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سال  در  تبريزي،  مجتهد  علي آقا  ميرزا  فرزند  آذر  مهدي 
از گذراندن  آمد� وی پس  دنيا  به  1280 ه ��ش در مشهد 
تحصيالت ابتدايي و متوسطه در سال 1302 وارد مدرسة 
دريافت  به  موفق   1307 سال  در  و  شد  دارالفنون  طب 
آزمون  سال  همان  در  گرديد�  پزشکی  دكترای  گواهينامة 
اعزام دانشجو به خارج را با موفقيت گذراند و تحصيالت 
خود را در ليون فرانسه آغاز كرد و در پاريس به پايان رساند 
و از پايان نامة خود با موضوع "جهاز هاضمه و بيماري هاي 
آن" دفاع كرد� ايشان در دوره های آموزشي درمان پوست 

نيز تحت نظر بهترين استادان آن زمان شركت كرد�
كه  سالي  همان  يعني   1313 سال  اسفند  در   آذر  مهدی 
دانشگاه تهران تأسيس مي شد، پس از فراغت از تحصيل 
از دانشگاه پاريس به ايران بازگشت و از مرداد 1314 تا 
بيمارستان  و  غربي  آذربايجان  بهداري  در  شهريور 1316 
شهريور  در  آذر  دكتر  پرداخت�  طبابت  به  اروميه  دولتي 
1316 راهی تهران شد و به رياست بهداري وزارت پيشه 
و هنر منصوب گرديد� ايشان در اسفند ماه 1318رياست 
دوره  چند  از  پس  و  گرفت  عهده  به  را  رازي  بيمارستان 
رياست در بيمارستان های مختلف، در سال 1328 به مقام 
دانشگاه  پزشکی  دانشکدة  بالينی  پزشکی  كرسی  استادی 

تهران نائل آمد�
پدر دكتر مهدی آذر از مردان سياسي روزگار خود بود و 
در دورة اول قانونگذاري نمايندة مردم خراسان در مجلس 
شوراي ملي شد� مناعت طبع پدر دكتر آذر به حدي بود كه 
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در تمام مدت نمايندگي حقوق نگرفت، زيرا حقوق گرفتن نمايندگان مردم در مجلس را مخالف اخالق 
و شريعت می دانست� مهدی آذر نيز در كنار پزشکی به فعاليت سياسی می پرداخت و از طرفداران جبهة 
مّلی و دكتر مصدق بود� در بازگشت دوبارة دكتر مصدق در سی تير 1331 به رياست دولت، طبق توصيه 
دكتر سنجابي وزير سابق فرهنگ، دكتر آذر برای وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش( انتخاب گرديد و 
تا پايان دورة نخست وزيری مصدق در اين مقام برقرار بود� در زمان وزارت، به دستور دكتر آذر مجلة 
ماهانة آموزش و پرورش بعد از مدتي تعطيلی دوباره منتشر شد و همچنين روز 31 شهريور ماه هر سال 
به عنوان روز معلم تعيين گرديد� مهدی آذر در پی سقوط دكتر مصدق دستگير و زندانی شد و پس از 
آزادی اجازة تدريس در دانشگاه را نيافت� وي در اين زمان به طبابت در مطب خصوصي خود پرداخت 

و در بيمارستان رازي نيز به كار مشغول شد� 
يکی از مواجهات دكتر آذر با سران حکومت وقت، يک رويارويی بود كه بين او و رزم آرا نخست وزير 
رفتار  آنجا  شرايط  ديدن  با  و  رفت  رازی  بيمارستان  به  بازديد  براي  1329رزم آرا  سال  در  آمد�  پيش 
رزم آرا  و  برمی آيد  جوابگويی  مقام  در  آذر  دكتر  داد�  نشان  خود  از  آذر  دكتر  به  نسبت  ناخوشايندی 
دست به توهين سنگينی زد� در پی اعتراض به اين حركت رزم آرا پزشکان بيمارستان رازی و استادان 
و دانشجويان دست از كار كشيدند� سر انجام با دخالت دكتر جهانشاه صالح، وزير بهداری وقت، ماجرا 

فيصله يافت و رزم آرا از دكتر آذر در حضور استادان عذرخواهی كرد�
ادبيات فارسی بود و همواره به دانشجويان خويش توصيه  از جمله عالقه مندی های دكتر آذر مطالعة 
می كرد كه از مطالعة آثار ادبی غافل نشوند� خود نيز به منظور استفاده از كتاب هاي طبي كه به زبان عربي 
تحرير شده بودند، مانند قانون ابن سينا، به يادگيری زبان عربی می پرداخت� ايشان ضمن سخنرانی های 
خود در زمينة بيماری های داخلی، از نکات ادبی و ضرب المثل های عربی برای شيرينی گفتار بهره می برد� 

در پی مبتال شدن مرحوم حبيب يغمايی به بيماری آب مرواريد چشم، اين شعر را برای او سرود:
ای كـه از فـرط ديـدن مـه و سال               ديگر آن آسمـان نمی بيــنی
تو كه داری به دل دوصد خورشيد               چه غم ار كهکشان نمی بينی
غم مخور زانکه چون نکو نگــری               زين نديـدن زيان نمی بيـنی

جـز گـروهی فريبکـار و دغــــل               مردمی در ميان  نمی بيـــنی1 

�1 مجلة حافظ، 1384 شمارة 21 �
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علی اكبر  كساني همچون  روزگار،  آن  اديبان  با  مستمر  معاشرت  بر  آذر عالوه  دكتر 
دهخدا، سالي چند بار در تهران و شميران محفلي با حضور محمد محيط طباطبايي، 
احمد آرام، دكتر محمود افشار، مجتبي مينوي، محمدتقي دانش پژوه، حبيب يغمايي 
برگزار مي كرد كه كساني چون دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي، دكتر محمد اسالمي 

ندوشن هم در آن شركت می كردند�
دكتر آذر تا چند سال پس از انقالب اسالمی در ايران بود و سپس به آمريکا رفت 
و سال هاي آخر عمر خود را با پسر بزرگش كه در آنجا به پزشکي اشتغال داشت، 
مي گذراند� در اين ايّام به نگارش بعضي از خاطرات خود پرداخت كه حاصل نوشته هايي 
است مانند مقاله ای دربارة مرحوم اديب نيشابوري چاپ شده در مجلة آينده و تاريخ 
شفاهي ايران� او همواره مورد احترام فرهنگ دوستان و بزرگان بود و هر كس وي را 
مي شناخت در برابر شخصيت برجسته و فضايل اخالقي و انساني او سرتعظيم فرود 
مي آورد� از آثار او مي توان از كتابهايي با عنوان بيماري هاي سريشم زدايي، طب باليني، 

بيماري هاي عفوني و مقاله اي در بارة ماالريا نام برد�
ادبيات  اجتماعي، شعر و  از كتاب هاي پزشکي و  كتابخانة دكتر آذر كه مجموعه اي 
آذر  پيروز  فرزندش  به همت  است،  نسخة خطي  بيست  و يک جلد  و  ادبي  نقد  و 
به كتابخانة مركزي دانشگاه تهران اهدا شد� از جمله نسخ خطی اهدايی می توان به 
به  تأليف قاضی نوراهلل شوشتری سدة 13 قمری، ديوان منسوب  المؤمنين،  مجالس 
حضرت علی همراه با ترجمة آن، تحرير شده به سال 1223 قمری و خالصة الحساب 

تأليف شيخ بهايی اشاره كرد�
دكتر مهدی آذر در سال 1373 در نودوسه سالگي در كشور آمريکا از دنيا رفت� پيکر 

اين استاد وارسته به ايران آورده و به خاك سپرده شد�


