسگران جسسوان برتسسر    مسسي

ع سو   0101تسا   0114ايشان از سسال   (4) .دادند، جايزه ميشناسي آسيب

 (0.)بودند شناسي هاي تخصصي آسيبهييت ممتحنه و ارزشيابي رشته

هاي  ر بهادري دانشمندي پرتالش بود که با پشتكار و تالشاستاد دکت .5

داسستان  . اند مستمر در پيشرفت پزشكي نوين در ايران تأثيرگذار بوده

 زندگي و حرفه ايشان، به تفصسيل درکتساب زندگينامسه خسود نوشست     
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 محمدحسين عزيزي

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  فرهنگستان علوم پزشكي نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت /421

 

 

 (با سپاس از سرکار خانم مهناز شهبازي) 1411بهمن 6زشکي، برگزاري آخرين سالگرد تولد استاد بهادري در جلسه علوم پايه فرهنگستان علوم پ -3شکل 

 

 401صسفحه، شسامل    402در )، «افسانه هستي»فارسي ايشان به نام 

منتشسر شسده    0104کسه در سسال   ( صفحه تصوير 111صفحه متن و 

ي پيشين زندگي ايشسان  ها اين کتاب در برگيرنده خاطرات دهه. است

بسراي دانشسجويان پزشسكي،     نهاکتاب مزبور نه ت. است 0101تا سال 

بلكه براي دوستداران تاريخ معاصسر    دستياران و پزشكان جذاب است

 (1 ،0).ايران نيز سودمند است

 بسه  نزدي  عمري» :اند  نوشته پيشگفتارکتاب خاطرات خود در ايشان

 تلسخ و  شسمار  بي وقايع و حوادث مدت اين در .نيست کوتاهي مدت نودسال

 را ناديسده  شان زندگي دوران حوادث اين مردم اکثر. دافت مي اتفاق شيريني

 ي  روستازاده، عنوان به من. کنند مي فراموش يا گذارده سر پشت و گرفته

 کوچس   ي  روسستاي  که از کسي .ست آموزنده ا و پُرمعنا زندگانيم دوران

مقسام   به تا کرده شرايط زندگي بهترين و بدترين در و کرده شرو  را زندگي

 (1، 0) «.است دانشگاه ايران انتخاب شده ترين بزرگ متازم استادي

*** 

-0102)، با شادروان دکتر ناهيد پيشوا 0141در اسفند  دکتر بهادري

دکتسر  . ، که در آن زمان دستيار رشته پاتولوژي بودند، ازدواج کسرد (0141

در آن . شناسي دانشگاه تهران شد ، استاد گروه آسيب0111پيشوا، در سال 

ايشان نخستين بانوي پزشكي بودند که در دانشگاه تهران به درجسه   تاريخ،

دکتر پيشوا از همراهان وفادار دکتر بهادري بودند و  (1.)استادي نائل شدند

، در 0141خرداد  04متأسفانه ايشان در . اي تربيت کردند فرزندان شايسته

ز آن پس  ا ( 4.)اثر ابتال بسه سسرطان روده بسزرگ، دار فساني را ودا  گفست     

کردند،  خوبي از استاد مراقبت مي فرزندان که پدرشان را دوست داشتند به

 ه، در دو سال آخر عمرايشان که بيمار شده بود و به مراقبت بيشتري  وي به

. نياز داشتند استاد تا پايان زندگي پربار خود از فعاليت علمي دست نكشيد

شان، به زبان انگليسي، مقاله منتشر شده استاد دکتر بهادري و همكاران 22

مسد   ، در پساب (0410-0121)مربوط بسه دو دهسه پايساني زنسدگي ايشسان      

(PubMed )(2.)موجود است 

، اسسستاد دکتسسر بهسسادري پزشسسكي ممتسساز، مهربسسان ، اينكسسهخالصسسه 

سخاوتمند و هميشه آماده کم  به خسانواده، بيمساران و ارتقساي حرفسه     

تاريخ مسيهن خسود عشسق     ايشان صميمانه به فرهنگ و ادب و. خود بود

خدمتگزاران راستين در عرصه دانش، فرهنسگ،   تجليل ازدر ورزيد و  مي

او خسستگي ناپسذير، سسختكوش و    . تاريخ و هنر ايران دريغ نمي کردنسد 

هساي غيرپزشسكي    از اين رو، نوشسته . عاشق کتاب، خواندن و نوشتن بود

 استاد دکتسر . ستايشان نيز به اندازه آثار پزشكي او خواندني و آموزنده ا

انديشسيد و برايشسان آرزوي    هسا مسي   بهادري، به سرنوشست همسه انسسان   

دانسش او در زمينسه علسوم    . کرد بهروزي، تندرستي، عدالت و آسايش مي

ح ور . روز و گسترده بود و حافظه درخشاني داشتند پزشكي هميشه به

ايشان در مجال ، جذاب و سخنانش پربار بود و همه اينها سسبب شسده   

توان آنهسا را از   ست که استاد دکتر بهادري در زمره کساني باشد که ميا

 (0).الگوهاي ممتاز علمي بر شمرد

، 0410بهادري، روز پنجشنبه يكسم ارديبهشست    سرانجام، استاد دکتر

آرامسستان   ، در«آوران قهعه نام»چشم بر جهان فروبست و دو روز بعد، در 

سرکار  تينا و دکتر بانو)دو دختر  د،استااز . در خاک آرميد(  )زهرا  بهشت

. بسه يادگسار مانسده اسست     انهايشس  و نسوه ( علي دکتر)و ي  پسر ( خانم ندا

درشسانزدهم   .ندنما ها مي خاطره يادشان فراموش نخواهد شد و پيوسته در

مراسم نكوداشت اسستاد دکتسر بهسادري در فرهنگسستان علسوم       0410تير 

ن در بساره شخصسيت واال و خسدمات    برگزار شد و شماري از استادا پزشكي

 .يادشان گرامي. ارزشمند ايشان سخن گفتند
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Abstract 
Professor Moslem Bahadori (1927–2022), the distinguished pathologist of the Tehran University of Medical 

Sciences, passed away on April 21, 2022 in Tehran. He was a great mentor and superb researcher. Herein, a short 

review of his life and career is presented. 
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