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پيش درآمد

هزار نکته به باران و برف مي گويد
شکوفه اي که به فصل بهار در چمن است

دانـش بيهوشـي کـه امـروز در اختيار ماسـت راه طوالنـي و پـر از حادثـه اي را طي کرده 
اسـت. بشـر از سـه چهـار هزار سـال پيش دنبـال آنچه امـروز به آن بيهوشـي مي گوئيـم بوده 
اسـت و اوج تالشـش براي دسـتيابي بعد از انقالب صنعتي اسـت. وقتي اکسـيژن سـاخته شد، 
وقتي اتر را از ترکيب اسـيد سـولفوريک و الکل تهيه کردند و زمانيکه گاز اکسـيد نيترو سـاخته 
شـد. حـاال بايـد از تجاربي چون جشـن هاي خنـده و يا نظرات کسـاني کـه بي حس کنندگي و 
بي دردکنندگـي اتـر يـا اکسـيد نيتـرو را مطرح کـرده بودند اسـتفاده کنند. مرد مي خواسـت که 

تجـارب را روي انسـان تجربه کند. 
حيوانـات در ثبـوت اثـرات ايـن داروهـا به بشـريت خيلي کمـک کردنـد. جوجه هايي که 
بـا اتـر بـي درد و بي حس شـدند. گوسـفندهايي که پيوند عـروق و کبد و کليـه روي آنها تجربه 
شـد و ايضاً حيواناتي که سـاير داروهايي که در بيهوشـي به کار مي بريم، روي آنها تجربه شـد. 
به هرحـال خـط شکسـته شـد و اولين بيهوشـي موفـق در 16 اکتبر 1846 در بيمارسـتان 
عمومـي بوسـتون بـراي انجـام عمـل جراحـي روي فک آقـاي هانـري جاکوب بيگلو توسـط 
مورتـون داده شـد و آقـاي کولينـز وارن عمـل جراحـي را تحت بيهوشـي عمومي بـا موفقيت 

انجام داد. 
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کارهايـي هـم در انگلسـتان و فرانسـه همزمان انجام شـده بود که همه سـبب شـدند در 
عرض کمتر از يکسـال بيهوشـي در جهان فراگير شـود. 

امّا در ايران، اولين بار بيهوشـي را آقاي پروفسـور پوالك مطرح کرد و گويا از آن اسـتفاده 
نيـز کـرد. تـا اينکـه دارالفنـون راه اندازي شـد. به همـت ميرزاتقي خـان اميرکبيـر دارالفنون در 
بهار سـال 1231 تأسـيس شـد. در دارالفنون درس هاي مهندسـي، طب و جراحي، داروسـازي، 

توپخانـه، پياده نظام، سـواره نظام و معدن شناسـي تدريس مي شـدند. 
تدريس طب و جراحي و داروسـازي 66 سـال در کشـور سـابقه داشـت که اولين مدرسـه 
طـب کشـور در سـال 1297 در تهـران راه انـدازي شـد. بيسـت سـال طول کشـيد تا در سـال 
1317 دانشـکده پزشـکي دانشـگاه تهران جايگزين مدرسـه طب شـد. يک سـال بعد از افتتاح 
دانشـکده پزشـکي دانشـگاه تهران پروفسـور عدل کـه جراحي قابل بود، از فرانسـه بازگشـت 
و کرسـي جراحـي و مکتـب عدل را در بيمارسـتان سـينا راه انـدازي کرد. مرحـوم دکتر بوئه که 
فرانسـوي بـود بـراي دکتـر عدل بيهوشـي مي داد. بيهوشـي در آن زمان بي حسـي اسـپينال يا 
راشي آنسـتزيا بـود. گهگاه هم از بيهوشـي با قطـره اتر )open drop( اسـتفاده مي شـد. دکتر 
بوئـه هـم در واقـع عضو گـروه جراحي بـود. بوئه کمک کارانـي هم براي خـودش تربيت کرد. 
مثـالً رسـتم خان را کـه يک مهاجر روسـي بود براي بيمارسـتان هـزار تختخوابي پـرورش داد. 
به دنبال ايجاد دانشـکده پزشـکي در تهران، از سـال 1320 به بعد به تدريج دانشـکده هاي 
پزشـکي در مشـهد، تبريز، اصفهان، شـيراز و... راه اندازي شـدند. در همه دانشـکده ها گروه هاي 
جراحـي ايجـاد شـدند. در هر گـروه جراحان کـه عمدتاً در مکتب فرانسـه درس خوانـده بودند، 

نيروهايـي را براي انجام بي حسـي اسـپينال، بيهوشـي با قطره اتـر براي خود پـرورش دادند. 
در اصفهـان آقـاي مومـن بَگ بـراي مرحوم دکتر حکمـي و دکتر امير نيرومند بيهوشـي 
مـي داد. وظيفـه اجراي بيهوشـي در شـيراز با مرحوم عِـالج بود. اهـواز مرحوم امام قلـي راوري 

مشـهور به خان بـراي جراحان بيهوشـي مي داد. 
جنـگ دّوم جهانـي به پايان رسـيد. دکتـر بوئه تصميم گرفت که به فرانسـه برگـردد. در 
ايـن سـال ها دکتـر علي فر که دوره پزشـکي عمومي را طي کـرده بود، دسـتيار افتخاري گروه 
جراحـي دانشـگاه تهران شـد. بـا توصيه دکتر عـدل و با پيگيري هـاي دکتر بوئه بـه فراگيري 
بيهوشـي پرداخت. دکتر فر در کنگره بيهوشـي اصفهان در سـال 1372 گفت، من حس کردم 
کـه توصيـه دکتـر عدل و پيشـنهاد دکتـر بوئه خيلي خوب اسـت. لـذا تصميـم گرفتم حرکتي 

را بـراي کشـور آغاز کنم.
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اوليـن کسـي شـد که جراحي را رهـا کرد. رزيدنتي بيهوشـي را زير نظر دکتر بوئه شـروع 
کرد و بنيانگذار بيهوشـي در کشـور شـد. ظرف دو سـال بيهوشـي را در تهران فرا گرفت و در 

ادامـه، دوره تکميلـي خود را در انگلسـتان طي کرد. 
بـه اين مسـئله دسـتيار افتخـاري هم توجـه کنيد. دسـتيار افتخـاري يعني بيـگاري! کار 
بي مـزد و رايـگان. هنـوز کـه هنوز اسـت دسـتياران بيگاري مي دهند. چهار سـال، پنج سـال و 
يا شـش سـال بايد با حداقل دسـتمزد شـبانه روز در بيمارسـتان هاي دولتي کار کنند، تا پس از 
فارغ التحصيلـي بـراي طـي دوره هاي قانونـي! طرح و خارج از مرکز اعزام شـوند. طـرح و خارج 
از مرکـز هـم اجبـاري، بـا حداقـل امکانات و حقوق اسـت. که در هفتاد سـال گذشـته بر دوش 
جامعـه پزشـکي کشـور سـنگيني مي کند. ِکي شـود که ايـن رنـج از دوش جامعه پزشـکي به 

اين صورتي که هسـت برداشـته شـود. 
دکتـر فـر وقتـي از دانشـکده پزشـکي در لنـدن در رشـته بيهوشـي فارغ التحصيـل شـد 
کارمنـد شـرکت نفت بـود. به تهـران که برگشـت، ايـران اولين متخصص بيهوشـي تحصيل 
کـرده در خـارج را داشـت. به درخواسـت دانشـگاه تهران از شـرکت نفت اسـتعفا داد. در سـال 
1330 بـه گـروه جراحي دانشـگاه تهران در بيمارسـتان سـينا ملحق شـد و بخش بيهوشـي را 
راه انـدازي کـرد. دو سـال بعـد از حضور او دکتر مرتضوي و دکتر تشـّيد کـه از لندن و نيويورك 

فارغ التحصيـل شـده بودنـد به گروه دانشـگاه تهران پيوسـتند. 
چنـد سـالي طـول کشـيد که مشـابه هميـن حرکت در دانشـکده هاي پزشـکي مشـهد، 
شـيراز، تبريـز، اصفهـان، اهـواز تکـرار شـد. همـة گروه هـاي جراحـي بـه جـذب متخصصين 
بيهوشـي اهتمـام ورزيدنـد. افـرادي که بـه عنوان متخصص بيهوشـي از خـارج آمدنـد و يا در 

کشـور تحصيـل کردنـد. در هـر دانشـگاه حداکثر سـه چهار نفـر بودند. 
آنچـه از کالم بـزرگان بيهوشـي کشـور در اين کتاب برداشـت مي شـود، همة اسـاتيد به 
رسـالت و در راسـتاي رفع مشـکلي اساسـي در طب کشـور، رشته بيهوشـي را انتخاب کرده اند. 
همـه بـا عالقـه آمدنـد. همه حـس کرده اند بايد براي ايجاد و ارتقاء رشـته بيهوشـي در کشـور 
همـت گمارنـد. بـه آنچـه اسـاتيد گفته اند توجـه فرمائيد. رشـته بيهوشـي از هيـچ و نقطه صفر 
بـا حرکـت مرحـوم دکتـر فـر در سـال 1330 راه اندازي و تا سـال 1340 شـصت نفـر به همت 
اسـاتيد در کشـور متخصص بيهوشـی شـدند و در عرض سـي چهل سـال به اوج رسـانده اند. 
تعداد کل متخصصين بيهوشـي از سـال 1330 تا 1357 به کمتر از سـيصد نفر رسـيده بود، که 

عمدة آنها اسـاتيد دانشـگاه ها و معلـم بودند.



اترخي بيهوشي اریان
12

اوج زيبايـي چشـمگير در آنهـا معلّمـي آنهـا بود. بيـش از نيمی از آنها در سـي سـال اّول 
خدمـت فقـط در دانشـگاه کار مي کردنـد. معلّـم بودنـد و خدمتـي کـه در آمـوزش پزشـکي و 
بيهوشـي کردنـد باالتريـن هنـر آنها بـود. امـروز تعداد متخصصين بيهوشـي به قريب هشـت 
هـزار نفـر رسـيده اسـت. قريـب به هفتاد هزار نفر هم تکنسـين بيهوشـي و پرسـتار بيهوشـي 
در کشـور آمـوزش داده شـده اسـت. جـا دارد اينجـا از زحماتـي که تکنسـين هاي بيهوشـي و 
پرسـتاران بيهوشـي در هفتـاد سـال گذشـته در کشـور کشـيده اند هم يـاد و هم سپاسـگزاري 

شود. 
در حـوزه آمـوزش بايـد گفـت دوره تحصيـل تخصـص بيهوشـي بـراي اولين بـار که در 
کشـور شـروع شـد دو سـال بود. بعد از پانزده سـال، به سـه سـال افزايش يافت و حدود سـي 
سـال اسـت که دوره چهار سـاله شـده اسـت. آنچه پيشکسـوتان مي گويند اوايلي که تدريس 
در رشـته شـروع شـده بيشـتر بـه جراحـي پرداخته مي شـده و بـا راه انـدازي گروه بيهوشـي در 
دانشـگاه تهران اسـت که درس هـاي آناتومي، فيزيولوژي، فيزيک بيهوشـي، بيوشـيمي، آب و 
الکتروليـت، سيرکوالسـيون و به طـور خالصه علـوم دانش بنيان به درس هاي بيهوشـي اضافه 
مي شـود. عمده اسـاتيد پيشکسـوت معتقدند به خصوص در مکتب درسـي امريکايي هاست که 
درس هاي رشـته بيهوشـي مملو از علوم جنبي اسـت و قبل از آن نگاه به بيهوشـي نگاه بدون 

علم بوده اسـت. 
نهضـت علمـي بعد از دانشـگاه تهران بـه دانشـگاه هاي اصفهان، شـيراز، مشـهد، اهواز، 
تبريـز و در ادامـه دانشـگاه ملّـي و سـاير دانشـگاه ها توسـعه مي يابـد و سـطح علمـي رشـته 
بيهوشـي بـه يکبـاره در دهـة 1350 و کوآنتومـي بـاال مـي رود و از اينجاسـت کـه با پيشـنهاد 
دانشـگاه ها و اسـاتيد امتحان بورد سراسـري براي اولين بار در رشـته بيهوشـي در سـال 1353 

در اصفهـان برگزار مي شـود. 
بـراي اوليـن بـار هيئـت ممتحنه بـورد از اسـاتيد عالي در رشـته بيهوشـي شـامل آقايان 
دکتـر علـي فـر، دکتـر محمدتقي سـعيدي، دکتـر اکبـر بردبـار، دکتر محمـود رحيمـي، دکتر 
محمداسـماعيل تشـيّد، دکتـر سـيندخت دهـش جزنـي، دکتر لطفـي، دکتر قباد فتحـي، دکتر 

آرامـي و... تشـکيل مي شـود. 
امتحانات بورد در رشـته بيهوشـي در خالل چهل و هفت سـال گذشـته شـرايط خوبي را 
تجربـه مي کند. روزي مي گويند در امتحان شـفاهي عدالت رعايت نمي شـود. سيسـتم امتحان 

OSCE سـي سـال قبل به جاي امتحان شـفاهي راه اندازي مي شـود. 
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اعضـاي هيئـت ممتحنـه بـورد طوري تـالش مي کنند که در سـي چهل سـال گذشـته 
هيچگونـه خالفـي و يـا لـو رفتن سـئوال از بورد بيهوشـي گزارش نمي شـود و بـه اذعان همه 
دسـت اندرکاران سـئواالت و امتحان بورد بيهوشـي دهه هاسـت که در سـطح بورد امريکاسـت 
و بـازار کار بـراي متخصصيـن بيهوشـي فارغ التحصيل در ايـران در همه جاي دنيا وجـود دارد. 
علّـت اينگونـه شـکوفايي متخصصين بيهوشـي و اعضاي هيئت علمي بـورد هم دو چيز 
اسـت. اّول تـالش خـود آنهـا و دّوم اينکه از هـر فرصتي که براي تکميـل مطالعات پيش آمده 
خودشـان و انجمن بيهوشـي کشور براي استعالي رشته اسـتفاده کرده اند و دوره هاي مطالعاتي 
تکميلـي را در خـارج از کشـور طـي کرده انـد. البته تعـداد زيادي از اسـاتيد هـم فارغ التحصيل 

خـارج از کشـور بوده اند و جذب دانشـگاه ها شـده اند. 
در امـر آمـوزش و ارتقـاي علمـي اسـاتيد خيلـي زحمـت کشـيده اند. اسـاتيد همـه بيان 
مي کردنـد کـه بـراي خريـد کتاب ها و مجالت خارجي در شـرايط سـال هاي قبـل از انقالب و 
بعـد از آن سـختي هايي وجود داشـت. همـه را با جان و دل تحمل مي کرديـم و با صرف هزينه 
شـخصي مجـالت و کتاب هـا را مي خريديـم و مي خوانديـم تـا وقتـي سـِر کالس مي رفتيـم 

حـرف جديـدي در هـر ماه يا هفته داشـته باشـيم. 
در اصفهان روزهاي شـنبه )عصر( کالس داشـتند. دانشـگاه تهران )پنجشـنبه ها، صبح(، 
دانشـگاه شـهيد بهشـتي )دوشـنبه ها، عصـر(، مـا در دانشـگاه بقيه اهلل)عـج( )سه شـنبه ها، عصر( 
کالس داشـتيم. جلسـات کتابخوانـي، ارائه مقـاالت و کيس ها در همه دانشـگاه ها در نيم قرن 
گذشـته رايـج بـوده اسـت. نوشـتن کتاب هـا بـه زبـان فارسـي و ارائه مقـاالت بـه مجله هاي 
 علمـي کشـور از سـوي اسـاتيد بيهوشـي در پنجـاه شـصت سـال گذشـته اسـتمرار داشـته 

است. 
بـا تقويـت انجمن بيهوشـي کشـور، برگـزاري کنگره هاي سـاالنه و دوسـاالنه، برگزاري 
دوره هـاي بازآمـوزي و نوآمـوزي، تهيـه مجـالت علمي و بولتن هـاي مورد نياز در پنجاه سـال 
گذشـته در رشـته بيهوشـي ادامه داشـته و به طور مسـتمر و همه سـاله به کيفيت آنها افزوده 

شـده است.
تـالش همگانـي بـراي ارتقاي سـطح علمي و منزلت رشـته بيهوشـي در شـصت هفتاد 
سـال گذشـته بي وقفـه ادامـه يافتـه اسـت. به گونـه اي کـه مي توان گفت در رشـته بيهوشـي 
حرکتـي انقالبـي و جهـادي اتفاق افتاده اسـت. به تعـداد متخصصين آموزش ديـده نگاه کنيد. 
بعـد از آمـدن دکتـر فـر در سـال 1330، در سـال 1334 تعداد به سـه نفر افزايش يافته اسـت. 
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اوليـن بـار دو سـه نفر رزيدنـت گرفته اند. تعـداد متخصصين بيهوشـي در زمـان پيروزي 
انقالب اسـالمي کمتر از سـيصد نفر بوده اسـت. االن مرز هشـت هزار نفر را در نورديده اسـت. 
زماني کـه درگيـر جنـگ تحميلـي بوديم، با يـک حرکت انقالبي در دو سـه نوبـت هر بار 
پنـج يـا شـش نفر پزشـک عمومـي را آموزش داديـم و به عنوان پزشـک بيهوشـي در جبهه ها 
بـه کار گرفتيـم. در سـال 1367 و 1368 طـي دو سـال هفتصـد نفـر از فارغ التحصيالن رشـته 
علـوم تجربي را مسـتقيماً براي رشـته بيهوشـي برگزيدند؛ کـه در سـال هاي 1376 و 1377 به 

عنوان متخصص بيهوشـي فارغ التحصيل شـدند. 
اينگونـه حرکت هـا کـه انقالبـي و جهـادي بودند بـا همت آمـوزش گروه هاي بيهوشـي 
کشـور بـه نتيجه رسـيدند، به گونـه اي که با سـربلندي مي توانيم ادعا کنيم رشـته بيهوشـي در 
ايـران نـه اينکـه از دنيـا عقب تر نيسـت، جلوتر هم هسـت. اولين دانشـکده پزشـکي در ايران 
در سـال 1317 راه اندازي شـد و گروه بيهوشـي اين دانشـکده در سـال 1330 بنيانگذاري شـده  

است. 
معلميـن گروه هـاي بيهوشـي هم عمدتـاً کادرهاي تمام وقت دانشـکده ها بودنـد. تا پايان 
عمـر جـذب بخـش خصوصـي نشـدند. صبح هـا سـاعت مي زدنـد و کار را شـروع مي کردند و 
عصرها گاهي تا پاسـي از شـب رفته در بخش ها مشـغول بودند و همه براي ارتقا و سـربلندي 

رشته بيهوشـي تالش کردند. 
يـک مطلبـي در خاطـرات اسـاتيد به چشـم مي خـورد و آن اينکـه حّتي بعضي از اسـاتيد 
رشـته بيهوشـي به دسـتياران تازه وارد گفتند بيهوشـي رشـته بدي اسـت. رشـته دسـت دوم 
اسـت. بـه اين رشـته نياييد. تمامي اسـاتيد برجسـته بيهوشـي کشـور بـر اين باورند که رشـته 
بيهوشـي هماننـد چتـر علمي در هر مرکز دانشـگاهي و بيمارسـتاني اسـت که پوشـش کاملي 
 بـه سـاير رشـته هاي مي دهـد. همـه رشـته ها نيازمنـد معاضـدت و يـاري رشـته بيهوشـي 

هستند . 
بـه دوره هاي فوق تخصص درد، آي سـي يو، بيهوشـي قلب، بيهوشـي اطفـال توجه کنيد. 
ارزش رشـته بيهوشـي مشخص مي شـود. در آي سي يوها، هنر بيهوشـي است که نجات بخش 
جـان بيمـاران اسـت. بـه دوره کرونـا نگاه کنيد. باالترين سـطح خدمت را پزشـکان بيهوشـي 
بـه بيمـاران ارائـه کردنـد. پـس بيهوشـي رشـته دسـت دّوم نيسـت. رشـته پيش نيـاز دسـت 
اّولي هاسـت. اگر بيهوشـي در کشـور اينقدر رشـد نکرده بود هيچکدام از رشـته ها نمي توانستند 

باشند.  اين گونه پيشـتاز 
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يادمـان باشـد کـه مرحـوم دکتر فر چه ها از دسـت رزيدنت هـا و دار و دسـته مخالف خود 
کشـيد. چـه حرف هـا که نشـنيد. چـه اتهام هايي کـه متوجه او نشـد. ولـي او بـه تنهايي همه 
آنهـا را بـه جـان خريد که رشـته بيهوشـي در کشـور جان بگيرد؛ پـا بگيرد. بنيـان عظيمي که 
امروز وارث آن هسـتيم حاصل تحّمل و صبر آن مرحوم اسـت. او نهاد عظيم بيهوشـي کشـور 
را از نقطـه صفـر سـاخت. خدايـش رحمـت کند. معلوم نيسـت که اگـر پايداري و اسـتقامت او 
نبـود چـه مي شـد؟ اگـر چـه او  بخـش دولتـي و آموزشـي را خـوب اداره مي کـرد، بـه بخـش 
خصوصـي هـم توجـه داشـت. به گونـه اي که امـروز در ارزيابي پيشکسـوتان از آنچه بر رشـته 
بيهوشـي رفته اسـت، خرسـندند. از رشـد رشـته بيهوشـي راضي اند. مي گويند نسـل هايي که 
پـرورش داديـم همه از برجسـتگان بودند. فرهيخته بودنـد. خيلي از بيهوشـي دهندگان از نمره 
اّولي هـاي دوره هـاي خـود بودند و البته امروز در اداره بخش هاي خود موفق و سـربلند هسـتند. 

و در يـک جملـه مي گويند بيهوشـي در ايران خوش درخشـيده اسـت. 
راهـي کـه بيهوشـي در دنيا و البته ايران پيموده، راه سـختي بوده اسـت. در متن کتاب به 
اوليـن تجربه ها توجه کنيد. از راشي آنسـتزيا، قطره اتر، نيتروز اکسـيد، کلروفرم، سـيکلوپرويان، 
کلـرد اِتيـل، هالوتان، سـوفلوران، تـا داروهاي داخل وريدي، نسـدونال و فالکسـيديل و با االن 

مقايسـه کنيد. چه رنج ها که پيشکسـوتان ما متحمل شـدند تا اين راه هموار شـده اسـت. 
در نهضـت علمـي کردن رشـته بيهوشـي اسـاتيد مـا چقدر زحمـت کشـيدند. به نهضت 
مسـتقل کـردن گروه هـاي بيهوشـي در کشـور دقـت کنيـد. از سـال 1342 کـه مرحـوم دکتر 
لطفي به تبع از بعضي از دانشـگاه هاي امريکا درصدد مسـتقل کردن گروه بيهوشـي دانشـگاه 
شـيراز از گروه جراحي برآمد تا سـال 1347 که گروه بيهوشـي دانشـگاه تهران اسـتقالل يافت 
و حـاال کـه در همـه دانشـگاه ها گروه هاي بيهوشـي مسـتقل هسـتند؛ چـه زحماتي را اسـاتيد 

متحمل شدند. 
بـه بعضـي از رفتارهـاي پـاره اي از جراحـان توجـه نکنيـد. اسـاتيد ما بـر ايـن باورند که 
سـخت ترين حاالت بيماران را اسـاتيد بيهوشـي در بخش هـاي ويژه مديريـت و اداره مي کنند. 
در حالي کـه همـکاران جـراح مـا اگـر ماهـر هـم باشـند، مهـارت آنهـا از حيطـه تکنيک هاي 

جراحـي فراتـر نمـي رود. نگران پـاره اي از رفتارها نباشـيد. 
عالقه منـدم در ايـن پيش درآمـد بـه دوران جنگ تحميلي هم اشـاره اي داشـته باشـم، به 
گرفتاري هـاي آن زمـان توجه کنيد. چند مرکز اسـتان مـا گرفتار جنگ شـد. آذربايجان غربي، 

کردسـتان، کرمانشـاه، ايالم و خوزسـتان، پنج اسـتان و کل مرز غربي کشـور گرفتار شدند. 
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تعـداد مجروحيـن، تعـداد اطاق هـاي عمل و البته تعـداد جراحان در رشـته هاي مختلف را 
به يـاد بياوريـد. آن حجـم کار در پدافنـد و آفنـد را، تعداد جراحان را با تعداد اسـاتيد بيهوشـي در 
کشـور در آن زمان مقايسـه کنيد. کل بيهوشـي دهندگان متخصص کشـور کمتر از سيصد نفر 
بودنـد. تعـدادي بـه جهاتـي از حضـور در جبهـه معاف بودنـد. به کمتـر از 200 نفـر فکر کنيد. 
تعـداد اطاق هـاي عمـل جراحـي در مراکـز اسـتان ها به طـور متوسـط باالتـر از 70 اطاق عمل 
بـود و تعـداد اطاق هـاي عمل صحرايـي در عمليات هـاي آفندي بيـن 12 تا 24 واحـد بود. آن 
تعـداد کمتـر از دويسـت نفـر در طول هشـت سـال دفاع مقـدس مجموعه قريب به هشـتاد تا 
نـود واحـد اطـاق عمـل دوران جنگ را با طرح هـاي اضطـراري، يک ماهه ، چهل و پنـج روزه، 
کمتر يا بيشـتر پوشـش دادنـد. اطاق هاي عمل بيمارسـتان هاي صحرايي و عقبـه را به کالس 
درس تبديـل کردنـد. فرامـوش نکنيـد بيش از صد نفـر از جمعيت دويسـت نفري متخصصين 

بيهوشـي در آن سـال ها50 تا شـصت سال سـن داشتند. 
در خـالل تهيـه اين تاريخچه با خيلي از اسـاتيد مصاحبه کرديم. آنچـه در کالم همه آنها 
موج مي زد اداي احترام و تکريم اسـاتيد نسـبت به پيشکسـوتان و اسـاتيد خود بود. اخالق بود. 
در پايـان هميـن بحـث راجـع به اخالق خواهم نوشـت. اخالق پزشـکي چيسـت؟ آيـا اخالق 
پزشـکي ايـن اسـت کـه در حـال حاضـر در دانشـگاه ها در گروه هايـي به نـام اخالق پزشـکي 

درس داده مي شـود؟ 
اسـاتيد در حـوزه تواصـي خود به ما و همکاران جوانتر خيلـي روي اخالق تکيه مي کردند. 
کـه هـر چـه کرديـد و مي توانيـد اخـالق را اخـالق را، اخـالق را، و البتـه بـه نمونه هايي مثال 
مي زدنـد کـه نکنـد مثـل فالني باشـيد که مـدرس اخالق هم هسـت ولي بـه هيچکس رحم 
نمي کنـد. از قلـع و قمـع دوسـتان و يـاران قديمـي اش مثـل مي زدند که چه بر سـر آنهـا آورد. 
مي گفتنـد با اينکه اسـتاد رشـته بيهوشـي اسـت طـوري در خصوص اين رشـته حـرف مي زند 
کـه هـر عالقه منـدي را نسـبت بـه رشـته بيهوشـي دلسـرد و دل چرکين مي کنـد؛ اّمـا آنگونه 
منافقانـه مي گويـد و مي نويسـد که هـر غافلي ممکن اسـت او را فقيه، عارف و صاحب اشـراق 
بيابـد. بلـه تکيه همه اسـاتيد براي نسـل هاي بعـدي روي اخـالق، آن هم صادقانـه و مؤمنانه 
بـود. مي گفتنـد کـه ايـن فالنـي زراندوز اسـت. يـک ريال نـه در خفا و نـه به صـورت علني و 
رياکارانـه بـه مريضـي و درمانده اي کمـک نکرده اسـت و نمي کند. خمس هـم نمي دهد. ولي 
آنچنـان از ايثـار و بخشـش حـرف مي زند کـه آدم فکر مي کنـد در کرامت و سـخا در طراز امام 

حسـن مجتبي)ع( است. 
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در توصيه هـاي اسـاتيد بـود کـه معاينـه قبل از عمـل بيمـاران، ديـدن آنهـا در درمانگاه 
بيهوشـي، ويزيـت شـب قبـل از عمـل و توجه بـه تمام حـاالت آنهـا از ضرورياتي هسـت که 
يـک متخصـص بيهوشـي بايـد رعايت کند. مريـض را بايد مثـل بـرادر، خواهر، مـادر و يا پدر 
خـود ديـد. تأکيد داشـتند کـه هر بيمار دفتـري جداگانه و کيسـي منحصر به خود اسـت. براي 

هـر بيمـاري بايـد يک پـالن جداگانه تدويـن کرد. 
بررسـي هاي پيـش از عمـل نقشـه و پالن بيهوشـي بـراي هر بيمـار را تدويـن مي کنند 
و تأکيـد داشـتند کـه امـروزه مـرگ و مير بـه روي تخت عمـل جراحي به هيچ وجـه پذيرفتني 

نيست. 
از تأکيـدات اسـاتيد کـه همـه متفق القول بودنـد، خـودداري و اجتنـاب از کارهاي خالف 
علمـي و غيرقانونـي بـود. همـه تأکيـد داشـتند کـه شـرکت در فعاليت هـاي صنفـي و تقويت 
انجمن هـاي بيهوشـي و دوره هـاي بازآمـوزي و نوآمـوزي از جملـه وظايـف اصلـي همـکاران 

بيهوشـي است.
تفکـر و تدبـر در آنچـه مورد نياز آينده رشـته اسـت از جمله ديگر توصيه هاي اسـاتيد بود. 
بـه مرحـوم دکتـر فر، دکتـر بردبار، دکتر تشـّيد اشـاره مي کردنـد و مي گفتند خيلي از وسـايلي 
کـه امـروزه مورد اسـتفاده ماسـت اين اسـاتيد طراحـي و سـاخت آن را به صنعتگـران داخلي و 
خارجـي پيشـنهاد دادند. نسـل جديد هم بايـد روي موضوعات مورد نياز توجه کنند و پيشـنهاد 
بدهنـد. همگـي متفـق بودند که فعاليت در نظام پزشـکي و پزشـکي قانوني خصوصاً شـرکت 

در کميسـيون ها از جملـه وظايـف اصلي ماسـت که بايد جـدي بگيريم. 
همه اسـاتيد در مصاحبه ها فرمودند در رشـته بيهوشـي دنبال علم باشـيد. دنبال تکنيک 
نباشـيد، علـم را بايد آموخت. تکنيک هـا را خيلي زود فرامي گيريد. روي فيزيولوژي، بيوشـيمي، 
بيوفيزيـک، آناتومـي و خصوصاً سـلول خيلي تأکيـد مي کردند. امـروزه بايد در بيهوشـي دنبال 

فرآيندهاي علم در سـطح سـلول بود.
بـا آنکـه امـروزه کاربـرد مانيتورينگ هاي مختلـف، ونتيالتورهـاي متعدد و ماشـين هاي 
بيهوشـي مـدرن رايج شـده اسـت، همه اسـاتيد بـر اين بـاور بودند کـه ترك مريض از سـوي 
متخصـص بيهوشـي جـرم اسـت. حـوادث مهلـک و مـرگ آور زمان هايـي اتفـاق مي افتد که 
متخصـص بيهوشـي بـر باليـن بيمـار خـود در اتـاق عمـل حضـور نـدارد. زمانـي اسـت کـه 
متخصـص بيهوشـي اتـاق عمـل را ترك کـرده و در دفتـر و اتاق اسـتراحت خود لميـده و يا با 

موبايـل و کامپيوتـر خـود مشـغول کاري غيـر از مراقبت از مريض اسـت.
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مثال هايـي هـم مي زدنـد کـه فالني از نـوع اّول اسـت که مريض خـود را تا بخـش و يا 
بخـش مراقبـت ويـژه همراهـي مي کـرد و فالني هم هميشـه در اتـاق خودش نشسـته بود و 
حرف هـاي يـه مـن يک غـاز را بلغور مي کـرد؛ و حضور بر باليـن بيمار را از جمله اساسـي ترين 
وظايـف متخصـص بيهوشـي بيـان مي کردنـد. مثالـي که مي شـود در ايـن خصـوص زد اين 
اسـت کـه تصـور کنـي فرزنـد خودتـان، يـا برادرتـان روي تخـت عمل جراحي اسـت و شـما 
مسـئوليت بيهوشـي او را بـر عهـده داريد. آيا حاضريـد او را رها کنيد و به اتاق خـود برويد. آنجا 

بنشـينيد و بيهوشـي او را به يک تکنسـين بيهوشي بسپاريد؟
در خصـوص مطالبـات گروه هـاي پزشـکي و خصوصاً پزشـکي همه اسـاتيد متفق القول 
بودنـد کـه عمـر خدمتي مفيد متخصص بيهوشـي بعـد از پايـان تحصيالت حداکثر 25 سـال 
اسـت. در سـاير رشـته ها بعد از بازنشسـتگي مطـب داير مي کننـد. ولي متخصصين بيهوشـي 
از داشـتن مطـب محروم انـد. لـذا بايـد دسـتمزدها و تعرفه هـاي متخصصين بيهوشـي طوري 
باشـد کـه بعد از بازنشسـتگي جوابگـوي زندگي آنها باشـد. در هميـن مصاحبه ها اسـاتيدي را 
يافتيـم کـه حقـوق بازنشسـتگي آنها جوابگـوي زندگي آنها نيسـت. اصـالح تعرفه هـا يکي از 

درخواسـت هاي اسـاتيد پيشکسـوت بود.
در تاريخچـه سـاخت دانشـگاه ها و بيمارسـتان ها مطالـب زيادي نهفته اسـت. بـه اهداي 
زمين دانشـگاه اصفهان، دانشـگاه تهران، بيمارسـتان نمازي شـيراز، بيمارسـتان فروغي ابري 
اصفهـان، سـاخت دانشـکده ها و سـاختمان هاي اساسـي دانشـکده هاي پزشـکي توجـه کنيد. 
مـردم و خّيريـن چقـدر در ميـدان بوده انـد. البته دولت ها هم کمـک کرده اند. اّما مردم هميشـه 

بوده اند.  پيشـقدم 
مرحـوم دکتـر فاتح در بيمارسـتان فروغـي ابري اصفهـان کار مي کرد. در خاطـرات بيان 
مي کنـد حـاج عبـاس فروغـي ابـري مـردي خّيـر و صالـح بـود. بيمارسـتان را سـاخت. بعد از 
انقـالب نـام بيمارسـتان را بـه شـهيد چمـران تغييـر دادنـد. نظـر داشـت کـه بهتر نبـود يک 
بيمارسـتان جديـد که مي سـاختند به نام شـهيد چمـران مي گذاشـتند و نام مرحـوم حاج عباس 

فروغـي ابـري را نـگاه مي داشـتند، تـا مـردم از کار خّير رويگردان نشـوند. 
نگاه هـاي متفـاوت بـه موضوعـات و پديده هـا مي تواند دودسـتگي هايي را در دسـتگاه ها 
ايجـاد کنـد. زمانـي در کشـور ما مکتب فرانسـه رايـج و حاکم بود. در سـال هاي بعـد از جنگ 
دّوم جهانـي مکتـب آمريکايـي و انگلوساکسـون رايج شـد. دانشـمنداني که در ايـن دو مکتب 

درس خوانـده بودنـد داراي دو شـيوه متمايـز از همديگـر در کار و تدريس بودند. 
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در زمينـه طـب توفيقـات بزرگـي بعـد از جنـگ دوم جهانـي براي بشـريت بدسـت آمد. 
آمريکايي هـا بيشـتر از اروپائي ها و خصوصاً فرانسـوي ها از توفيقات بهـره بردند و از نظر علمي 
خيلـي پيش رفتند. بحث سـر پيشـرفت و عدم پيشـرفت در ايـران به گروه هـاي تخصصي در 

دانشـکده هاي پزشکي کشـيده شد. 
گـروه بيهوشـي دانشـگاه تهـران از اين گونـه دعواهـا بـر حـذر نماند. افـراد گـروه اعم از 
اسـاتيد و رزيدنت هـا دو دسـته شـدند. هـواداران مرحـوم دکتـر فـرّ و هـواداران مرحـوم دکتـر 
تشـّيد. بـدون اينکه شـرايط زمـان را درك کنند. گروهـي معتقد بودند دکتر فر بنيانگذار رشـته 
بيهوشـي در کشـور اسـت. حـق هم داشـتند. درسـت هـم مي گفتنـد. گروهي مي گفتنـد دکتر 
تشـّيد پدر علم بيهوشـي نوين در کشـور است. شـرايط تغيير کرده بود. رشـد رشته بيهوشي در 
دهـه چهـل کـه دکتر تشـّيد در دانشـگاه تهران جا افتاد نسـبت به دهة بيسـت که تازه رشـته 

بيهوشـي بـه کشـور آمده بـود، زمين تا آسـمان اختالف داشـت. 
کار بـه آنجـا رسـيد کـه رزيدنت هاي مرحوم دکتر تشـّيد نسـبت بـه دکتر فـر بي انصافي 
هـم مي کردنـد؛ بدون اينکه شـرايط بعـد از جنگ دّوم جهانـي را در نظر بگيرند. البتـه بايد باور 
داشـت کسـي پدر علم بيهوشـي در ايران نيسـت. چند وقت پيش گروهي براي بيهوشـي قلب 
مطـرح کـرده بودنـد، فالنـي پدر علم بيهوشـي قلـب در ايران يـا عبارتی مثل قلب بيهوشـی! 
وقتـي آن را ديديـم تعجـب کرديـم کـه چطـور آن آقـا کـه در زمـان رزيدنتـي توانمندي ها و 
ديسـيپلين مرحـوم دکتـر محمدتقـي سـعيدي را در راه انـدازي اوليـن بخش بيهوشـي قلب در 

کشـور ديده بود، داسـتان راه اندازي انجمن بيهوشـي کشـور را شـنيده بود. 
داسـتان راه اندازي و انتشـار اولين بولتن و به اصطالح مجله بيهوشي کشور را در زماني که 
آن آقا هنوز رشـته بيهوشـي را شـروع نکـرده بود به ياد داشـت. چگونه بـه گردانندگان انجمن 
بيهوشـي )اخيرالتأسـيس( قبوالنـده بود کـه او را پدر بيهوشـي قلب يا قلب بيهوشـی بنامند، يا 

آنهـا چقـدر نابخرد بودند کـه پذيرفته بودند چنين خبطـي را انجام بدهند! 
بنابرايـن بايـد گفـت علـم بيهوشـي حاصل رنج هـا و دردهاي هزاران سـاله بشـر اسـت 
کـه در قـرن نوزدهـم بـه بار نشسـت. در قرن بيسـتم به ايـران آمـد. اولين مـرّوج و محصل و 
بنيانگـذار آن در ايـران مرحـوم دکتـر علـي َفـر بود. به دسـت شـاگردان او و ديگـر همکارانش 
نهالـي که او کاشـت بارور شـد و کسـاني چون مرحوم دکتـر بردبار، چـون فرمانروايان چقدر در 
جهت تبليغ رشـته بيهوشـي کوشـيدند و ما اکنون ثمره آن را در قرن بيسـت و يکم شـاهديم 

و در سـايه درخت تنومند بيهوشـي مشـغوليم.
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قبـاًل نوشـته ام. در اوخـر سـال 1399 يکي از همکاران در جلسـه اي ضمـن کاري علمي 
کـه بـا هـم انجـام مي داديـم بـه من گفـت تاريـخ و نـوع حرکـت انسـان هاي بزرگي کـه در 
ايران متخصص بيهوشـي شـدند، رشـته بيهوشـي و احيا را ايجاد کردند، نوشـته نشـده است و 
مناسـب اسـت با وجودي که شـما از نسـل سـوم بيهوشـي کشـور هسـتيد و به خاطر سـوابق 
خدمتي با تمام پيشکسـوتان کشـور خصوصاً رشـته بيهوشـي بوده ايد و حشر و نشـر داشته ايد، 
بـه جمـع آوري ايـن تاريـخ که البتـه واقعي هم خواهد شـد همـت گماريد. در جلسـه  که بوديم 
حـس کـردم کار سـنگيني اسـت. اّما فکر کـردم بايد انجام شـود و چه بهتر که ايـن کار را من 

انجـام دهم.
 نيمـه اول سـال 1400 مشـغله کاري ام زيـاد بـود. آغـاز ايـن پـروژه را براي پاييـز 1400 
گذاشـتم. طـرح اجرايـي آن را تهيـه کـردم. مقـداري از آنچـه بايد مي نوشـتيم در ذهـن خودم 
بـود. امـا فکـر کردم چقدر ابلهانـه خواهد بود که بخواهم تاريخي 70 سـاله کـه حداقل بيش از 
صـد عنصـر و شـخصيت موثر دارد، با برداشـت هاي ذهنـي خودم، با آنچه از چهل پنجاه سـال 

گذشـته يـادم مي آيـد، در چند ده صفحه بنويسـم. 
يـادم آمـد مقـداري از آنچـه در ايـن پـروژه بـه آن نياز داشـتيم قبـال و به مناسـبت هاي 
مختلـف جمـع آوري کرده بـودم. به مصاحبه هايي که از اسـاتيد داشـتم و يادداشـت هاي خودم 

کـه بـه مناسـبت هاي مختلف نوشـته و جمـع آوري کرده بـودم مراجعـه کردم.
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حـس کـردم کارم مي توانـد آغازي اما ماندگار باشـد. جا دارد اشـاره کنـم کار انجام گرفته 
تاريـخ شـفاهي اسـت و رفرنـس و ماخـذ آن علي القاعـده افرادي هسـتند که مورد سـوال قرار 
مي گيرنـد. يـک ماخـذ اصلـي هم از قبل داشـتم که تعـدادي از نسـخ دوماهنامـه پادهش بود. 
مديـر مسـئول آن مجلـه دوسـت و همکار خوبم جنـاب آقاي دکتر مهدي قيامت بود که نسـخ 
مورد نياز را در اختيارم گذاشـتند و اجازه دادند از آنها در نوشـتن تاريخ بيهوشـي ايران اسـتفاده 
کنـم. هميـن جـا از ايشـان و همکارانشـان کـه کار مـرا خيلـي آسـان کردند، تشـکر مي کنم. 

مصاحبه هـا توسـط آقـای دکتـر دروديان و آقـای دکتر تقی نژاد انجام شـده اسـت.
برنامـه مصاحبه هـا را تهيـه کـردم. از يکي از دوسـتان فعـال در هنر مولتي مديـا و داراي 
دانـش فيلمبـرداري و کارگرداني به نام آقـاي مجتبي غفوري تقاضا کـردم در اجراي اين برنامه 
بنـده را کمـک کنـد. او نـه با گشـاده رويي اما با جديت تـا امـروز در اجراي هر چه بهتـر پروژه 
کوشـيده اسـت. اگر تشـکري و يا پاداشـي بر اين کار مترتب اسـت، مجتبي سـهمي ويژه در 

آن دارد چـرا کـه در نبـود همراهي و محبـت او يقيناً اين کار انجام نمي شـد.
در اجـراي پـروژه قـرار شـد کـه اوليـن مصاحبـه را بـا آقـاي دکتـر محمـود رحيمي که 
اسـتاد مـا در دانشـگاه اصفهـان بـود، داشـته باشـيم. هدف هـم عالوه بـر اخذ تاريخ شـفاهي 
 ايشـان، کسـب راهنمايي هـاي الزم و ضـروري بـود. جلسـه نخسـتين بـا ايشـان برگزار شـد.
ايشـان فرمودنـد کـه با اسـتفاده از فيلم هـاي موجود در کنگـره اصفهان مي توانيـد از اطالعات 
اسـاتيدي که در آن هسـتند، اسـتفاده کنيد. فيلم هاي آن کنگره را در اختيار اينجانب قرار دادند. 
فيلم هايي هم از کنگره هاي بعدي که در شـيراز و تهران و مشـهد برگزار شـده بود و خود ايشان 
 تهيـه کـرده بـود به من دادند. فيلم ها همه قديمي بودند. آنهـا را تبديل و قابل پخش ازکامپيوتر
کرديـم. اطالعـات مربـوط به اسـاتيد دانشـگاه تهران شـامل مرحوميـن آقاي دکتر فـر، دکتر 
تشـيّد و دکتـر مرتضـوي از آن فيلم هـا اسـتخراج شـد. با خانـواده مرحـوم دکتر بردبـار تماس 
گرفتيـم و اطالعـات مربـوط به ايشـان را از خانـواده دکتر بردبار گرفتيم. متـن مصاحبه مرحوم 
دکتـر بردبـار را قبـال از دکتـر فاتـح هـم گرفتـه بـودم. در ايـن فيلم ها بـه اطالعاتـي در مورد 

تعدادي از اسـاتيد دسـت يافتيم. 
نشسـت بعـدي را بـا آقـاي دکتـر رحيمي در محل سـکونت فعلي ايشـان نوشـهر در 25 
آذرمـاه 1400 برگـزار کرديـم. اسـتاد رحيمـي مبتـال به بيماري آسـم شـديد اسـت و بـا وجود 
ناراحتي اي که در راه هاي هوايي داشـتند در جلسـه طوالني و مفصلي زندگي شـخصي، کاري 

و تخصصـي خـود را به شـيوايي بيـان کردند. 
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سـخنان ايشـان در ابعـاد مختلـف اخالقي، علمـي و تخصصي آنقدر شـيوا بود کـه بارها 
شـنيدن و خوانـدن آنهـا توصيه مي شـود. در ادامه نشسـتي در تاريـخ دوم ديمـاه 1400 با دکتر 
حجت اهلل مالکي هم دوره رزيدنتي و دانشـجويي اسـتاد دکتر رحيمي داشـتيم. اين نشسـت در 
منزل مسـکوني ايشـان در خيابان آبشـار اصفهان نزديک پل خواجو برگزار شـد. اسـتاد مالکي 

از همـه چيـز گفتنـد و ما ثبـت و ضبط کرديـم. آن روز هم زيبا شـد.
بخشـي از گمشـده ما گنجينه اي بود که در سـينه اسـاتيد دانشـگاه علوم پزشـکي شيراز 
بـود. اسـتاد دکتـر محمدحسـن اسـماعيلي و اسـتاد دکتر عبدالرسـول َفربُـود. قرار گذاشـتيم و 
سه شـنبه 7 دي مـاه 1400، شـام تـا سـحر  را در خدمـت آنهـا بوديـم. شـبي بـه يـاد ماندني و 

تکرار نشـدني.
 دکتر عبدالرسـول فربُود سـال هاي جنگ را در اهواز گذراند. عضو هيئت علمي دانشـگاه 
جندي شـاپور بـود؛ از آنچـه تجربه کـرده بود گفت، به راسـتي آنچه گفت آنهايي بـود که تجربه 
کـرده بـود. ذهنـي شـفاف و حافظه اي زيبـا و ُپر و پيمان کل نيـم قرن تجربـه را برايمان بيان 
کـرد. آنچـه در رفتار و کالم ايشـان بيـش از هرچيز خودنمايي داشـت احترام خاص به اسـاتيد 
بود. رفتار ايشـان در برابر اسـتاد محمدحسـن اسـماعيلي آنقدر متواضعانه بود که بايد سرمشـق 
و الگـوي رفتـاري همگان باشـد. آقاي دکتر اسـماعيلي آنچـه از ابتدا تا انتهاي گروه بيهوشـي 

در دانشـگاه شـيراز رخ داده بود برايمان بازگو کردند.
 مقصـد بعدي ما مشـهد بود. اسـتاد دکتر سـيدمجتبي کريمي تنهـا بازمانده از الّسـابقون 
بيهوشـي در مشـهد بـود. وقتـي با شـماره تلفن همراهي که از ايشـان داشـتم تمـاس گرفتم، 
جوابـي داده نشـد. ضمـن معرفي خودم پيامکي با آن شـماره اي که داشـتم فرسـتادم. پاسـخي 

آمـد که شـماره ايشـان به شـماره فـالن تغيير يافته اسـت.
بـا شـماره جديـد ايشـان تمـاس گرفتـم. سرشـار و مشـعوف از تمـاس با ايشـان صوت 
و صـدای رسـاي ايشـان مـرا بـه يـاد سـال هاي جنگ بـرد. به يـاد روزهـاي خاطـره و خطر، 
روزهـاي ايثـار و فـداکاري. دکتـر کريمي را مـن اولين بار در بيمارسـتان علي بن ابيطالـب )ع( در 
شـمال آبـادان ديده بودم. اسـتاد دانشـگاه مشـهد بود و با شـور و شـعف در آنجـا درس مي داد. 

بيهـوش مي کـرد و خدمـت مي کـرد. 
اوج تالش اسـتاد سـيدمجتبي کريمي، اسـتاد دانشـگاه مشـهد، مربوط به سـال هاي پس 
از جنـگ اسـت. دکتـر کريمـي در تمـاس تلفني گفـت بـه زادگاه پـدري اش روسـتاي قلعه نو 
خرقـان از توابـع شـاهرود آمـده اسـت. قلعه نو خرقان مدفن شـيخ ابوالحسـن خرقاني اسـت. 
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با او قرارگذاشتيم و روز شنبه يازدهم دي ماه 1400 راهي خرقان شديم.
تيـم مـا اعـّم از کارگـردان، مجـري و فيلمبردار همه و همـه دو نفره اسـت. آقاي مجتبي 
غفـوري و مـن. شـنبه تصميم داشـتيم که سـاعت 14:00 به طرف شـاهرود حرکـت کنيم که 
بـه داليـل فنـي و اشـتغاالت آقـا مجتبـي کار به تأخيـر افتاد و سـاعت پانـزده و چهـل و پنج 
تصميـم گرفتيـم که با سـواري کرايه به جاي ماشـين خودمان راهي شـاهرود شـويم؛ تاکسـي 

گرفتيم. 
از بيمارسـتان کـه خـارج شـديم، متوجـه شـديم کـه در اوج ترافيـک عصرگاهـي تهران 
هسـتيم بـا ترمينـال بيهقي از طريق آقا رحمان مسـئول تاکسـي سـرويس بيمارسـتان تماس 
گرفتيـم. گفتنـد ماشـين ندارنـد. فکر کرديم رفتن با تاکسـي تا ترمينال جنوب کشـنده اسـت. 
مسـير را تغييـر داديـم و از راننـده تاکسـي که از دوسـتان بيمارسـتاني ما بود خواسـتيم ما را به 
ميـدان صنعـت برسـاند. تـا با متـرو به طـرف ترمينال جنـوب برويم. حـاال سـاعت از 4 بعد از 
ظهـر گذشـته بـود. بـا خـط مترو راهـي ترمينال جنـوب شـديم. در ميـدان محمديه خـط را با 
خـط يـک متـرو عـوض کرديم و سـاعت 5 عصر نشـده بـود که بـه ترمينال جنوب رسـيديم. 
بـه پارکينـگ سـواري هاي کرايه آمديم. سـراغ تاکسـي بـراي شـاهرود گرفتيم. آقايـي به نام 
سـيامک اهل گرمسـار بود. گفتند دربسـتي ما را مي برد. سـاعت 5 عصر راهي شـاهرود شديم. 
راننـده خوبـي بود. سـاعت ده و نيم به شـاهرود رسـيديم و نيم سـاعت بعد ويـز )Waze( ما را 
بـه قلعه نـو خرقـان رسـاند. شـب خيلي خوب شـد. کلي گـپ زديم و قرار شـد ضبـط خاطرات 

دکتـر کريمي صبح روز يکشـنبه 1400/10/12 انجام شـود.
 صبـح يکشـنبه بعـد از نمـاز، صبحانـه خورديم و مجتبـي دوربين ها را نصـب و عملياتي 
کـرد. دکتـر کريمـي هـم خاطـرات و آنچـه در 76 سـال عمرش ديـده و لمس و تجربـه کرده 

بـود. برايمان بيـان کرد.
خيلـي زيبـا نزديکي هـاي ظهـر کـه کار مـا تمام شـد. دکتـر کريمي گفـت بـراي ناهار 
برنامـه داريـم پلـو عدس بپزيـم. مـا اّول موافقت کرديم. بعـًد وقتي به ياد ترافيک کشـنده بعد 
از گرمسـار تا تهران افتاديم. پاکدشـت، قيامدشـت، شـريف آباد که ديشـب تجربه کرده بوديم. 
از دکتـر کريمـي اجـازه گرفتيـم بـه ما رخصت بدهنـد راهي تهـران شـويم و در فرصتي 
ديگر براي ديدار مجدد و ميهماني مفصل خدمت ايشـان برسـيم. البته بايد بگويم ميهمانخانه 
و مضيـف ايشـان در خانه پـدري آنقدر زيبا و دلنشـين بود که نمي توانسـتيم آرامش و معنويت 

ديار ابوالحسـن خرقانـي را به اين راحتـي ترك کنيم. 
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دکتـر اجـازه داد و بـا همراهـي آقاي مهنـدس قصابيان کـه خيلي به آقـاي دکتر کريمي 
محبت داشـت براي شـاهرود آمديم. ابتدا به زيارت شـيخ ابوالحسـن خرقاني رفتيم و در ادامه 
زيـارت بايزيـد بسـطامي را درك کرديم و از آنجا راهي ايسـتگاه راه آهن شـديم و با کمکي که 
آقاي مهندس قّصابيان کرد مسـئولين ايسـتگاه با رئيس قطار شـماره 481 که از مشـهد عازم 

تبريـز بود راهي تهران شـديم.
 آقـاي ويسـي رئيـس قطـار خيلي احترام کرد. مشـکلي هم داشـت که قرار شـد من فردا 
بـا آقايـان ابراهيـم باقي، يا مسـئولين بانک هاي بيمارسـتان صحبت کنم تا چنانچه توانسـتند 
مشـکل را حـل کننـد. دکتـر سـيدمجتبي کريمي به خوبي تاريخ بيهوشـي دانشـگاه مشـهد را 
برايمـان تشـريح کـرد. آنچـه خودش انجـام داده بود بيان کـرد و گفت دليـل محبوبيت او بين 

دسـتياران و همکارانش چه بوده اسـت.
 نگارنـده، دکتـر عوض حيدرپور شـهرضايي هسـتم. متولد 29 دي ماه 1333 در شـهرضا. 
دوران تحصيالت ابتدايي ام در مدرسـه معين زاده و کيان شـهرضا و دوره دبيرستانم در دبيرستان 
سـپهر شـهرضا سپري شـد. ديپلم طبيعي را در سال 1352 خورشـيدي گرفتم و پايان نامه دورة 
پزشـکي عمومي را در سـال 1360 در دانشـگاه تهران به پايان رساندم. دوره تخصص بيهوشي 
را از مـرداد سـال 1362 تـا مـرداد 1365 در دانشـگاه اصفهـان طـي کـردم. اسـاتيد مـا در آن 
سـال ها مرحوميـن دکتـر بنيانيان، دکتـر بردبار، دکتر اعـوان و از در حيات ها سـرکار خانم دکتر 
ديبايـي، دکتـر منوچهـر نوري، دکتر حجت اهلل مالکـي و دکتر محمود رحيمي بودنـد که در اين 

مـرور تاريخي بـه آنها پرداخته مي شـود. 
مرحـوم دکتـر بنيانيـان در آن سـال هاي دهـة 50 دوران تخصـص را طي کـرده و جذب 
دانشـگاه شـده بودنـد. انسـاني شـريف، متديـن و از آرامش خاصي برخـوردار بودنـد. دکتر اکبر 

بردبـار بنيانگـذار بخـش بيهوشـي و به تعبيري گروه بيهوشـي بعـدي بود.
خانـم دکتـر ديبايـي دورة تخصـص بيهوشـي را در اتريـش گذرانـده بـود. آقايـان دکتـر 
محمـود رحيمـي و دکتـر حجت اهلل مالکي دومين و سـومين دسـتياران بيهوشـي در دانشـگاه 
اصفهـان بودنـد کـه بعـد از دکتـر َورد در سـال 1341 رزيدنت شـده بودند و سـال 1343 بعد از 
فارغ التحصيلـي به عنـوان اسـتاديار جـذب گروه شـده بودنـد. دکتر اعـوان و دکتر نـوري هم از 
جمله دسـتياران گروه بودند که در سـال هاي دهة شـصت جذب دانشـگاه شـده بودند. نگارنده 
توفيـق داشـتم کـه بعد از پايان جنگ، گروه بيهوشـي دانشـگاه علوم پزشـکي بقيةاهلل)عـج( را در 

سـال 1368 راه انـدازي کنـم و بـه مّدت 10 سـال مدير گروه بيهوشـي آنجـا بودم. 
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تاریخ بيهوشي در دنيا
فصل اول
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تاريـخ طـب و علـم طب به قرن هاي پيش از ميالد مسـيح مي رسـد. يکـي از هدف هاي 
مهـم طـب، برطرف کردن ناراحتي و تسـکين درد اسـت. کـه در بعضي از مـوارد اهميت آن از 
معالجـه مرض و تعويق مرگ بيشـتر اسـت. در طول تاريخ علف هاي مختلف بـراي خوابانيدن 
رنجورهـا و از بيـن بـردن ناراحتي هاي حاصله از درد به کار برده مي شـده اسـت، که از آن جمله 

بود: خشـخاش، بنگ، شـاهدانة هندي و مهرگياه.
در اوديسـة )odyssey( هومـر چيـن ذکر شـده که ِهلِـن دختر زئوس دارويي در شـراب 
مي ريخـت و بـه ميهمان هايـش مي داد که باعث خواب آنان مي شـد و در نتيجه خستگي شـان 

از بين مي رفت و فکرشـان راحت مي شـد. شـايد آن دارو بنگ يا ريشـه مهرگياه بوده باشـد.
افيـون کـه از عصـارة خشـخاش گرفته مي شـود چندين قرن اسـت که در مشـرق زمين 
مـورد اسـتفاده اسـت. حاال هـم قوي تريـن داروي بي حس کننده و ضد درد اسـت، ولـي اعتياد 
بـه آن ضـررش را بيشـتر از خيـرش کـرده اسـت. شـاهدانه هنـدي يعنـي حشـيش به قـدري 
زود باعـث اعتيـاد مي شـود کـه مصرفـش قدغـن اسـت. اطبـاي قديـم ريشـة مهرگيـاه را در 
شـراب مي جوشـاندند و بـه مريض هـاي خود قبل از عمـل جراحي مي دادنـد. در نتيجه مريض 
بي حـس مي شـد و درد را متحمـل مي گرديـد. در قديـم چـون سيسـتم پايش وجود نداشـت و 
اغلـب از مقـدار زياد مّخدرها اسـتفاده مي شـد، اطبـا از مصرف مّخدرهاي قـوي محض احتياط 

اجتنـاب مي کردند. 
مبـارزات بشـر براي غلبه بـه درد همواره ادامه داشـت. اگر چه موفقيـت زياد نبود. تخفيف 

درد ممکـن بـود ولـي امـکان از بين بردن کامل آن که امروزه محقق شـده وجود نداشـت. 
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هميـن دليـل علّـت مّهـم عدم پيشـرفت جراحـي در قـرون و اعصار گذشـته بـود، چون 
ممکـن نبـود انسـان را به طـور موقـت طوري خوابانيـد کـه در آن خواب به کلي بي حس شـود 

و جـان او به خطـر نيفتد.
 در گذشـته هاي دور داروهـاي بيهوش کننـده از دهـان بـه مريـض داده مي شـد. ولي کم 
کـم دادن بيهـوش دارو از راه تنفس معمول گرديد. در قرن سـيزدهم هاگ ايتاليايي و پسـرش 
مخلوطـي از افيـون، بنـگ، حشـيش و مهرگيـاه را درسـت مي کردند، در اسـفنجي مي ريختند 
و ايـن اسـفنج را زيـر بينـي مريـض مي گرفتنـد. گفته شـده اسـت تـا انـدازه اي درد را تخفيف 

مي داده اسـت.
 در قـرن 16 ميـالدي کاهنـان و راهبـان براي بيهوشـي از بخار الکل اسـتفاده مي کردند. 
تـا انـدازه اي هـم نتيجـه مي گرفتنـد ولـي هيچکـدام از اين هـا بـراي از بيـن بـردن دردي که 

چاقـوي جراحـي توليـد مي کرد کافـي نبود.
 در قـرن شـانزدهم پاراسلسـوس کـه بـه آتية درخشـان پزشـکي ايمـان داشـت، تجربه 
جالبـي انجـام داد. جوهر گوگرد يعني اسـيد سـولفوريک را با الکل مخلوط کـرد و جوهر گوگرد 
شـيرين تهيـه کـرد. پارسلسـوس مي گوينـد اين مـاده را بـه جوجه هـا مـي دادم. مي خوابيدند و 
زود هـم بيـدار مي شـدند، بـدون آنکه آسـيب ديده باشـند. درد آنها هم تسـکين پيـدا مي کرد. 

در سـال 1730 يـک شـيمي دان آلماني ايـن مـاده را اِتر ناميد.
در قـرن نوزدهـم آقايـي به نـام ِمسـِمر کـه نيمـي دانشـمند و نيمـي شـارالتان بـود و با 
انجـام دادن هيپنوتيـزم فوق العـاده مشـهور شـده بود بـه کمک جراحـان آمد. جراحـان به اين 
فکـر افتادنـد کـه از طريـق خوابانيـدن ِمسـِمر کـه مسمريسـم ناميده مي شـد، بـراي بي حس 
کـردن بيمـاران اسـتفاده کنند، ولي نتيجه اي حاصل نشـد. چه هيپنوتيزم بـراي بي حس کردن 
اشـخاص در مقابـل درد عمـل جراحـي کافي نبـود. بعد از اينکـه بي فايده بـودن هيپنوتيزم  در 
  )John Collins warren( اروپا مسـلم شـد جراح مشـهور بوسـتون آقاي جان کولنيز وارن
سـعي کـرد از مسمريسـم اسـتفاده کنـد. او هـم بـه بي فايده بـودن آن پي بـرد و ايـن معني را 
در روزنامـه طبـي و جراحـي بوسـتون منعکـس کرد. در پاريـس بنجامين  فرانکليـن در حضور 

جمعيتـي فريب آميـز بـودن مسمريسـم را ثابت کرد.
وارد قـرن هجدهـم کـه شـديم، جـوزف پريسـتلي از اهالـي انگليس کـه قباًل گاز اسـيد 
کربنيـک و اکسـيژن را کشـف کـرده بـود، اکسـيد نيتـرو )N2O( را کشـف کـرد کـه بعـداً از 

مهمتريـن گازهـاي بيهوشـي شـد و مصـرف آن تـا االن ادامـه دارد. 
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در آن سـال ها طـب بخور رايج شـده بود. از اکسـيد نيتـرو در طب بخـور و خصوصاً روي 
حيوانـات اسـتفاده شـد. در بعضي از حيوانات باعث مرگ شـده بود. کسـي جـرأت نمي کرد آن 

را بر روي انسـان ها بـه کار گيرد. 
در سـال 1775 آقـاي همفـري داوي )Humphry Davy( که در آن سـال ها 17 سـال 
داشـت و بعـد از شـيمي دانان بـزرگ شـد، شـهامت از خود نشـان داد و مقـداري از ايـن گاز را 
تنفـس کـرد. البتـه او نمـرد و يـک حالـت گيجي و رخـوت خوشـايندي در خود احسـاس کرد 
و  از ايـن گاز خنـده اش گرفـت و بـه شـدت خنده سـر داد. از آن پس گاز اکسـيد نيتـرو را گاز 
خنـده آور ناميدنـد. همفـري پنج سـال بعد کتاب منتشـر کـرد و پيشـنهاد داد که از ايـن گاز در 

بيهوشـي جراحي اسـتفاده شود.
در ادامـه افـراد مختلفـي راجـع بـه خـواص جوهـر گوگرد شـيرين يعنـي از اِتر مشـغول 
مطالعـه بودنـد. در سـال 1805 دکتـر جـان کولنيـس وارن بـه بيماري کـه مرض ريـه اش در 
آخريـن مراحـل بـود، بخور اتـر داد و متوجه شـد که اثرات آن کاماًل شـبيه اثرات اکسـيد نيترو 
اسـت و در تنفـس و استنشـاقي هـر دو ابتـدا يک حالت نشـاط توليد مي شـود و بعد شـخصي 

که تحـت تأثيـر آنهاسـت مي خوابد.
 حيوانات به پيشـرفت طب و جراحي و تسـکين آالم بشـري خيلي خدمت کرده اند. هنوز 
هـم آزمايشـات اوليـه داروهـا روي حيوانـات انجام مي شـود. در سـال 1824 يک جـراح جوان 
انگليسـي به نام هنـري هيل هيکمن، اثرات خـواب آوري و بي دردکنندگـي و بي حس گري گاز 
دي اکسـيد کربـن روي حيوانـات را تجربه و گـزارش کرد. به جز جراح ارتش ناپلئون کسـي در 

انگليس و فرانسـه حـرف او را جدي نگرفت.
 در ايـن موقـع بعضـي از خـواص اتـر و اکسـيد نيترو به خصـوص بـر آمريکايي ها معلوم 
شـده بـود. هـر دو ماده را با احتياط در سـل و سـاير امـراض ريه به کار مي بردنـد، ولي فايده اي 
عايـد نمي شـد. هـر دو گاز را براي مکّيف بودن آنها استنشـاق مي کردنـد. در مجالس ميهماني 

و سـرور از آن دو گاز اسـتفاده مي کردند.
تـا اينکـه در ژانويه 1842 ويليام کالرك که از دانشـجويان دانشـکده پزشـکي برکشـاير 
بـود و خـودش مصرف کننده و به استنشـاق اتر عادت داشـت مقداري اتـر روي حوله اي ريخت 
و در جلـوي بينـي زن جوانـي که دندانسـاز مي خواسـت دندانش را بکشـد قـرار داد و در نتيجه 
آن زن از کشـيدن دندانـش احسـاس درد نکـرد و ايـن اوليـن مرتبـه اي بود که از اتـر به عنوان 

بيهوش دارو در جراحي اسـتفاده شـد.
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دو مـاه بعـد آقـاي کرافورد النگ که در شـهر جفرسـون ايالت جورجيا کار مي کـرد از اتر 
بـراي بي حـس کـردن اسـتفاده کرد و بـدون آنکه مريـض دردي را حس کنـد، تومور کوچکي 
را از گـردن يـک بيمـار خـارج کـرد. آقاي النگ چندبـار هم اتـر را در مطب شـخصي خود به 

کار بـرد، ولـي تا سـال 1849 چيزي در مجالت منتشـر نکرد.
بعـداً صحنـه بـه هارتفورد کونکتي کات منتقل شـد. آنجا دندانسـازي به نام هـوراس ولز  
شـبي در يـک ميهماني کـه ميهمان ها گاز خنـده آور مصرف مي کردند مشـاهده نمود که يکي 
از مهمانـان در حـال جسـت و خيـز بـه زميـن خورد و پايش آسـيب ديـد ولي دردي احسـاس 
نکـرد. ايـن پيـش آمد در هـوراس ولز خيلي تأثير نمـود. به طوري که فـرداي آن روز وقتي يکي 
از همکارانـش دنـدان او را مي کشـيد، گاز خنـده آور تنفس کرد و دردي احسـاس ننمود و خيلي 

خوشـحال شـد و تصميم گرفت در طرز اسـتعمال اين گاز مطالعه بيشـتري کند.
بعد از مطالعات کافي خود را با وسـايل الزم مّجهز کرد. به بوسـتون پيش شـاگرد سـابق 
خـودش و همـکار آينـده اش، دکتـر ويليام تومـاس گرين مورتـون رفت. در مورد کشـف اش با 
مورتـون صحبـت کـرد و از  آقـاي دکتـر جـان وارن اجـازه گرفت کـه قبـل از درس او اثر گاز 
خنده آور را روي پسـري که بنا بود دندان او را بکشـد پيش دانشـجويان نشـان دهد. متأسـفانه 
ولـز بـه انـدازه کافـي گاز به کار نبـرد. پسـر داد و بيـداد راه انداخـت. گفته هاي ولز شـارالتاني 
تلقـي شـد و هـوراس ولـز خيلـي دلخـور شـد و از آنجـا که خيلي حسـاس بـود ناراحتـي اين 

شکسـت تا آخر عمـرش بـا او بود.
داسـتان هـم بـه اين صـورت بـود کـه در جريـان جشـن هاي گاز خنـده، روزي گروهي 
از نمايشـگران گاز خنـده بشـرح به شـهر جفرسـون در سـال 1842 ايالت جورجيـا رفتند. دکتر 
کرافـورد النـگ از جوان هـاي خوش تيـپ آنجـا بود. بـا جوان ها به يکـي از تاالرهـاي نمايش 
آمـد. اثـرات نيترو اکسـيد را ديد و شـبي با تعـدادي از جوان هـا به مطب کرافـورد النگ آمدند 
و گفتنـد شـما نمي توانيـد بـراي مـا گاز خنـده درسـت کنيـد. النگ به دوسـتانش گفـت؛ من 
دسـتگاه سـاختن يـا نگهـداري آن را نـدارم، ولي دارويي به نام سـولفوريک اتـر دارم که همين 
کار را  مي کنـد. گاهـي چنـد قطـره از آن به بيمـاران عصبي مي دهم. در ايـن ميان دکتر النگ 
يـک بطـري پاييـن آورده و چند قطره بر دسـتمال تا شـده ايي ريخت و گفـت گاهي خودم هم 
استنشـاق کـرده ام. خـودش مقـداري اسنتشـاق کرد. يکـي دو نفر ديگـر هم با ميل خودشـان 
اتـر را استنشـاق کردند. شـب خوشـي شـد. پـس از آن، جوان هـا مرتب به مطـب دکتر النگ 

مي آمدنـد. پارتي هـاي اتر شـروع شـده بـود. گاهي بانـوان را هـم با خـود مي آوردند.
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مـردم ايـن کار را "خوشـگذراني بـا اتـر" مي ناميدنـد. دختـران و پسـراني کـه گاز اتـر را 
استنشـاق مي کردنـد بـا قهقهه به زمين مي افتادند. دسـت و پايشـان به ميز و اطـراف مي خورد 
و زخمـي مي شـدند و دردي را حـس نمي کردنـد. واقعـاً متوجـه نمي شـدند که صدمـه ديده اند. 

کرافـورد النـگ عقيده مند شـد کـه اتر از احسـاس درد ايشـان جلوگيـري مي کند.
 روزي جوانـي بـه نـام جيمـز وينبـل )james Venable( بـه مطـب النگ آمـد که دو 
غـده در پشـت داشـت. مي خواسـت آنهـا را بـردارد. ولـي مي ترسـيد کـه النـگ آنهـا را عمل 
کنـد. النـگ گفـت: اگـر کمي اتر استنشـاق کنيد شـايد چنـدان درد را احسـاس نکنيـد. جيمز 
وينبـل هراسـان بـا عمـل  موافقت کـرد. النگ بر حوله اي تا شـده اتـر ريخـت و آن را جلوي 
دهـان و بينـي جيمـز وينبـل که خيلي ترسـيده بود نگـه داشـت. گاه گاهي با سـنجاق به بدن 
او ميـزد  تـا بدانـد آيا اتر اثر بخشـيده اسـت يا نـه! پس از چنـد دقيقه عضالت کشـيده وينبل 
بـه حـال اسـتراحت درآمـد و ظاهـراً به خواب رفـت. آنگاه النگ چاقـوي خـود را گرفت و غده 
را برداشـت. وينبـل بـه آرامـي بـه هوش آمـد و گفت جز خـراش مختصـري برگردنش چيزي 

حس نکرده اسـت.
دکتر النگ در دفترش ثبت کرد.
 عمل جراحي جيمزوينبل 1842 

اتر و برداشتن غده 2 دالر
از اينکـه چـرا کرافـورد النـگ نخسـتين جراحـي خـود را بـا اتـر فـوراً به مجـالت طبي 
گـزارش نـداد، اطالعـي نداريم. آيـا منتظر بود آنچه را که انجام داده اسـت با مـوارد ديگر تاييد 
کنـد؛ يـا اينکـه وقتش بـا جزئيات طبابـت يا مجالس ميهماني اشـغال شـده بود. شـايد هم به 
اهميـت کار خـود پـي نبـرده بـود. دليـل آن هرچه باشـد، هنگامي کـه در سـال 1846 در يک 
مجلـه پزشـکي خوانـد که در بوسـتون مورتون بـا گاز اتر بيماري را بيهوش کـرد و تحت عمل 
جراحـي قـرار گرفـت، به خصـوص که در مقالـه کار موتورن را سـتوده بودند، خيلي دلخور شـد 

کـه  ايـن افتخـار بايد نصيـب او مي شـد نه آقـاي مورتون.
 بـا گذشـت زمـان اندوه النـگ از اينکه به نظر خودش بـه او بي اعتنائي شـده بود فزوني 
يافـت. آقـاي النـگ کاري کـرد يک کوزه شيشـه اي تهيه کرد، چنـد کاغذ در آن گذاشـت که 
در آنهـا نوشـته بـود "داليل من در کشـف داروي بيهوشـي"، امـا بعد حقيقتاً افسـردگي گرفت.  
خانـواده اش هـم جـرأت نمي کردنـد بـا او در ايـن مـورد صحبـت کننـد. کـوزه را زيـر سـقف 

شـيرواني خانـه گذاشـت. اين قصـه ماند تا کرافـورد النگ در اثر افسـردگي درگذشـت.
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مطالـب مهـم ديگـري هم در ايـن قضيه هسـت؛ آقاي مورتـون در بخش دندانپزشـکي 
همـکاري بـه نام هـوراس ولز داشـت.

تـا آن زمـان دندانسـازان و دندانپزشـکان معمواًل وقت کشـيدن دندان، ريشـة آن را چون 
دردنـاك بـود رهـا مي کردنـد و بر کشـيدن تاج دنـدان اکتفا مي کردنـد. وقتـي نمايش هاي گاز 
خنـده يـا N2o رايج شـد، روزي هـوراس ولز به خانه آمد. يک دانشـجوي دندانپزشـکي را هم 
بـه همـراه خود آورد. اجازه داد که آن دانشـجو دندان هوراس ولز را بکشـد. مقـداري گاز نيتروز 
اکسـيد استنشـاق کرد. آن دانشـجو دندان ولز را با ريشـه کشـيد. هـوراس ولز بعـد از آن گفت 
"بيـش از نيـش يک سـنجاقک حس نکردم. اين بزرگترين کشـف عصر ماسـت ". آنگاه پانزده 

بيمـار را متقاعـد کرد کـه پس از استنشـاق گاز دندان هاي يکايک آنها را بکشـد. 
 John( در ايـن نمايـش در بيمارسـتان عمومي ماساچوسـت انجام شـد دکتر جـان وارن
C.Warren( رئيـس بخـش جراحـي آنجـا بـود. دکتـر وارن بـه هـوراس ولـز گفـت شـرايط 
آمـاده اسـت. قبـال گفتيـم به هـر علتي که بـود نمايـش بي نتيجه ماند. شـايد اکسـيد نيتروي 
کافـي بـه بيماران نرسـيد. بيمـار اّولي باال پريـد و داد زد. دانشـجويان زدند زير خنـده! هوراس 
ولـز احسـاس شکسـت عميـق کـرد. در نتيجه اين شکسـت بـه کلي خـرد شـد و از در ناپديد 
شـد.  حـاال سـال 1845 اسـت. بـا اينکه هـوراس ولز نخسـتين مردي بـود که اکسـيد ازت را 
در دندانپزشـکي بـه کار بـرد، هيـچ افتخاري نصيب او نشـد. طبابـت را رها کرد، به ميگسـاري 

گرويـد و سـرانجام خود را کشـت.
 بازيگـر بعـدي ايـن صحنـه، دوسـتِ آقاي ولز يعنـي ويليام تومـاس گرين مورتـون بود. 
مورتـون دندانسـاز بـود. بـراي اينکـه دندان هـا را روي لثـه قرار دهد بايد ريشـه همـة دندان ها 
را مي کشـيد، کـه عمـل خيلـي دردناکـي بـود. دنبال چـاره بـود. از موقع تحصيل در دانشـکده 
از اسـتادش دکتـر چارلـز جاکسـون آموختـه بـود کـه اگـر اتـر را روي پوسـت يا مخـاط بمالد  

احسـاس درد از بيـن مي رود.
 بعـد از مطالعـه کافـي در اوليـن مريض که بـراي پر کردن دنـدان به وي رجـوع کرد اتر 
بـه کار بـرد. در اطـراف دنـدان مـورد عمل پـودر اتر گذاشـت. وقتـي ديد مريض احسـاس درد 
نکـرد، فـوق العاده خوشـحال شـد و با خـود گفت چرا نبايد تمامـي بدن را تحت تاثيـر اين ماده 
و بخـار سـحرآميز گذاشـت و ايـن کار ممکـن اسـت با تنفـس اتر انجام شـود. ولـي به نظرش 
ايـن طريقـه خطرناك مي آمـد. او نمي دانسـت که گرافود النگ تجـارت و مطالعـات زيادي در 
مـورد بيهوشـي بـا اتر انجام داده اسـت، چون تـا آنوقت النگ تجارب خود را منتشـر نکرده بود.
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لـذا او اّول اتـر را روي تولـه سـگ خودش و يک ماهي طاليي و چند حشـره تجربه کرد. 
روزي تولـه او در موقـع جسـت و خيـز يک شيشـه اتر را شکسـت. مورتون دسـتمالش را با اتر 
ريختـه شـده خيـس کـرد و بـه  بيني خـود گذاشـت. به غيـر از گيجـي صدمه ديگـري نديد. 
آنوقـت بـا احتيـاط کامـل با دکتر جاکسـون راجع به بيهوشـي با اتر مشـاوره کرد. بـدون اينکه 
در مـورد تجربـه شـخصي خـود با او سـخن بگويد. جاکسـون بـه او توصيه کرد کـه تجارب و 

مطالعـات خـودش را تعقيـب و تکميل کند و مورتـون به تفحصات خـود ادامه داد. 
باالخره فرصت مناسـبي به دسـت آمد. در سـپتامبر 1846 مريضي به مطب مورتون وارد 
شـد کـه درد زيادي در يک دندان فاسـدش احسـاس مي کـرد. از مورتون خواسـت که دندانش 
را بـا اسـتفاده از مسمريسـم بکشـد. اّما مورتـون به او توصيـه کرد که در عوض مسمريسـم از 

تنفـس اتر اسـتفاده کند و بدين طريق دندانش بدون درد کشـيده شـد.
حـاال وقـت آن رسـيده بـود کـه مورتـون قسـمت مّهم کشـف خـود را تکميـل و اعالم 
کنـد. مورتـون بـه مالقـات دکتـر وارن رفـت و بـا او دربارة خـواص اتر کـه اسـم آن را ليتئون 
)letheon( گذاشـته بـود مذاکـره کـرد و حاضر شـد گفته هاي خـود را ثابت کنـد. وارن خيلي 
عالقه منـد بـود که وسـيله اي بـراي بي حس کـردن در عمل جراحي پيدا شـود، لـذا از مورتون 
دعـوت کـرد کـه روز جمعه 16 اکتبر 1846 سـاعت 10 صبح در بيمارسـتان عمومي بوسـتون 
حاضـر گـردد و بـه بيمـاري که قرار بـود عمل شـود از ماده اي که اختـراع کرده بودنـد بدهد تا 

در موقـع عمـل، مريض احسـاس درد نکند.
دکتـر وارن کتبـاً از مورتون خواسـته بود کـه صبح جمعه 16 اکتبر )1846( سـاعت 10 به 
تـاالر جراحـي بيائيـد تـا ترکيبي کـه اختـراع کرده ايد در مـورد بيمـاري کـه در آن موقع عمل 
خواهـد شـد بـه کار ببريـد، تـا از حساسـيت او در برابـر درد بکاهيـد. مي گوينـد در ايـن موقـع 

موتورن خـود را کامـاًل باخت. 
مـي دانسـت کـه اتـر هميشـه در مـورد همه بيمـاران به يکسـان عمـل و اثـر نمي کند. 
اگـر مريـض با آن مسـموم شـود. بايـد به فکـر مقاومـت و زدخورد بـود. يا همانطـوري که به 

هـوراس ولـز خنديـده بودنـد، بـه او نيـز بخندنـد و نمي دانسـت که چه خواهد شـد!
 صبـح جمعـه 16 اکتبـر فرا رسـيد. زود از خواب بيدار شـد. به مغازه ابزارسـازي فروسـت 
)Frost( کـه اسـباب تجويـز اتـر را برايش سـاخته بود، رفـت. فکرکرده بود کـه تغيير مختصر 
در اسـباب بدهـد. فروسـت ميـل نداشـت صبح همـان روز اسـباب جديـدي بسـازد. مي گفت 
چيزي به سـاعت 10 نمانده اسـت. ولي مورتون او را به کار واداشـت و گفت عجله کند. وقتي 
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کار تمام شـد و اسـباب آماده شـد. سـاعت دقيقاً 10صبح بود. سـاعت ده و 10 دقيقه مورتون و 
فروسـت کـه نفس زنـان اسـباب را از دنبال او مي بـرد در مدخل تاالر جراحي بيمارسـتان ظاهر 

شدند.
بيمـار را از 10 دقيقـه پيـش در داخـل تاالر عمـل خوابانده بودند. صندلي هـاي رديف جلو 
تـاالر جراحـي از جراحـان و کارمنـدان پـر شـده بود. همـه منتظر بودنـد. دکتـر وارن کنار ميز 
عمـل ايسـتاده بـود و به سـاعت خود کـه داراي زنجير سـنگيني از طال داشـت نـگاه مي کرد. 
تـازه اعـالم کـرده بـود دکتر مورتون نرسـيده اسـت. گمان مي کنم طـور ديگري گرفتار شـده 

است. 
داشـت اينهـا را اعـالم مي کرد کـه مورتون و فروسـت وارد شـدند. گفتيم دکتـر مورتون 
بـدون اتـالف وقـت بـه کار بـردن اتـر را آغـاز کـرد. بيمار که جـوان تنومنـدي به نـام هانري 
جاکـوب بيگلـو بـود، با استنشـاق اتر تکاني خـورد و به خـواب عميقي فرو رفـت. دکتر مورتون 

بـه دکتـر وارن گفـت  "مريضتان آماده اسـت ".
دکتر وارن اسـباب کار خود را برداشـت. عمل برداشـتن غده بزرگي بود که در طول فک 
هانـري بـه دهـان او بسـط يافته بود. در ضمني که چاقو تومور و گوشـت هاي فـک را مي بريد، 
بيمـار تـکان نخـورد. جراحان بزرگي در صـف اّول بودند و کارمندان بيمارسـتان ديدند که دکتر 
وارن غـده را برداشـت و زخـم را دوخـت. آنـگاه ديدنـد کـه بـه تدريـج که حس باز مي گشـت 
بيمـار تـکان مي خـورد. دکتـر وارن از هانري پرسـيد "هيچ درد حـس کردي" بيمار جـواب داد: 

"نه، هيـچ ناراحتم نکرد."
 موتـورن حـس کـرد کـه واقعـاً توفيق عظيـم به دسـت آورده اسـت. همانجا اعـالم کرد 
کـه داروي خـود را در قبـال اخذ وجه براي همة عمل هاي جراحي به بيمارسـتان ماساچوسـت 
مي فروشـد و در اختيـار آنهـا قـرار مي دهد، بدون اينکه يادش باشـد مردانگي هم هسـت. نبايد 

هـوراس ولـز را فرامـوش کند، نبايد چشـم خـود را بر کمک هاي جاکسـون ببندد. 
تـا دکتـر وارن و ديگـران وارد قضيه شـدند و توانسـتند حق هوراس ولـز و کرافورد النگ 

را احيـا کنند.  
در مـورد اسـباب کار مورتـون بايـد گفت، اين اسـباب عبارت بـود از يک کـره بلوري که 
در آن اسـفنجي قـرار داشـت و دهانـه اي نيز در آن تعبيه شـده بود تا گاز اتـر از آن دهانه بيرون 
شـده بـه دهـان و بينـي بيمار وارد شـود. مورتون بـه بيمار دوم که اسـمش جيلبـرت آبوت بود 

)Gilbert-Abbott( دسـتور داد که از آن اسـباب عجيب استنشـاق کند. 



اترخي بيهوشي اریان
34

پنـج دقيقـه بعـد مريـض به حالت خلسـه و بيهوشـي افتـاد و در اين حالـت دومين عمل 
جراحـي با بيهوشـي اتـر روي بيمار آقـاي آبوت انجـام گرفت. 

بعـد از اتمـام عمـل کولينـز وارن رو بـه حضـار کـرد و گفته تاريخـي خود را چنيـن ادعا 
کـرد: » آقايـان ايـن شـعبده بـازي نبود«، تـاالري که در بيمارسـتان بوسـتون اسـت و در آنجا 
عمـل مزبـور انجـام گرفتـه حاال مثـل مـوزه اي نگهـداري مي شـود و در آن تدريـس به عمل 
مي آيـد. اگرچـه ديگـر در آن تـاالر عمـل جراحـي انجـام نمي شـود، ولـي ميـز عمـل قديمي 
کـه روي آن عمـل انجـام گرفتـه هنـوز آنجاسـت و اوليـن اسـباب بيهوشـي مورتـون در يک 
گنجـه شيشـه اي در آنجـا نگهداري مي شـود و روي ديوار مقابل صندلي ها چنين نوشـته شـده 
اسـت: "در شـانزدهم اکتبـر 1846 در ايـن اتاق که تاالر عمل بيمارسـتان بـود اولين نمايش از 
بيهوشـي عمومـي بـراي انجام يـک عمل جراحي مّهم داده شـد. اتر سـولفوريک توسـط يک 
نفـر دندانسـاز بوسـتوني به نـام ويليام تومـاس گرين مورتـون داده مي شـد. عمل عبـارت بود 
از بيـرون آوردن يـک تومـور از زيـر فک. جـراح جان کولينـز وارن بود. مريـض جيلبرت آبوت 
نـام داشـت و مي گفـت در حيـن عمل احسـاس درد نمي کـردم. وی 7 دسـامبر بهبـود يافته از 
بيمارسـتان مرخـص شـد." خبـر ايـن کشـف از ايـن اتـاق بـه تمامي دنيا منتشـر شـد و عصر 

جديـدي در جراحـي شـروع کرديد.
 روز بعـد يعنـي 17 اکتبـر 1846 دکتر جرج هيـوارد )George-Hayward( يک تومور 
چربـي را بـا اسـتفاده از بيهوشـي از بـازوي مريضـي بيـرون آورد و عمل هاي ديگر به سـرعت 
پشـت سـر هم انجام مي شـدند و در همه آنها از بيهوشـي اسـتفاده مي شـد. نهم دسامبر 1846 
هنـري بيگلـو در مجمـع اصالحات طبي بوسـتون نامه اي را کـه حاوي گـزارش اولين جراحي 
بـا بيهوشـي بـود خواند و نـه روز بعد از ايـن گزارش، در مجله طبي و جراحي بوسـتون انتشـار 
يافـت. گـزارش خـود دکتـر وارن راجع به عمـل مزبور، روز نهم دسـامبر تحت عنـوان "تنفس 

بخـار اتـر بـراي جلوگيـري از درد در عمل هاي جراحي"، در همان مجله منتشـر شـد.
 بيهوشي عمومي در موقع عمل پيش جراحان و کارمندان بيمارستان عمومي ماساچوست

بـه معرض نمايش گذاشـته شـد. گـزارش آن خيلي زود چاپ و در دسـترس عامـه قرار گرفت. 
ديگـر جـاي انـکار در موثر بودن بيهوشـي با اتر بـراي هيچکس باقـي نمانده بود.

 موانـع  اولـي برطـرف شـده بود ولي هنـوز طرز بيهوش کردن در دسـترس عمـوم نبود. 
مورتـون ايـن کشـف را براي اسـتفاده مادي به نام خود به ثبت رسـانيده و اسـرار و نـام ماده اي 
را کـه در بيهوشـي بـه کار مي بـرد به کسـي نمي گفت. عقيده دکتـر وارن، بيگلو و هيـوارد اين 
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بـود کـه بايـد ايـن اسـرار در اختيار تمامي بيمارسـتان ها گـذارده شـود. تاکيد کردند که رسـوم 
طبـي اجـازه نمي دهد که پزشـکي موضوعي را کـه ارزش جهاني دارد از همـکاران خود مخفي 
نگـه دارد. کولينـز وارن حکـم کرد که کشـفي  نظير کشـف موتـورن را نمي توان بـه نام فردي 
و يـک فـرد بـه ثبت رسـاند. در مقابل ايـن مخالفت ها و نظـرات، مورتون تغيير عقيـده و اجازه 

داد کـه از اتـر در همه بيمارسـتان ها اسـتفاده شـود. اطالعات خود را هـم فاش کرد.
 دعواهـاي ديگـري هـم مطرح شـد کـه کار به دادگاه کشـيد. دکتر جاکسـون مدعي بود 
که قسـمتي از منافع حاصله بايد به او تعلق بگيرد. چندين سـال اين کشـمکش ادامه داشـت 
تـا اينکـه حکـم به سـود موتورن صادر شـد. از طـرف ديگر رفقـاي کرافورد النگ بـه ياري او 
آمدنـد کـه افتخار کشـف بيهوشـي بـا اتر به النگ عايد اسـت و تعلـق دارد. منتهـي اطالعات 
او در ايـن موضـوع مخفـي بوده و منتشـر نشـده اسـت. از طرفـداران مورتـون مي گفتند، چون 
براي اولين مرتبه بيهوشـي با اتر توسـط مورتون در بيمارسـتان ماساچوسـت نمايش داده شـده 
و بـه تمامـي عالـم منتشـر گرديـده، پـس کاشـف اصلي اوسـت و النـگ به اهميت کشـفش 

واقـف نبـوده و آن را اعالم ننموده اسـت.
بـا همـکاري مورتـون اسـتعمال اتـر هـم در آمريکا و هـم در خـارج از آمريـکا عموميت 
پيـدا کـرد. در پاريـس در 15و در لنـدن در 18 دسـامبر 1846 بيهوشـي با اتر انجام شـد. در 21 
دسـامبر روبـرت ليسـتون )Robert Liston( جـراح بزرگ انگليسـي در بريدن سـاق پا از آن 
 )Oliver Wendell Holmes( اسـتفاده کـرد. در همان زمان دکتـر اوليور ونـدل هولمـس
پيشـنهاد کرد که اين قسـم بيهوشي را آنسـتزيا )Anesthesia( بنامند و گفت: "آنستزيا يعني 

بي حسـي".
دکتـر مورتـون از دندانسـازي دسـت کشـيد. همة وقـت خـود را وقف اجراي بيهوشـي و 
مطالعه در اطراف آن کرد. در واقع بنيانگذار رشـته بيهوشـي در دنيا شـد. همزمان در انگلسـتان 

کلروفـرم را بـراي ايجاد بيهوشـي رايج کردند. 
سـر جيمس سيمپسـون )Sir James Simpson( در سال 1847 استفاده از کلروفرم را 

در لنـدن معمـول کرد. کلروفرم يـک مخدر ممتاز به حسـاب مي آمد.
با اسـتعمال بيهوشـي در زايمان تا مدت ها در انگلسـتان مخالفت شـد. خصوصاً به وسـيلة 
کشـيش ها کـه مي گفتند خداوند چنين خواسـته اسـت کـه زنها در موقـع زايمان درد بکشـند. 
در رِد  ايـن عقيـده آقاي سيمپسـون بـه آيه اي از کتاب مقدس اسـتناد کـرد و مي گفت خداوند 
موقـع خلقـت حـوا از دنـدة آدم، هنـگام بيـرون آوردن دنـده، آدم را بـه خـواب عميق فـرو بود. 



اترخي بيهوشي اریان
36

کليسـا در برابر اين اسـتدالل کـم آورد.
 در هميـن سـال ها آقـاي جان اسـنو به عنـوان اولين متخصـص بيهوشـي درس را آغاز 
و بـه اتمـام رسـاند. جـان اسـنو در سـال 1853 بـا اسـتفاده از کلروفرم، شـاهزاده لئوپولـد را در 
هشـتمين زايمـان ملکـه ويکتوريا به دنيـا آورد و به اين ترتيب حکم بيهوشـي عمومي بر حکم 

کليسـا فائق آمد.
و اينگونـه بـود که مجاهدات بشـر در قرون متمـادي براي از بين بـردن درد در جراحي ها 
بـه نتيجه رسـيد. درد هميشـه بوده اسـت و هميشـه خواهـد بود، ولـي دردي را که بشـر براي 

شـفا يافتـن بـا عمـل جراحي، مجبـور بود متحمل  شـود، تا حد زيـادي از بين رفته اسـت.
راه طوالنـي بيهوشـي عمومـي از 1846 تاکنون ادامه يافته اسـت. داروهاي بيهوش کننده 
استنشـاقي و وريـدي زيـادي کشـف شـدند. طريقه هـا و روش هـاي بيهوشـي ديگـري چون 
وريـدي و نخاعـي و بي حسـي موضعـي و حتي هيپنوتيـزم هم به کار گرفته شـدند که همه در 

تکميل طريقه اي اسـت که 1846 شـناخته شـد.
 عالقـه دارم در اينجـا بـه مطلب ديگري هم اشـاره کنم. گفتيم يافتن مـاده اي که درد را 
تسـکين دهد از روياهاي قديمي بشـر بود و اشـاره کرديم که اکسـيد نيترو )N2o( را همفري 
داوي شـيمي دان انگليسـي سـاخته بود. خودش هم نظر داده بود که چون اکسـيد نيترو ظاهراً 
مي توانـد درد را از ميـان ببـرد، شـايد بتوان با تحصيـل نتيجه در عمل هاي جراحي بـه کار برد؛ 

ولي کاري در مـورد معرفي آن نکرد.
 N2o و بـاز هـم گفتيـم که هنري هيـل هيکمن طبيب انگليسـي اثـرات بي دردکنندگي
را در حيوانـات مالحظـه کـرده بـود. چند بار هم شـفاهي گزارش داد ولي کسـي به سـخنان او 

نکرد.  توجه 
گاز اکسـيد نيتـرو را در آمريـکا هـم سـاختند. در شـهرهاي مغـرب امريـکا که بـه تازگي 

محـل سـکونت مورتون قـرار گرفتـه بود. 
مـردم تفريـح مي خواسـتند. تئاترهـا و نمايش خانه هـا راه اندازي شـده بودنـد. گروهي گاز 
N2o کـه آن را اکسـيدازتو مي ناميدنـد بـه نمايش خانه هـا مي آوردنـد. مـردم آن را استنشـاق 

مي کردنـد. بـه خنـده مي افتادنـد و کارهـاي عجيـب و غريـب مي کردند.
 در يکـي از نمايش خانه هـا آقايـي بـود کـه خـودش را دکتـر کولـت )Coult( تحصيـل 
کـرده لنـدن، نيويـورك و کلکتـه اعـالم مي کـرد. او به ايـن منظور پـول درمـي آورد که خرج 
توليـد و مخـارج ثبت طپانچه کلت کند و موفق هم شـد. کولت در شـهرهاي ماساچوسـت کار 
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مي کـرد. گاز خنـده بـه مـردم  داد و روزانـه حـدود 10 دالر هم درآمد داشـت.
 10 سـال بعـد از ايـن تاريخ، در شـهر سـين سـيناتي )cincinnati( سـالني کرايه کرد. 
شـش سرخ پوسـت را اسـتخدام کـرد. تـا با حـرکات آنها پـس از مصرف اکسـيد نيتـرو اعتماد 
مـردم منطقـه را جلـب کند. شـبي با کمـال تعجب مشـاهده کرد سرخ پوسـتان به جـاي آنکه 
بخندنـد بـه خـواب رفتنـد. بـا نوميـدي گاز را به آهنگـري که آنجـا بـود داد. او به خنـده افتاد. 
سرخ پوسـتان هـم بيدار شـدند. دنبـال هم افتادند. شـب عجيبي شـد. اثرات بيهوشـي دهندگي 

اکسـيد نيترو بـه منصة ظهور رسـيد.
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تاریخ طب و بيهوشي در ایران
فصل دوم
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در مـورد گذشـته و تاريـخ طـب و بيهوشـي در ايـران به طـور خالصه مي تـوان گفت که 
تاريـخ از امـروز شـروع مي شـود )History starts today(. طب مانند سـاير علوم، گذشـته 
هـزاران سـاله دارد. طـب از آغـاز زندگي بشـر بـا مردم دنيا بـوده اسـت. در ايران پـس از رازي 
و ابن سـينا در حقيقـت پزشـکي و درمـان ايـران همـان طـب بقراطـي و جالينوسـي و رازي و 
ابن سـينا بـود و در ادامـه تعـداد کمي از پزشـکان نامدار ايرانـي با مختصر تغييراتـي در آنها، راه 

گذشـته را ادامـه دادند.
 به دنبال اشتغال پزشکان خارجي به خصوص اروپايي، تحت عناوين اعضاي کميسيون هاي

مذهبـي، شـرکت ها )بـه ويژه شـرکت هند شـرقي انگليـس و هلنـد(، سـفارتخانه ها، در ايران 
بودند. رسـمي ترين حالت در دوران زنديه و افشـاريه شـکل گرفته بود، اما در پزشـکي و درمان 
ايرانـي پيشـرفتي حاصـل نشـد. ولـي فعاليت پزشـکان خارجـي و خصوصـاً اروپايـي در ايران 
ادامـه يافـت. در حقيقـت از ايـن تاريـخ نفـوذ طب اروپايـي در ايران پايه گذاري شـد. پزشـکان 
خارجـي هنـگام اقامـت در ايـران به شـاه، درباريان و رجال سياسـي بيشـتر خدمـت مي کردند. 
بطوريکـه در دوران افشـاريه و زنديـه تعـدادي از پزشـکان از جملـه طبيـب خراسـاني االصل 
در کنـار خارجي هـا درخشـيدند. در ايـن دوران اساسـي پزشـکان از اتريـش، فرانسـه و سـاير 

کشـورهای اروپايـي در بيـن اطبـاي خارجـي شـاغل در ايـران به چشـم مي خورد.
حضـور پزشـکان خارجي در دوره قاجاريه چشـمگيرتر مي شـود. تا دوره قاجاريه پزشـکي 
و درمـان ايـران در مقايسـه بـا گذشـته چندان فرقـي نمي کند. عـدم وجود امکانات بهداشـتي 
درمانـي، وضـع بـد اقتصـادي و اجتماعـي مهمتـر از آن بيسـوادي و اعتقـادات خرافـي سـبب 
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مي شـود کـه هرگونه فرصـت معالجه از بيماران گرفته شـود. عـالوه بر بيماري هـاي واگيردار، 
بيماري هـاي پوسـتي و کرم هـاي روده اي و انگل هـاي امعا و رشـک و شـپش و سـاس و کک 

نيـز بـا زندگي مردم عجين شـده اسـت.
تـا ايـن زمـان در ايـران مدرسـه اي بـراي تربيـت پزشـک و پيراپزشـک نبـود. آمـوزش 
پزشـکي منحصر به خواندن چند کتاب از بزرگان پزشـکي ايران از قبيل شـرح قانون ابن سـينا 
 و حـاوي مرحـوم رازي و نظايـر آنهـا بـود کـه همـه جـا وجود نداشـت. طبابـت موروثـي بود.

اگر کسـي مي خواسـت طبيب شـود، پس از چندي حاضر شـدن در محکمة يکي از پزشـکان 
 و خوانـدن کتـب متـداول آن زمـان و کسـب تجاربـي چنـد خـود را طبيـب خوانده بـه طبابت 

مي پرداخت.
اطباء را مردم حکيم باشـي مي خواندند. حکيم باشـي در بيشـتر نقاط محکمه نداشـت، لذا 
صبـح زود از خانـه اش بيـرون مي آمـد، در جلـوي دکان يـا خانه اش مي نشسـت و چند کيسـة 
محتـوي بعضـي از حب هـا، گردها و چند شيشـه شـربت که از ريشـه و برگ و لعـل و گياهان 
سـاخته شـده بود مقابلش مي چيـد. بيماران مبتال به امراض سـاده و عفوني و واگيـردار و بعضًا 

صعب العالج مشـتريان دائمـي اين گونه پزشـکان بودند. 
معمـواًل حکيم باشـي از يکـي يکـي بيماران علّت ناخوشـي اش را سـئوال مي کـرد و پس 
از ديـدن و لمـس ضربـان نبـض و نـگاه کـردن بـه زبان بيمـار مقداري حـب يا گـرد يا کمي 
شـربت بـه او مـي داد. بعـد از صـدور دسـتور غذايـي و پرهيـز غذاهـا از غذاهـاي نامناسـب و 
زالو انـدازي و فصـد و حجامـت بـه معاينـه ديگـر بيمـاران مي پرداخـت. تعرفـه و حـق معالجه 
و معاينـه حکيم باشـي نـرخ بخصوصـي نداشـت. بـراي هـر بيمـار چند قـران پول نقـد يا يک 
خـروس يـا مـرغ و يا يـک قطعه جوجـه و مقـداري لبنيـات و يا سـر درختي دريافت مي شـد. 
تـا اينکـه مرحوم اميرکبير پيشـتاز ايجـاد علوم جديـد در ايران شـد و در زمان ناصرالدين شـاه 
قاجـار مدرسـه دارالفنـون در بهـار 1231 شمسـي - سـال 1268 هجـري قمـري - در تهـران 

تاسـيس شد. 
دروس اساسـي آن زمان شـامل مهندسـي، دواسـازي، طب و جراحي، توپخانه، پياده نظام، 
سـواره نظام و معدن شناسـي بودنـد. ايـن دروس بـه زبـان فرانسـه تدريس مي شـد که توسـط 

مترجميـن ترجمه مي گرديد. مدرسـين هـم عمدتاً فرانسـوي بودند. 
محـرم سـال 1337 هجـري قمـري )آبان مـاه 1297 هجـري شمسـي( رشـته طـب از 

دارالفنـون جـدا شـد و بـه صـورت مدرسـه مسـتقلي بـه نـام مدرسـه طـب درآمد. 
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بـه پيشـنهاد ميـرزا احمـد خـان )نصيرالدوله( که خـود قاجـاري بود، دکتر محمد حسـين 
خـان لقمـان ادهـم )لقمان الدولـه( از طـرف احمد شـاه قاجار به رياسـت مدرسـه طب منصوب 
شـد و مدرسـه طـب از ايـن تاريخ بـا رئيس جداگانـه و محل جداگانـه در حياط بزرگ مدرسـه 

دارالفنـون کـه بـه حياط نظام معـروف بود بـه کار خود ادامـه داد. 
دکتـر لقمان الدولـه ادهـم به ندرت به مدرسـه مي آمد. فقط بعضي از روزهـا براي تدريس 
طـب داخـل حضـور پيـدا مي کرد. بديـن جهـت مدرسـه را مرحـوم عليم الملک فرهمنـدي با 
عنـوان معـاون با يـک رئيس دفتر و دو منشـي و بايـگان اداره مي کردند. کتابخانـه اي با حدود 
2 هـزار جلـد کتاب توسـط کتابدار اداره مي شـد. اسـتادان دو دسـته بودنـد گروهي عضو علمي 
وزارت فرهنـگ بودنـد که دروس نظري را ارائه مي کردند و عده اي مسـتخدم اداره کل بهداري 
)صحيـه( بودند که در بيمارسـتان ها با سـمت رئيس بخـش يا رئيس درمانـگاه کار مي کردند و 

عهده دار تعليـم دروس باليني بودند. 
در سـال 1300 هجـري شمسـي مدرسـه طـب دارالفنـون بـه وزارت معـارف و اوقـاف و 
صنايع مسـتظرفه )عمارت ظل السـلطان( واقـع در خيابان اکباتان در نزديکي ميدان بهارسـتان 
منتقـل شـد. عمارتـي که مي گوينـد رضاخـان از ورثه ظل السّـلطان، مسـعود ميرزا خريـد و به 
وزارت فرهنـگ داد، اّمـا بيشـتر بـه نظر مي رسـد که آنجـا را بـه زور گرفـت. وزارت فرهنگ را 
آنجـا بـرد کـه بعدهـا محـل وزارت آمـوزش و پرورش شـد و حاال به مـوزه آمـوزش و پرورش 

تبديل شـده است.
مدرسـه طـب تـا سـال 1311 در همان سـاختمان بـه فعاليت ادامـه داد، چون سـاختمان 
مزبـور بـا توجـه به افزايـش تدريجي دانشـجويان براي مدرسـه طـب کافي نبود. اين مدرسـه 
بـه عمـارت سـعدالدوله واقـع در اّول اللـه زار نو انتقـال يافت. تا ايـن تاريخ مدرسـه طب هنوز 
آزمايشـگاه  مّجهز و کتابخانه و تجهيزات ديگر نداشـت. در کتابخانه فقط يک اسـکلت تشريح 
بـود کـه به دانشـجويان قسـمت هايي از اسـکلت را مي دادند کـه در منزل  مطالعـه کنند. اکثر 
اوقـات امکانـات کـم و داوطلـب زيـاد بـود. در سـال 1313 ايـن مدرسـه بـه بيمارسـتان دکتر 
حسـين معتمد واقع در خيابان شـيخ هادي آورده شـد، که تا سـال 1317 کالس ها آنجا بود و 

با تکميل سـاختمان دانشـکده پزشـکي کالس ها به دانشـگاه تهران منتقل شـد.
 واقعيتـي را بايـد اينجـا بيان کرد. بيشـتر پزشـکان خارجي بـه ويژه معلمـان دارالفنون با 
تدريـس و طبابـت و تاليـف به رشـد و شـکوفايي پزشـکي و درمـان آموزش پزشـکي نوين در 

ايـران کمک موثـري کردند. 
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به عنـوان نمونـه از دکتـر ياکـوب ادوارد پـوالك )Jacobb Edward Polak( کـه 
پزشـکي اتريشـي بود نام مي بريم. او متولد وين و از اسـتادان و دانشـمندان برجسـتة دارالفنون 
بـود. در سـال 1285 هجـري قمري )1247شمسـي(که اولين بيمارسـتان به شـيوه اروپايي در 

تهران تاسـيس شـد، سرپرسـتي بيمارسـتان مزبور به عهده او گذاشـته شـد.
پـس از او دکتـر شـليمر هنـدي رئيس بيمارسـتان گرديـد. بعدها وقتي محصليـن ايراني 
تحصيـالت خـود را در اروپـا بـه پايـان رسـاندند و بـه ايـران بازگشـتند عهـده دار مسـئوليت 

بيمارسـتان دولتي شـدند.
قبـل از تکميـل مبحـث بيمارستان سـازي در ايران از دکتـر پوالك بيشـتر بگوييم. دکتر 
پـوالك در دارالفنـون جراحـي تدريـس مي کـرد و شـخصي بـه نام ميـرزا محمدحسـين خان 
افشـار کـه از تحصيل کـردگان فرنـگ در زمان محمد شـاه قاجار بـود، مترجمـي او را بر عهده 
داشـت. دکتـر پـوالك کـه در جراحـي مهـارت داشـت، نخسـتين جراحي اسـت کـه در ايران 
بـه تدريـس علم تشـريح پرداخت و نخسـتين کالبدشـکافي توسـط او در سـال 1233 هجري 
شمسـي )1854 ميـالدي( روي جسـد يـک نفر اروپايي انجـام گرفت. وي بـه علّت ممنوعيت 
تشـريح جسـد مسـلمان در ايران، ابتدا به تشـريح الشـة حيوانات پرداخت و در ادامه اسـتخوان 
و جسـد خشـک شـده را از اروپا به ايران آورد. دکتر پوالك در سـفرنامه خودش ضمن تشـريح 
کتـاب جراحـي خود مي نويسـد: »کتاب جراحـي من فقط مبانـي آناتومي بود. به خاطر مسـايل 
مذهبـي از انجام تشـريح منع شـده بوديـم.« عمليات جراحـي وي براي ايرانيـان خيلي تازگي 
داشـت. بعضـي از انـواع جراحي هـاي او را در روزنامه هـا  بـا آب و تـاب درج مي کردنـد. غالبـًا 

بيماران سـخت را بـه دارالفنون مي فرسـتاد.
دکتـر پـوالك عـالوه برآنکـه جـراح ماهـر و کارداني بـود، در نوشـتن و خواندن فارسـي 
نيـز حـاذق بـود. خـودش در ايـن زمينه مي گويـد به منظـور آموختن زبان فارسـي بـه صورت 
اساسـي بـه خوانـدن آثـار طبي اعم از قديمـي و جديد پرداختم کـه به من توانايـي داد کتاب ها 

و جزوه هاي فارسـي را بنويسـم. 
در خصوص آغاز سـاخت بيمارسـتان در ايران مي گويند زمانيکه ناصرالدين شـاه از سـفر 
دوّم فرنـگ برگشـت، انجـام کار سـاخت بيمارسـتان را بـه عهـده ناظم االطباء گذاشـت )ميرزا 
علي اکبرخـان نفيسـي( کـه طبيـب مخصـوص ناصرالدين شـاه بـود. ناظم االطباء نيـز پس از 
جسـتجوي زيـاد محـل مناسـبي را نزديک چهارراه حسـن آباد پيدا کـرد و آن را به بيمارسـتان 

اختصـاص داد و مريضخانـه دولتي )بيمارسـتان سـيناي فعلي( در آن سـاخته و افتتاح شـد. 
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بناي آن در سـال 1229 شمسـي آغاز شـد و در سال 1231 شمسي افتتاح شد. ناظم االطبا 
بـا آنکـه پزشـک مخصوص ناصرالدين شـاه بود. خـودش آنجا را تـا سـال 1260 اداره مي کرد. 
دانشـجويان طـب دارالفنـون هفته اي چنـد بار بر طبق برنامـه تنظيمي به همراه اسـتادان خود 
بـه مريضخانـه دولتـي مراجعـه مي کردنـد. در اطاق هايـي که بيماران بسـتري بودنـد، آموزش 

پزشـکي عملي مي ديدند. 
 بيمارسـتان دولتـي دواخانـه مخصوص داشـت. در تاريخ جديد آن نخسـتين بيمارسـتان 
ايـران اسـت. مسـئول امور درمـان )مـداواي بيماران( بيمارسـتان در آن سـال ها مرحـوم دکتر 

کازوالنـي، حکيم باشـي نظـام بود.
 در ادامه سـاخت بيمارسـتان دولتي )سيناي فعلي( بيمارسـتان هاي ديگر در تهران ساخته 
شـده اسـت. بيمارسـتان وزيري که در کوچه اي به همين نام در خيابان پهلوي )وليعصر فعلي( 
قرار داشـت. بيمارسـتان آمريکايـي واقع در خيابـان ژاله قديم )خيابان مجاهدين اسـالم فعلي( 
که در محل بيمارسـتان شـفا يحياييان فعلي بوده اسـت و بيمارسـتان انگليسي ها که در جنوب 
پيچ جاده قديم شـميران )خيابان دکتر شـريعتي فعلي( قرار داشـته و بعدها به بيمارسـتان زنان 

تبديل شـده و حاال دانشـکده توانبخشي دانشـگاه تهران است.
 و بايـد اضافـه کـرد بعـد از آن بيمارسـتان هاي دولتي جديـد ديگري از قبيل بيمارسـتان  
رازي در خيابان شـاپور )وحدت اسـالمي فعلي( و همچنين بيمارسـتان نسوان در نزديکي دروازه 
دولت که بعداً محل آن به بيمارسـتان اميراعلم تغيير يافت تاسـيس شـدند. سـپس بيمارسـتان 
روزبـه جـاي دارالمجانيـن تهران را گرفت و بيمارسـتان فارابي هم در ميدان قزوين ايجاد شـد.

 در دوران پهلـوي نيـز چنـد طبيب خارجي در ايران منشـأ خدمات چشـمگير بودند. يکي 
دکتر ژرژمنار اسـت که نخسـتين رئيس انسـتيتو پاسـتور ايران مي باشـد. ديگري دکتر گراندل 
اسـت کـه رئيـس اداره کل بهداري کشـوري اسـت و باالخره پروفسـور شـارل ابرليـن، رئيس 
و اسـتاد دانشـکده پزشـکي دانشـگاه تهران اسـت که براي اصالح دانشـکده مزبور خدمات و 

فعاليت هـاي زيـادي انجـام داده که بسـيار بي شـائبه و صادقانه و موثر بوده اسـت.
گذشـته طـب ايرانـي ادامـه مي يابد. تا رضاشـاه پـس از کودتـاي 1299 و تاجگـذاري در 
سـال هـزار و سـيصد و چهـار، در سـال 1307 دسـتور مي دهـد دولـت اليحـه اي بـه تصويب 
مجلـس برسـاند که همه سـاله تعـدادي در حدود يکصد نفر محصل برجسـته بـراي تحصيل 
بـه خـارج اعزام شـوند. در همين سـال فکر تاسـيس دانشـگاه تهـران، در زمـان وزارت مرحوم  
سـيد محمـد تدين بـه وجود مي آيد که وسـايل کار فراهـم نبوده ناچـاراً کار به تأخيـر مي افتد. 
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در سـال 1310 شمسـي دکتـر عيسـي صديـق از طـرف دولت امريـکا بـراي مطالعه در 
امـر آمـوزش و پـرورش بـه آن کشـور دعـوت مي شـود. وزيـر دربار وقـت آقاي عبدالحسـين 
تيمورتـاش بـه دسـتور رضاشـاه وي را مأمـور مي کنـد که براي تأسـيس يـک نـوع دارالفنون 
جديـد مطالعـه کـرده و طرحـي براي تأسـيس آن که دانشـگاه ناميده شـد تهيه و تقديـم دارد.

دکتـر عيسـي صديق پـس از مراجعـت از امريکا طـرح مزبور را تهيـه و براي وزيـر دربار 
ارسـال کـرد. ايـن طـرح مورد تصويب رضاشـاه قـرار گرفت و چنـدي بعد جهت اقـدام به وزير 

معـارف جديـد، آقـاي علي اصغر حکمـت ارجاع و ابالغ شـد.
 قانـون تأسـيس دانشـگاه در کميسـيوني مرکـب از دکتـر صديقـي، رئيـس دارالمعلمين 
عالي، دکتر شـفق، دکتر سياسـي، دکتر حسـابي و محمدعلي گرگاني رئيس اداره بازنشسـتگي 
کشـوري، تحت رسـيدگي و مطالعه قرار گرفت و سـرانجام در سال 1313 فکر تأسيس دانشگاه 
بـه عمـل گرائيـد. ايـن اليحه بـه فوريت تقديـم مجلس شـوراي ملّي شـد و در خـرداد 1313 
بـه تصويـب رسـيد؛ که به موجـب آن کليه مـدارس تعليمات عاليـه موجود در تهران و کشـور 
همگـي بـه انضمـام دانش سـراي عالي، در دانشـگاه تهران ادغام شـدند. از جمله ايـن مدارس، 
 مدرسـه عالـي طـب بـود کـه از همـان ابتدا بـه دانشـکده پزشـکي دانشـگاه تهران تغييـر نام

يافت.
 محـل دانشـگاه تهـران در قطعـه زميـن وسـيعي از اراضـي جالليـه تهران به مسـاحت 
202.204 متـر مربـع توسـط وزارت فرهنـگ از حاج رحيـم آقا اتحاديه به مبلـغ 90 هزار تومان 
در تاريـخ پنجـم خـرداد 1313 خريـداري شـد. اين قطعه زميـن در جنوب خيابـان نهر کرج که 
در آن موقـع شـمالي ترين نقطه شـهر تهـران بوده قرار داشـت. خيابان نهر کـرج بعدها به بلوار 
اليزابـت و سـپس بـه بلـوار کشـاورز تغييـر نـام يافت. علـت تغيير نـام به بلـوار کشـاورز بعد از 
پيروزي انقالب اسـالمي، وجود سـاختمان وزارت کشـاورزي در شـمال دانشـگاه تهران در اين 
بلـوار بـود. ضلع جنوبي دانشـگاه در حاشـيه شـمالي خيابـان انقالب )شـاه رضاي سـابق( قرار 

داشت.
 اوليـن سـاختماني کـه از بناهـاي دانشـگاه تهـران شـروع شـد بـه علّت احتيـاج مبرمي 
کـه دانشـکده پزشـکي داشـت تـاالر تشـريح آن بود. کلنـگ اين سـاختمان موسـوم به»تاالر 
ابن سـينا« طبق نقشـه هاي آرشـيتکت معروفي به نام موسـيو مارکف در شـمالي ترين قسـمت 
اراضـي دانشـگاه فقـط يـک مـاه پـس از تصويب قانـون تأسـيس دانشـگاه تهـران در تير ماه 
1313 طـي مراسـمي بـا حضـور محمدعلـي فروغي نخسـت وزيـر و کفيـل وزارت فرهنگ و 
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اسـاتيد دانشـکده پزشـکي به زمين زده شـد و در بهمن ماه 1313 سـاختمان سـالن تشريح در 
ظـرف مـدت 7 مـاه به پايان رسـيد. به طوريکـه روز 15 بهمن ماه 1313 رضاشـاه به دانشـگاه 
تهـران آمـد و طـي مراسـمي اسـمي، عالوه بـر افتتاح تاالر تشـريح، کلنگ سـاخت دانشـگاه 
تهران بر زمين زده شـد و لوح بناي دانشـگاه تهران در زير پايه يکي از سـتون هاي سـاختمان 

دانشـکده پزشـکي گذاشته شد.
رياسـت تـاالر تشـريح  در آن زمـان بـه عهده  دکتـر امير اعلم گذاشـته شـد. در ادامه کار 
کالبدشـکافي و تهيـه کردن اجسـاد براي تدريس و تعليم عملي به دانشـجويان بـه آقاي دکتر 
ادوارد بلـر کـه يکـي از پزشـکان بيمارسـتان امريکايـي در تهـران بود سـپرده شـد. زمانيکه ما 
)نگارنـده( دانشـجو بوديـم، محمـود آقا نامي در سـالن تشـريح مسـئوليت تهيه و آماده سـازي 

اجسـاد را براي تشـريح بر عهده داشـت.
 پـس از تشـکيل دانشـگاه در ابتـداي کار رياسـت دانشـکده پزشـکي بـه عهـده دکتـر 
لقمان الدولـه ادهـم و معاونـت او با دکتر ابوالقاسـم بختيار بود. در سـال 1314 پس از اسـتعفاي 

دکتـر بختيـار، دکتـر جواد آشـتياني بـه معاونت دانشـکده منصوب شـد. 
دوره تحصيالت پزشـکي طبق اساسـنامه اي که در مرداد 1313 به تصويب رسـيد، شامل 
يـک دوره مقدماتي و پنج سـال دوره پزشـکي بود که جمعاً 6 سـال مي شـد. داوطلـب ورود به 
رشـته پزشـکي پس از طي دوره 6 سـاله تحصيالت پزشـکي و توفيق در امتحانات مربوطه و 

به تصويب رسـاندن رسـاله خود مي توانسـتند به درجه دکتراي پزشـکي نائل شـوند. 
دوران دوره مقدماتي يا دوره "پ ث ب" )P.C.B( شـامل يک سـال تحصيل در علوم پايه 
پزشـکي بـود کـه آن موقـع در محل دانش سـراي عالـي در خيابـان عاليي در نزديـک ميدان 

بهارسـتان و محل سـابق مجلس شـوراي ملّي قرار داشـت.
ببينيـد چقـدر راه تاريـخ، از راه گذشـته )Past( جداسـت. تاريـخ )History( از امروز آغاز 
مي شـود. اشـاره کردم که در سـال 1297 مدرسـه طب بعد از 70 سـال از آغاز فعاليت دارالفنون 
اسـتقالل يافـت و از تشـکيالت دارالفنـون جدا شـد. مرحوم دکتـر محمد حسـين لقمان الدوله 
اهـم بـه رياسـت آن برگزيـده شـد. تـا آن زمـان دوره طـب در دارالفنـون به نـام کالس طب 
شـناخته مي شـد. ولـي از آن بـه بعد، به نام مدرسـه طب خوانده شـد. اصالحاتي در نحـوه اداره 

آن صـورت گرفـت ولي محـل آن کمـاکان در دارالفنون بود. 
دوره آن زمان پنج سـاله شـد. سـال اّول عمومي بود و چهار سـال بعدي تخصصي طب 

بـود. مدرسـه طب تا سـال 1303 در حياط نظـام دارالفنون بود. 
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سـال 1302 رضاخـان کـه رئيس الـوزرا بـود، سـاختمان مسـعوديه )يا سـاختمان معروف 
ظل السـّطان متعلـق بـه مسـعود ميـرزاي ظل الّسـلطان( را کـه در خيابـان اکباتان قديـم و در 
نزديکي ميدان بهارسـتان قرار داشـت و بعداً سـاختمان وزارت فرهنگ شـد )آموزش و پرورش( 
براي وزارت معارف و اوقاف و صنايع مسـتطرفه خريداري کرد و در همان سـال، پس از انجام 
تعميـرات الزمـه مدرسـه طب و داروسـازي دارالفنون به يکي از سـاختمان هاي آن منتقل شـد 

و تـا مـدت 8 سـال فعاليت هاي خـود را در آنجـا ادامه داد.
 در مهـر مـاه 1311 کـه تعـداد محصليـن رو به افزايش نهـاد و ديگر آن سـاختمان جاي 
کافـي بـراي همـه کالس هـا نداشـت، به ناچـار عمارتـي در ابتـداي خيابان اللـه زار نـو به نام 
عمـارت سـعدالدوله اجـاره شـد و مدرسـه طب به آنجا منتقل شـد که فاقد امکانـات بود و فقط 
در کتابخانه آن يک اسـکلت تشـريح انسـاني وجود داشـت که محصلين براي درس تشـريح 

از آن اسـتفاده مي کردند. 
سـاختمان اصلي کالس هاي درس دانشـکده پزشـکي در سـال 1317 آماده بهره برداري 

شـد. محل مدرسـه طب تخليه شـد.
 دانشـگاه تهران در سـال 1322 اسـتقالل قانوني يافت و از سـال 1331 به استقالل مالي 
نيـز دسـت يافـت و از لحـاظ مالي و بودجه بندي و غيره کل مسـايل دانشـگاه و دانشـکده ها و 

بيمارسـتان هاي وابسـته به دانشـکده پزشـکي را تحت نظر خود قرار داد.
 بيمارسـتان هاي دانشـکده پزشـکي دانشـگاه تهـران بـه شـرح زيـر در سـال هاي درج 
شـده در پرانتز در تابعيت دانشـکده پزشـکي قرار گرفتند. بيمارسـتان سـينا )1254(، بيمارستان 
وزيـري )1279(، بيمارسـتان اميراعلـم )1296(، بيمارسـتان زنـان )1297(، بيمارسـتان رازي 
)1313(، بيمارسـتان فارابـي )1319(، بيمارسـتان پهلـوي )امـام خمينـي( )1320(، بيمارسـتان 

روزبـه )1334(، بيمارسـتان بهرامـي )1337( و مؤسسـه تـاج پهلـوي )1344(.
در خصوص دانشـکده پزشـکي در دانشـگاه تهران بايد گفت پروفسـور يحيي عدل جزو 
دانشـجويان اعزامـي بـه اروپـا نبـود. بـا هزينـه خـود در سـال 1924 به فرانسـه رفـت. پس از 
اتمام دوره دبيرسـتان و دوره عالي دانشـگاه چندين سـال در رشـته جراحي عمومي و ارولوژي 
مطالعـه کـرد و پـس از توفيـق در مسـابقه انترنـي دانشـگاه پاريـس و همچنين در مسـابقه با 
آگرگاسـيون )Agregation( و اخـذ درجـه لوره آ )Laureat( از دانشـکده پزشـکي پاريس در 
1939 ميـالدي برابـر بـا سـال 1318 شمسـي و يـک ماه قبل از شـروع جنـگ دّوم جهاني به 

ايران بازگشـت.
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 پروفسـور عـدل چون تحصيالت درخشـاني در پاريس داشـت، بالفاصله پـس از ورود به 
ايـران در حيـن انجام خدمت وظيفه به عنوان دانشـيار به تدريس جراحي در دانشـکده پزشـکي 

دانشـگاه تهران پرداخت و سـپس به رياسـت بخش جراحي بيمارسـتان سـينا دعوت شد. 
قبـل از ورود پروفسـور عـدل بـه ايـران بخش بـزرگ جراحي بيمارسـتان سـينا در اختيار 
دکتـر سـعيد مالـک ) لقمان الملـک( کـه از پيشکسـوتان مّهـم و اتوکـرات آن زمان محسـوب 
مي شـد، قرار داشـت. با حضور پروفسـور عدل در دانشـگاه با توجه به سـوابق علمي و تجربيات 
درخشـان ايشـان تختخواب هاي بيمارسـتان تقسـيم شـد و قسـمتي از آنها در اختيار پروفسور 
عـدل به عنـوان رئيس بخش جراحي گذاشـته شـد و قسـمت ديگـري با عنـوان رئيس بخش 
اورولـوژي و ميـزراه در اختيـار دکتـر لقمان الملـک باقي مانـد. از اينجا عناويـن و لقب هايي که 

به پزشـکان داده مي شـد، برداشـته شد. 
بـا حضـور دکتر عـدل در بيمارسـتان سـينا انقالبـي در کار آموزش پزشـکي ايجاد شـد.  
شـاگردان زيـادي در جراحـي پـرورش يافتنـد. نود و چند سـالي از آغاز و معرفي علم بيهوشـي 
گذشـته بـود. در ايـران هم اسـمي از بيهوشـي آمـده بـود. کارهايي هـم مي کردنـد. دکتر بوئه 
کـه همـراه دکتـر عدل از فرانسـه به تهـران آمده بـود، اولين بيهوشـي ها را در ايران مـي داد و 

مرحـوم دکتـر عـدل ايجـاد بخش بيهوشـي را در گـروه جراحي تعقيـب مي کرد. 
 بـا توصيـه پروفسـور عـدل و در زمان حضـور دکتر بوئـه، مرحوم دکتر علي فر پيشـگام 
رشـته بيهوشـي در ايران شـد. او تحصيالت خود را در تبريز آغاز کرد و در دارالفنون ادامه داد. 
در سـال 1323 تحصيالت پزشـکي خود را در دانشـگاه تهران به اتمام رسـانيد. سـپس دستيار 
جراحـي شـد و به اسـتخدام شـرکت نفت ايـران و انگليـس درآمـد و در بهداري آنجـا در اهواز 
قسـمت آنسـتزيولوژي کارکرد و با بورسـيه شـرکت نفت براي تکميل رشـته بيهوشي به لندن 
رفـت. دکتـر علي فر در سـال 1329 و )1950 ميالدي( از دانشـکده سـلطنتي طب داخل لندن 
و دانشـکده سـلطنتي جراحي انگلسـتان موفق به اخذ ديپلم تخصصي در رشـته آنسـتزيولوژي 
)بيهوشـي( شـد و به ايران بازگشـت. بعد بازگشـت به ايران از بهداري شـرکت نفت جدا شـد. 
با عنوان دانشـيار بيهوشـي به دانشـگاه تهران پيوسـت و کرسـي بيهوشـي را در دل گروه و در 
دپارتمـان جراحـي دانشـگاه تهران در کنـار دکتر عـدل راه اندازي کرد. حـاال ديگر مکتب عدل 
شـکل گرفتـه بـود. در ادامـه آقاي دکتـر مرتضوي و دکتر تشـيد کـه به ترتيـب دانش آموخته 
انگليـس و امريـکا بودنـد بـه جمع دانشـگاه تهران پيوسـتند و نهايتـاً با فراز و نشـيب هايي که 

متحمل شـدند، گروه بيهوشـي دانشـگاه تهران را راه انداختند.
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بـد نيسـت بـه اين مطلب اشـاره شـود که نخسـتين تشـکيالتي که بـه منظـور تأمين و 
تعميـم بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکي در کشـور ايجاد شـد، هيئِت صحيـه يا مجلس 
ِصّحـت بـود. ايـن مجلس در دارالفنون تشـکيل مي شـد و رياسـت آن نيز با وزير معـارف بود. 
ولـي رهبـري آن در سـال هاي اوّل عمـالً بـا دکتر تولوزان، حکيم باشـي ناصرالدين شـاه قاجار 
بـود. کليه پزشـکان مّهـم ايران و پزشـکان سـفارتخانه هاي خارجي در آن عضويت داشـتند. 

پروفسـور ادوارد بـراون دربـاره  هيئـِت صحيه ايـران مي نويسـد: »در سـال 1877 )1266 
شمسـي( کـه من در تهـران بـودم، دکتر تولـوزان، طبيب اعليحضـرت فقيد )ناصرالدين شـاه( 
بـه مـن ايـن امـکان را داد که در جلسـات صحت يا شـوراي صحـت عمومي کـه در پايتخت 
ايران تشـکيل مي شـد، شـرکت جويم.« بيشـتر پزشـکان حاضر در آن زمان جز طب ابن سـينا 
چيـز ديگري نمي دانسـتند، تـا وزارت بهداري در دوران پهلوي اّول تشـکيل شـد. قبل از 1320 
در ايـران اداره کل بهـداري وجـود داشـت کـه در سـال 1320 بـه وزارت بهـداري تبديل شـد. 
اسـماعيل مـرآت اولين وزيـر بهداري بود. در سـال 1364 وزارت بهداشـت و درمـان و آموزش 
پزشـکي ايجـاد شـد. پژوهش و آمـوزش بهـداري از وزارت علوم جدا شـد و به  ايـن وزارتخانه 
الحاق شـد. از آغاز تشـکيل وزارت بهداشـت در 80 سـال گذشـته، 41 نفر مسـئوليت وزارت در 

ايـن حـوزه را تـا سـال 1400 بر عهده داشـته اند.
 عالقه منـدم در اينجـا متن سـوگندنامه دانش آموختگان دانشـکده پزشـکي را که قبل از 

پيـروزي انقالب اسـالمي مي خواندنـد و امضا مي کردنـد، بياورم.
»اينجانـب .......................... فارغ التحصيـل سـال تحصيلي ................. دانشـکده پزشـکي 
تهـران، در ايـن هنـگام کـه آئين نامـه قانونـي دريافـت دانشـنامة خـود را انجـام داده و بـراي 
پرداختن به پيشـة پزشـکي شايسـتگي يافتـه ام؛ در اين تـاالر طبري برابر شـما هيئت قضاوت 
رسـالة دکتـري و حضـار ديگـر به خداونـد تبـارك و تعالي در قرآن کريم سـوگند يـاد مي کنم 
و شـرف و وجـدان خويـش را گـواه مي گيـرم کـه همواره در پيشـة خود بـر راه پرهيـزگاري و 
درسـتي گام برگيـرم و در برابـر عـزت فن طب، سـيم و زر و جاه و مقام را خـوار بدارم و بيماران 
از پـا درآمـده را دسـتگير باشـم و راز مريضـان را هيچـگاه فاش نسـازم و به کارهاي نادرسـت 
ماننـد افکنـدن جنين و دادن داروهاي کشـنده به هيچگونـه نپردازم و همواره بکوشـم تا آنچه 
مي کنـم پسـنديده خـدا و راسـتي باشـد. اينک بـا پيماني اسـتوار زير ايـن سـوگندنامه را امضا 

مي کنـم و آن را بـه نـام سـند شـرافت فني خويـش به دفتر دانشـکده مي سـپارم.«
 تاريخ و امضاء
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به دنبال ايجاد دانشـگاه تهران، دانشـگاه هاي تبريز، مشـهد و اصفهان و شـيراز راه اندازي 
شـدند. در سـاختار همة آنها دانشکده پزشـکي ايجاد شد.

 فکـر ايجـاد يک دانشـگاه خصوصـي و ملّـي )private( از سـال هاي 1335 بـه بعد در 
ايـران نضـج گرفـت. دکتـر علي شيخ االسـالم کـه دانش آموختـه علـوم سياسـي )PH.D( از 
دانشـگاه نيويـورك بـود، پـس از يـک دوره مطالعـه تصميم گرفـت اولين دانشـگاه خصوصي 
ايـران را بـا سـبک و برنامه هاي دانشـگاه هاي خصوصي امريکا و به وجود آوردن يک دانشـکده 
پزشـکي در آن به سـبک دانشـکده هاي پزشـکي امريکايي ايجاد کند. مطالعات خود را تکميل 
کـرد و نهايتـاً زميني را در تپه هاي درکه تهران انتخاب کرد و سـاخت دانشـگاه در سـال 1340 

آغاز شـد.
دانشـگاهي خصوصي با دانشـکده پزشـکي... دانشـجويان پزشـکي در اّول مهر ماه 1343 
در ايـن دانشـگاه مشـغول بـه کار شـدند. محمدرضا پهلـوي، بيسـتم آبان ماه سـال 1343 طي 
تشـريفاتي رسـمي سـاختمان جديـد دانشـکده پزشـکي و آزمايشـگاه هاي آن را افتتـاح کـرد 
و دسـتور مسـاعدت بـراي سـاخت تـاالر تشـريح دانشـکده را داد و قرار شـد بيمارسـتان هاي 
جرجانـي و بوعلـي کـه در ابتداي خيابـان دماونـد در اختيار وزارت بهـداري بود را به دانشـکده 
پزشـکي تحويـل دهنـد. بـا آغـاز دوره باليني پزشـکي در اين دو بيمارسـتان، بخش بيهوشـي  
توسـط دکتر مجيدي شـکل گرفت. بعد از پيروزي انقالب اسـالمي و شـهادت دکتر بهشـتي، 

دانشـگاه ملّي به دانشـگاه شـهيد بهشـتي تغيير نـام يافت.
 بـا پيـروزي انقـالب اسـالمي تعـدادي از پزشـکان ايرانـي کـه در دانشـگاه هاي امريکا 
تحصيـل کـرده بودنـد و تعدادي از آنها در امريکا مشـغول به کار بودنـد، خصوصاً بعد از تحميل 
جنـگ توسـط رژيـم بعثي عراق، بـه ايران بازگشـتند. فرصت را مغتنم شـمردند و به دانشـگاه 
 ملـي رفتنـد. از جملـه آنان دکتـر فريدون عزيـزي، دکتر ايـرج فاضل، دکتـر محمدرضاکالنتر 
معتمـد، دکتر سـيد عليرضـا مرندي، دکتر حميد سـهراب پور، دکتر ناصر سـيم فروش و از جمله 
آنهـا دکتـر هدايت اهلل الياسـي که متخصص بيهوشـي بود. همه اينهـا در بدو ورود به دانشـگاه 
ملّي دانشـيار شـدند. از جمله هدايت اهلل الياسـي که دانشيار بيهوشي شـد و توانست منشأ اثرات 
در ابعاد مختلف باشـد و با کنار زدن اسـاتيد قديمي بيهوشـي، گروه بيهوشـي دانشـگاه شـهيد 

بهشـتي را به شـکل امروزي سـاماندهي نمايد.
از دانشـگاه علـوم پزشـکي ايـران هـم بگويـم، در سـال 1352 مرکـزي به نـام مجتمـع 
پزشـکي بين المللـي ايرانيـان در تهـران زير نظر سـازمان خدمات شاهنشـاهي تشـکيل شـد. 
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هـدف را عرضـه خدمـات درماني با کيفيتي در سـطح مراکز عالي درماني خارج از کشـور 
قـرار داد تـا بتواننـد پژوهش هـاي علمي و پزشـکي نيز ارائه نمايند. اين مؤسسـه در خـرداد ماه 
1353 در تهـران بـه ثبـت رسـيد. در خرداد ماه 1354 بر اسـاس اعالم رئيـس مجتمع به مرکز 

خدمات پزشکي شاهنشـاهي تغيير نام داد.
 در ابتـداي فعاليـت اين مرکز، محل آن در ابتداي خيابـان گاندي در نزديکي ميدان ونک 
در يـک سـاختمان چنـد طبقه به کوشـش دکتر عبدالحسـين سـميعي بـه وجود آمد. در سـال 
1353 کتابخانـه مرکـزي ايـن واحد ايجاد شـد. چندين هـزار کتاب و مجله را جمـع آوري کرد. 
بـراي اوليـن بـار در کشـور، از طريـق ماهواره بـه مرکز اطالعات پزشـکي امريکا متصل شـد. 
سـازمان بهداشـت جهانـي کتابخانه و مرکـز اطالعات ياد شـده را کتابخانـه و مرکز اطالعات 

منطقه وسـيع مديترانه شـرقي تعيين کرد.
 نهايتاً با پشـتيباني مرکز خدمات شاهنشـاهي شـوراي گسـترش مراکز آموزش عالي در 
تاريخ 1354/6/5 به مرکز پزشـکي ياد شـده اجازه داد نسـبت به تأسـيس دانشـکده پزشـکي، 
دانشـکده علـوم پزشـکي، دانشـکده پرسـتاري و دانشـکده پيراپزشـکي و دانشـکده مديريـت 

مؤسسـات پزشـکي اقدام کند. 
در سـال 1355 هيئت امناي آن تشـکيل شـد. کلينيک ايرانشـهر را در سـال 1354 ايجاد 
کردند و در سـال 1356 دانشـکده پزشـکي آن تأسيس شـد. مراکز اين مؤسسه قبل از پيروزي 
انقالب اسـالمي در سـطح شـهر تهـران پراکنده بودند. هيئـت وزيران در سـال 1354 تصويب 
کـرد کـه زمينـي به طور رايـگان به مسـاحت 10 هکتـار از سـوي اداره کل جنگلبانـي و مراتع 
کشـور بـه طـور رايـگان در اختيار مرکز پزشـکي ايران قرار گيـرد. زمين در شـمال غرب تهران 
در اراضـي جنوبـي شـهرك غرب انتخـاب شـد. در ادامه وسـعت اراضـي به 14 هکتـار افزايش 

يافـت. احداث سـاختمان ها شـروع شـد و قـرار بود در سـال 1358 به اتمام برسـند. 
بيمارسـتان هاي رسـول اکـرم )ص( فعلـي و دو سـه بيمارسـتان ديگـر از جمله بيمارسـتان 
اميرالمومنيـن )ع( و بيمارسـتان سـوختگي هـم در طراحـي آنها قـرار گرفت. تا انقالب اسـالمي 
بـه پيـروزي رسـيد. بـا تشـکيل وزارت بهداشـت و درمـان تمامي مؤسسـه هاي ايـن مرکز در 
دانشـگاهي بـه نام علوم پزشـکي ايـران متمرکز شـد. بيمارسـتان هاي زيادي به اين دانشـگاه 

تحويل شـد. گروه بيهوشـي در دل دانشـکده پزشـکي شـکل گرفت. 
از جملـه از اسـاتيد گـروه بيهوشـي آقايـان دکتـر فتوحي، دکتـر بديعي، دکتر رضـا بهينا، 
دکتـر ولـي اهلل طبيبيـان و در ادامـه دکتر ولي اهلل حسـني بودند و سـاير اعضـای جوان تر هيئت 
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علمـی بـه گروه پيوسـتند. دکتر رسـول فراسـت کيش هم در سـال های دهه هفتـاد به داليلی 
کـه جـای ذکـرش اينجـا نيسـت از اصفهان به تهـران آمـد و به اين گروه پيوسـت.

 بـا تغييراتـي کـه در سيسـتم آموزشـي پزشـکي در کشـور ايجاد شـد، بيمارسـتان قلب 
کـه خـود هيئـت امنايي جداگانه داشـت به مجموعه دانشـگاه ايـران پيوسـت. بنيانگذار بخش 
بيهوشـي بيمارسـتان قلـب، مرحوم دکتر محمدتقي سـعيدي بـود که به همراه خانـم دکتر آرام 
ايـن بخش را اداره مي کردند و با وجودي که دانشـگاه علوم پزشـکي ايـران از جمله جديدترين 
دانشـگاه هاي پزشـکي کشـور بود، توانسـت در زمينه فوق تخصص هاي زيرمجموعه بيهوشـي 

به طـور جدي فعال شـود.
خالـي از درس و نکتـه آموزشـي نيسـت کـه بيمارسـتان تهـران يـا دارالمجانيـن هم که 
در زمـره بيمارسـتان هاي آموزشـي دانشـکده پزشـکي بود را هـم معرفي کنم. بيمارسـتانی که 
امـروزه بيمارسـتان  روزبـه ناميـده مي شـود، در خيابـان 30 متري باغشـاه )نرسـيده بـه ميدان 
يـا چهـارراه قزويـن( در بـاغ بزرگي قرار داشـت. دو سـه سـاختمان مجـزا داشـت. اينجا محل 
مخوفـي بـود بـا يک رئيس )به قـول ديوانگان عزرائيل( و عده اي پرسـتار سـنگدل و بي اطالع 
از فـن پرسـتاري و تعـداد خدمه از آنها بدتر، آنجـا را اداره مي کردند. بيماران شـماري زن و مرد 

بيچـارة مطـرود بودند کـه آنجا نگهداري مي شـدند.
بودجـة بيمارسـتان ماهـي 30 هزار تومان بـود. که اگر بلديه )شـهرداري( و مأموران خريد 
و سـاير دسـت اندرکاران مبالـغ زيادي از آن را باال نمي کشـيدند، مي شـد با آن امکانـات دارويي 
و رفاهـي و درمانـي خـوب بـراي ديوانـگان فراهـم نمـود. هر پنجاه شـصت نفـر ديوانه تحت 
مراقبـت پرسـتار بي سـوادي قـرار داشـتند کـه هيـچ فرزانه بـه آن شـغل و مطلع از پرسـتاري 
نمي توانسـت رغبتـي بـه آن نشـان دهـد. ايـن پرسـتاران در هنـر اوباشـي و گردن کلفتـي و 
بي رحمـي که مي توانسـتند خـوب کتک بزنند، از ديوانگان زهرچشـم گرفته، نسق شـان بکنند. 
آشـپز و اغذيـه کاران ايـن بيچـارگان مطـرود سـگ پزهاي بي انصافـي بودنـد که شـل و 
سـفت هايي بـه نـام آش و آبگوشـت و امثـال آنهـا را تهيـه کـرده، در مـواردي از بدتريـن و 
نامرغوبتريـن جنـس غذا برايشـان تهيـه مي کردند و بخشـي را ميان خود و متصديان تقسـيم 

مي کردنـد.
 مؤثرترين روش معالجه از نظر اولياي بيمارسـتان، گرسـنه نگه داشـتن و کتک زدن بود. 
بديـن ترتيـب بيمـاران در چـپ رفتن شـالق و چوب و در راسـت رفتن سـيلي و مشـت و لگد 

نـوش جـان مي کردنـد و مثل متهمـان و محکومان به زنجير مي شـدند.
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فضـاي بيمارسـتان به جـاي مراقبت و عوض سـکوت و آرامش و آسـايش پر بـود از آزار 
و اذيـت و شـکنجة جسـمي و روحي مملـو از فحش و ناسـزا و داد و فرياد.

 بازديدکننـده اي از دارالمجانيـن مي نويسـد: » اشـرف الدين حسـيني مدير روزنامه نسـيم 
شـمال از جملـه ديوانـگان بـي آزار آنجا بـود. در آنجا کاماًل فرسـوده شـده بود. وقتي مـا را ديد 
نگاهـي دلسـوزانه بـه من و دوسـتم کـرد و گفت: حيف! شـما هـم ديوانه شـده ايد؟ گفتم خير 

قربـان. ما بـه عيـادت آمده ايم.«
از جملـه مصائـب ديگري هم کـه در آن دوران بـود، بيماري هاي واگيـردار بود. تصويري 
در کتاب هـاي تاريخـي پيـدا کـردم کـه روي تابلويي محـل مايه کوبي آبله نصب شـده بود که 

بـا حضـور در مناطق مختلـف مايه کوبي را انجـام مي دادند.
 آنچـه امـروز داريم قابل سـتايش اسـت. آمـاري دقيق از سـال 1375 داريـم که جمعيت 
کل کشـور را 60 ميليـون و 55 هـزار و 488 نفـر نشـان مي دهـد، در حالـي کـه موجـودي 
پزشـک بيسـت هـزار و دويسـت و پنـج نفراسـت کـه سـهم جمعيت بـه يک پزشـک 2972 
 نفـر اسـت، بـه ايـن معنـي که هـر هزار نفـر 0/34 نفر پزشـک داشـته انـد و البتـه االن خيلي

بهتر است.
 به عنـوان خاطـره يادي از دو تن از پزشـکان دوره قاجـار داريم. مرحوم معروف نورالحکما 
در گـذر يحيي خـان تهـران طبابـت مي کـرد. چـون نـگاه بـه صـورت بيمـاران نمي کـرد بـه 
کورالحکمـا نيـز معروف بـود. نورالحکما فردي متقي و درويش مسـلک بـود. مي گفت ناموس 
مـردم بايـد در امـان باشـند. بدين جهـت اگر بيمار زن بـود. نبـض او را از زير چـادر مي گرفت. 
و در ديـدن چشـم و زبـان نيـز خـود مريض صورت را پوشـانده و فقط زبان يا چشـم را نشـان 

مي دادند.
 وي بيمـاران را از روي مـزاج خـودش درمـان مي کرد، به اين صورت چـون مزاج خودش 
قدومـه و شـکر" سـر مي کشـيد. همـه مريض هايـش را به  گـرم بـود هـر صبـح کاسـه اي از "
طبيعت خود دانسـته و غالباً شيرخشـت و قدومه و آب اِسـِفرزه و گشـنيز و آب عدسـي و امثال 

تجويـز مي کرد. آنها 
 مي گوينـد روزي نورالحکمـا حـال و حوصلـه نداشـته و با اهل و عيال بگومگويش شـده 
بـود. از ايـن رو نمي خواسـته کسـي را بپذيرد. چون به اطـاق انتظار مطبش وارد مي شـود، آنجا 
را مملـو از بيمـاران مبتـال بـه امـراض گوناگـون مي بيند. لـذا مي گويد امروز دسـت راسـتي ها 

مسـهل دارنـد و دسـت چپي هـا تنقيـه و پـس از دادن اين دسـتور طبي  بـاز مي گردد.



اترخي بيهوشي اریان
54

 دکتـر خليل خـان ثقفي ) اعلم الدوله( پزشـک ديگـري از دوران قاجار اسـت. در دارالفنون 
تحصيـل کـرد، سـپس جهـت تکميـل تحصيالت پزشـکي بـه پاريس رفـت. در سـال 1277 

شمسـي پـس از اتمـام تحصيالت پزشـکي به تهران بازگشـت. 
دکتـر خليـل خـان ثقفـي بـه اسـتادي مدرسـه طـب دارالفنـون برگزيـده شـد و طبيـب 
مخصـوص مظفرالديـن شـاه گرديد. عالوه بـر طبابت، کتاب هـاي خوبي در طب نوشـت و در 

سـال 1281 شمسـي از سـوي مظفرالديـن شـاه لقـب اعلم الدولـه گرفت.
 بـد نيسـت بـه اين نکته هم اشـاره شـود، تعـدادي از محصليـن ايراني که قبـل از جنگ 
دّوم جهانـي بـه اروپـا رفتـه بودند با شـعله ور شـدن آتش جنگ به کشـور بازگشـتند. 60 نفر از 
آنهـا امتحانـي دادند و قرار شـد يک دوره سـه سـاله در ايران زير نظر اسـاتيد ايرانـي بگذرانند. 
در پايان اينان درخواسـت کردند يک دوره يکسـاله کارورزي هم طي کنند و از مزاياي اطبايي 
کـه ديپلـم داشـتند، اسـتفاده کننـد. وزارت معارف قبـول کردنـد و آقاياني چون سـرتيپ دکتر 
سـريري، دکتـر وزيـري، دکتـر اميـر صحي، سـرهنگ دکتـر اوحدي، دکتر سـيد رضـي خان، 

دکتـر عبـاس خان سـپهر و دکتر قادسـي از اين گروه هسـتند.
 اّمـا داسـتان ديپلم پزشـکي اينگونـه بود کـه در قديم ترها، حکما به طـور موروثي طبابت 
مي کردنـد. در سـال 1290 شمسـي قانونـي شـدن جـواز طبابـت بـه تصويب مجلس شـوراي 
ملـي رسـيد که امـروزه به پروانه طبابت مشـهور اسـت. اجـراي آن قانون چند سـالي به تأخير 
افتـاد و بـا وجـود مخالفت هايي که بـا آن بود، اداره کل بهـداري آن را اجرا کرد و همه کسـاني 

کـه به طبابت مشـغول بودند، امتحـان دادند و جـواز گرفتند.
ياد دکتر حسـن هاشـميان که در دوران تحصيل ما )نگارنده( در دانشـکده پزشکي رئيس 
بيمارسـتان تاج پهلوي )وليعصر فعلي( بود، خالي از لطف نيسـت. دکتر حسـن هاشـميان جزو 
دانشـجويان گروه پنجم اعزامي به خارج بوده اسـت. در سـال 1311 به انگلسـتان اعزام شـد. 
دکتر هاشـميان طي سـال ها اقامت خود در انگلسـتان و تحصيالت پزشـکي و جراحي مقامات 
درجـات عاليـه نايل شـد و پـس از خاتمه تحصيـالت در همانجا به طبابـت و جراحي پرداخت.
وي در سـال 1335 پس از 24 سـال کار و طبابت و اقامت در لندن و نقاط ديگر انگلسـتان بنا 

بـه دعوت دکتـر اقبال به تهران بازگشـت.
 مرحـوم دکتـر اقبـال جهت ترتيـب دادن يک بخش مسـتقل جراحي بـراي وي اقدامات 
بـه عمـل آورد. در ضلـع شـمالي محوطه بيمارسـتان امام خميني )پهلوي سـابق(، بيمارسـتان 
جداگانـه ای تأسـيس کردنـد. اسـم آن را بيمارسـتان تاج پهلوي گذاشـتند و به درمـان جراحي 
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بيمـاران سـرطاني و قسـمتي از آن را بـه بخـش زنـان اختصـاص دادنـد. مخـارج تأسـيس و 
نگهداري آن توسـط جمعيت شـير و خورشـيد سـرخ ايران تأمين مي شـد. اّما از لحاظ آموزشـي 

و پرسـنلي در اختيار دانشـکده پزشـکي قرار داشـت.
در حقيقـت بخشـي بـود کـه بيمـاران سـرطاني را کـه احتياج بـه درمان هاي پزشـکي و 

جراحـي داشـتند بـه آنجـا منتقـل مي کردند و تحـت معالجـه قـرار مي دادند.
دکتـر هاشـميان بـا مهارتي که در جراحـي و تجربيات پزشـکي توام با اخالقـي ماليم و 
متيـن داشـت، توانسـته بود خدمـات زيادي به مـردم انجـام داده و اعتماد آنـان را به خود جلب 

نمايد.
تعداد زيادي از اسـاتيد پيشکسـوت بيهوشـي در ايران از جمله مرحوم دکتر تشـيد با دکتر 

هاشـميان کار کرده بودند و مهارت و حسـن خلق و ويژگي هاي اخالقي او را مي سـتودند.
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استاد دکتر علی َفر
اولين متخصص بيهوشي کشور 

فصل سوم
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مرحـوم دکتـر علـي فـر، زاده تبريز در سـال 1295 اسـت. با يتيمي بزرگ شـد. 19 سـاله 
شـد کـه بـراي تحصيل بـه دارالفنون تهران آمد. از سـال 1317 تحصيل را در رشـته پزشـکي 

دانشـگاه تهران ادامه داد. 
دوره پزشـکي طبق اساسـنامه دانشـکده پزشـکي شـش سـال بود. آن سـال ها کسـاني 
کـه مي خواسـتند در رشـته هاي تخصصـي ادامه تحصيل بدهند، عنوان دسـتيار افتخـاري پيدا 
مي کردنـد و حقوقـي دريافت نمي کردند. چنانچه عالقه داشـتند مي توانسـتند مطب خصوصي 

بـراي خود دايـر کنند. 
دکتـر فـر از سـال 1323 به بيمارسـتان سـيناي تهران رفت و دسـتيار افتخـاري جراحي 
شـد. در دو سـالي کـه دسـتيار افتخـاري گروه جراحـي بود به بخش بيهوشـي که آن سـال ها 
جـز گـروه جراحـي بـود، عالقـه مند شـد. از طرفـي به او از سـوی پروفسـور عدل و پروفسـور 

بوئـه هـم توصيه شـد که تخصص خـود را در بيهوشـي ادامـه دهد. 
در آن ايـام دکتـر بوئـه فرانسـوي بـراي بيمـاران دکتـر عدل بيهوشـي مـي داد و تصميم 
داشـت بعـد از پايان جنگ جهاني به فرانسـه برگـردد. دکتر فر ضمن جراحي بـا بوئه همکاري 
مي کـرد. بعـد از دو سـال با جراحـي و خصوصاً بيهوشـي هاي رايج آن زمان آشـنايي کامل پيدا 
کـرد و به اسـتخدام شـرکت نفـت ايـران و انگليس درآمـد. او را به اهـواز اعـزام کردند. رئيس 
درمانـگاه جراحـي اهواز شـد. اصطـالح درمانگاه جراحي هم منصبي مشـابه مرتبه اسـتادياري 
امـروزي بود و مراتب بعدي دانشـياري و اسـتادي بودند. دو سـال اهواز بـود و از آنجا براي طي 

تخصص بيهوشـي توسـط شـرکت نفت به انگلسـتان اعزام شد. 
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در سـال 1329 )1950 ميـالدي( با کسـب تخصص بيهوشـي از کالج لنـدن و در حاليکه 
شـاگرد مرحـوم دکتر بولتـون بود، به تهـران بازگشـت و به عنوان اولين متخصص بيهوشـي و 
داراي بورد تخصصي بيهوشـي و احيا در ايران کار خود را شـروع کرد. سـال 1330 از شـرکت 
نفـت کـه حـاال شـرکت ملّي نفت ايران شـده بـود، اسـتعفا داد و با عنوان دانشـيار بيهوشـي و 

اولين متخصص بيهوشـي در دانشـکده پزشـکي دانشـگاه تهران استخدام شد. 
تـا ايـن زمان بيهوشـي عمومي در ايران بي حسـي نخاعي کـه به آن راشـي مي گفتند بود. 
البته دکتر بوئه از بيهوشـي قطره اتر نيز اسـتفاده مي کرد. دکتر فر يک دسـتگاه ماشـين بيهوشي 
به همراه خود از انگلسـتان آورده بود. اولين بيهوشـي را در بيمارسـتان رازي در ميدان شـاپور براي 

دکتر هاشـم هنجن داد و او موفق شـد عمل جراحي گاسـترکتومي موفق را انجام بدهد. 
ماشـين بيهوشـي که از نوع Marret و قابل حمل بود و آن را با ماشـين از بيمارسـتاني 
بـه بيمارسـتان ديگـر مي بردنـد. دومين بيهوشـي براي مرحـوم دکتر ميـر در بيمارسـتان امام 
خمينـي )پهلـوي سـابق( و بعدي را بـراي مرحوم دکتر جهانشـاه صالح در بيمارسـتان زنان که 

در محـل بيمارسـتان اميراعلم فعلي بـود انجام داد. 
مرحـوم دکتـر فـر در سـومين کنگـره سراسـري بيهوشـي و احيا کـه در سـال 1372 در 
دانشـگاه علـوم پزشـکي اصفهان برگزار شـد شـرکت کـرد. از ايشـان در اين کنگـره به عنوان 
اوليـن متخصـص بيهوشـي کشـور تجليل شـد. بـا وجـود کهولت سـن، صحبت هـاي زيبايي 
کـرد؛ به طـور مختصـر بـه تاريـخ بيهوشـي پرداخـت و بيان کـرد که بـراي اولين بـار با همين 
ماشـين بيهوشـي Marret اوليـن بيهوشـي در بيمارسـتان خصوصـي مهر که آن سـال ها در 

خيابـان اميريـه بود، بـراي دکتـر محمدعلي صدر داده شـد. 
تجربه کار با ماشـين بيهوشـي ياد شـده که مدار بسـته داشـت سـبب شـد که اشـکاالت 
آن را دکتـر فـر بـه شـرکت سـازنده آن Airmed بدهد، که آنهـا تغييرات مورد نظـر دکتر ّفر 

را اعمـال کردنـد و مدلـي از آن را بـا شـماره Marret 22 به نام او نامگـذاري کردند.
محـل اسـتقرار مرحـوم دکتـر فر در آن زمان بيمارسـتان سـينا بـود. خواهـرزاده دکتر فر، 
مرحـوم دکتـر مصـري بـود کـه او هم بـه راه دايي خـود رفت و متخصص بيهوشـي شـد و در 
دانشـگاه تهـران خدمـت کـرد. آقاي دکتـر حجت اله مالکـي کـه در سـال هاي 1345 و 1346 
بـراي تکميـل دوره بيهوشـي به تهران آمده اسـت، مي گويد در بيمارسـتان هاي سـينا، نجميه 
و آريـا شـاگردي مرحـوم دکتر فـر را داشـته و از محضر او دانش هـا ياد گرفته و اسـتفاده کرده 

است. 
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در سـال هاي بعـدي کـه دانشـکده پزشـکي دانشـگاه تهـران بـه سـه دانشـکده رازي، 
داريوش کبيـر و پهلـوي تقسـيم شـد، مرحـوم دکتـر فـر، رئيـس بخـش بيهوشـي دانشـکده 
داريوش کبيـر نيـز منصـوب شـد و در همراهي با مرحوم پرفسـور عاملـي آنجا را شـکل دادند. 
نگارنده به ياد دارم که تعدادي از اسـاتيد دانشـگاه تهران که بيمارسـتان آريا را در شـمال 
دانشـگاه تهـران و کنـاره بلـوار کشـاورز، اّول خيابان وصـال راه انـدازي کرده بودنـد، از خدمات 

بيهوشـي دکتر فر اسـتفاده مي کردند.
 بـه دنبـال اسـتقرار آقـاي دکتر فر در دانشـگاه تهـران، آقـاي دکتر عبـداهلل مرتضوي در 
سـال 1333 با عنوان دانشـيار جذب گروه جراحي دانشـگاه تهران شـد. در سـال 1334 مرحوم 
دکتـر تشـيد با اخـذ تخصصي بيهوشـي و مراجعت از امريـکا به جمع دو بيهوشـي دهنده قبلي 
دانشـگاه تهران پيوسـتند و در بيمارسـتان ولي عصر که مرکز درمان بيماران سـرطاني بود کار 
خود را آغاز کردند. آنچه من يادم هسـت، اين سـه اسـتاد پيشکسـوت بيهوشـي دانشگاه تهران 

هميشـه بـا هم مخالف بودنـد و هر کـس راه و روش خـود را مي رفت. 
مرحوميـن دکتـر تشـيد و دکتر مرتضـوي هم از سـرآمدان رشـته بيهوشـي در آن دوران 
بودنـد و فعاليت هـاي آموزشـي و تأليفـي دکتـر تشـيد برتـر از دکتر فـر و دکتر مرتضـوي بود. 
مديريـت مرحـوم دکتـر فـر تا سـال 1349 در گروه بيهوشـي ادامـه يافت و پـس از آن مرحوم 

دکتـر تشـيد مدير گروه بيهوشـي دانشـگاه تهران شـد. 
دکتـر تشـيد متولـد 1306 در تهـران اسـت. تحصيالت مدرسـه و دبيرسـتان و پزشـکي 
را در تهـران انجـام داده و بـراي تخصـص بـه نيويورك رفته اسـت. در سـال  1334 بـه ايران 
 برمي گردد و با عنوان رئيس درمانگاه جذب دانشـگاه تهران مي شـود و در بيمارسـتان ولي عصر 

که بخش سرطان بود شروع به کار مي کند.
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دکتر محمداسماعيل تشيّد
فصل چهارم
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مصاحبـه بـا مرحوم دکتر تشـيد توسـط مجلـه پادهش انجام شـده بود و نسـخه اي از آن 
را کـه در اختيـار مـن )نگارنده( بـود، عيناً تايپ و اسـتفاده کردم:

  اسـتاد، پيـش از پيگيـري هـر صحبتـي اجـازه مي خواهـم سپاسـگزاري مـا را از بابت 
قبول انجام اين مصاحبه بپذيريد. بي تعارف مايل هسـتيم اين گفت و شـنود به صورت بسـيار 
خودمانـي و صميمانـه صـورت گيـرد تا شـايد بعضـي گفته هاي فرامـوش شـده و ناگفته هاي 
الزم بـه گفتـن بـراي ثبـت در تاريخ بيهوشـي ايـران فراهم آيد. تـا آنجا که حضـور ذهن دارم 
فرهنگسـتان علـوم پزشـکي نيـز زماني در صـدد بود تا بـه نوعي به گـردآوري تاريخ شـفاهي 
بيهوشـي بپـردازد و در ايـن مسـير گام هايـي نيـز برداشـته شـد که متأسـفانه به دليـل برخي 

مشـکالت، ناتمام باقـي ماند. 
مـن به شـخصه عالقه مندم تـا در محضر اسـتاداني همچون حضرتعالي که پيشکسـوت 
و اُسـوه امثـال مـن بـه شـمار مي روند حاضر شـوم و به ثبـت و ضبط مسـايلي بپـردازم که در 

محضر اسـتاد مطرح مي شـود.
  دکتر تشـيد: شـما هر چه دوسـت داريد بپرسـيد. اما راسـتش من فقط در مورد خودم 
و تاريخچـة زندگـي خـودم مي توانـم صحبـت کنـم. در مـورد کليـت تاريخ بيهوشـي ايـران و 
افـراد ديگـر شـايد نتوانم، چون حافظـه ام يـاري نمي دهد و فراموشـي اجازه نمي دهـد در مورد 
تاريخچـه بيهوشـي و ايـن قبيل مسـائل حـرف بزنـم. در اين مورد شـايد افراد جوان تر بيشـتر 

بتواننـد کمک کنند.
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  دسـت بـر قضـا ما هم مايل هسـتيم که جناب اسـتاد بيشـتر در مورد خودشـان حرف 
بزننـد. اجـازه مي خواهـم در مـورد روال مصاحبـه توضيـح بدهم که متـن فراهم شـده از روي 
نـوار پيـاده خواهـد شـد و متن فراهم آمـده روي کاغذ مورد مالحظه اسـتاد قـرار خواهد گرفت 
و بعـد از تأييد از سـوي اسـتاد به چاپ خواهد رسـيد. البتـه مقداري از حرف هـا پيرامون زندگي 
حضرتعالـي در کتـاب »جشـن نامه دکتـر محمداسـماعيل تشـيد« کـه بـه همـت خانـم دکتر 

سـيندخت دهش آماده شـده، آمده اسـت.
  دکتـر تشـيد: خـوب، پـس اگر چيـزي در آنجـا از قلم افتاده باشـد مـن در اينجا اضافه 

مي کنم. لطفاً شـما هيچ رودربايسـتي نداشـته باشـيد و برويم سـر اصل مطلب.

  بـه عنـوان پرسـش اول، اسـتاد لطف کنند و کمـي در مورد تاريخچة زندگي شـخص 
خودشـان براي مـا بگويند.

  دکتـر تشـيد: مـن در سـال 1306 هجـري شمسـي در تهران متولد شـدم. تحصيالت 
دوره ابتدايـي، دبيرسـتان و دانشـکده پزشـکي را در ايـران انجـام دادم. بعد رفتم آمريـکا و دورة 
تخصص بيهوشـي را در آنجا گذراندم. در سـال 1336 برگشـتم ايران و خيلي زود وارد دانشـگاه 
تهران شـدم. آن زمان يک گروهي در دانشـگاه تهران مصدر کار بودند که متأسـفانه هيچ کار 
قابـل توجهـي هم انجام نـداده بودند. يک تعـداد رزيدنت گرفته بودند کـه همين طور بي برنامه 
و بي حسـاب و کتـاب آنهـا را بيشـتر بـه بيمارسـتان هاي خصوصـي فاقد اسـتاد و سرپرسـت، 

مي فرسـتادند و بعـد از دو سـال هـم يک گواهي تخصصـي به آنهـا مي دادند.
راسـتش مـن ديـدم وضعيت خيلي آشـفته و نابسـامان اسـت. واقعيـت اين بود کـه در آن 
زمـان از نظـرگاه علمـي هيچ کس چيـز زيادي در مورد بيهوشـي نمي دانسـت. بيهوشـي يي که 
تـا آن زمـان بـه مريض مي دادنـد از نـوع drop open بود. بيهوشـي نوين را که شـروع کردند 
آغـاز کار يکـي بـا تيوپنتال بود کـه در رگ تزريق مي کردند. شـل کننده عضالني فالکسـيديل 
هـم بـود کـه آن را هم تـوي رگ تزريـق مي کردند، بدون اينکـه عمل ريـورس را انجام بدهند. 
و شـما مي دانيـد که اسـتفادة توأمـان از دو داروي خطرنـاك چه عواقبي مي تواند بـراي بيمار در 
بـر داشـته باشـد. اوضـاع به نظر مـن خيلي خطرنـاك مي نمـود. در عين حال شـرايط وقت هم 
وظيفـة سـنگيني بـود و هم فرصتي طاليـي براي کار و خدمت به شـيوة علمي. متأسـفانه بايد 
بگويـم آنهـا کـه پيـش از مـن و مقـدم بر من بودنـد کاًل بـه فکر علم بيهوشـي نبودنـد. در آن 
زمـان تـازه کتاب وايلي در انگلسـتان به نـام A Practice of Anaesthesia چاپ شـده بود. 
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مـن شـروع بـه ترجمه اين کتاب کـردم. از اين گذشـته مقاالتي را که در نشـريات علمي 
وقـت انگلسـتان چاپ مي شـد تهيـه و ترجمه و چـاپ مي کردم تـا اينکه در سـال 1344 اولين 

انتخاب روش بيهوشـي« منتشـر کردم.  کتابـم را به نام »
کتـاب در چـاپ اول 340 صفحـه بـود کـه حـاال حـدود 1000 صفحه شـده اسـت. اين 
کتـاب 3 بـار تجديـد چاپ شـد. چاپ اول کتـاب به عنوان کتاب برگزيده سـال انتخاب شـد و 
اسـتقبال بسـيار خوبـي از آن بـه عمـل آمد، يعني بازار سـياه پيدا کـرد و بعد از ده سـال تجديد 

چـاپ شـد. ايـن کتاب به واقـع دريايـي از اطالعات تـازه و بـه روز در مورد بيهوشـي بود. 
بعـد مـن رفتـم سـراغ فارماکولـوژي و به کمـک دکتـر کاووسـيان دو جلد کتـاب درباره 
فارماکولـوژي داروهـاي بيهوشـي تدويـن و چـاپ کرديـم. در اينجـا بايد بگويم کـه همة اين 
کتاب هـا از طـرف دانشـگاه تهران يا بعدها از سـوي جهاد دانشـگاهي چاپ مي شـد. ما سـعي 
مي کرديـم اطالعـات کافـي در اختيار بيهوشـي دهنده ها قـرار بدهيم تـا خداي ناکـرده از روي 

ندانم کاري، دسـت بـه تزريق داروهـا نزنند.
در آن زمـان از ايـن اتفاقـات مي افتـاد، مثـاًل داروي نسـدونال را در شـريان يـک دختـر 
مريض هفده سـاله تزريق کرده بودند و در نتيجه دسـت دختر بيچاره سـياه شـده بود. در چند 
مـورد احتـراق، بـر اثـر کاربرد دسـتگاه کوتـر در محل خروج اتـر و اکسـيژن اتفاق افتـاده بود! 
خالصـه اينکـه مقـاالت مـا در آن موقع همگـي از نظر علمي آثار سـطح باال بودنـد. آن زمان 
هيچ گونـه درك و دريافـت علمـي از بيهوشـي وجـود نداشـت، شـرايط به اين مي مانسـت که 
تيـغ را داده باشـند دسـت زنگي مسـت. آخـر آدم وقتي علم را به شـيوه علمي نياموخته باشـد، 
فارماکولـوژي ندانـد، چطـور مي تواند کارش را درسـت انجام بدهد؟! بله، مـن اولين خدمتي که 
کـردم تهيـه و چـاپ کتاب هـاي بـه روز در مـورد بيهوشـي بـود. در تجديد چـاپ کتاب ها هم 
بـه اطالعـات اوليـه اکتفا نمي کـردم و اطالعات بـه روز را در چاپ هـاي بعـدي وارد مي کردم.

در مـورد جزوه هـاي چاپـي خـودم بايد بگويم ايـن جزوه ها به مـرور زمان بـا تجديد نظر 
و اصالحـات و اضافـات الزم، مـورد تجديـد چاپ قرار گرفتنـد. در عين حال جـزوه اي از من با 
عنـوان »نصايـح« بـه چاپ رسـيد که چاپ هاي متعـددي از آن به بـازار آمد. در عيـن حال کار 

ديگـر من در زمينة »بيهوشـي کامـل به روش داخـل وريدي« بود. 
در زمينـه تحقيقـات و کارهـاي ابداعـي ام بعـداً صحبـت مي کنيـم. در ضمـن مـن روي 
پروژه هـاي تحقيقـي زيـادي کار کـرده ام که چون شـرح آنهـا در کتاب خانم دکتـر دهش آمده 

اسـت لـذا اصـواًل در اينجـا وارد صحبـت دربارة آنها نمي شـوم. 
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غيـر از اينهـا مـن البتـه مطالـب ديگـري کـه مرتبط با بيهوشـي نيسـت به اصـالح هم 
نوشـته ام کـه از نظـر خـودم مهم ترينشـان کتابچه اي بـه نام »نصايـح« اسـت. در اين کتابچه 
مـن ايـن بحـث را پيـش مي کشـم شـيوه زندگـي که چـه رژيـم غذايي بـراي فرد مناسـب تر 
اسـت، خـوردن چـه مـواد و غذاهايـي سـبب آسـيب ديـدن قلـب مي شـود و در مورد مسـائل 
مختلـف نظيـر پروتئين هـا، چربي هـا و غيـره بحث مي کنـم و البتـه در انتها بـه مخاطب رژيم 
غذايـي سـالمي را کـه مانـع از ابتـالء وي به انـواع بيماري ها مي شـود پيشـنهاد مي دهم. حاال 
مـن فقـط دارم از جنبـه فعاليـت آموزشـي صحبـت مي کنم و بعد کـم کم به جنبه هـاي ديگر 

هم خواهيم رسـيد. 
در آن زمـان باالخـره بـه من مقام دانشـياري دادند و بعدها مدير گروه و سـرانجام اسـتاد 
شـدم. آن وقـت اختيار کار افتاد دسـت مـن. آن وقت من هم بـراي روال جديد کار در بيهوشـي 
دسـت بـه کار شـدم. بـراي دسـت اندرکاران برنامـة آمـوزش هفتگي، آمـوزش بالينـي، برنامه 
چرخشـي و تشـکيل سـمينارها را تـدارك ديـدم و به نظرم در ايـن زمان بود که کم کـم دوران 

شـکوفايي بيهوشي شـروع شد.
البتـه در ايـن زمان دانشـگاه هاي ديگر هم وارد گود شـدند، مثاًل دانشـگاه ملي سـابق در 
ايـن حيطـه بـه راه افتاد، دکتـر مجيدي در آنجا بود و او گروه خوبي درسـت کـرد که خوب هم 
کار مي کردنـد. در اينجـا بايـد از دکتر حسـني در دانشـگاه علوم پزشـکي ايـران و دکتر قيامت 

در دانشـگاه شـهيد بهشـتي براي تالش هاي سازنده شـان ياد کنم.
کمـي بعـد قطار بيهوشـي در شهرسـتان ها بـه راه افتـاد، براي مثـال دکتر بردبـار و دکتر 
رحيمي در اصفهان کارشـان را شـروع کردند، همين طور در تبريز توسـط آقايان دکتر شـاهگلي 
و دکتـر فتحـي اقداماتـي صـورت گرفت. بيمارسـتان نمازي شـيراز به سرپرسـتي دکتر لطفي 
جلوتـر از سـاير مراکـز بـود. در ضمن دکتر محمدحسـن اسـماعيلي سـال هاي متمـادي براي 
تکميل بخش بيهوشـي زحمت کشـيد گرچه متقدمين قبل از ايشـان کار را شـروع کرده بودند. 
مـن در آن زمـان از ديـدن پيشـرفت هاي بيهوشـي خيلي لذت مي بـردم و مـدام در حال 
ترجمـه و تأليـف و کار کـردن بـودم. خـوب، بعد کـه فهميدم مقـدار کافي اطالعـات پايه اي را 
آمـاده کـرده و در اختيـار نيازمنـدان گذاشـته ام آن وقـت رفتم سـراغ کارهاي شـخصي خودم. 

مقاالتـي نوشـتم و تحقيقات و ابداعاتي در زمينه بيهوشـي انجـام دادم.

  لطفاً در مورد مقاالتي که از شما در نشريات خارج کشور چاپ شده توضيحاتي بفرماييد.
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  دکتـر تشـيد: مقاله هـاي بسـياري از مـن )40 مقاله( در نشـريات داخل و خارج کشـور 
چـاپ شـده کـه البتـه در اينجـا نه فرصت ذکـر همة آنها هسـت و نه ايـن کار ضرورتـي دارد. 
امـا يکـي از مقـاالت مهم مـن که در بريتيـش جورنال چاپ شـد در مـورد لوله اي موسـوم به 
S-Tube اسـت کـه مـن مبـدع و سـازندة آن بودم و حتـي تا همين اواخـر در اروپا نيـز از آن 

مي شد. اسـتفاده 
ايـن لولـه در آلمـان غربي آن زمـان به صورت انبـوه و تجاري توليد مي شـد و توليد انبوه 
آن قريـب بيسـت سـال در آلمـان ادامه داشـت. اين لولـه و اختـراع آن در ادارة ثبـت اختراعات 

آلمـان بـه ثبت رسـيد و به اسـم »لولة دانشـگاه تهران« معـروف بود.
ايـن وسـيله توسـط شـرکت Willy Rusch کـه بزرگ ترين شـرکت سـازنده وسـايل 
السـتيکي و پالسـتيکي در آلمان و آمريکا اسـت به توليد انبوه رسـيد و موفقيت بي سابقه اي در 
اروپـا کسـب کـرد، به طوري که در کلية مراکز پزشـکي اروپـا از آن براي لوله گذاري اسـتاندارد 
بيني اسـتفاده مي کردند، اين وسـيله از سـال 1346 به مدت 20 سـال در کاتالوگ هاي شـرکت 
Willy Rusch گنجانيـده شـده بـود. اما اختراعي که به نظر خودم بسـيار جالـب و ارزنده بود 

لولـة کاف دار دهاني – حلقي )CPT( اسـت.

  آيا اختراع اين لوله به نام خود حضرتعالي به ثبت رسيد؟
  دکتـر تشـيد: بلـه. در ادارة ثبـت شـرکت ها و مالکيت صنعتي تحت شـماره 26046 در 

تاريخ 1377/10/21 ثبت شـده اسـت.
مطلبـش هـم در بريتيـش جورنـال چـاپ شـد. در ايـران هم به همت شـرکت سـوپا به 
توليـد انبـوه رسـيد. البته مشـابه انگليسـي اين لوله هم هسـت. مزيـت لولة من اين اسـت که 
نيـازي بـه ورود به داخل تراشـه نـدارد و در موارد وجود راه هوايي دشـوار امکاناتـي در اختيار ما 
قـرار مي دهـد کـه بـه هيچ وجه مـا را با عـوارض ناشـي از لولـة اندوتراکئـال مواجـه نمي کند، 
چـون اصـاًل وارد تراشـه نمي شـود و الجـرم در مـواردي نيـز کـه ما قادر بـه لوله گـذاري براي 

مريض نيسـتيم، بسـيار کمک کننده اسـت.
در ثانـي توجـه داشـته باشـيد کـه قيمـت ايـن لوله فقـط 1700 تومان اسـت حـال آنکه 
لوله هـاي انگليسـي موجود در بازار، که مشـابه کار لولـه اختراعي مرا انجـام مي دهند به قيمت 

يکصد هـزار تومـان به فروش مي رسـند. 
مـا سـال ها بـا ايـن لولـه کار کرده ايم حتـي همين امـروز که شـما براي مصاحبـه با من 
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آمديـد مـا با ايـن لوله کار کرديم و ثابت شـده که ايـن لوله عوارض لوله هاي سـاخت انگليس 
ندارد. را 

لوله هـاي انگليسـي حجيم انـد والجرم به سـختي مي شـود آنهـا را وارد گلـوي بيمار کرد 
امـا لولـة ابداعـي مـن لولـه اي نـرم و نـازك اسـت و بنابرايـن تحمـل آن بـراي بيمـار بسـيار 
راحت تـر و بي عارضه تـر اسـت، بـه ويـژه در موقعيـت لوله گذاري هـاي دشـوار و ناممکـن. امـا 
بـا وجـود مزايـاي فـراوان، اين اختـراع مورد اسـتقبال همکاران چنانچـه بايد قـرار نگرفت زيرا 
 لولـه جنـس ايرانـي بـود و در مقابل رقيـب گردن کلفتي نظير ماسـک الرنژه که انگليسـي بود 

قرار گرفت. 
همـکاران مـا هيـچ گاه توجـه نکردند کـه در مـوارد لوله گذاري هاي مشـکل، اين وسـيله 
بـه مراتـب کارسـازتر از ماسـک الرنژه اسـت حال آنکـه اين حقيقت در بيمارسـتان مهـر و در 
مـوارد متعـددي بـراي مـا به اثبات رسـيده اسـت. عارضه گلودرد که در لولة انگليسـي هسـت 

در لوله هـاي ما اصـواًل وجـود ندارد.

  جنـاب اسـتاد، مـا مايـل هسـتيم دوبـاره کمـي به عقـب برگرديـم و در مـورد فضاي 
پـرورش خانوادگـي و خصوصي شـما بشـنويم؟ دلمان مي خواهد بيشـتر در مورد زندگي اسـتاد 

در دوران کودکـي و نوجوانـي و خانـواده و... بشـنويم و بدانيم؟
  دکتـر تشـيد: مـن در خيابـان اميريه تهران و به طور مشـخص در خيابـان انصاري که 
خانـه پـدري مـن در آنجا بـود به دنيا آمـدم. مرحوم پدرم در مجلس شـوراي ملـي وقت تقريبًا 
سـمت قاضـي داشـتند. در عين حال به کار انتشـارات مجلـه عالقمند بودند و مجلـه اي به نام 
»تاريخـي« نيـز چـاپ مي کردند و شـايد اصاًل پـدر من بود که بـذر عالقه به نوشـتن و کار در 

اين حيطه را درون من کاشـت و پـرورش داد.

  شـايد بي لطف نباشـد بپرسـم که حضرتعالـي در دوران تحصيل از جملـه دانش آموزان 
به اصطالح درسـخوان بوديـد يا معمولي؟

  دکتـر تشـيد: نه، من در دورة تحصيـالت مقدماتي و دبيرسـتاني دانش آموزي معمولي 
بـودم. يعنـي آنقـدر درس مي خواندم کـه از پس امتحانات برآيـم و نمرة قبولي بگيـرم. تصادفًا 
در پايان دورة تحصيالت دبستاني شاگرد اول شدم. دوره تحصيالت دبيرستاني را در دبيرستان 

شـرف به پايان رساندم.
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  در محيـط خانوادگـي شـما روش هـاي تربيتـي مرسـوم آن زمـان مثـاًل تنبيـه بدنـي 
متـداول بود؟

  دکتـر تشـيد: خيـر. پـدرم شـش تـا بچه داشـت و خانـه آنقدر شـلوغ بود که نمي شـد 
وقـت زيـادي را صـرف همة آنها کرد. البته مرحوم پدرم خيلي دوسـت داشـت که بـرادر بزرگم 
وارد حرفـه پزشـکي شـود که متأسـفانه بـه آرزويش نرسـيد چون بـرادرم در امتحانـات کنکور 

قبول نشـد.

  جنابعالي چه سالي وارد دانشگاه شديد؟
  دکتر تشيد: مهرماه سال 1325

  لطفاً کمي در مورد شرايط آموزش پزشکي در آن زمان براي ما توضيح بدهيد.
  دکتـر تشـيد: در آن زمـان اسـتادان معـدود و البتـه همگـي شـناخته شـده بودنـد. 
بعضي هاشـان هـم آدم هـاي باسـوادي بودنـد. امـا مکالمة حضـوري با اسـتاد و گفت و شـنود 
بـا وي رايـج نبـود. اسـتاد مي آمـد و در کالس هاي شـلوغ وقت درسـش را مـي داد و مي رفت. 
در آن زمـان افـرادي نظيـر دکتـر عزيزي، دکتـر فريد، دکتر حبيبـي، دکتر قريب، دکتـر اقبال، 
دکتـر صالـح، دکتر ميـر، دکتر عدل، دکتـر وکيلي و دکتر شمسـا از جمله اسـتادان فرهيخته و 

شـناخته شـده محسـوب مي شدند.

  برداشت شما از بيهوشي در زمان تحصيل در دانشکده پزشکي چه بود؟
  دکتـر تشـيد: آن موقـع هنوز بيهوشـي به مفهـوم مدرن در ايران مرسـوم نبـود. فردي 
بـه نـام رسـتم خـان کـه اصليتـش روس بـود در بيمارسـتان پهلوي سـابق کنار دسـت جراح 
مي ايسـتاد و بـه بيمـار قطـره قطـره اتـر مـي داد. چنـد نفـر هـم دسـت و پـاي بيمـار را نگـه 
مي داشـتند که از تخت عمل سـقوط نکند. اين رسـتم خان اصاًل تحصيالت پزشـکي نداشـت 
حتـي نـرس هم نبود. بـه همين دليل هم بود که وقتـي من از آمريکا برگشـتم از ديدن اوضاع 
نابسـامان اينجـا خيلـي دلخور شـدم، چـون مي ديدم هيچ نظام علمـي و مدوني بـر امور جاري 
نيسـت. آنهايـي کـه وارد حيطة بيهوشـي مي شـدند نـه به علـم روز مجهز بودند و نـه کتاب ها 
و جـزوات علمـي بـه روز را در اختيـار داشـتند، يعنـي به عبارت ديگر در اينجا بيهوشـي اساسـًا 

علـم نبود.
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  اولين باري را که وارد اتاق عمل مجهز به دستگاه بيهوشي شديد به ياد داريد؟
  دکتر تشيد: اين اتفاق در آمريکا براي من افتاد.

  عالقه شما به بيهوشي از کجا شروع شد؟
  دکتـر تشـيد: مـن تـا آن موقـع کـه از کشـورمان خـارج نشـده بـودم چيـزي در مورد 
بيهوشـي مدرن نمي دانسـتم. اما در آمريکا که بودم رشـته هاي مختلف را بررسـي کردم و بعد 
اينطـور بـه نظرم رسـيد که بيهوشـي رشـته جديدي اسـت که بـه درد مملکت مـا مي خورد و 
ايـن کشـور بـه آن نيـاز دارد. پس سـعي کردم تمرکـز خودم را صرف اين رشـته کنـم و در آن 

بـه تبحر و کارآيي برسـم.

  لطفاً از استادان و محيط تحصيل خود در آمريکا براي ما بفرماييد؟
  دکتـر تشـيد: در نيويـورك مديـکال کالـج که بودم اسـتادي به نام دکتر فيرو داشـتيم. 
اسـتاد ديگـري هـم داشـتيم، دکتر بهنام کـه ديابت داشـت و پاهايـش را قطع کـرده بودند اما 
علي رغـم وضعيـت جسـماني خرابش اسـتاد طـراز اولي بـود و اطالعـات خيلي خوبي داشـت. 

اسـاتيد ديگر علـوم پايه تدريـس مي کردند.

  آن زمان در آمريکا از چه داروهايي براي بيهوشي استفاده مي شد؟
  دکتـر تشـيد: اتـر بود، کلـرور دتيل، نايتروس اکسـايد بود و کم کم اسـتفاده از تيوپنتال 

رواج پيـدا کرده بود.

  در دورة رزيدنتي خودتان همکار ايراني نداشتيد؟
  دکتـر تشـيد: خيـر. من وقتي برگشـتم تنهـا بودم. البتـه دو نفر ديگر هـم که تحصيل 
کـردة انگلسـتان بودنـد حضـور داشـتند، منتها نيـروي خـود را صـرف کار در بيمارسـتان هاي 
خصوصـي مـي کردنـد کـه در آن زمان سـخت طالـب حضور متخصص بيهوشـي بودنـد؛ لذا 

عالقمنـد بـه کار آکادميـک و پايه اي در بيهوشـي نبودنـد، يعني وقتش را نداشـتند.

  دورانـي کـه از آن حـرف مي زنيـم يعنـي دوران رزيدنتـي شـما، مصـادف بـا تحوالت 
 حـاد سياسـي در ايـران و حضـور و سـرانجام سـرنگوني دکتر مصدق در سياسـت ايران اسـت. 
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آيا حضرتعالي هرگز گرايش هاي سياسي مشخصي داشته ايد؟
  دکتر تشـيد: خير. من هميشـه غرق در کار خود و سـرگرم به تحقيق، ترجمه و تأليف 

و آموزش بودم.
در اين بخش از مصاحبه دکتر دروديان عکس قديمي شـخصي را در اختيار اسـتاد تشـيد 
قـرار دادنـد و نظـر ايشـان را در مورد عکس و صاحب آن جويا شـدند. اسـتاد تشـيد با لبخندي 

تلـخ و نوعي تأثر انسـاني ملموس در پاسـخ چنين گفتند:
  دکتـر تشـيد: ايـن آقاي فاريگر همان کسـي اسـت کـه اختراع مـرا از مـن دزديد و به 

نـام ديگـري به ثبت رسـاند. يهـودي بود و از آلمـان اخراجش کـرده بودند.

  البته ايشـان در 1338 شمسـي فوت کردند و حضرتعالي در آن زمان در ايران تشـريف 
داشـتيد، آيـا در اين مدت درصدد پيگيـري ماجرا برنيامديد؟

  دکتـر تشـيد: مـن طـرح خودم را از سـر جواني و صداقـت در اختيار وي قـرار دادم و او 
بـه مـن قـول داده بـود که آن را به اسـم مـن توليد کند. بعد من برگشـتم ايران و منتظر شـدم 
و آن وقـت بعـد از گذشـت يـک سـال دريافتـم که طرح مـن به اسـم دو نفـر آمريکايي چاپ 
شـده اسـت. در واقـع فاريگـر آن را به نـام کمپاني خودش به ثبت رسـانده بود. يادم اسـت من 
تـا مدت هـا مرتـب پيـش او مي رفتـم و او هر بار قـول چاپ و سـاخت طرح مرا به مـن مي داد 
امـا در عمـل اختـراع مـرا از مـن دزديـد، شـايد چون مي دانسـت کـه اگـر آن را به اسـم افراد 
آمريکايـي بـه ثبت برسـاند فـروش بهتري خواهند داشـت. تـالش من براي تمـاس گرفتن با 

وکيل ايشـان بي ثمـر بود.

  حاال از پي گذشت اين همه سال چه احساسي نسبت به آقاي فاريگر داريد؟
  دکتـر تشـيد: هنـوز هـم بعد از نمـاز، از خدا مي خواهم او را بفرسـتد به جهنـم، چون او 
اختـراع مـرا از مـن دزديـد. او بارهـا مرا به محل کارخانه اش کشـيد تـا اختراع خـودم را برايش 
شـرح بدهـم و بعـد کـه از چنـد و چـون موضـوع سـر درآورد آن را دزديـد و به خاطر پـول، به 
اسـم ديگـران ثبـت کـرد. او مي دانسـت که اگر اسـم مختـرع آمريکايي باشـد اختـراع فروش 
بهتـري خواهـد داشـت تـا اگر به اسـم يک ايراني ناشـناخته روانه بازار بشـود. شـهرت ايشـان 
در سـاخت اوليـن دسـتگاه بيهوشـي با فلوتـر آبي بود بـراي گاز اکسـيژن، نايتروس اکسـايد و 

اتر. تبخيرکننده 
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  در بازگشـت شـما بـه ايـران چنـد نفـر بـه عنـوان متخصـص در حيطه بيهوشـي کار 
مي کردنـد؟

  دکتـر تشـيد: دو نفـر بودند کـه البته تعدادي رزيدنـت هم گرفته بودنـد و به آنها کمي 
کار يـاد مي دادنـد و آنها روانه بازار کار مي شـدند.

  چرا پس از اتمام دورة رزيدنتي در آمريکا نمانديد؟
  دکتـر تشـيد: من به خانواده ام بسـيار عالقه داشـتم و پـدرم هم خيلي اصرار داشـت تا 
مـن برگـردم. ولـي حاال هـم وقتي بـه زندگي ام فکـر مي کنم مي بينم ايران را بيشـتر دوسـت 

دارم.

  يعني حتي حاال هم اگر در موقعيت گذشته قرار بگيريد، ايران را ترجيح مي دهيد؟
  دکتـر تشـيد: بيشـتر تربيـت من در ايران گذشـته بود. من سـه پسـر دارم که هر سـه 
از نوجواني سـاکن آمريکا هسـتند. يکي شـان مهندس اسـت، ديگري چشم پزشک متخصص 
تـه چشـم و سـومي متخصـص کامپيوتر. آنها بـا خانواده هايشـان در آمريکا زندگـي مي کنند و 

راضـي نيسـتند از آنجـا دل بکننـد، همان جـور که من هـم نمي توانم از اينجـا دل بکنم.

  استاد، شما در دورة رزيدنتي ازدواج کرديد؟
  دکتر تشـيد: نه، من پس از بازگشـت به ايران ازدواج کردم. پدر همسـرم هم پزشـک 
بـود، از خانـوادة مشـهور شمسـا که در ميان آنها پزشـکان طـراز اول زيادي هسـت، در واقع در 

شـجره نامه آنها هفت پشـت پزشـک يا پزشـک مجاز ثبت شـده است.

  آيا شما در اوقات مسافرت به آمريکا به محيط دوران رزيدنتي خودتان سر مي زنيد؟
  دکتـر تشـيد: خيـر، من سال هاسـت که ديگـر به آمريکا نرفتـه ام. بچه هايم بـا خانواده 

مي آينـد اينجـا و ما همديگـر را مي بينيم.

  برگرديـم بـه يکـي از مباحث قبلي. شـما وقتي به ايران برگشـتد چه موضوعي بيشـتر 
از همـه فکرتـان را مشـغول مي کـرد و اصـالح چـه کاري را در اولويـت مي ديديد؟ يادم اسـت 

فرموديـد در ابتـدا آمـوزش رزيدنت ها در سـطح مطلوبي نبود؟
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  دکتـر تشـيد: بلـه، همان طور که گفتم نابسـاماني و غير علمي بودن بيهوشـي مشـغلة 
اصلـي ذهـن مـن بـود. رزيدنت هـاي مـورد اشـاره را هـم مي فرسـتاديم بـه بيمارسـتان هاي 
تخصصـي نظيـر قلـب، پالسـتيک و کـودکان و مامايـي زنـان تـا در آنجا مسـايل پايـه اي را 
بـه صـورت عملـي يـاد بگيرنـد. دو سـال کار مي کردنـد و بعد تخصـص مي گرفتنـد. آن وقت 
آنهـا را بـراي به روز شـدن معلومات علمي مي فرسـتاديم انگلسـتان يـا آلمان تا خودشـان را از 
لحـاظ نظـري و عملـي ارتقاء بدهنـد و برگردند. خود من هم مسـافرت هاي کوتاهـي به مراکز 

بازآمـوزي پيشـرو بـراي بروز کـردن اطالعات خـود انجام مـي دادم.

  شما چه سالي مدير گروه شديد؟
  دکتـر تشـيد: 1349. البتـه مـن در تمـام آن دوره مشـغول ترجمـه و تأليف بـودم و در 
فاصلـة 1336 تـا 1349 کتاب هـا و مقـاالت بسـياري نوشـتم و ترجمه کردم. من اولين کسـي 
بـودم کـه از آمريـکا مي آمـدم، دو نفر ديگـر هم البته قبـل از من بودند که از انگليس برگشـته 

بودند. 

  انـگار دکتـر جهانشـاه صالـح يـک فرانسـوي را بـا خودشـان آورده بودنـد کـه البتـه 
متخصـص بيهوشـي هـم نبودنـد؟

  دکتـر تشـيد: او را پروفسـور عـدل آورده بود. اسـمش آقاي بوئه بود که در بيمارسـتان 
سـينا بـراي پروفسـور عـدل بيهوشـي مـي داد. دسـتگاهي هم بـا خـودش آورده بـود که فقط 
بـراي کارهـاي پروفسـور عدل از آن اسـتفاده مي کرد، کسـي هم چيـزي از اين آقـاي بوئه ياد 

نگرفـت. خـود مـن هم هيـچ ارتباطي بـا اين فرد نداشـتم.

  پـس حضرتعالـي از سـال 49 بـه بعـد بـود کـه برنامه هـاي مـورد نظـر خودتـان را به 
مرحلـه اجرا گذاشـتيد؟

  دکتـر تشـيد: بلـه، برنامه هـاي هفتگـي دوره اي بـراي آمـوزش گذاشـتيم، حتـي اين 
شـرط را اجبـاري کرديـم کـه اگـر فـردي بـراي طـي يـک دورة يک سـاله آموزش تئـوري و 
عملـي بـه يکـي از دانشـگاه هاي معتبر خارجـي نرود به مقـام اسـتادياري ارتقاء پيـدا نمي کند 
همين طـور از اسـتادياري به دانشـياري. بيشـتر افراد را هـم براي طي اين دوره ها به انگلسـتان 

مي فرستاديم.
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  اسـتخدام متخصصـان بيهوشـي بـه عنـوان عضو هيأت علمـي در زمان شـما صورت 
گرفت؟

  دکتر تشـيد: حدود 8 اسـتاديار بيهوشـي در زمان من اسـتخدام شـدند که فعاًل همگي 
در سـمت اسـتادي – دانشياري هسـتند و چند نفر هم مشـمول بازنشستگي شده اند.

  در زمان برگشت شما به ايران برخورد جراحان با متخصصان بيهوشي چگونه بود؟
  دکتر تشـيد: راسـتش جراح ها متخصصان بيهوشـي را به زحمت به عنوان متخصص 
مي پذيرفتنـد. بيهوشـي بـه نظر آنهـا يک تخصص درجـه دو بود مخصوصاً پيـش از اينکه من 

فعاليت هايـم را در راسـتاي ارتقاء بيهوشـي انجـام بدهم اين رويه سـخت جاري بود.

  از جراحان معروفي که با آنان کار کرده ايد کدام ها را به خاطر داريد؟
  دکتـر تشـيد: يکي شـان دکتـر هاشـميان بودنـد کـه مـدت بيسـت و شـش سـال بـا 
هـم کار کرديـم و بـه تازگـي فـوت کرده اند. تحصيل کـرده انگلسـتان بودند. دکتر هاشـميان 
جـراح برجسـته اي بـود و مکتـب جديـدي در جراحـي نو بنـا نهاد. يکـي ديگر دکتر اسـکويي 
بـود کـه ايشـان هـم فـوت کرده انـد. دکتر مجـد، دکتر ولـي زاده هم هميـن طـور. همگي زير 
دسـت دکتر هاشـميان تربيت شـده بودند. شـاگرد ديگر اسـتاد هاشـميان، آقاي دکتر عطري، 
هم اکنـون جزء جراحان مشـهور هسـتند. بـا آقاي دکتر کاظمي کـه از آمريکا آمـده بودند، ابتدا 
روي سـگ و سـپس روي انسـان جراحي قلب و جراحي به کمک هيپوترمي را شـروع کرديم.

  آيـا حضرتعالـي اطـالع داريد که تا مقطـع انقالب 57 ما چند نفر متخصص بيهوشـي 
داشتيم؟

  دکتر تشيد: آمار دقيقي در اين زمينه ندارم که بخواهم عرضه کنم.

  در زمـان انقـالب و بعـد از آن عـده اي از متخصصان بيهوشـي از کشـور رفتند و ديگر 
برنگشـتند. به نظر شـما انقالب و تبعات آن چه تأثيري روي کيفيت رشـته بيهوشـي داشـت؟

  دکتـر تشـيد: راسـتش مـن تـا آنجا کـه مي دانم بعـد از انقـالب هيچ کس از خـارج به 
ايران برنگشـت و متخصصان بيهوشـي بيشـتر در خود کشـور تحصيل کردند و تربيت شـدند. 

يعنـي متخصصـان بعد از انقالب بيشـتر محصـول فرآيند آموزشـي داخل کشـور بوده اند.
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  در مقطـع انقـالب فرهنگـي و تعطيلـی دانشـگاه ها شـما هنـوز در دانشـگاه تشـريف 
داشـتيد، اوضـاع پديـد آمـده و تبعـات جنـگ چه تأثيـري روي کار شـما داشـت؟

  دکتـر تشـيد: تبعـات جنگ روي برنامه هايي که مي خواسـتم انجامشـان بدهم بسـيار 
مأيـوس کننـده و ناگـوار بـود. مجـالت علمي ديگر بـه تهران نمي رسـيد. سـخنرانان نامي به 

نمي آمدند.  ايـران 
مسـافرت علمـي افـراد گروه که قرار بود هر 4 سـال يـک بار انجام شـود به کلي تعطيل 
شـد. همـکاران پي درپـي روانـه پشـت جبهه مي شـدند. سـال ها طول کشـيد تا از تبعـات اين 

جنگ تحميلـي رهايي يابيم.

  نقـش همسـرتان را در فعاليت هـاي پزشـکي خودتـان و مديريـت خانـواده چگونـه 
مي کنيـد؟ ارزشـيابي 

  دکتر تشـيد: سـؤال بسـيار بجايـي را مطرح کرديد، زيـرا به من اين شـانس را مي دهد 
که از همسـرم خانم ليال شمسـا از صميم قلب تشـکر و سپاسـگزاري کنم به خاطر سـال هاي 
پـر از زحمـت و مرارت. سـال هايي کـه گرفتاري هاي گروه، تحقيقات و انتشـاراتم تمـام اوقات 
مـن را پـر مي کـرد و حتي سـاعتي بـراي پرداختن بـه کار و تحصيـل بچه ها فرصت نداشـتم. 
خاطـرم هسـت يکبـار بچه ها گفتـه بودند کي اين مشـق بابا تمام مي شـود! ولي همسـرم با از 
خودگذشـتگي و دل کنـدن از عاليـق جواني نظير ميهماني و مسـافرت رفتـن و غيره تمام هم 

و غـم خود را مصروف سرپرسـتي سـال هاي حسـاس تحصيل بچه هـا مي کردند. 
خوشـبختانه زحمـات ايشـان هم اکنـون بـه بـار نشسـته و بچه هـا تحصيـالت عالـي و 
کارهـاي خـوب پيـدا کرده انـد. بـاري من 3 پسـر دارم که هـر 3 عروسـي کرده انـد، 3 عروس 
 خـوب ايرانـي دارم کـه برايمـان 3 نـوه دوست داشـتني آورده انـد کـه آنهـا هـم هـر 3 پسـر 

هستند!!

  اما شما هنوز محيط کار دانشگاهي را بيشتر دوست داريد؟
  دکتر تشـيد: بله. در دانشـگاه آدم بعد از سـي سـال خدمت بازنشسـته مي شـود و من 
37 سـال در آنجـا دوام آوردم. ولـي بعد محيط دانشـگاه جوري شـد که ديگر دوسـت نداشـتم. 
چنديـن بـار تقاضـاي بازنشسـتگي دادم و درسـت سـر کار هـم نمي رفتم تـا اينکـه باالخره با 

بازنشسـتگي من موافقت شـد.
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  همسرتان با کار سخت شما در محيط دانشگاه چالش و گله اي نداشتند؟
  دکتـر تشـيد: همسـر مـن خـود از خانـواده اي مي آيد که در ميـان اعضاء آن پزشـکان 
معـروف زيـادي ديده مي شـود. پدر همسـرم خودش پزشـک بود. اصـاًل در اين خانـواده از چند 
نسـل قبل پزشـک ديده مي شـود، از زمان وجود پزشـک مجـاز و همچنيـن در دورة دارالفنون. 
عکـس 1 نفـر از اعضاء پزشـک ايـن خانـواده را در موزه لنـدن ديده اند. بنابراين همسـر من از 
ابتدا با مشـغله ها و مسـؤوليت هاي شـاق حرفة پزشـکي آشـنا بوده اند و ايشـان با درك همين 
مسـأله تمـام مسـؤوليت هاي زندگـي در محيـط درون خانـواده را بـر عهـده گرفتنـد و هرگـز 

کالمـي از گله و شـکايت بر زبـان نياوردند.

  محيـط بيهوشـي پـر از اسـترس اسـت. آيا حضرتعالـي هرگز اسـترس هاي محيط کار 
را بـه خانه منتقـل مي کنيد؟

  دکتـر تشـيد: خيـر. مـن در محيـط خانـه هرگـز در مـورد بيهوشـي و همکارانم حرف 
نمي زنـم و اختالفـات و تشـنجات خـارج را بـه خانـه نمي بـرم.

  در دوره هـاي اخيـر مـا کمتـر شـما را در مجامع عمومي بيهوشـي مالقـات مي کنيم؟ 
علتش خسـتگي اسـت يا نداشـتن وقت يـا...؟

  دکتـر تشـيد: مـن اکنـون 82 سـاله هسـتم و جراحي هـاي خطيـري را پشـت سـر 
گذاشـته ام و فکـر مي کنـم کم کـم دارم از رده خـارج مي شـوم. االن نسـل جديـدي روي کار 
آمـده کـه به روزتـر هسـتند. البته من هنـوز تالش مي کنـم اما با اين حـال باز هـم از جريانات 
روز بيهوشـي عقـب مي مانـم. مـن تا چنـد وقت پيش هم در مجامع شـرکت مي کـردم و حتي 

مقالـه هم مي فرسـتادم.

  استاد، نظرتان در مورد تغييرات جديد بيهوشي و داروهاي نوين چيست؟
  دکتـر تشـيد: بـه نظر من خوب و ضروري اسـت کـه آدم هميشـه در جريان تحوالت 

و تغييـرات روز باشـد و روش هـا و داروهاي تـازه را آزمايش کند. 
امـا در ايـن راسـتا فـرد نبايـد تحـت تأثيـر تبليغـات تجـاري قـرار بگيـرد. واقع امـر اين 
اسـت کـه علي رغـم توليـد اين همـه داروهـاي جديد هنـوز فرق چندانـي با هالوتان به چشـم 

نمي خـورد. 
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داروهـاي استنشـاقي پنـج نسـل عـوض کرده اسـت و مرتبـاً قيمـت آنها افزايـش يافته 
اسـت! امـا به راسـتي تفاوت هـاي کيفي آنها بـا مثاًل هالوتان چقدر اسـت؟ من هنـوز در برخي 

بيهوشـي هاي خـاص خـودم از هالوتان اسـتفاده مي کنم.
بـه نظـر مـن در مـورد کمپليکاسـيون هاي هالوتـان در ايـران اغـراق و گزافه گويـي زياد 
مي شـود. مـا در ايـران از هالوتـان زيـاد اسـتفاده کرده ايـم امـا عوارض ايجاد شـده واقعـاً کم و 
انگشـت شـمار بـوده اسـت. امـا با وجود ايـن من قبـول دارم که بايد بـه روز بـود و از روش ها و 

داروهـاي جديد بهـره برد. 
مـن بـه ويـژه بـه داروهاي جديـد داخـل وريـدي چـه نورولپتيک نظيـر ميـدازوالم، چه 
خـوا ب آور نظيـر پروپوفـل و چـه ضـد درد نظيـر فنتانيـل و رمي فنتانيـل عالقـه بسـيار دارم و 

دسـتگاه تزريـق مـداوم مـدرج را دوسـت دارم.

  اسـتاد، شـما کـه بـه مدت نيم قـرن ناظر و شـاهد تحـوالت بيهوشـي بوده ايد ممکن 
اسـت بفرمائيـد بزرگ ترين تحـول چگونـه و از چه زماني اتفـاق افتاد؟

  دکتـر تشـيد: سـؤال خوبي اسـت، هرچند ممکن اسـت از مصاحبه فاصلـه بگيريم، به 
هرحـال باعـث مي شـود کـه من نفسـي تـازه کنم! هـدف مـا از بيهوشـي از بين بـردن درد و 
حافظه اسـت. شـروع بيهوشـي با داروهاي استنشـاقي بوده اسـت، به عبارت ديگر مي بايسـتي 
ميليون هـا نـورون را در کل مغـز تخديـر کنيـم کـه ايـن خـود بر سـميت و عوارض بيهوشـي 

مي کرد.  اضافـه 
تحـول عمـده در بيهوشـي زماني رخ داد که توجه ما به سـوي رسـپتورهاي درد و حافظه 
کشـيده شـد. مي دانيم که اين رسـپتورها تنهـا بخش ناچيزي از مغـز را در اختيار دارند درسـت 
نظيـر جزايـر قنـاري کـه در کنـار اقيانـوس اطلـس قـرار دارنـد! آنچـه در بيهوشـي مـورد نياز 
اسـت بلوکـه کـردن همين رسـپتورهاي درد و حافظه اسـت که بـه راحتي با تجويـز داروهاي 

آنالژزيـک، نورولپتيک انجام پذير اسـت. 
مي دانيـم کـه پديـده بـي دردي و بي حافظگي هـر دو تابع قانـون "همه يا هيچ" هسـتند. 
در stage اول بيهوشـي زايل مي شـوند، لذا اگر به دادن اين هر دو دارو ادامه دهيم، بر شـدت 
بـي دردي اضافـه نمي شـود و فقط ممکن اسـت بر طول مدت بـي دردي افزوده شـود. وقتي به 
اين اصل بيهوشـي رسـپتوري رسـيديم آن وقت سـيل داروهـاي آنالژزيـک و نورولپتيک نظير 
فنتانيل هـا، رمي فنتانيـل، فنوتيازين هـا و بنزوديازپاين هـا به بازار سـرازير شـد که خوشـبختانه 
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تقريباً براي بيشـتر آنها هم آنتاگونيسـت مؤثر عرضه شـده اسـت، ولي در بيشـتر مواقع سرعت 
اثـر و سـرعت دفـع ايـن داروها مـوردي براي مصـرف آنتاگونيسـت باقـي نمي گـذارد. کاربرد 

دسـتگاه تزريق مـدرج مداوم ايـن پديده را تسـهيل مي کند. 
مالحظـه مي شـود که در بيهوشـي مدرن اول بيهوشـي قـرار مي گيريم کـه طبق جدول 
گـودل شـامل بي دردي و بي حافظگي اسـت. من پيشـنهاد يک پـالن چهارم نيز کـرده ام و آن 
پـالن خـواب اسـت کـه اين خـواب بـا خوابـي stage 2 و 3 گنجانيده شـده در جـدول گودل 
متفاوت اسـت. زيرا در مقاطع باالي بيهوشـي پيدايش خواب مقارن با تقال و حرکات شـديد و 
طغيـان رفلکس هـاي کلـي بدن و تنفس اسـت ولي خواب پـالن 4 من خوابي اسـت با آرامش 
کامـل کـه با کم کـردن تزريق خـواب آور نظير پروپوفول، به سـرعت بيمار بيدار مي شـود، زيرا 

در ايـن مقطـع ما فقط رسـپتورهاي خـواب را بلوکه مي کنيم. 
در ايـن پـالن 4 پيشـنهادي اينجانـب، بيمـار ديگـر بـا مـا مکالمـه نمي کند و ايـن وجه 
تشـخيص ايـن پـالن اسـت. در ايـران مـا تقريبـاً از 15 سـال قبـل با بيهوشـي کامـل داخل 
وريـدي آشـنا شـده ايم و بـه آن عمـل مي کنيـم و کاربـرد دسـتگاه هاي پايـش اطمينـان اين 

روش را تکميـل مي کنـد. 
بيمـاران به سـرعت هـوش و حواس خود را بـه طور کامل بازيافته و خـوش و خرم خيلي 
زود بيمارسـتان يـا کلينيـک روزانـه را تـرك مي گويند. اگر بخواهيـم جراحي هاي مـاژور انجام 
دهيـم در هميـن عمق بيهوشـي بـه بيمار يـک دوز کامل شـل کننده عضالني هـم مي دهيم. 
مي دانيـم کـه امـروزه طيف وسـيعي از شـل کننده هـا در اختيار مـا قـرار دارد که به آسـاني در 

پايان عمل قابل برگشـت هسـتند.

  نظـر شـما در مـورد تشـکيالت صنفـي ايجـاد شـده بـراي متخصصـان بيهوشـي 
چيست؟

  دکتـر تشـيد: مـن در گذشـته دور در ايـن مجامـع بـودم و بـه سـهم خـودم فعاليـت 
مي کـردم ولـي بعـد بـه ايـن نتيجه رسـيدم کـه ايـن مجامع بـه نوعـي دارند آلت دسـت يک 
عـده مي شـوند و امـور را بـه سـمت منافـع يک عـده خاص سـوق مي دهنـد. اين بـود که من 
پـاي خـودم را کنـار کشـيدم و از گـود خـارج شـدم. اما امـروزه حتـم دارم افراد صالـح در رأس 

انجمـن قـرار دارند.
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  به نظر شما چه عواملي سبب افت منزلت بيهوشي مي شود؟
  دکتر تشـيد: شـايد من اشتباه مي کنم و با همة دسـت اندرکاران و متخصصان بيهوشي 
در حـال حاضـر آشـنا نباشـم، اما فکر مي کنـم عالقه به مطالعـه و آموزش در حيطه بيهوشـي 
کـم شـده اسـت کـه يک علـت آن نداشـتن انگيزه و فقدان سياسـت تشـويق – توبيخ اسـت. 
نگه نداشـتن حرمت اسـاتيد بازنشسـته و ريش سـفيدان پيش کسـوت باعث شکسـت و ذليل 

شـدن علم و تحقيق در اين کشـور شـده اسـت.

  از نظر جنبه هاي مالي قضيه را چطور مي بينيد؟
  دکتـر تشـيد: بـه گمانـم هميـن جنبـه مالـي و تبعـات آن اسـت کـه باعـث گمراهي 
تعدادي از متخصصان بيهوشـي شـده و آنها را از مسـير اصلي حرفه شـان منحرف کرده اسـت. 
در دوره مديرگروهي خود من، پشـت سـر گذاشـتن دوره هاي آموزش نظري و عملي در خارج 
کشـور اجبـاري بـود. افـراد مي رفتنـد و با خون تـازه اي بـراي کار و خدمت برمي گشـتند. دليل 
خـروج خـود مـن از انجمـن بيهوشـي اين بـود که پيشـنهاد دادم آنهايي که خودشـان دو سـه 
بيمارسـتان را زير دستشـان دارند بيايند و دسـت رفقاي بيکار خودشـان را بگيرند، اما نظر من 
مـورد قبـول قـرار نگرفت، من هم قيد حضور در انجمـن را زدم و آمدم بيرون. هنوز هم شـاهد 
هسـتيم کـه يـک نفر متخصص متنفـذ و متمکن چند بيمارسـتان خصوصي را تحت پوشـش 
خـود دارد و حـال آنکـه خيلي از متخصصان يا بيکارنـد يا به اجبار زير دسـت آنها کار مي کنند.

  آيا در مقام مقايسـه با گذشـته، شـما فکر مي کنيد متخصصان بيهوشـي از جهت مالي 
به جايگاهي که مسـتحق آن هسـتند، رسيده اند؟

  دکتر تشـيد: من در اين مورد اطالع دقيق ندارم. اگر مقصود شـما دانشـگاه باشـد بايد 
بگويم در دوره اي که ما اسـتاد با پيشـينه 37 سـاله بوديم چيزي حدود يکصدهزار تومان حقوق 
مي گرفتيم، اگر ما کار جانبي نداشـته باشـيم خرج مايحتاج روزمره خودمان و شـارژ خانه مان را 

هـم نمي توانيم بدهيم. آيا انصاف اسـت که ما در اين سـن و سـال هنـوز کار بکنيم؟!

  به نظر شما اشکال کار در کجاست؟
  دکتر تشـيد: اشـکال در سـاز و کار کالن مملکتي است. مديريت کارآمد و درك درست 

از موضوعـات وجود ندارد.
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  مـا در بيهوشـي با اين مسـأله مواجه هسـتيم کـه متخصصان اين رشـته خالف ديگر 
رشـته  هاي پزشـکي نمي تواننـد مثـاًل بروند و مطـب بزنند. شـما در زمان تصدي خـود ايرادي 

در ايـن زمينـه نمي ديديد کـه بخواهيد تغييـري در آن ايجاد کنيد؟
  دکتـر تشـيد: عـرض کردم که تـالش من مصروف بر ايـن بود که بتوانـم از اين رويه 
که مثاًل يک نفر چند بيمارسـتان را زير دسـت داشـته باشـد و ديگران بيکار باشـند جلوگيري 
کنـم، کـه در ايـن زمينـه توفيقـي به دسـت نيـاوردم و پـاي خـودم را از قضيه بيرون کشـيدم. 
گمـان مي کنـم برخي از متخصصان بيهوشـي براي خودشـان کلينيـک درد راه انداخته اند اما از 

ميـزان موفقيت اينان خبـري ندارم.

  استاد، نظر شما راجع به آينده بيهوشي در ايران چيست؟
  دکتـر تشـيد: بيهوشـي در ايـران پيشـرفت زيـادي داشـته اسـت چـرا کـه جراحي نيز 
پيشـرفت داشـته و ايـن دو رشـته مجبـور هسـتند کـه همپاي هـم به رشـد و پيشـرفت ادامه 
دهند. حاال ما در کشـورمان اسـتادان بسـيار دانشـمند و زبردسـتي داريم که حضور آنها سـبب 

رشـد و پيشـرفت اين رشـته مي شـود.

  اجـازه دهيـد بـاز هم برگرديم به تاريخ بيهوشـي در ايران و نام هايي کـه در اين حيطه 
مطـرح بوده اند؟

  دکتـر تشـيد: مـن در ايـن مورد چند اسـم به ياد دارم کـه خالصه وار درباره شـان حرف 
مي زنـم. يکيشـان دکتـر امانپور بـود که حاال فـوت کرده اسـت. او هم کار خصوصـي مي کرد. 
در شـهرباني اشـتغال داشـت و از پزشـکان قديمـي بود. به نظـر من روش کارش درسـت نبود 
امـا زحمـت مي کشـيد و وقـت و بي وقـت اگر نيـاز بـود مي رفت سـراغ مريـض. آن موقع صد 
تومـان بابـت هر بيهوشـي اجرت مي دادنـد. فکرش را بکنيـد! بابت صد تومان خـواب و راحتي 

را مي گذاشـت و مي رفت سـراغ کار. 
دکتـر مرتضـوي بـود که خيلـي آدم باسـوادي بود و سـعي مي کرد علـم و آگاهي خودش 
را بـه روز نگـه دارد. ايشـان البته با دکتر فر تهران را بين خودشـان تقسـيم کـرده بودند و از نظر 

تحصيلـي هـم دوره بودنـد. نمي دانم حاال زنده اسـت يا فـوت کرده. 
دکتـر فـر البتـه جـدا از بيهوشـي در کارهاي ديگر هم دسـت داشـت، کارهايـي که هيچ 

ربطي به بيهوشـي نداشـتند. 
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امـا دکتـر مرتضـوي چنيـن خصلت هايـي نداشـت، از لحاظ آکادميـک بهتر بـود و دلش 
مي خواسـت بـه روز باشـد. اوليـن رزيدنت هـا در سـال 39 سـه نفـر بودنـد بـه نام هـاي دکتـر 
اکبـري، دکتـر ارجمنـدي و دکتـر راسـتين. بعد از انقـالب دکتر راسـتين به جـرم فعاليت هاي 

غيـر قانوني اعدام شـد.

  انـگار شـما و دکتـر فـر دو جريـان جداگانـه را هدايت مي کرديـد، يک گـروه زير نظر 
شـما فعاليـت مي کـرد، يک گـروه زير نظـر دکتر فر؟

  دکتـر تشـيد: خيـر، تا زماني که دکتر فر بود نمي گذاشـت سررشـتة کارها دسـت کس 
ديگـري بيفتـد. ايشـان گفتـه بودند تهـران مونوپل من اسـت! اما بعد از بازنشسـتگي ايشـان، 
سررشـتة اوضـاع افتـاد دسـت من. حدود سـال 49 بود که مـن مدير گروه شـدم و فعاليت هايم 

را بـراي پـر کردن خالءهـاي موجود در بيهوشـي پي گرفتم.

  از متخصصان قديمي بگوييد.
  دکتـر تشـيد: در ايـن زمينـه از دکتـر حسـين امامـي و دکتـر مصطفوي بگويـم که از 
آمريـکا آمـده بودنـد. دکتـر اقدمـي و خانـم دکتـر تمـدن اينجا بودنـد و بعـد به آمريـکا رفتند. 
آقـاي دکتـر صفائـي نائينـي بـه کانادا رفتـه و در جايـي نزديک به قطب شـمال کار بيهوشـي 
مي کردنـد. دکتـر بانکـي بود کـه تا آنجا کـه من اطـالع دارم حاال مؤبـد زرتشـتيان در آمريکا 
اسـت. دکتـر فتوحـي و دکتـر قدرتـي هـم از آمريـکا آمده بودنـد اما خيلـي زود جـذب بخش 
خصوصـي شـدند. دکتر دليـري، دکتر عناويم و دکتـر کاظميان از رزيدنت هاي خـوب ما بودند.

  در زمينـه داروهـا، آيـا در حـال حاضـر شـما بـه ترکيـب چنـد داروي وريـدي جهـت 
بيهوشـي کـه زمانـي بسـيار متـداول بـود اعتقـاد داريد؟

  دکتر تشـيد: راسـتش در آن سـال هاي دور براي بيهوشـي داخل وريدي کمک خوبي 
بـود. دسـت کم مـا از آن خيلـي اسـتفاده مي کرديم. ايـن تکنيک را مـا از فرانسـوي ها گرفتيم 
کـه در جنگ هـاي شـرق دور از آن اسـتفاده مي کردنـد و از آنجـا کـه بـراي انجامش دسـتگاه 
الزم نبـود خيلـي سـاده مورد اسـتفاده قـرار مي گرفت؛ اما چـون طوالني اثر بـود کم کم جايش 
را بـه داروهـاي ديگـر داد. حـاال هـم از بيهوشـي داخل وريدي اسـتفاده مي شـود امـا داروهاي 

مورد اسـتفاده سـريع االثرتر هستند.
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  جنـاب اسـتاد، آيـا نام گـذاري PETHIZOCIN از شـما بـود، تـا کي از آن اسـتفاده 
مي کرديـد و آيـا عـوارض خاصـي نشـان نداد؟

  دکتـر تشـيد: بلـه، مـن بـا اسـتفاده از خاصيـت آنتاگونيسـتي برخـي آنالژزيک هـا 
)پنتازوسـين يـا تالويـن( ايـن فرمـول را سـاختم. در زمـان مديـر گروهـي مـن از آن اسـتفاده 
مي کرديـم. بـراي زايمان هـا، اگـر بـه موقع داده مي شـد کمتـر از سـاير نارکوتيک ها بـه نوزاد 
 دپرسـيون تنفسـي مي داد اما اگر نزديک به زايمان داده مي شـد مقداري دپرسـيون نوزاد ايجاد 

مي کرد.

  استاد براي نسل جوان بيهوشي چه توصيه هايي دارند؟
  دکتـر تشـيد: مـن توصيـه مي کنـم کتاب هاي جديـد را بخواننـد، ببينند ديگـران کجا 
هسـتند و مـا کجـا! حداکثر هر چهار سـال يک بار بـراي آموزش به مراکز پيشـرفته دنيا بروند. 
مـا نبايـد تعصـب داشـته باشـيم و بايـد برويم و چيـز ياد بگيريـم. اگر ايـن کار را نکنيـم درجا 
مي زنيـم و از قافلـه عقـب مي مانيـم. از طـرف ديگـر مـن اعتقـاد دارم در آينـده دسـتگاه هايي 
سـاخته خواهـد شـد که تمـام فرآينـد بيهوشـي را به صورت خـودکار و بـدون دخالـت نيروي 

انسـاني انجام خواهند داد.

  عاليق شما غير از پزشکي معطوف به چه چيزهايي است؟
  دکتـر تشـيد: مـن مطالعـه را دوسـت دارم و هنـوز هـم بـه طـور مرتـب مي خوانم اما 
خـوب، چشـم هايم ديگـر چندان مرا ياري نمي کنند ولي به موسـيقي به ويژه از نوع کالسـيک 
 آن سـخت عالقه منـدم. سـابقاً شـنا و در حـال حاضـر پيـاده روي ورزش مـورد اسـتفاده مـن

است.

  اسـتاد تشـيد، اجـازه مي خواهـم جمع بندي شـما را در مـورد زندگي شـخصي و کاري 
خودتـان بدانم؟

  دکتـر تشـيد: فکـر مي کنـم مـن آدمي هسـتم که جوانـي ام را بـه بطالـت و بيهودگي 
نگذرانـدم. کارهايـي براي بهبود و ارتقاء بيهوشـي و جراحي انجام دادم و توانسـتم بيهوشـي را 
در ايـران از حـد صفـر بـه نقطـه قابـل قبولي برسـانم. حاال ايـن رونـد دارد تکميل مي شـود و 

مي کند.  رشـد 
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  ما در بيهوشـي در نگاهي کلي با دو مکتب انگليسـي و آمريکايي مواجهيم. حضرتعالي 
خـود پرورش يافتـه مکتـب آمريکايـي هسـتيد، امـا اينطـور بـه نظـر مي رسـد کـه بـه مکتب 

انگليسـي تمايل و گرايش بيشـتري داريد؟
  دکتـر تشـيد: در آمريـکا اختالف سـطح علمي و تجربـي در مراکز مختلف بسـيار زياد 
اسـت. در بعضي مراکز اسـتادان و متخصصان بسـيار زبده و حرفه اي به کار مشـغول اند، اما در 
برخي مراکز روال برعکس اسـت. در انگليس اين گونه نيسـت و يک دسـتي در مراکز مختلف 
بسـيار چشـمگير اسـت. در انگليـس اجـازه نمي دهنـد کـه در مراکـز مختلف سـطوح علمي و 

تجربـي دچـار نقيصه اختالف سـطح هاي فاحش بشـود.

  شما رزيدنت هاي زيادي تربيت کرده ايد، لطفاً چند نفر از آنها را نام ببريد؟
  دکتـر تشـيد: من همه شـاگردهايم را دوسـت داشـته ام و سـعي کـرده ام همگي خوب 
آمـوزش ببيننـد و رشـد کننـد. در اين زمينه افراد برجسـته اي که هنوز نامشـان را در خاطر دارم 
عبارت انـد از: آقـاي دکتـر رضا بهنيا، خانم دکتر دهش، خانم دکتر سـميعيان، خانـم دکتر آگاه، 
خانـم دکتـر فرخ نيـا، خانـم دکتـر فـرد، آقـاي دکتـر روغني، خانـم دکتر خاکسـار، خانـم دکتر 
قاسـمي، آقـاي دکتر شـاهگلي، آقاي دکتـر جوادزاده، آقـاي دکتر صميمي، آقـاي دکتر مهاجر، 

آقـاي دکتـر ناعمي، آقـاي دکتر کيميـاوي، خانم دکتر يزدانيـان و مرحوم دکتـر خزيمه و…

  در زمينه »توليد علم« ايران در حيطه بيهوشي چه نظري داريد؟
  دکتـر تشـيد: راسـتش مـا بنـا به عـادت خارجي ها را بيشـتر قبـول داريـم. در مملکت 
خـود مـا کار کـردن سـخت اسـت. مثاًل خود مـن آمـدم مرحلـه اول بيهوشـي را برايش پالن 
4 تعريـف کـردم، حتـي مقالـه اي در مـوردش نوشـتم و چـاپ کردم اما کسـي بـه قضيه توجه 
نکـرد. در نتيجـه موفـق نشـدم کـه حاصـل تالش خـودم را جـا بينـدازم. در مورد لولـه کافدار 

دهانـي – حلقـي هميـن جريان تکرار شـد.

  به نظر شما آيا اين روند پايدار است يا تغيير خواهد کرد؟
  دکتـر تشـيد: مـن فکـر مي کنـم ايـن رونـد تغيير خواهـد کرد. يعنـي به ايـن موضوع 
اميـدوارم. فعـاًل جنبه هـاي مـادي، موضـوع را تحت تأثير قـرار داده انـد و بر جنبه هـاي مطرح 

علمـي غلبـه کرده اند.
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اکنـون شـاهد هسـتيم کـه همـه دنبـال راه انداختـن مراکـز بيمارسـتاني و پزشـکي و 
گروه هـاي خصوصـي هسـتند و پيگيـران جنبـه علمـي ماجـرا انگشـت شـمارند.

  آيا شما هنوز هم با استرس هاي معمول دوران رزيدنتي خود را مواجه مي بينيد؟
  دکتـر تشـيد: خيـر. امـروزه بـه دليـل پيشـرفت هاي متعـدد در بيهوشـي در مجمـوع 
اسـترس ديگـر به اندازه سـابق وجـود ندارد، چـون ما در مواقـع بحراني راه حل هـاي جايگزين 

زيـادي در اختيـار داريم.

  نظرتان در مورد روش هاي متداول مثل طب سوزني و امثالهم چيست؟
  دکتـر تشـيد: نمي شـود منکـر وجـود و تأثيـر ايـن قبيـل روش ها شـد امـا در مجموع 
مي تـوان گفـت کـه طـب سـنتي در مـورد بسـياري از مـوارد جـواب نمي دهـد، امـا وقتـي به 
مريضـي کـه روي تخـت دراز کشـيده پروپوفـول مي زنـي بدون اسـتثناء مي خوابـد. من خودم 
بـراي بعضـي ناراحتي هـاي گوارشـي از جوشـانده هاي تجويزي طب سـنتي اسـتفاده مي کنم 
ولـي طـب سـنتي در زمينه هايي مثل بيهوشـي خريدار و قابليـت چنداني ندارد و فقـط در مورد 

درمـان دردهـاي مزمـن موفقيت هايي کسـب کرده اسـت.

  بدتريـن خاطـره دوران زندگـي شـما که هنوز در ذهنتان نقش بسـته مربـوط به کدام 
رويداد مي شـود؟

  دکتـر تشـيد: بدتريـن خاطـره من همان قضيـه مربوط به والـو در آمريکا اسـت. آقاي 
فاريگـر طـرح مرا کـه در آن موقع دانشـجويي با هزار آرمـان و آرزو بـودم دزديد.

  براي ختم کالم مطلبي داريد که بفرماييد؟
  دکتـر تشـيد: بلـه، بايـد بگويم کـه در اين سـال هاي پيـري و کهولت بـا دغدغه هاي 
زندگـي و سـالمتي شـکننده ام تنهـا يـک دلخوشـي دارم و آن به يـاد آوردن کارهـا، خدمات و 

افتخاراتـي اسـت که در جواني کسـب کـرده ام. 
ايـن خاطره هـا درد و محنت پيـري را از خاطرم مي زدايد و به من لذت فراواني مي بخشـد 
از آن جهـت کـه فکـر مي کنـم جوانـي خـودم را بـراي باطـل يـا به خاطر کسـب ماديـات به 

هدر نـداده ام. 
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توصيـه مـن بـه جوان هـا ايـن اسـت کـه مقـداري از هـم و غـم خـود را بـراي خدمـت 
بگذارنـد کـه توشـه خوبي بـراي ايام پيري مـي آورد. اجازه ندهند کـه خداي ناخواسـته دائماً در 
دام مادي گرايي گرفتار شـوند. براي پيشـرفت تازه هاي بيهوشـي نظير کلينيک درد و... تنفس، 

فيبروسـکپي تالش نمايند. 
بـه عنـوان ريـش سـفيد ايـن طايفـه عاجزانـه از شـما تقاضـا مي کنم کـه رعايـت حال 
بيمارانـي را کـه ايـن روزهـا بـه علت فقر مالي شـديداً تحت فشـار هسـتند، بنمائيد. باشـد که 

خداونـد رحمـان نيـز شـما را از باليـا و حوادث ناخواسـته مصـون بدارد.
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دکتر اکبر بردبار
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فايـل زيـر دو مـاه قبـل از فـوت مرحـوم دکتر فاتح، توسـط ايشـان بـه اين جانـب دکتر 
عـوض حيدرپـور تحويل شـد. به رسـم ادب بـدون هيچگونه ويرايش و دسـتکاري عينـاً آورده 

مي شـود. 

  ايـن مصاحبـه در مهرمـاه 1387 و در جريـان برگـزاري کنگـرة بيهوشـي در تبريز، در 
يکـي از اتاق هـاي هتل شـهريار اين شـهر توسـط آقـای دکتر دروديـان و آقای دکتـر تقی نژاد 
انجـام شـد. زنـده ياد اسـتاد اکبـر بردبار در آن روزها سـخت بيمار بـود، اما بنا به عـادت ديرين 

هيـچ فرصتـي را بـراي حضـور در کنگره ها و نشسـت هاي علمي از دسـت نمي داد.
مصاحبـه در شـرايطي بسـيار دشـوار و عـدم حضور هـر نوع نيـروي کمکي بـراي رفع و 
رجـوع مشـکالت اسـتاد انجـام اتفـاق گرفـت، به شـکلي کـه مصاحبه گر، حتـي ناچار بـود به 
وقـت تشـنگي اسـتاد، که مکـرراً اتفاق مي افتـاد، مصاحبه را نيمـه کاره رها کنـد و در فکر چارة 

کار اسـتاد دردمنـد و پيِر بيهوشـي ايران باشـد. 
و ديگـر اينکـه متن مصاحبـه پيش از چاپ و بنا به درخواسـت خود اسـتاد در زمان حيات 
ايشـان به جناب آقاي دکتر ناصر فاتح، دوسـت و همکار قديمي اسـتاد سـپرده شـد و از سـوي 

ايشـان مورد بازبيني و تأييـد قرار گرفت. 
همچنيـن بـراي تهية عکس هاي اسـتاد بردبار همـکاران محترم آقاي دکتـر ناصر فاتح، 
دکتر مهرداد رضواني و خانوادة محترم اسـتاد بردبار مسـاعدت صميمانه داشـتند که از ايشـان 

سپاسـگزاري به عمـل مي آيد. 
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نکتـة آخـر اينکه آنچـه در ادامه مي خوانيد بخـش گزيده اي از کل مصاحبة انجام شـده با 
اسـتاد اکبـر بردبـار اسـت و خوانندگان محترم نشـريه مي توانند بـراي خواندن متـن کامل اين 
مصاحبـة مفصل به وبسـايت نشـرية پادهش مراجعه کننـد. طوالني بودن متـن مصاحبه مانع 

از چـاپ تمامي آن در مجله شـد. 

خانه من مدرسه است! گفت و شنيدي با استاد دکتر اکبر بردبار
  جناب استاد بردبار به رسم معمول خودتان را معرفي بفرماييد؟

  دکتـر بردبـار: 80 سـالم اسـت. تاريخ تولد بنده 1308 اسـت و بنابراين حاال حـدوداً 80 
سـال دارم. در يکـي از محله هـاي قديمي اصفهان به دنيا آمدم. در واقـع خاطرات جزئي از آنجا 
دارم. بـه علـت مشـکالت پدرم بـا حاکميت وقت و مسـائل سياسـي در زمان خودش، ايشـان 
کـوچ )هجـرت( مي کننـد، بـه احتمـال عتبـات عاليـات و من تـا 22 سـالگي پـدر را نمي بينم. 
مـادرم همـراه بـرادرم زندگـي مي کردنـد. مـن به علت مشـکالت مالي که داشـتم در سـن 9 
سـالگي در يکـي از کارخانه هـاي اصفهـان )وطن( مشـغول به کار شـدم. يک هفتـه روز، يک 

هفتـه شـب. در هفتـه 13 ريال بـه ما مـزد مي دادند.
در کارخانـه مدرسـه اي بـود کـه بنـا به توصية پـدر و مـادرم در آنجا مشـغول به تحصيل 
شـدم. 4، 5 سـالي درس خوانـدم و تصديـق گرفتـم. در اين زمان شـغل من تدريـس در منازل 
بـود. در نهايـت بـا شـرکت در کالس هـاي شـبانه، ديپلـم طبيعـي و رياضـي گرفتـم. به علت 
رشـدي کـه در رياضيـات و فيزيـک و شـيمي پيـدا کرده بـودم، بـه بچه هاي مـردم فيزيک و 

شـيمي درس مي دادم. 

  استاد، شما چه سالي وارد دانشکدة پزشکي شديد؟ 
  دکتـر بردبـار: گمـان مي کنم سـال 1335 فارغ التحصيل شـدم و بر اين اسـاس 1329 
وارد دانشـگاه شـدم. احتمـال من چون سـابقة تدريس داشـتم همان زمان يک آگهـي دادم که 
در منـازل درس خصوصـي مي دهـم. بعـد از چنـد روز مرحـوم دکتـر حفيظي من را خواسـت و 
گفـت، شـما درس هـم مي دهيـد؟ گفتم بلـه. فرمودند کسـي را بـراي تدريس به شـما معرفي 
مي کنـم. ايشـان دختـر پروفسـور عـدل را معرفي کردند. آشـنايي من بـا خانوادة دکتـر عدل و 
تدريـس دروس باعـث شـد دختـر آنهـا بهترين نمـره را به دسـت بياورد. بعـد از اين خانـواده با 

چنـد خانـوادة ديگـر ارتباط پيدا کـردم و از ايـن طريق زندگـي مي کردم. 
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  در آن زمان تمايالت سياسي خاصي داشتيد؟ 
  دکتـر بردبـار: عـرض کنم کـه خواهي نخواهي به علت مشـکالت زيادي کـه از دورة 
طفوليت داشـتم ناخودآگاه سيسـتم فکري ضد سـرمايه داري داشـتم. گرايش سياسي چپ پيدا 
کـردم. البتـه اکتيـو نبودم وليکـن در هر حال چـپ فکر مي کـردم، اين طبيعي بود ولـي از اين 

دوره چيـزي به دسـت نياوردم. 

  در مقطع تحصيالت پزشکي از بيهوشي چه مفهومي را استنباط مي کرديد؟ 
  دکتـر بردبار: من سـال اول پزشـکي بودم، نمايندة سـازمان بهداشـت جهانـي به ايران 
آمـده بـود که بازديد پزشـکي از دانشـکدة پزشـکي ايـران بکنـد. در اين بازديد متوجه شـد که 
متخصص بيهوشـي يا اسـتاد رشـتة بيهوشـي وجود ندارد و معلوم نيسـت از چه کانالي اطالع 
پيـدا مي کنـد کـه در شـهر آبـادان يـک متخصـص بيهوشـي ايراني هسـت کـه در آنجـا کار 
بيهوشـي انجـام مي دهـد. ايشـان را سـريع از آبـادان مي آورند به تهـران و معرفـي مي کنند به 

عنوان اسـتاد بيهوشـي دانشکدة پزشـکي تهران. 
اعضـاء سـازمان بهداشـت جهاني تصميم مي گيرند که سـخنراني پزشـکي انجـام دهند. 
در دانشـگاه فنـي آن زمـان يـک سـخنراني انجـام مي دهند. مـا را که دانشـجويان سـال اول 
بوديـم به سـالن مي برند تا سـخنراني شـنونده داشـته باشـد. در جريـان سـخنراني ها يک نفر 

سـخنراني آنهـا را ترجمـه مي کـرد و ايـن فرد کسـي نبـود جز دکتـر علي فر. 
دکتـر علـي فر را به علت نياز دانشـکدة پزشـکي از آبـادان مي آورند و او بـراي اولين بار در 
دانشـکدة پزشـکي اسـتخدام مي شـود و ايـن کار را انجام مي دهـد. بنده همـان روزي که دکتر 
فـر را ديـدم نوعـي عشـق و عالقـه به ايشـان پيـدا کردم. ديدم مسـلط اسـت، خـوب ترجمه 
مي کنـد و مطالبـي را عنـوان مي کنـد کـه مـا که به دانشـکدة پزشـکي وارد شـده بوديـم تازه 

نسـبت بـه آن اطـالع پيـدا مي کرديـم. اين اولين آشـنايي بنده بـود با دکتـر علي فر. 
مطالبـي را مي گفتنـد کـه در دانشـکدة پزشـکي آن زمـان تدريـس نمي شـد. مـا از نظر 
فيزيولـوژي، از نظـر تشـريح و از نظـر علـوم پايـه خيلـي ضعيف بوديم. ايشـان مطالبـي مانند 
اکسـيژن، اکسـيژن دادن، چگونگـي رسـيدن اکسـيژن به مغز را بيـان مي کردنـد. در آن دوران 
ايـن خيلـي اهميـت داشـت که کسـي همة اين هـا را بدانـد. دکتر علـي فر در کالس هايشـان 
مطالبـي ماننـد فيزيولوژي اکسـيژن گيري، گردش خـون و... را به ما درس مي دادنـد و ما از آن 

بهـره مي برديـم و بـه عنوان باثبات ترين اسـتاد دانشـکدة پزشـکي شـناخته شـده بودند. 
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بعدهـا بنـده بـه علت نيـاز مالي در بيمارسـتان دکتـر راجي مشـغول به کار شـدم. در اين 
بيمارسـتان دکتـر فر براي دکتر راجي که تحصيالت انگليسـي داشـت بيهوشـي مـي داد. بنده 
بـا دکتـر فـر کـه بعضي شـب ها بيهوشـي مي دادند آشـنا شـدم و عشـق و عالقه به بيهوشـي 

پيـدا کردم. 
سـال 33، 34 بـود، يعنـي سـال سـوم دانشـکدة پزشـکي. حـدوداً، ايشـان چگونگـي 
لوله گـذاري، دادن داروي بيهوشـي و... را بـه مـن آمـوزش دادنـد. پـس مـن بـه عنـوان اولين 

شـاگرد دکتـر علـي فـر، بـه عنـوان جوانـي 25، 26 سـاله، بيهوشـي را يـاد گرفتـم.

  اسامي داروها يا وسايلي را که آن زمان به کار مي برديد به خاطر داريد؟
  دکتـر بردبـار: بلـه، تنهـا دارويي که داشـتيم اتر بـود. دارويي بود براي خـواب کردن به 
اسـم اويپـان از کارخانـة بايـر که شـل کنندة عضالني بـود. يـک داروي ديگر به نام کـورار هم 

بـود کـه مي ترسـيديم و کم مي داديـم چون ممکن بـود تنفس بيمار قطع شـود. 

  چه نوع اعمال جراحي انجام مي شد؟
  دکتـر بردبـار: بيشـتر در حـد فتق يا آپانديسـيت بـود. انسـداد بود که بـه آن مي گفتند 
ولوولـووس، کـه مربـوط بـه تغذيـه اسـت وليکـن در همين حد بـود و بيشـتر نبود. مـا اعمال 

خيلـي بزرگـي نمي ديديـم و بعـد هـم تصادفات، شکسـتگي مثل حـاال بود. 

  هم دوره هاي خودتان را مي توانيد نام ببريد؟
  دکتـر بردبـار: مـن اوليـن بار با دکتر علي فر آشـنا شـدم قبـل از اينکه دسـتيار بگيرد. 
يـادم مي آيـد در بيمارسـتان سـينا بـودم. مـن بـه بقيه يـاد مـي دادم دسـتگاه چه طور اسـت يا 
لوله گـذاري چه طـور انجـام مي شـود. آن موقـع دو سـال دورة تخصصـي بيهوشـي بـود. اولين 
کسـاني کـه آمدنـد پيـش دکتر علي فـر، 4 نفر بودنـد، از ارتش بودند. مـن اينها را بـه نام يادم 

نيسـت. دکتـر بانکي بود، اسـم بقيه يادم نيسـت! 
سـال دوم بـود کـه يک گـروه 5 نفري بيهوشـي را شـروع کرديـم. دکتر مختاربنـد، بود. 
دکتـر يغمايـي بـود. دکتر توحيدي بـود که از ارتشـي ها بود. يک نفـر ديگر هم بـود، آها! دکتر 
جمشـيدي. ما اولين پنج نفري بوديم که سـال دوم تخصصي بيهوشـي را شـروع کردند. دکتر 

طوسـي و دکتر عليخانـي هم بودند.  
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رشـتة بيهوشـي در آن زمان رشـتة نوظهـوري بود، طبيعتـاً برخورد از طـرف جراحان هم 
متفـاوت بـود. هيچکـس بيهوشـي را قبول نداشـت! وليکن يواش يـواش اعمال جراحي رشـد 

پيـدا کـرد و وجود بيهوش کننـده مورد نياز شـد.«
دکتـر قاضـي، دکتر شـکيب، اينها آمدنـد؛ اعمال جراحي ريه سـخت مي بـود و بايد براي 

آنان بيهوشـي مي داد. 

  اينجـا ديگـر بيهوشـي حتمـاً دورة دسـتياري بـا توجـه بـه آموخته هاي گذشـته تان از 
بيهوشـي از دکتـر فـر چـه چيـزي به شـما اضافـه کرد؟ 

  دکتـر بردبـار: مـا کتابـي داشـتيم بـه اسـم Anesthesia of Synopsis کـه تنها 
کتـاب موجـود بـود. دکتـر فـر به مـا يـاد داده بود کـه مسـائل فيزيولـوژي را از اين کتـاب ياد 

بگيريم.

  آيا شما از روش هاي رژيونال بيشتر استفاده مي کرديد؟ 
  دکتـر بردبـار: روش اسـپاينال توسـط جراح هـا بـا داروي نوپرکائيـن انجـام مي شـد و 
مرگ وميـر هـم داشـت و من اطـالع دارم جراح ها ايـن کار را مي کردند، يا گاهي مسـتخدمين 
و پرسـتارها، طـوري کـه جراح هـا ما را به اين خاطر مي خواسـتند که اسـپاينال نکننـد و اعتقاد 
داشـتند که بيهوشـي عمومي مرگ ومير ندارد. يک دسـتگاه خيلي کوچکي بود به اسـم اِرِمد، 
سـاخت کارخانـة مـاره کـه به علت اينکه اولين بار وارد شـده بـود و دکتر فر هم تغييـري در آن 
داده بـود، کارخانـه يـک ليبل گذاشـته بود: طـرح از دکتر علي فـر. اين دسـتگاه پرتابل بود که 

بـا آن در بخـش خصوصي هـم کار مي کردند. 
در دسـتياري آن دوره مـا يک کتاب 300-200 صفحه اي داشـتيم )لينـود( و دکتر فر هم 

بـه مـا تدريس مي کرد و دورة بيهوشـي دو سـال بود. 

  فکـر مي کنـم سـال 43 بـه انگلسـتان رفتيد؛ ممکن اسـت راجع بـه آن مقطع توضيح 
دهيد؟ 

  دکتـر بردبار: ما سـال آخر بيهوشـي که بوديم دکتر داويدسـون و يـک دکتر ديگر گويا 
در انگليـس يکـي از خانواده هـاي سرشـناس را بيهوشـي مي دهند و از ايشـان دعوت مي شـود 

بيايند بـه ايران. 



91
فصل 5 دکتر    اکبر      ربدبار

در هـر حـال مـا بـه همـراه ارتشـي ها 12-10 بيهوشـي دهنده شـده بوديم. به مـا گفتند 
برويـم اتـاق رئيـس دانشـکدة پزشـکي. گفتنـد ايشـان آمدنـد، بـراي اوليـن بار يـک خارجي 
صحبـت مي کننـد و يـک نماي جديد را معرفي مي کنند. يکي از مشـکالت آن زمان بيهوشـي 
سـزارين بود. ما دارويي نداشـتيم که بتواند شـل بکند و لوله رد کنيم. ايشـان گفتند، دارويي را 
بـراي شـما معرفـي مي کنم که مسـألة بيهوشـي و لوله گذاري را حـل مي کند و بـراي اولين بار 

ساکسـينيل کوليـن را کـه به اسـکولين معروف بـود به مـا معرفي کرد.

  بـراي فـردي کـه ايـن مقطـع را در ايـران گذرانده، شـما وارد محيطي مي شـويد که با 
ايران تفاوت داشـت. چه برداشـتي از انگلسـتان و محيط آموزشـي آن داشـتيد؟ 

  دکتـر بردبـار: مـن وقتـي به انگليس رفتـم کارهاي بيهوشـي را خيلـي به راحتي انجام 
مـي دادم. ولـي به جايي رسـيدم که در دانشـکده شـب ها گريه مي کـردم که چـرا فيزيولوژي و 
تشـريح نمي دانيـم و دارو نمي شناسـيم، چيزهايـي را به نـام دارو به ما مي گفتند کـه مربوط به 
40-30 سـال قبل فرانسـه بود! مجبور شـديم يک سـال شـب و روز درس هاي پايه را بخوانيم 

و نتيجتاً مجبور شـديم اين کالس ها را شـرکت کنيم.

  شما چه مدت لندن بوديد؟ 
  دکتـر بردبـار: در حـدي کـه بعـد از سـه سـال امتحان بـورد آنجـا را بدهـم و به علت 
مشـکالت سياسـي که داشـتم مجبـور بودم بيشـتر بمانم. ايـن موضـوع مربوط به برهـه اي از 
زندگـي من اسـت کـه نمي خواهـم خيلي دربـاره اش صحبـت کنم، وليکـن وقتـي از انگليس 
آمـدم معتقـد شـدم که تخصـص دارم و براي هميـن مدرکم را در اتاقم باالي سـرم گذاشـتم، 
البتـه عـده اي اعتقـاد داشـتند کـه من نـدارم اين مـدرك را، ولـي من بـا اولين امتحـان قبول 

شدم! 

  به ايران برگشتيد و رفتيد به اصفهان براي شروع کار؟ 
  دکتـر بردبـار: مـن چـون بورسـيه بـودم مجبـور بـودم در تهـران کار کنـم. آن موقـع 
مخالفت هـا بـا دکتر علي فر شـروع شـده بود. سـال 43 يـا 44 بود. مـن را به بيمارسـتان زنان 
فرسـتادند. رئيـس دانشـکدة پزشـکي، دکتـر صالح بـود. من ديدم کـه در تهـران مي خواهند از 

جريـان فهميـدم کـه در اصفهـان نياز بـه معلمي من اسـتفاده کنند و بعداً بيهوشـي اسـت. 
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در هـر حـال دکتـر نامـور رئيس دانشـگاه اصفهـان از رئيـس فرهنگ وقـت مي خواهند 
کـه مـن انتقال پيـدا کنم به اصفهان و مـن رفتم و پايه هاي بيهوشـي را در اصفهان گذاشـتم. 

  وقتي وارد اصفهان شديد وضعيت بيهوشي چه طور بود؟
  دکتـر بردبـار: صفـر صفـر بـود. کارهـا را مسـتخدمين و سرپرسـت اتاق عمـل انجام  
مي دادنـد. زمانـي کـه مـن رسـيدم در هفتـة قبلـش دو مرگ و ميـر در اثـر اسـپاينال داشـتند، 

دسـتگاه بيهوشـي هـم نبود. 

  شما در کدام بيمارستان ها کار مي کرديد؟ 
  دکتر بردبار: در بيمارسـتان 100 تختخوابي. االن به اسـم کاشـاني اسـت. يک جراحي 
بـه نـام دکتـر حکمـي که تحصيل کردة فرانسـه بـود و يکي بـه نام دکتـر امير نيرومنـد که به 
رحمـت خـدا رفتنـد آنجا بودند. دکتر حکمي اعتقادي به بيهوشـي نداشـت، ولـي دکتر نيرومند 
مثـل اينکـه من فرشـته اي بودم بـراي کارهايش، من را به سـمت خودش برد. من شـايد چند 

هزار بيهوشـي براي ايشـان انجام دادم. 

  از کساني که در آن زمان در بيهوشي با شما کار مي کردند اسمي به ياد داريد؟ 
  دکتـر بردبـار: دکتـر مالکـي کـه از فارغ التحصيـالن اصفهـان بـود آمـد پيـش مـن و 
بيهوشـي را شـروع کـرد، به عنوان دسـتيار. دو سـال بعد دکتر رحيمـي آمدند و اين دو، دسـتيار 
اول مـن بودنـد. مـن از ابتدا به عنوان يک آدم باسـواد شـناخته شـدم و در کنفرانس ها به عنوان 

آدم باسـواد سـؤال و جـواب مي کردم! 

  شما داروهاي جديدي را وارد کرديد؟ 
  دکتـر بردبـار: مـن بـراي اولين بـار هالوتـان را از انگليـس بـراي خـودم آوردم. سـال 
45، 46 بـود. يـک واپورايـزر هـم داشـتيم و اسـتفاده مي کرديـم. يـک داروي شـل کننده هـم 
بـه نـام فالکسـيديل آمـده بـود ولـي اسـکولين قبال آمـده بـود. ونتيالتور هـم داشـتيم که به 

مريض هايـي کـه نفـس نداشـتند چنـد روز متصـل بود. 

  پزشکان بيهوشي در دوره هاي بعدي چه کساني بودند؟ 
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  دکتـر بردبـار: دکتـر ناصر فاتـح و دکتر طبيب زاده و دکتر قريشـي و دکتـر خطيب زاده  
هـم رزيدنت هـاي مـن بودنـد. يـک نامـه اي در سـال 1352 در بريتيـش جورنـال پيـدا کردم. 
نامـه اي از ايـران اسـت از دکتـر رحيمي و دکتـر حکمي. تاريخچـه اي از بيهوشـي اصفهان در 
سـال 52 نوشـته اند و سـير قضايا در آن توضيح داده شـده. گفته شـده 1327 شروع بيهوشي در 

اصفهـان بـوده و سـال 1337 اولين بيهوشـي دهندة تمام وقـت در بيمارسـتان کار کردند. 

  شما کنگره برگزار مي کرديد، چه طور به اين فکر افتاديد؟ 
  دکتـر بردبـار: در هيـچ نقطـه اي از ايـران چيزي به عنوان سـمينار بيهوشـي يا کنگره 
نبـود، ولـي بـه علـت دوره هايـي که مـن در انگليـس ديده بـودم بـا رئيس دانشـکده صحبت 
کـردم و مقدمـات کار را فراهـم کـردم. با انگليـس نامه نگاري کردم که قرار اسـت چنين کاري 
انجـام دهيـم و اگر دوسـت داريد تشـريف بياوريد. ما در حـدود 50-40  نفر متخصص در ايران 
داشـتيم. در تبريـز دکتـر قبـاد فتحـي و دکتـر آرابـي، در تهران دکتـر علي فر، مـن اطالعي از 
دکتـر تشـيّد در آن زمان نداشـتم. دکتر لطفي هم در شـيراز بودند. ايشـان هـم از پايه گذارهاي 

بيهوشـي مملکت اند. 

  اولين همايش چه سالي بود؟
  دکتـر بردبـار: از سـال هاي قبل از 50 شـروع شـده بود. سـخنران خارجـي احتمااًل هم 
خيلـي بـود و همـه قبول کرده بودنـد که پاية علمي در اصفهان اسـت و در آنجـا دور هم جمع 
مي شـدند. يـک کنگـره در ايـران برگزار مي شـد، به نـام جامعـة بين المللي جراحان، به وسـيلة 
دکتـر حضرتـي، کـه نظامي هـم بود. بـراي برنامه حدود سـه روز جمـع مي شـديم. از يکي دو 

معمـول شـرکت کمک مي گرفتيم، بيشـتر سـخنران ها هم خارجـي بودند. 

  اسـم شـما در ميان بنيانگذاران بورد تخصصي بيهوشـي هسـت؛ اين انديشـه چه طور 
در شما شـکل گرفت؟ 

  دکتـر بردبـار: ايـن يکـي از بزرگتريـن، مهمتريـن و افتخارآميزتريـن کارهايـي اسـت 
کـه انجـام دادم. مـن دکتـر مالکـي را به تهران فرسـتادم تـا اگر چيزي هسـت که مـا نداريم، 
مثـال بيهوشـي اعصـاب را فـرا بگيرنـد. عـده اي را تربيت کردم و معتقـدم کـه از ارزش باليني 

برخوردارنـد. هـر روز کالس و سـخنراني مي گذاشـتيم. 
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بـا رئيـس دانشـگاه صحبـت کـردم و گفتـم، فردي کـه از گفتن اسـمش معـذورم، گفته 
هـر کـس مي خواهـد تخصص بيهوشـي بگيـرد بايد يک سـال زير دسـت ما کار کند. ايشـان 
گفتند، شـما اسـامي را بدهيد تا اولين بورد بيهوشـي را در اصفهان درسـت کنيم. من دکتر فر، 
دکتـر لطفـي، دکتر فتحـي، دکتر آرامـي، دکتر رحيمي را نـام بردم. اينها شـدند بورد تخصصي 
بيهوشـي. تهـران در آن زمـان مي گفـت اينهـا بايـد يـک سـال پيـش مـا کار کنند تـا گواهي 
تخصصـي بيهوشـي بـه آنها بدهيم. سـپس اينهـا آمدند، امتحـان کتبي گرفتند و بعد شـفاهي 
و تمـام آنهـا بـا بهتريـن نمره قبول شـدند. وزارتخانه هم کار را به رسـميت شـناخت. مهم اين 
اسـت کـه بـورد تخصصي بـراي هـر رشـته اي از اينجا آغاز شـد و وزيـر علوم وقت مـن را به 

عنوان نمايندة جراحي به مشـهد فرسـتادند. اينطوري شـروع شـد. 

  تيمي که بيهوشي را اداره مي کرديد چند نفر بوديد؟
  دکتـر بردبـار: دکتـر مجيـدي بود که آلمـان تحصيل کرده بـود، دکتر فر، دکتر تشـّيد، 

دکتر فتحـي از تبريز، دکتر لطفي از شـيراز.  

  به شخصيت افراد هم نگاه مي کرديد؟
  دکتـر بردبـار: مصاحبـه مي کـردم و در مـواردي مـن در انتخـاب بيهوشـي حتمـاً رد 
مي کـردم. بـه نظـرم اوليـن موضوع، انتخاب هر رشـته اي اسـت و بسـيار مهم، چون پزشـکي 
رشـته اي اسـت که اگر اخالق و شـخصيت و انسانيت در آن نباشد بسـيار خطرناك است! حاال 

در مقطعـي هسـتيم کـه انقـالب مي شـود و در تمـام اقشـار جامعه تأثيـر مي گذارد.

  برداشت شما از تأثير انقالب در رشتة بيهوشي چه بود؟ 
  دکتـر بردبـار: مـن معتقـدم، انقالب منهـاي 3 يا 4 سـال اول، با آگاهي هـا و ارتباطات 
بين المللـي تغييـر و تحـول بزرگـي را در رشـته هاي تخصصـي به وجـود آورد کـه يکـي از آنها 
بيهوشـي بـود. اينجـا ديگـر يواش يواش دکتر الياسـي آمـد و به نظر من او هـم خدمت بزرگي 

را به رشـتة بيهوشـي کرد. 

  از نظـر کسـاني مثـل شـما کـه در ايران ماندنـد، آيا به نظرتان آشـفتگي حاکـم بود يا 
تفاوتـي نمي کرد؟ 
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  دکتـر بردبـار: قبـل از انقالب بيهوشـي انجمن پيـدا کرد. دکتر محمدتقي سـعيدي که 
تحصيل کـردة خـارج )آلمـان( بـود در ايـن راه پيشـقدم بـود. مرد بزرگـي هم بود. مـا فصلنامه 
داشـتيم و از سـال دوم بـه بعـد در سـمينارهاي بيهوشـي تمـام دانشـگاه ها به خصـوص قلـب 
شـرکت مي کرديـم. يـک مدتي بعضي هـا چون تمايالت سياسـي متفـاوت از انقالب داشـتند 
کنـار رفتنـد ولـي بعد کـه مورد عفو قـرار گرفتند در جريان قـرار گرفتند. بعد از انقـالب به طور 
کل خـود انقـالب يک برنامه ريزي براي پيشـرفت بيهوشـي مـي داد و به دنيا هم شـناخت پيدا 

کرديـم و بـه طـور کلـي در تمام رشـته هاي پزشـکي من پيشـرفت مي بينم. 

  بعد مقطع جنگ و جبهه پيش آمد؟ 
  دکتـر بردبـار: در ايـن دوره مـن يکـي از فعالترين هـا بـودم و اعـالم کـردم هـر زمان 
کار هسـت مـن مي آيـم و در ايـن جريان شـاگرد مـن دکتر حيدرپـور در جبهه بـود و من يک 
ارتبـاط تنگاتنگـي پيـدا کردم. خـود من 7 بار به جبهه رفتـم و کار بزرگي که انجـام دادم، چون 
عاشـق يـاد دادن بودم، مدرسـه اي را در سـپاه درسـت کردم به نـام 15 خرداد و افـراد ديپلمه را 
بـا شـش مـاه آمـوزش، کارهـاي اوليـه را به آنها يـاد مي داديـم تا در خـط مقدم جبهـه بتوانند 
رگ بگيرنـد، اکسـيژن بدهنـد، لولـه بگذارند. 4-3 دوره شـاگرد تربيت کردم که عده اي شـهيد 
 شـدند ولـي عـده اي بـه عنـوان تکنيسـين هاي بيهوشـي و جراحـي خدمـات ارزنـده اي انجام

دادند. 

  يکسـري يـادگار علمـي از شـما حاصل آن دوره اسـت؟ راجع بـه اينها صحبت خاصي 
داريد؟ 

  دکتـر بردبـار: زمانـي کـه مي خواسـتم بـه انگليس بروم، داسـتان از اينجا شـروع شـد 
کـه از طـرف مدرسـه و بيمارسـتاني کـه کار مي کـردم مـن را به دانمارك فرسـتادند که اسـيد 
و بـاز را يـاد بگيـرم. در آنجـا بـراي اولين بـار بـا مسـائل الکتروليـت و آب آشـنا شـدم و زماني 
هـم مي خواسـتم بـروم بـه انگليس، »پروفسـور عدل« بـه من گفـت، بـرو آب و الکتروليت ها 
را يـاد بگيـر. ايشـان مشـوق من شـد. در انگليس وقتـي رفتم، اطالعـات زيادي نبـود ولي هر 
نوشـته اي پيـدا مي کـردم، مطالعـه مي کـردم و منجـر بـه ايـن شـد کـه رفتـم در بطـن آب و 
الکتروليـت و از ابتدايـي که در دانشـکدة پزشـکي بودم 6 سـاعت در هر تـرم تدريس مي کردم 

کـه شـامل شـوك و مايع درمانـي آب و الکتروليـت بود. 
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پـس تدريـس بـا مـن بـود. از همـان اول هـم کتابي به نام اسـيد و باز نوشـتم کـه هنوز 
هـم دارم و کتابـي نوشـتم بـه نـام مايع درمانـي با همـت و کمک جنـاب آقاي دکتـر حيدرپور، 
بـا کـه مورد تأييـد وزارتخانه قرار گرفـت و وزير بهـداري وقت آقاي دکتر پزشـکيان مقدمه اي 
بـراي کتـاب من نوشـت. معاون سـالمت وزارت بهداري و تـا آنجا که اطـالع دارم کتاب مورد 

اسـتقبال خيلي ها قـرار گرفت.
بعـد هـم کتـاب دوم مايع درمانـي من تحت عنـوان تغذية وريدي چاپ شـد. مـن در اين 
کتـاب تغذيـة وريـدي را بـه زبان سـاده مطرح کـردم. رينگر الکتـات را به عنوان خون سـفيد 
در جبهـه مطـرح کـردم کـه همان فرضية شـايرز بـود. فرضية شـايرز معتقد بود که در شـوك 

چيـزي ندهيـد و بـه انـدازٔە 3 برابر خوني که از دسـت مـي رود رينگر الکتـات بدهيد. 
در مجلـه نظـام پزشـکي 1350 مقالـه اي نوشـتم به عنوان رينگـر الکتات. تازه بـه ايران 
آمده بـود و گفتـم که 3 مقاله نوشـتم که يکي شـان رينگر الکتـات بود، يکي شـوك و ديگري 
سيرکوليشـن. يـک مقالـه هـم در مـورد مسـموميت بـا ترياك نوشـتم. اگـر در مـدارك نظام 

پزشـکي نـگاه کنيـد، مي بينيد که بعضـي از آنهـا را به زبان انگليسـي چـاپ کردم.
محلـول هايپرتونيـک مـن در کنگـرة قلـب مطرح شـد و مقالـة آن را به زبان انگليسـي 
چـاپ کـردم و نـزد خود من هسـت. اين محلول را تـا اندازه اي کـه اطالع دارم بـه طور روتين 
هـر جـا کـه مريضـي نه نبـض دارد نه فشـار خـون، مي گذارنـد و زير دسـت نبـض مي آيد که 

البتـه در کتاب هم شـرح مفصلي از ايـن دادم. 

 ventilation jet يکـي ديگـر از مسـائل که شـما در مـورد آن کار کرده ايـد مسـألة  
است؟ 

  دکتـر بردبـار: اهـل هـر چيـزي مي گويند هـر کاري يک انگيـزه و مقدمـه مي خواهد. 
مـا در منـزل کار سـاختماني مي کرديم و نقاشـي و اينجـور کارها. يک روز که آمـدم ديدم يک 
شـاگردي چيـزي دسـتش اسـت و گـرد و خاك چوب هـا و وسـائل را پاك مي کنـد. يک پمپ 
هسـت که دارد کار مي کند. من رفتم دستکشـي را که همسـرم با آن شستشـو مي کرد گرفتم 
جلو پمپ، ديدم دسـتکش را باد کرد. بعد رفتم از بيمارسـتان Bag خواسـتم و ديدم آن را هم 
بـاد کـرد. ايـن انگيزه براي من شـد و رفتم شـروع کـردم در کتاب ها دنبال قضيـه را گرفتم. 

در دنيـا چيـزي بـه اسـم ventilation jet نبـود. از يـک مجرايـي که به اندازة سـوزن 
18 هسـت اگـر بتوانيـم حجم تنفـس را به دسـت آوريم، مي تواند يک جايگاهي داشـته باشـد. 
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ايـن انگيـزه شـد براي من. مـن يک مدل ريه گرفتـم، يک کتابچه بـراي کار چاپ کردم 
و عجيب اينکه من در يک جشـنوارٔە پزشـکي شـرکت کردم و نفر برگزيده شـدم. بعدها نوبت 
دوم جـت را طراحـي کـردم کـه ايـن به وسـيلة کليدي که سـر راهش گذاشـتم هـر موقع نياز 
بـود اکسـيژن را تبديـل به هـوا مي کرد. چون وقتـي ليزر مي خواهيـم کار کنيم مجـاز به دادن 
اکسـيژن نيسـتيم. هـم در خـارج ايـن انگيزه اي بـود که ما جـت را درسـت کرديم. بعـداً مورد 
تأييـد قـرار گرفـت. انگليس ها آمدند به وسـيلة شـرکتي کـه از من اجـازة توليد بگيـرد. من در 
ايـن مـورد اشـتباه کـردم و يکي تأييديـه از من گرفـت و رفـت و االن به عنـوان برونگتون در 

انگليـس همـان کاري کـه من کرده بـودم دارند انجـام مي دهند. 

  لطفاً سبک بيهوشي انگليسي و آمريکايي را با هم مقايسه کنيد؟ 
  دکتـر بردبـار: مـن خيلـي اختالفـي نمي بينـم ولـي ايـن را بگويم کـه در مرحلـة اول 
علـم بيهوشـي بيشـتر مال انگليسـي ها بود. ولـي بعدها کـه Research اضافه شـد به دانش 
بيهوشـي، آمريکايي هـا حـرف اول را زدنـد، چـون امکانـات مالي فـراوان داشـتند و حرف هاي 

جديـد زدنـد و اولويت پيـدا کردند. 

  شـما در همة مجامع بيهوشـي کشـوري شـرکت مي کنيد. آيـا در خودتـان تعهدي در 
اين مـورد احسـاس مي کنيد؟ 

  دکتـر بردبـار: مـن يک مسـأله اي را به شـما بگويـم! من بيشـتر از وزنم چيز نوشـتم. 
هـر جا سـخنراني کردم سـخنراني من را تکثيـر کردند. همين االن در هميـن کنگره - منظور 
کنگـرة تبريـز در سـال 88 اسـت - مطلبي کـه از من چاپ کـرده بودند، حاصـل 6 ماه زحمت 
بـود. مي گوينـد: »جماعتـي کـه دل و جان به عشـق نسـپارد / بـه حيرت ام چه تمتـع ز زندگي 
دارد؟« مـن ده روز پيـش از ايـن تحت عمل جراحي قرار گرفتم ولي عشـق بوده که توانسـته ام 
خـودم را سـر پـا نگـه دارم و بيايـم اينجا. من زمانـي مثل شـير از اين پله ها مي رفتـم باال ولي 
االن اوضـاع جـور ديگـر اسـت. آمدنم به علت عشـقي اسـت که به ايـن رشـته دارم. خانة من 

مدرسه اسـت و تمام! 
من به علت مشـکالت مالي در سـن 9 سـالگي در يکي از کارخانه هاي اصفهان مشـغول 
کار شـدم. بـا شـرکت در کالس هاي شـبانه ديپلم طبيعـي و رياضي گرفتم و به علت رشـدي 

کـه در رياضيـات و فيزيـک و شـيمي پيدا کرده بودم بـه بچه هاي مـردم درس مي دادم.
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بنـده همـان روزي کـه دکتـر فر را ديدم نوعي عشـق و عالقه به ايشـان پيـدا کردم. من 
به عنـوان اوليـن شـاگرد دکتر علي فـر، به عنوان جواني 23، 24 سـاله، بيهوشـي را يـاد گرفتم. 

مـن بـراي اولين بار هالوتـان را از انگليس براي خـودم آوردم. 
شـاگردها، رزيدنت هـا مي آينـد، سـؤال مي کننـد. از شهرسـتان ها مي آينـد، هيـچ کنگرٔە 
بيهوشـي نيسـت کـه مـن نباشـم. همين چنـد وقت پيـش رفتـم اهواز. در مشـهد سـخنراني 
کردم. سـخنراني در تبريز باعث شـد که 5 دانشـگاه از من براي سـخنراني دعوت کنند. چيزي 

در مـن ديدنـد و ايـن جز عشـق چيز ديگري نيسـت، من عاشـق ام، عاشـق! 

  انجمـن بيهوشـي در حـال حاضـر تنهـا نهادي اسـت کـه راجع بـه بيهوشـي فعاليت 
مي کنـد. شـما ايـن فعاليت هـا را چگونـه ارزيابـي   مي کنيـد؟ 

  دکتـر بردبـار: مـا در اصفهـان يـک ارتبـاط نزديکـي را بيـن انجمن بيهوشـي و گروه 
بيهوشـي بـه وجـود آورديـم. ايـن دو از هم جدا نيسـتند. براي همين اسـت کـه از تعرفه اي که 
االن داريـم راضي هسـتيم. در تهـران به علت وجود بيمارسـتان هاي خصوصي اين هماهنگي 

بيـن آنها کمتر اسـت. 
چيـزي کـه اهميت دارد مجله بيهوشـي اسـت. مـن مجله را بـراي معلم خودم فرسـتادم 
در انگليـس. ايشـان گفـت، مـن به شـما تبريـک مي گويم. من بـه دکتر قيامت هـم گفتم که 
مقاالتتـان خيلـي سـطح باالسـت و Research اسـت. بـه نظر مـن بيهوشـي از نظر علمي 

خيلـي جلـو رفته و سـخنراني هايي کـه در کنگره شـد خيلي عالي اسـت. 

  فکـر مي کنيـد اگـر در انجمن ها تک روي باشـد و قانوني وجود نداشـته باشـد، تأثيري 
بـر تعرفه ها خواهد گذاشـت؟ 

  دکتـر بردبـار: مـن مي خواهـم درگير مسـائل سياسـي صنفي نشـويم. مسـألة انجمن، 
سياسـي نيسـت. مـا جمهـوري اسـالمي را قبـول کرديـم. آن موقـع دو تـا شـرکت بودند که 
دسـتگاه هاي بيهوشـي مي آوردند. حاال ما بيش از 40 شـرکت را مي بينيم که وسـيله مي آورند. 
ميلياردهـا پـول ايـن چنـد روز کنگـره در کريدورهـا بـود، يک دسـتگاه تنفس گذاشـته اند 30 
ميليـون تومان، 3 کيلو هم وزنش بيشـتر نيسـت، اينهـا يک بودجة عجيـب و غريب مي طلبد. 
اگـر بيهوشـي مي خواهـد بـرود جلـو بايد هماهنگي بيشـتر باشـد، شهرسـتان ها يـواش يواش 

دارنـد حـرف اول را مي زننـد و در امور صنفـي موفقترند.
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  االن عده اي متخصص بيهوشي هستند ولي شغل درخوري ندارند؟ 
  دکتـر بردبـار: اينهـا جريانـي اسـت که مربـوط به زندگي متخصص بيهوشـي اسـت. 
او مي خواهـد بچـه اش درس بخوانـد، فرزنـدش جايي باشـد که امکانات مدرسـه باشـد. بعد از 
انقـالب ما مريضخانة خصوصي درسـت و حسـابي در شهرسـتان ها نتوانسـتيم درسـت کنيم، 
چـون پـول عجيـب و غريبـي مي خواهـد. خواهـي نخواهـي جـا بـراي بيهوشـي دهنده کـم 
اسـت. تربيـت بيـش از حـد شـده ولي جا نيسـت، وليکن مملکـت نيـاز دارد و بايـد تأمين کند 

بيهوشـي دهنده را. 
متخصـص هـم بايد قبول کند ده سـال بـرود يک جايـي البته در همان شهرسـتان هاي 
کوچـک تـا تأمينش کنند. االن يک بيهوشـي دهنده توانايي ندارد سـهم کوچکي از جايي بخرد 

مگر کسـي که 10 سـال اسـت دارد کار مي کند. 

  تحقيقاتـي شـده بـود در ايـن مورد کـه اگر نيروي مازاد در پزشـکي باشـد بـه موازات 
آن اخـالق حرفـه اي هـم نـزول پيـدا مي کنـد. فکـر مي کنيـد بـا ايـن افـرادي که شـغل پيدا 

نمي کننـد تکليف چيسـت؟
  دکتـر بردبـار: نمي دانم منظورتان چيسـت ولـي چيزي را مي دانم و آن به دليل شـرايط 
زندگـي در اصفهـان اسـت. دولـت گفت بـه پزشـکان تحصيل کـرده در خـارج وام مي دهيم و 
سـراغ مـن آمدند و گفتند که شـما کـه تخصص داريد بياييد و سـهامدار شـويد. در تمام عمرم 
مـن هيچ وقـت نه پورسـانتي از بيهوشـي دهنده گرفتم نه حـق و حقوق و درصـدي. آيا همه جا 
هميـن طـور رفتـار مي کنند؟ نه. علت اين اسـت که کسـي که سـرمايه گذاري کـرد ميليون ها 
سـرمايه گذاري کرده، قانون و مقرراتي ندارد اين کار. سـهامداران بايد گذشـت بيشـتري نسبت 

به جوانان داشـته باشند. 

  در هـر جايـي اختـالف نظـر وجـود دارد چـه در حـوزة علمـي چـه در سياسـت؛ فکـر 
مي کنيـد ايـن اثـر تضعيف کننـده دارد و يـا پيـش برنـده؟

  دکتر بردبار: صورت پيشـبرد ندارد! من شـواهدي دارم که نمي خواهم ابداً در موردشـان 
صحبـت کنـم. دسـتگاه ها مي دانيـد که اختـالف نظر دارنـد انجام بگيـرد مثـال و نمي خواهند 
هـر کـس هـر خواسـته اي دارد حتمـاً تعرفه هـا، وليکن سيسـتم وزارتخانـه بايد يـک ارتباطي 

بين رشـته ها.  بگذارد 
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يعنـي جـراح 4 سـال جراحـي مي خوانـد و بيهوشـي دهنده هـم 4 سـال مي خوانـد. اگـر 
ضوابـط بگذارنـد مشـکالت کار کـم مي شـود. 

  سرگرمي ها و عاليق غير بيهوشي شما چيست؟ 
  دکتـر بردبـار: مـن بـه موزيک و مطالعـة کتاب عالقـه دارم و تمام وقتـم را کتاب هاي 
پزشـکي مي گيـرد و چـون دوره هـاي کامپيوتـر ديـده ام هـر چيـزي کـه بخواهـم در موردش 
رفرنـس پيـدا کنـم، از کامپيوتر درمـي آورم. من خودم يک عشـق و عالقه اي به سـه  تار دارم و 

مدتي هـم رويـش کار کردم.

  يعني به شما احساس آرامش مي دهد؟ 
  دکتـر بردبـار: بلـه، مـن شـايد از افـرادي باشـم که کلکسـيونر باشـم و در شـناخت از 
موسـيقي اصيـل لـذت مي بـرم. موسـيقي اصيل سـعي کـرده ام. اصـواًل و همـة هنرمنـدان را 
مي شناسـم، حتـي زمانـي مي آمدند در اصفهـان منزل من و من معتقدم موسـيقي غـذاي روح 

خيلـي خوبي اسـت. 

  ورزش چطور؟ 
  دکتـر بردبـار: نمي خواهـم غلـو کنـم ولـي در دورة جوانـي در حـد قهرماني بـودم. 25 
سـال بعـد از اينکـه از انگليـس آمـدم در همـة شـرايط چه بـرف بود چـه گرما بـود، 4 صبح با 
گروه هـاي مختلـف ورزشـي فعاليت داشـتيم. 25 سـال مـن ايـن کار را انجـام دادم و بعد ديدم 
دارم کـم مـي آورم و حـاال بـه علـت مشـکالتي کـه دارم از اين دسـتگاه ها اسـتفاده مي کنم. 

  مي خواهيد صحبتي داشـته باشـيد براي دسـتياران و کسـاني که مي خواهند وارد رشتة 
بيهوشي شوند؟ 

  دکتـر بردبـار: دنبـال تکنيـک نباشـيد، دنبـال علـم باشـيد. علـم، تکنيـک را سـاده تر 
مي کنـد بـه معلميـن خـود و هـر فردي کـه چيزي به شـما يـاد مي دهد هـم احتـرام بگذاريد. 

  بهترين و بدترين خاطرة زندگيتان و آنچه ثابت مانده در زندگيتان، چيست؟ 
  دکتـر بردبـار: مـن خوش تريـن خاطـرة زندگـي ام را روزي مي دانـم که اوليـن فرزندم 
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را پيـدا کـردم، چـون خيلـي عشـق بـه خانـواده دارم. از جهـت بيهوشـي هـم زماني کـه رفتم 
نتيجـة امتحـان انگليـس را بگيرم از خاطـرات خوبم اسـت. با اينکه من تخصص هم داشـتم، 
بـه مـن گفتنـد اگـر خيلي به تـو کاغذ و کتـاب دادند، تـو قبولي و اگـر يک پاکـت دادند يعني 
مـردودي. وقتـي رفتـم نتيجـه را بگيـرم ديـدم 3-2 کيلـو کاغـذ دادند! فـردي که بـا من بود 
)دکتـر مختاربنـد( مـن را بغـل کرد و گفت، دکتـر بردبار تو قبولـي، البته خـود مختاربند هم در 

امتحـان قبـول شـد. اين هـم خوش ترين خاطـره ام! 
بدتريـن خاطـره ام هم اتفاقاتي اسـت کـه در اصفهان افتاد و جرياني اسـت کـه براي من 
پيـش آمـد. بدتريـن اتفاقي اسـت کـه مي توانـد براي يک نفـر پيش بيايـد، الحمـداهلل پاکي و 

صداقـت مـن براي همه ثابت شـده اسـت.

  شـما تعلق خاطـر بـه شـعر داريـد، آيـا به شـاعر خاصي عالقـه داريد يا سـبک خاصي 
را مي پسـنديد؟ 

  دکتـر بردبـار: همـه مي داننـد مـن سـخنراني ام را با يک شـعر شـروع مي کنـم، اين را 
همـه مي دانند، اين نشـان دهندٔە عشـق و عالقة من اسـت. شـعر در خاطر مـن مي ماند، خيلي 
شـعر از حفـظ هسـتم و در هر موضوعي مي دانـم، در منزل من بهترين نويسـنده ها و خطاط ها 
شـعرهايي را که من دوسـت مي داشـتم براي من نوشـتند و مـن در کتابخانـة منزلم که محل 
مطالعـة مـن اسـت آنهـا را به در و ديـوار آويختـه ام، به طوري که عيـال من مي گويـد تا کي تو 

عاشـقي، تـا کي مي خواهي اين عشـق را داشـته باشـي، ولي هميـن االن هم: 
به حيرتم چه تمتع ز زندگي دارد »جماعتي که دل و جان به عشق نسپارد 

که با حضور تو پيوسته مست ديدارم به صاحبان نظر ساقيا مده ساغر  
عجب ز حالت آنان بود که هوشيارند« به دور چشم تو مستي ما عجب نبود 

مـن بـا اين شـعرها زندگـي مي کنم و شـاعرها هم همه شـان را دوسـت دارم. به نظر من 
شـعرا هـم خوب انـد، هـر کـدام شـرايط زندگي خاصـي داشـتند. اگر موالنـا به دنبال مسـائلي 
اسـت مربـوط بـه شـرايط زندگي او بـوده، پدرش يا مـادر و بچه هايـش بوده که توانسـته اينها 
را انگيـزه کنـد و يـک نـوع سـبکي را براي خـودش به وجـود آورد. البتـه من نمي توانـم اظهار 
وجـود کنـم، مـن با شـعراي معروفي از نزديک آشـنا بودم، خيلي خدمت ايشـان رفتـم، مثال از 

»سـعيد اصفهاني« حتي نـوار دارم...



اترخي بيهوشي اریان
102

  استاد بزرگوار از وقتي که به اينجانب داديد کمال تشکر را داريم.



103
فصل 6 دکتر محمود رحيمي 

دکتر محمود رحيمي 
فصل ششم



اترخي بيهوشي اریان
104

تاريخ شـفاهي آقاي دکتر رحيمي در تاريخ 25 آذر 1400 در منزل ايشـان در نوشهر ضبط 
شـد. فيلمبـردار و کارگردان آقاي مجتبي غفوري بودند. مصاحبه گـر دکتر عوض حيدرپور بود.

در ابتـدا توضيـح داديـم کـه از دهه هـا پيش گرفتن تاريخ شـفاهي در دنيا مرسـوم شـده 
و در ايـران هـم حداقـل از سـه دهـه پيش کار اخذ تاريخ شـفاهي آغاز شـده اسـت. مـا در اين 

پروسـه درصدد هسـتيم تاريخ و سرنوشـت رشـته بيهوشـي را در ايران تهيه کنيم.
آقاي دکتر رحيمي بعد از سالم و عليک با شعري کالم خود را آغاز کردند.

به نام خداوند جان و خرد
هزار نکته به باران و برف مي گويد

شکوفه اي که به فصل بهار در چمن است.
 دانشـکده پزشـکي، پزشـکي دانشـگاه اصفهـان کـه در واقـع اولين دانشـکده اسـت که 
در اصفهان تأسـيس مي شـود. در سـال 1330 و بعد از اينکه چندسـالي از تأسـيس آموزشـگاه 
عالـي بهـداري مي گـذرد، افتتاح مي شـود. من در سـال 1333 وارد دانشـکده پزشـکي شـدم و 
تحصيالت پزشـکي خودم را آغاز کردم و شـش سـال بعد يعني در سـال 1339 فارغ التحصيل 

شـدم و پايان نامـه خـود را تحويل دادم و پزشـک عمومي شـدم.
سـال اّول تحصيـل پزشـکی کـه گذشـت مـن عالقه مند شـدم به حـوزه خـون و انتقال 
خـون بپـردازم. سـازماني بـراي انتقـال خون وجود نداشـت. در واقـع من اولين کسـي بودم که 

داوطلـب شـدم انتقـال خـون را در اصفهان انجـام دهم.
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تلفـن عمومـي و وسـايل ارتباطـي هـم نبـود و لـذا مـن چـاره اي نداشـتم شـبانه روز در 
بيمارسـتان بمانـم. اگـر کسـي عمـل جراحـي داشـت و بـه خـون نيازمند بـود، از کسـانی که 
داوطلـب اهـداي خون بودند خـون مي گرفتيم؛ در واقـع مي خريديـم. آن را در بطري هاي ويژه 
مي ريختيـم و بـه بيمـاران نيازمند مي داديم. خصوصـاً براي بيماراني که عمل جراحي شـکمي 

مي شـدند.
به اين مطلب هم اشـاره کنم که بيهوشـي به شـکل امروزي وجود نداشـت. عمده روش 
اجـراي کار بي حسـي موضعي، راشي آنسـتزيا )اسـپنال( بود کـه جراحان و يا وردسـت هاي آنها 
انجـام مي دادنـد. قـدري هم بيهوشـي عمومي با اتر، کلروفـرم و کلرور ِد اتيـل انجام مي گرفت 

که بعد از اسـپنال و بي حسـي هاي موضعي مرسـوم شـده بود.
مـن عـالوه بـر کار انتقال خون گوشـه چشـمي هـم به بيهوشـي داشـتم و در اتاق عمل 
کارهايـي هـم مي کـردم. تـا اينکه در سـال 1338 مرحـوم دکتر بردبار کـه سـال اّول رزيدنتي 
بيهوشـي خـود را در دانشـگاه تهـران گذرانـده بود، با دکتر بوکاسـيان )هوکاسـيان( کـه او هم 
مشـابه دکتـر بردبـار بـود، به اصفهـان آمدند تا سـال دّوم رزيدنتـي را در اصفهـان طي کنند. 

دکتـر بوکاسـيان بـه بخش خصوصـي و بهـداري رفـت و در دانشـگاه نماند. دکتـر اکبر 
بردبـار سـال دّوم رزيدنتـي را در اصفهـان طـي کـرد و براي امتحان بيهوشـي به تهـران رفت.  
امتحـان داد و اواسـط سـال 1339 بـه اصفهـان بازگشـت و به عنـوان رئيس درمانگاه )مشـابه 
اسـتاديار امـروزي( و عضويـت در هيئـت علمي دانشـگاه اصفهان کار خود را شـروع کـرد و در 

واقـع بنيانگذار رشـته بيهوشـي به سـبک نوين در دانشـگاه اصفهان شـد. 
مـن بعـد از فارغ التحصيلي در پزشـکي عمومي براي خدمت سـربازي رفتم. سـال 1342 
از سـربازي برگشـتم و از اوايـل سـال 1343 بـا آقـاي دکتـر حجـت اهلل مالکـي هر دو دسـتيار 
بيهوشـي دانشـگاه اصفهان شـديم. سـال 1345 در اصفهان امتحان بورد و تخصص داديم. آن 
سـال ها امتحـان سراسـري نبـود و در هر بخش کسـاني کـه فارغ التحصيل مي شـدند همانجا 
و در هيئـت ممتحنـه اي کـه دانشـگاه تعييـن مي کـرد از آنهـا امتحـان گرفته مي شـد. هيئت 
ممتحنـه مـا مرحوميـن دکتر بردبار، دکتـر حکمي و دکتر اميـر نيرومند بودنـد. آن دو نفر به جز 
دکتـر بردبـار اسـتاد جراحـي بودنـد و رشـته بيهوشـي گـروه نداشـت. در واقع بخشـي از گروه 

جراحـي بود.
 امـا مـن و دکتـر مالکـي سـال 1345 بـا سـابقه اي کـه گفتـم پـس از قبولـي به عنـوان 

اسـتاديار بـه عضـو هيئـت علمـي دانشـگاه درآمديم. 
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کار ادامـه يافـت. در سـال 1349 بـه پيشـنهاد و از طـرف دکتـر قاسـم معتمـدي، رئيس 
دانشـگاه، کـه مـردي قدرتمنـد و سـازنده بـود؛ بـه من ابالغ شـد که بـراي طي دوره بورسـيه 
سـازمان بهداشـت جهانـي، کسـب علم بيشـتر و اخذ مـدرك تخصصي تر و پيشـرفته تر که به 
تعبير امروزي فلوشـيپ مي شـود، به دانمارك بروم. دورة بيهوشـي تخصصـي در دانمارك يک 
و نيـم سـال بـود. آنجا از عهده امتحانـات مربوطه برآمدم و پس از آن براي طي دوره بيهوشـي 

قلبـي کـه در اروپـا رايج شـده بود به لنـدن رفتم.
دو مـاه  لنـدن بـودم و يـک ماه به عنـوان آبزرور به پاريـس رفتم. دوره 3 ماهه بيهوشـي 
قلـب دريچـة ديگـري بـه رويم بـاز کـرد. متوجه شـدم که چقـدر مقدمـات  اوليه بايـد فراهم 

کنيـم تا بيهوشـي قلـب را در ايران راه انـدازي کنيم.
 پـس از بازگشـت از دانمـارك روش هاي جديد بيهوشـي عمومي و بي حسـي موضعي را 
کـه يـاد گرفتـه بودم، ترويج کردم. آموزش به دسـتياران در بيمارسـتان فيض را شـروع کرديم. 
انـواع بي حسـي هاي موضعـي سـر و گـردن را آمـوزش داديـم و اعمـال جراحـي روي گـردن 
و دسـت آغـاز شـد. بـا فراگيـري و آموزش بي حسـي اپيـدورال، مشـکل اعمال جراحـي روي 
پروسـتات و مقعد حل شـد و کار جراحي در ناحيه تناسـلي توسـعه يافت و کارهاي تخصصي تر 

رواج يافت.
خودسـتايي هـم نيسـت. مـن اينکارهـا را بـا آموزش هايـي کـه در دانمـارك ديـده بودم 

شـروع کردم. 
ايـن وضعيت هـا ادامـه يافت. امـا هنوز در گروه جراحي سـازماندهي مي شـديم. در سـال 
1352 و بعـد از آمـدن من از دانمارك، معاون گروه جراحي شـدم. 4 سـال معـاون گروه جراحي 
بـودم. مرحـوم دکتـر ملک، مدير گـروه بود. در سـال 1356 پيشـنهاداتي براي ارتقاء بيهوشـي 
داديـم. ترکيـب مـا هم ترکيـب خوبي بود. حاال چهـار پنج نفـر در گروه بيهوشـي بوديم. دکتر 

بردبـار بنيانگذار بيهوشـي، مـن و دکتر مالکي نفرات بعدي اضافه شـده به بيهوشـي.
مرحـوم دکتـر بنيانيـان، خانـم دکتـر ديبايي، جمـع خوبي شـده بوديم. پيشـنهادات را که 
داديـم دکتـر ملـک گفت بايد در دانشـگاه  مطـرح کنيم. مرحوم دکتر طوسـي رئيس دانشـگاه 
بـود. آدم خيلـي توسـعه نگر و فهيمـي هم بود. به ايشـان گفتيم براي اينکه رشـته بيهوشـي را 
توسـعه بدهيـم الزم اسـت چنـد کار انجام شـود. به حقـوق رزيدنت ها کـه ماهي هـزار تومان 
اسـت، بـراي رزيدنت هاي بيهوشـي 500 تومان اضافه شـود. قبول کرد. انصافاً انسـان صاحب 

نظـر و با ديد بلنـد بود. 
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پيشـنهاد دّوم مـا ايـن بـود کـه در تمـام دنيـا گروه هـاي بيهوشـي از گروه هـاي جراحي 
جـدا شـده اند. در ايـران در دانشـگاه هاي تهـران، شـيراز، تبريـز و ملّـي گروه هـاي بيهوشـي 
گـروه  هـم  اصفهـان  در  بدهيـد  اجـازه  شـده اند.  مسـتقل  و  جـدا  جراحـي  گروه هـاي  از 
 بيهوشـي از گروه هـاي جراحـي جـدا و مسـتقل شـود. مرحـوم دکتـر طوسـي با اين پيشـنهاد

موافقت کرد. 
جمـع پنـج شـش نفـره ما هـم بعـد از موافقت با تشـکيل گـروه رأي دادند کـه من مدير 
گـروه بشـوم. البتـه پسـت معاونت مـن و همراهي هايـي که در گـروه جراحي داشـتم خيلي به 

تسـريع ايـن فرآيندها کمـک مي کرد. 
در سـال 1370 مرحـوم دکتـر بردبـار مدير گروه شـد. چند سـال بعد از آن دوسـتان جوان 
و شـاگردان نسـل سـوم و چهارم کـه محصل خودمـان بودند، پسـت مدير گروهـي را از آقاي 

دکتـر بردبـار گرفتند و تـا امروز ادامـه داده اند. 
در مـورد امتحـان بـورد هم بگويم، تـا سـال 1352 امتحانات تخصصي در همة رشـته ها 
در خـود دانشـگاه ها و گروه هـا انجـام مي گرفـت. در سـال 1353 وزارت علـوم بـراي اولين بـار 
تصميـم گرفـت کـه امتحانـات تخصصـي را متمرکز کنـد و اولين امتحان سراسـري بـورد در 

اصفهان برگزار شـد. 
از جمعـي از اسـاتيد دانشـگاه ها از جملـه مرحـوم دکتـر فر، مرحـوم دکتر بردبـار، مرحوم 
دکتـر سـعيدي، مـن و تعـداد ديگـري از دوسـتان دعـوت کردنـد. ما به تهـران آمديـم. افتخار 
ايجـاد گـروه بورد تخصصي بيهوشـي در ايـران را پيدا کرديم و من تا زمان بازنشسـتگي عضو 

بـورد تخصصي باقـي ماندم.
 زماني کـه بـورد تشـکيل شـد و انقـالب اسـالمي بـه پيـروزي رسـيد، قـرار شـد کـه 
رشـته هاي تخصصـي توسـعه يابند و در دانشـگاه هاي خـارج از تهران و دانشـگاه هاي مادر که 

تـازه تشـکيل شـده بودنـد، گروه هاي بيهوشـي ايجاد شـود. 
بـه هيئـت بـورد مأموريت داده شـد که انجـام دهد. حکـم مأموريت براي من صادر شـد. 
تقريبـاً از سـال هاي ميانـي دهة اّول پس از پيروزي انقالب اسـالمي ارزشـيابي ها شـروع شـد. 
دوسـتان خـوب مـن در بورد چون آقايان دکتر الياسـي، دکتر شـاهگلي، دکتر اسـماعيلي، دکتر 
فهيـم، دکتـر فربـود در راه ارزشـيابي گروه هـا بـه ما خيلـي کمک مي کردنـد و در ادامه نسـل 
بعـدي همـکاران بـه بـورد و گـروه ارزشـيابي گروه هـا اضافه شـدند که شـما )دکتـر حيدرپور( 

خود از آنان هسـتيد. 
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و اضافـه کردند: سيسـتم تأييد صالحيت آموزشـي بيهوشـي در دانشـگاه ها هـم اينگونه 
بـود کـه بـراي هر دانشـگاه اّول که مي رفتيم. چنانچه شـرايط مهيا بـود؛ براي سـال اّول اجازه 
آمـوزش مي داديـم. سـال بعد براي ارزشـيابي مجـدد مي رفتيم. چنانچـه امکانات الزم شـامل 
هيئـت علمـي، وسـايل و تجهيـزات، اتـاق عمـل، بيمار و تنـوع بيماري هـاي جراحي و سـاير 

ملزومـات را داشـتند، مجـوز سـال دّوم و بـه همين ترتيب سـال سـوم را صـادر مي کرديم.
تـا آنجـا کـه بـود از چهـار سـال و در سـال هاي پايانـي دهـة 60 همـه دانشـگاه هاي 
صاحـب صالحيـت بـراي پرورش رزيدنت بيهوشـي ارزشـيابي شـدند و مجوز گرفتنـد و کار با 
سـرعتي پيـش رفـت کـه در حال حاضر مـا عالوه بـر تأمين نياز کشـور مي توانيم براي سـاير 
 کشـورها هـم متخصص بيهوشـي پرورش بدهيـم. اين ها همه در سـايه لطف خداونـدي بوده 

و هست.
آقـاي دکتـر رحيمـي در مـورد خانـواده و تولـد مي گويد. افتخـار مي کنم يک روسـتا زاده 

هسـتم. در ده ورپشـت در 60 کيلومتـري اصفهـان و از توابـع نجف آبـاد به دنيا آمدم.  
پـدرم 13 فرزنـد داشـت. 9 نفـر پسـر بوديـم و 4 نفـر دختـر بودنـد. مـن فرزنـد چهـارم 
خانـواده ام. هـر 13 نفـر از اعضـاي خانـواده تحصيـالت عالي و دانشـگاهي داشـتند. علّت هم 
روش فکري و روشـن بيني پدرم بود. او سـواد کمي داشـت. منتها به تعبيري در آن سـال ها با 

دربـار اصفهـان در ارتبـاط بـود. روسـتاي ما، ورپشـت، متعلق بـه صارم الدولـه بود. 
صارم الدولـه نـوه ناصرالدين شـاه بود. پدرم تا انـدازه اي يکي از مباشـرين صارم  الدوله بود. 
بـا رئيـس دفتـر او در اصفهـان در ارتباط بود و با روشـني بـه آينده نگاه مي کرد. با روشـنفکري 
خـاص. آن سـال ها هـم مثـل االن نبـود. هـر نوبت که پـدرم به اصفهـان مي آمـد، چند ماهي 

در اصفهـان مي مانـد و بـه رتق و فتق امـور مي پرداخت.
سـه نفـر از نـه پسـر خانـواده کـه تحصيالت عالي دانشـگاهي داشـتند، پزشـک شـدند. 
بـرادر بزرگتـرم در رشـته ارتوپـدي تخصص گرفـت. يک نفر پزشـک  عمومي مانـد و من هم 

متخصـص بيهوشـي شـدم. يک نفـر از برادرانم دامپزشـک شـد.
علـت و انگيزه پزشـک شـدن من هم، بـرادر بزرگترم بـود. او در دوره هاي اّول آموزشـگاه 
عالـي بهـداري کـه در سـال 1325 در اصفهان تشـکيل شـد، قبول شـد. چهار سـال پزشـکي 
خوانـد. مطـب دايـر کرد. چند سـال خدمت کرد و در ادامه به دانشـکده پزشـکي آمد. پزشـکي 
عمومـي را تمـام کـرده و وارد رشـته تخصصـي ارتوپـدي شـد. من هـم تابسـتان ها در مطب 
ايشـان کار مي کـردم. کار خدماتـي، کمک بهياري، تزريقات و سـرم تراپي، همـه کار مي کردم. 
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خـود بـه خـود بـه پزشـکي عالقه مند شـدم و در کنکـور هم فقـط رشـته پزشـکي را انتخاب 
کردم.

 وقتي دانشـجوي پزشـکي شـدم  دو سـه سـالي که گذشـت به کار انتقال خون در سطح 
دانشـگاه اصفهـان پرداختـم. الزمـة ايـن کار اين بود که هميشـه در دسـترس باشـم. اتاقي در 
بيمارسـتان کاشـاني بـه مـن دادنـد. مـن در آن اتـاق سـاکن شـدم. در واقع در سـه سـال آخر 
تحصيـالت مـن سـاکن بيمارسـتان بـودم و کار انتقـال خـون را انجام مـي دادم. جـراح ها هم 

خيلـي مـرا دوسـت مي داشـتند و هـر کجـا الزم بود، مـرا صـدا مي زدند. 
در زمانيکه کار انتقال خون را انجام مي دادم، کم کم با مسـايل بيهوشـي هم آشـنا شـدم 
و کارهايـي در حـوزه بيهوشـي انجـام مـي دادم. به تعبيري با تجربه شـدم. يادم هسـت يک بار 
يک انترن از محصلين پزشـکي دانشـگاه تصادف کرده بود. شـانه او در رفته بود، مرحوم دکتر 
نيرومند که جراح بسـيار قابل و ارزشـمندي هم بود، سـراغ بيهوشـي ها را گرفته بود. گفته بود 

نيسـتند. گفتـه بود برويد رحيمي را پيـدا کنيد. بياوريد من بـه او اطمينان دارم. 
تـا اينکـه درسـم تمام شـد و با آمـدن مرحوم دکتر بردبـار، که اولين متخصص بيهوشـي 
و در حقيقـت بنيانگذار رشـته بيهوشـي علمي و نوين در دانشـگاه اصفهان بود، بـه همراه آقاي 

دکتر مالکي دسـتيار بيهوشـي شـدم و در سـال 1343 در رشته بيهوشـي فارغ التحصيل شدم.
عمـر خدمتـي من بـه صـورت تمام وقت )فول تام( در دانشـگاه گذشـت. هيچـگاه جذب 
کار خصوصي نشـدم. عمرم در دانشـگاه صرف شـد. بعد از پيروزي انقالب اسـالمي در سـال 
1359 رئيس بيمارسـتان امين شـدم. در سـال 1363 به رياسـت بيمارسـتان خورشـيد منصوب 
شـدم. بعـد از تعطيلـي دانشـگاه ها بـه خاطـر انقالب فرهنگـي در بازگشـايي مجدد دانشـکده 

دندانپزشـکي آنجا فعال شـد.
قبـل از انقـالب قـرار بـود شـرکتي به نام شـرکت دشـت، دانشـکده دندانپزشـکي و يک 
بيمارسـتان در شـمال دانشـگاه بسـازد که با پيروزي انقالب اسـالمي شـرکت دشـت تعطيل 
و مصـادره شـد و قـرار شـد ايـن دو سـاختمان را دانشـگاه تحويـل بگيـرد و تکميل کنـد. آن 
دو سـاختمان را جـدا کردنـد از مجموعـه دارايي هـاي شـرکت دشـت. دانشـگاه پـول آنهـا را 
حسـاب کـرد و تحويـل داد. اعتباري هم براي تکميل پروژه گذاشـت. ما هم تکميل دانشـکده  
دندانپزشـکي را شـروع کرديـم. حکـم رياسـت دانشـکده دندانپزشـکي را هم براي مـن زدند. 
بـا جديـت کار را جلـو برديم. مهندس ناظر شـرکت دشـت هـم خيلي به مـا کمک کرد. 
رياسـت دانشـگاه در آن زمـان آقاي دکتر اکبر شـاه محمدي بـود. جواني انقالبـي و آينده نگر. 
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او هـم کمـک کـرد، تا فـاز اّول دانشـکده دندانپزشـکي راه اندازي شـد. دسـتگاه ها آمد و 
دانشـکده دندانپزشـکي جديـد کارش را آغاز کرد. مـدارك مربوط به آن کار بزرگ در دانشـکده 
دندانپزشـکي موجود اسـت. با راه اندازي دانشـکده دندانپزشـکي من از آن کار جدا شـدم. چون 

حيطـة تخصصي مـن نبود.
دکتـر رحيمي در خصوص خانواده و زندگي شـخصي گفتند. ما به خاطر شـرايط اجتماعي 

روزگار مـا، راه پـدر را نرفتيم. يعنـي اوالدهاي من زياد نبودند. 
بـا مرضيـه خانـم عّبـاد کـه زن فـداکار و مهربانـي بودنـد ازدواج کـردم. اوليـن فرزند ما 
مهـران اسـت، که در خانـه به او داريوش مي گوئيم. در رشـته دامپـروري و دانش هاي نوين آن 
تحصيـل کـرد. شـرکتي راه اندازي کـرد که در حال حاضر نه نفر فوق ليسـانس بـا او همکاري 
مي کننـد. بـراي اولين بـار تعـدادي گاو خـاص از امريـکا وارد کـرد. مشـکل اسـپرم مـورد نياز 
بـراي گاوداري هـاي کشـور را حـل کرد. کشـور را بي نياز کرد. اخيـراً هم در تـدارك وارد کردن 
 هفـت گاو از نسـل هاي جديـد هسـتند که مشـکل اسـپرم گاوي مورد نيـاز کشـور را کماکان 

حل کنند.
 در خصـوص دختـرم بـا تأسـف بايـد بگويم، در رشـته فيزيولـوژي درس خوانـد. در فوق 
ليسـانس نمـره اّول شـد. پايان نامـه تحقيقاتـي جامعـي کـه خيلي هم خـوب بود تهيـه کرد و 
انجـام داد. در امتحـان کتبـي دکتـراي فيزيولوژي نمره اّول شـد. متأسـفانه گـروه مربوطه او را 
کـه خيلـي هم زحمت کشـيده بـود نپذيرفتند و نفـر ديگري را انتخـاب کردنـد. او يک نيروي 
علمـي و مديـر ارزشـمند بـود. چقـدر زحمـت کشـيد. خـدا بـه او يک پسـر داد. اسـمش آرش 
اسـت و در حـال حاضـر در سـالزبورگ  تحصيـل مي کنـد. ايـن دختـر چـه زحمت ها کشـيد. 
خانـه داري، بّچـه داري و تحصيـل همـه بـا هـم. نمره اّول شـد. بـه او جفا کردنـد و در حقيقت 

بسـيار آزرده خاطـر شـد و دانشـگاه از يـک مغز متفکر و ارزشـمند محروم شـد.
 در پاسـخ بـه ايـن سـوال که وقتـي مرحوم دکتـر بردبار به اصفهـان آمدند، شـما و دکتر 
مالکي دسـتيار بيهوشـي شـديد. بعد از امتحان به گروه بيهوشـي دانشـگاه اصفهان پيوسـتيد.  
اولين دسـتياران شـما چه کسـاني بودند؟ پاسـخ دادند: اولين دسـتيار ما آقاي دکتر ورد بود. در 
سـال 1349 آقـاي دکتـر قريشـي آمدند به همـراه خانم دکتر نوريـان که در حـال حاضر خارج 

از کشـورند. يـک نفـر ديگر هـم بود که فـوت کردند.
 اوايـل سـال 1352 از ايـن سـه نفـر در دانشـگاه امتحـان تخصصـي گرفتيـم. در هيئت 

ممتحنـه اسـاتيدي هـم از گروه هـاي فارماکولـوژي، داخلـي و جراحـي بودند. 
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مديـر گـروه جراحـي مرحـوم دکتـر اميـر نيرومنـد هـم صورتجلسـه را امضا کردنـد. آن 
صورتجلسـات در پرونـده و مـدارك گـروه بيهوشـي و دانشـکده موجود اسـت. از سـال 1352 
امتحـان تخصصـي متمرکـز شـد و در تهـران انجام مي گرفـت، کـه وزارت علـوم آن را انجام 

مي داد.
بعـد از آن مرحـوم دکتـر بنيانيـان و دکتـر اعـوان آمدنـد. بـا فارغ التحصيلي عضـو گروه 
شـدند. سـرکار خانـم دکتـر ديبايي تخصص خـود را از کشـور اتريش گرفته بـود و وقتي آمدند 
بـه عضويـت هيئـت علمي دانشـگاه انتخـاب شـدند. تعـداد ديگـري از پزشـکان خارجي هم 
بودنـد مثـل آقـاي دکتـر گيالني که پاکسـتاني بـود. مدتي هـم در دانشـگاه کار کردنـد و بعداً 
بـه پاکسـتان رفتنـد. مرحـوم دکتر عبدالشـکور کـه هنـدي بودنـد و بعـد از فارغ التحصيلي به 

پاکسـتان رفتنـد. سـال ها در آنجـا خدمـت کرد و بعـداً  فـوت کردند.
 دکتـر منوچهـر نـوري در سـال 1360 بـا تخصص بيهوشـي به دانشـگاه آمدنـد و عضو 
هيئـت علمـي شـدند. دسـتياران ديگـري در همان سـال ها به گروه بيهوشـی آمدند کـه بعد از 
فارغ التحصيلـي بـه تهـران و سـاير اسـتان ها رفتند. جمعـي از دوسـتان چون دکتر سـلطاني و 
دکتـر عطـاري در اصفهـان ماندنـد و عضو هيئت علمي شـدند و تـا پايان خدمت دانشـگاهي 
در اصفهـان ماندنـد. گـروه بيهوشـي در حـال حاضر سـي و پنج، سـي و شـش نفرعضو هيئت 

علمـي دارد کـه عمدتـاً در مراتب باالي علمي و دانشـيار و اسـتاد هسـتند.
در پاسـخ بـه ايـن سـوال که مـا وقتي رزيدنت شـديم و بعد از آن سـعي کرديـم که کپي 
شـما و مرحـوم دکتـر بردبـار در خدمـت بـه مريض باشـيم؛ چـه توصيـه اي به ما و نسـل هاي 

بعـدي داريـد؟ کـه در رفتارهاي شـخصي، اجتماعـي و کاري بـه آن عمل کنيم.
 دکتـر رحيمـي پاسـخ داد: جناب آقاي دکتر حيدرپـور، من نيت دروني خـودم را مي گويم. 
در پزشـکي آدم بايـد عاشـق باشـد. نبايد بـه خودش، به خانـواده اش فکر کند. نبايـد به ماديات 

فکـر کند. بايد به بيماران به چشـم انسـان نگاه کند. انسـان!
مرحـوم دکتـر حکمـي نمونـه واالي اخالقي بـود. نه زمـان، نه پول مريـض و نه منصب 
و جـالل مريـض برايش فرقي نداشـت. براي او فرقي نداشـت که مريض ثروتمند اسـت، فقير 

اسـت، صاحـب منصب هسـت يا نـه؟ به عنوان يک انسـان بـه مريض نـگاه مي کرد. 
يـادم هسـت بعـد از اينکـه مـن تخصـص گرفتـم حـدود سـال هاي 1345، يک بـار در 
همراهـي بـا مرحـوم دکتر حکمـي در يک بيمارسـتان خصوصي به پنـج بيمار بيهوشـي دادم. 
وقتـي بـه حسـابداري آنجـا مراجعـه کـردم که پـول آن را بگيـرم پاسـخ دادند که آقـاي دکتر 
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حکمـي بـراي شـما پـول از بيمار نگرفته اسـت! به ايشـان مراجعه کـردم و گفتم جنـاب آقاي 
دکتـر شـما زندگي داريـد، خانه و تمّکن داريد. من نيروي جواني هسـتم. اّول زندگي ام هسـت. 
کاش بـراي مـن هـم پولـي گرفتـه بوديد. بـه ما هم کمکي بشـود. پاسـخ داد. متأسـفم، قبول 
دارم. بعد از اين سـعي مي کنم براي شـما هم دسـتمزدي بگيرم. من بعد چشـم! اشـتباه شـده، 

جبـران مي کنـم و البته خيلـي هم ناراحت شـد. 
مرحـوم دکتـر قاسـم معتمـدي کـه رئيـس دانشـگاه شـد، مديـر ارزشـمندي بـود. مـن 
هـم بـا ايشـان رفيـق بـودم. ايشـان هـم بـه مـن عالقـه داشـت. مأموريت هايي هـم به من 
مـي داد. مأموريـت داده بـود کـه از پزشـکان خارجـي بـراي صحبت در دانشـگاه دعـوت کنم. 
اسـاتيد آمريکايـي بـه دانشـگاه شـيراز مي آمدنـد. مـا مرتـب از آنهـا دعـوت مي کرديـم. بليط 
تهيـه مي کرديـم. هتـل رزرو مي کرديـم. آنهـا هـم به دانشـگاه اصفهـان مي آمدند. سـمينارها 
و کنفرانس هـاي خوبـي مي گذاشـتيم. يکبـار بـه دکتـر معتمـدي گفتـم، جنـاب رئيـس ما در 
بيمارسـتان ها يـک اتاقـي بـه نام اتـاق چاي داريـم،  بعضـي از همـکاران روزهـا مي آيند آنجا 
مي نشـيند وگپـي مي زننـد و مي رونـد و کار هـم نمي کننـد. بايد چـاره اي بجوئيـم. نظر بدهيد 

کـه چـه کاري انجـام بدهيم.
مـرد عاقـل و پختـه اي بـود. به من گفـت دکتر رحيمي، ما بايد اسـاتيد عاشـق دانشـگاه 
را پيـدا کنيـم. آنهـا را جـذب کنيـم. عالقه منـد به خدمـت و آمـوزش  را پيدا کنيـم. جايگزين  
اينهـا نمائيـم. اينهـا کـه رفتنـد اوضـاع خـوب مي شـود. راسـت هـم مي گفـت تعـدادي از 
 آنهـا در تخصص هـاي مختلـف از آمريـکا آمـده بودنـد. عالقـه اي هـم بـه کار و خدمـت 

نداشتند. 
زماني من بازرس دانشـگاه شـدم. با دو سـه نفر مي رفتم سـر کالس اسـاتيد مي نشستيم. 
گاهـي بعضـي از آنهـا حرف هـاي معمولـي و عـادي مي زدننـد. گاهـي از روي جـزوه درس 
مي گفتنـد. شـأن و کالس و مرتبـه دانشـگاه رعايـت نمي کردنـد. مطالـب را کـه بـه دکتـر 
معتمـدي منتقـل مي کرديـم، مي گفت بايد به فکـر آينده بود. دانشـگاه آدم هايـي را مي خواهد، 

بـه آدم هايي نياز دارد که عاشـق دانشـگاه باشـند.
 يـادم هسـت يـک روز بـه يکي از اسـاتيد گفتم صحيح نيسـت که شـما صبـح مي آئيد، 
يـک عمـل انجـام مي دهيـد و سـپس بـراي کار در خـارج از بيمارسـتان و بيمارسـتان هاي 
خصوصـي مي رويـد. پاسـخ داد، من همان يـک عمل که انجـام مي دهم بـراي يکماه حقوقي 

کـه مي دادنـد در مـاه کافي اسـت و ادامـه داد مـن زن دارم. بّچـه دارم. زندگـي دارم.
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بـاغ، ماشـين، خانـه و... مي خواهـم؛ با حقوق دانشـگاه نمي شـود زندگي کـرد، بايد بيرون 
کار کنم. من چه جوابي داشـتم بدهم. البته کار سـاده نيسـت. ولي مي شـود درسـت کرد. همه 

ابعـاد را بايـد نگاه کـرد و اصالح کرد. همه اسـاتيد باالي چشـم ما. 
بايـد فرهنـگ را تغييـر داد. بـه دانمـارك نـگاه کنيـد. پنجاه سـال قبـل من آنجـا بودم. 
درمـان در سراسـر دانمـارك رايـگان بود. االن هم هسـت. پزشـک نبايـد با بيمـار ارتباط پولي 
داشـته باشـد. اسـتانداردها را بايـد يکنواخـت و درسـت کـرد. در دانمـارك اگـر يک کسـي در 
دورتريـن جزايـر ضربـه مغـزي شـود، او را با هلي کوپتـر به پايتخـت مي آورند. در اسـرع وقت! 
بـه بيمارسـتان 3 هزار تختخوابي. بنا نيسـت که در هر شهرسـتاني امکانـات جراحي مغز ايجاد 
کننـد. منابـع را نبايـد هـدر داد و البتـه مهمتريـن کار ايـن اسـت که ارتبـاط پولي بيـن بيمار و 
پزشـک وجـود نداشـته باشـد. بر ايـن بـاورم که مي شـود مسـايل را حل کـرد. البتـه آدم هاي 

توانمنـد و کار بلـد مي خواهـد بـا رؤسـا و وزراي ناتـوان نمي توان مشـکالت را حـل کرد.
 اگـر پزشـکان انسـان دوسـت مي خواهيـم، بايـد مسـايل عمومـي کشـور را بـا هم حل 
کنيـم. مثـاًل حمل و نقـل عمومـي بـراي عبـور و مرور بـا حداقـل هزينه باشـد. حتـي رايگان! 
پزشـکي بـراي عمـوم مردم رايگان باشـد. برنامه هاي جامـع رفاهي و اصولـي تهيه و  به 
اجرا در آيد. حتي به خواربار و غذا و پوشـاك هم بايد رسـيد. مشـکل مسـکن را بايد حل کرد.

 در ايـن قسـمت سـوالي از آقـاي دکتر رحيمي شـد. شـما معاصـر مرحومين آقـاي دکتر 
حکمـي، دکتـر اميـر نيرومنـد، دکتر طوسـي و دکتر معتمـدي بوديد. خـدا همه آنهـا را رحمت 
کنـد. آدم هـاي بزرگـي بودنـد. چه خاطـره اي از آنهـا داريد که به درد نسـل هاي آينـده بخورد.
دکتـر رحيمـي گفتنـد بگذاريـد خودم بگويـم. من بـراي فرصـت مطالعاتي يک سـاله با 
هزينـه بـورس سـازمان بهداشـت جهاني به دانمـارك رفتم. دنيـاي علمي آنجا با ايـران در 50 
سـال قبـل متفـاوت بـود. مـن عالقه مند شـده بودم کـه چند ماهي بيهوشـي قلب هـم ببينم. 
نامـه اي نوشـتم بـه  آقاي دکتر معتمدي، رئيس دانشـگاه، کـه اجازه بدهيد من شـش ماه دوره 
خـود را تمديـد کنـم و در لنـدن يـا پاريس يا هامبـورگ دوره بيهوشـي قلب هم ببينم. ايشـان 

پاسـخ دادنـد که مانع نـدارد، بمانيـد و دوره خـود را کامل کنيد.
 در برگشـت، مـن معاون مدير جراحي شـدم. اسـناد و مـدارك را خواندم. جالب بود شـما 
بدانيـد، وقتـي نامـه مرا آقاي دکتـر معتمدي، گروه جراحـي مي دهند تا اظهار نظر کنند، پاسـخ 
مي دهند جلسـه گذاشـتيم، همه متفقاً گفتند چون بيهوشـي دهنده کم داريم، ايشـان به کشـور 

کنند. مراجعت 
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در فرصـت ديگـري بـراي دوره بيهوشـي قلب بـه اروپا برونـد! ولي آقـاي دکتر معتمدي 
بـا آينـده نگـري کـه داشـت خـودش روي نامه گروه نوشـته بـود پاسـخ دهيد که آقـاي دکتر 

رحيمـي يـک سـال ديگـر بمانند و دوره بيهوشـي قلـب را فرا گيرنـد و به کشـور برگردند. 
مديريـت اليـق و آينده نگـر بودن براي اداره بهتر کشـور الزمة مديريت اسـت. شـناخت 
آدم هـا خيلـي به بهبـود وضعيت هاي جامعـه کمک مي کند. مرحـوم دکتر حکمـي، مدير گروه 
بـود. بـه دکتـر معتمدي نوشـته بـود نظر گروه اين اسـت کـه آقاي دکتـر رحيمـي از دانمارك 
برگردننـد. ولـي شـما نظر خودتان هر چه هسـت، اقـدام فرمائيد. که آقاي دکتـر معتمدي نظر 

خـودش را ابـالغ کرد. شـما بمانيـد و دوره را تکميل کنيد. 
مـن از دانمـارك بـه پاريـس آمـدم. چهار اتـاق عمل قلب بود. روي سـقف اتـاق عمل ها 
شيشـه اي بـود. از باال مي نشسـتيم و عمل هـا را مي ديديم. براي کنترل مغز بيمـار، هم فعاليت 
مغـزي بيمـار با سيسـتمي مشـابه نـوار مغزي مرتب کنترل مي شـد. ما بـا کوله بـاري از تجربه 

برگشتيم.
 و حـاال واقعـاً 6 مـاه اضافـه شـدن بـه دوره من هم براي گـروه فرقي نمي کـرد. منظورم 
اينگونـه نظـر دادن يـک مقـداري دور از بلندنظـري و آينده نگـري بود و هسـت. خـود مرحوم 
دکتـر حکمـي انسـان بـه تمـام معني بـود. خيلي مـرد بزرگـي بود. وقتـي مي دانسـت مريض 
پـول نـدارد، بـه داروخانـه نزديـک مطب مي نوشـت که پـول از او نگيرنـد. بـراي دريافت حق 
 ويزيـت يـک پارچـه روي مريـض گذاشـته بـود. بـه بيمـاري گفـت ويزيـت را زيـر آن پارچه

بگذارند. 
نمي دانم چرا از مرحوم دکتر حکمي يک مجسـمه نسـاختند و در جايي در شـهر اصفهان 
بگذارنـد. چرا اسـم ايشـان نيسـت. چرا يـک خيابان به نام ايشـان نيسـت. او مـرد بزرگي بود. 
زمانـي کـه مـن معـاون گروه شـدم، سـال 1352، در واقـع رئيس ايشـان بودم. شـب ها برنامه 
درسـي ايشـان را مي بـردم، در مطـب ايشـان مي نشسـتم تـا کار ويزيـت بيمـاران تمام شـود. 

برنامـه و درس هـا را با ايشـان مـرور مي کرديـم و به خانـه مي آمدم.
 جالـب هـم بـود. او مـرا مرد شـجاع مي شـناخت.  اوايـل لوزه هـم عمل مي کـرد. وقتي 
مي خواسـت لـوزه اي عمـل کنـد، مي گفـت بـه مرد شـجاع بگوئيـد بيايـد. من مي آمـدم، وی 
آن وسـيله مخصـوص کنـدن لـوزه را  آمـاده مي کرد که سـيم آن پشـت لـوزه مي افتـاد و من 
 زبـان مريـض را مي گرفتـم و بيـرون مـي آوردم. او سـيم را محکـم مي کـرد و لـوزه را عمـل 

مي نمود. 
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هـر وقـت مي خواسـت، مي فرسـتاد دنبال مـن. هر موقع که بيهوشـي دهنده مي خواسـت 
مـرا صـدا مي کـرد. البته بقيـه جراحان هـم خوب بودنـد، ولي هيچ کـدام دکتر حکمـي نبودند. 
مـن هـم بيشـتر با ايشـان کار مي کـردم و مرحوم دکتـر بردبار بيشـتر براي دکتر اميـر نيرومند 

بيهوشي مي داد.
دکتـر طوسـي، که دکتراي اقتصاد داشـت و تحصيـالت خود را در آمريکا طـي کرده بود، 
او هم انسـان کاملي بود. انسـانيت و مذهب و دين را در وجود و سـلوك او مي ديدم. انسـان به 
معنـاي واقعـي بود. خانم ايشـان هـم اقتصاد خوانده بـود و قبل از انقالب رئيس اتـاق بازرگاني 
و تجـارت اصفهـان بـود. انقـالب که شـد، انقالبيون بـه خانه آنها ريختنـد. خانه آنهـا را غارت 
کردنـد و آتـش زدنـد. گرفتـار شـد و خيلي مصيبـت کشـيد و نهايتاً با دربـدري به تهـران فرار 

کرد و جانـش را نجات داد.
داسـتان جالبـي از دکتـر طوسـي برايتـان بگويـم. مـا وقتـي کمبـود نيروي بيهوشـي در 
اصفهـان را ديديـم نسـبت به پرورش تکنسـين بيهوشـي اقـدام کرديـم. آقاي دکتـر فربد هم 
کـه معـاون دانشـگاه اهـواز بـود، از من خواسـت که بـراي آنها هم تکنسـين پـرورش بدهيم. 
نفراتـي را معرفـي کردنـد و مـا پـرورش داديـم. انقـالب پيـروز شـده بـود و من هـم به عنوان 
نماينـده دانشـگاه اصفهـان کارهايـي را در تهـران در وزارت علوم پيگيري مي کـردم. ما پيگير 
شـديم کـه به تکنسـين ها عنواني بدهيم. محل شـغلي بـراي آنهـا بگيريم تا بتواننـد حقوق و 
مزايـا دريافـت کننـد. نامه اي نوشـتيم و قرار شـد من بـه وزارتخانه ببـرم و حکـم قانوني براي 
آنهـا بگيـرم. راننـده اي از دانشـگاه مـرا بـه تهـران آورد. وقتي کارمان تمام شـد، بـه من گفت 
آقـاي دکتـر رحيمـي، اگر شـما در تهـران کار ديگري داريد و يـا مي خواهيد فاميل يا کسـي را 
ببينيد بفرمائيد من شـما را برسـانم و يک سـاعتي بروم و برگردم، جايي کار دارم. از او پرسـيدم 
کجـا مي خواهيـد برويـد؟ گفـت مي خواهم بـه پاس حق شناسـي بروم بـه آقاي دکتر طوسـي 
کـه رئيـس دانشـگاه بودند، سـر بزنـم. به اوگفتـم عزيزم مـن هم دلـم مي خواهد آقـاي دکتر 

طوسـي را ببينـم. گفـت ايشـان تحت نظر اسـت؛ با هـم رفتيم. 
دکتـر طوسـي را ديديـم. خيلي خوشـحال شـد و خوشـحالي از بابت حق شناسـي ما بود. 
بـراي مـا در گروه بيهوشـي ايشـان دو کار انجام داده بـود، اّول اينکه گروه بيهوشـي را از گروه 
جراحـي مسـتقل کـرد و دّوم اينکـه وقتي درخواسـت کرديم حقـوق رزيدنت هاي بيهوشـي را 
اضافـه کننـد، موافقـت کردنـد از هـزار تومـان که بـه همـه رزيدنت هـا مي دادنـد 500 تومان 

بيشـتر بـه رزيدنت هـاي بيهوشـي بدهنـد که جاذبه جـذب را زيـاد کند.
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 و نکتـه آخـر هـم اينکـه بعدها متوجه شـدند که در مورد ايشـان اشـتباه شـده اسـت. او 
را بـه دانشـگاه تهـران آوردنـد. دوبـاره بـه کار گرفتند و اسـتاد آنجا شـد. بعداً هم فـوت کردند.
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دکتر حجت اهلل مالکي
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 اسـتاد دکتـر حجـت اهلل مالکـي کـه دسـتياران و شـاگردان او را حجـت اهلل خـان خطاب 
مي کرديـم، زايچـه سـال 1312 و زاده روسـتاي شـيخ آباد از هفـت پارچه آبادي تشـکيل دهنده 
شهرسـتان مبارکه اسـت. دوران ابتدايي را در مدرسـه ای در مبارکه گذرانده و به نيکي از مدير 
)آقـاي موسوي نسـب(، ناظـم و تنها معلم مدرسـه يـاد مي کند. جالب اسـت مي گويـد زمانيکه 
در دوران آمادگـي و مسـتمع آزاد کتـاب پنجـل حـم مي خوانديـم، طوري ما را جلـو انداخت که 

از همـان کالس اّول مي توانسـتيم به همکالسـي هاي خـود درس بدهيم. 
دکتـر مالکـي در مصاحبـه با تاريخ شـفاهي رشـته بيهوشـي مي گويـد: دوران ابتدايي که 
تمـام شـد بـراي ادامـه تحصيل به اصفهـان آمديم. مرحـوم ُعِريضـي که از مالکين روسـتاي 
مـا و بـا پـدرم رفيـق بود واسـطه شـد تا آقـاي رضـوي رييس دبيرسـتان سـعدي، نام مـرا در 

دبيرسـتان سـعدي اصفهان نوشت.
تحصيـالت دوره دبيرسـتان را در هميـن دبيرسـتان کـه از بهتريـن دبيرسـتان هاي وقت 
اصفهان و کشـور بود، گذراندم و نهايتاً در سـال 1334 وارد دانشـکده پزشـکي اصفهان شـدم، 
کـه چنـد سـالي بـود دانشـجوي پزشـکي مي گرفـت و ادامـه مي دهـد کـه دوران تحصيلـي 
پزشـکي ام 6 سـال طول کشـيد. سـال 1340 درسـم تمام شـد. چون پايان نامه ننوشـته بودم 

اجـازه تأسـيس مطـب و کار در شـهر اصفهان را نداشـتم.
 در خاطـره جالبـي مي گويد، درسـم که تمام شـد به منطقه روسـتايي منارجنبان اصفهان 
آمـدم و مّطبـي اجـاره کـردم. عصرهـا بـا يک دوچرخـه رالي که سـاخت کشـور آلمـان بود و 

المـپ و دينـام آن کورسـويي را مثـل چـراغ موشـي روشـن مي کرد به مطـب مي رفتم.
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آنجـا داروخانـه کـه وجـود نداشـت. تزريقـات را هـم خودم با سـرنگ هاي شيشـه اي که 
در آب جـوش اسـتريل مي کـردم، انجـام مـي دادم. بابت هر ويزيـت 2 ريال و تحويـل دارو که 
همـراه خـودم مي بـردم تا 3 ريـال دريافت مي کـردم. اگر تزريقـي هم انجام مي شـد يک ريال 

مي گرفتـم کـه در جمـع هزينـه ويزيت هـر بيمار بـا دارو و تزريـق 5 تا 6 ريال مي شـد.
 دکتـر مالکـي ادامـه مي دهـد: آقـاي دکتـر محمود رحيمـي که يکسـال زودتـر از من از 
دانشـکده پزشـکي فارغ التحصيل شـده بـود، پايان نامه خـود را تحويل داده و اجـازه کار و ايجاد 
مطـب در شـهر اصفهـان را داشـت؛ بنابراين از ايشـان خواسـتم که کشـيک هاي بيمارسـتان 
شـماره يـک تامين اجتماعـي در محـل فعلـي درمانـگاه تأمين اجتماعـي، روبروي پمـپ بنزين 
چهارباغ باال بود، قبول کند. او هم قبول کرد و سـي شـب کشـيک بيمارسـتان تأمين اجتماعي 
را مـا دو نفـر بـه قيمـت 600 تومـان در مـاه اداره مي کرديم. ايـن خاطره مربوط به سـال هاي 

1342و 1341 شمسـي است.
 حجـت اهلل خـان مالکـي در ادامـه خاطـرات گفـت: يـادم هسـت در مدرسـه ابتدايي که 
بوديـم، روزي  معلـم کالس از هـر کـدام مـا پرسـيد کـه عالقه داريـد بعد از گرفتـن تصديق 
ششـم ابتدايـي چـکاره شـويد. مـن گفتـم مي خواهم حکيم شـوم. علّت هم داشـت، چـون دو 
نفـر پزشـکيار آن سـال ها، هـر مـاه يکـي دو روز بـراي معالجـه بيمـاران به شـيخ آبـاد، دِه ما 
مي آمدنـد. مـردم بـه آنهـا خيلي احتـرام مي کردنـد و در برابر دريافـت دارو و معالجه ده شـاهي 
و يـا يـک ريالـي دريافـت مي کردند. بيشـترين توجه من بـه اين دو چيـز بود. يکـي احترام به 
آنهـا و ديگـري درآمـدي که داشـتند. با وجـود اينکه پدر من جـز مالک هاي اصلي روسـتا بود، 
چنيـن درآمـدی نداشـتيم. شـايد نـام فاميل آنها هـم که مالکي اسـت، مربوط بـه مالک عمده 

بـودن خانـواده آنهـا در منطقه بوده اسـت.
 دکتـر مالکـي ادامـه داد که يکي از بچه هـا در جواب معلم گفت، مـن مي خواهم چيت گر 
شـوم کـه معلـم بـا دو دسـت تـو سـر او زد و گفت تـو پـدرت مي خواسـت صاحب کار بشـود. 
چيت گـر شـد. تو کـه مي خواهي چيت گر بشـوي، چـه خواهي شـد! و مي گويد مـن از اّول اگر 

چـه نخبه نبـودم و تيزهوش نبـودم، به اصطـالح بچه ها خرُخـون بودم.
نگارنـده دکتـر عـوض حيدرپور، که ضبـط خاطرات دکتر مالکـي را انجـام داده، مي گويد: 
بعـد از اينکـه ايـن جملـه را دکتر مالکي گفت به او گفتم آقاي دکتر اتفاقاً شـما بسـيار باهوش، 
بـا قـدرت حافظـه بـاال و نخبـه بوده ايد و هسـتيد کـه جزئيـات آنچـه در ده سـال اّول زندگي 

برايتـان اتفـاق افتاده به خوبي در 90 سـالگي بيـان مي کنيد.
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 از نحـوه ورود بـه رشـته بيهوشـي هـم دکتـر مالکي اينطـور روايـت مي کند کـه: وقتي 
درس را در دانشـکده پزشـکي تمـام کـردم، روزها به عنـوان رزيدنت افتخاري بـه گروه جراحي 
مي رفتم. آن سـال ها يعني سـال 1339 و 1340 گروه و يا بخش بيهوشـي وجود نداشـت. کار 
بيهوشـي را افـرادي براي جراحان انجام مي دادند و مسـئوليت بيهوشـي هم با جراحـان بود. در 
آن سـال ها دو اتاق عمل در بيمارسـتان دانشـگاه بود. بيمارسـتان کاشـاني فعلي که بيمارستان 
ثريـا نـام داشـت. مرحوم دکتر حکمـي يکي از اتاق هـاي عمـل را اداره مي کـرد. مرحوم دکتر 

اميـر نيرومند اتـاق ديگر را.
مـن وقتـي بـه عنوان دسـتيار افتخاري گـروه جراحـي مي رفتم، مـرا به اتـاق عمل دکتر 
اميـر نيرومنـد معرفـي کردنـد. معنـي دسـتيار افتخـاري هـم اين بـود که هيـچ پولـي در برابر 

خدماتـي کـه انجـام مي داديـم به مـا پرداخت نمي شـد. 
مصـادف هميـن سـال آقـاي دکتر محمـود رحيمي کـه او هم از پيشکسـوتان بيهوشـي 
کشـور اسـت، يکسـال قبل از مـن دوره طب عمومي را تمـام کرده، آقـاي دکتر رحيمي بخش 

خـون را در اسـتان اصفهان راه انـدازي کرد. 
آقايـي به نـام شـهابي بـود کـه همـه دنورها يعنـي دهنـدگان خـون را در شـهر اصفهان 
مي شـناخت. آدرس همة آنها را داشـت و به اصطالح امروزي فايلي از اسـامي آنها به خصوص 
افـراد بـا گـروه خوني O- داشـت. آقـاي دکتر رحيمي هم يک موتور سـيکلت کوچـک از نوع 
وسـپا داشـت کـه بـا آقاي شـهابي به سـراغ دهندگان خـون مي رفتنـد و آنها را به بيمارسـتان 
مي آوردنـد کـه خـون بدهنـد و اضافـه کرد کـه وقتي دهنـدگان خون، خـون مي دادنـد به آنها 
غـذاي خـوب شـامل چلوکبـاب و کبـاب مي دادنـد و بـه ازاي هـر شيشـه خوني کـه مي دادند 
بسـته بـه نـوع توافقـي کـه مي کردنـد 2، 3 و تـا 5 تومـان پـول هم بـه آنهـا داده مي شـد. به 
ايـن معنـي بـه مـا مي گويد تـا زماني که سـازمان انتقـال خـون در کشـور و در ادامه اسـتان ها 

راه انـدازي نشـد، تأميـن خون در مرکز اسـتان اصفهـان اينگونه انجام مي شـد.
نگارنـده خـود اضافـه مي کنـد که پـاي پـدر مـن در تصادفي در شهرسـتان شـهرضا در 
سـال 1345 به شـدت آسـيب ديد و دچار خونريزي هاي وسـيعي شـد و آن سـال هيچ امکان 
خون رسـاني بـه او وجـود نداشـت. سـازمان و اداره کل انتقـال خون در اسـتان و شهرسـتان ها 

وجود نداشـت.
دکتـر مالکـي مي گويد خدمتي کـه آقاي دکتر رحيمـي در زمينه خـون در اصفهان انجام 

داد از جملـه کارهـاي بزرگ علمي و سـالمت بخش در اصفهان و دانشـگاه اصفهان بود. 
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همچنيـن مي گويـد بـه جـز خدمات اسـتاد رحيمـي در گروه بيهوشـي، راه انـدازي بخش 
مسـمومين با قوت و قدرت در سـال 1363 و در ادامه توسـعه آن در کنار بيمارسـتان خورشـيد، 
خدمت عظيم ديگري از اسـتاد رحيمي در دانشـگاه اصفهان و در ادامه دانشـگاه علوم پزشـکي 

اصفهان بود.
 دکتـر مالکـي کـه در واقع يکي از پيشکسـوتان نسـل اّول بيهوشـي در کشـور و اسـتان 

اصفهـان اسـت، ادامـه مي دهد: 
مرحوم دکتر اکبر بردبار در سـال 1339 که از دانشـکده پزشـکي فارغ التحصيل مي شـود 
بـه عنـوان دسـتيار افتخـاري گروه جراحي دانشـگاه تهـران به حوزه بيهوشـي که بـا مديريت 

مرحـوم دکتـر علـي َفر اداره مي شـد، مـي پيوندند و دسـتيار دکتر فر مي شـود.
يک سـال در بيمارسـتان سـينا رزيدنت دکتر فر هسـت و آن سـال ها قاعده بر آن بود که 
دسـتياران را در سـال دّوم به شهرسـتان ها مي فرسـتادند. در سـال 1341 مرحوم دکتر بردبار را 
به دانشـگاه اصفهان معرفي کردند و ايشـان سـال دّوم دسـتياري را در اصفهان طي کرد. دوره 
دسـتياري بيهوشـي آن سـال ها، دو سـاله بود. سـال 1342 دکتر بردبار براي امتحان تخصص 
به تهران رفت. امتحان تخصص بيهوشـي که آن سـال ها در دانشـگاه و توسـط اسـاتيد انجام 
مي گرفـت را طـي کـرد و بـه عنـوان متخصص بيهوشـي به اصفهان برگشـت و رسـماً جذب 
دانشـگاه اصفهـان شـد و عنـوان و پسـت رئيس درمانـگاه در گـروه جراحي به او داده شـد، که  

رشتة بيهوشـي را ايجاد کند.
 بـا آمـدن دکتر بردبار و راه اندازي کرسـي بيهوشـي، دکتر مالکـي و دکتر محمود رحيمي 
هـر دو دسـتيار افتخاري رشـته بيهوشـي در گـروه جراحي دانشـگاه اصفهان مي شـوند. به اين 

معنـي کـه در برابـر خدماتـي که انجـام مي دهند حقـوق و يا پولي دريافـت نمي کنند. 
دوره رزيدنتـي آنهـا دو سـال طـول مي کشـد و آنهـا امـورات زندگـي را بـا کار کـردن در 

مطـب و يـا کشـيک بيمارسـتان ها طـي مي کنند. 
دکتـر مالکـي گفـت: مـن و آقـاي دکتـر رحيمي بـا هم هميشـه شـريک بوديـم. با هم 
کار مي کرديـم و آنچـه گيرمـان مي آمد تقسـيم مي کرديـم. به تعبير امـروزي درآمـد آنها يک 

بوده است.  کاسـه 
آقـاي دکتـر مالکـي از تجربـه در تهـران برايمان گفـت و ادامـه داد که دو سـال رزيدنتي 
که اصفهان تمام شـد، مرا با مأموريت آموزشـي که حاال ديگر به اسـتخدام دانشـگاه اصفهان 

درآمـده بودم به دانشـگاه تهران اعـزام کردند. 
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در دانشـگاه تهـران، بـه اصطـالح امروزي قرار بود که مثاًل فلوشـيپ بيهوشـي طي کنم. 
محـل خدمتـم را اّول در تهـران بيمارسـتان سـينا قرار دادند. مدير بيهوشـي آنجـا مرحوم دکتر 
علـي فـر بـود و در ايـن سـال 1347 توانسـته بود که گـروه بيهوشـي را از گروه جراحـي جدا و 
مسـتقل کنـد. چنـد ماهـي که آنجا بـودم برايم خيلـي آموزنـده بـود. در اين چند مـاه دکتر فر 

مـرا بـه بيمارسـتان هاي خصوصـي هـم مي برد که با سـبک آنجاها هم آشـنا شـوم.
مثـالً روزي مـرا بـه بيمارسـتان نجميـه بـرد و بـه مرحـوم پروفسـور عدل معرفـي کرد 
و گفـت ايشـان از اصفهـان بـراي طـي دوره تکميلـي بـه تهـران آمده انـد و امروز براي شـما 
بيهوشـي مي دهنـد، دکتـر مالکـي از نـوع رفتار و منش پروفسـور عـدل اينجا صحبـت کرد و 
گفـت مـردي باوقـار، آرام، متيـن و خوش برخـورد بود. چند بـار ديگر هم آنجا رفتم و بيهوشـي 

دادم. 
در ادامـه اينجـا بـراي مرحـوم دکتـر غالمحسـين مصـّدق که متخصـص زنـان و فرزند 

مرحـوم دکتـر محمد مصـّدق بود چنـد روز بيهوشـي دادم. 
از مرحـوم دکتـر عاملـي هـم بـه نيکي ياد کـرد و گفـت او که متأسـفانه بعـد از پيروزي 
انقـالب اسـالمي بـه دليـل اينکـه مدتي وزيـر بهداري بـوده اعـدام شـد. از متخصصين خوب 
بيهوشـي بـود. در بيمارسـتان بانـک ملّي که در خيابان فردوسـي بـود کار مي کـرد. چند روزي 
کـه مـن بـراي آمـوزش آنجـا رفتـم، خيلـي روش هـا و مطالـب ارزنـده اي را به مـن آموزش 
داد. از جملـه ديگـر کسـاني کـه دکتـر مالکي از آنهـا در مصاحبه تاريخ شـفاهي نام بـرد، دکتر 
صمـد مصـري اسـت. دکتر مصري خواهرزاده دکتر فر و اسـتاد دانشـگاه تهران بـود. در بخش 
خصوصـي در بيمارسـتان لوالگـر کار مي کـرد. دکتـر مالکي گفـت او هم کلي چيز بـه من ياد 

داد.
دکتـر مالکـي ادامـه داد وقتـي چند ماه در بيمارسـتان سـينا کار کردم، مرا به بيمارسـتان 
)وليعصـر( تـاج کـه بخـش سـرطان بـود و در محوطه بيمارسـتان امام خمينـي )ره( قرار داشـت 

فرستادند.
 رئيـس بخـش بيهوشـي آنجـا مرحـوم دکتر محمداسـماعيل تشـيد بود که بـا همکاري 
دکتر کاووسـي که از شـاگردان باسـواد او و البته ارتشـي بود، کتاب انتخاب روش بيهوشـي را 
نوشـتند. دکتر تشـيد فارغ التحصيل امريکا بود. آدم بسـيار باسـوادي بود و با ظرافت ها و دقتي 
کـه داشـت با سـاير همکاران و اسـاتيد اوليه دانشـگاه تهران چـون دکتر فـر و دکتر مرتضوي 

مخالفـت مي کرد.
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در خصـوص مرحـوم دکتـر مرتضـوي هـم گفـت کـه: او در بيمارسـتان مهر تهـران کار 
مي کـرد. فارغ التحصيـل انگليس بود و نه تنها او، بلکه هر سـه اسـتاد بيهوشـي اوليه دانشـگاه 

تهـران، هيچ کـدام همديگر را قبول نداشـتند.
 دکتـر مالکـي اشـاره مي کنـد کـه برعکس امـروزه مقررات جـذب هيئت علمـي در دهه 
چهـل بـه گونه ديگري بود. مرتبه اسـتاديار نداشـتيم و چنانچه کسـي را جـذب مي کردند، اگر 

تخصـص داشـت دانشـيار مي شـد و در غير ايـن صورت سـمت رئيس درمانـگاه مي گرفت. 
در ادامـه زمانيکـه تخصـص مي گرفت و شـرايط ارتقـا پيدا مي کرد، دانشـيار مي شـد. در 
مورد کرسـي اسـتادي هم اينگونه بود که هرکس اسـتاد مي شـد، مي ماند تا بازنشسـته شـود 

و يـا از دنيـا بـرود که کرسـي او را به نفر بعـدي بدهند.
 در خـالل ايـن مصاحبـه از دکتر مالکي پرسـيديم راجع بـه خانواده بگويد، گفـت: مادرم 
زن فهيمـه و بـه تعبيـر امروزي هـا روشـنفکر هـم بـود. پـدرم از مـالکان روسـتاي خودمـان 
شـيخ آباد بـود. مرد زحمتکشـي بـود و در 95 سـالگي درگذشـت. دو بـرادر بوديم. من پزشـک 

شـدم و بـرادرم بـه کار بيشـتر اهميـت مي داد تـا تحصيالت.
او هـم در 80 سـالگي درگذشـت. مـن فرزند يکي بـه آخر خانواده ام و به جـز من و خواهر 

کوچکـم که زنده هسـتند، سـه خواهر ديگر از دنيـا رفته اند. 
بـه نيکـي از خواهرهـا ياد مي کنـد و همه را فاضله، عالمه و دوست داشـتني برمي شـمارد. 
مي گويـد: زندگـي ما در سـطح متوسـط به باال بود. بـه گونه اي که پـدرم توانايي داشـت براي 

مـا در اصفهان خانـه اجاره کند و مخارجمـان را تأمين نمايد. 
اضافـه مي کنـد کـه در سـال 1349 از ازدواج کـرده کـه حاصـل از ازدواج چهـار دختـر 
هسـتند. يکـي از دخترهـا در ونکـوور کانـادا زندگـي مي کنـد. دو تا از آنهـا با مادرشـان امريکا 

هسـتند و دختـر چهـارم در اصفهـان و در معيـت پـدر زندگـي مي کند.
 در طـول زندگـي خدمتـي تالش هـاي زيادي بـراي ايجاد بخـش خصوصي انجـام داده 
و مي گويـد بـراي سـاخت بيمارسـتان جرجانـي جديد، سـيناي جديد خيلـي تالش کـرده و از 

خدماتـي کـه انجام داده بسـيار راضي و خرسـند اسـت.
 در خصـوص دانشـگاه اصفهـان کـه از او پرسـيديم توضيـح داد کـه باني خريـد و ايجاد 
دانشـگاه اصفهـان و تامين و تهيه زمين ها، مرحوم دکتر حکمي اسـت. مي گويـد روزي با دکتر 
حکمـي نـزد مرحـوم حـاج کازروني رفتيـم. بخش عمـده اي از زمين هـاي پائيـن خالصه جات 
کـه در محـازات سـاختمان هاي فعلي دانشـگاه علوم پزشـکي اصفهان تا مجـاورت زمين هاي 
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ارتـش بـود، متعلـق بـه حاج کازرونـي بود. بخشـي از آنها را دکتر حکمي، متري سـي شـاهي، 
يعنـي يـک و نيـم ريـال، خريـده بود. در جلسـه، حـاج کازرونـي مطالبه بقيـه پول را کـرد تا با 
فـروش مابقـي زميـن موافقـت کند. دکتر حکمي در پاسـخ گفت مـا اين پولي هم کـه داريم با 
سـختي و دربـدري تهيـه کرده ايـم، کـه حـاج کازروني گفـت نياز نيسـت، پولي کـه داده ايد به 

شـما بـر مي گردانـم. بـراي بقيه هم پـول ندهيـد و زمين ها مال دانشـگاه.
در اينجـا دکتـر مالکـي ادامـه داد کـه: مي دانيـد در اصفهـان، اّول بـار آموزشـگاه عالـي 
بهـداري در سـال 1324 تشـکيل شـد. 1328 دانشـکده پزشـکي ايجاد شـد و توضيـح داد که 
براي دانشـکده پزشـکي ابتدا از کالس هاي دبيرسـتان سعدي که پشـت کوچه مطبخ در غرب 
ميـدان نقش جهان بود و بيمارسـتان شـهرباني اسـتفاده مي شـد. وقتي قرار شـد که دانشـکده 
پزشـکي بـه هـزار جريب بيايد، اولين سـاختماني که سـاخته شـد به سـالن تشـريح دانشـکده 

پزشـکي اختصـاص يافـت که احتمـااًل مربوط به سـال 1344 يا 1345 شمسـي اسـت.
دکتر مالکي مي گويد: مرحوم آقاي دکتر نامدار، اول دانشـکده ادبيات و در ادامه دانشـکده 
علـوم را در کـوي شـازده ابراهيم راه اندازي کـرده بود. زمانيکه موضوع زمين هـا را مرحوم دکتر 
حکمـي حـل کرد، نسـبت به سـاخت دانشـکده ادبيـات و علوم در جنوب سـالن تشـريح اقدام 

کردنـد و بنيـان اوليه دانشـگاه اصفهان در هزار جريب شـکل گرفت. 
نگارنـده در دهـة 60 با دکتر مالکي آشـنا شـده و معتقـدم نوع رفتارها و دوسـتي هايي که 
او بـا بـزرگان اصفهـان داشـته، در مـراودات مربـوط به تملک زمين ها و ساخت و سـازها بسـيار 

مؤثر بوده اسـت. 
در هميـن مصاحبـه اشـاره کرد که بـا مرحوم دکتر حکمـي چند بار نـزد آقاي محمدعلي 
کازرونـي مشـهور بـه حاج کازرونـي رفتيم تا موضوع زمين هاي دانشـگاه را حـل کرديم. جايي 
در مصاحبه اشـاره کرد که من اصواًل به ساخت و سـاز عالقه داشـتم و خانه زيبايي هم سـاختم 
کـه چـون نگهـداري آن سـخت بود، بعـد از انقـالب فروختم و اشـاره کرد کـه از خدمت آقاي 
مهنـدس ملـک که بـا کمک آقاي انـواري دانشـکده پزشـکي را در سـال هاي 1346 تا 1347 

در اصفهان با ذوق و سـليقه سـاختند، خيلـي در کارهايم کمک گرفته ام.
 در دريـاي خاطـرات آقـاي دکتـر مالکـي، مطالـب زيـادي هسـت. دکتر مالکـي تعريف 
کـرد کـه از اواسـط سـال 1339 انترن شـده و در تاريـخ 27 آبان ماه 1340 فارغ التحصيل شـده 
اسـت. از قبـل از فارغ التحصيلـي به دنبـال اتمـام درس به عنـوان رزيدنـت افتخـاري بيهوشـي 
کار بيهوشـي را تعقيـب مي کـرده و جالـب اسـت مي گويـد آن زمان هنـوز مرحوم دکتـر بردبار 
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اصفهـان نيامـده بودنـد و آقـاي دکتـر محمود رحيمي هـم در بخـش انتقال خون فعـال بود و 
اضافـه مي کند، بيهوشـي در آن سـال ها به صورت بيهوشـي عمومـي نبود. تنها راشي آنسـتزيا 

يـا اسـپينال انجـام مي گرفت. نحـوه کار و سـازماندهي هم به شـرح زيـر بود:
پـودر نووکائيـن اسـتريل از خارج وارد مي شـد. شـخصي بود بـه نام آقاي مؤمـن بَگ که 
رئيـس اتـاق عمـل بود. ايشـان نووکائين را با آب مقطـر در غلظت هـاي 5 و 2 و 1 درصد تهيه 
مي کـرد. يـک ميلـه اي هـم داشـت، وقتـي تهيـه مي شـد در محلول هـا قـرار مـي داد و درصد 
آنهـا را انـدازه مي گرفـت. در ادامـه نووکائيـن محلـول را در شيشـه هاي مخصـوص کـه درب 
گشـادي هـم داشـتند مي ريخـت. درب آنهـا را مي بسـت، پارچـه دور آنهـا مي کشـيد و روي 
آنهـا مي نوشـت، مثـاًل نووکائيـن 5 درصد، يک درصد. سـپس نوار سـفيد رنگي بـود اطراف در 
شيشـه تعبيـه مي کـرد و آنها را در اتوکالو مي گذاشـت تا اسـتريل شـود. بعد از اسـتريل کردن 

محلـول براي انجام اسـپينال آمـاده بود.
 در ادامـه دکتـر مالکـي مي گويـد: هميـن آقـاي مؤمن بگ که شـايد ديپلم هم نداشـت، 
مسـئول اتاق عمل بود. خودش متخصص و به اصطالح اسـتاد راشي آنسـتزيا يا اسـپينال بود. 
مرتضـي نامـي هـم که مسـتخدم بود، بـه او کمک مي کـرد. مرتضي سـر بيمـاران را به پايين 
دوال مي کـرد و آقـاي مؤمـن بـگ روي صندلـي اسـپينال را انجـام مـي داد؛ که جراحـان روي 
اندام هـا کار کننـد. چنانچـه بـراي عمـل جراحي شـکم بـود، بيمـار را لب تخت مي نشـاندند و 
اسـپنال انجـام مي گرفـت. در ضمـن تمهيدات الزم بـراي اينکه محلول خيلي باال نـرود را هم 

انجـام مي داد.
 مفهـوم فرمايشـات ايشـان ايـن اسـت کـه: در سـابقه گروه بيهوشـي دانشـگاه اصفهان 
اوليـن کسـي کـه در جريـان امـور بـوده، آقاي دکتـر مالکي اسـت. تا آقـاي دکتر بردبـار براي 
سـال دّوم رزيدنـت بيهوشـي بـه دانشـگاه اصفهـان اعـزام مي شـود و او شـروع بـه راه اندازي 

آمـوزش بيهوشـي در دانشـگاه اصفهـان مي کند. 
دو سـال بعـد از ايـن حضـور اوليه، آقاي دکتـر بردبار دانشـيار و رئيس درمانگاه بيهوشـي 
مي شـود و بـراي اولين بـار در دانشـگاه اصفهـان رزيدنـت بيهوشـي مي گيرند که آقايـان دکتر 

مالکـي و دکتـر رحيمي رزيدنت هاي نخسـتين بيهوشـي در دانشـگاه اصفهان مي باشـند. 
دکتـر مالکـي ادامـه داد که: کرسـي هاي رشـته جراحي محدود بـود ولي براي بيهوشـي 
محدوديتـي وجـود نداشـت و هـر تعـداد متخصص بيهوشـي براي جـذب مي آمدنـد به عنوان 

دانشـيار بيهوشـي جذب مي شـدند. ولي کسـي نبود. 
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اضافـه مي کند که در سـاير بخش هـا ابتدا مرتبه اسـتادياري نبود و آقايـان دکتر نيرومند، 
حکمـي، اميـر اسـفندياري، ابن شـهيدي، نفيسـي، جلوه و سـرلتي کـه آمدند به عنوان دانشـيار 

جـذب گروه هاي خود شـدند. 
دکتـر مالکـي در ادامـه گفت که: کار ديگـري که آقاي مؤمن بگ انجام مي داد، بيهوشـي 
عمومـي بـه روش زيـر بـا اتر بـود. چند اليه حوله درسـت کرده بـود که بين آنها پنبه گذاشـته 
بـود. ابتـدا بـا چند نفس کلـرورِد اتيـل بيمار را بيهـوش و آرام مي کرد. سـپس حوله هـا را روي 
دمـاغ بيمـار مي گذاشـت و قطـره قطـره بـا قطـره چـکان روي آن اتـر مي ريخـت تـا مريض 
بيهـوش شـود. البتـه تذکـر دادند کـه کلـرورِد اتيل خطـر توقف قلب داشـت و خيلـي وقت ها 

مشـکل ايجـاد مي کرد.
 در توضيحـات بعـدي دکتـر مالکـي گفـت: مـن و دکتـر تابـش و دکتر شـفيعي دو سـه 
سـالي در اتـاق عمـل طبقـه بـاال )بيمارسـتان کاشـاني- ثريـاي قديـم( به طـور افتخـاري به 
بيهوشـي دهنده کمـک مي کرديـم. مؤمن بَـگ مخصوص اتاق پايين بود و مسـئول بيهوشـي 

اتـاق دکتـر اميـر نيرومنـد، آقايي بـه نام قديـري بود. 
قديـري يـک ماسـک فلـزي بـا ميلکـرد تهيـه کـرده بـود. دو اليه تـوري هـم درکف و 
اطـراف آن تعبيـه کـرده بـود. چند اليـه گاز بيـن دو اليه آنها مي گذاشـت. بعد از دادن دو سـه 
نفـس کلـرور ِداتيـل، ماسـک را مي گذاشـت و با قطره چـکان اتـر را روي گازهـا مي ريخت تا 
بيمـاران بيهـوش شـوند. مـا هم کمـک مي کرديم تـا يـاد بگيريم و اضافـه کرد کـه ما خيلي 
بيشـتر از بيمـاران اتـر استنشـاق مي کرديـم، بـه طوري که شـب ها وقتي بـه خانـه مي آمديم. 

لباس هايمـان را بيـرون اتـاق آويـزان مي کرديـم که بـوي اتر اذيتمـان نکند.
در اينجـا بـه خاطـره اي زيبـا اشـاره مي کنـد و مي گويـد: سـال 1346 چهل و هفـت بود. 
آقـاي دکتـر بردبـار کامـالً جا افتاده بود. پسـر مرحوم پروفسـور صفايي که رئيس دانشـگاه بود 
آپانديسـيت گرفـت. قـرار شـد من بيهوشـي بدهم با مرحـوم دکتر بردبـار مشـورت کرديم که 
چـه بکنيـم بهتـر اسـت؟ مفصـل بحث کرديـم. نهايتاً بـه اين نتيجه رسـيديم کـه با اتـر او را 
بيهـوش کنيم. کار اخراج آپانديس پسـر پروفسـور صفايـي انجام گرفت و دکتـر بردبار با خنده 

بـه مـن گفـت اگر ايـن بچه مي مـرد، پروفسـور صفايي هـر دوي ما را مي کشـت!
 از ايـن دوره هـم تعريـف مي کنـد که وقتي رزيدنت شـديم، حکمي به مـا دادند. در حکم 
نوشـته بـود در قبال ايـن زحمت، حق الزحمه اي به شـما پرداخـت نخواهد شـد. رزيدنتي من و 

آقـاي دکتر رحيمي دو سـال به طـول انجاميد.
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 در ادامـه دکتـر مالکـي ادامـه داد کـه بدانيد مرحـوم دکتر بردبـار وقتي امتحـان داد و به 
دانشـگاه برگشـت، حکـم رئيـس درمانگاهـي گرفـت و حقوقـش برقرار شـد و قبـاًل گفتم که 
بخـش بيهوشـي و يـا گـروه بيهوشـي فعلـي در گـروه جراحـي ادغـام بـود. اگـر چـه کارهاي 

بيهوشـي را دکتـر بردبـار انجـام مـي داد، عنـوان مدير گروه نداشـت. 
مديـر گـروه آقـاي دکتـر ملک بـود. زمانـي آقاي دکتـر حکمـي و زماني هم آقـاي دکتر 
اميـر نيرومنـد بـود. سـال هاي آخـر که دکتـر ملک مدير گـروه بود، دکتـر رحيمي بـه او خيلي 
نزديـک بـود. دوسـت بودنـد. بـا هـم بـه دانشـکده مي آمدنـد و مي رفتند. چند سـالي بـود که 
گروه هـاي بيهوشـي در دانشـگاه هاي اصلـي کشـور چون دانشـگاه تهران، دانشـگاه شـيراز و 
دانشـگاه ملّـي از گروه هـاي جراحـي جدا شـده بودند. نتيجه دوسـتي و رفاقـت و پيگيري هاي 
آقـاي دکتـر رحيمـي ايـن شـد که گـروه بيهوشـي دانشـگاه اصفهـان در سـال 1356 از گروه 
جراحـي بـا پيگيـري آقاي دکتـر رحيمي جدا شـد و آقـاي دکتر رحيمـي مدير گروه بيهوشـي 

جديدالتأسـيس شد.
 در ادامـه بعـد از پيروزي انقالب اسـالمي يکي دو بار مديريت گروه بيهوشـي بين آقايان 
دکتـر بردبار و دکتر رحيمي دسـت به دسـت شـد. تا نسـل جديـد بيهوشـي روي کار آمدند و با 
بازنشسـتگي اين دو اسـتاد فرهيخته و پيشکسـوت، مديـران جوان به مديريـت گروه منصوب 

شدند.
 دو سـه مرتبـه در خـالل مصاحبه شـفاهي با دکتر مالکي ايشـان اشـاره کرد کـه دو کار 
بـزرگ عـالوه بـر مديريـت بر گـروه بيهوشـي دکتـر رحيمـي انجـام داد، ايجاد بانـک خون و 
تأسـيس بخـش مسـمومين که دو شـاهکار بلنـد از خدمات او هسـتند و تأکيد کـرد، زماني که 
انتقـال خـون در کشـور راه انـدازي نشـده بود، آقـاي دکتر رحيمي بـا آقاي شـهابي که کمکي 
او بـود و آمـار و آدرس دهنده هـاي خـون را در سـطح شـهر داشـت، بـا موتـور وسـپا  در شـهر 

مي گشـتند و بـه امـور خـون مي پرداختند.
 دکتـر هوکاسـيان هـم از جملـه کسـاني اسـت کـه بـا دکتر بردبـار هـم دوره بـوده و در 
بهـداري اسـتان اصفهـان و بخـش خصوصـي متخصـص بيهوشـي بـوده و مقـداري هـم در 

دانشـگاه کمـک مي کـرده اسـت.
دکتـر مالکـي از تحصيـالت تخصصي هـم مي گويد و اشـاره مي کنـد، دوران رزيدنتي ما 
دو سـال بـود، يـک سـال آن را در اصفهـان گذرانديم و براي سـال دّوم مرا به دانشـگاه تهران 
فرسـتادند کـه خدمـت آقاي دکتر فـر بودم و در بيمارسـتان هاي سـينا، پهلوي )امـام خميني(، 
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راه آهـن، لوالگـر، نجميـه و مهـر آموزش هاي خوبـي ديدم. دکتر تـوران در بيمارسـتان راه آهن 
بيهوشـي مـي داد. شـخصيت فوق العـاده برجسـته اي بود. بـا دکتر مرتضـوي و دکتر تشـيد در 
بيمارسـتان امـام خمينـي )ره( کار کردم. رزيدنت هاي دکتر عدل، آقايان دکتر منصور )حسـنعلي(، 

دکتـر کيـا و دکتـر وثـوق بودند که در بيمارسـتان نجميـه هم بـا او کار مي کردند.
 بـه نيکـي از دکتـر اللهيـار صالح و دکتر غالمحسـين مصـدق ياد مي کنـد و مي گويد در 

بيمارسـتان نجميه براي آنها بيهوشـي داده ام.
 در ادامـه ايـن بخش دکتر مالکي گفت که پروفسـور هاشـميان که او هم اسـتاد جراحي 
دانشـگاه تهـران بـود، در بيمارسـتان مهـر تهـران در بخش خصوصـي هم کار مي کـرد. جراح 
خيلـي زبردسـتي بـود. مرحوم دکتر مرتضوي بيهوشـي دهنده بخـش او بود. دکتـر مرتضوي با 
دکتـر فـر رابطـه خوبـي نداشـت و با او خيلي بد بود. دکتر تشـيد هـم که در بيمارسـتان تاج در 
بخش سـرطان کار مي کرد، از همراهي سـرهنگ دکتر کاووسـي که افسـر ارتش بود اسـتفاده 

مي کـرد و کتاب انتخاب روش بيهوشـي را با او نوشـت.
دکتـر مالکـي مي گويـد دکتـر تشـيد علمي تـر، آکادميک تـر و به نظـر مـن باسـوادتر از 
ديگـر دو اسـتاد دانشـگاه تهـران، دکتـر فـر و دکتر مرتضـوي بود. دکتـر فر، خيلـي محلي به 
مخالفت هـا نمي گذاشـت و وقعـي نمي نهـاد. اّمـا آن دو نفـر خيلي به جمع سـه نفره خـود بد و 

بيـراه مي گفتنـد و بـا هم خـوب نبودند.
 يکي ديگر از اسـاتيد بيهوشـي تهران، پروفسـور عاملي بود که در بيمارسـتان بانک ملّي 
کار مي کـرد. نويسـنده و مقاله نويـس مجلـه خـاك و خـون بـود. بـه وزارت هم رسـيد و بعد از 

انقالب اعدام شـد.
 در ادامـه بحث هـاي گـروه بيهوشـي در اصفهـان دکتـر مالکي گفـت: زماني خبـر دادند 
کـه آقـاي دکتر بوکاسـيان دسـتگاهي بـراي خودش بـه اصفهان آورده کـه با اتـر و تريلن کار 
مي کنـد. رفتيـم و آن را ديديـم. دسـتگاه Boil بـود. بعـداً دکتر بردبار دسـتگاه ماکينـاش را به 
اصفهـان آورد کـه بـا اتـر کار مي کـرد و در ادامـه يـک دسـتگاه Airmed که آقـاي دکتر فر 

سـاخته بـود به اصفهـان آمد و گـروه بيهوشـي جان تـازه اي گرفت.
در ايـن زمـان دکتـر بردبـار، مـن )دکتر مالکـي( و دکتر رحيمـي بخش هاي بيهوشـي را 
پايه گـذاري کـرده بوديـم. اوليـن رزيدنـت را گرفتيم که آقـاي دکتر ورد بـود. بعد از ايشـان به 
تدريـج رزيدنت هـاي جديد آمدند که آقايان دکتر الهيجي، قريشـي، طبيـب زاده، دکتر خطيبي 

رزيدنت هـاي بعـدي بودند.
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 اطـالع از تحصيـالت ابتدايـي و زادگاه دکتـر مالکي هم بد نيسـت. او در مبارکه يا هفت 
مزرعه سـابق در اسـتان اصفهان به دنيا آمده اسـت. ِده آنها شـيخ آباد، 150 نفر سـکنه در دهه 
1320 داشـته و از جمـع محصليـن مدرسـه آنها که تنها يک مدرسـه در هفت مزرعـه بوده، او 
و دکتـر بختيـار مالکـي کـه بعدهـا در تأمين اجتماعـي کار مي کـرد براي تحصيل بـه اصفهان 

مي آيند. 
مي گويـد در مدرسـه مديـر آنها آقاي موسوي نسـب بـوده که به همراه ناظـم و يک معلم 
همـه پايه هـا را اداره مي کرده انـد. بـراي دبيرسـتان بـه اصفهـان مي آيـد کـه با کمـک مرحوم 
آقـاي عُرِيضـي که پـدر آقاي عُرِيضـي رئيس دبيرسـتان ادب بـوده، آقاي رضوانـي که رئيس 
دبيرسـتان سـعدي بوده در دبيرسـتان سـعدي او را ثبت نـام مي کند و بـا وجودي که بين جمعي 
از محصليـن اصفهاني و شـهري بـوده مي تواند با شايسـتگي ها ولياقت هايي که از خود نشـان 

مي دهـد خـود را به عنـوان محصل خوب جـا بيندازد.
مي گويـد همـة بچه هايـي کـه در آن دبيرسـتان درس مي خواندنـد، بـه جـز اندکـي بـه 
آمريـکا رفتنـد. بـه آقـاي همامي زاده اشـاره خـاص دارد که پـدرش و عمويش دبير دبيرسـتان 
سـعدي بوده انـد و او را نابغـه قـرن اصفهـان معرفـي مي کنـد، کـه به ناسـا رفته و آنجا منشـأ 

خدمات بسـيار ارزشـمندي شـده است.
 و اشـاره اي هـم دارد کـه دبيرسـتان دو نوع ديپلم داشـت. ديپلم 5 و ديپلـم 6 که با ديپلم 

ششـم که دورة شـش سـاله را تمام کرده بود، مي شـد به دانشـگاه رفت. 
در خصـوص آقـاي همامـي زاده مي گويـد او واقعـاً نابغـه بود. انشـا که مي نوشـت مرحوم 
صـدر هاشـمي که فوق العاده سـخت گير هم بود، بـه او نمره 20 مي دادند. هر کجا مي نشسـت 

مـداد و کاغـذ به دسـت مي گرفـت و کل صحنه را نقاشـي مي کـرد. بي نظير بود. 
و به طـور خالصـه دوبـاره مي گويـد، متولـد 1312 هسـتم. پدرم ايـاز مالکـي و پدربزرگم 
هاشـم بـود. سـال 1334 به دانشـکده پزشـکي رفتـم. در تمـام دوران تحصيـل به خاطر اينکه 
جـزء عشـر دهـم و محصليـن نمونـه بـودم از پرداخـت شـهريه معاف بـودم و فقط پـول تمبر 
مـدارك را مـي دادم و جالـب اسـت بدانيد در کالس ششـم ابتدايي انشـايي به مـا دادند که بعد 
از اينکـه تصديـق کالس ششـم را گرفتيـد چه کاره خواهيد شـد؟ که من پاسـخ نوشـتم حکيم 
خواهـم شـد! دليلـم هـم ايـن بود که گفتم به پزشـکياري کـه برادر آقـاي فتاح بود و بـه ده ما 
مي آمـد، فشـارخوني از مريض هـا مي گرفـت و آسـپيرين فلّـه آنها مـي داد، مردم خيلـي احترام 
مي گذاشـتند و در ضمـن بـا معاينـه هر بيمار ده شـاهي و يا يـک ريال هم مي گرفتنـد که مرا 
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به حکيم شـدن خيلـي ترغيـب مي کرد. 
از دکتـر مالکـي در خصـوص تحصيـل و فلوشـيپي خـارج از کشـور سـوال کرديم. گفت 
سـال 1350 دوره مـن در تهـران تمـام شـد و بـه اصفهان آمـدم. مرحوم دکتـر معتمدي گفت 
کـه سـازمان بهداشـت جهاني دو بورسـيه بيهوشـي در دانمارك بـراي ما اختصـاص داده و لذا 
شـما و آقـاي دکتـر رحيمي به ترتيب به مّدت يک سـال بـراي آن دوره برويد. براي ما سـخت 
بـود کـه زندگـي و درآمـد را رها کنيـم و به دنبال ادامـه تحصيل برويم. دکتـر معتمدي گفت يا 

دانشـگاه و بورسـيه دانمارك يا خروج از دانشـگاه! 
تصميـم گرفتيـم برويـم. اّول آقاي دکتر رحيمي رفتند که دو سـال طول کشـيد بعداً من 
رفتـم. در بـدو ورود يـک امتحـان با 100 سـوال 5 جوابي مي گرفتند که من خوشـبختانه قبول 
شـدم و ااّل ديپـورت مي شـدم. از آنجـا با کوله بـاري از تجربه و کتاب و يادداشـت برگشـتم که 
خيلـي در آينـده بـه کارم آمـد. همه کتاب هـا و مدارکي کـه آوردم بعـداً به آقاي دکتر سـّقايي، 
دکتر عطايي و دکتر سـلطاني دادم که اسـتفاده کنند. ماسـکي که داشـتم، ماسـک اتر به دکتر 

رضوانـي دادم که در گروه و موزه بيهوشـي از آن اسـتفاده کنند.
 از آقـاي دکتـر مالکي سـوال کرديم که چه توصيه اي به نسـل جوان تر دارند و پزشـکان 

بيهوشـي آينده گفتند از قول دکتر نفيسـي مي گويـم که مي گفتند:
اول: توجه به گفتار بيمار

دوم: معاينه دقيق باليني فرق سر تا نوك پاي بيمار
سوم: امتحان رواني بيمار

چهارم: دقت در پاراکلينيک
پنجم: پيگيري حال بيمار

وقتي نام دکتر نفيسي آمد. از ايشان سوال کرديم چه از او بنويسيم.
 گفـت بـه قـول دخترهاي ايشـان، زماني که فـوت کرد، يادداشـت ها و دست نوشـته هاي 
او را منتشـر کردنـد و نوشـتند نبـض اصفهـان توقف کـرد. او بـه معناي واقعي نبض پزشـکي 
اصفهـان بـود و تاکيـد کردند، صفحات مربـوط به مقاالت او در يادداشـت ها را بخوانيد. بسـيار 

آموزنده اسـت.
 بـه دو نکتـه اشـاره کردند کـه زبان محاوره اي مـردم را بايد خوب ياد گرفـت. مثاًل آدمي 

مي آيـد و مي گويـد " بـا جارو تـر بر ُگرده ام مي کشـند!"
 ايـن حـال مريض اسـت که لـرز دارد. يـا بعضي ها تا سـوزن که به آن سـيزن مي گويند 
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بـه آنها ندهي معالجه نمي شـوند.
 مصاحبـه بـه اينجـا کـه رسـيد پرسـيديم در خصـوص مرحـوم دکتـر اديب چـه نظري 
داريـد؟ دکتـر مالکي پاسـخ داد دکتـر اديب غوغا بود. به انـدازه وزن خود کتاب نوشـت و کتاب 
ترجمـه کـرد. آدمـي خـوش خيم، خـوش برخـورد و شـيوا بـود و ادامـه داد در دوره خانم دکتر 
چنگيـز کـه از پيشکسـوتان تقديـر کردند که از سـرديس دکتر حکمـي و دکتر اديـب رونمايي 
شـد. وقتـي از دوره هـاي ديگـري کـه دکتـر مالکـي طي کرده بـود پرسـيدم، گفـت: مّدتي در 
لنـدن بـودم با آقاي پروفسـور فِلدمَن در بيمارسـتان وست مينسـتر کار کرده ام. با پروفسـور لي 
و پروفسـور وايلـي کـه کتـاب وايلـي و کتاب لي را نوشـتند هـم کار کرده ام در وست مينيسـتر. 

چرچيـل ديديسـون خيلي باسـواد بـود. مقداري هـم مي لنگيد. 
از مرحـوم ماگيـل هـم بگويـم در بيمارسـتان وست مينيسـتر کار مي کرد. پنـس ماگيل و 
مقـداري ديگـر از وسـايل را او اختـراع کـرده بود. من که انگلسـتان بودم صد سـاله بود. خيلي 
بـه او احتـرام مي گذاشـتند. هـر روز او را بـه دفتـر کارش مي آوردنـد. خيلـي احتـرام مي کردند. 

ظهر هـم او را بـه خانـه برمي گرداندند. 
از ايشـان خواسـتيم مقايسـه از آن روزگار و حاال داشته باشـد. دکتر مالکي گفت من سال 
1352 خورشـيدي بـه دانمـارك رفتم. آنها صدها سـال از نظر روش و وسـايل و رفتار از ما جلو 
بودنـد. حتمـاً امـروز که مـا وضع مان خيلي خوب اسـت، از ما خيلـي جلوترند. ما آن سـال ها در 
ايران حّتي لوله تراشـه نداشـتيم. فالکسـيديل ،کورار و ساکسـنيل کولين داشـتيم و تمام. بايد 

خيلـي تـالش کنيم که از آنهـا عقب نمانيم.
 مقـداري هـم از قديـم و اصفهـان برايمـان گفـت. گفـت کـه خيابان سـپه که باشـگاه 
افسـران در آن واقـع بـود، خاکـي بـود. بانـک ملّي هم بـود. ولي هيچ مغـازه اي در مسـير نبود. 
شـب ها يـک المـپ درب مسـجد آم عبـداهلل روشـن بـود. يـک المـپ در دروازه دولـت. بقيه 
مسـير خامـوش بـود. بـه مـا هـم که مـرد معـّذب يعنـي مجـرد و بـي زن بوديـم، خانـه اجاره 
نمي دادنـد. اگـر هـم مي دادند خيلـي کنترل مي کردنـد. مثاًل اگر يـک ميهمان مي آمد، سـوال 

و جـواب مي کردنـد و فـردا مي گفتنـد. چـرا ميهمـان آورده ايـد. خانه را خالـي کنيد. 
و خاطره اي نقل کردند که وقتي آقاي دکتر رحيمي از دانمارك در سـال 1352 برگشـت، 
يـک ميهمانـي داد. در آنجـا بـه مـن کـه عازم بـودم گفتند بـا ورود صد سـوال پنـج جوابي به 
زبـان انگليسـي مي دهنـد که اگـر نمره کمتـر 75 بيـاوري ديپورت مي شـوي و توي دلـم اّول 

خالـي شـد، ولي مقـداري کتاب هـاي الزم را با خـودم بردم. 
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در مسـير بـا کشـتي که مي رفتيـم خواندم و مرور کـردم و بحمداهلل امتحـان گزينش را با 
سـربلندي پشـت سـر گذاشـتم و در بازگشـت با کوله باري از تجربه و مدارك در سـال 1353 

برگشـتم و مشـغول کار شـدم. حاال نيم قرن گذشـته اسـت و به رضاي خدا خوشـنودم.
 در پايـان آقـاي دکتـر مالکـي هديه اي به مـا داد. نوشـته اي از امام علي )ع( بود از ايشـان 
خواسـتيم کـه آن نوشـته را خودشـان برايمـان بخوانند متن نوشـته کـه خواندند به شـرح زير 

است:
 گفتنـد ايـن نوشـته را بسـيج بانک سـپه بـه ما داده اسـت که بـراي من سـند محکمي 

اسـت. حضـرت علـي )ع( گفته اند:
»هـر آمدنـي را رفتني اسـت. هر انتصابي را عزلي اسـت. خوشـابحال آنان کـه در طاعت 
خالـق و خدمـت مخلوقنـد.« اينجا آقاي دکتر مالکي گريسـتند و گفتند اگر همـه دنيا اين چند 

جملـه را سرمشـق قرار مي دادند، هيچ مشـکلي براي بشـريت پيـش نمي آمد.

مصاحبه با آقاي دکتر مالکي در روز پنج شنبه دّوم دي ماه 1400 انجام گرفته است.
در صحبت هـاي تکميلـي دکتر مالکي همچنين به جزئيات بيشـتري هم اشـاره مي کند، 
که در واقع دانشـکده پزشـکي در سـال 1328 چند سـال بعد از ايجاد آموزشـگاه عالي بهداري 
ايجـاد شـد. دوره آموزشـگاه عالـي چهـار سـاله بـود. کالس هـاي درس آن ابتدا در دبيرسـتان 
سـعدي واقـع در کوچه پشـت مطبـخ و در ادامه در کلينيک شـفا که متعلق به شـهرباني بود و 

در خيابان حافظ قرار داشـت تشـکيل مي شـد. 

دکتر مالکی، ايستاده نفر وسط، قبل از عمليات والفجر 8
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مرحـوم دکتـر مرتضـي مالکـي رئيـس کلينيک شـفا بـود. در ادامه مرحـوم دکتـر نامدار 
دانشـکده هاي ادبيـات و علـوم را در خانـه اي در کوچه امامـزاده ابراهيم در خيابان شـيخ بهايي 
راه انـدازي کـرد و از تلفيـق مجموعـه دانشـکده پزشـکي و دانشـکده ادبيات و دانشـکده علوم 

دانشـگاه اصفهان بنيانگذاري شـد. 
دانشـکده داروسـازي به دنبـال ايجاد سـالن تشـريح در محل فعلي دانشـکده داروسـازي 
ايجاد شـد. سـالن تشريح دانشـکده پزشکي ابتدا در سـاختمانی در پشـت بانک ملّي در خيابان 
سـپه بـود، که آقـاي دکتر اسـفندياري با مرتبـه دانشـياري آنجـا را اداره مي کرد. اسـمش ابتدا 
سـالن توپوگرافـي بـود. مرحـوم دکتر محمـد رياحي که او هم ارتشـي بود و بر آناتومي مسـلط 
بـود رئيـس دپارتمان آناتومي شـد. تا تصميم گرفتند دانشـگاه را به هـزار جريب منتقل نمايند. 
اولين سـاختمان در محل فعلي دانشـکده داروسـازي براي آناتومي و سـالن تشـريح ايجاد شد. 

و در ادامه با آمدن دکتر اديب دانشکده داروسازي مدرن امروزي راه اندازي شد.
گـروه بيهوشـي دانشـگاه اصفهان شـامل اسـاتيدي خوشـنام و برجسـته بود. نسـل اّول 
اسـاتيد آقايـان دکتر اکبر بردبـار، دکتر محمود رحيمـي، دکتر حجت اهلل مالکـي، دکتر بنيانيان، 
خانـم دکتـر ديبايـي، دکتـر اعـوان، دکتر منوچهـر نـوري از اعضاي اصلـي گروه بودنـد که در 

ادامـه آقـاي دکتـر ناصـر فاتح هـم از بخش قلـب به آنها پيوسـت.
 نسـل دّوم اسـاتيدي بودنـد کـه بـه تعبير مرحوم اسـتاد دکتر بردبـار، ثمره هايـي از اصل 
پربارتر بودند و الحق توانسـتند شـاخ و برگ پرثمري بر تنه تنومند شـجره و مکتب بيهوشـي 

اصفهان باشند.
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زاده شـيراز و صـادره از برازجـان اسـت. در سـال 1316 به دنيـا آمـده و از سـال 1318 به 
شـيراز هجـرت کرده انـد. سـال هاي کودکي ايشـان مقـارن جنـگ دّوم جهاني اسـت و کلي از 

حـوادث آن سـال ها را بـه يـاد مي آورند.
بـا ورود به شـيراز، ابتدا در مدرسـه 15 بهمـن، در حدود گود َعربُون واقع در جنوب شـيراز 
تحصيـل را شـروع مي کننـد. در ادامـه، منـزل بـه خيابـان زنـد نقـل مـکان مي کند کـه خانه 
آنهـا در کوچـه اديـان )معـروف به نوبهار( بوده که در آن کوچه کليسـاي مسـيحيان، کنيسـاي 
يهوديـان، آتشـکده زردتشـتيان و مسـجد مسـلمانان جمـع بوده انـد. در ايـن محله به مدرسـه 
ابن سـينا مي رونـد. تـا کالس نهم آنجـا درس مي خوانند و دوره دّوم متوسـطه را در دبيرسـتان 

نمـازي در چهـارراه مشـير ثبت نـام مي کننـد و تا دپيلـم در آنجـا درس مي خوانند.
در خصوص فضاي دبيرسـتان نمازي آقاي دکتر اسـماعيلي مي گويد: »دبيرسـتان بسـيار 
خوبـي بـود. دبيـران و معلميـن خيلي خـوب و عالـي داشـتيم. سـال 1333 که ديپلـم گرفتم، 
شـاگرد اّول محصليـن شـيراز در امتحـان کتبـي و رتبـه کل بـودم و همان سـال به دانشـکده 
پزشـکي دانشـگاه شـيراز کـه تـازه راه اندازي شـده بـود، رفتـم. سـال 1334 مجـدداً در کنکور 
شـرکت کردم و در رشـته پزشـکي دانشـگاه تهران قبول شـدم. مهرماه 1334 دوره را شـروع 

کـردم و تـا انجـام )پايان( دوره پزشـکي تهـران بودم.«
از دوران دانشـجويي تهران برترين خاطره را مربوط به خوابگاه و کوي دانشـگاه مي داند. 
مي گويـد محل کوي دانشـگاه قبـل از آن در اختيـار اردوي امريکايي ها در منطقـه اميرآباد بود. 

با خروج سـربازان امريکايي آنجا را به دانشـگاه تهـران دادند. 
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ما در سـاختمان هايي مسـتقر شـديم کـه قباًل  اقامتـگاه سـربازان امريکايي بـود. از نحوه 
برخوردهـاي آقـاي بهمنش که مسـئول حمـام و گرمابه مجتمع کوي دانشـگاه بـود خاطراتي 

زيبـا نقـل کردنـد و اضافه کردند که اسـاتيد آن دوره دانشـگاه بسـيار عالـي بودند. 
يـاد خيـري از دکتـر اقبـال کردند که هم رئيس شـرکت نفت بود و هم رئيس دانشـگاه و 
اضافـه کردنـد بعـد از مدتي در کوي دانشـگاه به سـاختمان دکتر اقبال آمديم. دکتر اسـماعيلي 
اشـاره کـرد کـه آن سـال ها امکانـات ايـاب و ذهاب محـدود بـود. ما حّتـي عيدهاي نـوروز را 
تهـران مي مانديـم و بـه شهرسـتان ها نمي رفتيـم. گاهـي مسـافري به تهـران مي آمـد، پدر ما 
مقـداري خرمـا بـراي مـا مي فرسـتاد. اتاق ها هـم در سـال هاي اّول جالب بـود. اتاق هـا در زير 
سـقف سـالن بودنـد و ديـواره اتاق ها هم تا سـقف نرفته بود. لذا بقيـه دانشـجويان از ديوار باال 

مي آمدنـد و خرماهـا را مي خوردند و اسـتفاده بهينـه مي کردند. 
از آقـاي بهمنـش هـم چند بار در مصاحبه يـاد کردند. گفتند حمام خوابگاه آن سـال ها در 
سـاعات عصـر تا شـب روشـن مي شـد و در طـول روز خامـوش بـود. گاهي ما صبـح به حمام 
نيـاز پيـدا مي کرديـم و چـون آقـاي بهمنش نبـود مجبور بوديـم از يـک دريچه اي کـه بود به 
حمـام وارد شـويم. آقاي بهمنش هم شـير آب سـرد را مي بسـت ولـي ما به هرحـال نيازمان را 

مرتفـع مي کرديم. اگـر چـه آب داغ داغ بود. 
عـرض کـردم عيـد نوروزها به شهرسـتان نمي آمديم و تهـران مي مانديم. چند سـالي که 
دکتـر اقبـال رئيـس دانشـگاه بـود، روز عيد بـه ديـدار دانشـجويان مي آمد. آقـاي بهمنش هم 
مراسـمي ترتيب مي داد. مقداري شـيريني، آجيل، گل و خوراکي به سـبک سـفره هفت سـين 
روي ميـز بزرگـي مي چيـد. آقاي دکتـر اقبال بعـد از ديدني عيـد بفرمائيد مي زدنـد. که بچه ها 
حملـه مي کردنـد. هـم مي خوردنـد و هـم از شـيريني ها و آجيل هـا جيب هـاي خـود را پـر 
مي کردنـد. بهمنـش حـرص مي خـورد و بـه مـا مي گفـت آبرويمـان را ريختيـد. اّمـا مرحـوم 
دکتـر اقبـال مي خنديـد و مي گفـت يادم بـه جواني خـودم مي آيـد. واقعاً کيف مي کنـم. جواني 
اسـت و اين گونـه کارهـا. تـا اينکه بـه تابسـتان 1339 رسـيديم. روزي آقاي دکتـر برکت که از 
دوسـتان مـا در شـيراز بـود خبر داد که اينجا در شـيراز دارد بخش بيهوشـي درسـت مي شـود. 
شـما که درسـتان تمام شـده اگر مي خواهيد بيايد بيهوشـي بخوانيـد، دارند رزيدنـت مي گيرند. 
اّول مهرمـاه 1339 کـه درس مـا تمـام شـد بـه شـيراز آمديـم. گفتند بـراي جراحـي رزيدنت 
نمي گيريـم. بـراي بيهوشـي مي گيريـم و ماهـي 400 تومـان حق الزحمه مي دهيـم، که ما هم 

از همـان زمـان رزيدنتي بيهوشـي را شـروع کرديم. 
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اسـتاد مـا در آن زمـان مرحـوم دکتـر لطفـي بود که سـه چهار سـال بـود به بيمارسـتان 
نمـازي آمـده بـود. او را بـه عنـوان پزشـک بيهوشـي مدعـو آورده بودنـد. آدم بسـيار عالِـم و 
با سـوادي بـود. بـه کار بيهوشـي هم مسـلّط بـود، که بـا همـکاري تعـدادي از امريکايي ها کار 
مي کردنـد. سـابقه تحصيالت آقـاي دکتر لطفي هم در فرانسـه بود. بعد از اينکه درسـش تمام 
مي شـود، رزيدنـت ارتوپـدي مي شـود و جالب اسـت بدانيـد اهل زحمت نبـود. ارتوپـدي را رها 
کرده بود و به امريکا رفته بود و در دانشـگاه بوسـتون در رشـته تخصصي بيهوشـي ادامه داده 

بـود. چـون در ايران متخصص بيهوشـي کـم بود. 
مرحـوم حـاج محمـد نمـازي کـه ايشـان را در امريـکا ديده بـود و از ايشـان درخواسـت 
کـرده بـود که به بيمارسـتان نمـازي بيايد، بـا وجوديکه دکتر لطفـي اهل تهران بـود دعوت و 
فراخـوان حـاج محمـد نمـازي را پذيرفته بود. به شـيراز آمد و در بيمارسـتان نمـازي در يکي از 
ويالهـا مسـتقر شـده بود. مـا که بـراي رزيدنتي آمديـم، ابتدا از شـاگردي مرحـوم دکتر لطفي 

محـروم بوديم. 
بقيه داسـتان به اين شـرح اسـت. که در بيمارستان سعدي که بيمارسـتان دانشگاهي بود 

مرحوم آقاي ِعالج مسـئول نگهداري و انجام امور اجسـاد در سـالن تشـريح بود. 
مرحـوم ِعـالج در اتاق عمل بيهوشـي هـم مي داد. بيهوشـي ها اّول با کلروفـرم بود که با 

مورتاليتـه و مرگ و ميـر بـاال همـراه بود و در ادامه ماسـک و قطره اتـر را بکار بردند. 
در همـان سـال هاي منتهـي به سـال 1340 خانمي هـم به نام خانم فرزانـه با تحصيالت 
نرس بيهوشـي از دانمارك آمد. او دوره ديده بود. مّدتي در بيمارسـتان سـعدي بيهوشـي مي داد. 
وقتـي بيمارسـتان خليلـي افتتاح شـد به بيمارسـتان خليلي آمد. تـا ما رزيدنت شـديم. يک نفر 

هـم قبل از ما رزيدنت بيهوشـي شـده بـود که او آمـوزش را براي ما شـروع کرد.
سـال 1340 بيمارسـتان نمـازي را هـم به دانشـگاه دادند. سـالي که ما رزيدنت بيهوشـي 
شـده بوديـم، از آقـاي دکتـر لطفـي هـم دعوت شـد کـه به جمـع دانشـکده پزشـکي بيايند و 
بخـش بيهوشـي در دل گـروه جراحي شـکل گرفـت. به خاطـر قرابت فرهنگي و سـازماني که 
بيـن دانشـکده پزشـکي دانشـگاه شـيراز و دانشـگاه هاي هـاروارد و بوسـتون بود، بـا تالش و 
پيگيري دکتر لطفي در سـال 1342 پذيرفتند که گروه بيهوشـي در دانشـکده مسـتقل از گروه 

جراحي ايجاد شـود. 
آقـاي دکتـر اسـماعيلي اشـاره کردنـد کـه مـا در ادامـه با اينتوباسـيون آشـنا شـديم. دو 

دسـتگاه بيهوشـي مـارك دراگـر از آلمـان آوردنـد. 
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دوره رزيدنتـي مـا از سـال 1339 تا سـال 1341 به طـول انجاميد. در سـال 1340 مرحوم 
دکتـر بديعـي هـم که متخصص بيهوشـي بـود از امريـکا آمد و بـه جمع ما پيوسـت. زماني که 
دورة دو سـاله رزيدنتي من تمام شـد، به عنوان اولين فارغ التحصيل دانشـگاه شـيراز در رشـته 

بيهوشـي، هيئت ژوري امتحان در دانشـگاه تشـکيل شد. 
مرحـوم دکتـر لطفـي، مرحوم دکتـر بديعي و يک نفـر از جراحان. سـئواالت را آقاي دکتر 
لطفـي تهيـه کردنـد. من امتحان دادم و پس از آن صورتجلسـه کردند. همه امضـاء نمودند و از 
سـال 1341 به بعد با عنوان متخصص بيهوشـي و در مرتبه اينسـتراکتور )مربي( در دانشـگاه 

شيراز مشـغول به کار شدم. 
دکتـر اسـماعيلي مي گويـد يکـي از کارهايـي که ما در شـيراز راه انـدازي و ابـداع کرديم، 
گرفتـن دسـتياران خارجـي براي دانشـگاه شـيراز بود. بـه نظـرم کار بزرگي انجـام داديم. يک 
نفـر متخصص بيهوشـي اهـل مصر به نـام آقاي دکتـر ُقْندوز براي دو سـال ميهمان دانشـگاه 
شـيراز شـد. تحصيالت بيهوشـي را در انگليس گذرانده بود. خودش و خانمش و بچه هاش در 

شـيراز، ميهمان دانشگاه شـيراز شدند. 
در يکي از جلسـات که مشـکالت را بحث مي کرديم، ايشـان پيشـنهاد داد شما مي توانيد 
بـراي حـل ايـن مسـئله از دسـتياران هنـدي، فيليپينـي و پاکسـتاني اسـتفاده کنيد. حـاال که 
در کشـور شـما بـه عنـوان پزشـک عمومـي کار مي کننـد، مناسـب اسـت تعـدادي از آنهـا را 
به عنـوان رزيدنـت بيهوشـي جذب کنيـد. در امريکا و انگليس هم مشـکل کمبـود را اينطوري 
 حـل کرده انـد. دو نکتـه هـم دارد. دسـتمزد کمتـري مي گيرنـد، به عـالوه بيشـتر هـم کار 

مي کنند. 
وقتـي موضـوع را در گـروه جمع بنـدي کـردم، بـا مرحوم دکتـر نصر که رئيس دانشـکده 
پزشـکي بـود صحبـت کـردم و او اجازه داد تعـدادي رزيدنـت از بين پزشـکان خارجي عمومي 
شـاغل در ايـران جـذب کنيـد. فراخوانـي داديـم. خـود آنهـا هـم رفقـاي خـود را که مناسـب 
مي ديدنـد بـه مـا معرفـي مي کردنـد و مـا اولين گـروه پزشـکان خارجـي را به عنـوان رزيدنت 
بيهوشـي جـذب کرديـم. بعـداً در اصفهان و ديگر دانشـگاه ها هم تعدادي مشـابه انجـام دادند. 
مـا هـم وقتي آنهـا را جذب مي کرديـم عين فرزندان خودمـان با آنها رفتـار مي کرديم. در 
اجـاره کـردن خانـه، در تأمين مايحتاج کمکشـان مي کرديم. بـراي ما و دوسـتانمان هم خوب 
بـود کـه چـون آنها فارسـي بلـد نبودند، مجبـور بوديم بـا آنها انگليسـي صحبت کنيـم و زبان 

همکارانمان خوب مي شـد.
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 اشـکالي در اين ميان وجود داشـت و آن هم اين بود که زماني که فارغ التحصيل مي شدند،
نمي توانسـتند ماننـد دسـتياران ايرانـي فارسـي امتحـان بدهند و لذا مـن مجبور شـدم با وجود 
مخالفت هايـي کـه در بـورد بيهوشـي شـد و با اصـرار آنهـا را راضـي کرديم، همزمـان با طرح 
سـئواالت، آنهـا را بـه انگليسـي ترجمـه کنـم. خوش خط بنويسـم تـا رزيدنت هـاي خارجي به 
زبـان انگليسـي امتحـان بدهند. مرحوم دکتر هوشـنگ فهيـم هم در کار ترجمـه به من کمک 
مي کـرد و ادامـه داد مقـارن همين سـال ها بود که دکتـر رضوي بعد از فارغ التحصيلي از سـوي 
دبيرخانـه شـوراي تخصصـي بـه بورد معرفي شـد کـه نظارتي فني روي سـاختار سـئواالت و 
مفاهيـم داشـته باشـد و در واقـع مدافـع حقـوق و رزيدنت ها شـد، کـه انصافاً پختـه و عاقالنه 
عمـل مي کـرد و مـا بـا وجودي که هر سـئوالي را با دقـت فراوان تأييـد مي کرديـم کار نظارت 

دکتـر سـجاد رضـوي را ارج مي نهاديم. 
در اينجـا خاطـره اي را تعريـف کردنـد و گفتنـد که در جريـان يکي از ايـن امتحانات يک 
نفـر از همـکاران بـود کـه جواب سـئواالت را يواشـکي مي نوشـت، ما متوجه شـديم. بـه آقاي 
دکتـر رحيمـي خبـر داديم و در سـاعات آخر شـب جواب هـای کليد پاسـخ نامه را تغييـر داديم، 

تا امـکان تقلب پيـش نيايد. 
آقـاي دکتـر اسـماعيلي در جريـان مصاحبـه فرمودنـد که پدرشـان شـهيد شـده اسـت. 
جويـاي جريـان شـديم. فرمودنـد مرحوم دکتـر طاهـري از اطباي فارسـي بودند. ايشـان داماد 
مـا بـود. شـبي منافقين بـه مطب ايشـان مي ريزند و مطـب را آتـش مي زنند. فرداي آن شـب 
جمعـي از خانـواده مـا شـامل پدرم، مـادرم، بـرادرم و فرزنـدان بـراي دلجويي به خانـه مرحوم 
دکتـر طاهـري مي روند. آن شـب منافقين خبردار مي شـوند که قرار اسـت جمعي از مسـئولين 
از تهـران بياينـد و بـه خانـه دکتر طاهري بردنـد. در حاليکه اين چنيـن نبود و افـراد خانواده ما 
بـه خانـه آنهـا مي رونـد. بعد از غـروب روز بيسـت و نهم مـاه رمضان خانـواده به آنجـا مي روند. 
زماني کـه همگـي در سـالن نشسـته بودند، يـک مرتبه دو سـه نفـر از منافقين بـه داخل خانه 
مي ريزنـد. خود را به سـالن نشـيمن مي رسـانند و جمـع خانـواده را به رگبار مسلسـل مي بندند 
و ايـن چنيـن پـدرم، مـادرم و برادرم و تعـداد ديگـري از اهالي خانواده به شـهادت مي رسـند. 

دکتـر اينجـا اشـاره کرد که مـادرم عصر به پـدرم مي گويـد بيايند برويم منـزل دخترمان 
سـر سـالمتي بـه آنها بدهيـم که بابام مي گويـد بعد از نماز و قرائت جز سـي ام قـرآن مي رويم؛ 
کـه بـا بـرادرم که رئيس پااليشـگاه بـود و يکي ديگـر از برادرانم و بچه ها به منـزل آقاي دکتر 

طاهـري مي رونـد و آن حادثه اتفـاق مي افتد.
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در خصـوص ازدواج و در پاسـخ سـوال مـا آقاي دکتر اسـماعيلي گفتند، در سـال 1340 و 
پس از مراجعت به شـيراز ازدواج کرده اند. 60 سـال اسـت با خانمشـان يار و همراه يکديگرند. 
اشـاره کردنـد سـه فرزند دختـر دارند. دو تـا از دخترها هر کدام يک پسـر و يک دختر، سـومي 

تنهـا يک پسـر دارد کـه جمع نوه هاي آقـاي دکتر اسـماعيلي، 5 نفرند. 
بـا عشـق فرمودنـد از زندگـي و جمـع خانـواده، دخترهـا و نوه هـا راضي انـد. آقـاي دکتر 
اسـماعيلي از جمله نوادر رشـته بيهوشـي کشور است که 43 سال در کسـوت اساتيدي دانشگاه 
خدمـت کرده انـد. در بخـش خصوصـي شـاغل نبوده اند و االن هم با مسـتمري کـه مي گيرند 
و البتـه ناقابـل اسـت در يـک آپارتماني در کوي اسـاتيد دانشـگاه هاي شـيراز و علوم پزشـکي 
شـيراز سـاکن هسـتند و پا به 85 سـالگي گذاشـته اند. هنوز همچون گذشـته با شـور، با عالقه 

و زيبـا به بيـان گفتني هـا مي پردازنند.
در ادامـه مي گويـد چند سـالي که از ازدواج ما گذشـت و تخصص بيهوشـي گرفتم، آقاي 
دکتر فرخ سـعيدي که از مفاخر پزشـکي کشـورند از امريکا به شـيراز آمدند. بسـيار با سـواد بود 
و شـخصيت جالب و بزرگواري داشـت. من در آن زمان در بيمارسـتان سـعدي، بيهوشـي سـه 
چهـار اتـاق عمـل را اداره مي کـردم. دکتر فرخ سـعيدي اسـم مـرا Speedy Gonzales که 
يـک رقصنـده اسـپانيايي بود گذاشـته بود. به من پيشـنهاد داد که بـراي تکميل تحصيالت به 
امريـکا بـردم. کمـک کرد کـه پذيرش گرفتـم. چون خـودش فارغ التحصيـل هاروارد بـود، در 
پذيرش مرا کمک کرد و پذيرش از دانشـگاه هاروارد در بيمارسـتان ژنرال ماساجوسـت گرفتم. 
دو سـال و نيـم به آنجـا رفتم. در آنجا رزيدنت ارشـد بودم و اصطالحاً بعـد از آن فارغ التحصيل 
دانشـگاه هـاروارد شـدم. بعداً به ايـران آمدم. ابتدا قرار بود بيمارسـتاني بزرگ در تهران بسـازند 
که گويا اسـم آن ايرانيان بود. برگشـتم و خالصه کنم آن بيمارسـتان سـاخته نشـد و من هم 
به شـيراز برگشـتم و تا پايان عمر خدمتي در دانشـگاه شـيراز و ادامه دانشـگاه علوم پزشـکي 

شـيراز کار کردم. 
در خصوص راه طوالني پيشـرفت علم بيهوشـي و توصيه به نسـل هاي جديد گفتند، هر 
کاري را کـه از هـر کجـا بخواهيـم شـروع کنيم سـختي هايي دارد. بايد به نسـل جديد بگوئيم 
کـه وقتـي دارويـي جديد سـاخته و معرفي مي شـود، ايـن دارو راه طوالني و پر پيـچ و خمي را 
طـي کـرده اسـت. اتر، کلروفـرم، مالوتان اينهـا همينطورند. آنقـدر روي آنها کار و تجربه شـده 
اسـت تـا بـه مرحله حيواني رسـيده و دسـت آخر مصرف انسـاني آن آغاز شـده اسـت. قدردان 

آن همـه زحمات و تجارب بايد باشـيم.
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در مـورد کـورار گفتنـد ابتـدا بوميان امريـکاي جنوبي تيرهـا را به آن آغشـته مي کردند و 
متوجه آثار فلج عضالني آن شـدند. با هزاران آزمايش و تجربه به دسـت متخصص بيهوشـي 

رسـيد. نسـل جديد بايد متوجه اهميت کارها و تالشـي که در تجارب مي شـود، باشـند. 
بـه داسـتان معرفـي آتراکوريـم اشـاره اي کردند و گفتند مـا را دعوت کردند بـه کنگره اي 
در سـوئيس، در آنجـا سـير تحوالتـي که منجر به سـاخت، اسـتفاده و مصرف آتراکوريم شـده 
بـود ارائـه کردنـد. مشـاهده کريدم که چقـدر زحمت کشـيده اند تـا آتراکوريم براي اسـتفاده در 

بيماران آماده شـده اسـت. 
يـادم آمـد بـه آن شـعر عربـي کـه مي گويد مـردم روغـن کنجـد را در شيشـه مي بينند. 

نمي داننـد چـه بـر سـر کنجد آمـده که شـده ايـن روغـن شـفاف در کنجد. 
از نسـل جديـد هـم گفتنـد، به نظـر ما نسـل جديد بيهوشـي بسـيار عالي انـد. با سـواد، با 
تکنيـک و کمـک حـال بيماران. گفتند ما در جلسـات و کالس ها که مي نشـينيم لذت مي بريم 
کـه رزيدنت هـاي مـا چقدر گرانسـنگ، بـا دانش و فاخر هسـتند. نشـانه آن هم اين اسـت که 
حداقـل نصـف از اينهايـي کـه فارغ التحصيـل مي شـدند، بالفاصلـه به خـارج مي رونـد، جذب 
مي شـوند. دانشـيار مي شـوند و منشـأ خدمـت در خارج مي شـوند. ما بـه آنها افتخـار مي کنيم.  
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دکتر عبدالرسول َفربُود 
فصل نهم
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تاريـخ شـفاهي ايشـان در تاريخ سه شـنبه هفتم دي مـاه 1400 در شـيراز در منـزل آقاي 
دکتر اسـماعيلي ضبط شـد. ابتدا اسـتاد فرمودند از اينکه مأموريت به خود داده ايد که سرنوشـت 
رشـته بيهوشـي را در ايـران تدوين کنيد، بي نهايت سپاسـگزارم و خود را چنيـن معرفي کردند:

دکتر عبدالرسـول َفربُود هسـتم. متولد خرداد 1315 در روسـتاي ِفِدشکويه شهرستان فسا 
از اسـتان فـارس. در هفـت سـالگي در اّول مهـر 1322 در همان روسـتا دوره ابتدايي را شـروع 
کـردم. اسـم مدرسـه ما، دبسـتان کمـاالت بود کـه روحانـي معروفـي آن را در روسـتا در کنار 
مسـجد و حمام کماالت سـاخته بود. مدرسـه ما مختلط بود. 18 محصل پسـر داشـتيم و چهار 
نفـر از اهالـي مدرسـه دختـر بودند. جالب هم بـود يکي از دخترها، دختر مؤسـس مدرسـه بود. 
عالقـه خـود را بـراي تشـويق به تحصيل دختران با ثبت نام دختر خودشـان در مدرسـه نشـان 

داده بودنـد. ايشـان سـوادآموزي را براي بچه هـا واجب و الزامي مي دانسـت.
 سـال 1322 کـه بـه مدرسـه رفتم معلـم کالس اوّل ما سـرکار خانم کديور بـود که مادر 
کديورهـاي معروف هسـتند. ايشـان هنـوز زنده انـد و از خدا مي خواهـم که او را سـالمت دارد.  

بـه نظـر نگارنده سـن خانم کديـور در حـال حاضر بايد ُدور وَ بر صد سـال باشـد.
 روز اّول کـه بـه مدرسـه رفتـم صندلـي و نيمکت براي من نبـود و مـن در طاقچه اي در 
کالس نشسـتم. تـا چند روز بعد برايم صندلـي آوردند و ادامه دادند 6 سـال ابتدايي را در همين 
مدرسـه گذرانـدم. سـال 1328 تصديق ششـم را گرفتم و مهر مـاه 1328 بـراي ادامه تحصيل 
بـه دبيرسـتان خواجه نصيـر فسـا رفتم. 2 سـال آنجا بودم و سـپس از آن به خاطر اينکـه برادر و 

شـوهر خواهـرم در آبادان کارمند شـرکت نفـت بودند به آبادان مهاجـرت کردم.
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از سـال 1340 بـه مـدت 4 سـال در آبـادان درس خوانـدم و ديپلم گرفتم. در سـال 1337 
بـه دانشـکده پزشـکي دانشـگاه اهواز رفتم. دانشـکده پزشـکي را در اهواز اسـاتيد آلمانـي اداره 

مي کردنـد. زبـان رسـمي تدريـس در آنجا انگليسـي بـود. شـرح ماجرا هم مفصل اسـت. 
اّوليـن چيـز ايـن بـود کـه در دبيرسـتان خيلي بـه درس انگليسـي توجه نمي شـد. در هر 
حـال مـا با هـر زحمتي بود درس را شـروع کرديم. ما دوره دّوم دانشـکده پزشـکي بوديم. دوره 
اّول در سـال 1337 درس خود را شـروع کرده بودند، وقتي که 6 سـال پزشـکي را تمام کردند 
و قرار شـد به بيمارسـتان بروند، اسـاتيد آلماني شـرايط بيمارسـتان هاي اهواز را نپذيرفتند و لذا 
محصليـن دوره اّول را بـه آلمان فرسـتادند. آنهـا در آلمان درس را تمام کردند و قسـمت عمده 

آنهـا هم در آلمان مشـغول به کار شـدند. 
ما را که دوره دّوم بوديم در سـال 1338 قرار بود که به آلمان بفرسـتند. پاسـپورت و ويزا 
هـم آمـاده شـد ولي شـرايط به گونـه ديگري رقـم خـورد. امريکايي ها بر صنعت نفت مسـلّط 
شـدند. قـرارداد امينـي پيج منعقد شـد. هجـوم فرهنگي آلماني هـا کم رنگ و کم رنگ تر شـد و 
بـه تعبيـري زدوده شـد. اعـزام مـا به آلمان منتفي شـد. و قرار شـد مـا براي ادامـه تحصيل به 

دانشـگاه تهران بياييم. به تهـران آمديم.
 بـه تحصيـل ادامـه دادم و در سـال 1344 بـا رتبه اّول از دانشـگاه تهـران فارغ التحصيل 
شـدم. سـال 1344 که درسـم تمام شـد براي گذراندن دوره دو سـاله طرح قانوني به سوسنگرد 
در خوزسـتان معرفـي شـدم. آمـدم آنجـا و کار را شـروع کردم. در آن سـال ها سـه بيمارسـتان 
در نزديکي هـاي مـرز بـا عـراق بـراي ارتـش سـاخته شـده بـود. يکـي در خرمشـهر، يکي در 

سوسـنگرد و سـومي در ايالم.
بيمارسـتان سوسـنگرد 60 تختخوابي و البته مجهز و مستحکم بود. سه ماه ماندم، معاون 
بيمارسـتان شـدم. دو سـه ماه بعد رئيس بيمارسـتان آقاي شـريف کاشـاني براي ماه عسـل به 
خـارج رفـت و ديگـر برنگشـت. مرا به رياسـت بيمارسـتان منصـوب کردند. بيمارسـتان خيلي 
خـوب و فعالـي بود. سـپاه بهداشـت هم در آنجا فعال شـده بـود و يک نفر جـراح قابل و خيلي 
خوبـي کـه اخيـراً فـوت کرده انـد به نام آقـاي دکتـر عبدالعزيز افتخـار را بـه آنجا فرسـتادند. او 
جـراح ارزنـده اي بـود و خيلي خوب کار مي کرد. خدمت را به مردم سوسـنگرد تمـام کرد. مردم 
سوسـنگرد هميشـه از او با حق شناسـي ياد کرده و مي کنند. اسـم او را دکتر َکبير يعني بزرگ 
گذاشـته بودنـد. چند سـالي دکتـر افتخار آنجا بـود و به اهواز آمـد و در ادامه رئيس بيمارسـتان 

گلستان شد. 
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مـن هـم بـا پايـان گرفتـن دوره طـرح به اهـواز آمـدم و خدمـت خـود را در بيمارسـتان 
جندي شـاپور کـه در تابعيـت وزارت بهداري بود شـروع کـردم و در همان سـال تصميم گرفتم 
بـراي تخصـص بـروم. فکـر خـودم ايـن بـود کـه درس را بـراي مظلوم ترين قشـر جامعه که 
نمي تواننـد درد خـود را بيـان کننـد و به تعبيري سـرمايه و ثروت کشـور هسـتند ادامـه بدهم. 
يعنـي بـروم تخصـص اطفال بگيـرم، که سرنوشـت کاري ام با حادثـه اي به گونـه ديگري رقم 

خورد. 
در اهـواز کـه بوديـم و بـه پـاس ارادتـي که بـه آقاي دکتـر عبدالعزيـز افتخار پيـدا کرده 
بـودم، بعضـي از روزهـا به بيمارسـتان شيرخورشـيد که محل خدمت ايشـان بـود مي رفتم و با 
Evan�  27 سـاله را که چهار فرزند داشـت بخاطـر  ايشـان دسـت مي شسـتم. روزي خانمـي

tration بـه اتـاق عمـل آوردنـد. بچه هـاي او چنـد ماهه تا هفت هشـت سـال بودند. دسـت 
شسـتيم. جـراح کـه چاقو گذاشـت، به متخصص بيهوشـي کـه آقاي دکتـر گوهرخـاي بودند 
گفتنـد مثـل اينکه خون مريض سـياه اسـت. متخصص بيهوشـي نبـض مريـض را گرفتند و 
گفتنـد بلـه مثـل اينکه چيزي ندارد. دکتر افتخار سـر خـود را گرفت و کنار اتاق عمل نشسـت. 
اقدامـي هـم در جهت احيا و رسوسيتاسـيون بيمار انجـام نگرفت. ما هيچ اطالعي از بيهوشـي 
نداشـتيم. دکتـر افتخـار از اتـاق عمل بيرون آمد و به شـوهر آن زن که مرد جوانـي بود صدا زد 
چهـار فرزنـدش کنار او بودند. به او گفت ببخشـيد خانم شـما بيهوشـي را تحمل نکرد. راسـت 

هـم مي گفت، مـا که هنـوز جراحي را شـروع نکـرده بوديم.
 مـن به عنـوان يـک ناظـر مانـده بـودم کـه چه شـد؟ چـرا ايـن بيمار فـوت کـرد؟ و چرا 
مريـض بايـد بميـرد؟ دکتـر عبدالعزيز لباس پوشـيد و به خانه رفـت. من هم راهي خانه شـدم. 
همسـرم پرسـتار بود. در خانه با خانمم صحبت کردم و داسـتان را براي او تعريف کردم. شـب 
مـن و همسـرم بـه منزل دکتـر افتخار رفتيـم. بحثي کرديم و گفتيم چه شـد! که اينطور شـد. 
ايشـان پاسـخ داد اگـر چند تـا آدم باغيـرت مي آمدنـد، بيهوشـي مي خواندند، شـايد وضع بهتر 
مي شـد. نشسـت تمـام شـد. بـه خانـه برگشـتيم. در راه اين عبـارت که اگـر چند تا پزشـک با 
غيـرت پيـدا مي شـدند مرتـب در گوشـم مي پيچيـد. در خانـه بـا همسـرم صحبت کـردم؛ که 
درسـت اسـت که من رزيدنت اطفال شـده ام، بايد غيرت نشـان بدهيم. همسـرم موافقت کرد 
کـه تغييـر رشـته بدهـم. فردا صبح کـه به بيمارسـتان آمدم موضـوع را به دکتـر افتخار منتقل 
کـردم. مـن و او بـا همديگر نزد رئيس دانشـکده رفتيم. رئيس دانشـکده با انتقال من از رشـته 

اطفـال به بيهوشـي موافقت کرد. 
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حاال سـال 1349 اسـت. رشـته بيهوشـي را در دانشـگاه جندي شاپور شـروع کردم. رئيس 
بخـش و در واقـع اسـتاد اوّلـي مـا آقـاي دکتر سـيروس شـرف آبادي بودند کـه بعداً بـه تهران 
رفتنـد و خبـري کـه دارم هنـوز هم در بخـش خصوصي در تهـران کار مي کننـد. دومين نفر از 
اسـاتيد مـا مرحـوم دکتـر مهندس پور بـود، خـدا رحمتش کنـد. حق اسـتادي گردن مـن دارد. 
دو سـال قبـل در اراك فـوت کردنـد. چنـد ماه قبـل از من آقـاي دکتر رمضان قائـدي رزيدنت 
شـده بـود. کـه االن بازنشسـته و در امريـکا زندگـي مي کننـد. عرض کـردم من به رسـالت به 
رشـته بيهوشـي آمـدم. )نگارنـده مي گويـد من هم به رسـالت آمـدم( و انگيزه و رسـالتم باعث 
شـد که به رشـته بيهوشـي به ديد سـاماندهي نگاه کنم. رشـته را مقدس بشـمارم و برايش و 

بـراي ارتقـاء آن تالش کنم.
 مايه هـاي آموزشـي آنقـدر نبود، وسـايل هم محـدود بود و مـا مجبور بوديـم خودآموزي 
کنيـم. آن سـال ها بيشـتر اتـر مصـرف مي شـد. از داروهاي شـل کننده و ونتيالتـور هم خبري 
نبـود. کمکي، تکنسـين و پرسـتار بيهوشـي هم نداشـتيم و خودمان بايـد همه کارهـا را انجام 
مـي داديـم. بگ هميشـه در دسـتمان بـود و از ماسـک، نبض بيمـار نبايد غافل مي شـديم. تا 

لوله تراشـه مرسـوم شـد و کمي اوضاعمان بهتر شـد. 
دوره سـه سـاله در بهـار 1353 تمـام شـد. کتاب هايـي کـه مي خوانديـم، کتـاب چرچيل 
ديديسـون و کتـاب لـي بـود. خـوب هـم مي خوانديـم. بـراي امتحـان بورد بـه تهـران آمديم. 
محـل امتحـان بيمارسـتان بوعلـي و جرجاني تهـران بود. مرحـوم دکتر مجيدي که از اسـاتيد 
دانشـمند و صاحب نـام بـود، آنجـا رئيـس بيمارسـتان بودنـد. تـازه سـال دّوم بود کـه امتحان 
بـورد سراسـري در کشـور رايـج شـده بود. امتحـان کتبي و شـفاهي در يک روز انجـام گرفت. 
دکتـر قائـدي هـم امتحـان داد. قبول شـديم. من تصميـم گرفته بـودم که بـراي ادامه خدمت 
بـه شـيراز بيايـم. رئيـس دانشـکده پزشـکي اهواز بـه من گفـت چراغي کـه به خانه رواسـت 
 مسـجد حـرام اسـت. شـما اينجـا درس خوانديـد. در اهـواز بمانيد مـا هم شـما را هيئت علمي

مي کنيم. 
آن سـال آقـاي دکتـر مهـدوي معـروف هـم رئيس آمـوزش دانشـگاه جندي شـاپور بود. 
دکتر مهدوي رئيس دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه تهران در کرج بود و مغضوب رژيم گذشـته 
شـده بـود. در حکم تبعيـد او را به اهواز فرسـتاده بودند، به من و دکتر رمضـان قائدي گفت هر 
دو را بـه عنـوان هيئـت علمي اسـتخدام مي کنيم و هر دو در مهرماه 1353 اسـتاديار دانشـکده 

پزشـکي دانشگاه جندي شـاپور شديم.
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 بايـد بگويم که در آن سـال ها بيهوشـي بخشـي از گروه جراحي بـود و دپارتمان جداگانه 
نبـود. تالش را شـروع کرديم. در سـال 1356 دانشـکده بـا ايجاد گروه بيهوشـي موافقت کرد. 
آن سـال آقـاي دکتـر شـرف آبادي دچار مشـکل شـده بود و خانمشـان به خاطر سـرطان خون 
فـوت کردنـد و لـذا به تهـران رفتند. آقاي دکتـر مهندس پور، مدير گـروه شـد. در ادامه مرحوم 
دکتـر هـادي زاده هم که در سـال 1360 شـهيد شـد و آقاي دکتر سـهيلي هم که بـه تازگي از 

آلمـان آمـده بودند به جمع ما پيوسـتند.
دکتـر سـهيلي بيهوشـي اطفال مـي داد و مـن خيلي از ظرافت هاي بيهوشـي اطفـال را از 
او يـاد گرفتـم. دو سـال گذشـت، کـه در سـال 1355 من بـراي تحصيالت تکميلي پذيرشـي 
از دانشـکده پزشـکي پورتلنـد در اورگان امريـکا گرفتـم و پـس از طـي دوره تکميلي بـه اهواز 
برگشـتم. موضـوع تحصيـالت تکميلـي من بيهوشـي براي آسـتم بود کـه تحت يـک پروژه 
تحقيقاتـي انجـام شـد. دو مقالـه هـم از آن در آمد که در کتاب ميلر به آنها اشـاره شـده اسـت. 
بـا آغـاز نهضـت اسـالمي و انقالب به کشـور بازگشـتم و بـه اهواز آمـدم. قبـل از ايجاد 
بخش بيهوشـي به شـکلي که گفتم سـابقه بيهوشـي در دانشـگاه جندي شـاپور به اين صورت 
بـوده کـه آقايـي به نام امام قلـي راوري ابتـدا کار بيهوشـي را در اهواز براي آقاي دکتر خشـايار 
شـروع کـرده اسـت. امام قلـي از بچه خان هاي لرسـتان بـوده و به خاطر دعوايي کـه با پدرش 
داشـته بـه اهـواز مي آيـد. آدم باهـوش و زرنگي بـوده. او را به دکتر خشـايار که جـراح معروفي 
هـم بـود مي سـپارند و او نحـوه بيهوشـي اتر با ماسـک را به او مي آمـوزد و اينگونه او مسـئول 

بيهوشـي در اهـواز مي شـود و به دانشـگاه راه مي يابد.
ما که کار را شـروع کرديم، او هنوز مشـغول بود. روزي از وی پرسـيدم، آقاي خان شـما از 
کجـا مي فهميديـد که مريـض آماده جراحي اسـت؟ تکيه کالمش قربونت بـود. گفت قربونت! 
بـه دکتـر خشـايار مي گفتـم شـان گيـر و  يـا پنـس بگـذارد روي پوسـت اگر مريـض دردش 
مي آمـد اتـر را زيـاد مي کرديـم، اگر تـکان نمي خـورد مي گفتم بفرماييـد عمل را شـروع کنيد.

 در فاصلـه بيهوشـي هاي اتِرخـان و ايجـاد گروه هم، دو نفر پزشـک بودنـد، مرحوم دکتر 
گوهرخـاي کـه در بهـداري کار مي کـرد و دوره دو سـاله را طـي کـرده بـود و دکتر احتشـامي 
کـه سـرهنگ ارتـش بودند و اهل شـيراز و بعد از بازنشسـتگي به شـيراز آمدنـد و مطب داخلي 

دايـر کردند.
 جنـگ کـه شـروع شـده حادثـه جالبـي اتفـاق افتـاد. دو سـه روز قبل از شـروع رسـمي 
جنـگ همـکاران پاکسـتاني، هندي و بنگالدشـي همـه رفتند. وقتـي از آنها سـوال کرديم که 



149
فصل 9 لرسول فَربود  دكتر  عبدا

چـرا مي رويـد پاسـخ دادنـد که کنسـولگري بـه ما خبر داده که جنگ شـروع مي شـود و شـما 
خوزسـتان را تـرك کنيـد! حاال مـا مانديم و دسـت تنهايي! 

دکتـر مهندس پـور به خاطـر کسـالت روانـي رفتـه بودند. مـن و دکتـر هـادي زاده و دکتر 
رمضـان قائـدي از قبـل بوديم. دکتر ابراهيم فرشـيد هم به تازگي به ما پيوسـته بود. بمباران ها 
و گلولـه باران هـا هـم بـود. مانـده بوديم که چه بکنيـم. کاردان و کارشـناس هم نداشـتيم. هر 
روز بايـد مجروحيـن و بيمـاران را در چهـار اطـاق عمـل بيهوشـي مي کرديـم. از همـکاران در 
ديگـر رشـته ها مي خواسـتيم کـه چشـم و گـوش مـا باشـند. مثـل امـروز پالس اکسـي متر و 
EKG هـم نبـود. از آقايـان دکتـر مهياري )متخصص زنـان(، ايـرج آذري )متخصص داخلي(، 
تقي رازي )رئيس دانشـکده(، از آنها مي خواسـتيم که باالی سـر مجروحين و بيماران بنشـيند 
و آنهـا را مانيتـور کننـد. يادتان هسـت کـه اتاق هاي عمل را بـه زيرزمين هتل هـا برديم. دکتر 

هـادي زاده آنجا گرفتار سـکته قلبي و شـهيد شـد.
بـه مـا گفته شـد که جنگ ممکن اسـت 20 سـال طول بکشـد. کشـور بايد آمـاده براي 
دفـاع مي شـد. در بحـران و جنگ سـه پايه بحران يا تريـاد disaster متخصص بيهوشـي در 
رأس، متخصـص جراحـي و متخصص جراحي مغز هسـتند. ما تريـاد را در اهـواز تهيه کرديم. 
هالل احمـر و وزارت بهـداري هـم به کمک ما آمدند. دانشـگاه شـيراز تيمي دائمـي را طراحي 

کرد و در بيمارسـتان سـيناي کوت عبداهلل مسـتقر شدند.
 در ادامـه دکتـر َفربُـود توضيـح دادند که يکـي از بهترين کارهايي کـه در زمان جنگ در 
اهـواز شـد پـرورش پزشـکان بيهوشـي ويژه جنگ بـود. اگـر يادتان باشـد خطاب بـه نگارنده 
)دکتـر حيدرپـور( پنـج نفـر اوّلي که بـه ما معرفـي کرديد آقايـان دکتر جعفري، دکتـر کريمي، 
دکتـر خواجه دهـي، دکتـر نوشـيروان کالهي و دکتـر مقدس جهرمـي بودند. شـما ظرف يک 
دوره 3 ماهـه آمـوزش نظـري بـه آنهـا داديـد و آنهـا را در ادامـه بـه ما سـپرديد. مـا هم ظرف 
چنـد مـاه آنچـه بلد بوديـم و کتاب ها را در جـان آنها ريختيم. آنهـا با تجربه هـزاران مجروح و 

مريضـي کـه در اهـواز بيهوشـي کرده بودنـد، به بيمارسـتان هاي خط مقـدم رفتند. 
آقـاي دکتـر الياسـي براي عمليـات آمده بـود. کار آنها را ديـده بود. به من گفـت خدا پدر 
و مـادر و امـوات شـما را رحمـت کنـد، کـه بـا يک کار عملي حسـاب شـده معضـل بزرگي را 
براي کشـور و بيهوشـي جنگ حل کرديد. اينجا مي خواهم بگويم هميشـه و در هر شـرايطي 

مسـئولين بايـد و بتوانند مشـکالت را حل کننـد و راه کار بدهند.
 و ادامـه دادنـد يـک وقتـي ما فکر کرديم که چرا پزشـکان به رشـته بيهوشـي نمي آيند. 
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همـه مثل کشـتي گيرها که ورزش ملّي ماسـت عالقه منـد بودند به چهار رشـته اصلي داخلي، 
زنـان، اطفـال و جراحي و احياناً چشـم و گوش و حلـق و راديولوژي بروند.

آقـاي دکتـر حيدرپـور يادتان هسـت به دنبـال تجربه خوبي کـه از روش تربيت پزشـکان 
بيهوشـي در جنگ داشـتيم، در سـال 1366 به وزارت علوم و بهداشـت و درمان پيشنهاد داديم 
که براي رشـته بيهوشـي از ديپلم مسـتقيماً دانشـجو بگيرند. دو سـال اين کار انجام شـد. سال 
1367 و سـال 1368 و هـر سـال 350 نفـر. فرصـت خوبـي هـم بـه دانشـگاه ها داده شـد تـا 

امکانـات و زيرسـاخت هاي الزم را تهيـه کنند. 
وقتـي که پزشـکان يـاد شـده دوره عمومي را تمـام کردنـد، دو نگراني داشـتيم که نکند 
بـراي بيهوشـي نماننـد و بگوينـد ما رشـته بيهوشـي را نمي شـناختيم و حاال مايل نيسـتيم در 
بيهوشـي ادامـه تحصيـل بدهيم. ولـي به جز تعداد محدودي همه وارد رشـته بيهوشـي شـدند. 
نگرانـي دوم مـا ايـن بـود کـه نکند اينهـا تنبل باشـند و به کار بيهوشـي نياينـد. در ادامه 
ديديـم هـر دو نگرانـي بي جـا بـوده اسـت. ظـرف دو سـال در سـال هاي 1376 و 1377 حدود  
700 نفر متخصص بيهوشـي به جمع متخصصين بيهوشـي کشـور اضافه شـد و در واقع هديه 

 . شد
يـک مرتبـه تعـداد متخصص بيهوشـي در کشـور دو برابـر شـد و انقالبي ايجـاد گرديد. 
دو نفـر از آنهـا کـه در شـيراز بودنـد، آقـاي دکتـر احمد نيلـي و دکتر افشـين امينـي بودند که 

المپيـادي و از باهوش ترين هـا بودنـد و در دانشـگاه شـيراز جـذب شـدند. 
)نگارنـده( گروهـي از بـزرگان در وزارت بهداشـت و از جملـه آقـاي دکتر ايـرج فاضل که 
در ادامـه وزيـر بهداشـت شـدند، مخالـف ايـن طرح بودنـد. مثال هـم مي زدنـد. مي گفتند قبل 
از انقـالب خيلـي از پزشـکان با کمک سـازمان خدمات شاهنشـاهي بـدون کنکور وارد رشـته 
پزشـکي شـدند و به سـازمان خدمات شاهنشـاهي تعهـد داده بودند که پـس از فارغ التحصيلي 
بـه روسـتاها و مناطـق محـروم بروند؛ ولي با پيـروزي انقالب اسـالمي تعهد خـود را فراموش 

کردنـد و گفتنـد مـا در مراکز اسـتان ها و هـر کجا دلمـان مي خواهـد کار مي کنيم. 
اتفاقـاً نـام مي بردند و ليسـت بـاال بلنـدي آز آن آقايان کـه در تهران و مراکز اسـتان ها و 
دانشـگاه ها مشـغول شـده بودنـد ذکـر مي کردند. مثال بـه آقاي دکتـر شـهرياري نماينده چند 
دوره زاهـدان و عضـو شـوراي انقـالب فرهنـگ فعلـي اشـاره مي کردنـد. مـا از مدافعين طرح 
رزيدنتـي مسـتقيم بوديـم و مي گفتيـم طـرح ممکن اسـت درصدي ريزش هم داشـته باشـد، 

ولـي اکثريـت مي مانند.
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خّناسـان فعـال شـدند و طرحـي کـه قـرار بـود دو سـه دوره ديگر تکرار شـود تا مشـکل 
تخصص بيهوشـي در کشـور را حل کند، در سـال دوم دولت آقاي هاشـمي رفسنجاني و زمان 
وزارت آقـاي دکتـر فاضـل، ابتـر ماند و تعطيل شـد. اين دو گـروه در سـال هاي 1373 و 1374 
پزشـکي عمومـي را تمـام کردنـد و مسـتقيماً رزيدنت بيهوشـي شـدند و در سـال هاي 1376و 
1377 متخصص بيهوشـي شـدند و با اضافه شـدن حدود 700 نفر متخصص بيهوشي انقالبي 

در حوزه سـالمت به وجـود آمد.
در ادامـه آقـاي دکتـر َفربُـود اشـاره کردنـد که مـا هماهنگي هـاي اصولي بـراي ارتقاي 
رشـته بيهوشـي را در خالل برگزاري امتحان بورد انجام مي داديم. من از سـال 1363 دانشـيار 
شـدم و به عضويت بورد بيهوشـي درآمدم. مرحوم دکتر فهيم، دکتر اسـماعيلي و دکتر الياسـي 
و دکتـر رحيمـي هميشـه در مسـايل مّهم و طراحي هاي اساسـي همـراه ما بودنـد. من هم که 

مياندار مسـايل جنگ و اهـواز بودم.
 در ادامـه گفتگـو به خاطره اي که من )نگارنده( هم نقشـي اساسـي در آن داشـتم اشـاره 
کردنـد و گفتنـد جالب تريـن کار را شـما در امتحـان بـورد کرديد. مايک زمان حـس کرديم که 
در امتحان شـفاهي عدالت رعايت نمي شـود. در سـال 1371 تصميم گرفتيم امتحان شـفاهي 

بورد بيهوشـي را به صـورت ايسـتگاهي و OSCE اجرا کنيم. 
دانشـجويان سـيصد نفـر بودنـد. شـما گفتيد مـا در دانشـکده علوم پزشـکي بقيـه اهلل)عج( 
امکانـات برگـزاري امتحـان OSCE را برقـرار مي کنيم. دانشـجويان را به دو گـروه زوج و فرد 
تقسـيم کرديـد و امتحـان را مـا انجـام داديـم. در خـالل امتحان من از شـما )دکتـر حيدرپور( 
پرسـيدم اگـر اينهـا تقلب کنند که فاجعه مي شـود. شـما گفتيد نگران نباشـيد. تعـداد زيادي از 
اينهـا کـه بيـن رزيدنت ها هسـتند، نيروهاي ما مي باشـند و هرگونـه تخلفي را به مـن گزارش 

خواهنـد داد. خيالتـان راحـت باشـد. آن روز تا عصـر امتحان OSCE برگزار شـد. 
شـب شـام ميهمان رئيس جمهور در باشـگاه شـرکت نفت بوديم. دکتر فراسـت کيش آن 
سـال دبيـر هيئـت بورد بود. گفت من مسـئوليت ايـن کاغذها را قبول نمي کنم و بايد بينشـنيد 

و کار را جمـع و تمام کنيد. 
برنامـه شـام رئيس جمهـور را کنسـل کرديـم. 300 امتحان دهنـده بـود و هر کـدام در ده 
صفحـه جـواب داده بودنـد. سـه هـزار ورقه را تا سـاعت 11 شـب تصحيـح کرديـم. نمره ها را 
در فرم هـا ثبـت کرديـم. نتيجه امتحان OSCE کامـل درآمد. صورتجلسـات را امضا کرديم و 

شـما در نيمه شـب شـامي متشـکل از نان خشـک و پنير به مـا داديد. 
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مي خواهـم بگويـم در هـر شـرايطي آدم معتقد و عالقه منـد به کار در کشـور بهترين کار 
را انجـام مي دهد. 

در طـول مصاحبـه بـا آقايـان دکتـر فربود و دکتر اسـماعيلي بـه چند نکته مّهم رسـيدم. 
من دانشـجوي پزشـکي دانشـگاه تهران بودم و جو دانشـگاه تهران را مي شـناختم. بعدها که 
رزيدنـت بيهوشـي شـدم بـا وجودي کـه دوره تخصـص را در اصفهـان طي کردم، بـا جزئيات 

رشـته بيهوشـي و گروه بيهوشـي دانشـگاه تهران آشنا شدم. 
سـه اسـتاد پيشکسوت و السـابقون در دانشـگاه تهران مرحومين دکتر فر، دکتر مرتضوي 
و دکتـر تشـيد هيچگاه به هم احترام نگذاشـتند و هميشـه بـد همديگر را مي گفتند. شـاگردان 
مرحـوم دکتـر تشـيد، او را پـدر علـم بيهوشـي مي دانسـتند. او را اسـتاد در طـراز علمي معرفي 

مي کردنـد. بـه مرحوم دکتـر فر به ديـده حقارت مي نگريسـتند. 
برعکـس شـاگردان دکتـر فر احتـرام ويـژه اي بـراي مرحوميـن دکتر تشـيد و مرتضوي 
قائـل بودنـد. وقتي مناسـبات و رفتار اسـتاد دکتـر فربـود را در برابر آقاي دکتر اسـماعيلي ديدم 
و احترامـي کـه بـراي ايشـان قائـل بودنـد، خيلي لـذت بـردم. جناب آقـاي دکتر فربـود چقدر 
بـا احتـرام از آقـاي دکتـر مهندس پـور و سـاير اسـاتيد همـکار خـود در اهـواز و بـه نيکـي ياد 

مي کردنـد. اين ها مسـايلي اسـت.
 در سـال هاي اخيـر مي بينيـم اصطالحي رايـج کرده اند در بين رشـته هاي پزشـکي، پدر 
چشـم پزشـکي نويـن ايـران، پـدر علم بيهوشـي، پـدر علـم کـذا و کـذا ... اگـر آدم واقع بينانه 
بينديشـد و تـالش کنـد، مي بينـد که علم بيهوشـي به معناي واقعي صد و هفتاد هشـتاد سـال 

اسـت که در دنيا رايج شـده اسـت. 
در ده بيسـت سـال اّول تعداد زيادي از پزشـکان بيهوشي در کشـورهاي اروپايي و آمريکا 
همزمـان کار بيهوشـي را آغـاز کردنـد و نهايتـاً علـم بيهوشـي و رشـته بيهوشـي را بـه جهان 

معرفـي کردند.
 در ايـران از سـال 1330 کـه مرحـوم دکتـر َفـر رشـته بيهوشـي را در دانشـگاه تهـران 
پايه گـذاري کـرد، در عـرض 20 سـال گروه هاي مـادر و اصلي بيهوشـي در کشـور پايه گذاري 
شـدند. در دانشـگاه اصفهان، دانشـگاه شـيراز، دانشـگاه تبريز، دانشـگاه مشـهد، دانشـگاه ملي 
)شـهيد بهشـتي فعلـي(. همه کسـاني کـه مؤسـس و بنيانگـذار گروه هـاي بيهوشـي بودند با 
رسـالت، بـا انگيـزه پـاِي کار بيهوشـي در کشـور آمدنـد. برادرانـي بودنـد کـه متحـد شـدند و 

گروه هـاي بيهوشـي را ايجـاد کردنـد. رشـته بيهوشـي را رونق بخشـيدند. 
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پس نمي توان گفت پدِر رشـته بيهوشـي! بهتر اسـت بگوئيم پيشکسـوتان بيهوشـي و يا 
خانـواده بيهوشـي ايـران. حقيقت را بگويـم، از اين دو دسـتگي ها و بد همديگـر را هم گفتن و 

پدرخوانـده درسـت کردن، بـدم مي آيد.
درس ديگـري کـه از جلسـات جمع آوري تاريخ شـفاهي آموختم اين اسـت کـه، در همه 
جـاي دنيـا گروه هاي بيهوشـي تا چند دهـه قبـل در دل گروه هاي جراحي تعريف مي شـده اند. 
مثاًل بيهوشـي در انگلسـتان در دل کالج سـلطنتي جراحان بوده، در امريکا جزو انجمن جراحان 
تعريـف شـده و در ايـران هـم تـا دهـة شـصت، بخـش بيهوشـي در سـازمان و سـاختار گروه 
جراحي تعريف مي گشـته اسـت و چهل تا پنجاه سـال اسـت که به تدريج گروه هاي بيهوشـي 

در دانشـگاه هاي کشور مسـتقل شده اند. 
بـه داسـتان انتخـاب رشـته تخصصي دکتـر فربود توجـه کنيـد، فرمودند به رسـالت و با 
انگيـزه رشـته بيهوشـي را با مشـورت با خانـم انتخاب کردم و بجـد براي ارتقـا آن جهد کردم.

ضرورتـي نـدارد کـه هر کـس، هر کجا نشسـت، بگويد به ضرورت رشـته بيهوشـي را انتخاب 
کـردم. هميـن که رشـته بيهوشـي را انتخـاب کرده ايد عالي اسـت! چـرا خـالف مي گويند! به 

ضرورت رشـته را انتخـاب کردم. 
در پاسـخ مـا و در خصـوص ازدواج اسـتاد فربـود مي گوينـد در روز جمعه هفتـم فروردين 
1346 خانمـم را عقـد کـردم. او بـراي مـن از آن تاريـخ تـا االن يـک همـراه و يک همسـر و 
يـک همـکار بـوده اسـت. داسـتان هـم بـه ايـن صـورت اسـت کـه در دوره اينترنتي بـا يکي 
از دانشـجويان پرسـتاري در تهـران آشـنا شـدم. روش و رفتـار و سـوابق خانوادگـي ايشـان را 
تشـخيص داده بودم که مقبول اسـت. البته آنوقت هيچ تصميم به ازدواج نداشـتم و بعداً براي 
طـرح بـه سوسـنگرد آمدم. اواخـري که سوسـنگرد بودم خانم هـم فارغ التحصيل شـده، در آن 
زمـان بـرادرم از من خواسـت ازدواج کنم. به ايشـان گفتم تصميم به ازدواج نـدارم. برادرم گفت 
اينجا يک کشـور اسـالمي اسـت. اگر چه مي گويند پزشـک محرم اسـت، ولي شـما نمي توانيد 

مجـرد بمانيـد و فکر اينکـه ازدواج نمي کني را از سـرت بيـرون کن!
نامـه اي بـه خانم نوشـتم که داسـتان اين جوري اسـت و تصميم بـه ازدواج گرفتـه ام. در 
نامـه قيـد کـردم که مـن متعهد بـه خانواده هسـتم و البته نتوانسـتم مفهـوم را برسـانم. خانم 
فکـر کـرده بـود کـه متعهد به خانـواده ام، يعني شـخص ديگري مدنظر اسـت و سـوء تفاهمي 
شـد کـه دوبـاره نامه نوشـتم که متعهد بـه خانواده ام هسـتم که بـه نصيحت آنهـا گوش کنم 

و ازدواج نمايم. 
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جالـب هـم بـود کـه پسـت ايشـان را شـير و خورشـيد شـمال )بابل( معيـن کـرده بود و 
ايشـان هـم رفته بـود و محل خدمت را به خوزسـتان، شهرسـتان مسجدسـليمان تبديل کرده 
بـود. غافـل از اينکـه بيـن مسجدسـليمان و سوسـنگرد دو سـاعت فاصله اسـت. خانـم آمدند 

مسجدسـليمان و يکسـال آنجا خدمـت کردند.
 در تاريـخ 7 فرورديـن 1346 از روحانـي خوش تيپـي به نام آقاي برازجانـي دعوت کرديم. 
آمدنـد بـدون هيـچ تشـريفاتي در حضـور يکـي از همـکاران خانمـم و آقـاي دکتر ابوالقاسـم 
اخالقـي کـه جـراح بودنـد و در حال حاضـر در بيمارسـتان مهر تهـران کار مي کننـد، در جمع 

خانـواده خانمـم و خانـواده ما خطبـه عقد را جـاري کردند.
در جلسـه عقـد حـاج آقـا پرسـيد مهريـه چقـدر اسـت، مـن پاسـخ دادم که تاکنـون زن 
نگرفتـه ام و خبـر نـدارم. همـه خنديدند. شـوهر خواهـر من گفتنـد مهريه هر چه پـدر عروس 
بگويـد. پـدر عـروس گفـت بگذاريد خـود عروس مهريـه را بگويد. حـاج آقا برازجانـي به اطاق 
ديگـر رفـت و برگشـت و گفت عـروس مي گويد مـن مهريه نمي خواهم. عشـق کافي اسـت. 
حـاج آقـا گفـت پس مهرالّسـنه حضـرت فاطمه زهـرا )س( مالك مهريه اسـت و آن را با شـاخة 

نباتـي مهريه قـرار دادند.
پيـام ايـن جملـه خانم براي من خيلي مّهم بـود. زني که مي گويد مـن مهريه نمي خواهم 
ايجـاب مي کنـد کـه مـرد بايد با شـرف و غيرت انسـاني و با محبت تـا پايان عمر آن را پاسـخ 
داد. خـدا را شـکر خانمـم در طـول زندگي براي من يک همسـر، يک همراه، يـک همکار بوده 
اسـت. نعمـت بزرگـي بـراي زندگي مـن بودند. جنگ شـد. ما دو بّچـه داشـتيم آرش، که فعاًل 
دانشـيار بيهوشـي دانشـگاه علوم پزشـکي شـيراز است، هشـت سـاله بود و دخترم که دکتراي 
فيزيوتراپي دارد، شـش سـاله بود. همان روز اّول جنگ سـي و يکم شـهريور 1359 اهواز بمباران 
شـد. در يـک روز 35 مجـروح برايمـان آوردند. من به بيمارسـتان رفته بودم. طوري شـد که تا 

پايـان جنگ بـه خانه خودمان در کيان پارس برنگشـتم. 
روزي موشـکي از نوع خمسـه خمسـه به خانه همسـايه ما فرود آمد. خانه همسايه ويران 
شـد. آشـپزخانه مـا هم فـرو ريخت. بـرادرم در خالل هفته بعـد از آبادان بـه اهواز آمـد. او ياور 
هميشـگي مـن بـود. به او گفتـم مي گويند عراق بـا 200 تانک راهي اهواز اسـت و شـما اينجا 
نمانيـد. هماهنـگ کرديـم و بـرادرم را با خانواده به شـيراز فرسـتاديم. من و خانـم و دو بچه در 
اهـواز بوديـم. روزي نـزد آقاي دکتـر وزيريان که مديرعامـل بهداري منطقه اي خوزسـتان بود 

آمـدم و ماجـرا را برايـش گفتم. دکتـر وزيريان موضـوع را به آقاي دکتر منافـي منتقل کرد.
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دکتـر منافـي گفته بودند يک نفرشـان در جبهه بمانند و يک نفر به پشـت جبهـه برود. از 
خانمم خواسـتم که ايشـان به شـيراز بروند. پاسـخ زيبايي داد. گفت من نرس هسـتم و امروز 
اهـواز بـه نرس نياز دارد. جبهه پرسـتار مي خواهد! الزم اسـت نزد شـما بمانـم. او کار و خدمت 
را بـر خـود و بچه هـا ترجيـح داد. به هـر حـال بـا ايشـان صحبـت کـردم و قرار شـد به شـيراز 
برونـد کـه در همراهـي بـا يکـي از انترن ها که با جمعـي عازم شـيراز بودنـد، از طريق بهبهان 

خانواده را به شـيراز فرسـتاديم. 
يـک سـال در شـيراز منـزل بـرادرم ميهمان بودنـد. بـراي سـال دّوم خانه اجـاره کرديم. 
و چـون جنـگ طـول کشـيد ترجيـح داديم که آنهـا را به شـمال )بابـل( بفرسـتيم.که اين کار  
انجام شـد. 6 سـال شـمال بودند و من هم مقيم اهواز و مسـتقر در بيمارسـتان که شـما )دکتر 
حيدرپـور( در جريـان هسـتيد. در ايـن 6 سـال دّوم، آرش بـه دبيرسـتان رفت. نمـره اّول ديپلم 
شـد و بـه دانشـکده پزشـکي راه يافـت. آنجا هم درخشـيد و بعداً رشـته پـدرش را انتخاب کرد 
و در حال حاضر دانشـيار و رشـته بيهوشـي در دانشـگاه علوم پزشـکي شـيراز اسـت و راه پدر را 

ادامه داد.
 دختر اّول هم فيزيوتراپي خواند. دکتراي PHP فيزيوتراپي گرفت، او هم اسـتاد دانشـگاه 
علـوم پزشـکي شـيراز شـد. دختـر دّومم در زمـان جنگ بـه دنيا آمد. ابتدا در رشـته مهندسـي 
گياه شناسـي ليسـانس گرفت، سـپس به اسـتراليا رفت. در آنجا فوق ليسـانس محيط زيسـت با 
گرايـش اقيانوس شناسـي را ادامـه داد و بـه ايـران بازگشـت. شـرايط کار برايش فراهم نشـد و 
مجـدداً بـه اسـتراليا رفت و تحصيالت خـود را در رشـته Rehabilitation  ادامـه داد و آنجا 

مشـغول به خدمت شـد.
 و اين بود داسـتان ازدواج و همراهي، همکاري و همسـري، همسـري خوب و نازنين که  

به قـول دکتـر اسـماعيلي، بهترين يار من در بيش از نيم قرن گذشـته بوده و هسـت.
 چـون در نظـر اسـت مسـير تاريخـي رشـته بيهوشـي را تبين کنيـم به چند نکتـه ديگر 
اشـاره مي کنـم. جنگ که شـروع شـد ما در اهواز نيرو نداشـتيم. بيمارسـتان ها هـم در معرض 
بمبـاران بـود. بيمارسـتان را به زيرزمين هتل فجـر برديم. براي آنجا چهـار تخت عمل جراحي 
فراهـم کرديـم. چهـار ونتيالتـور ديواري آورديـم نصب کرديم. يـک نفر بهيار بـود به نام بهرام 
دِزّکـي، او را اوّل آمـوزش داديـم و تقريبـاً تکنسـين بيهوشـي شـد. شمسـايي نامـي بـود، که 
دانشـجوي داروسـازي در ايتاليـا بـود، که به خاطر جنگ برگشـته بـود. او را هم آمـوزش داديم 

و همـکار و همراه ما شـد.
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 در ايـن زمـان، اواخـر سـال 1361، چهـار نفـر از پزشـکان عمومـي شـاغل در شـبکه و 
اهـواز را گرفتيـم و به عنـوان رزيدنـت بيهوشـي مشـغول کرديم. آقايـان دکتر محسـن محور، 
نـوذر نسـاجيّان، محمدرضـا پيپـل زاده و زماني فروشـاني. سـه سـال تمـام وقت و شـبانه روز با 
هـم بوديـم. واقعـا وقـت گذاشـتيم. هرچه مي شـد و يـاد گرفتـه بوديم به آنهـا ياد داديـم. آخر 
سـال 1364 امتحـان بـورد دادند. دکتر نسـاجيان نمـره اّول بورد شـد. با يک نمـره کمتر دکتر 
پيپـل زاده نمـره دّوم شـد. دکتـر محـور و دکتر زماني هـم نفرات بعـدي شـدند. بالفاصله آنها 
را جذب دانشـگاه کرديم و يا با عنوان اسـتاديار بيهوشـي از آغاز سـال 1365 مشـغول شـدند.

بـه آنهـا گفتـم عزيـزان من هرچه که مي شـد بـه شـما يـاد دادم و مطالبه ام از شـما اين 
اسـت کـه ايـن سـّنت را ادامـه بدهيد. يکـي از آنها قرآنـي از جيبـش درآورد و گفت مـا به اين 
قـرآن هم قسـم مي شـويم که راه شـما را ادامـه بدهيم و البته ايـن کار را کردند. از نسـل بعدي 
آنهـا دکتـر مهـدي زاده و دکتـر طباطبايي جزء بهترين ها شـد و نهضـت آنجا هنوز ادامـه دارد.

 جنـگ بـه پايان رسـيد و مـن حس کـردم بايد بروم قـدري به خانواده برسـم. دانشـگاه 
علـوم پزشـکي بابـل که رئيـس آن آقاي دکتـر طبري نـژاد که جـراح اطفـال و فارغ التحصيل 
شـيراز بـود از من خواسـت کـه به آنجا بروم. خانمم هم آنجا شـاغل بودند. از ايشـان خواسـتم 
4 رزيدنـت بگيرنـد و بـه آنجا برويم. از طرفي پسـرم در دانشـگاه شـيراز دانشـجو بود و اسـتاد 
محمد حسـن اسـماعيلي که مدير گروه بيهوشـي دانشگاه علوم پزشکي شـيراز بودند و هميشه 
بهتريـن حامـي مـا بودنـد، به من گفتند شـما اهل فارس هسـتيد و نياز اسـت که بـا اين همه 
تجربـه به شـيراز بيائيد. ايشـان هميشـه ارتقاء خواه بودنـد. به هرحال تصميم گرفتيم به شـيراز 
بيائيـم. دوران خوبـي را در شـيراز رقم زديم. بيمارسـتان نمازي 4 اطاق عمل داشـت که به 16 

اطـاق عمل توسـعه يافـت و ما نيروي تخصصـي بيهوشـي آن را تأمين کرديم.
 آقايـان دکتـر اعرابـي، دکتـر سـنجريان و دکتـر نوابـي بخـش جراحـي قلـب را ايجاد و 
توسـعه دادنـد. مـا هم پا به پـاي آنها بيهوشـي را ارتقا داديم. آقاي دکتر ملک حسـيني تصميم 

گرفـت بخـش پيوند قلـب را ايجاد کند. بيهوشـي در پيونـد قلب رل مّهمي داشـت. 
دکتـر ناصـر وصال اولين متخصص بيهوشـي حيوانات بود. من در کنار ايشـان بيهوشـي 
حيوانـات را يـاد گرفتـم. اولين بـار بره اي را بيهـوش کرديم و دکتر ملک حسـيني پيوند کبد را 
روي آن به صـورت زنـده و اليـو انجـام داد. در ادامه خانمي از تبريز آمدند و بخشـي از کبد خود 
را بـه پسرشـان اهـدا کردند، بيهوشـي آن را اجـرا نمودم که آن پسـر هنوز زنده اسـت و کار ما 

مايه مباهات جامعه بيهوشـي اسـت.
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 در ادامـه قـرار شـد تيمـي بـراي تکميـل فرآيند پيونـد قلب به آمريـکا برود، آقـاي دکتر 
مسـعود لهسـايي را با تيم به امريکا فرسـتاديم و ايشـان در دانشـگاه پيتزبورگ بيهوشـي پيوند 
 کبـد را کامـل فـرا گرفتنـد به شـيراز بازگشـتند و آنچـه آموخته بوديم به نسـل بعـدي اطباي 

بيهوشـي شـامل آقايان صنعتي، اقبال و خسـروي منتقـل کرديم. 
در ادامـه بيمارسـتان هـزار تختخوابـي دنا را طراحـي و اجرا کرديم که تيم بيهوشـي آنجا 
بسـيار خبـره و کارآمـد اسـت. به قولـي ايـن حداقـل خدمتـي بـود کـه مـا مي توانسـتيم انجام 
بدهيـم و اينهـا همـه در سـايه راهنمايي هـا و همراهي هاي اسـتاد اسـماعيلي بود که هميشـه 

ارتقاء خـواه بودند.
يـادم هسـت همه شـب ها تا سـاعت 8 در اتـاق عمل بيمارسـتان نمازي مشـغول به کار 
بوديـم. 8 شـب کـه از اتاق بيرون آمديم، اسـتاد اسـماعيلي گفـت خدا کند که يک دانشـجو و 
يـا انتـرن يا رزيدنتي نيايد و سـئوالي راجع به کار امروز نداشـته باشـد، که در ايـن صورت آقاي 
دکتر فربود تا سـاعت 11 مي خواهد فرآيندها و آنچه گذشـته اسـت براي ايشـان توضيح دهد!

اسـتاد فربـود از خسـتگي ناپذيري مي گويـد. زماني کـه رزيدنـت به انـدازه کافي داشـتيم 
اسـتاد اسـماعيلي هميشـه مي گفـت جدا شـدن از مريض جرم اسـت. نبايـد از مريض بيهوش 
جـدا شـد. جالـب بود که خود ايشـان هيچگاه به اتاق خودش نمي رفت. هميشـه بيـن 14 اتاق 
عمـل بيمارسـتان نمـازی در حرکت بود و آنچه بايـد مي آموزاند در جـان رزيدنت ها مي ريخت.

 آقـاي دکتـر حيدرپور شـما خـود جز بورد و شـاهد بوديد که ما تمامي فصـول کتاب ميلر 
را در جـان رزيدنت هـا مي ريختيـم و الحـق و واالنصـاف آنهـا همـه خوب مي گرفتنـد و عمل 
مي کردنـد، به گونـه اي کـه تعـداد زيـادي از رزيدنت هـاي مـا بعـد از فارغ التحصيلـي در ديگـر 

کشـورها چون کشـورهاي اروپايي، انگلسـتان و امريکا مشـغول کار شدند. 
رؤسـاي دپارتمان هـا و بيهوشـي دهندگان در اروپـا و امريـکا تعجـب مي کردنـد کـه 
فارغ التحصيـالن ايـران و از جملـه شـيراز همه کارهاي فوق تخصصي بيهوشـي قلـب، اطفال، 
جراحـي مغـز و کلينيـک درد را بلد هسـتند و اين چيـزي نبود جز همت عالـي و آموزش کامل 

و دقيـق ما.
 و از بـورد هـم بگويـم کـه آقـاي دکتر حيدرپور شـما خودتان سـال ها عضو بـورد بوديد. 
نـوع سـئواالت و کاري کـه بـراي امتحـان شـفاهي و OSCE انجام مي شـد، بورد بيهوشـي 
ايـران را در حـد بـورد امريـکا قرار مي داد و اينها نتيجه زحمات همه اسـاتيد بيهوشـي ايران بود 

کـه به منصـة ظهور مي رسـيد.
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 بحث هـا بـا دکتـر فربـود خيلي مفصل بود. ايشـان گنجينـه تجربه بيهوشـي در جنگ و 
بيهوشـي در بحـران و مديريـت شـبانه روزي بهـداري در جنگ بودند. گفتند تجربه مـا در مورد 
توسـعه دانـش Pain تجربـه بي نظيـري بـود. درد جانکاه اسـت. ما اگـر نمي توانيـم درد و رنج 
معيشـت، بي پولـي و بي زنـي و اينها را مرتفـع کنيم، همتي کرديم و فوق تخصـص Pain را در 
ايـران راه انداختيـم. انـواع بلوك هـا که امروز انجام مي شـود، کار بيمـاران را خيلي سـاده کرد.

 در قسـمت پايانـي کالم، زيباتريـن صحبت هـا در روابـط بيـن انسـان ها رد و بدل شـد. 
اسـتاد فربـود در خصـوص اخـالق و رفتـار آقـاي دکتـر اسـماعيلي گفتنـد. قبل از اينکه شـما 
بيائيـد بـه خانـم دکتـر نياز اسـماعيلي، فرزند اسـتاد که در جلسـه بودند گفتم پدر شـما يکي از 
انسـان هايي اسـت کـه جـز سـرمايه زندگي من اسـت. انسـاني بي کينـه، هيچ گاه بد کسـي را 
نمي خواسـت و نمي خواهـد. کريـم اسـت. هرچـه داشـت و دارد تقسـيم مي کند. مي بخشـيد و 

مي بخشـد. هميشـه ارتقاء خـواه بـوده و هسـت. با محبـت برخـورد مي کند. 
خانمـي در بخـش سـرطان کار مي کـرد. بـه آن خانـم گفته بودنـد اگر مريض سـرطاني 
فقيـر و بيچـاره آمـد و کمک خواسـت، بيـا پيش من. در ميز اسـتاد اسـماعيلي دو کشـو وجود 
داشـت. در يکي از کشـوها مقداري پول هميشـه موجود بود. آن کشـو را مي کشـيد و مي گفت 

پـول برداريـد و به مريـض محتاج مسـتحق کمک کنيد. 
مـا سـال ها بـا هـم در يک اتـاق بوديـم. تظاهـر و ريـاکاري نداشـتند. به مـن مي گفتند 
مـن درب را مي بنـدم و چنـد دقيقـه اسـتراحت مي کنم. به دنبـال آن حصير را و سـجاده را پهن 

مي کردنـد و نمازشـان را بـا حـال مي خواندند. 
بحـث کـه بـه اينجـا کشـيد، نگارنـده )دکتـر حيدرپـور( گفـت مـن در جريـان حادثـه 
برخوردهـاي منافقيـن با مرحوم دکتر طاهري بودم. داسـتان آنها را شـنيده بـودم که در جريان 
حملـه بـه آن مـرد بزرگ به شـهادت رسـيده بودند، ولي نمي دانسـتم که پدر، مادر، برادر و سـه 
نفـر ديگـر از اعضاي خانواده اسـتاد اسـماعيلي در آن حادثه به شـهادت رسـيده اند. دکتر فربود 
گفتند ببين مسـئله اوج خويشـتن داري اسـتاد را مي رسـاند. هيچگاه ايشـان از آن حادثه ذکري 

بـه ميان نيـاورد و يا اسـتفاده اي نکرد.
 و در پايـان گفتگـو عکس هـاي يـادگاري بـا اسـاتيد گرفتـه شـد و زماني کـه در تدارك 
جمـع آوري وسـايل بوديـم، آقـاي دکتـر فربود اشـاره زيبايـي به نحوه برگـزاري امتحـان بورد 
و سـالمت بـورد بيهوشـي کـرد. گفـت وقتـي بـراي جلسـه مي آمديـم، معمـواًل کيـف، رمز و 

نوشـته ها نـزد دکتـر رحيمـي بود. 
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از سـال 1363 تـا 1380 کـه مـا در بـورد بوديـم نه تقلبي در رشـته شـد و نه سـئوالي لو 
رفـت، چـون کامـاًل مواظـب بوديم. خـدا را شـکر امانتي که به ما سـپرده شـده بـود با جديت 
و صحـت بهتـر بـه انجـام رسـانديم. در يکـي از امتحانات من روبـروي دکتر رحيمي نشسـته 
بـودم، زماني کـه آخريـن کنتـرل سـئواالت بـا کليـد انجـام مي گرفـت، دکتـر رحيمـي به من 
گفـت مثـل اينکه يـک نفر دارد چيزهايي مي نويسـد. در واقع ايشـان داشـت جواب سـئواالت 
را مي نوشـت. جلسـه تمـام شـد. همـه رفتنـد. در ادامه مـن و دکتـر رحيمي و دکتر اسـماعيلي 
نشسـتيم و جواب هـا و کليدهـا را تغييـر داديـم تـا تقلبي انجام نشـود. ايـن نمونـه اي از انجام 

رسـالت صادقانه بود.
آقا مجتبي فيلمبردار ما در پايان از آقايان دکتر فربود و دکتر اسـماعيلي خواسـت شـعري 

بخوانند. دکتر فربـود في البداهه گفت:
چون بنده خداي خويش خواند
بايد که به جز خدا، کسي نداند.

 و توضيـح دادنـد کـه يعنـي هيچ گونه تظاهـر نبايد در کالم و کار آدم باشـد. نبايـد از خدا 
جـدا شـويم. اسـتاد اسـماعيلي فرمودنـد من االن شـعري يـادم نيسـت و کمـي از ويژگي هاي 
کهنسـالي گفتنـد و اينکـه در پيـري فراموشـي بـه سـراغ آدم مي آيـد. به يـاد مرحـوم سـيد 

محمدعلـي جمـال زاده افتـادم کـه ايـن اواخر هميشـه مي گفت:
بدين خرسندم از آالم روز افزون پيري ها

که برد از خاطرم ياد شباب آهسته آهسته.
در ايـن قسـمت مـن اضافه کردم که بحمداهلل هوش و حافظه حضرت اسـتاد اسـماعيلي 
سرشـار از تجارب گذشـته اسـت و به ايشـان گفتم امشـب يعني شـام هفتم دي ماه 1400 در 
خدمـت شـما و اسـتاد فربـود بوديـم يکـي از بهترين شـب هاي زندگي مـا بود. هنـوز مثل آن 
سـال هايي کـه در دانشـگاه بوديـد بـه يـاد مي آوريد، بيـان مي کنيـد و البته ما لـذت مي بريم.

 در يادآوري آنچه از تاريخچه واقعي بيهوشـي در کشـور سـئوال کرديم، آقاي دکتر فربود 
گفـت: مرحـوم دکتـر قباد فتحـي که در تبريز رئيس دانشـگاه هم شـد، رشـته بيهوشـي را در 
دانشـگاه تبريز ايجاد و توسـعه داد. در آنجا با همت آقاي دکتر عباسـقلي دانشـور که شـيرازي 

و جـراح قلـب بودنـد، بخش بيهوشـي قلب را هم راه انـدازي کردنـد و ارتقا دادند. 
مرحـوم دکتـر فتحي مدير توانمنـدي بود. از توانايي هاي خودش در توسـعه و ارتقا رشـته 

بيهوشـي در ايران بهره برد. 
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مرحـوم شـاپورخان شـاهگلي هـم کـه در آن سـال ها در دانشـگاه تبريز دانشـيار بودند با 
درايتي که داشـتند و سـواد و هوش سرشـار توانسـتند به ارتقاي رشـته بيهوشي و بورد بيهوشي 

خيلي کمـک کنند.
بايـد اشـاره کنـم در پانزدهم آبان مـاه سـال 1348، اولين جراحي تعويـض دريچه ميترال 
را دکتـر دانشـور بـا بيهوشـي دکتر قباد فتحـي در تبريز انجام داد. در مشـهد مرحـوم بزرگمهر 
خزيمه اعلم اسـتاد نخسـتين بيهوشـي بودند. ايشـان از شـاگردان مرحومين دکتر تشيد و دکتر 
فـر در دانشـگاه تهـران بودند. بعد از فارغ التحصيلي به مشـهد رفتند. در ارتقاء کيفيت بيهوشـي 
خيلـي تـالش کردند. عضو بورد هم بودند و اولين کنگره بيهوشـي ملي و بين المللي بيهوشـي 
و مراقبت هـاي ويـژه را بعـد از جنـگ تحميلي در سـال 1368 در مشـهد به کيفيت بسـيار باال 

برگـزار و اداره کردند.
 در ادامـه و توصيـف واقعيت هـاي تاريخـي بيهوشـي راجـع به دانشـگاه تهـران صحبت 
کردنـد. گفتنـد مرحـوم آقـاي دکتر فر اولين متخصص بيهوشـي کشـور بودند کـه در انگليس 

تحصيل کـرده بودند.
در ادامـه دکتـر مرتضـوي و دکتـر تشـّيد بـه آنها پيوسـتند و در واقع رشـته بيهوشـي در 
دانشـگاه تهـران را پايه گـذاري کردنـد. مرحوم دکتر تشـّيد تا پايان عمر خدمتي دانشـگاهي به 
بخـش خصوصـي نرفـت و معلّم ماند. همانطور که اسـتاد ما جنـاب آقاي دکتر اسـماعيلي 43 
سـال بـال انقطالع در دانشـگاه شـيراز معلّـم ماندند و بيهوشـي درس دادند. خود من 30 سـال 
در دانشـگاه اهـواز و علـوم پزشـکي شـيراز معّلـم بـودم. در اينجا به مـن )دکتر حيدرپـور( هم 
اشـاره کردنـد و گفتنـد شـما خودتان هـم از زمـان فارغ التحصيلي تـا االن در بخش خصوصي 
کار نکـرده ايـد. در دانشـگاه مانديد و گفتند به شـما هـم تبريک مي گوئيم. عمـري تمام وقت 
در دانشـگاه معلّم بودن، صبح ها هنگام ورود به بيمارسـتان سـاعت زدن و شـباهنگام در زمان 
خروج از بيمارسـتان کارت زدن، نشـانه اي از صالبت و صداقت معلّمي اسـت که شـما به خرج 
داديـد. مـن در اينجـا اشـاره کردم، ما از اسـاتيد ياد گرفتيم و دسـت شـما را مي بوسـيم که هنر 

معلّمـي را به ما يـاد داديد. 
در ادامـه معرفـي پيشکسـوتان بيهوشـي در تهـران به مرحـوم دکتر محمدتقي سـعيدي 
اشـاره کردند. گفتند ايشـان اسـتاد با ديسـيپليني بود. در سـال 1350 پايه گذار بخش بيهوشـي 
قلـب در مرکـز قلب شـهيد رجايي بودند. با اشـاره به نگارنـده و مصاحبه گر فرمودند شـما االن 

در آنجـا خدمـت مي کنيد. 
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فرمودنـد دکتـر سـعيدي از اوليـن دوره بورد سراسـري عضو بورد بيهوشـي بودند و مجله 
آنسـتزيولوژي را در کشـور پايه گـذاري کردنـد. سـپس به اصفهـان آمدند. ياد خيري از اسـاتيد 
آنجـا کردنـد و گفتنـد مرحوم دکتر بردبار بعـد از فارغ التحصيلي در دانشـگاه تهران به اصفهان 
آمدنـد. در حقيقـت ايشـان پايه گـذار بيهوشـي در اصفهـان اسـت. بعداً دوسـت عزيز مـا آقاي 
دکتـر محمـود رحيمـي و آقـاي دکتر مالکي دسـتيار ايشـان و پـس از فارغ التحصيلـی همکار 

ايشـان شـدند و گروه بيهوشـي دانشـکده پزشـکي دانشـگاه اصفهان را ايجاد کردند.
زماني که در سـال 1356 گروه بيهوشـي دانشـگاه اصفهان ايجاد شـد، آقاي دکتر رحيمي 
به عنوان مدير گروه بيهوشـي در دانشـگاه اصفهان منصوب شـدند. ما از همان سـال ها با دکتر 
رحيمـي و دکتـر بردبـار عضـو بورد بوديـم و با تـالش خسـتگي ناپذير، کارهاي بورد و توسـعه 
رشـته بيهوشـي در کشـور را انجام مي داديم. آقاي دکتر رحيمي با حوصله و خسـتگي ناپذيري 
کارهـاي اجـراي بـورد و بازديدهـاي تأييـد و توسـعه گروه هـاي بيهوشـي را در کشـور انجـام 

مي داد.
 مرحوم دکتر بردبار هم شـخصيت جالب و برجسـته اي داشـت. او در انگلسـتان شـاگرد 
مرحـوم دکتـر بولتـون بـود، که اسـتاد دانشـگاه آورديـن اسـکاتلند بود. مرحـوم دکتـر بولتون 
رئيـس مجله آنسـتزيولوژي و انگلسـتان بود. دکتـر بردبار پاي همه مـا را از طريق دکتر بولتون 
بـه مجلـه آنسـتزيولوژي انگلسـتان باز کرد. قبـل از انقـالب کنفرانس ها و سـمينارهاي متعدد 
ايـن بيهوشـي را بـا کمـک دکتـر بولتـون در دانشـگاه اصفهـان برگزار کـرد و به حق با شـم و 
اطالعاتي که داشـت در تبليغ واقعيت هاي رشـته بيهوشـي در کشـور و در سـطح وزارت و بعداً 

وزارت بهداشـت کوشيد. 
بيان، کالم و ابهت علمي او سـبب شـد که بيهوشـي در کشـور شـناخته شـود. از طرف 
ديگـر آقـاي دکتـر بردبـار در تهران بـا آقاي کمپانـي مدير يک شـرکت تجهيزات پزشـکي و 
بيهوشـي دوسـت بود و اين دوسـتي سـبب شـد که وسـايل و تجهيزات بيهوشـي پس از توليد 

و اختـراع بـه سـرعت به کشـور مي آمدنـد و ما از ايـن جهـت از خدمت او مسـرور بوديم.
آقـاي دکتـر محمـود رحيمي هـم عالوه بـر خدمت در گروه بيهوشـي نسـبت بـه ايجاد 
بخـش مسـمومين در دانشـگاه اصفهان اقـدام کـرد. کار او در اين زمينه عـالوه بر خدماتي که 
در بيهوشـي کردنـد، کار بزرگـي و اسـتثنايي بـود. ايجـاد مرکز مسـمومين کار بزرگي بـود.  در 
شـيراز کنگـره بين المللـي بيهوشـي و مراقبت هاي ويـژه برگزار شـد، از آقاي دکتـر رحيمي به 

مناسـبت ايجـاد بخش مسـمومين تقدير کرديـم. کار او عظيم و سـتودني بود. 
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در ايـن کنگـره از مرحـوم دکتـر تشـيد هم تقديـر کرديم و اضافـه کردنـد در اين کنگره 
اسـتاد اسـماعيلي رئيـس کنگره و مـن معاون علمـي و دبير کنگـره بودم.

    در شـيراز آقـاي دکتـر لطفـي در سـال 1336  از امريـکا  آمدنـد. فارغ التحصيل امريکا 
بودنـد. در سـال 1342 گـروه بيهوشـي را از گروه جراحـي جدا کردند. دکتر آواسـپيان و در ادامه 

اسـتاد دکتر محمدحسـن اسـماعيلي به گروه پيوستند. 
آقاي دکتر اسـماعيلي هميشـه محور بودند. هدايت و رهبري و برنامه ريزي توسـعه گروه 
بـر عهده اسـتاد اسـماعيلي بود. ما در شـيراز يک کار ديگر هـم انجام داديم؛ در سـال هايي که 
آقـاي جهرمـي اسـتاندار بود، آقـاي حاجي وزيـر تعاون بودنـد. آنها را به شـيراز دعـوت کرديم 
و گفتيـم مطالعـات دقيقـي انجـام داده ايم. بيمارسـتاني را طراحـي کرده ايـم و مي خواهيم اجرا 
کنيـم. اسـم دنـا را برايـش انتخاب کرده ايـم. مي خواهيـم بيمارسـتان الگوي يک بيمارسـتان 
خصوصـي و البته تعاوني باشـد. پارامتر اساسـي ايجاد بيمارسـتان را در آن رعايـت کرده ايم. به 
آنهـا گفتيـم ايجاد يک بيمارسـتان خـوب دو محور اساسـي داد، نيروي انسـاني و دّوم فيزيک، 

ساختمان و تجهيزات.
 مـا در مـورد نيـروي انسـاني چيـزي کم نداريـم، مثاًل در رشـته بيهوشـي در حال حاضر 
هفـت هشـت هزار متخصص بيهوشـي داريم که قبل از انقالب کمتر از سـيصد نفـر بودند. در 
حال حاضر حدود 56 تا 57 هزار کارشـناس و کاردان بيهوشـي داريم. شـما در قسـمت فيزيک 
و تجهيـزات سـاخت بيمارسـتان دنا به مـا کمک کنيد. آنها کمک کردند بيمارسـتان دنـا را در 

ساختيم.  شيراز 
بـه نظـر مـا بهتريـن بيمارسـتان از هـر نظـر در ايـران و خاورميانـه شـد و ادامـه دادنـد 
فارغ التحصيـالن مـا بـه همـه جـا رفتنـد. در ايـران و خـارج. گاهي بـه جراح هـا مي گوئيم که 
مـا جنـس بُنجُـل توليد نکرده ايـم. جنس ما همه جـا خريـدار دارد. مثالً آقايان دکتر خسـروي 
)دبـي(، غفـاري )امريـکا(، فريبرز نيرمـي )امريکا(، مرادي و بيات )اسـتراليا( رفتنـد و گهگاه هم 

بـه مـا زنـگ مي زننـد و احوال مـا را مي پرسـند.
 البتـه اضافـه کنـم ما ادعا نداريم کـه از بقيه جاهـاي دنيا باهوش تريم و يا برتر هسـتيم. 
معتقـدم خداونـد همـه چيـز را در جهان يکسـان پخش کرده اسـت. مـا باالتر نيسـتيم و البته 

کمتـر هم نيسـتيم. خـوب کار کنيم و آمـوزش بدهيم، جنس مـان همه جا خريـدار دارد.
 بـه ويتنـام هـم اشـاره کردنـد. گفتنـد امريکايي هـا در ويتنـام زشـت ترين و کثيف ترين 

تهاجم هـا را انجـام دادند. 
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مي گوينـد هواپيماهـاي B52 امريـکا در يـک روز 15 هـزار تـن بمـب روي يـک دره در 
ويتنـام ريختنـد. ويتنامي هـا به نـرس، جراحي و بيهوشـي نياز داشـتند. آنها حّتـي از ايران هم 
در آن سـال ها کمـک خواسـتند که تعدادي از نيروهاي پرسـتار و جراح ما هـم به ويتنام رفتند. 

اّمـا مـا در طـول جنگ تحميلـي خودمـان روي پاي خودمان ايسـتاديم که بيـان کرديم.
 چـون بحـث جنـگ شـد. آقاي دکتر فربود دورة سـخت هشـت سـاله جنـگ را در اهواز 
مانـد و خدمـت کـرد. دکتـر فربـود گفـت: در جنـگ بـه جز بمـب اتمي ارتـش عراق و سـاير 
کشـورها، هـر چه داشـتند و شـد بر سـر ما ريختند. مـا وظيفه داشـتيم و مانديم. دفـاع کرديم. 
مثـل االن که کرونا آمده اسـت، جامعه پزشـکي ما ايسـتاد. خدمـت کرد. ده ها نفر از پزشـکان 
متخصص بيهوشـي و همکار ما در جريان کرونا به شـهادت رسـيده اند. درد دل ولي بايد کرد. 

تصميم گيرهـا بعضاً خطـا مي کنند.
 مـا در جبهه هـا خيلي زحمت کشـيديم. نيروي زيـادي پرورش داديـم، اعم از متخصص 
بيهوشـي، کاردان و کارشـناس. نيـاز کشـور را برطـرف کرديم. حاال مي گويند رشـته بيهوشـي 
تخصـص بالينـي نيسـت. در کشـورهاي غربـي و مثـاًل امريـکا طـي قواعـدي بـراي تأميـن 
نيروهـاي الزم برنامه ريـزي مي کننـد. عمر کاري متخصص بيهوشـي را 15 تا 25 سـال تعيين 
کـرده انـد. معنـي آن ايـن اسـت کـه اين هـا در خـالل 15 تا 25 سـالي کـه کار مي کننـد بايد 
ذخيـره کافـي بـراي ادامـه زندگـي و عمـر خـود اندوخته کننـد. نه زمانـي که زمين گير شـدند 

نتواننـد زندگي کنند. 
سـال ها پيـش کـه مـن امريکا بـودم درآمد متخصص چشـم در سـال 95 هـزار دالر بود 
و متخصـص بيهوشـي 120 هـزار دالر درآمد داشـتند. دليـل را که پرسـيدم، گفتند متخصص 
چشـم بعـد از 35 سـال خدمت بازنشسـتگي مي توانند در مطـب کار کند و پول در بيـاورد، ولي 
متخصـص بيهوشـي بعد از 15 تا 25 سـال خدمت ديگـر نمي تواند کار کند و بايـد حقوق او در 
زمان شـاغل بودن بيشـتر باشـد تا بتوانند اندوخته براي آخر عمر داشـته باشـد و خواسـتند که 

اين مسـئله در کشـور حل شود.
 در ادامـه خواسـتند کـه در تاريخ بيهوشـي بماند که امـروزه دوباره تعـداد عالقه مندان به 
رشـته بيهوشـي کم شـده اسـت. دليل آن نيازسـنجي هاي غلط اسـت. گفتند انجمن بيهوشي 
کار کنـد. نيـاز واقعي کشـور متخصص بيهوشـي را آگاهانه معين کند و بـه مراجع ذيربط بدهد 
کـه خـداي نکـرده بخش ها بـا کمبـود متخصص بيهوشـي روبرو نشـوند. البتـه تصميم گيرها 

هـم بايـد دخالت بي جـا در جذب و آمـوزش نکنند.
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 وقتـي پـاي صحبـت پايانـي بـه ميـان آمد، آقـاي دکتر اسـماعيلي بـا خنـده و مهرباني 
گفتنـد هـر چـه بود اسـتاد فربـود گفتند. ما ديگـر حرفي نداريم بزنيـم. جايي و چيـزي براي ما 
باقـي نمي گذارنـد و ما هم وقتي ايشـان صحبت مي کننـد يادمان مي رود که چه مي خواسـتيم 
بگوئيـم. مـا اصـواًل هـر وقـت مي خواهيم کـه حرفي بزنيـم که شـيوا، فصيح و متقن باشـد از 
اسـتاد فربـود مي خواهيـم او بـه جـاي همه ما صحبـت کند. وقتي قرار باشـد چيزي بنويسـيم 
مـن مي نويسـم. اگـر الزم باشـد جايـي دعوايي بشـود يا تشـري زده شـود، آدم داريـم او اقدام 

 . مي کند
در خـالل ايـن بحـث کلي خنديديـم. هم اسـتاد َفربُود و هم من. اسـتاد فربود ما شـاگرد 
اسـتاد اسـماعيلي هسـتيم. من هـم اضافه کردم مـا در شـهرضا و اصفهان اصطالحـي داريم، 
کـه محصل هـا خدمت اسـتاد هميشـه درس پَـس مي دهند و حضرت اسـتاد فربـود هم درس 

پـس مي دهند.
 اسـتاد فربـود در صحبـت پاياني گفتند که بيهوشـي کار جمعـي با درآمد متفاوت اسـت. 
کل مريض هـا در هـر روز مال همه بيهوشـي دهنده هاي شـاغل در اتاق عمل اسـت. همه بايد 
کار کنند. پولي که در مي آيد نبايد به طور مسـاوي تقسـيم شـود. هر کس بيشـتر کار مي کند، 
زحمـت مي کشـد و بيشـتر وقت مي گـذارد بايد درآمد بيشـتري داشـته باشـد. کار مشـترك با 
درآمـد  متفـاوت و بـه نکتـه ديگـري هـم اشـاره کردنـد کـه قاعـده اي کـه رايـج شـده که هر 
متخصـص بيهوشـي دو بيمـار و دو اتاق عمل را اداره کند قاعده خوبي اسـت و بايـد ادامه يابد. 
آقـاي دکتـر فربـود در اهميت رشـته بيهوشـي گفتنـد فرض کنيـم 50 درصـد از بيماران 
داخلي انـد و 50 درصـد کار جراحـي دارنـد. در رأس آن 50 درصـدي کـه کار جراحـي دارنـد 
بيهوشـي خـود نمايـي مي کنـد. انجـام اعمـال جراحـي خصوصـاً جراحي هـاي بـزرگ، مردان 
بيهوشـي بـزرگ مي خواهـد. بـه آن اضافـه کنيـد بخش هـاي آي سـي يو، سي سـي يو و اصواًل  
مراقبت هـاي ويـژه را که متخصص بيهوشـي بايـد آنهـا را اداره کنند. از طرفـي ديگر مي دانيم 
که رسـالت اصلي ما در بيهوشـي کنترل درد اسـت. در قديم اگر خانمي سـرطان رحم داشـت 
بايـد درد را تـا آخريـن لحظه هـاي عمـر تحّمل مي کـرد. ما با ايجـاد رشـتة فوق تخصصي درد 
توانسـتيم دردها را مهار و کنترل کنيم. باور داشـته باشـيم که رشـتة بيهوشـي رشـتة انسـاني 
اسـت. مـن بارهـا گفتـه ام کـه اگـر يکبـار ديگـر هم بـه دنيـا بيايـم، رشـته بيهوشـي را براي 
تحصيـل انتخـاب خواهـم کـرد و جالـب اسـت بدانيـد اين تفّکـر در خانـواده ما اثر گذاشـت و 

پسـرم آرش بعـد از اتمـام دوره پزشـکي عمومي، تخصص بيهوشـي را انتخـاب کرد.
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عصـر جمعـه 24 دي مـاه 1400 سـاعت 3 بعـد از ظهـر بـه ديـدار آقـاي دکتـر ولـي اهلل 
طبيبيان، اسـتاد بازنشسـته بيهوشـي و مراقبت هاي ويژه دانشـگاه علوم پزشـکي ايران در يکي 
از فرعي هـاي خيابـان جمالـزاده شـمالي تهـران رفتيـم. دکتـر ولـي اهلل طبيبيـان جـد اندر جد 
طبيـب و در خدمـت مـردم بوده انـد. غرض از به خدمت ايشـان رسـيدن ثبت بخشـي از تاريخ 
شـفاهي رشـته بيهوشـي در ايـران بعد از زيـارت دوباره يک همشـهري عزيز بود. در بـدو ورود 

تابلويـي در کنـار کتابخانـه آقـاي دکتر نظـرم را جلب کرد.
مرا خانه اي نيست در خوِر دوست 
اگر هست از يمن تشريف اوست.

دکتـر ولـي اهلل طبيبيـان هماننـد روزهايـي که در اتاق عمل هميشـه قبـراق و آمـاده بود 
رسـيدن مـا را بعـد از بـاز کـردن درب خانـه خوش آمـد گفـت. لباس پوشـيده و منتظر مـا بود. 
آقـاي مجتبـي غفـوري، کارگـردان و فيلمبردار گروه مـا دوربين هـا و ميکروفون را آمـاده کرد.

دکتر طبيبيان صحبت خود را اينگونه آغاز کرد.
مدتي رفت که از جمع عزيزان دورم

عذر چاکر بپذيريد که من معذورم
غيبت بنده ز مغروري و بي مهري نيست
که نه بي مهر و وفا هستم و نه مغرورم 

با وجود همة آنچه بيان شد به خدا 
مخلص از بودن در جمع شما مسرورم.
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و رو بـه نگارنـده )دکتـر حيدرپـور( کـرد و ادامـه داد وقتي شـما را ديدم، از دوسـتان قديم 
همشـهري مسـرور شـدم که يادي از بنـده کرديد.

از دوست چه ديدي که چنين مسروري )يا مغروري(
از دوست همين بس که مرا ياد کند.

 بايسـتي بگويم کي هسـتم و از کجا آمده ام. اسـمم ولي اهلل طبيبيان اسـت. اهل شـهرضا 
هسـتم و در يـک خانـواده بي آاليـش و خاکـي بـه دنيا آمـده ام. زايچه ششـم شـهريور 1313 
هسـتم. پـدرم طبيب سـنتي بود. پدربزرگم هم طبيب سـنتي بـود. مي دانيد طبيب هاي سـنتي 
افواهـي بودنـد و تقريبـاً ارثـي آنچـه تجربـه داشـتند بـه فرزنـدان منتقـل مي کردنـد. جد من 
مرحـوم ميـرزا محمدحسـين طبيب بوده کـه در اصفهان طبابـت مي کرد. به ايشـان مي گويند 

شـهرضا کسـي را نـدارد که بـراي مـردم طبابت کند. 
آب و هواي شـهرضا هم خوب اسـت. شـما تشـريف ببريد شـهرضا و آنجا سـاکن شويد 
و بـه طبابـت بـراي مـردم بپردازيـد. حقوق سـاالنه را سـالي 150 تومـان معيـن مي کنند، که 
نيمـي از آن را اهالـي چهل جـوق شـهرضا و بازاريان بپردازند و نيمي ديگـر را حکومت پرداخت 
کند  )اداره صحي(. ميرزا محمدحسـين طبيب در سـال 1217 خورشـيدي به شـهرضا مي آيد.  
خانـه اي از موجـري بـه نام حـاج ابراهيم براي ايشـان اجـاره مي کنند که يک خلـوت هم کنار 
آن بـوده اسـت. در خانـه سـاکن مي شـوند و خلـوت در واقع مطب مي شـود و در آنجـا بيماران 
را ويزيـت و معالجـه مي کننـد. اجـاره خانه که سـند آن نزد دکتر بـود در ماه يـک تومان و پنج 

شـاهي بوده است. 
ميرزا محمدحسـين طبيب، معالجه مردم را بعد از اسـتقرار شـروع مي کند و شـهر صاحب 
طبيب مي شـود. ميرزا محمدحسـين اصالتاً اهل مازندران بوده و در يک دوره هم فتحعلي شـاه 
را در تهـران معالجـه و مـداوا کـرده اسـت. پسـر ميـرزا محمدحسـين، مرحـوم ميـرزا لطفعلي 
طبيبيـان )پدربـزرگ مـن( و باباي من ميرزا عباسـعلي طبيبيـان، فرزند لطفعلي ميـرزا جد اندر 
جـد طبيـب بودند. در اسـنادي که جنـاب آقاي دکتر به ما ارائه کردند يکي سـند سـادات بودن 
خانـواده پـدري بـود کـه جمع عظيمـي از علماي دوره قاجاريه شـجره نامه سـند سـادات بودن 

آنهـا را امضا و تصديق کـرده بودند.
 سـيد ولي اهلل ادامه داد دبسـتان و دبيرستان را در شـهرضا بودم. سال 1333 ديپلم گرفتم. 
آن سـال ها معلـم کـم بـود و خيلـي زود ديپلمه ها را اسـتخدام مي کردنـد. ديپلم مـن ادبي بود. 

به عنوان دبير غير ليسانسـه اسـتخدام و آموزگار شـدم. 
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چهـار سـال معلـم و دبير بـودم و درس هاي شـرعيات، ادبيات، امال، انشـاء و خـط را ارائه 
مي کردم. محل تدريس من مدرسـه بوسـتان در خيابان بوسـتان شـهرضا بود. در خالل چهار 
سـال ديپلـم طبيعي هم گرفتـم. براي کنکور ثبت نام کـردم. تابسـتان 1337 در امتحان کنکور 
شـرکت کـردم هـم ادبـي و هـم طبيعي. در رشـته ادبي بـراي حقـوق قضايي دانشـگاه تهران 

امتحـان دادم و در حـوزه طبيعي براي پزشـکي در اصفهان شـرکت کردم. 
نتايـج رشـته حقـوق را زودتـر اعـالم کردنـد و مـن مهرمـاه 1337 وارد دانشـکده حقوق 
دانشـگاه تهـران شـدم. دو مـاه بعـد نتايـج کنکور رشـته پزشـکي را در اصفهان اعـالم کردند، 
پزشـکي اصفهـان هـم قبول شـدم. پيش خـودم مانـده بودم کـه در کدام رشـته ادامـه بدهم. 
دانشـکده حقـوق اسـتادي داشـت به نـام آقـاي دکتر صفـدري، کـه يک دانشـجو بعدها 
ايشـان را بـه خاطر درگيري سـر نمره ترور کرد، نـزد دکتر صفدري رفتم و از ايشـان راهنمايي 
خواسـتم، که من با وجودي که دانشـجوي حقوق هسـتم پزشـکي اصفهان هم قبول شـده ام. 
بـروم يـا نـروم؟ ايشـان گفـت همين امشـب برو. پرسـيدم چرا شـبانه بـروم. گفـت تصور کن 
حقـوق خوانـده اي و حـاال قاضي هسـتي، خانومـي عملي انجـام داده کـه بايد اعدام شـود، دو 
دختـر بي گنـاه هم دارد؛ آيا صالح اسـت در منصـب قاضي حکم اعـدام او را بدهي! در حالي که 
 خانـواده اش را گرفتـار و بدبخـت مي کنـي. گفتـم نـه و آمـدم اصفهـان و در سـال تحصيلـي
38 – 1337 تحصيل در رشـته پزشـکي را آغاز کردم. سـال 1345 فارغ التحصيل شـدم و براي 

خدمت پزشـکي به سازمان شاهنشـاهي خدمات اجتماعي پيوستم.
 اگـر يادتـان باشـد در آن سـال ها يـک سيسـتم بخت آزمايي بـود. هر بليـط بخت آزمايي 
را دو تومـن مي فروختنـد. 2 ريـال آن بـراي فروشـنده بـود و 18 ريـال بـراي سـازمان خدمات 
شاهنشـاهي بـود. آنچـه يادم هسـت بليت هـا را هر هفتـه مي فروختنـد. هر هفته حـدود 100 
هـزار بليـط در سراسـر کشـور مي فروختنـد، که در مـاه به 400 هـزار مي رسـيد و درآمد فروش 
بـراي سـازمان هر مـاه باالي 700 هزار تومان بود. با روشـي که در قرعه کشـي داشـتند حدود 
200 هـزار توماني در سراسـر کشـور جايـزه مي دادند. مقداري هـم هزينه توزيع و آماده سـازي 
بليت هـاي بخت آزمايـي بود. دسـت کم هر مـاه 500 هزار تومـان براي سـازمان مي ماند. يکي 
از کارهايـي کـه سـازمان مي کـرد، سـاختن درمانگاه و بيمارسـتان در سراسـر کشـور بـود. هر 
کجـا کـه مـردم زميـن مي دادند، سـازمان از محل بخشـي از ايـن درآمد در کشـور درمانگاهي 
مي سـاخت. هزينه هـا هـم مثـل حاال نبـود، مثاًل بـا حداکثر پنجاه شـصت هزار تومان مي شـد 

يـک درمانـگاه و يک خانه پزشـک در روسـتاها بسـازند و تجهيز کنند.
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وقتي فارغ التحصيل شـدم به سيسـتم پزشـکي خدمات شاهنشاهي پيوسـتم. همان سال 
1345 مـرا بـه بهداري شهرسـتان آسـتارا در اسـتان گيـالن فرسـتادند. رئيس درمانگاه ليسـار 
طوالـش کـه نرسـيده بـه آسـتارا و باالتر از هشـتپر بود، شـدم. با تي بي تـي رفتم. شـب بود به 
آنجـا رسـيدم. آقايـي بـه نام نامـدار با چراغ فانوسـي به اسـتقبال من آمـد. برق نداشـتيم. يک 
ويـال در محوطـه درمانـگاه بـود. به من نشـان داد و گفت اتاق شـما در آن ويالسـت. وارد اتاق 
شـدم. بـا آنکـه ويال و اتاق تجهيز بود، از سـقف گوشـه اي از اتـاق آب مي چکيد. وسـايل ويال 
کامل و نو و خوب بودند. عمده وسـايل آلماني بود. ما در آن ويال دسـتگاه تصفيه آب داشـتيم. 
يخچـال ويـال الکترولوکـس نفتـي بـود. مبلمان هم خـوب بود. به مـا گفته بودنـد هرکس به 
درمانـگاه آمـد فقـط 10 ريـال حـق ويزيت مي گيريـد، 10 ريـال بابت ويزيـت، معاينـه، دارو و 
تزريقـات بـود و اجـازه داده بودنـد کـه براي ويزيـت خـارج از درمانـگاه مي توانيـد 50 ريال )5 

تومان( بگيريد.
 وقتـي پزشـک شـدم و عازم محل خدمـت جديد بودم، پـدرم به من گفـت فرزند عزيزم 
شـرافت پزشـکي را بـا پول عوض نکنيد. ممکن اسـت با ظلمـي که به مردم بکنيـد دو تا اتاق 

اضافـه هـم بخريد ولـي تا آخر عمـر لگد به گـور مي زنيد! 
مـردم آنجـا خيلـي محروم بودنـد. وقتي بـه درمانـگاه مي آمدنـد، کفش هـا و پوتين خود 
را بيـرون درمانـگاه در مي آوردنـد، يعنـي از پـا خارج مي کردنـد. موزاييک نديده بودنـد. خيلي از 
اهالي ليسـار از مهاجرين شـوروي سـابق بودند. بخشـي هم مردم محلي بودند و البته محروم. 
تعـداد زيـادي از اهالي اهل تسـّنن بودنـد و در مجموع مردمان خوبي هم بودند. روزانه شـصت 

هفتـاد مريـض هم بـه درمانگاه مي آمـد. درمانـگاه روبروي کوه هـا و جنگل هاي اسـالم بود.
گاهـي همراهـان مريـض مي آمدند که مثاًل باالي جنـگل مريض داريم. يـک روز آقايي 
آمـد بـا دو اسـب کـه ما را براي يک زائو ببرد. من سـوار يک اسـب شـدم، پزشـکيار و وسـايل 
سـوار اسـب ديگـر شـدند. کيلومترهـا رفتيم به خانه زائو رسـيديم. سـر نـوزاد موقـع زايمان در 
لگن مادرش گير کرده بود. فورسـپس داشـتيم. فورسـپس ما روسـي بود. با کمک فورسـپس 
نـوزاد را بـه دنيـا آورديم. مادر و پدر خيلي خوشـحال شـدند. وقتي مي خواسـتيم بيـرون بياييم 
تـازه دقـت کرديم، وسـط کلبه کـه خانه آنها بـود، گودالي بود که مقـداري آتـش در آن گودال 
بـود کـه گـرم شـوند. دو بچه هـم در خانـه بودند. رنـگ آن خانم زائـو مثل پنبه سـفيد بود. به 
آقـاي خانـم گفتم خداحافـظ. 50 ريال هزينـه ويزيت را آمـاده کرده بود. به پزشـکيار گفتم آن 

را زيـر تشـک زائو بگذارد. اينهـا آدم هاي محروم و فقيري هسـتند. 



اترخي بيهوشي اریان
170

مـا نبايـد از اينها حق ويزيت و زايمـان بگيريم. درب کلبه، درب کوچکـي بود. يک پاالن 
جلـوي درب بـود، يعنـي همان پـاالن درب بود. بـه صاحبخانه گفتم اين پاالن براي چيسـت؟ 
گفـت هـم درب اسـت  و هـم اينکه خـرس نيايد داخـل و بچه هايمـان را نخورد. به پزشـکيار 

گفتم ببيـن اين مردم چقـدر محرومند!
در تمـام مّدتـي کـه آنجـا بـودم، بايد بيمـاران شـيالت را هم ويزيـت مي کردم. سـازمان 
شـيالت آنجا تشـکيالتي داشـت. معاينـات و ويزيت ماهيگيرها و کارکنان شـيالت بـا ما بود.  
بـا دريـا حـدود 20 دقيقه فاصله داشـتيم و صـداي امواج دريا بـه راحتي به گوش ما مي رسـيد. 
خـوب مـن اهـل نماز و قـرآن و روزه بـودم. جانماز هم آب نمي کشـم. اينها وقتي بـه درمانگاه 
مي آمدنـد و يـا از آنجـا رد مي شـدند، مي ديدنـد من شـب رمضـان بيـدارم، يا قـرآن مي خوانم. 

تقريبـاً مي گفتند يک مسـلماني اينجا هسـت.
 يـک سـال آنجـا کار کـردم. خدايـي از مردم و کسـي هم چيـزي نگرفتم. بـاز هم تاکيد 
مي کنـم جانمـاز آب نمي کشـيدم.  بـه دربـان آنجـا گفتـه بـودم از هيچ کـس، هيچ چيـز قبول 
نکنيـد. يـک روز خانمـي به درمانـگاه آمد، دو کيلويـي آلوي قطره طـال آورد. بـه او گفتم ما از 
بيمـاران چيـزي نمي گيريـم. گفـت دربـان درمانگاه هـم گفت که دکتـر چيزي نمي گيـرد. آن 
خانـم ادامـه داد که شـما گوشـم را شسـته ايد و شـنوايي من بعـد از آن خيلي خوب شـد. وقتي 
درخـت آلـو طاليـي خانه ما گل داد و شـکوفه ها باز شـدند، قصد کـردم مقداري از آلـو را براي 
شـما بيـاورم. بـه او گفتـم اگر پـول آن را بـه قيمت بـازار مي گيريد قبـول مي کنـم، وااّل نه. به 

پزشـکيار گفتـم 50 ريال به ايشـان بدهيد و آلوهـا را بگيريد. 
شـرکت شـيالت هـر مـاه يـک ماهـي اوزون بـرون بـراي خـوردن و مصـرف خانگي به 
ماهيگيرهـا و کارکنـان خـود مي داد. براي من گاهـي يک ماهي از شـيالت مي آوردند. من هم 
در محوطـه و بـاغ درمانـگاه کـه خيلي هم وسـيع بود، مقـداري گوجه فرنگـي، بادمجان، فلفل 
و سـبزيجات بـه روش شـهرضا کاشـته بـودم. بـاغ را آبـاد کـرده بودم. بعـد از مدت هـا که من 
آنجـا بـودم يـک روز آقاي دکتر سـام که اسـتاندار گيالن بود به همـراه آقاي دکتـر حکيم زاده 
کـه رئيس بهداري و مسـئول کانون بازنشسـتگان اسـتان گيالن بـود، براي افتتـاح درمانگاه و 
بازديـد از درمانـگاه مـا به ليسـار آمدنـد. البته حاال بيـش از يک سـال بود که من آنجـا بودم و 

36 هـزار بيمار ديـده بودم.
 دکتـر سـام کـه خـودش آدم باسـواد و خوش بيانـي بود و گاهـي تا دو سـاعت خيلي هم 
زيبـا و فصيـح صحبت مي کرد و فرماندار آسـتارا و افسـر نيروي دريايي و رئيس شـهرباني هم 
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همـراه آنهـا بودنـد، به آقاي دکتر حکيـم زاده که رئيس بهداري و کانون سـالمندان اسـتان هم 
بـود رو کـرد و گفـت اينکـه مي گوينـد اصفهاني ها با سـليقه اند درسـت اسـت. ببينيـد اين باغ 

چقدر قشـنگ اسـت. آقاي دکتر سـام سـال ها اسـتاندار گيالن بود. 
يـک سـال بيشـتر بـود کـه مـن در ليسـار بـودم. بعـد از آن بـه من ابـالغ کردنـد که به 
»لوله مـان« بياييـم و رييـس درمانـگاه آنجـا بشـوم. لوله مـان بعـد از کوچصفهان بـود که 17 
کيلومتـر تـا رشـت فاصله داشـت و در امتـداد راه چالـوس و در کنـار رودخانه سـفيدرود بود. در 
ايـن منطقـه يـک آبگير بـزرگ بود که چند روسـتا در اطراف آن بـود. مردم اين روسـتاها براي 
آمـدن بـه کوچصفهـان بايد با قايق عـرض يا طول اين آبگيـر درياچه مانند را طـي مي کردند، 
سـپس بـه کنـار جـاده چالوس رشـت مي آمدنـد و با ماشـين يا هر وسـيله ديگر بـه لوله مان يا 

کوچصفهـان مي رفتند. 
در لوله مـان هـم يـک خّيـري زمينـي داده بـود کـه در آن درمانگاه سـاخته بودنـد. زمين 
بـزرگ باتـالق ماننـدي هـم کنـار آن بـود که وقتي مـن به آنجـا آمدم، باتـالق را پر کـردم و 
فضـاي بـاغ ماننـد قشـنگي هم آنجـا ايجاد کـردم. مردم هـم بايد از روسـتاها که نـام تعدادي 
از آنها را يادم هسـت مثل چارده، شـاقاجي و سـنگر و ديگر روسـتاهاي سـياهکل بيماران را با 
قايـق بـه کنـار جـاده مي آوردند و بـه درمانـگاه ما در لوله مـان مي رسـاندند. اينجا هـم در کنار 
درمانـگاه يـک ويـال براي اسـتقرار مـا بود که خوشـبختانه آب و برق داشـت. بـرق آن اوايل با 

يـک موتـور Peter برقـرار بود کـه بعداً بـرق منطقه اي بـه آنجا آمد. 
در لوله مـان هـم بايد بـا همان نرخ 10 ريـال مريض ها را معاينه و معالجه و داروهايشـان 
و تزريقـات را برايشـان انجـام مي داديـم. چهـار پنـج سـال آنجا بـودم و به خدايي کـه همه جا 

هسـت و کسـي او را به چشـم نديده اسـت ريالي و چيزي از بيماران نگرفتم.
 مـن وقتـي از ليسـار در 1347/7/12 خداحافظـي کردنـد يـک قـرآن پهلـوي )هديـه 
محمدرضـا شـاه( گرفتـم. حـاال که بـه لوله مان آمـدم و مّدتـي از خدمتم در آنجا گذشـت گاهًا 
بازديدهايـي از طـرف خارجي هـا داشـتند. شاهنشـاه مي خواسـتند بـه خارجي ها بگوينـد که ما 
در يـک ده کوچـک، بـراي تعـدادي انـدك از مـردم و بيمـاران، چنيـن درمانگاه هـاي خوب با 
پزشـک و دارو و امکانات داريم. تقريباً هر سـال چند ميهمان بازديدکننده از اين قبيل داشـتيم. 
يکـي دو سـال آخـر خدمت بـا وجودي که من طبيب عمومي بودم به بيمارسـتان رامسـر 
منتقل شـدم. برادر من دکتر يحيي طبيبيان، جراح و رئيس بيمارسـتان رامسـر بود. بيمارسـتان 

رامسـر خيلي مجهـز و پاکيزه بود. تجهيزات آن کاماًل انگليسـي بود. 
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سيسـتم هاي بيمارستان رامسر شـامل لندري، موتورخانه، سـي اس آر، پرستاري و خدمات 
و بخش هـاي درمانـي بـه روز بودنـد. آشـپزخانه و سيسـتم غذاخوري خوبي داشـت. آشـپزهاي 
آنجـا مثـل سرآشـپزهاي هتـل  رامسـر بودنـد و در آنجا آمـوزش ديده بودنـد. بيمارسـتان در 4 
طبقـه و خيلـي مجهـز بـود. همه سـاله در آنجـا کنگره هاي پزشـکي سـاالنه برگزار مي شـد. 
از سراسـر ايـران مي آمدنـد. شـاه هـم در تابسـتان ها به آنجـا مي آمـد. بعضـي از ميهمان هاي 
خارجـي کـه مي آمدند شـاه اصرار داشـت آنجا را به آنها نشـان بدهد و بگويد ببينيـد ما در يک 
شـهر کوچـک مثل رامسـر چنين بيمارسـتاني داريم. سـالي که مـن آنجا بودم يک روز شـاه با 
لـرد کارادون به بيمارسـتان رامسـر آمدند و من آنجـا را براي آنها پرزنت کـردم که عکس هاي 

آنها هسـت )بـه ما نشـان دادند(.
 به هرحال خدمت من در مازندران و گيالن بعد از 7 سـال به پايان رسـيد و سـال 1352 
بـراي طـي دوره تخصصي بيهوشـي به بيمارسـتان فيروزگر آمـدم. بيمارسـتان فيروزگر هم در 
مجموعه بيمارسـتان هاي متعلق به سـازمان خدمات شاهنشـاهي بود. سـه سـال آنجا بودم و 
در سـال 1355 امتحان دانشـنامه تخصصي دادم و با تخصص بيهوشـي فارغ التحصيل شـدم. 
اسـاتيد مـا آقايان دکتر فتوحـي و دکتر بديعي بودنـد. هر دو فارغ التحصيـل آمريکا بودند. 
دکتـر فتوحـي رئيـس بيمارسـتان پـارس و همـه کاره آنجـا بـود. روز اّولـي که به بخـش آمدم  
آقـاي دکتـر فتوحـي که انسـان مدير و باسـوادي هم بود به مـن گفت طبيبيان اگـر مدير کل 
بـودي، اگـر رئيـس هسـتي، اگـر هر چه هسـتي تـا رزيدنت هسـتي بايـد مواظب دسـتگاه ها 
باشـي. لوله هـا را بشـوري. ايـر وي )airway( را بشـوري. الرنگوسـکوپ را بشـوري و تميـز 
بکنـي و... و يـک نصيحـت مي کنـم؛ اگر مريـض را ول نکني ديـر مي ميرد، يعنـي اگر مريض 

را بـه حـال خود نگـذاري و دقـت بکنيد مريـض نمي ميرد.
 من از خود چيزي نگويم. ما روتيشـين هايي داشـتيم. بايد بيمارسـتان حضرت رسـول)ص( 
مي رفتيـم. بيمارسـتان قلب بايسـتي مي رفتيـم. مرحوم دکتر سـعيدي رئيس بخـش آنجا بود. 
فارغ التحصيـل آلمـان بـود. روحـش شـاد، او هـم آدم خوبي بود. نامـه اي از دکتر سـعيدي دارم 

کـه اينجا دوره بيهوشـي قلب ديده اسـت.
 سـال 1355 در تهـران امتحـان داديـم. محـل امتحان در بيمارسـتان بوعلي تهـران بود 
و مسـئول آن آقـاي دکتر مجيدي بود. سيسـتم آموزشـي کـه ما در آن تخصـص گرفتيم مال 
دانشـگاه جندي شـاپور بـود، کـه مّدتي به اصفهـان رفته و با دانشـگاه اصفهان ادغام شـده بود. 

و مـا حـاال بـراي گرفتـن مـدرك و پروانه بايد به دانشـگاه جندي شـاپور در اهـواز مي رفتيم.
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بـه آنجـا رفتيم و مدرك خود را گرفتيم. بعد از آن من به عنوان متخصص بيهوشـي کارم 
را در بيمارسـتان فيروزگر شـروع کردم. سـال 1377 بازنشسـت شـدم. آقاي دکتر محمدحسين 
بدخش رئيس بيمارسـتان بود. مرا براي شـش سـال بعد از بازنشسـتگي نگه داشـت. تا سـال 
1384 کـه اصـرار کردم بازنشسـت شـوم. دکتر بدخش پرسـيد چرا ؟ گفتم ايـن جوان هايي که 
بـراي رشـته بيهوشـي آمدند، اميد دارنـد. اينها هم بايد ارتـزاق کنند. نبايد نااميد شـوند. بايد به 
رشـته و آينـده اميـدوار باشـند. به هرحـال او هـم موافقت کرد و من در سـال 1388 بازنشسـته 
شـدم. بـه تعبيـري بـا زن نشسـته شـدم. بـه خدمت خانـم آمدم تـا حاال. مـن تمـام کاري که 

انجـام دادم کار دولتي بود.
 در طـول مـدت خدمـت من در بيمارسـتان فيروزگر هر سـه سـال 17 رزيدنت بيهوشـي 
بـراي کشـور پـرورش داديم. قريب 200 متخصص بيهوشـي شـاگردان ما بودنـد. همکاران ما 
در آن سـال ها آقايـان دکتـر بديعـي، دکتر علـي فتوحي و دکتـر رضا بهنيا بودنـد. ديگراني هم 

بودند کـه من االن يادم نيسـت.
بهتر اسـت از بيمارسـتان رامسـر بيشـتر بگويم. بـرادر من دکتر يحيي طبيبيـان که جراح 
و شـاگرد دکتر عدل بودند و پزشـکي عمومي و تخصصي را در دانشـگاه تهران گذرانده بودند،  
26 سـال رئيـس بيمارسـتان رامسـر بـود. بيمارسـتان را خيلي خـوب اداره مي کرد. رشـته هاي 
داخلـي، جراحـي، اطفال، ارتوپدي، زنان و ارولوژي در بيمارسـتان داشـتيم. خيلـي از اطبا هم از 

سراسـر کشـور و حتي اسـتان مازنـدران براي گذرانـدن طرح به رامسـر مي آمدند.
خيلـي از آقايـان اطبـاي مطرح باغ، ملک و يا خانه در رامسـر داشـتند و مايـل بودند براي 
گذرانـدن طـرح بـه رامسـر بياينـد و مايه رونق بيمارسـتان مي شـدند. يادم هسـت آقـاي دکتر 

امينـي )زنـان( و يا دکتر روشـن از چالـوس مي آمدند.
مرحـوم دکتر محمد قريب که اسـتاد اطفال دانشـگاه تهـران بودند، باغـي و مزرعه اي در 
لوشـان )رود سـر( داشـتند، هـر چهارشـنبه با خانمشـان از تهـران به باغ خـود مي آمدنـد. برادر 
مـن هـر پنجشـنبه صبـح با راننـده و يا بـدون راننده به لوشـان مي رفتنـد و آقـاي دکتر قريب 
را بـه بيمارسـتان رامسـر مي آوردنـد، تا راجع به مسـائل و مشـکالت و اصول هـاي طب اطفال 

بـراي پزشـکان صحبـت کنند و جلسـات آقاي دکتر قريب جلسـات بسـيار خوبي بود. 
هفـده ويـال هم در محوطه بيمارسـتان داشـتيم که اطبـاي طرحي و  ميهمـان و از جمله 
مرحـوم دکتـر قريـب از آنهـا اسـتفاده مي کردند. بـاغ بيمارسـتان 42 هکتار بود. هفـت ويال در 

بـاغ بود.
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19 رمضـان سـال 1350 کـه مـن بـه رامسـر آمـدم، بـرادرم از آقـاي صلواتي کـه مالک 
زمين هـاي کنـار بيمارسـتان تا هتل رامسـر بود،  دعوت کرد به بيمارسـتان آمد و مقـدار زيادي 
زميـن را در کنـار هتـل بـه متـري پنجـاه تومـان در حد چنـد ميليون تومـان خريـداري کرد و 
زمين هـاي بيمارسـتان بـه 42 هکتار رسـيد. پـول آن را هم  سـازمان خدمات شاهنشـاهي داد. 
بيمارسـتان تـا آن زمـان 7 ويـال داشـت و ده ويـالي جديد در آن بـراي اقامت اطباء سـاختند.

از کنگره هـاي پزشـکي رامسـر از دکتـر طبيبيـان پرسـيديم. پاسـخ داد کـه مـن کمتـر 
مي رفتـم، چون دو سـه سـالي که در بيمارسـتان رامسـر بـودم درگيـر کار بودم. ولـي کنگره ها 
خـوب بـود. پزشـکان سراسـر کشـور همديگـر را مي ديدند. تبـادل نظر علمـي و صنفي خوبي 
مي کردنـد. ارتقـاء علمـي هم خوب بـود. پذيرايي ها خوب بـود، تازه از امکانـات موجود در هتل، 
دريـا و آب و هـوا هم اسـتفاده مي شـد. در مجموع کنگره هاي سـاالنه که در رامسـر و در هتل 

رامسـر برگزار مي شـد خـوب بود.
در خصوص تأمين هزينه تحصيل پزشـکي در اصفهان سـوال کرديم. ايشـان پاسـخ داد 
کـه مـن در سـال هايي که معلم بـودم پول هاي خـودم را جمع مي کردم و گوسـفند مي خريدم. 
وقتـي بـراي پزشـکي قبـول شـدم، 34 گوسـفند فروختم بـه هفت هـزار تومان. هر گوسـفند 
حـدود 200 تومـان! پـول را در بانـک ملـي اصفهـان سـپرده گذاشـتم و از سـود آن زندگـي را 
مي گذرانـدم، البتـه در سـال 1337 هفـت هـزار تومان خيلي پـول بود. شـهرداري اصفهان هم 
براي شـهريه به دانشـجويان پزشـکي کمک مي کرد. شـهريه هر سـال هجده تومان بود و در 

دوره شـش سـاله 108 تومـان هزينـه ثبت نام را شـهرداري کمـک مي کرد.
 از اسـاتيد آن روزگار از آقاي دکتر طبيبيان سـوال کرديم. گفتند همه انسـان هاي خوبي 
بودنـد. دکتـر اعرابـي هاشـمي اسـتاد گـوش و حلق و بينـي بودند. دکتـر حکمـي و دکتر امير 
نيرومنـد جـراح بودنـد. دکتر هوشـنگ دانشـگر اسـتاد داخلي و دکتر منوچهر دانشـگر )چشـم 

پزشـک( کـه فاميـل ما هم بودنـد، از جمله اسـاتيد خـوب بودند.
 از حضـور در صحنه هـاي اجتماعي و سياسـي دکتر در دوران دانشـجويي سـوال کرديم. 
گفتنـد فعـال بوديـم و توضيح دادنـد که زماني آقاي دکتـر ميمندي نژاد و دکتر جهانشـاه صالح 
بـراي بازديـد از دانشـکده پزشـکي در سـال 1341 به اصفهان آمدند. قرار شـد بـه نمايندگي از 
دانشـجويان يـک نفـر صحبت کنـد. من چون قبـاًل فرهنگي و معلّـم بودم مطلبي را نوشـتم. 
در آغـاز صحبـت گفتـم اسـتادان عزيز که ميهمان ما هسـتيد، چـون ممکن اسـت در گزارش 
هـر موسسـه ناقصـي و امکانـات ناکافـي را خـوب جلوه گر سـازند به ايجـاز و اختصـار مطلب 
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مي پـردازم. از اسـاتيد  محتـرم خودمان مي خواهم که تشـريف نداشـته باشـند کـه بتوانم همه 
حرف هايـم را بزنم.

 در ادامـه کـه اسـاتيد هـم رفتند. گفتـم کرايه ما از داخل شـهر تا جلوي دانشـگاه 2 ريال 
و ده شـاهي اسـت. هميشـه بـراي ده شـاهي خـرد با راننـدگان دعوا داريـم. آب خـوردن ما در 
دانشـکده در يک حّبانه آلومينومي اسـت که چندتا ليوان در کنار او هسـت و 600 نفر دانشـجو 

بايـد از آن آب بخورند.  
بخش هـاي بيمارسـتان کـم اسـت و دانشـجويان بايـد در راهروهـا چيـز ياد بگيرنـد. آن 
سـال ها بيمارسـتان هاي کارگـران شـماره يـک جلوي پمـپ بنزين خيابـان چهارباغ بـاال بود. 
بيمارستان خورشـيد خيلي امکاناتي نداشـت. بيمارسـتان ثريا نسـبتاً خوب بود. دکتر آزاد رئيس 
دانشـکده پزشـکي هنـوز در آنجا مسـتقر بود. اشـاره کردم بـه اتاق آقايان اسـاتيد برويـد. اتاق 
آقـاي دکتـر دانشـگر با فرشـي مفروش اسـت. امکانات و اتاق هـاي ما را هم ببينيـد. به زندگي 
دانشـجويي مـا هـم توجه کنيد. سـالنامه تهران مصور از اين جلسـه گزارشـي داده بود. نوشـته 
بـود اگـر پدران دانشـجويان حرف هايي که دانشـجويان در خصوص دانشـکده پزشـکي زده اند 

بداننـد، يقيناً سـر اسـاتيد را بـا اره خواهند بريد!
 در حيـن سـخنراني مـن برق را خامـوش کردند. من ادامـه دادم. بـرق را خاموش نکنيد. 
المـپ مـن که خامـوش نمي شـود. اينها تراوشـات روحي دانشـجويان اسـت کـه از ذهن من 
مي خروشـد و مي جوشـد. آنهـا برق را روشـن کردند، چـون من گفتم مـن در تاريکي مي گويم. 
حقيقتـاً هـم بيمارسـتان کارگـران خوب بـود. بيمارستان خورشـيد خـوب نبود. بيمارسـتان ثريا 

بهتـر از بقيه بود.
در پاسـخ بـه اينکـه بـاز هـم از خانواده بگوئيـد گفتند ما هفت بـرادر و خواهـر بوديم. من 
فرزنـد سـوم خانواده بودم. اشـرف طبيبيان بزرگتريـن، دکتر يحيي دوّم و مـن ولي اهلل طبيبيان 

سـومين فرزند خانـواده بودم. همه خـوب بودند.
يادتـان هسـت در شـهرضا امکانـات بـود. باغ داشـتيم، زمين  داشـتيم، خانه داشـتيم ولي 
پـول نقـد کم بـود. گاهـي اوقات ما پول مي خواسـتيم، بـه پدر مي گفتيـم پول نيـاز داريم. هم 

او خجالـت مي کشـيد و هـم ما خجالت مي کشـيديم. 
مرحـوم دکتـر ابوتـراب نفيسـي را مي شناسـيد. چقدر در اصفهان اسـم داشـت. بزرگترين 
متخصـص داخلـي در ايـران بود. کتاب نبـض حيـات او را ديده ايد. تا زنده بـود خدمتگزار ملّت 

بـود. دکتـر ابوتراب نفيسـي از اهالي پوده شـهرضا بود. 



اترخي بيهوشي اریان
176

يـک روز داسـتاني را بـراي مـا تعريـف کـرد. گفت اگـر پدر پول نداشـت، شـما تحصيل 
را رهـا  نکنيـد و ادامـه داد که روزي در تابسـتان سـال پنجم پزشـکي به پوده رفتـم. پدرم هم 
در پـوده جـز بـزرگان و خوانيـن بـود و هـم بـازاري و تاجر بود. شـبي او را بـراي يک ميهماني 
وعـده گرفتـه بودنـد. گفتـه بودند پسـرتان را هـم بياوريد. مـا زود رفتيـم و باالي جلسـه کنار 
پـدرم نشسـتيم. به تدريـج کـه تجار و بـزرگان آمدند، ما را آرام آرام به سـمت پايين جلسـه هل 
دادنـد. يـک وقـت من متوجه شـدم مني که اّول جلسـه بـاالي اتاق بـودم، حـال دم دِر اتاقم و 
ممکـن اسـت از پلـه بيفتـم پائين. آنجا فهميدم که کسـي بـراي تحصيل ارزش قايل نيسـت. 
مـردم بـراي پـول ارزش قائل اند. ولي شـما قدرتحصيل را بدانيد. با تحصيـل و دانش مي توانيد 

کنيد. خدمت 
يـک داسـتان جالبـي هـم در رامسـر براي مـا اتفاق افتـاد که تعريـف آن خالـي از لطف 
نيسـت. روزهايـي کـه مرحوم دکتر قريب به رامسـر مي آمدند، پنجشـنبه بود. دو سـه سـاعتي 
بحـث علمـي مي شـد. ناهـار را در خانـه من يـا بـرادر مي خورديم. شـب را همان جـا مي ماندند 
و عصـر جمعـه راهـي تهـران مي شـدند. پنجشـنبه صبحي بود کـه بـرادرم بـراي آوردن دکتر 
قريـب رفتـه بـود، تلفـن دفتر بيمارسـتان زنگ خـورد. تلفنچي گفـت آقاي غالمرضـا پهلوي، 
برادر شـاه هسـتند و مي گويند فرزندشـان به نام بهمن مريض اسـت. به دکتر طبيبيان بگوئيد 
بـراي ويزيـت و معالجـه به ويـالي ما بيايند. ويالي ايشـان با فاصلـه زيادي از بيمارسـتان در 

حاشـيه دريـا و روي آب بـود و به شـکل قايق سـاخته شـده بود.
 فکـر کـردم حـاال که بـرادرم براي آوردن دکتر قريب رفته اسـت، اگـر تعلل کنيم ممکن 
اسـت گرفتاري درسـت شـود. بـراي اينکه حرفي پيـش نيايد، متخصص اطفال کـه يک خانم 
دکتـر بـود برداشـتم و بـه همـراه يکي از پرسـتارها که منظـم و زيبا هـم بودند با راننـده و بنز 
بيمارسـتان بـه طـرف ويالي غالمرضـا پهلـوي راه افتاديم. بـه ويال که رسـيديم نگهبان آمد 
و پـس از هماهنگـي گفـت بفرماييـد داخل. به داخـل ويال رفتيم. اسـم بّچه بهمن بـود. خانم 
دکتـر بچـه را معاينـه کردند. ريه ها مقـداري رال داشـت. خانم غالمرضا پهلوي، دختر تيمسـار 
جهانباني بود. بسـيار با ادب و خوش تيپ. خانم دکتر بعد از معاينه مي خواسـت نسـخه بنويسـد 
پرسـيد نـام فاميـل بهمن؟ با دسـت به پايـش زدم و گفتم پهلـوي! در اين حـال غالمرضا آمد.

قيافـه اي نداشـت. ماننـد سـاربان ها )چوپان ها(. پرسـيد بّچه چيـش بود؟ يعني بيمـاري اش چه 
بـود؟ خانـم دکتـر گفت مقـداري رال در ريه او بود. پرسـيد رال چيسـت ؟ گفتـم صداهايي که 

نبايـد در ريه هـا باشـد. خانـم دکتـر برايش قطره فيژيـن و يک قطره ديگر نوشـت.
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نسـخه را داديم و راهي بيمارسـتان شـديم. برادرم که رسـيد پرسـيد چه خبر بوده از صبح 
تـا االن؟  اسـتاد قريـب هم نشسـته بودنـد. داسـتان را تعريف کردم کـه زنگ زدنـد و رفتيم و 
خانـم دکتـر بچّـه را ويزيت کرد. نسـخه داديـم و آمديم. دکتـر قريب به برادرم گفـت خبر فردا 
هـزار بـازي در مي آوردنـد، بيـا بـا هـم برويـم. رفتـه بودند. دکتـر قريب بّچـه را دوبـاره معاينه 
کـرده بـود. عيـن نسـخه خانـم دکتـر را تأييد کـرده بـود. غيـرت او را ببينيـد. گفته بـود آنچه 

شـاگردانم نوشـته اند درسـت اسـت. او مـا را، خانـم دکتر را کوچک نکـرده بود. روحش شـاد.
بدانيد پزشـکان همه خدمتگزار مردمند. بارزترين مردم پزشـکان هسـتند. هيچ پزشـکي 
نيسـت که بخواهد مريضش خوب نشـود. همه پزشـکان مي خواهند مريضشـان خوب شـود. 

بـا بدحالـي مريـض بد حال مي شـوند و با خوشـحالي مريض، خوشـحال مي شـوند.
 ديگـر اينکـه پزشـک محيي اسـت. احيـا کننده اسـت. در آيه 34 سـوره مائـده داريم که 
مـن احياالنـاس احيا جميعاً اگر کسـي را حيات بخشـي مثل اينکه کل بشـر را حيـات داده اي و 

اگر کسـي را بی جهت بکشـي مثل اين اسـت که کل بشـر را کشـته اي. 
در اينجـا خواسـتيم کـه توصيـه خـود را بـه نسـل امـروز بگويند تـا عاقبت بخير شـوند. 
گفت به نظر مي آيد اّول به فکر سـالمتي و سـالمت باشـند. سـنتي زندگي کنند. پدرها آنقدر 
درآمـد ندارنـد. بـه آنهـا به فشـار نياورنـد و ادامه دادنـد به قـول اميرکبير چه بسـا گل هايي که 
در بيابان هـا مي روينـد، خوش رنـگ و زيبـا کـه کسـي به آنهـا توجه نـدارد. چه بسـا فرزنداني 
کـه در خانواده هـاي دهقانـان بـه دنيا مي آيند، خداي اسـتعداد هسـتند. ما مديون بـه آنهاييم و 

بايد برايشـان کاري بکنيم.
بـد نيسـت اشـاره کنـم که مـردم خيلـي دنبـال تمدن جديـد نباشـند. تمـدن جديد يک 
مقـداري بـا حـال مـا سـازگار نيسـت. به نظـر مـن مي آيد کـه دولت بايـد به تحصيـالت اين 

نسـل کمـک کنـد تـا امکانات بيشـتر باشـد. تحصيالت بهتر شـود و آسـان تر باشـد.
به مسـايل و مشـکالت اقتصادي رسـيدگي بهتري بکند. من در سـال 1333 معلّم شدم. 
پايـه حقوقـم 840 ريـال و کل حقوقـم 150 تومان بود. آن سـال ها 3 متر زمين در شـهرضا ده 
تومـان قيمـت داشـت. متري 3 تومـان. بهترين زمين ها در مرکز شـهر متـري 10 تومان نبود. 
دولـت بايـد بـه فکـر مردم باشـد. در سـال 1347 اين خانـه را که مـا در يک طبقه آن سـاکن 
هسـتيم. بـا 300 مترمربـع زميـن خريديـم 163 هزار تومـان. از آقايـي به نام سـيف اهلل اهري 
 کـه نماينـده مجلـس بـود، خريديـم. دو طبقـه بـود. بعـد از ازدواج آن را خـراب کرديـم و از نو

ساختيم. 



اترخي بيهوشي اریان
178

فکـر کنـم 4 طبقه سـاختيم بـه 800 هزار تومان. آهـن کيلويي 43 ريال بود و هر کيسـه 
سـيمان 67 ريـال. تـازه کلـي از آن را وام بـا بهـره کم گرفته بوديـم. خانه را کـه خريديم 163 

هـزار تومـان. مـن 20 هزار تومان داشـتم. بـرادرم که مهندس بـود، 15 هزار تومان داشـت. 
بـرادر بزرگتـرم دکتـر يحيـي هم حـدود 20 هزار تومـان به مـا داد و بقيه که حـدود 100 
هـزار تومـان بـود بانک رهني بـه ما وام با بهره کم و بـه مّدت 15 سـال داد. ماهي 600 تومان 

فقـط پرداختيم کـه کمتر از ميزان اجـاره يک خانـه در تهران بود. 
دولـت بايـد بـه فکـر ايـن نسـل باشـد. مشکالتشـان را چاره سـازي و چاره جويـي کنـد. 
 ايـن نسـل خيلـي زجـر مي کشـند. مي خواهـم بگويـم سـير از گرسـنه خبـر نـدارد. متوجـه

مي شويد؟
در اينجا از دکتر طبيبيان پرسـيديم، حقوق بازنشسـتگي شـما االن چقدر است؟ پاسخ داد 
سـال 1377 کـه بازنشسـت شـدم، حقوقم 134 هـزار تومان بود. کم کم اضافه شـد تا پارسـال 
سـال 1399 کـه 5 ميليـون تومـان شـده بـود. حقيقتاً کـم مي آورديم. از مهرماه سـال گذشـته 
حقـوق بازنشسـتگي زيـاد شـده بـه 19 ميليون تومـان افزايـش يافته اسـت. يه طـوري امور را 

مي چرخانيم. 
شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا
بر منتهاي مطلب خود کامران شدم.

مـن کـج راه نرفتـم. از معلّمـي شـروع کـرده ام. از نداري مـردم خبر دارم. دلم هميشـه بر 
اين طبقه و طبقه محروم جامعه مي سـوزد. شـب که مي شـود بچه خسـته از راه مي رسـد. پدر 

خسـته اسـت. مادر خسـته اسـت. فرزندان نمي تواننـد از حرف هاي پدر پنـد بگيرند. 
همـه بـه موبايل پناهنده شـده اند. من موبايل نـدارم. چرا که تحقيـق را، تفکر را و تحليل 
را از مـن مي گيـرد. بـا وجـودي کـه از جوانـي ادبيـات را دوسـت مي داشـتم، اگـر بـر دري، بر 

ديـواري، شـعري يا نوشـته اي بـود و باشـد مي خوانم و مي نويسـم آن را.
بعد از بازنشسـتگي شـروع به نوشـتن کردم. قدرت دارم که روزي 4 سـاعت تا 6 سـاعت 
بنويسـم. در شـبانه روز شـاهد هـم خانمـم هسـتند. در اينجا پرسـيديم انگشـتان شـما خسـته 
نمي شـود. گفتنـد نه، مـن هنوز عينک هـم نمي زنم. اين ها اشـعه الکتروميو دارند. براي چشـم 
خـوب نيسـتند. مگر مجبور باشـي بزنـي. هميـن تلفن هاي معمولـي خطرناك هسـتند. امواج 
دارنـد. در مقالـه اي خوانـدم دو نفـر تلفنچي در امريکا سـرطان و بيماري خونـي گرفتند. همين 

موبايـل و تلويزيـون اشـعه مضـر دارند. مـن اگر نور باشـد ريزتريـن خط هـا را مي خوانم.
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 13 هـزار صفحـه نوشـته بعـد از بازنشسـتگي نوشـته ام. شـعر، ادبيـات، گويـش محلـي 
شـهرضا، سـخنان بـزرگان و مطالـب ديگـر. نمي دانـم آنهـا را برويـم و ببينيـم يـا نـه؟ 

از کتاب هـا بعـد از بازنشسـتگي خيلـي چيزهـا يـاد گرفتـم. موبايل کـه آمد بايـد منافع و 
معنـا و آن را بـراي مـردم مي گفتنـد. آيا خوب اسـت. ده ها اسـتاد نشسـته باشـند، ده هـا آدم در 
جلسـه اي باشـند. افـرادي بـا موبايل هـا بـازي کننـد. ايـن بي احترامي اسـت. مسـتمع صاحب 
سـخن را بـر سـر ذوق آورد. در خانـه موبايـل، در توالـت بـا موبايـل، در حمام با موبايـل، اينها 

خـوب نيسـت، از موبايـل بهتر مطالعه اسـت.
موي سفيد را فلکه رايگان نداد.

اين رشته را به نقد جواني خريده ام.
در اينجا دکتر با اشاره به چين هاي پيشاني گفت:

بَُود چين هاي پيشاني کتاب خاطرات من
همينم مانده در پيري نشان از عهد برنايي.

 در ادامـه دکتـر طبيبيـان گفـت ناشـکري نمي کنـم. خـدا را شـاکرم. از زندگـي بسـيار 
راضـي ام. از بـرادر و خواهـر خوبـش را دارم. با خنده پرسـيدم خانم چي؟ گفت بهتريـن را دارم. 

خانم خانـه دار، بـا نژاد!
نـژاد پـدري، خـداي انسـانيت بـود. پـدرش يـک قضـاوت بي جـا و بي خـودي نمي کرد. 
گفـت يکبـار يـک نفر در دهه سـال قبـل 300 تومـان داد که قضاوتـي نابجا بکنـم. آن را پاره 

کـردم و دور ريختـم. بابـاي خانـم مي گفت: 
تکلّف گر نباشد مي شود زيست

تعلق گر نباشد مي توان مرد.
 ايشـان دختـر آن پـدر اسـت. در خانـه آن پـدر، بـا او و با مادر خوبشـان زندگـي کرده اند. 
دکتـر طبيبيـان ادامـه دادنـد: مـن اگر چيزي نوشـته ام يا چيـزي گفته ام، اگـر کتابـي دارم، اگر 
مقالـه اي دارم، مـال پـدر ايشـان بود. پـدرم هم مي گفـت اين خانم را بگيـر و بـا او ازدواج کن. 

خانمـم بـا خواهـران من همبـازي بودند. سـن من هم مقـداري، کمي از ايشـان باالتـر بود.
 حرف هـا کـه بـه اينجـا رسـيد )شـيرين( دختـر دّوم دکتر طبيبيـان به جمع ما پيوسـتند. 

گـپ و گفتـي و سـالم و عليکـي شـد و به حرف هـا ادامـه داديم.
 دکتـر طبيبيـان گفـت خانـم من به خانـواده من بيشـتر از خانواده خودشـان مي رسـيدند 

و توجه داشـتند. 
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صحبـت دکتـر طبيبيـان بـه اينجا که رسـيد من )دکتـر حيدرپور( اشـاره کـردم زماني که 
مـا در دبيرسـتان محصـل بوديم، بعداً که دانشـجو شـديم، هميشـه بـزرگان شـهرضا را دنبال 

مي کرديـم کـه بـزرگان شـهرضا کي ها و چه کسـاني هسـتند. 
مرحوم پيشـوا که پدر خانم شـما هسـتند، رأس قله بزرگان شـهرضا بودند. وقتي دانشجو 
شـديم آقاي ابتهاج پيشـوا برادر خانم شـما همدوره دانشـجويي ما و البته در رشـته دامپزشـکي 
بودنـد. ما دانشـجوي پزشـکي بوديم. ابتهـاج نمونه کامل خوبي ها و انسـانيت بود. شـما بدانيد 
مـا بزرگي هـا و خوبي هـاي مرحوم پيشـوا پـدر خانم شـما را هيچـگاه از ياد نمي بريم. انسـاني 

کامل بودند.

 صحبت به اينجا که رسـيد خانم پيشـوا که همسـر دکتر طبيبيان هسـتند، رشـته کالم 
را به دسـت گرفتنـد و گفتند:

 آقاي دکتر حيدرپور، شـما دوران جنگ را يادتان هسـت. ايشـان چند بار به جبهه آمدند. 
البتـه اسـتقبال نمي کردنـد و بـا اجبـار مي آمدنـد، چـون قانونـاً مؤظـف بودنـد هر وقـت جبهه 
مي آمدنـد حقـوق و حـق مأموريت جبهـه را نمي گرفتند و به منـزل نمي آوردنـد. مي گفتند من 
نمـي دانـم کـه ايـن جنـگ حق اسـت يا ناحـق. ولـي نمي خواهـم پولي کـه به خـون جوانان 

وطن آغشـته اسـت به زندگـي ام و زندگي شـما بيايد.
 يادم هسـت از سـال 1352 که من همسـر ايشـان بودم و در همين خانه مسـتقر بوديم، 
هيچـگاه پولـي جزء حقـوق قانوني خـود به خانـه نياوردند. وقتي بحـث پرکيس و کارانه شـد، 
گفتنـد مـا جـز حقـوق چيـزي نخواهيم گرفت.من سـر و وضـع بيمـاران را مي بينـم. مالحظه 
مي کنـم کـه مريض هـا چقـدر فقير و ضعيف هسـتند. دوسـت نـدارم کـه پولي غيـر از حقوق 

رسـمي به زندگـي ام بيايد. 
بيمارسـتان هميشـه بـه ايشـان مي گفـت شـما عـالوه بر اينکـه به خـود ضـرر مي زنيد، 

ضررهايـي هـم بـه مـا مي رسـانيد که کاغذهـاي کارانـه و پرکيـس را پـر نمي کنيد.
 خانـم مهرنوش پيشـوا همسـر آقـاي دکتر طبيبيـان ادامه دادنـد که اگر چه آقـاي دکتر 
حـق و حقـوق ما را پايمال مي کردند ولي به بيماران خوب مي رسـيدند. گاهي ايشـان کشـيک 
نبودنـد، سـاير اطبـا بي وجدانـي مي کردند. بـه مسـافرت مي رفتند. سـر کشـيک ها نمي آمدند. 
رزيدنت هـا بـه خانـه ما زنگ مي زدنـد. آقاي دکتـر ُجوِر آنها را مي کشـيدند. البته ما خوشـحال 

بوديـم که خدمـت مي کنند. 
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يـک داسـتان هـم از زندگـي کاري ايشـان دارم. يـک وقت در يک کشـيکي که ايشـان 
مسـئول نبـود، رزيدنت هـا زنـگ زدنـد که يک مريض سـزارين اورژانسـي آمده اسـت. اسـتاد 
مربوطـه بـه تلفـن جواب نمي دهد. ايشـان به بيمارسـتان رفتنـد. اين خانم که همسـر يک نفر 
کارگـر بـود، بعـد از عمل به کما رفت. آقاي دکتر افسـردگي شـديدي گرفت. کمـا ادامه يافت.  
يـک روز بـه مـن گفت مهرنوش، ديشـب خـواب ديدم که بيمـارم از کما درآمده اسـت و 

هاتفي شـعري برايـم خواند که:
يوسف گم شده باز آيد به کنعان غم مخور

اي دل غم ديده حالت به شود
 فـرداي آن روز پرسـتار از بخـش مربوطـه زنـگ زد کـه مريض چشـم خود را بـاز کرده 
اسـت. دکتـر بـه بيمارسـتان رفـت و بازگشـت و گفت نه، بيمـار چشـمش را باز نکـرد. فرداي 
آن روز دوبـاره خبـر دادنـد کـه مريض چشـمش را بـاز کرده و حرکاتي داشـته اسـت. خالصه 
کنـم. دوران کمـاي بيمـار بعـد از دو مـاه تمام شـد. بيمـار کم کم خوب شـد و با حـال خوب از 
بيمارسـتان مرخـص شـد. روزي مـن و  آقـاي دکتـر به بيمارسـتان رفتيم. در محـل اطالعات 
بيمارسـتان ديـدم يک مـردي غريب روي پـاي دکتر افتاده و پاي او را مي بوسـد. خدا را شـکر 
مي کنـد کـه همسـر او کامـاًل بهبـود يافتـه و از محبت هـا و خدمـات دکتـر تشـکر مي کنـد. 
پرسـيدم او کيسـت؟ دکتر گفت کارگري اسـت، شـوهر آن خانمي اسـت که به اغما رفته بود. 
در قسـمت آخر وقتي مي خواسـتيم عکس هايي بگيريم، دکتر طبيبيـان با خانم مهرنوش 

پيشـوا کنار هم نشسـتند. دکتر شـعري براي خانم خواند:
همسر عزيز:

ز بس بديع جمالي، ز بس لطيف کمالي
ندانمت چه نويسم، بخوانمت به چه نامي  

اّما از نظر نژاد: 
گوهر پاك بيايد که شود قابل فيض

 ورنه هرسنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود.

خانم پيشوا در پاسخ گفتند:
 متشـکرم. ممنونـم. و دکتـر ادامـه داد اميـدوارم هر زن و شـوهري يار هم باشـند، نه بار 

هـم و تـا دقايـق آخر زندگـي به هم محبـت کنند.
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 نگارنـده )دکتـر حيدرپـور( اينجـا اضافه کـردم که جناب آقـاي دکتر طبيبيـان براي من 
امـروز عصـر و امشـب بسـيار مسـرت بخش بود. اگـر چـه کاري را انجـام دادم که در راسـتاي 
تاريـخ شـفاهي بيهوشـي ايـران بـود، مفتخـرم اعالم کنم خوشـحال شـدم کـه شـما را بعد از 

مّدت هـا زيـارت کـردم و از اينکـه توفيـق ديدار شـما را داشـتم خيلي خيلي خوشـحالم.
در پايـان جلسـه بـا آقـاي دکتر سـيد ولـي اهلل طبيبيـان راجع به دکتـر ولي اهلل حسـني از 
او پرسـيدم. گفت دکتر حسـني انسـان سـالم و فرهيخته و سـالمي بود. رزيدنت ما که شـد با 
عالقه منـدي کار کـرد و درس خوانـد، تـا متخصص بيهوشـي شـد. او را به عنـوان عضو هيئت 
علمـي جـذب کرديـم. خيلـي زحمـت کشـيد. وقتـي  آقـاي دکتـر رضا بهنيا بازنشسـته شـد، 
اعضـاي گـروه از مـن خواسـتند کـه من مدير گـروه بشـوم. به آنها گفتـم آقاي دکتر حسـني 
عالقـه دارد بـراي دانشـگاه و مـا دوندگـي کنـد. من پير شـده ام. همه بـه او رأي بدهيـد. البته 
دکتـر فراسـت کيش مخالفت کرد و کارشـکني هايي هم کرد، ولي دوسـتان بـه او رأي دادند. او 
بـراي آموزش بيهوشـي و بـورد و امتحانات تخصصي خيلي زحمت کشـيد. آدم رنج کشـيده اي 
هـم بـود. خيلـي از زندگـي کارگـري و دربدري هايش براي مـن صحبت کرده بـود. با اين همه 

زحمتـي که کشـيد دسـت آخـر در ميانه ايـام کرونـا، با ابتال شـدن به کرونا درگذشـت.
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اين گفتگو از مجموعه مقاالت مجله پادهش استخراج شده است.
  سرکار استاد تقاضا مي کنم خودتان را معرفی کنيد.

  دکتـر دهـش: مـن در مـرداد 1318 متولـد شـدم و راسـتش از همـان اوان بچگـي 
مي دانسـتم کـه مي خواهم پزشـک باشـم و هنوز هـم با خودم فکـر مي کنم، اگر قرار باشـد بار 
ديگـر بـر روي ايـن زميـن زندگي کنم، باز هم شـايد طـب را انتخاب کنم؛ چـون فکر مي کنم 
آشـنايي بـه شـرايط بـدن آدمـي پيچيده تـر از کليـة علومي اسـت کـه وجـود دارد، از مسـائل 

فضايـي گرفتـه تا جزئي تريـن مسـائل تکنولوژيک.
و اگـر آدم بتوانـد با اين کمپلکسـي که به آن »انسـان« مي گويند آشـنايي پيـدا کند، چه 
روحـي باشـد و چـه جسـمي، دسـتاوردي اسـت که در سـاير علـوم دقيق ديگر شـايد بـه اين 
زيبايـي پيـدا نشـود، به خصـوص چون در اينجا شـما بـا يک »موجود فعـال و زنده« سـر و کار 
خواهيـد داشـت. مـن هنـوز بر اين نظـر خودم اسـتوارم کـه »پزشـکي« يکـي از عالي ترين و 

واالتريـن رشـته هاي قابل مطالعه اسـت.

  از تحصيـل، مدرسـه و دبيرسـتان و دانشـکده و ادامـه بگوييد. لطفاً اندکـي نيز در مورد 
محيط خانوادگـي خودتان بفرماييد.

  دکتـر دهـش: من در 18 سـالگي ديپلم گرفتـم. در طول 12 سـال تحصيالت ابتدايي 
و متوسـطه شـاگرد خوبـي بـودم و مـدارس آن چنـان نامـداري هـم نرفتـم. سـه سـال ابتداي 
تحصيلم را در کرمانشـاه در دبسـتان شـاهدخت گذراندم و يک  سـال در تهران در مدرسـه اي 
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کـه خانـم بيرشـک، خواهر مرحوم دکتر بيرشـک، اداره مي کـرد درس خواندم، دو سـال هم در 
خرم آبـاد تحصيـل کردم.

پدرم افسـر ارتش بود و به دليل مأموريت هايي که داشـت نمي توانسـت در تهران باشـد. 
پـس از گذراندن 6 سـال تحصيالت ابتدايي، بقية تحصيالتـم را در تهران تکميل کردم.

پـدر مـن نظامـي و در نتيجه خيلـي هوادار تربيـت آلماني بـود و در تمام زمـان زندگيش 
هـم بـا مـا نظامي گونه برخـورد مي کـرد. بنابراين اصـرار داشـت فرزندانـش در خـارج از ايران 
و علي الخصـوص در آلمـان تحصيـل کننـد. در نتيجـه بـه من هم گفتنـد که بايـد در يکي از 
قديمي تريـن و مشـکل ترين دانشـگاه هاي آنجـا تحصيـل کني و بـا پرس و جوهايـي که کرده 
بـود مـن را به جنـوب آلمان و دانشـگاه »توبينگن« که در چهل کيلومتري جنوب اشـتوتگارت 

قـرار دارد و قدمتـي بيش از پانصد سـال دارد فرسـتاد.
ايـن همـان دانشـگاهي اسـت که زمانـي هـگل در آن تحصيـل کـرده بـود. هولدرلين، 
يکـي از شـعراي معـروف آلمـان در اين شـهر زيسـته و هنوز برج خانـة او به يـادگار نگهداري 
مي شـود. توبينگـن يـک شـهر دانشـگاهي بـود و از کل سـکنة صد و پنجـاه هزار نفـري آن، 
شـصت هزار نفر دانشـجو بودند و وقتي تعطيالت شـروع مي شـد، شـهر مي ُمرد و سـر و صداي 
جوان هاي دانشـجو که به شـهر جان مي بخشـيدند خاموش مي شـد. در چنين جايي شـخص 

نمي توانسـت سـرگرمي ديگري جز تحصيل داشـته باشـد. 
آمـوزش پزشـکي در سـال هايي کـه من تحصيل مي کردم در دو قسـمت بود: دو سـال و 
نيـم پيـش از کلينيـک براي علوم پايه مثل گياه شناسـي، جانورشناسـي، آناتومـي و فيزيولوژي 
در سـطح وسـيع و پـس از پايـان ايـن مـدت و گذرانـدن يک امتحان بـه نام »فيزيکـوم«، که 
در صـورت موفقيت در امتحان دانشـجو مي توانسـت بـه دورة کلينيک يا بخـش دوم تحصيل 

پزشـکي ارتقاء يابد.
قسـمت دوم، تحصيل 3 سـالة کلينيکي شـامل شـش ترم و هر ترم چهار ماه و نيم بود. 
بنابرايـن دانشـجو از دورة تحصيـالت سـه ماهـة بهـاره و تابسـتانه موظف بود کـه ترجيحاً در 

بيمارسـتان هاي دانشـگاهي يـا دولتـي و يا غير دولتـي کار کند و آمـوزش ببيند.

  و شما دورة فيزيکوم را در توبينگن گذرانديد؟
  دکتـر دهـش: مـن دورة فيزيکوم يا قسـمت پايـه اي پزشـکي را در 1957 در توبينگن 

آغـاز کـردم و در همـان شـهر امتحان فيزيکوم را سـر تاريـخ دو و نيم سـال گذراندم.
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  گويا همزمان کار نيز مي کرديد؟
  دکتر دهش: بله. در آن ايام و در تعطيالت در بيمارستان ها کار مي کردم.

  خاطره اي از آن دوره داريد که مايل به تعريفش باشيد؟
  دکتـر دهـش: هيـچ يـادم نمـي رود، اولين بـار به عنـوان دانشـجوي پزشـکي در يـک 
بيمارسـتان مذهبـي که تمام پرسـتارهاي آنجا راهبه هاي کاتوليک بودند شـروع بـه کار کردم. 
پـس از معارفـة اوليـه خـودم را بـا يک سـطل پـر آب و مواد شـوينده روبـه رو ديـدم. وظيفه ام 
شسـتن ميزهـاي پـاي تخت بيمـار بود،  يعني ميـزي کـه روي آن غذا سـرو مي کنند، تعويض 
مالفه هـاي بيمـار بـه روش مخصوصي که مثاًل دکمه هاي روبالشـي بيمار حتماً طرف راسـت 
ميـز بيمـار و به طرف سـر ميز باشـد که صـورت بيمار به آن برخـورد نکند، تغذية بيمـار - ولو 
به علـت عـدم توانايـي در بلع اين تغذيه بيش از يک سـاعت طول بکشـد - حمـام کردن بيمار 
و تعويـض مالفـه در بيمـاران فلج و کسـاني که قـادر به حرکـت نبودند، اين هـا وظايف کاري 

مـن بودند.
در آن ايـام ايـن وضعيـت خيلـي بـراي مـن گـران تمـام  شـد. بعـد از 3 هفتـه به عنـوان 
اعتـراض از رييـس بيمارسـتان وقـت مالقـات خواسـتم تـا باالخـره ايـن فرصت دسـت داد.

روز موعـود نـزد ايشـان رفتم. ديدم که هدنرس بيمارسـتان، »سيسـتر فردفينتس« هم با 
لبـاس سـورمه اي و کاله سـفيد مخصـوص راهبه هـا و ُزنّار بسـته بر کمر آنجاسـت! گله کردم 
کـه مـن به عنوان دانشـجوي پزشـکي و براي يـاد گرفتن امور مربـوط به بيمار به آنجـا آمده ام 
و قـرار نيسـت کـه بـه صـورت کارگر نظافتچـي کار کنـم. رييس بيمارسـتان قاه قـاه خنديد و 
گفـت، تـو غافل از آنـي که آنچه مي کنـي کارهاي مربوط به بيمار اسـت. هيچ وقـت نمي توان 
مربـي و مافـوق موفـق و خوبي بود اگر کارهـا را خودت پله پله تجربه نکرده باشـي و گره هاي 
کار را نشناسـي و اگر شـناختي آن وقت مي تواني به افرادي که با آنها سـر و کار داري آموزش 

بدهي. االن من واقعاً از آن سـختگيري ها بسـيار بسـيار متشکرم!
بـه ايـن ترتيـب مـا دانشـجوها آمـوزش و کار در آلمـان را شـروع کرديم. بعد از آن سـه 
هفتـه کمک رسـاني به صـورت کارگـر سـاده آرام آرام تزريقات عضالني و مدتـي بعد تزريقات 
وريـدي را بـه مـا آمـوزش دادند. ما را بر بالين بيمار عمل شـده به عنوان مسـؤول مي نشـاندند، 
کشـيک هاي شـبانه مي گذاشـتند و باالخـره مـا را پا به پا در تمـاس با مريض ها قـرار مي دادند 

و مسـؤوليت پذيري را به مـا مي آموختند.
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در دانشـگاه هاي آلمان رسـم بر اين بود که دانشـجو مي توانسـت براي تجربة روش هاي 
مختلف آموزشـي و فرهنگي و شـاگردي در مکتب اسـاتيد مختلف، شـهر خود را عوض کند. 
مـن پـس از پايـان دورة علوم پايه از توبينگن بـه فرايبورگ در جنوب آلمان رفتـم. در آن زمان 
دو اسـتاد بسـيار معـروف در تخصص هـاي داخلي و پاتولـوژي، صاحب کتـاب، در آنجا تدريس 

مي کردند. 
در طول 1 سـالي که من در دانشـگاه فرايبورگ بودم از محضر آنها خيلي اسـتفاده کردم. 
بعـد از گذرانـدن تـرم اول در فرايبـورگ، من دو امتحـان داخلي و پاتولوژي را نزد اين دو اسـتاد 
گذرانـدم تـا بتوانـم دانشـجوي بورسـيه شـوم. در آن زمان شـرايط جهانـي به گونـه اي بود که 

دانشـجو بـا زحمت بيش از حـد متعارف مي توانسـت از امکانات بهتري اسـتفاده کند. 
در امتحـان داخلي سـؤال مـن چگونگي انفارکتوس ميوکارد در نارسـايي عروق کرونر بود 
ولـي در امتحـان پاتولـوژي، اسـتاد از من سـؤالي راجع به پاتولـوژي نکرد، بلکه خواسـت بداند 
کـه مـن بعـد از 4 سـال حضـور در آلمان تا چه انـدازه با فرهنگ آلمان آشـنا شـده ام. به همين 
دليـل از مـن در مـورد »گوته«، شـاعر بزرگ آلمان – دوسـتدار حافظ و فلسـفه اش – پرسـيد! از 
موسـيقي دانان به نـام آلمـان سـؤال کـرد. مـن تـا آنجا کـه مي دانسـتم برايش گفتـم و برايش 

جالـب بود مـن از »ديوان شـرقي« گوته صحبـت کردم.
سـخن کوتاه، من توانسـتم از آن دو اسـتاد نمرة ممتاز بگيرم و اين امر پايه گذار بورسـيه 

شـدن من تا پايان تحصيل شـد.

  گويا دوباره به توبينگن برگشتيد؟
  دکتـر دهـش: بله. بعد از يک سـال به علـل خانوادگي دوبـاره از فرايبورگ به توبينگن 
برگشـتم؛ زيرا شـوهرم، دکتر ايرانپور جزني، دانشـجوي بورسـيه در توبينگن بود و قرار شـد تا 

مـا هـر دو نفر در توبينگن ادامـة تحصيل دهيم.

  چه سالي براي حضور در رشتة پزشکي امتحان داديد؟
  دکتر دهش: من به موقع در امتحان دولتي طب شـرکت کردم و در سـال 1964 موفق 
به گذراندن امتحان شـدم. پس از امتحان هر دانشـجويي مي بايسـت 2 سـال خدمت پزشـکي 
کنـد تـا ديپلم بگيرد و پزشـک عمومي شـناخته شـود. اين دو سـال را من در بيمارسـتان هاي 

»جنگل سـياه« و نيز در انسـتيتوي آناتومي توبينگن به ويژه روي سـتون فقرات کار کردم. 
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در بيمارسـتاني در شـهر کالـوس کـه در جنـگل سـياه قـرار دارد کار مي کـردم کـه نيمه 
شـبي بـراي گرفتن خون از کسـي کـه تصادف رانندگي کرده بـود مرا خبر کردنـد. در آن زمان 
پزشـک کشـيک موظـف بود از کسـاني که تصـادف مي کردند خـون بگيرد و بـه پليس بدهد 
تـا ميـزان الـکل موجـود در خون مشـخص شـود و بابت اين خونگيـري 30 مارك به پزشـک 

پرداخـت مي کردند.
من تازه ازدواج کرده بودم و شـوهرم در ايران در دانشـگاه ملي سـابق و شـهيد بهشـتي 
امـروز تدريـس مي کـرد و من براي پايان کارم در آلمان بودم. شـخص تصـادف کرده – جواني 
بسـيار بلنـد بـاال با لباس محلي مخصوص دامـادي – را در تابوتي قـرار داده بودند. هنوز بدنش 
گرم بود و من بايد از اين جسـد خون مي گرفتم. ناگهان ياد زندگي مشـترك خودم و شـوهرم 
افتـادم و آن قـدر متأثـر از ديـدن اين منظره و سرنوشـت شـدم که نتوانسـتم وظيفـه ام را انجام 
دهـم. به من معترض شـدند که شـما کشـيک بيمارسـتان هسـتيد و نمي توانيـد وظيفه تان را 
انجـام ندهيـد، ولـي مـن نه گوشـم مي شـنيد و نه مغـزم کار مي کـرد. گاه احساسـات چنان بر 
انسـان غالـب مي شـود کـه وظيفـه را فراموش مي کند. باالخره آن شـب پزشـک آزاد شـهر را 

خبـر کردند و کار انجام شـد.
فـردا صبـح رئيس بيمارسـتان بنده را خواسـت. بـه جاي اينکـه به تأثر مـن جوابي بدهد 
گفـت، مـن تـو را توبيـخ مي کنم چـون وظيفه ات را نتوانسـتي انجـام بدهي! کسـي که طبيب 
مي شـود ديگـر احساسـات بـراي وي محلـي از اعـراب ندارد و وظيفـه، وظيفه اسـت. من يک 

مـاه تمـام از رفتن به اتـاق عمل محروم شـدم.

  آيا توبيخ ديگري هم برايتان در کار بود؟
  دکتـر دهـش: توبيـخ ديگـرم اين بود کـه وقتي دورة زنـان را مي ديدم، در بيمارسـتاني 
کـه رئيـس آن کاتوليـک سـخت گيري بـود و خـودش هـم 7-6 بچه داشـت مشـغول به کار 
بـودم. دختـر جوانـي را بـراي زايمـان طبيعي آوردند و من مسـؤول انجـام آن شـدم. اين دختر 
از همـان ابتـدا شـروع کـرد به جيـغ زدن. فريادهايي مي کشـيد که توي سـر آدم زنـگ مي زد. 
هرچـه بـا او بـه ماليمـت صحبت کرديم کـه اين يک امـر طبيعي اسـت، تمام ايـن آدم هايي 
کـه مي بينـي همين جـوري به دنيـا آمده اند، مـادران هم متحمل بوده اند و چه بسـا بي شـماري 
در خانـه وضـع حمـل کرده اند، گـوش نمـي داد و همچنان فرياد مي کشـيد. در آخـر گفتم، اگر 

بـاز هـم فرياد بکشـي اين بالـش را مي گـذارم روي دهانت! 
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بـاز هـم جيغ کشـيد و من هـم بالش را گذاشـتم روي دهانش. اين کاري بسـيار ناپسـند 
و زشـت بـود و بـاز هم يـک ماه توبيخ شـدم!

همـة اينهـا آموزشـي بود. بـراي مريض بايد حوصله داشـته باشـي و آنها ايـن حوصله را 
در مـن عجـول کاشـتند؛ باالخـص به عنوان طبيب. من هميشـه بـا مريضم بسـيار با حوصله 

بـودم و ايـن را از آنهـا دارم. بعـد از آن هيچ وقت سـر مريضم داد نکشـيدم.

  تحصيالتتان در آلمان را چه سالي به پايان برديد؟
  دکتر دهش: به هر صورت تحصيل آلمان تمام شـد و سـال 1345 با مدرك پزشـکي 
عمومـي برگشـتم بـه ايـران و بالفاصله در بيمارسـتان هـزار تختخوابـي، امام خمينـي امروز، 
شـروع به کار کردم و رزيدنتي بيهوشـي را شـروع کردم. در آنجا دکتر محمداسـماعيل تشـّيد 

رئيس دپارتمان بيهوشـي بيمارسـتان بود.

  گويا عالقه تان به بيهوشي نيز از همين زمان آغاز شد؟
  دکتـر دهـش: از اينجا مي خواهم تاريخچة بيهوشـي را برايتان بگويـم. البته من ارادت 
فوق العـاده اي بـه زنده يـاد دکتـر تشـّيد دارم و فکـر مي کنم در محضـر او هم خيلـي چيزها ياد 

گرفتم. تاريخچة بيهوشـي را عماًل از او شـنيدم. 
بيهوشـي در ايـران بـا دکتـر فرّ شـروع مي شـود. دکتـر علي فر پايه گـذار بيهوشـي ايران 
اسـت. دکتـر فـر خواهرزاده اي داشـت به نـام دکتر مصري کـه او هم با دکتر فر در بيمارسـتان 
سـينا همـکاري مي کـرد. آن زمان بيمارسـتان هاي سـينا و پهلوي سـابق )امام خمينـي امروز( 
زيـر نظـر يـک مديـر گـروه اداره مي شـد. مديـر گروه هـم دکتر فـر بود. تـا اينکه دکتر تشـّيد 
از آمريـکا برمي گـردد و به عنـوان تحصيل کـردة آمريـکا سـعي مي کند متـد نوينـي را در ايران 
پيـاده کنـد. متـد، متـد تجسـس بـود و دکتر تشـّيد از همة شـاگردانش مي خواسـت کـه آن را 
دنبـال کننـد و نـوآوري داشـته باشـند و در کار خودش نـوآور بود. البتـه احترام دکتـر فر، دکتر 
مصـري و همـة پيشکسـوتان بـه جاي خـود، اما دکتر تشـّيد تحولـي در تاريخ بيهوشـي ايجاد 
کرد و بيهوشـي را از اينکه رزيدنت اسـتادي اجازه داشـته باشـد روزها به بيمارسـتان هاي ديگر 
بـرود و به جاي اسـاتيد، بيهوشـي بدهـد، تغيير داد. اسـاتيد فکر مي کردند که فول تايم هسـتند 
و کرسـي را نبايـد تـرك کننـد، بنابرايـن رزيدنت هاي سـال بـاال را بـه بيمارسـتان هاي ديگر 

مي فرسـتادند و آنهـا بيمـاران را اداره مي کردند. 
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دکتـر تشـّيد مخالـف صددرصـد ايـن سيسـتم بـود و از همين جا جنـگ اين دو گـروه به 
سـردمداري دکتـر فـر و دکتـر تشـّيد و تيمي کـه زير دسـت آنهـا کار مي کردند آغاز شـد.

دکتـر فـر هم يک ماشـين بيهوشـي درسـت کـرده بود بـه نام »ماشـين بيهوشـي دکتر 
فـر«، کـه البتـه نسـل امروز هيچ کدام را نمي شناسـد. مـا در آن زمان بـا اتـر و گاز کلروُفرم کار 

مي کرديـم. داسـتان برمي گـردد بـه پنجاه سـال پيش.
خـوب بـراي آن زمـان کار خوبـي بـود. چند سـال بعـد، دکتر تشـيد مديرگروه بيهوشـي 
دانشـگاه تهـران شـد. دکتـر تشـّيد تحولـي در نظام علمي بيهوشـي ايجـاد کرد. اولين کسـي 
بـود کـه کنفرانس هـاي روز پنج شـنبه را اجبـاري کـرد، يعنـي کالس براي رشـتة بيهوشـي و 
سيسـتم بيهوشـي را به اين ترتيـب نو کرد. در اين کالس ها سـخنران بايد بـا آخرين داده هاي 
آن مطلـب، حـاال از هـر ژورنالـي که درمـي آورد، مسـلّح مي بود. يادمان باشـد کـه در آن زمان 
اينترنـت وجـود نداشـت و ما اگر زرنـگ بوديم پـول مي داديم و مجالتي مثـل بريتيش ژورنال 
يـا مجلـة Anesthesia. Analgesia يـا امريکـن ژورنـال را، يـا هر کس بر حسـب زباني 
کـه مسـلط بـود، آبونه مي شـديم و مطالـب روز آن زمان را در سـر کالس آن پنج شـنبه مطرح 

مي کرديم.

  از قرار معلوم دکتر تشيد نظرات خاص خود را داشتند؟
  دکتـر دهـش: دکتـر تشـّيد مخالـف صددرصـد رفتـن رزيدنـت بـه بيمارسـتان هاي 
خصوصـي شـهر در زمـان تحصيـل  بـود. مي گفـت که رزيدنـت بايد در بيمارسـتان آموزشـي 
فول تايـم باشـد. مـن هم کـه فول تايم هسـتم همين جا مي نشـينم و از جايم تـکان نمي خورم 
و تـا آخريـن روزهايـي کـه در بيمارسـتان به عنـوان اسـتاد دانشـگاه تهـران کار مي کـرد، سـر 
حرفـش ايسـتاد. تـا اينکـه در اواخـر دورة خدمتـش بـه اصـرار در بيمارسـتان مهر مشـغول به 
کار شـد. بـه هـر صـورت او در مـورد آمـوزش زمان خودش بسـيار سـخت مي گرفت و بسـيار 

عالقه منـد بـود کـه شـاگردانش را به خـارج از ايران بفرسـتد. 
مثـاًل سـال 1352، بعـد از رسـيدن خـود مـن بـه دانشـياري گفت کـه تو بايـد يک چيز 
جديـد يـاد بگيـري. گفت کـه اينها کـه در ايران يـاد گرفتي به جاي خـود؛ و من به اسـکاتلند 
رفتـم و دورة بيهوشـي قلـب بـاز را که تـازه در عالم جراحي مد شـده بود گذرانـدم. يا مثاًل من 
در مـورد pain بسـيار کار کـرده بـودم ولـي چـون آلمان ها بيشـتر مـن را مي پذيرفتنـد؛ براي 
دوره اي کـه در دانشـگاه »گيسـن« بـراي pain دايـر کرده بودند بـه آنجا رفتم و بـراي اولين 
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بـار طـب سـوزني را در آنجـا ديـدم. هميشـه طب سـوزني به عنوان چيـزي کـه ارزش علمي 
نـدارد بـراي مـن جا افتاده بود. آنجا که رفتم ديدم اشـتباه کرد ه ام، براي اينکه اسـاتيد دانشـگاه 
»گيسـن« بخشـي را به طب سـوزني اختصـاص داده بودند. از سـال 1352 به بعـد، 3-2 دوره 

بـراي گذرانـدن دورة درد بـه دانشـگاه هاي آلمـان رفتم اما قانع نشـدم.
در ايـن فاصلـه انقـالب شـده بـود و وضعيـت دانشـگاه ها مقـدار زيـادي بـه هـم خورده 
بـود، بودجه هـا کم شـده بود و کسـي را بـه خارج از ايـران نمي فرسـتادند. حتي داسـتان ارتقاء 
هـم مسـکوت گذاشـته شـده بـود. به طـوري کـه يـک کتـاب تحـت عنـوان »فيزيـک براي 
آنستزيسـت ها« را بنده و آقاي دکتر مصطفوي )که االن در بيمارسـتان آراد مشـغول هسـتند( 
و دکتـر ياسـمي ترجمـه کرديم و قـرار بود دانشـگاه تهران اين کتـاب را چاپ کند. چـون اواًل 
مـا خودمـان بودجة چاپ کردنش را نداشـتيم و دوم اينکه اين کتاب ارزش دانشـگاهي داشـت 
کـه نمي شـد به عنوان کتاب شـخصي به بـازار فرسـتاد، براي اينکـه خوانندة بسـيار محدودي 
داشـت. اين کتاب دقيقاً در جريان انقالب ترجمه شـد، دانشـگاه با ما قرارداد هم بسـت، نسـخ 
را از مـا گرفتنـد و بعـد کتـاب گـم شـد. در اين فاصلـه آقاي دکتـر مصطفوي گفتند، دانشـگاه 

بي دانشـگاه، مـن مي روم دنبال کار خصوصي. ايشـان انسـان بسـيار فرهيختـه اي بودند.
دکتـر نادر ياسـمي هم که پسـر علي اکبر ياسـمي، نقاش معـروف اسـت کار را ول کرد و 

گفـت، من اصاًل ديگر کار پزشـکي دوسـت نـدارم و رفت دنبال کار نقاشـي.
در نتيجـه نسـخه هاي کتـاب کـه گم شـد من مانـدم و خـودم. ديـدم ديگر دوبـاره توان 
نوشـتن از سـر نـوي ايـن کتـاب قطور را نـدارم. بـراي اينکه ترجمة ايـن کتاب دو سـال طول 
کشـيده بـود، دو سـال کار شـبانه! روزهـا کـه وقـت نبـود، بـراي همين شـب ها مي نشسـتيم 
بـه ترجمـه. امـا خـودم از ايـن کتـاب چيزهـاي زيادي يـاد گرفتـم. بـراي همين در تمـام اين 
سـال هايي کـه در دانشـگاه تهـران بـودم تدريس فيزيک بـا من بود چـون از آن کتاب بسـيار 
آموختـه بـودم. ناگفتـه نمانـد وقتي در اسـکاتلند بـودم يکـي از آموزش هـاي آنها ايـن بود که 

متخصـص بيهوشـي بايـد فيزيک يـاد بگيـرد و در البراتوار فيزيـک کار کند.
اما برگرديم به سـر تاريخچة بيهوشـي. نتيجه اين شـد که تيم دکتر فر و تيم دکتر تشـّيد 
براي اينکه درگيري آموزشـي نداشـته باشـند، به ترتيب به دو بيمارسـتان سـينا و بيمارسـتان 
امـام خمينـي امـروز منتقـل شـدند. بعـد هم که دانشـکدة پزشـکي، تبديـل بـه دپارتمان هاي 
کوچک تـر شـد و هـر کـدام از بيمارسـتان ها آزادي عمـل بـراي خودشـان پيدا کردنـد و بدون 

وابسـتگي به سـايرين در تمام قسـمت ها شـروع به آموزش مسـتقل کردند.
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مثل اينکه »دانشـکده هاي پزشـکي« ايجاد شـده باشـد. کشـمش آن دو نفر هم آرام آرام 
فروکـش کـرد و ديگـر هـر کدام شـيوة خـود را ادامـه مي دادند. امـا حقيقت اين اسـت که هر 
دو گـروه بـه گـردن بيهوشـي ايـران واقعاً حق بسـيار دارند. حـاال اگر حق و حقوق بيهوشـي را 
نتوانسـتند احيـا کننـد و هنوز اجتماع ما بيهوشـي را يک بخـش از جراحي مي دانـد نه به عنوان 

يک رشـتة مسـتقل، موضوع ديگري است.
بـا شـهامت بايد بگويـم، جراح بايد بداند که آنستزيسـت فقط يک روشـن کنندة ماشـين 
بيهوشـي نيسـت، بلکـه خيلي کمک ها بـه جـراح و بيمـار از او برمي آيد و خيلـي وقت ها جراح 

بايـد نظـر آنستزيسـت را در تصميم گيري خـود دخيل بداند.

  بيماران چندان با رشتة بيهوشي و مراقبت هاي ويژه آشنا نيستند؟
  دکتـر دهـش: بلـه. مريـض بايـد بـا متخصـص بيهوشـي خـودش آشـنا شـود و او را 
بشناسـد. آنستزيسـت اغلـب اين امـکان را پيدا نمي کنـد چون هنوز که هنوز اسـت متخصص 
بيهوشـي بـا بيمـار در تمـاس قـرار نمي گيرد، مگـر وقتي کـه بيمار در اتـاق عمل باشـد و اين 
يـک نقيصـة کار ما اسـت که مسـألة pre-op در فرهنگ پزشـکي ما جا نيفتاده اسـت. چون 
اصـاًل امکانـات اجتماعي ما اجازه نمي دهد که بيمار يک روز قبل در بيمارسـتان بسـتري شـود 

و شـما امکان رسـيدگي به حالش را داشـته باشـيد. 
گاه اتفـاق مي افتـد کـه مريـض ناشـتا همـان روز از خانـه مي آيد و شـما ديگـر فرصتي 
نداريـد کـه او را ببينيـد. يعنـي ملغمـه اي اسـت از گرفتاري هـاي اجتماعـي. با مريـض هم که 
صحبـت مي کنيـم مي گويـد هزينه هـا خيلـي باالسـت يـا شـرايط زندگـي من خيلـي محدود 
اسـت، مثاًل کسـي نيسـت از فرزنـد کوچکم نگهـداري کند و مـن نمي توانم يـک روز قبل در 
بيمارسـتان بسـتري شـوم. در حالي که بايد شـما چندين سـاعت قبل از عمل در بيمارسـتان 
بسـتري شـويد تـا آرامش و آشـنايي بـا محيط بيمارسـتان پيـدا کنيد، اگـر نه ميزان اسـترس 
در بيمـار بسـيار بـاال خواهـد بـود و همين اسـترس هاي مريض اسـت کـه گاه کار متخصص 
بيهوشـي را بسـيار دشـوار مي کنـد، به خصـوص در مقايسـه با يک مريـض آرام که شـما قباًل 

ديـده باشـيد و بـا او حرف هايتان را زده باشـيد.
هيـچ يـادم نمـي رود کـه در زمـان فعاليـت خودم جـراح ارتوپـدي بـود کـه روزي از من 
پرسـيد کـه بيماري دارم که نزديک بيسـت سـال اسـت که به علـت آرتروز شـديدي که تمام 
بدنـش از جمله سـتون فقرات او را درگير کـرده، در رختخواب افتاده؛ دائمـاً درد دارد، ضد دردها 
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ديگـر اثـر ندارنـد و خانـواده اش که مسـؤول او هسـتند به سـتوه آمده انـد. گفتم چـه کار کنم؟ 
گفـت راضـي اش کنيـد کـه عمـل شـود. گفتـم خـوب بگوييد بيايـد تا بـا هم صحبـت کنيم. 
مريـض آمـد و صحبـت کرديم. گفتم، خانم شـما دائم صحبـت از اين مي کني کـه از بس درد 
کشـيده اي از زندگـي سـير شـده اي. خوب يـک امکان به خـودت بـده، دل به دريا بـزن، همه 
بـراي موفقيـت شـما دسـت به دسـت هـم مي دهيـم. اگر هـم کاماًل بدون درد نشـدي شـايد 
درد در حـد تحملـت بشـود و احتيـاج نداشـته باشـي کسـي دايـم تو را تر و خشـک کنـد؛ اين 
زندگـي واقعـاً زندگـي نيسـت. دائـم دردمندي و به علت اسـتفادة زيـاد از مسـکن ها عارضه دار 

هم شـده اي.
بـه قـدري ايـن صحبت سـاده روي او تأثير کـرد که ايـن زن با رضايت خاطـر قبول کرد 
کـه عمـل شـود. البته عمل هم موفقيتي نداشـت براي اينکـه در حدي درگيري سـتون فقرات 
شـديد بـود کـه با امکانـات آن زمـان کار زيـادي نمي توانسـت صـورت بگيرد. به هـر صورت 
مريـض از دسـت رفـت امـا در حالـي از دسـت رفـت کـه خودش بـا رضايـت ايـن راه را قبول 
کـرده بـود. يعنـي مي خواهـم بگويم ارتباط آنستزيسـت بـا مريض خيلـي مي تواند بـه آرامش 

او کمـک کند.
اينهـا بخشـي از تجربيـات مـن اسـت و اگر قـرار بود مـن روزي جـوان مي شـدم و براي 
آمـوزش مجـدد بيهوشـي تصميـم مي گرفتـم، صد درصـد مي گفتـم که متخصص بيهوشـي 
بايـد مريـض را روز قبـل از عمـل ببينـد و ايـن آرامـش را بايـد از روز قبـل به بيمـار بدهد. در 
اين صـورت مريض شـما را مي شناسـد. بيهوشـي تنها رشـته اي اسـت کـه مريض هيـچ گاه از 
وجـودش خبـر نـدارد. در حالـي کـه بزرگ تريـن خدمت هـا را در طـول عمـل جراحـي و طي 
چهـل و هشـت سـاعت بعـد از آن به بيمار مي کنـد. نمي خواهيـم از او تقدير شـود ولي حداقل 

قـدرش را بدانند.

  شما دوره هاي تحصيلي متعددي را پشت سر گذاشته ايد؟
  دکتـر دهـش: وقتـي سـه مرکـز درد را در آلمـان ديـدم بـه دکتـر تشـّيد گفتـم کـه 
اگـر موافقـت کنيـد مـن بـه پکـن بـروم و ببينم صحـت و ُسـقم طب سـوزني چه طور اسـت. 
ايشـان موافقـت کرد. بـراي انجام امور مالي پيش معاونت اداري مالي وقت دانشـکدة پزشـکي 
رفتـم. غم انگيـز اسـت کـه بگويم ايشـان قبـاًل در بيمارسـتان شـريعتي بودند و مـا يکديگر را 

مي شـناختيم. ايشـان بعـد از ورود مـن بـه اتاق حتي سـر بلنـد نکرد!
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رفتـم نشسـتم و گفتـم کـه مـن آمـده ام تقاضـاي رفتن بـه پکن بدهـم. همان طـور که 
سـرش پاييـن بود گفـت که نمي شـود! گفتم چرا؟ تـا اينجا همة مسـؤولين موافقـت کرده اند؟ 
گفـت، چون شـما يک زن تنها هسـتيد يا بايد با همسـرتان برويـد يا با برادرتـان. ناگفته نماند 
کـه مـن هميشـه ايـن صراحـت لهجـه را داشـتم، گفتم شـما به جـاي اينکـه به عنـوان يک 
مسـلمان بـه دنيـا بگوييـد کـه زن مسـلمان با اتـکاء به نفس هـر چه بيشـتر مي توانـد به هر 
جـا کـه آموزشـي هسـت بـرود و مي تواند هر چيـز خوبي را که بـه درد مملکتش مي خـورد ياد 

بگيـرد و سـر بلنـد برگـردد، مي گوييـد کـه بنده به اين سـن و سـال قّيـم مي خواهم؟!
بعـد از آن فقـط آخريـن کالم ايشـان را مي شـنيدم کـه مي گفتنـد در اسـرع وقـت انجام 

مي شـود.

  استاد، pain را آن سال ها در دانشگاه دنبال نکرديد؟
  دکتـر دهـش: چـرا، دنبال کردم، ولي گفتند بودجه نمي رسـد. ما حداقـل دو تخت و دو 
نرس احتياج داشـتيم و الزم بود که من در گروه بيهوشـي به جاي هفته اي 5-4 روز، سـه روز 
کار کنـم و سـه روز را در مرکـز pain بگذرانـم. موافقت نشـد. من مطب باز کردم. چهار سـال 
در مطـب ايـن کار را دنبـال مي کـردم و درمان درد با طب سـوزني محض را با موفقيت بسـيار 
بـاال انجـام مـي دادم. امـا بعد از چهار سـال خـودم دچـار پنوموتوراکس خودبه خودي شـدم که 
گفتنـد بايـد از فعاليت هايم کـم کنم. من همزمـان فول تايم دانشـگاه تهران بودم، بيمارسـتان 
مدائـن هـم کار مي کـردم، مطـب هم داشـتم و عضو فرهنگسـتان هم بـودم. يعني از سـاعت 
شـش که بيدار مي شـدم تا 9 شـب يک سـره مشـغول بودم. از مطب هم يادگاري هاي بسـيار 
قشـنگي دارم. يـک قاليچـة ديـواري که رويش نوشـته»يا علـي)ع(«، دارم از مريضـي که بعد از 
سـال ها از کمـردرد خالص شـده بود. يـا ژاکتي که هنوز نگهش داشـته ام و به يـاد آن مريض 
مي پوشـم کـه با دسـت خـودش بافته بـود چون مچ دسـت هايش درد مي کـرد و بعـد از آمدن 
بـه مطـب من خوب شـده و توانسـته بود دوباره بافتنـي ببافد. بعد از اين ماجرا متأسـفانه مطب 

pain را کنار گذاشـتم.

  فرموديد بيهوشـي نتوانسـته خـودش را در ايران از جراحي کاماًل جـدا کند. اصاًل اولين 
کسـاني که بيهوشـي دادند چه کسـاني بودند؟ اولين دسـتياران بيهوشـي چه گونه اين رشـته را 

شناختند و انتخاب کردند؟
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  دکتر دهش: قبالً در ايران زير دسـت دکتر علي فر پرسـتاراني تربيت مي شـدند و آنها 
بيهوشـي مي دادنـد. به تدريـج دکتر فـر همکارانـش از جمله دکتر مصـري را براي سرپرسـتي 
بـه بيمارسـتان هاي نـه چنـدان زيـاد آن زمان تهـران مي فرسـتاد. در ادامه تصميـم گرفتند که 
ماننـد سـاير رشـته ها رزيدنـت بگيرنـد. ابتـدا بيهوشـي چندان شـناخته شـده نبود و مشـتري 
 چنداني نداشـت، کم کم متقاضي زياد شـد و به تدريج امتحاني براي ورود دسـتياران گذاشـتند.

  چه طـور جراح هـا شـما را پذيرفتند؟ تا روز قبل يک پرسـتار تنها هم بيهوشـي مي داده 
و بعد؟

  دکتـر دهـش: اينجـا بود که شـما وارد چالش مي شـديد! يـادم نمي رود، در بيمارسـتان 
هـزار تختخوابـي، جراحـي بود که در بيمارسـتان مداين هـم همکار من بـود. او خيلي به اينکه 
از نواده هـاي کريم خـان زنـد اسـت مي نازيـد و تکبـر و غـروري داشـت. روزي در اتـاق عمـل 
بي جهـت بـه پرسـتار اتـاق عمل پرخـاش کرد که چرا وسـيله کم گذاشـتي و ديـر آمدي، مگر 
نمي دانـي مـن کـي هسـتم، مـن نـوادة زنـد وکيلم. مـن بـه او گفتم فالن کـس، ما هـر کدام 
عقبه هـاي يـک سلسـلة شاهنشـاهي هسـتيم. اگـر بخواهيد من هـم نوادة نادر شـاه افشـارم، 
ولـي ايـن هيـچ افتخاري نيسـت. او  هم فردي بود ظالم به زمان خودش. اين شـهرتي نيسـت. 
چون نوادة فالن کس هسـتي همه بايد به شـما سـرويس بدهند، چنين چيزي نيسـت. شـما 
هـم يـک جراح هسـتي مثـل همه، آن خانم هـم به موقع آمده و آن قدر هم که وسـيله داشـته 
گذاشـته، اگـر کمبـودي داريـد او مسـؤول نيسـت. برويد با مسـؤول صحبـت کنيـد و در اتاق 
عمل هم فرياد نکشـيد! مي دانيد، به خصوص اگر قرار اسـت با جراحي چالشـي داشـته باشـيد 

هم طـراز سـواد او باشـيد تا بدانـد تفوقي بر شـما ندارد!

  دوران دستياري را با گذشته مقايسه مي کنيد؟
  دکتـر دهـش: مـن در جريان وضعيت رزيدنتي االن نيسـتم. امـا در زمان من وضعيت 
رزيدنتي بيهوشـي بسـيار بهتر شـده بـود. رزيدنت بيهوشـي موظف بـود مثل سـاير رزيدنت ها 
پنج شـنبه سـر کالس بـرود، حضـور و غيـاب داشـت، مطلبي که ارائه مي شـد در هفتـة بعد به 
صـورت تسـت هاي کوچکـي سـؤال مي شـد و اگر سـاعت کافـي را در کالس نگذرانـده بودند 
از امتحـان محـروم مي شـدند. وقتي مي ديديم رزيدنت عالقه مند اسـت، اسـاتيد بيشـتر تالش 

مي کردند.



اترخي بيهوشي اریان
196

  اجـازه دهيـد بـار ديگـر به گذشـتة دورتـر برگرديـم و به دانشـگاه توبينگن، دانشـگاه 
خاصـي بـه  ويژه در فلسـفه اسـت. عالوه بر هـگل، براي مثـال مارکس، هايزنبـرگ و بزرگان 
ديگـري نيـز برهـه اي در آنجـا بوده اند. در نتيجـه، جدا از زمينة پزشـکي جاي خاصي اسـت از 

لحـاظ علمـي. آيـا خـارج از حيطة خاص پزشـکي با اين مجموعه آشـنايي داشـتيد؟
 Universitatstadt دکتـر دهـش: ببينيد، شـهرهاي اين چنيني در آلمـان به عنـوان  
يعني »شـهر دانشـگاهي« شـناخته مي شـوند. اعم از کنفرانـس، مباحثات، اطالعـات عمومي، 
شـعر، ورزش، فلسـفه؛ شـش شـب در هفته، هر شـب در اين شـهر خبري بود. البته آن زمان 
يـک دوران طاليـي بـود که ديگر برنمي گردد. االن شـما براي تفسـير يک تئاتر نيـازي نداريد 
دور هـم بنشـينيد. کافـي اسـت در اينترنـت بگرديـد تا تفسـير تئاتـري را که ديشـب ديده ايد 
پيـدا کنيـد. آن زمـان چـون شـهر کوچـک بود همـه مثـل خانـواده بودنـد. راديـو و تلويزيون 
چنـدان فعالـي در شـهر نبـود و در نتيجه بحـث رويدادهايـي را که در شـهر اتفـاق مي افتاد به 

آمفي تئاترهـا منتقل کـرده بودند.
دانشـجويان، در ايـن مکان هـا، به صورت تلفيقي از رشـته هاي مختلف نظرات خودشـان 
را مي گفتنـد. هيـچ يـادم نمـي رود کـه در گروهي دانشـجويي عضو بـودم که در آخـر هفته ها 
بـراي شناسـاندن آلمـان علي الخصـوص بـه دانشـجويان خارجي بـه ديدن يکي از شـهرهاي 
آلمـان مي رفتنـد. اما شـرطي وجود داشـت کـه بايـد در ايـن گردهم آيي ها کتـاب مي خواندند. 
کتابـي بـه اسـم »مـرگ در ونيـز« اثـر تومـاس مان يکـي از آنهـا بـود و جالب بـود که بحث 
فلسـفة ايـن کتـاب را از ديدگاه رشـته هاي مختلف مثل پزشـکي، فلسـفه، فيزيـک، معماري، 

هنـر و غيره مي شـنيديم.

  در جامعـة پزشـکي امـروز، دانـش خيلي کليشـه اي، محدود و بسـته ديده مي شـود در 
حالي کـه در نسـل قديـم اين طور نبوده اسـت. شـخصيت ها بيشـتر چنـد وجهي بوده انـد. حال 

نظـر شـما را مي خواهيـم بدانيـم. چرا چنيـن وضعيتي پيش آمده اسـت؟
  دکتـر دهـش: مـن حتـي در زندگي شـغلي بـا آدم يک بُعـدي نمي توانـم زندگي کنم 
چـه برسـد بـه زندگـي خصوصـي. از آدم هـاي يک بُعـدي يـا تکنوکرات ها نه مي شـود چيزي 
يـاد گرفـت نـه مي تـوان با آنها صحبتـي کرد؛ و علـت آن احتمااًل پيشـرفت تکنولوژي اسـت.

مـن شـوهرخواهري دارم که دانشـمندي اسـت در زمينة اصـالح ژنتيکـي در گياهان. اما 
ايـن فـرد يک انسـان تک بُعدي اسـت. وقتي مي خواهي با او حرفي از شـعر و موسـيقي بزني، 
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بلنـد مي شـود و مي گويـد مـن وقـت نـدارم. از طرفـي ايـن گـروه، scientist و تحليلگرند و 
سـازندة علـم و تکنولـوژي روز هسـتند. امـا به عنوان يک بشـر آزاد فکر نمي کنم هم نشـيني با 

آنها چندان دلنشـين باشد.

  عالئق خودتان گذشته از پزشکي در چه زمينه هايي است؟
  دکتر دهش: به شدت عالقه مند به شعر، نقاشي و ادبيات ام.

  اجـازه دهيـد بـاز بـه گذشـتة دور برگرديـم. دقيقـاً چه سـالي به ايـران بازگشـتيد و با 
همسـرتان زندگـي خانوادگـي را پـي گرفتيد؟

  دکتـر دهـش: سـال 1342 برگشـتم و ازدواج کـردم. هميشـه هـم عاشـق شـغلم و 
کارم بـودم. ايامـي را کـه در خدمـت دانشـگاه تهـران و بيمارسـتان خصوصـي بـودم به عنوان 

خوش تريـن ايـام زندگـي ام مي دانـم و کمبـود آن را االن شـديداً حـس مي کنـم.
مـن بـه علـت بيمـاري همسـرم و درمان هـاي دشـوار و طوالنـي او در خـارج از کشـور 

مانـدگار شـدم وگرنـه دوسـت نداشـتم بـه ايـن زودي کارم را کنار بگـذارم.

  لطفاً در مورد فعاليت هاي پژوهشي تان بفرماييد؟
  دکتـر دهـش: مقاالتـي کـه نوشـتم، اغلـب در مجلـة انجمـن بيهوشـي، مجلـة نظام 
پزشـکي و مجلـه اي کـه زيـر نظـر پيتر سـافار در بيروت چاپ مي شـد، چـاپ شـده و دو مقاله 
هـم در BJA داشـتم. يک کتاب فيزيک براي آنستزيسـت ها داشـتم کـه در موردش صحبت 
شـد و کتـاب ديگـري بـا عنـوان »هيپوترمي« و کتـاب آخر هم که بـا عنوان »جشـنواره دکتر 

تّشـيد« نوشتم.
بيشـتر مقاالتـي که نوشـتم تـا دوران دانشـياري ام بـود. بعـد از 1357، نوعي رکـود براي 
تهيـة کتـاب و مجلـه حاکـم شـد. اينترنتي نداشـتيم، مجلة چنداني هـم ديگر نمي آمـد، کتاب 

هـم اگـر از خـارج بـا خودتـان مي آورديد و افسـت مي شـد، در دسـترس بود.

  شـما در طـول زندگـي بـا چنديـن فرهنـگ مختلـف آشـنا شـده ايد. وقتـي کـه ايـن 
فرهنگ هـا وارد حيطة دانش مي شـوند شـما چـه تفاوت هايـي در آنها مي بينيد. نحـوة آموزش 

دانشـجويان در ايـن فرهنگ هـا و...، تفاوت هـا و مزيت هـا را چه طـور مي بينيـد؟
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  دکتـر دهـش: از اينجـا شـروع کنـم کـه چـرا حتي زمانـي که امکانـات مالـي هم در 
اختيارمـان بـود طـوري تحصيل نکرديم که يـک خارجي اعم از اروپايـي و آمريکايي و چيني و 
ژاپنـي مي کنـد! من از تجربة سـاليان خـودم مي گويم و چون نسـل امروز ايران را نمي شناسـم 

بنابرايـن اين نسـل را از صحبتم حـذف مي کنم. 
در زمانـي کـه من در ايران مسـؤوليت و کار دانشـگاهي داشـتم، مي ديـدم که پيگيري ما 

شـبيه آني نيسـت که يـک اروپايي يا آمريکايـي دارد.
مدتي که در فرهنگسـتان علوم مسـؤوليتي داشـتم هميشـه مي گفتم اين قـدر امکانات و 
وسـايل را مسـؤول ندانيم، مسـؤول خود ما هسـتيم. ما پيگير نيسـتيم، ما نوآور نيسـتيم، ما در 
طـول قـرون و اعصـار يـاد گرفته ايـم که رونويسـي کنيـم. کلية کتبي کـه داريم بـه جز کتب 
ادبي مـان همـه را رونويسـي مي کنيـم. مـا هيچ کـدام ابداع گـر نيسـتيم. اگـر هم معلـم خوبي 
بوديـم، آن کتـاب را خـوب فهميديم، ولي آن کتاب مال ما نيسـت. مثالً آقـاي »ميلر« خودش 

بـه آزمايشـگاه رفتـه، نظـر مال خـودش بوده که چـه بکند. ما نظـر او را دنبـال مي کنيم. 
کتـاب »وايلـي« کتـاب مرجـع آن زمـان بيهوشـي بود. مـا نظر آنهـا را دنبـال مي کنيم. 
بايـد بگويـم علت جهشـي کـه آمريـکا دارد، به عنوان سـرآمد همة کشـورها در علـم، نوآوري 
آنهاسـت. مـا ايـن نـوآوري را هنـوز نتوانسـته ايم در کشـور خودمان پيـاده کنيم. ژاپـن و چين 
بسـيار موفق انـد، امـا آنهـا هم نوآور نيسـتند. آمريـکا با وجود قرض بسـيار زيادي کـه به بانک 
جهانـي دارد، بودجـة نـوآوري اش دسـت نمي خورد و در آنجا اگر شـما به عنوان اسـتاد دانشـگاه 

تئـوري و سـخن جديدي ارائـه ندهيد، عذر شـما را خواهند خواسـت!

  جايگاه متخصصان بيهوشي در آمريکا چه تفاوتي با اينجا دارد؟
  دکتـر دهـش: از نظـر معلومات تخصصي، بنيـادي  و پايه اي تر ياد مي گيرنـد، مثاًل اگر 
شـما بـه يـک متخصص بيهوشـي در آنجا بگوييد سـيکل کربـس را بگو، به سـهولت خوردن 
يـک ليـوان آب برايتـان مي گويـد، امـا از هـر کـدام از ما بپرسـيد نمي دانيـم کدام مـواد با هم 
واکنـش مي دهنـد و محصـول چه خواهد بود. ما مقلدهاي بسـيار خوبي هسـتيم و البته بسـيار 

باهـوش. فکـر مي کنيد در ناسـا چند ايرانـي مقام هاي کليـدي دارند؟

  در مـورد آمريـکا گفتيد. آمريکا کشـور جواني اسـت و به عبارتي خودبنيـاد، اروپا هم به 
هميـن شـکل، هر دو فرهنگ هايي هسـتند کـه از قديم بـدون توليد در عرصه هـاي گوناگون 
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قـادر بـه سـرپا مانـدن نبودنـد. بـه هـر حـال در زمينة علمـي ما هم بـه ناچـار بايد بـه همان 
سـمت توليـد برويـم. آيـا شـما زمينه هـاي آن نـوع فرهنـگ توليـد در زمينه هاي علمـي را در 

اينجـا مي بينيد؟
  دکتـر دهـش: بـا شـناختي که شـخص مـن از جامعة علمـي ايـران دارم، شـايد براي 
ايجـاد تحـول در جامعة علمي ايـران در زمينه هاي علمي مختلف بايد اول اسـاتيدي که در هر 
جـاي جهـان در نـوآوري سـرآمدند بـه ايران دعوت شـوند تا به جاي سـي شـاگرد، به سـيصد 

شـاگرد بياموزنـد، به جـاي اينکه تک تـک افراد بـه خارج ايـران بروند.
جامعـة علمـي مـا احتيـاج بـه تکانـدن دارد. دانه دانه شـاگرد فرسـتادن، تکاندن نيسـت. 
البتـه آن هـم متـد بـدي نيسـت امـا وقتـي آن يـک شـاگرد برمي گـردد، پويـش نمي کند که 
»چـرا« آن  کار را مي کردنـد، بلکـه فقـط »آن کار« را آموزش مي بيند و با خـودش مي آورد و باز 
همـان آش و همـان کاسـه و ايـن عـالج واقعي جامعة ما نيسـت. اگر اسـاتيدي را دعوت کنند 
کـه در زمينه هـاي مختلـف براي آمـوزش »متدولـوژي و نگرش بـه تحقيق«، آمـوزش دهند 
بعـد از گذشـتن يک نسـل يـاد مي گيريـم و آن موقـع اين فرهنگ جـا مي افتد. عـالج جامعه 
ايـن اسـت که اسـاتيد شـناخته شـدة نوآور خـارج از امور سياسـي به ايـن مملکت بياينـد و در 

دانشـگاه ها زيـر بـال دانشـجو را بگيرند، يعنـي به عبارتـي يک فرهنگ تربيتـي جديد!

  آيـا در رونـدي کـه قبـل از انقالب در دهـة پنجاه در ايـران وجود داشـت و روند بعد از 
انقالب، تفاوتـي مي بينيد؟

  دکتـر دهـش: خيـر. آن ديـدگاه »حـاال از امـروز بگذريـم، ببينيـم فردا چه مي شـود« 
را رهـا نکرده ايـم. ايـن هم فلسـفه اي اسـت بـراي خـودش. مـا در امور دقيقـه پويـا نبوده ايم. 
هوشـياريم و يـاد گرفته ايـم، امـا بنيـادي کار نکرده ايم. من هنـوز اعتقاد دارم مـا در همة کارها 
هنـوز داريـم رونويسـي مي کنيـم. ما هيـچ کداممـان در تربيت اجتماعـي خود وقت بـراي اين 
مقولـه نگذاشـتيم و بـه هميـن دليل شـايد همه مان مثـل آچار فرانسـه همـه کار مي کنيم اما 

تـوي هيچ کاري متخصص نيسـتيم.

  روزانـه شـايد ده هـا يـا صدهـا شـکايت در ايران از پزشـکان مي شـود. اين نسـبت در 
مـورد متخصصـان بيهوشـي چه طور اسـت؟
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  دکتـر دهـش: مرگ هـاي ناگهانـي کـه هميشـه پرونده سـاز مي شـوند زيـر دسـت 
متخصـص بيهوشـي اتفـاق مي افتـد و بـه پاي بيهوشـي نوشـته مي شـود. حتـي اگر جـراح يا 
ديگـري مسـؤول باشـد و نهـاد و جامعـه اي نيسـت کـه از حـق و حقوق متخصص بيهوشـي 
دفـاع کنـد. کمـا اينکه اتفاقي کـه در يکي از بيمارسـتان هاي معـروف افتاد، بروشـور دارويي را 
که نوشـته شـده بود نبايسـتي در فضاي آزاد نگهداري شـود، کسـي نخوانده بود. دارو را فرضًا 
پرسـتار بيهوشـي بـاز کـرده و آنجا گذاشـته بـود و متخصص بيهوشـي از همه جـا بي خبر، به 
حسـاب اينکـه دارو امروز باز شـده از آن اسـتفاده کـرده بود. در نتيجه در يـک روز در اتاق عمل 
از ده نفـر، سـه نفـر فـوت کردند و هفـت نفر با خدمات پزشـکي که دريافت کردند، جان سـالم 
بـه در بردنـد. همة عوامل دسـت به دسـت هـم مي دهند، امکانات بيمارسـتاني کافي نيسـت، 
مثاًل باتري دفيبريالتور از کار افتاده چون سال هاسـت اسـتفاده نشـده و گوشـه اي افتاده اسـت. 

بيهوشـي اوج مـرز مرگ و زندگي اسـت!
يـادم نمـي رود کـه در زمـان مرحوم پروفسـور سـميعي، يکي از پـدران جراحـي اعصاب 
ايـران، بيمـاران مبتـال بـه مننژيـوم مغـز را بـه وسـيلة گذاشـتن در وان يـخ سـرد مي کرديـم 
و هيپوترمـي مي داديـم و جـراح مي توانسـت بـدون خونريـزي مننژيـوم بزرگـي را خـارج کند. 
سـاعت چهـار صبح مريـض را بيهـوش مي کرديم و مي گذاشـتيم توي وان يخ. سـاعت هفت 
مريـض را روي تخـت اتـاق عمـل مي خوابانديـم، بعـد صبـر مي کرديـم تـا دماي بـدن بيمار 
بـه 35 درجـه برسـد کـه جـراح عمـل را شـروع کنـد. گاه تا 8 شـب اگـر هيچ اتفـاق عجيبي 
نمي افتـاد بـر باليـن مريـض بوديم ولـي هيچ گاه کسـي از اين همـه زحمت قدردانـي نمي کرد. 

گفتـه مي شـد که آقـاي پروفسـور سـميعي عمل کرده اسـت!
حق تخصص بيهوشـي در ايران شـناخته نشـده اسـت و البته خودمان هم مقصر بوده ايم. 
بـه جـاي اينکـه در کارمان دقت کافي داشـته باشـيم و وقـت بگذاريم، مثاًل دو سـاعت قبل از 
عمـل برويـم بيمـار را ببينيم، نکرديم و در نظر سـايرين مثل يک تکنيسـين طـراز باالتر جلوه 
کرديـم. بـراي هميـن هميشـه آنهـا به حقوق مـا معتـرض و معتقد بودنـد که اينها کـه کاري 
نکردند و فقط نشسـته و بگ را فشـار داده اند! نه تنها اين رشـته را نشـناخته اند بلکه هميشـه 

گفتنـد ما هـم مي توانيم کار شـما را بکنيم. 
راه عالج اين اسـت که آنستزيولوژيسـت خودش باسـواد باشـد و براي جراح يک مطلب 
به روزتـر را بتوانـد حالجي کند. متأسـفانه مسـائل مالي نقـش بزرگي در زندگي بـازي مي کنند. 
همه مان به جاي فول تايمي دانشـگاه، رفتيم بيمارسـتان خصوصي چون پول بيشـتري داشـت. 
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در دانشـگاه حقوق ثابتي داشـتيم و هر چه بيشـتر کار مي کرديم حقوق بيشـتر نمي شـد. 
روي هميـن زمينـه فول تايـم جغرافيايـي مطـرح شـد و االن هـم که شـنيده ام همـه فول تايم 

شـده اند و مريض هـا را از مرحلـة آموزشـي بـه بعـد خصوصي عمـل مي کنند.
بـه نظـر من ايـن امکانـات بهتر از بيمارسـتان خصوصـي اسـت. از همه مهم تـر جوانان 
بـه يـک نوايـي مي رسـند. اتفـاق افتاد کـه گفتند پزشـک متخصص در شـهر تهران تاکسـي 
مي رانـد. حـاال شـايد يکـي دو نفـر از پزشـکان تاکسـي مي راننـد و ايـن را نمي شـود بـه همه 
تعميـم داد، امـا خـوب وقتي من مـي روم محلي را به نام بيمارسـتان خصوصي اشـغال مي کنم 
و اجـازه نمي دهـم، شـما کـه از مـن دو نسـل عقب تريـد تـا مـن زنده هسـتم آنجـا کار کنيد، 

همين بلبشـو مي شـود.

  خانم دکتر، آيندة پزشکي را چه طور مي بينيد؟
  دکتر دهش: خيلي بد. نه تنها پزشکي اينجا، بلکه پزشکي دنيا!

اواًل، اينکـه صحبـت »گلوباليـزه« شـدن دنيـا را در دنيـا مي کننـد گزافه نيسـت. از غذا و 
آداب و سـنن گرفتـه تا جين پوشـيدن مـا. مي توان گفت آمريـکا چيزي را به جهـان قبوالنده، 
چـون شـلوار جيـن راحت تـر اسـت، مخـارج نظافـت آن کمتر اسـت، نه اتـو مي خواهـد، نه به 
ايـن زودي پـاره مي شـود، بـا هـر چيـزي هـم مي شـود پوشـيد، يعنـي ملـت آمريکا بـه دليل 
سـهولت طلبي در زندگـي و سـاده گرفتـن زندگـي معتقـد اسـت که مـن اين طـور راحتم، پس 

چـرا نکنـم؟ تئـوري اش هـم اين اسـت که مـن بـراي خـودم مي خواهم زندگـي کنم.
حـاال کاري نـدارم کـه ايـن فرهنـگ سـاده طلبي خـوب اسـت يا بـد، واقعيتي اسـت که 
اتفـاق افتـاده و فسـت فود دنيـا را برداشـته اسـت. مـا اينهـا را گرفته ايـم امـا قسـمت اصلي را 
کـه »پيگيـري راه سـاده تر« باشـد، نگرفته ايـم. بچه هـاي ما بسـيار باهوش انـد. در آنجـا با آن 
سيسـتم کار مي کننـد امـا اگـر برگردنـد بـه اينجا چـون امکانـات اوليه وجـود نـدارد، فراموش 

مي کننـد و از عـادت مي افتنـد.

  منظور پزشکي در کل جهان است، آيا آنجا هم رو به فرود دارد؟
  دکتـر دهـش: بزرگ تريـن عيـب آنجـا، قطـع ارتبـاط پزشـک با مريض اسـت. شـما 
تمـام درد دل  تـان را به عنـوان بيمـار تلفـن مي کنيـد و نـوار ضبـط مي کنـد و بـه گـوش دکتر 
مي رسـد. بر اسـاس شـکوه ها و شـکايت هاي شـما دکتر دسـتوراتي مي دهد و شـما نسخه تان 
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را مي گيريـد و حـاال يـا خوب مي شـويد يا بدتر مي شـويد. يعنـي تکنولوژي باعث قطـع روابط 
انساني شـده است! 

يـادم نمـي رود کـه از ابوعلي سـينا خوانـدم که شـاگردي داشـت که جـراح فوق العـاده اي 
شـده بـود. پيرمـردي از حوالـي يزد بـه اصفهان مي آيـد، در آنجا عمـل مي شـود، احتمااًل يک 
باي-پـس روده اي مي کننـد. همـه چيـز خـوب بـوده و زخـم هـم بهبـود مي يابـد، ولـي بيمار 
نمي توانسـته غـذا بخـورد. مي بيننـد بيمـار تـوان نـدارد و در حـال مـرگ اسـت. ابوعلي سـينا 
هفتـه اي يـک روز بـراي ويزيـت مي آمـده. مي رسـد سـر وقـت ايـن پيرمـرد. بـه او مي گويد، 
مشـکلت چيسـت؟ جـواب مي دهـد، نمي داند. جـراح مي گويد چنيـن کرديم و چنـان کرديم و 
مطمئـن هـم هسـتيم انسـدادي در رهگـذر باي-پس نيسـت، اما بيمـار هر چـه مي کنيم غذا 
نمي خـورد. ابوعلي سـينا مي نشـيند پهلـوي پيرمـرد و مي پرسـد، اهـل کجايـي؟ مي گويد اهل 
فالن جـا. ابوعلي سـينا هـم مي گويـد مـن هـم همين طور، پـس همشـهري من هسـتي! درد 
دلـت را بگـو. پيرمـرد مي گويـد، اينهـا هـر روز به مـن برنج و گوشـت مي دهند مـن يک عمر 
اسـت عـادت کـرده ام شـير بُـزم را بخـورم و اين قوت من اسـت. ابوعلي سـينا دسـتور مي دهد 
کـه بـه او شـير بُـز بدهنـد و در ويزيت هفتـة بعد مي بيند که خـوب شـده و مرخصش مي کند. 
در ايـن کتـاب او مي نويسـد کـه پزشـکي آن نيسـت که شـما فقط جـراح خوبي باشـيد؛ 
پزشـکي آن اسـت کـه شـما مريـض را درك کنيـد و لمس کنيـد و بين بيمار و پزشـک رابطة 
Glo�  انسـاني برقـرار شـود. اين چيزي اسـت که از فرهنگ پزشـکي امـروز جهان به عنـوان

balization حـذف شـده حتـي در ايران.

  اجازه دهيد ما ديگر سؤال نکنيم و شما آنچه را که دوست داريد، بفرماييد؟
  دکتـر دهـش: ما تا پانزده سـال پيـش بدون تلفن زندگـي مي کرديم، امـا االن زندگي 
افـراد بـدون تلفـن شخصي شـان نمي چرخـد. بانک هـا امـروز بـدون اينترنـت کار نمي کننـد. 
هيچ کـس نمي دانـد کـه آينـدة جهـان با پيشـرفت تکنولـوژي چه خواهد شـد اما آنچه مسـلم 
اسـت عواطـف انسـاني دارد مي ميـرد. در آمريـکا و کانـادا در روابـط خانوادگي چنان سـردي و 

بي مهـري مي بينيـد که بـاور نکردني اسـت.

  جايي در سـخنانتان فرموديد، آموختيد پزشـکي وظيفه اسـت و در آن تأثر جايي ندارد. 
آيا بـراي بيمارانتان متأثر هم شـده ايد؟
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  دکتـر دهـش: مي توانـم بگويم در زمان فعاليتـم تمام بچه ها را من بيهـوش مي کردم. 
خـودم بچـه نـدارم، امـا در خانـواده اي بـزرگ شـدم که پنج بچـه بعد از مـن آمدند، عمـاًل ُرل 
مادري را در همان خانواده تا هجده سـالگي انجام دادم و بعد هم مسـؤول به سـامان رسـيدن 
خواهـر و برادرهايـم بودم که هر کدام به موقع به تحصيلشـان برسـند، دانشـگاه خوبي بروند و 
قـس علـي هـذا و ديگر از بچه بيزار و از مسـؤوليت اشـباع. اما خوب، بچه ها را دوسـت داشـتم 
و خيلـي بـا آنهـا ماليـم بودم. مگر مي شـد بگـذارم بچه اي پشـت در اتاق عمل از تـرس فرياد 
بکشـد. بـاال بـرو، آرامـش کن، که وقتي بـه اتاق عمل مي آمـد لبخندي هم مـي زد و من همة 
اينهـا را از آن بالشـي کـه روي دهـان آن دختر گذاشـتم و يک ماه محروم شـدم ياد گرفتم که 
رابطـة تـو به عنـوان طبيب بـا يک مريض بايـد فراتر از تمـام اين حرف ها باشـد يعني وجودت 
بايـد بـه يـک آدم نااميـد، اميد بدهد. سـاير همکاران از من بهتر هسـتند: با سـواد، بـا معرفت. 

امـا شـايد مـن همين برخورد کـردن ماليم با اطرافيان را بيش از سـايرين داشـتم.

  براي نسل جوان بيهوشي کشور چه نصيحتي داريد؟
  دکتـر دهـش: آن قـدر مسـلح به علـم تخصصي تان شـويد تا مقتـدر شـويد و آن وقت 

بـراي ديگـران در حيطـة عمـل مـا که اتاق عمل اسـت حـق تعيين تکليـف نگذاريد!

  از وقت و حوصله اي که به خرج داديد متشکر يم.
  دکتـر دهـش: خواهـش مي کنم فقط شـرح من را بنويسـيد نـه فراتـر از آن را، زيرا که 

هيـچ انسـاني ويژه نيسـت، در حالي که هر انسـاني ويژگي خـودش را دارد.
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دکتر محمدجعفر منصوري
فصل دوازدهم
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تاريخ نهم بهمن ماه 1400
آقاي دکتر منصوري از اسـاتيدي هسـتند که با نسـل اّول بيهوشـي کار کرده اند و اولين ها 
را درك کرده اند. خودشـان نسـل دّومي هسـتند و براي نسـل سوم بيهوشـي و خصوصاً انجمن 

آنسـتزيولوژي و مراقبت هاي ويژه خيلي زحمت کشيدند.
 نوشتار حاضر پياده شده صحبت هاي استاد منصوري است.

 بـا تشـکر از جنـاب دکتـر حيدرپور که زحمت انجام کار بر دوش ايشـان اسـت. من دکتر 
محمدجعفـر منصـوري متولـد سـال 1326و در تهـران به دنيا آمـدم. بعد از تحصيـالت ابتدايي 
دوره دبيرسـتانم در تهـران، در سـال 1345 در دبيرسـتان عبدالعظيم خـان قريـب در تهران که 

روي فروشـگاه فردوسـي سـابق بود، به پايان رسـيد. 
در سـال 1345 کنکور سراسـري وجود نداشت. دانشـگاه ها هر کدام براي خودشان کنکور 
جداگانه داشـتند. من در کنکور دانشـگاه شـيراز که آن موقع اسـمش دانشـگاه پهلوي شـيراز 
بود، در رشـته پزشـکي قبول شـدم. دوره پزشـکي عمومي ام هشـت سـال به طول انجاميد و در 
سـال 1353 در رشـته پزشـکي عمومي فارغ التحصيل شـدم. در سـال 1353رزيدنت بيهوشـي 
شـدم. دوره تحصيلـي مـا آن زمـان سـه سـاله بود. در شـيراز آن سـال ها 14 اسـتاد و اتندينگ 
بيهوشـي داشـتيم. آقـاي دکتـر آوا پسـيان کـه در بحـث راه هوايـي و Air way صاحب نظر 
بودنـد و در حـال حاضـر در آمريـکا زندگـي مي کننـد و اميدوارم سـالمت باشـند؛ اسـتاد دکتر 
اسـماعيلي، اسـتاد دکتـر حيدريـان، آقاي دکتر مظلوم دوسـت. اسـتاد دکتر لطفي کـه انصافاً از 

اسـاتيد برجسـته و مبرز بيهوشـي ايران بودند از جمله اسـاتيد مـا بودند.
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 مي توانم اظهارنظر کنم که رشـته بيهوشـي شـيراز در آن سـال ها درکشـور سـرآمد اين 
رشـته در دانشـگاه هاي کشـور بـود. دوره اي که مـن رزيدنت بودم، تعـداد دسـتياران 7 نفر بود. 
سـه نفر از آنها هندي بودند. در آن سـال ها دسـتياران خارجي از کشـورهايي مثل هند، فيليپين 

و پاکسـتان هم در کشـور درس مي خواندند.
 در سـال سـوم رزيدنتـي 1356، شـش مـاه آخـر دوره را بـه تهـران آمـدم. سـه مـاه در 
بيمارسـتان شـريعتي فعلـي )داريـوش کبير( بيهوشـي بـراي جراحي هاي غـدد را فـرا گرفتم و 
سـه ماه هم دسـتيار مرحوم دکتر محمدتقي سـعيدي در بيمارسـتان قلب شـهيد رجايي )ملکه 

مـادر آن روز(. 
اقـرار مي کنـم کـه آن دوره 6 ماهـه، به خصـوص دوره سـه ماهـه قلـب براي من بسـيار 
سـازنده بود که در خدمت آقاي دکتر سـعيدي بودم. دفتر انجمن آنسـتزيولوژي و مراقبت هاي 
ويژه هم که در سـال 1353 به همت مرحوم دکتر سـعيدي راه اندازي شـده بود، در بيمارسـتان 
قلـب قـرار داشـت و من در سـال 1356 پس از فارغ التحصيلي در رشـته بيهوشـي به عضويت 
انجمـن درآمـدم کـه کارت انجمـن با شـماره 251 را با امضـاي مرحوم دکتر سـعيدي دريافت 
کـردم؛ که نشـان مي داد بيهوشـي دهنده هاي کشـور تا پايان سـال 1356 اندکي بيـش از 251 

نفر بود. 
جـا دارد اينجـا مختصـري از انجمن بيهوشـي و مراقبت هاي ويژه بگويم. آگهي تأسـيس 
انجمن مربوط به سـال 1353 اسـت. مؤسسـين انجمن عبارتند از دکتر محمداسـماعيل تشّيد، 
دکتـر عبـداهلل مرتضـوي، دکتـر محمدتقي سـعيدي، دکتر سـيروس ملک قاسـمي، دکتر علي 
قدرتي، دکتر عطااهلل طوسـي، دکتر سـيد مرتضي بديعي، دکتر سـيد حسـين امامي کليشـادي، 

دکتـر ناصـر صفايي نائيني، که سـال ها در کانادا سـاکن بودند و اميدوارم سـالمت باشـند.
 انجمـن اوليـه از سـال 1353 تا سـال 1364 به کار خـود ادامه داد تا در سـال 1364 قرار 

شـد انجمن ها شـکل ديگـر و مخصوص دوران نظام اسـالمي را به خـود بگيرند.
مـن افتخـار داشـتم کـه از ابتداي سـال 1357در انجمن بيهوشـي حضور داشـته باشـم. 
سـال 1360 کـه مـن عضو هيئت مديـره و خزانه دار انجمـن بودم، کل دارايـي انجمن 60 هزار 

تومـان بـود. ايـن پول هـم مربوط بـه پرداخت حـق عضويت افـراد در انجمـن بود.
تـا سـال1364 انجمن آگهي نامه اي داشـت که تحـت عنوان بولتن انجمن توسـط جناب 
آقـاي دکتـر همايـون وکيل که خدا حفظشـان کند، نشـر مي شـد و به صورت رايـگان به اعضا 

اهدا مي شـد. 
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کنفرانس هـاي ماهانـه اي هـم بـود کـه مباحث علمـي و صنفـي در آنها مطرح مي شـد، 
کـه در بيمارسـتان قلـب و بعداً سـاير بيمارسـتان ها تشـکيل مي شـد. تـا سـال 1364 که کليه 
انجمن ها توسـط وزارت کشـور منحل شـدند و قرار شـد انجمن ها براسـاس قوانين جمهوري 
اسـالمي مجـوز بگيرنـد. البتـه در همـان دوران تعطيلـي هـم اعضـاي هيئـت مديـره انجمن 

بيهوشـي جلسـات علمي و صنفي و کارشناسـي را تشـکيل دادند. 
داسـتان ادامـه يافت تا سـال1370 که اجازه تأسـيس انجمن هـا و احزاب داده شـد. در آن 
زمـان جلسـاتي را آقـاي دکتر الياسـي و دکتـر محفوظي با اعضـاي باقيمانده از انجمن سـابق 
گذاشـتند و گفتند خوب اسـت انجمن اسـالمي بيهوشـي و مراقبت هاي ويژه ايران را تأسـيس 
کنيـم. مـا گفتيـم کـه انجمن ما اسـم از قديـم دارد. تـازه عضو فدراسـيون جهاني بيهوشـي و 
آنسـتزي هـم هسـت. نيـازي و ضرورتي هم بـه تظاهر و رياکاري نيسـت. ما همه مسـلمانيم 
و بهتـر اسـت نـام انجمن همـان انجمن بيهوشـي و مراقبت هاي ويژه ايران باشـد کـه از قبل 

بـوده اسـت. ايـن نظـر مـورد توافق قـرار گرفت و قرار شـد انجمـن دوباره به ثبت برسـد. 
مؤسسـين  انجمـن آقـاي دکتر سـيد حسـن مصطفـوي، دکتر هدايـت اهلل الياسـي، دکتر 
علـي محفوظـي و دکتـر محمدجعفـر منصـوري شـدند. البتـه پيگيري هـا و کمک هـاي آقاي 
دکتـر عـوض حيدرپـور هم بود که مسـئله را در وزارت کشـور پيگيري کردند و انجمـن دّوم با 
همـان عنـوان انجمن قبلي به تصويب رسـيد و تأسـيس شـد و مراحل ثبـت آن انجام گرفت. 
مـن دوبـاره دبير و خزانه دار انجمن شـدم. نامه نگاري ها انجام شـد. گردآوري متخصصين 
بيهوشـي آغـاز شـد و انجمـن دوبـاره پـا گرفـت. به دنبال فعـال شـدن انجمـن کنفرانس هاي 
ماهانـه بـه صـورت خيلـي جـدي راه انـدازي شـد. همـه ماهه جلسـات منظـم علمـي برگزار 
مي شـد. هـر بـار حدود 100 نفر شـرکت کننده در جلسـات شـرکت مي کردند. امتيـاز بازآموزي 
هـم داشـت )هر جلسـه يـک و نيم امتياز(، در پايان هر جلسـه مسـايل صنفي هـم مورد بحث 
قـرار مي گرفـت. وزارت بهداشـت هم از نظرات انجمن ما و سـاير انجمن ها در پيشـبرد اهداف 

علمـي و صنفي مربـوط بـه انجمن ها اسـتفاده مي کرد.
 موضـوع ديگـري کـه در دل انجمـن قابـل ذکـر اسـت، برگـزاري کنگره هـاي بـزرگ 
بيهوشـي اسـت. اوليـن کنگـره را مرحـوم دکتر بهمنيـار خزيمه در مشـهد برگزار کـرد. کنگره 
بسـيار جالـب و خوبـي بـود. بـا وجودي که اولين کنگـره بـود در همه ابعـاد و به خوبـي اداره و 
ارائه شـد. کنگره دّوم سراسـري در تهران برگزار شـد. کنگره سـوم را دانشـگاه اصفهان برگزار 

کـرد. کنگـره چهارم و پنجـم را مـا در تهران برگـزار کرديم. 
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از نـکات مّهـم ايـن کنگره هـا ايـن بـود کـه همـه اجرائيـات را بايسـتي خـود، مديريت 
مي کرديـم و انجـام مي داديم. حتي حروفچينـي و تايپ کتاب خالصه مقـاالت را بايد خودمان 
انجـام مي داديـم، يعنـي مـن و چند نفر ديگـر از اعضاي انجمـن چون دوسـت خوبمان مرحوم 
دکتـر حسـني و جنـاب آقـاي دکتـر قيامـت و دبيـري کار کنگره ها بر عهـده من بـود. کنگره 
چهـارم بـا شـرکت حدود 1500 نفر از متخصصين بيهوشـي انجام شـد. در کنگـره پنجم تعداد 

شـرکت کنندگان به 2000 نفر رسـيد.
 هميـن جـا اضافـه کنـم کـه تعـداد زيـادي از رزيدنت هاي دانشـگاه هاي علوم پزشـکي 
شـهيد بهشـتي و علوم پزشـکي ايران در اجراي ايـن کنگره ها و اعضاي هيئـت مديره انجمن 
کمـک مي کردنـد، کـه بعدها به عضويت انجمـن درآمدند و از جمله مسـئولين انجمن شـدند.
کار بـزرگ ديگـري کـه در ايـن دوره انجـام گرفـت، اخـذ مجوزهـاي الزم براي انتشـار 
مجلـه انجمـن بيهوشـي و مراقبت هـاي ويـژه ايـران بـود. در کار اخـذ مجـوز، همـه اعضـاي 
انجمـن کمـک کردنـد. اوايـل امتيـاز مجلـه خيلي پاييـن و نـوع آن ترويجـي بود. بـا بهبود و 
بـاال رفتـن کيفيـت مقاالت و مشـکل مجلـه امتياز علمـي گرفت کـه باالتر از ترويجـي بود و 
 نهايتـاً امتيـاز مقـاالت مجله علمي پژوهشـي شـد کـه آن را در طـراز مجالت خوب پزشـکي 

قرارداد.
کار مجـالت را هـم که هر سـال، چهار شـماره منتشـر مي شـد، بايد خودمـان يعني من، 
آقـاي دکتـر قيامت و آقاي دکتر حسـني انجـام مي داديم. پيگيري کار چـاپ در چاپخانه، تايپ 
و تصحيـح مقـاالت، پاکـت کردن مجـالت و تحويل آنها به پسـت هم بر عهـده خودمان بود. 
و البتـه به صـورت رايـگان. در هر شـماره 1500 تا 2000 مجله چاپ مي شـد. سـردبيري مجله 

انجمـن از سـال 1370 تا سـال 1380 بر عهـده من بود.
 در زمينـه روش هـاي بيهوشـي حـرف خيلـي زيادي هسـت. البته بـه اين مطلب اشـاره 
کنـم کـه يـادآوري خاطـرات در سـن و سـال ما که 75 سـال سـن داريـم، يک مقدار مشـکل 

اسـت و بسـياري از جزئيـات يادمـان نمي آيد.
 در خصـوص روش هـاي بيهوشـي عـرض کنم کـه سـال 1353 که ما دسـتيار بيهوش 
شـديم، داروهاي اصلي نسـدونال و فالکسـيديل بودند. دو دارو را در يک سـرنگ مي کشيديم. 
مقـداري از آن را بـه بيمـار مي داديـم. اينداکشـن انجـام مي شـد. در ادامـه مريـض را لولـه 
مي کرديـم و بـه يـک کانيسـتر کاپرکيتـل کـه از جنس مس بـود و اتـر در آن ريخته مي شـد 

مي کرديم.  وصـل 
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اتر به تدريج توسـط بيمار استنشـاق مي شـد تا بيهوشـي عميق )Deep( ميشـد و اپورايزر 
کوپرکيتـل يـک خط کـش هم داشـت که ما مقـدار نيـاز اتـر را از روي آن خط کـش و درجات 

واپورايزر تنظيـم مي کرديم.
همينطـور کـه بيهوشـي پيـش مي رفـت، مراحل بيهوشـي را هم بـا عالئم و نشـانه ها با 
چشـم مي ديديـم. حـدود 25 تـا 30 سي سـي اتر کـه مصرف مي شـد، مريض به وهلة سـوم از 
مرحلـه سـوم بيهوشـي يعني وهلة جراحي مي رسـيد و بـه جراحي اجازه مي داديم که بيهوشـي 

را شـروع کنـد و مريض آمـاده عمل بود.
 )Drop open( روش ديگـري هـم کـه به فراواني اسـتفاده مي کرديـم، روش قطره اتـر
بـود، کـه بيشـتر در بچه هـا بـه کار مي برديم. خـدا رحمت کنـد مرحوم اسـتاد دکتـر لطفي را، 
او تّبحـر بسـياري در بيهوشـي بـا قطـره اتر داشـت. بـراي اعمال جراحـي کوچک، لـوزه، لوزه 
سـوم در بچه هـا خيلـي به راحتـي از بيهوشـي قطـره اتـر اسـتفاده مي کـرد. گاهي مي شـد که 
بـراي بعضـي از جراحـان خـاص که تبّحر زيـادي هم در جراحـي گوش و حلق داشـتند، بدون 
لوله گـذاري بّچه هـا را بيهـوش مي کـرد و بـه جـراح مي گفت عمل کنيـد. با کنتـرل و نظارت 
خودشـان و جـراح، لـوزه را بدون لوله گذاري تراشـه عمل مي کردند و آخريـن کنترل خونريزي 
کـه انجـام مي شـد، بچه هـا بيـدار و گريه کنـان بـه بغـل مـادر مي رفتنـد. اسـتاد لطفـي حّتي 
بيمـاران اعمـال جراحي سـزارين را هم با قطره اتـر بيهوش مي کردند و بـدون هيچ عارضه اي 

عمـل انجـام مي گرفت.
 همين جا ا اضافه کنم که ما در آن سـال ها ونتيالتور نداشـتيم و وقتي بيماري شـل کننده

مي گرفـت و بيهـوش مي شـد در سرتاسـر عمـل بايـد توسـط دسـت بـا بگ بـه مريض نفس 
مي داديـم. کنتـرل عالئم حياتي را با گرفتن نبض و چسـباندن گوشـي روي قلب و اسـتفاده از 
فشارسـنج بازويـي کنتـرل مي کرديم. گاهي مجبـور بوديم دو لوله يا سـه لوله گوشـي طبي را 

سـر هـم کنيم تـا بتوانيم صـداي قلب را در سرتاسـر عمل گـوش دهيم.
 داروي ديگـري کـه آن سـال ها تـازه وارد ايـران شـده بـود، کتاميـن يـا کتـاالر بـود. 
کمپانـي سـازنده مقـدار زيـادي کتاميـن براي اسـتاد لطفي فرسـتاده بـود. فرم هايي هـم براي 
گزارش گيـري داده بودنـد. نحوه مصرف را هم براي ايشـان نوشـته بودند. مرحوم اسـتاد لطفي 
بـا کمـک دسـتياران مصـرف کتـاالر را رايج کردنـد. نتايـج کار را هم بـراي کمپانـي گزارش 
مي دادنـد. کتـاالر آنقـدر خـوب بـود که هنـوز هم بعد از 50 سـال چون نسـدونال در بيهوشـي 

وريـدي بـه کار مي رود.
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يکي از اورژانس هاي پزشـکي در دانشـگاه شـيراز، شکسـتگي هاي جمجمه در نوزادان و 
کـودکان خصوصـاً در ايل هـاي کـوچ رو بـود. مانند ايل هاي قشـقايي و کشـکولي. گاهاً بچه ها 
در جابجايي هـا و کوچ هـا زميـن مي خوردنـد. اسـتخوان هاي جمجمـه آنها شکسـته مي شـد و 

به عنـوان اورژانـس جراحـي به بيمارسـتان خليلي و يا بيمارسـتان نمازي آورده مي شـدند. 
مـا روش جالبـي بـراي بيهوشـي آنهـا داشـتيم. بـه ازاي هـر کيلوگـرم وزن 2 ميلي گرم 
کتاميـن عضالنـي بـه آنهـا مي داديم و عمـل جراحي بـه راحتي با هميـن مقدار کتـاالر انجام 
مي گرفـت. ايـن يکـي از روش هـاي آمـوزش داده شـده به ما توسـط اسـتاد لطفي بـود. جالب 
هـم بـود که پنـج دقيقه از تجويـز عضالني کتامين مي گذشـت، بيمـار آماده عمل بـود. جراح 
اقدامـات اوليـه را انجـام مـي داد و عمـل جراحـي را آغـاز مي کـرد. در ايـن حالـت گاهـي تنها 

مانيتـور مـا کنتـرل نفـس بيمار تحـت عمل بـا مشـاهده و حس با دسـت بود.
مـا در کنـار اسـتاد لطفي خيلي اعتمـاد به نفس پيدا مي کرديم. خود ايشـان هم هميشـه 
بـر باليـن بيمـاران حضـور داشـتند و به مـا مي گفتند که کتـاالر را به شـيوه اي که بيـان کردم 
بـه کار ببريـم، يا از ماسـک و قطره اتر اسـتفاده کنيم. نوعي آرتيسـت بازي هم بـود، ولي چون 

خيلـي خـوب نتيجـه مي داد مـا هم اعتماد بـه نفس پيـدا مي کرديم.
 مقـداري کـه جلوتـر آمديـم، داروهـاي جديد به جمـع داروهاي بيهوشـي اضافه شـدند. 
فنتانيـل، دروپريـدول و مخلـوط آنهـا بـه نـام تاالمونـال و يـا اينووار به دسـت ما رسـيدند، که 
بـا آنهـا بيهوشـي نروليـت انجـام مي داديـم. اوايـل کـه تاالمونـال بـه کار مي برديـم، وقتـي 
مي خواسـتيم دوز مناسـب از فنتانيـل بدهيم، مقدار دروپيريـدول باال مي رفـت و در پايان عمل 
بيمـار بـراي 16 سـاعت خـواب بود. که درخواسـت کرديـم فنتانيـل و دروپيريـدول را جدا جدا 

تهيـه و توليـد کننـد تـا بتوانيم بيهوشـي و مراحـل بعـد از آن را خيلي بهتـر اداره کنيم.
 از جملـه خاطـرات ديگـر آن زمان اسـتفاده از لوله هاي کافدار و بـدون کاف دائم المصرف 
روش )Roche( بـود کـه بايـد در پايـان هـر عمـل آنهـا را مي شسـتيم. روي جـاي لولـه اي 
مي گذاشـتيم تـا خشـک شـود و بـدون اسـتريل کـردن دوبـاره آنهـا را بـراي بيمـاران بـه کار 

مي برديـم. لوله هـاي ساکشـن و ايـروي و سـاير وسـايل هـم همينطـور بود.
 از من نشـنيده بگيريد، دسـتکش هاي جراحي هم پس از مصرف در آن سـال ها شسـته 
و پـودر زده مي شـدند و دوبـاره اسـتريل مي شـدند، تا سـال 1360 يادم هسـت کـه رگ گيري 
بـا سـر سـوزن معمولـي انجام مي شـد. بعداً اسـکالپ وين آمـد و از حـدود سـال 1360 بود که 

آنژيوکت هـاي امروزي رايج شـدند. 
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دوران رزيدنتـي مـا پادشـاهي بود. مرحوم دکتر موثقي که جراح زبردسـتي در بيمارسـتان 
سـينا بودنـد و تحصيالت خود را در سـال هاي دهـة 40 انجام داده بودنـد، تعريف مي کردند که 
در يکـي از اتـاق عمل هاي بيمارسـتان سـينا، نـور بيمار عمـل جراحي از حلقـه و پنجره اي که 
بـاالي اتـاق عمـل بـود گرفته مي شـد. تا کم کـم الرنژيـال ماسـک و لوله هـاي کاف دار يکبار 

مصـرف به بـازار آمدنـد و کارها راحت تر شـد. 
از اسـتاد منصـوري راجـع بـه امتحان بـورد سـوال کرديم. گفتند مـن در سـال 1356 در 
تهـران امتحان بورد را پشـت سـر گذاشـتم. مرحومين اسـتاد دکتـر محمدتقي سـعيدي، دکتر 
مصـري، دکتـر مجيـدي و آقـاي دکتر رضا بهنيا، آقـاي دکتر فر و  آقـاي دکتر محمود رحيمي 

از اعضاي بـورد بودند.
از کيفيـت امتحـان سـئوال کرديم. گفتند امتحان بورد سـخت بود. هم سـئواالت کتبي و 
هـم سـئواالت شـفاهي. در امتحان شـفاهي چهار يا پنج نفـر از هيئت ممتحنـه از هر رزيدنت 
سـئوال مي کردنـد. سـئواالت هـم تـا انـدازه اي تخصصي بـود. مثاًل مرحـوم دکتر سـعيدي از 
بيهوشـي قلب مي پرسـيد. مرحوم دکتر مصري از بيهوشـي جراحي عمومي مي پرسـيد. حيطة 
سـئواالت دکتـر رحيمـي بيشـتر بي حسـي موضعي بود. يـک نفر که يادم نيسـت از بيهوشـي 

چشم سـئوال کرد. 
آن سـال ها هـم فقـط شـش دانشـگاه تهـران، ملـي، شـيراز، مشـهد، تبريـز و اصفهـان 
رشـته بيهوشـي داشـتند و اسـاتيد هر دانشـگاه هم سـئواالت جان داري از رزيدنت هـاي ديگر 

مي کردنـد.  دانشـگاه ها 
يادم هسـت مرحوم دکتر سـعيدي دو سـئوال از من کردند. سـئوال اّول اينکه فشـار لوله 
خروجي )out let( اکسـيژن در ونتيالتور چقدر اسـت؟ و در سـئوال دّوم راجع به دوز دوپامين 
در بيمـاران قلبـي براي تأثيـر در بخش هاي مختلف سـئوال کردند. در هر حـال امتحان خيلي 
محکـم و سـخت انجـام مي گرفـت، چون خود اسـاتيد بسـيار قابل و عالـم بودند. در آن سـالي 

کـه ما امتحـان داديم، همه در امتحان شـفاهي قبول شـدند.
 در ادامـه گفتنـد رشـته کالم مـا در روش هـاي بيهوشـي و مانيتورينـگ بود. مـا بايد باال 
سـر مريض مي نشسـتيم. انگشـت ما روي نبض مريض بود. دسـتگاه فشارسـنج هم به بازوي 
بيمـار بـود و هـر 5 دقيقـه بايـد فشـار مريـض را مي گرفتيم. در يـک مجموعه اتـاق عمل که 
مثـاًل 6 تـا اتـاق عمل بود، ممکـن بود يک اتـاق از نظـر مانيتورينگ همين امکانـات حداقلي 

را داشـت و بقيـه را بايد مـا خودمان تهيـه مي کرديم.
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 اسـاتيد ابـالغ مي کردنـد کـه رزيدنت حق نـدارد از دسـتگاه ونتيالتور اسـتفاده کند و در 
سرتاسـر عمـل بايد با دسـت به بيماري که لوله اسـت و شـل کننده گرفته بـا بگ نفس بدهند 
و بـا چشـم حرکـت ريه ها و سـينه را کنتـرل کنند. من خـودم براي خودم با اسـتفاده از سـري 
يک گوشـي و سـر هم کردن دو سـه لوله پالسـتيکي ويژه و وصل آن به گوشـي ها سيسـتمي 
بـراي کنتـرل صداي قلب تهيه کرده بودم و در سراسـر عمل آن را روي سـينه بيمار چسـبانده 

و بـه صداي قلبم گـوش مي دادم.
در قديـم جـزو آموزش هـا بـود و اسـاتيد اصـرار داشـتند کـه ارتباط متخصص بيهوشـي 
بـا بيمـار بـر باليـن بيمـار در حيـن عمـل تنگاتنگ باشـد. شـنيدن صـداي قلـب، اندازه گيري 
فشـارخون، لمـس نبض، مشـاهده حرکت ريه و قفسـه صـدري، مالحظه رنـگ لب ها و رنگ 
خـون بيمـار در عمل جراحـي، از جمله پارامترهاي ايـن ارتباط تنگاتنگ بودند. اّمـا امروزه بهتر 
شـدن اتاق هـاي عمـل به انـواع مانيتورينگ هـا ارتباط بين مريـض و بيهوشـي دهنده را کاماًل 

قطـع کرده اسـت؛ که مطلـب جالبي هم نيسـت!
يـادم هسـت در مـورد مرگ و مير آن سـال ها مي گفتند يک در هـزار مرگ ومير قابل قبول 
اسـت. در دهـة شـصت ايـن ميزان بـه يـک در 26 هزار کاهـش يافت، ولـي امروز اگـر بيمار، 
بيمـاري زمينـه اي نداشـته باشـد، يـک فقـره مرگ و مير در صـد هزار هـم زياد اسـت و مقصر 
 متخصص بيهوشـي اسـت. بيهوشـي انسـان سـالم بـدون بيمـاري زمينـه اي نبايـد مرگ و مير 

داشته باشد، حق نداريم در چنين شرايطي مرگ و مير داشته باشيم. 
در ادامـه از دکتـر منصوري سـئوال کرديم شـما حد واسـط و رابط نسـل اّول بيهوشـي با 
نسـل هاي بعـدي بوديـد. خيلـي تجربه از انجمن بيهوشـي داريـد. چه توصيه اي به نسـل هاي 

جديد و نسـل فعلـي داريد؟
در اينجـا گفتنـد دو نـوع حـرف داريـم. يکي پزشـکان در طـب عمومي و طـب داخلي و 
دّوم بـه متخصصيـن بيهوشـي در حـوزه طـب عمومـي و داخلـي؛ پزشـکان بايد با شـيوه و با 
روش حکيم هـاي سـابق بيمـاران را معاينـه نمائيـد. عالئـم و نشـانه ها را ببينند. سـئوال کنند 
و بـا تشـخيص کلينيکـي بيمـاران را معالجه کنند. خيلـي به آزمايشـگاه، نتايج آزمايشـگاهي، 
پاراکلينيکـي تکيـه نکننـد. تاريخچه بيماري را بگيرنـد. بدون معاينه، بدون اخذ سـابقه بيماري 
دارو ندهنـد. از آنجـا کـه خوشـبختانه 80 تـا 85 درصد از بيماري ها خودشـان خوب مي شـوند، 
مـا شـانس مي آوريـم. 15 درصـد از بيمـاران وقـت و غور بيشـتر مي خواهند، لذا اطبـا از معاينه 

و اخـذ تاريخچـه بيمـاري غفلت نکنند.
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در خصوص رشـته بيهوشـي، هـر چه مي توانند ارتبـاط با بيمار را در بالين بيماري بيشـتر 
کننـد. لمـس نبض هـا، نـگاه بـه حرارت بـدن مريـض، نگاه بـه تعريق، توجـه به نـوع و تعداد 
تنفس، بررسـي مردمک و فشـار خون و سـاير عالئم مّهم هسـتند. به مانيتورينگ اکتفا نکنند. 
توصيـة اصلـي مـن اين اسـت که متخصصيـن بيهوشـي ارتباط خودشـان با بيمـاران را 
بيشـتر کننـد. از دکتـر منصـوري راجـع بـه جبهـه پرسـيديم، گفتند که در هشـت سـال دفاع 
مقـدس هـر سـال يک ماه بـه جبهه آمده اسـت. به من )دکتـر حيدرپور( اشـاره کردند و گفتند 

دو سـه بـار خدمـت شـما بوديـم، در بيمارسـتان هاي خط مقدم و بيمارسـتان شـهيد بقايي.
بـه خاطره اي از سـال 1361 در بيمارسـتان مسـتقر در هتـل نادري اشـاره کردند و گفتند 
اتـاق عمـل در محـل تريـاي هتـل نادري ايجاد شـده بود. هشـت تخـت اتاق عمـل در محل 
تريا گذاشـته بودند. مجروحين اندام، دسـت و پا مسـتقيماً به عقبه اعزام مي شـدند. مجروحين 
سـر، شـکم و سـينه و گـردن بـه اتـاق عمـل مي آمدنـد. مـن بعضي وقت هـا مي آمـدم جلوي 
درب اتـاق عمـل کـه ببينـم آيا تعداد مريض کم شـده اسـت يا نـه؟ مي ديدم نـه! هر چه عمل 

مي کنيـم از تعـداد مجروحين کم نمي شـود.
دو خاطـره از ايـن عمليـات دارم. اّول اينکـه يـک نفـر مجروحـي را آوردنـد کـه تـک 
تيراندازي، تيري به پيشـاني او زده بود. تير از پيشـاني وارد شـده بود و از عقب سـرخارج شـده 
بـود. خونريزي نداشـت. مجروح هوشـيار بـود. از جراح مغز مي خواسـتند کـه او را معاينه کند و 

نظـر بدهـد کـه چـه اتفاقـي افتـاده و چه بايد کـرد! ايـن کيس بسـيار برايم جالـب بود.
 سـال هاي بعـد يـک بـار دانشـجو يـا طلبـه اي را آورده بودنـد کـه مي گفت ترکشـي به 
او خـورده و در شـکمش گيـر کرده اسـت. درخواسـت داشـت کـه او را اعـزام کنيـم. او را دقيقًا 
معاينـه کرديـم. مشـاهده کرديم هيچ جـاي عبور ترکش روي شـکم او وجود ندارد. کاشـف به 
عمـل آمـد کـه ترکشـي  را از راه دهان خورده اسـت و سـپس عکس گرفته تا بتواند به وسـيله 

عکـس از منطقـه به عقبه بـرود. اين هـم برايم جالـب بود. 
در يکـي از مراحـل عمليـات کربالي 5 در بيمارسـتان امام حسـين )ع( در شـلمچه بوديم، 
کـه يادم هسـت حدود 15 هـزار مجروح آوردند. شـبي وقتي راننده آمبوالنـس با مجروحين به 
اورژانس آمد، خود راننده از ماشـين  پياده شـد و سـر به بيابان گذاشـت. دويد و رفت. رفتند او 
را آوردنـد. مثـل ديوانه هـا شـده بود. مجروحين آمبوالنس او سـه نفر سـرباز بودند کـه در واحد 
توپخانـه کار مي کردنـد. گلولـه تـوپ يـا خمپـاره اي آمده بـود وسـط گلوله هاي توپ، اين سـه 

نفـر از روبـرو کاماًل سـوخته بودند. تمـام ناحيه بدن آنها سـوخته بود. 
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چهـره آنهـا مشـخص نبـود. مي ناليدنـد و درد مي کشـيدند. راننـده آمبوالنـس از خـط تا 
بيمارسـتان درد و رنـج آنهـا را شـنيده و ديـده بـود و واقعاً مثل ديوانه ها شـده بود. چـرا که درد 

و رنج سـوختگي آنهـا خيلي زيـاد بود.
 از اسـتاد منصـوري از ويژگي هـاي منحصـر بـه فـرد استادهايشـان سـئوال کرديـم. 
گفتنـد آقـاي دکتـر حيـدري مـرد بسـيار ارزنـده، شـريف، عالقه منـد بـه رزيدنت بودند. شـب 
بـا رزيدنت هـا بـه باليـن بيمـاران مي رفتنـد. معاينه قبـل از عمل انجـام مي دادنـد. به خصوص 
بـراي بيمارانـي که عمـل جراحي باالي شـکم داشـتند )upper abdomen( داشـتند. کاتتر 
اپيـدورال مي گذاشـتند. آن را فيکـس مي کردنـد تـا فردا صبـح وقتي براي عمـل مي آيند وقت 

از دسـت نرود.  
آقـاي دکتـر حيـدري در بيهوشـي اطفـال هـم بسـيار زبردسـت بودنـد. البته اشـاره کنم 

اسـاتيد مـا در شـيراز همـه خـوب بودند. يکـي از يکـي بهتر.
 در ادامـه گفتنـد بعـد از فارغ التحصيلـي، مدّتـي با مرحوم دکتر مرتضوي اسـتاد دانشـگاه 

تهـران کار کـردم. ايشـان هم اسـتاد گرانبهايي بودند.
 مرحوم دکتر سـعيدي که رئيس بخش بيهوشـي قلب در بيمارسـتان قلب بودند، نسـبت 
بـه مـن واقعـاً لطف پدرانه داشـتند و البته نسـبت به همـه رزيدنت ها، من تا آخـر عمر مرهون 
لطف و محبت ايشـان هسـتنم. من شـش مـاه در تهران خدمت ايشـان بودم. خيلـي چيزها از 
ايشـان يـاد گرفتـم. اگرچه من در ادامه مدتي در بيمارسـتان سـنت توماس لندن و بيمارسـتان 
نيوجرسـي در آمريـکا در بخـش قلب کار کـردم، آنچه نزد دکتر سـعيدي ياد گرفتـم گرانبهاتر 

از همـه بـود و هرگز از يـادم نمي رود.
 در پايـان از آقـاي دکتـر منصـوري خواسـتيم فرمايش پايانـي را تقديم جامعه بيهوشـي 
کننـد. گفتنـد واهلل توصيـه اي کـه مي توانـم بکنم اين اسـت کـه ما بايـد حول محـور انجمن 
خودمـان جمـع شـويم و آبـرو و کاربـرد خوِب بيهوشـي در گـرِو مطالعات بيشـتر و بـاال بردن 
درجـه علمـي تـک تـک ماسـت. بايد بـراي اعتالي رشـته تالش کنيم. نکند شـرايطي شـود 
که به انجمن عالقه نداشـته باشـيم. نکند نسـبت به رشـته بي عالقه باشـيم. اگر اين اتفاقات 
بيفتـد باعـث سـرخوردگي همـه ما مي شـود. بايـد بـراي برپايـي کنفرانس هـاي ماهانه خيلي 
جـدي تـالش کنيـم. کنگره هـاي سـاليانه و دو سـاالنه را جدي بگيريـم و در راه بـر پايي آنها 
کوشـا باشـيم تـا بتوانيـم حـق رشـته بيهوشـي را ادا کنيم و بـا باالبـردن درجه علمـي بتوانيم 

هميشـه رشـته را در سـطح بـاال نگـه داريـم و  ايـن باالترين توصيه من اسـت.



اترخي بيهوشي اریان
216



217
فصل 13 تح  دكتر  انصر  اف

دکتر ناصر فاتح 
فصل سيزدهم
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بدانيـم تواريـخ خزايـن اسـرار امور اسـت، چنان چه کـه اطبـاء از بيماري هاي گذشـتگان 
کـه افتـاده باشـد و اطبـاي بـزرگ آن را عالج کرده دسـتور سـازند و بـدان اقتدا کننـد و آن را 
امام بدانند، همچنين وقايعي که افتاده باشـد و سـعاداتي که در عهد گذشـته مسـاعدت نموده 
اسـباب آن بداننـد و از آنچـه احتـراز بايد کرد، احتراز کننـد ... و هر که از عالئـم تواريخ اعراض 

کند، دسـت زمانـه بر وي دراز شـود ...
 الجـرم هـر کـه در تاريـخ تأمـل کند، در هـر واقعه کـه او را پيش آيد نتيجـه عقل جمله 
عقالي عالم به وي رسـيده باشـد و دسـت غوغا و لشـکر وقايع و حوادث از تاراج ذخاير فکرت 

و بسـته باشد. )ابوالحسـن بيهقي: تاريخ بيهقي(
رونق علم و تمدن بشـري و تکامل روز افزون وسـايل ارتباط جمعي در اين مقطع زماني، 
روش تاريخ نويسـي و ديـد عالقه منـدان به تاريخ را چنان متحّول و دگرگون سـاخته اسـت که 
امـروز تحليـل رويدادهـاي تاريخي قوم و يا ملّتي، ديگر حکايت سـنگدلي و کشورگشـايي و يا 
 )tovinbe( رجـز خواني و داسـتان خونريزي صرف نيسـت؛ بلکـه همانطور که آرنولد تووينبـه
معتقـد اسـت جبـر تاريخ گفتني و فهميدني اسـت و تاريخ گذشـته را بايد به کمـک معيارهاي 

حال سـنجيد و بيان کرد.
 تاريخ شـفاهي هرچند گوياترين نوع نگرش به رويدادهاي گذشـته نه چندان دور اسـت، 
ولـي بـه سـبب عـدم دسـتيابي بـه داده هايـي کـه از افـراد و وارثانشـان بر جـای مانده اسـت، 
بـه عللـي خواهـان افشـاء و رونمايـي از آنهـا نيسـتند و يـا اغـراض شـخصي، دچـار نقصان و 

کاسـتي هايي مي شـود. 
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بديـن روي سـعي ما بر آن اسـت که سـاختار و محوريـت موضوعات معين شـود تا افراد 
بتواننـد اطالعات و داشـته هاي موجود خويش را بـر آن بيفزايند.

دکتـر ناصـر فاتـح، فرزنـد کريم، يکـي از مفاخر پزشـکي ايـران و در زمره خوشـنام ترين 
پزشـکان جامعـه اطبـاء متخصصيـن بيهوشـي کشـور اسـت. بيـش از 40 سـال در کسـوت 
متخصـص بيهوشـي و نيم قرن در کسـوت پزشـکي خدمت کرد. فـارغ از توانايي هـاي باالي 
 علمي و عملي در رشـته بيهوشـي و آن هم در سـطح بسـيار عالي، از اخالق اسـالمي بهره مند

بود.
 چهـره بشـاش، لبخنـد زيبـا، شـکيبائي و اخالق مـداري و حس سـلوك بـه توانايي هاي 
علمـي او فخـر مي فروختنـد. از اوليـن شـاگردان مکتب بيهوشـي اصفهـان بود. حق اسـتادان 
و پيشکسـوتان بيهوشـي را خصوصـاً اسـاتيد اصفهـان را ادا مي کـرد. تـا روزهـاي آخـر عمـر 
پربرکتـش هميشـه وقتـي بـه محضـر مرحوم اسـتاد اکبـر بردبار کـه مي گفت حـق بزرگي بر 
گـردن او دارد مي رفـت، مثـل يـک محصـل و دانشـجو عمـل مي کـرد. مرحوم دکتـر فاتح در 
تاريـخ 28 تيرمـاه 1394 در حالي کـه مـدت سـه سـال تحت درمـان با بيماري لوسـمي مزمن 
خـون بـود، رحلت کـرد. وفات او مردم شهرسـتان نجف آبـاد، زادگاه او و همکاران و دوسـتانش 

در اسـتان اصفهـان را عـزادار کرد.
 يادداشت پيش رو از زبان او و به ياد او نگاشته مي شود. 

دکتـر فاتـح متولـد دي مـاه 1315 خورشـيدي در شهرسـتان نجف آباد اسـت. تحصيالت 
ابتدايـي و متوسـطه را در نجف آبـاد طي کرد و در سـال 1339 در دانشـکده پزشـکي دانشـگاه 
اصفهان در رشـته پزشـکي قبول مي شـود. سـال 1346 پايان نامه خود را تحويل مي دهد و به 
خدمت سـربازي مي رود. دو سـال در کسـوت سـپاه بهداشت در اسـتان چهار محال و بختياري 
خدمـت مي کنـد و در بازگشـت از خدمـات سـربازي مدتي در سيسـتم وزارت بهـداري خدمت 
کـرده و در سـال 1351 بـه عنـوان دسـتيار بيهوشـي در دانشـکده پزشـکي دانشـگاه اصفهان 
پذيرفته مي شـود. سـال 1354 با شـرکت در امتحان بورد بيهوشـي با رتبه اّول قبول مي شـود 

و خدمـت خـود را در بيمارسـتان هاي شـهر اصفهان آغـاز مي کند.
 دکتـر فاتـح، زاده نجف آبـاد اسـت. پرجمعيت تريـن شـهر اسـتان اصفهـان بعـد از شـهر 
اصفهـان، کـه مغـرب ايـن اسـتان و در 27 کيلومتري غرب شـهر اصفهان در دشـتي وسـيع با 

شـيب نسـبتاً ماليـم کـه از غرب بـه شـرق کاهش مي يابـد و قـرار دارد.
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 نجف آبـاد تاريـخ پرفـراز و نشـيبي دارد. در جريـان انقـالب اسـالمي خوش درخشـيد و 
به نظر مي رسـد در جنگ تحميلي بيشـترين ميزان شـهيد در کشـور به نسـبت جمعّيت متعلق 
بـه نجف آبـاد باشـد. مرحـوم دکتر ناصر فاتـح از جمله افـراد آزادمنش، متواضـع و عالقه مند به 
خدمـت مـردم بود. در يک جمله مي توان گفت بي نظير بود. انسـانيت، خلـوص و فداکاري هاي 
او زبانـزد عـام و خـاص بـود. کافـي بـود بيمـاري بـه او مراجعه کنـد و يا بـه او معرفـي کنيم؛ 
بي درنـگ و بـدون مـزد و منـت آنچـه در توان داشـت در طبق اخـالص مي گذاشـت و تقديم 
آن بيمـار مي کـرد. دکتـر فاتح از طبقه متوسـط جامعه پا گرفته بـود. درد و رنج نـداري را حس 
مي کـرد. در همـه حـال به فکر بيماران و مسـتمندان بود. تا واپسـين دقايـق عمرش لحظه اي 

از مـردم و بيمـاران غافل نبود.
مـنِ نگارنـده )دکتـر حيدرپـور( کـه سـابقه دوسـتي ام بـا دکتـر فاتح بـه سـال هاي دفاع 
مقـدس و شـاگردي هاي مرحوم دکتـر بردبار برمي گردد، جا دارم اشـاره کنـم که محل خدمت 
مـن در تهـران بـود. بعـد از پايان جنگ تحميلي که ارتباطات علمي ما بيشـتر شـد، همه ماهه 
و گاهـي هـر هفتـه يکـي دو نفر از بيمـاران همشـهري ما )شـهرضا( که بايسـتي در اصفهان 
معالجـه مي شـدند بـه مرحوم دکتر فاتـح معرفي مي کردم. آنـان که بايد در بيمارسـتان چمران 
عمل مي شـدند و يا کاري برايشـان انجام شـود، خودش آنجا انجام مي داد. چنانچه بايد کاري 
را يـا مريضـي را در سـطح شـهر اصفهـان و ديگر بيمارسـتان ها انجـام بدهد، با دقـت همه را 

پيگيـري مي کـرد و انجـام مـي داد. بـدون هيچ گونـه مّنتي بـر من يا بـر مريض ها.
گاهـي مطلّـع مي شـد کـه مثـاًل مريضي پـول نـدارد يا فقيـر اسـت. همراهـي الزم را با 
او مي کـرد. در اخـالق و مـداراي بـا بيمـار ماننـد نداشـت. ظاهـرش فوق العـاده آرام، مهربان و 
آراسـته بـود. اهـل کوه پيمايي و طبيعت هم بود. مي شـود گفـت کوهنوردي قابـل و چابک بود 
و آنطـور کـه مـن خبر داشـتم جمعه هايـش در دامن طبيعـت و کوهنوردي و باغي مي گذشـت 
کـه آن بـاغ را کـه از زيباتريـن باغ هـاي نجف آبـاد بـود در جريـان بيمـاري اش بـراي تأميـن 

هزينه هـاي معالجـه، فروخت.
 در طـول ده دوازده سـالي هـم کـه از بازنشسـتگي او در بيمارسـتان چمران گذشـته بود، 
هـرگاه بيمـاري را بـه ايشـان معرفـي مي کرديـم، با ماشـين خـودش بـه آنجا مي رفـت و کار 
بيمـاران را بـا جديـت و عالقه منـدي پيگيـري مي کـرد. او يـک پزشـک و حکيـم بـه معناي 

واقعـي بود.
 دکتـر فاتـح پـس از کسـب تخصص بيهوشـي به اسـتخدام بيمارسـتان شـهيد چمران 
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اصفهـان )حـاج عبـاس فروغي ابري( درآمده اسـت. اين بيمارسـتان در آن سـال ها مخصوص 
بيمـاران ريـوي و سـلول بوده اسـت. با فارغ التحصيلي آقاي دکتر محمدعلي نفيسـي در رشـته 
جراحـي قلـب در آمريـکا و عزيمـت او بـه ايـران و اسـتقرار در اصفهـان همـراه با آقـاي دکتر 

الزمـن، مرکـز جراحـي قلـب در سـال 1355 در اين بيمارسـتان راه اندازي مي شـود.
امکانـات اوليـه بخـش قلـب شـامل يـک دسـت دسـتگاه آنژيوگرافـي، يک اتـاق عمل 
جراحـي قلـب و دو تختـه آي سـي يو بوده اسـت. دکتر فاتح از روز نخسـت ايجـاد آن بخش در 
بيمارسـتان فروغي ابري که بعداً به نام شـهيد چمران ناميده شـد، مسـئوليت بخش بيهوشـي 
را عهـده دار مي شـود. در همـان اوان راه انـدازي، اوايـل سـال 1356، مرحـوم دکتر فاتح شـش 
مـاه به عنـوان فلوشـيپ بيهوشـي قلـب به مرکـز قلب شـهيد رجايـي مي آيد که مسـئول آنجا 
مرحـوم دکتـر محمدتقـي سـعيدي بوده انـد و بـا کوله بـاري از تجربـه و به طـور قـوي بخـش 

بيهوشـي قلـب را در اصفهـان راه انـدازي مي کند.
دکتر فاتح، قريب 30 سـال در بيمارسـتان شـهيد چمران خدمت مي کند و در سـال 1381 
بازنشسـته مي شـود. تـوان خدمتي و عطش خدمت به مـردم او را در صحنه نگـه مي دارد. دکتر 
فاتـح از سـال 1356 کـه در اولين انتخابات انجمن بيهوشـي در اصفهان شـرکت کرده تا پايان 
عمـر پـر برکت خود عضو انجمن بيهوشـي شـاخة اصفهان بـود. حضور دکتر فاتـح در انجمن 
بيهوشـي سـبب شـد کـه او و همکارانـش در کنگره هـا و مجامـع تخصصي بيهوشـي داخل و 

خـارج از کشـور به طور فعال شـرکت کنند. 
در سـال هاي منتهـي به پيروزي انقالب اسـالمي، خارج کردن جسـم خارجـي از راه هاي 
هوايي از جمله مشـکالت اساسـي پزشـکي در کشـور بود. دکتر فاتح در سـال 1385 در کنگره 
مشـهد مقالـه اي با عنوان بيهوشـي در راه هاي هوايـي و خارج نمودن جسـم خارجي از برونش 
ارائـه کـرد. در آن مقالـه يـک صد مـورد خارج کردن جسـم خارجـي از برونش کـه با موفقيت 
تمـام انجـام گرفتـه بـود، ارائه شـد. خـارج کـردن اجسـام بـا برونکوسـکوپ رژيد و همـراه با 
بهره بـرداري از دسـتگاه جـت ونتيالتور اختراع شـده توسـط مرحـوم دکتر بردبار انجـام گرفته 
بـود. براي تسـهيل در انجام کار از داروهاي کتامين، سوکسـينيل کولين، ميـدازوالم و آتروپين 

اسـتفاده شـده بـود و متد بـه کار رفته را در کنگـره »فاتح متـد«، معرفي کرد.
دکتـر فاتح انسـاني فرهيخته و انديشـمند بـود. با توانايي هـاي چند بُعـدي. در مصاحبه اي 
کـه يـک زماني )نگارنـده( با او انجام داد، گفت 9 مرتبه در سـال هاي دفـاع مقدس به عنوان پاي 
ثابـت تيـم اضطـراري و اعزام هاي نوبـه اي به جبهه اعزام شـده ام  و درخدمت رزمنـدگان بودم. 
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آخريـن بـاري کـه او را در جبهـه ديـدم بهـار 1367 بـود. در فشـار کاري آن روزهـا و در 
گرمـاي طاقت فرسـاي خوزسـتان به جبهـه آمده بود. يک هفتـه اي از حضور در جبهه گذشـته 
بـود کـه در بيمارسـتان علي بن ابيطالـب)ع( دچـار فتق اسـترانگوله )مختنق( شـده بـود. او را به 
اهـواز و سـپس بـا هواپيمـا به اصفهان اعـزام کرديم کـه از عوارض غير منتظـره عمل جراحي 

فتـق مختنق مصـون بماند.
 دکتـر فاتـح آنقدر بين پزشـکان اسـتان و شـهر اصفهان محبـوب بود که همـکاران او را 
بـراي چنـد دوره در هيـأت نمايندگي سـازمان نظام پزشـکي اسـتان اصفهان انتخـاب کردند. 
حسـن سـلوك و دّقـت در عملکرد سـبب شـده بود در چنـد دوره اي در مجموعـه هيئت مديره 
نظام پزشـکي اسـتان، رياسـت هيئت مديره، معاونت انتظامي نظام پزشـکي و رياسـت هيئت 
تجديـد نظـر را با رأي باالي سـاير همکاران کسـب نمايـد. مدافع واقعي حقوق مـردم و جامعه 

پزشکي بود.
 بايـد گفـت دکتـر فاتح مـردي کثيراالبعـاد بود. بـه نجف آبـاد، خيابان شـهداي نجف آباد 
را خيلـي دوسـت  پـدري اش عشـق مي ورزيـد. مـردم نجف آبـاد  در مرکـز شـهر و خانـه 
 مي داشـت. خانـه پـدري مرحـوم دکتـر فاتـح 1500 مترمربـع وسـعت داشـت. خانه اي بسـيار 

دلگشا. 
آن خانـه را در سـال 1363 بـه آمـوزش و پرورش نجف آبـاد اهدا کرد تا در آن مدرسـه اي 
بسـازند و بـا اينکـه از نظـر هزينه سـاخت هم خود خيلـي کمک کـرد، اين کار تأخيـر خورد و 
نهايتـاً مدرسـه در مهرمـاه 1392 آمـاده افتتاح شـد. افتتاح مدرسـه دکتر ناصر فاتح با اسـتقبال 
گـرم و صميمانـه دانش آمـوزان مدرسـه کـه حـاال جايـگاه فرزانـگان نجف آبـاد اسـت، روبـرو 
شـد. در مراسـم افتتاحيـه دکتـر فاتـح گفـت » ايـن روز را هرگـز از يـاد نخواهـم برد، سـال ها 
انتظـار چنيـن روزي را مي کشـيدم کـه فرصتـي را بـراي تحصيـل تـوام بـا راحتي و آسـايش 

دانش آمـوزان فراهـم نمايم.«
و بـه دانش آمـوزان توصيـه کـرد کـه بـا بـاور قطعي بايسـتي تا آخـر عمر پاسـدار تکريم 

اسـتاد خـود باشـند و بـه ياد داشـته باشـند که » مـن علمّني حرفـا فقد صيرني عبـداً «  
دو سـال بعد از افتتاح مدرسـه، دکتر فاتح بدرود حيات گفت. اهالي نجف آباد از مسـئولين 
خواسـتند کـه در آرامسـتان نجف آبـاد قطعـه اي به عنـوان قطعـه » فرهيختـگان و نـام آوران 
نجف آبـاد« ايجـاد کننـد. ايـن کار انجام شـد و مرحـوم دکتر فاتح به عنـوان اولين آنهـا در آن 

گرفت. آرام 
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در جايـي دکتـر فاتـح گفته بود، دل بسـته شـدن به هر چيـز جز جاده خطاسـت، تصميم 
گرفتـه ام مسـافر باشـم پـس او مسـافري آشـنا بـود. از وقتـي کـه آمـد قصـد ماندن نداشـت. 
کوله بـارش را بسـته بـود. مي دانسـت کـه دير يـا زود وقـت عزيمت اسـت. توشـه اش را خوب 
مهيـا کـرد. زمانـش انـدك بـود و او کارهـاي مّهمي داشـت. بايد شـتاب مي کـرد. کمر همت 
بسـته بـود تـا دانه هـاي خوبـي را در تمـام سـرزمين بـکارد و آن دانه هـا را با باران سـخاوتش 
آبيـاري کنـد و بـا آفتاب انديشـه اش بـارور نمايد. پـس آغاز کرد. قـدم در راهي گذاشـت که به 

سـرمنزل مقصود رسيد.
 قدم هايش را گام به گام خوب برداشـت. در مدرسـه و دبيرسـتان نمره اّول کالس شـد. 
زماني که گام به رشـته پزشـکي گذاشـت بـا نمره اولي دوره پزشـکي عمومي را تمـام کرد. در 
سـال 1354 در رشـته بيهوشـي هم شـاگرد اّول هم دوره ها شـد. پر شـتاب پيش رفت، پزشک 
نمونـه کشـوري، رئيـس انجمن بيهوشـي اسـتان، عضـو انجمن بيهوشـي کشـوري و معاون 
شـوراي حل اختالف پزشـکان در اسـتان اصفهان و از همه مهمتر از جمله خيرين مدرسه سـاز 

شـد. آري او به آنچه مي خواسـت رسـيد.
سـال 1389 بـه بيمـاري لوسـمي مزمـن مبتـال شـد. درمـان را در اصفهـان آغـاز کـرد. 
داروهـاي جديـدي و بـه اصطـالح امروزي نوترکيـب و گران قيمت به بـازار آمـد. روزي به من 
گفـت دکتـر حيدرپـور )نگارنـده( آنچـه به عنـوان ذخيره داشـتم در اين يک سـالي کـه بيمارم 
هزينـه کـرده ام. چـه کمکي از دسـت تو سـاخته اسـت. بـه او گفتم نامـه اي به وزير بهداشـت 
بنويـس، بـه مـن بـده کـه ببـرم، خجالـت هـم نمي کشـم. رو زدن بـراي دکتـر فاتح بـه وزير 
افتخـار اسـت. نامـه را بـردم. وزيـر وقـت پـاراف کـرد به سـازمان غـذا و دارو هر چـه پيگيري 
کـردم نتيجـه نـداد. چنـد ماهي که گذشـت بـه او گفتم پيگيري ها نتيجـه نداده و بـا لبخند اّما 
بـا اندوهـي در عمق وجودش که بعد از 40 سـال خدمت در پزشـکي در تابعيـت وزارت بهداري 
و در ادامـه وزارت بهداشـت بايد خانه مسـکوني خود را بفروشـد که هزينـه معالجاتش را تامين 

کنـد؛ هميـن کار را هم کرد.
بـا وجودي کـه خانـه 1500متر مربعي پدر را براي مدرسـه به آموزش و پـرورش نجف آباد 
هديـه کـرده بـود، خانه مسـکوني خـود را فروخت. آپارتمـان کوچکي در اصفهـان خريد و خود 
و خانـواده اش در آن سـاکن شـدند. بـه اضافـه باغي در نجف آباد داشـت فروخـت و هزينه هاي 
معالجـات خـود را از محـل باقيمانده فروش خانه مسـکوني و بـاغ پرداخت کرد. عمـق اندوه را 

دريابيـد. ببينيد آن لبخند چقـدر تلخ بود.
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 سـال 1393 رو بـه پايـان بـود. دو سـه سـالي اسـت دکتـر فاتـح بـا درد و رنج ناشـي از 
لوسـمي درگيـر اسـت و دسـت و پنجـه نـرم مي کنـد. دو مـاه نامه پادهـش با توصيه مناسـب 
جنـاب آقـاي دکتـر قيامت که مديرمسـئول آن بود، مصاحبـه اي با دکتر ناصر فاتـح ترتيب داد. 
در ايـن مصاحبـه دکتـر فاتح ضمـن معرفي خود به گوشـه اي از روش ها و تکنيک هـاي ويژه و 
خـاص خـودش در مکتب بيهوشـي اصفهان آزموده بود اشـاره کـرد و »متد فاتـح« را در خارج 
کـردن جسـم خارجـي از راه هـاي هوايي که در کنگره مشـهد بـا معرفي و گـزارش صد کيس 

ارائـه کـرده بود، مطرح سـاخت.
در ايـن مصاحبـه از اطبـاي معالـج خـودش آقـاي دکتر حميـد عطاريـان و دکتـر فرزانه 
اشـرفي سپاسـگزاري کـرد و گفـت آن دو عزيز نهايت مهربانـي را در حق او را گرامي داشـتند.

 و در ذيل بحث تاريخچه انجمن بيهوشي استان اصفهان اشاره کردند که:
 ما در سـال 1356 در اسـتان اصفهان 26 همکار متخصص بيهوشـي داشتيم که در چهار 
بيمارسـتان دانشـگاهي آن سـال ها )ثريا، خورشـيد، فيض، اميد( شـش بيمارسـتان خصوصي 
)احمديـه، رحيـم زاده، مهربـان، کلينيـک اصفهان، جرجانـي و بغوزخانيـان( و بيمارسـتان هزار 
تختخوابـي تأمين اجتماعي )شـريعتي فعلـي( يا کارگران، بيمارسـتان ارتش، بيمارسـتان ذوب 
آهن و بيمارسـتان امداد شيرخورشـيد )شـهيد بهشـتي فعلـي( کار مي کردند. ايـن 26 نفر تمام 

امـور بيهوشـي شـهر و بعضاً شـهرهاي اطراف اصفهـان را پوشـش مي دادند.
بـا وجـود شناسـايي بخـش بيهوشـي در سـطح اصفهـان مشـکالت زيـادي در همـة 
بيمارسـتان ها خصوصـاً در بيمارسـتان هاي بخـش خصوصـي درسـطح شـهر مشـهود بـود. 
 حـل مشـکالت مسـتلزم ايجـاد يـک هسـته مرکـزي بـراي بهبـود آنهـا را اجتناب ناپذيـر 

مي کرد. 
در شـهريور 1356 روزي همه متخصص شـهر به بيمارسـتان امداد )شهيد بهشتي فعلي( 
کـه متعلـق بـه شـير و خورشـيد بـود، جمـع شـديم. نتيجـه بحث هـا در آن جلسـه منجـر به 
تشـکيل انجمن متخصصين بيهوشـي اسـتان شـد. صورتجلسـه اي نوشـتيم. ايجاد انجمن را 
اعـالم کرديـم و در همـان جلسـه انتخابات هيأت مديـره انجمـن را انجام داديـم. آقايان دکتر 
اکبـر بردبـار، دکتـر حجت اهلل مالکي، دکتر محمد شـفيعي، دکتر عليرضا خطيبـي، دکتر مهدي 
آذري، دکتـر ناصـر قريشـي، دکتـر علي ورد، دکتر علـي طبيب زاده و اينجانـب دکتر ناصر فاتح 

به عنـوان اعضاي هيئـت مديره انتخاب شـديم.
 در همان جلسه قرار شد اقدامات زير انجام گيرد:
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تعرفه هـاي بيهوشـي معيـن شـود و هزينـه بيهوشـي از نظـر هزينـه عمـل جراحي   -1
درآيد.

گروه بيهوشي در دانشگاه ايجاد شود و از گروه جراحي جدا شود.  -2
حق العمل و حق الزحمه بيهوشي در يک رديف جداگانه در صورتحساب ها بيايد.  -3

مراتب مربوط به ثبت انجمن پيگيري شود و موارد فوق را تعقيب نمايد.  -4
 در ايـن جلسـه آقـاي دکتر اکبـر بردبار، به عنـوان رئيـس انجمن، دکتر محمـود رحيمي 

به عنـوان دبيـر و پيگيري کننـده مصوبات اعالم شـدند.
در ادامـه اوليـن جلسـه انجمـن آقاي دکتـر محمود رحيمي بـا جديت مسـئله را پيگيري 
کردنـد و گـروه بيهوشـي در پاييـز 1356 از گـروه جراحـي دانشـگاه جـدا شـد. حق الزحمـه 

متخصصيـن بيهوشـي رديـف مجـزا گرفـت و به اصطـالح تعرفه دار شـد. 
 در ايـن مصاحبـه کـه در پايـان سـال 1393 انجـام شـده آقـاي دکتـر فاتـح مي گويد در 
حـال حاضـر انجمـن بيهوشـي اصفهان بيـش از  180 عضـو دارد که با جديت مسـايل مربوط 
را تعقيـب مي کننـد و اشـاره مي کنـد که همه ما همه جلسـاتي در روزهاي سـه شـنبه اّول هر 
مـاه بـه مدت دو تا سـه سـاعت داريم. يک سـاعت اّول به يکي از موضوعـات علمي و مبتالبه 
روز مي پردازيـم، کـه امتيـاز بازآموزي هم دارد. يک سـاعتي هم به طرح و بحث حول مسـايل 
صنفـي پرداختـه مي شـود و بـه طـور متوسـط در هر هر جلسـه بين 50 تـا 75 نفـر از اعضاي 
انجمـن بـا عالقه منـدي در جلسـات که در سـالن نظام پزشـکي اسـتان در ميدان بـرج کبوتر 

برگـزار مي شـود، شـرکت مي کنند.
 در سـال 1368 انجمـن بيهوشـي اصفهـان در انجمـن بيهوشـي مرکـزي پيوسـت و از 
ايـن سـال انجمن بيهوشـي اصفهان شـاخه اي از انجمن بيهوشـي ايـران مي باشـد. از آنجا که 
انجمن ها تنها جنبة مشـورتي براي مسـئولين و مقامات دانشـگاهي و وزارتي چون دانشـگاه ها 
و نظـام پزشـکي و وزارت بهداشـت دارنـد، قدرت اجرايي آنها کم اسـت و از طـرف ديگر چون 
هيـچ ارگانـي مثـل انجمن هـا نمي تواننـد از عملکـرد حرفـه اي و صنفي همـکاران خـود دفاع 
کننـد، انجمن هـا بايد مورد حمايـت قرار گيرند و انجمن هـا داراي قدرت تشـويق و احياناً تنبيه 

هـم باشـند که کارها را به سـامان برسـانند.
از سـال 1372 بـه بعـد انجمن هـاي تخصصـي جـان تـازه اي گرفتنـد. انجمن بيهوشـي 
مرکـزي ايـران و شـوراي مرکـزي آن شـکل ديگـري گرفـت. 5 انجمـن منطقه اي در سـطح 

کشـور شـکل گرفتند. 
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انجمـن شـمال شـرق )به مرکزيـت مشـهد(، انجمن جنوب شـرق )به مرکزيـت کرمان( 
انجمـن جنـوب غرب )بـه مرکزيت اهواز(، انجمن شـمال غـرب )به مرکزيت تبريـز( و انجمن 
منطقـه مرکـزي )به مرکزيـت اصفهان( ايجاد شـدند. نمايندگانـي از اين 5 انجمن به شـوراي 
مرکزي انجمن معرفي شـدند و انجمن بيهوشـي کشـور با حضور اين نمايندگان تشـکيل شد. 
و از اينجـا بـود کـه اهـداف اساسـي و کالن انجمن هـا در تهران معين شـدند و همة اسـتان ها 
هـم آنهـا را پيگيـري و تعقيـب مي کردند. دکتر فاتـح نماينده منطقه مرکزی در انجمن شـدند. 

6 نفـر از تهـران و 5 نفر از مناطق پنجگانه کشـور.
 رعايـت اسـتانداردهاي وزارت بهداشـت و کتـب مرجـع بين المللـي، هماهنـگ سـاختن 
تعرفـه و حق الزحمـه گروه هـاي جراحـي و بيهوشـي، آگاهـي دادن بـه مـردم و مسـئولين در 
خصوص علم بيهوشـي، ارتقاء سـطح علمي بيهوشـي در ابعاد فوق تخصصي و ايجاد دوره هاي 
فوق تخصصي و فلوشـيپي ويژه رشـته بيهوشي، تهيه اسـتانداردهاي الزم براي پايش و کنترل 
و کنتـرل عالئـم حياتـي حين عمل و موظـف کردن بيمارسـتان ها و مراکز درمانـي به رعايت 
آنها، توسـعه همکاري هاي بين دانشـگاه ها، مراکز درماني و بيمارسـتان ها و انجمن ها، توسـعه 
و روابـط سـازمان ها با نظام پزشـکي، پزشـکي قانوني و حقـوق بيماران و الزام مؤسسـين کليه 
مراکـز پزشـکي و بيمارسـتان ها و کلينيک هـاي جراحـي محـدود بـه معرفي حداقـل يک نفر 
متخصـص بيهوشـي به عنـوان مسـئول گروه بيهوشـي و ايجـاد گروه هـاي بيهوشـي در همه 
مراکـز درمانـي و بيمارسـتان هاي خصوصـي از جمله اهداف انجمن هاي بيهوشـي در سراسـر 
کشـور بـود. ناگفتـه نماند برگزاري سـمينارها، کنگره های تخصصـي و بازآموزي هاي پـر بار از 
جملـه اهـداف ديگـر انجمن ها و از انجمن بيهوشـي اصفهان بـود که در همراهـي و هم گامي 
و تعامل بسـيار سـازنده با دانشـگاه ها و من جمله دانشـگاه علوم پزشـکي اصفهان در سـه دهه 
گذشـته انجـام گرفتـه اسـت و  انجام مي گيرد. تا آنجـا که مي توانيم اعالم کنيم عدالت نسـبي 
در همة شـرايط مورد توجه و درخواسـت جامعه بيهوشـي در مقايسـه با سـاير رشـته ها فراهم 
شـده اسـت و در چند سـال گذشـته سـعي شـده اسـت که در آنجاهايي که دعوايي بين مردم 
و پزشـکان بيهوشـي وجـود داشـته اسـت، دفاع حقوقـي و اساسـي از حقوق مـردم و همکاران 

عضـو انجمن بـه طور همزمـان و عادالنه انجـام گيرد.
 در پايـان ايـن مصاحبـه هـم آقاي دکتر فاتح ضمـن اعالم همراهي خوب سـاير اعضاي 
انجمـن بيهوشـي در اصفهـان، آرزو کردنـد که ديگر همـکاران همچون گذشـته راه خدمت به 

مـردم را در راسـتاي آنچه موجـب رضاي خداوند اسـت طي نمايند.



227
فصل 13 تح  دكتر  انصر  اف

 در مصاحبـه ديگـر در ماه هـاي آخر عمر از دکتر فاتح سـئوال شـده بود کـه در مورد طب 
و آينـده بگوييـد، به پاسـخ هاي آن عزيز توجه کنيد. 

پزشـکان بايـد بـه بيمـاران تعهد اخالقـي داشـته باشـند و اخالق مـداري را در هر لحظه 
فرامـوش نکننـد. مـا بايـد در زمينـه بهـا دادن به پزشـکان با اخـالق، خصوصاً اخـالق نيکو و 
اسـالمي اسطوره سـازي کنيـم، چـون اين پزشـکان مي تواننـد در نجـات جامعه سـهم زيادي 
داشـته باشـند. پزشـکان گمنامي هسـتند که اخالق مدارند و هيچ کجا اسـمي از آنها نيسـت؛ 

ايـن پزشـکان مي توانند بهترين الگوي پزشـکي باشـند. 
پزشـکان اخالقمـدار، آناني که اخالق در نهادشـان نهادينه شـده اسـت و فقـط از اخالق 
نگوينـد و ننويسـند! اخـالق آن هـم اخـالق اسـالمي گفتني نيسـت! نوشـتني نيسـت! عمل 

کردني اسـت.
بـه نمونه اي اشـاره کـرد و گفت همکاري بعـد از فارغ التحصيلي به بخش مـا آمد. انگيزه 
او هـم زدن و َدك کـردن مـن بود. کما اينکه همه دوسـتان و همکالسـي خود از جمله دو سـه 
 جـراح و حتـي رييس دانشـکده را هم کلـه کرده بود. فکر هم مي کـرد در بخش فوق تخصصي
اگـر جـا بيفتـد آينـده خوبـي دارد! خـدا گونـه ديگـري رقـم زد و شـّرش از سـر ما کنده شـد. 
رفـت تهـران و هميـن رفتار را آنجا شـروع کـرد. همه رفتارش بـا زيرکي و ريا و بـد اخالقي و 

بي اخالقـي بـود. بلـه اخـالق گفتني نيسـت! عمل کردني اسـت. 
اخيـراً در دانشـگاه ها گروه هـاي اخالق پزشـکي راه اندازي شـده اسـت. رفتارها و عملکرد 
امروزي هـاي جامعـه پزشـکي را بـا قديمي هـا مقايسـه کنيـد. ببينيـد فاصلـه چقدر اسـت! بر 
ايـن بـاورم کـه آنچـه توسـط ايـن گروه ها و ايـن افراد آمـوزش داده مي شـود، بد اخالقـي و يا 

بي اخالقـي اسـت تا اخـالق! جـدي مي گويـم خودتان مقايسـه کنيد.   
 در ادامـه دکتـر فاتـح تاکيدکرده بود، سـازمان نظام پزشـکي و  انجمن هـاي علمي گروه 
پزشـکي مي توانند و بايسـتي در اداره امور سـالمت و بهداري کشـور نقش بيشـتري ايفا کنند 

و البتـه جامعـه پزشـکي هم بايد به طـور تأثيرگذار در مجامع ياد شـده شـرکت کنند.
دکتـر فاتح هميشـه به فکـر اقتصاد درمان تالش بـراي کاهش فشـار از دوش دولت هم 
بود، مي گفت در خانه هر ايراني هميشـه مقداري داروي انباشـته اسـت. دليل آن شـايد نگفتن 
روش صحيح مصرف دارو توسـط پزشـک بوده باشـد و لذا بايد فرهنگ سـازي مناسـبي انجام 
گيـرد تـا از مصـرف بي رويـه دارو و خريـد و انباشـت خودسـرانه دارو خودداري شـود، که اينجا 

صـدا و سـيما مي تواند به مـردم و دولـت کمک کند. 
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البته به نظر مي رسد طرح پزشک خانواده مي تواند اين معضل را حل کند.
 در ضرورت حفظ حرمت پزشـکان اسـتاد فاتح، با تجربه اي که از سـازمان نظام پزشـکي  
و پزشـکي قانوني داشـت معتقد بود که حفظ قداسـت جامعه پزشـکي و حرمت پزشـکان الزم 

و ضروري اسـت و مبادي مختلف بايد توجه کافي را داشـته باشـند.
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دکتر سيد مجتبي کریمي
فصل چهاردهم
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تاريخ يکشنبه 1400/10/12
قلعه نو خرقان _ شاهرود 

فضـاي خرقـان بـه صورتـي بـود کـه انصافـاً آدم از خـود بي خـود مي شـود. در ابتـداي 
تصويربـرداري نگارنـده )دکتـر حيدرپـور( مي گويـد مـن همـه چيـز را يـادم رفـت. يـاد شـيخ 
ابوالحسـن خرقانـي، بايزيد بسـطامي همه چيـز را از يادم برد. شـاهرود حـدود 400 کيلومتري 
شـرق تهران اسـت. بسـطام روسـتايي بـوده کـه در حال حاضر بـا اينکـه بخشـداري دارد، در 
اثر توسـعه شـاهرود، بسـطام چسـبيده به شـاهرود اسـت و در دل آن قرار دارد. آرامگاه بايزيد 

بسـطامي در بخـش بسـطام جلوه گر اسـت.
خرقـان در جـاده آزادشـهر با فاصلـه 25 کيلومتر از شـاهرود قرار دارد. قلعـه نو خرقان که 
روسـتاي زادگاه دکتر سـيد مجتبي کريمي، اسـتاد بيهوشـي دانشگاه مشهد اسـت، مدفن شيخ 
ابوالحسـن خرقاني اسـت. جمله معروفي دارد شـيخ حسـن مي گويد »هرکس از اين در، درآيد؛ 

نانش دهيد و از دينش نپرسـيد!«
 آقاي دکتر کريمي سخن را اينگونه آغاز کرد.

 دکتـر سـيد مجتبـي کريمي هسـتم. متولد سـال 1324 و زاده روسـتاي قلعـه نو خرقان 
شـاهرود. تحصيـالت ابتدايـي را در همين روسـتا که مدفن شـيخ ابوالحسـن خرقاني اسـت به 
پايان رسـاندم. سـپس بـراي ادامه تحصيـل به علي آباد گـرگان رفتم. چند سـال آنجا تحصيل 
کـردم و براي طي دورة دوم دبيرسـتان به شـاهرود برگشـتم و در شـاهرود ديپلـم گرفتم. رفتم 
تهران و سـال 1346 تحصيل پزشـکي را در دانشـکده پزشـکي دانشـگاه مشهد شـروع کردم. 
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سـال 1353 تحصيالت پزشـکي را در دانشـگاه مشـهد به پايان بردم. سـپس براي طي 
خدمـت نظـام وظيفـه رفتـم. دو مـاه آموزشـي مـا در تهـران بـود. بـراي ادامه بقيـه خدمت به 
تربت جـام آمـدم. بعـد از پايـان سـربازي هم چند سـال تربت جام مانـدم. در مجموع 4 سـال و 
نيـم تربت جـام خدمـت کـردم که خـودم بر اين بـاورم آنجا خيلـي زحمت کشـيدم و از خدمتم 

هم مـن و هم مـردم راضـي بوديم.
سـال 1358 بـه مشـهد آمـدم. بـراي رزيدنتي امتحـان دادم و رشـته بيهوشـي را انتخاب 
کردم. سـال 1361 در رشـته بيهوشـي فارغ التحصيل و متخصص بيهوشي شـدم و همان سال 
بـه اسـتخدام دانشـگاه مشـهد در آمـدم. ده سـال هيئت علمـي بودم که بـا رأي همـکاران در 
سـال 1371 بـه عنوان مدير گروه بيهوشـي انتخاب شـدم. چنـد دوره هم مدير گروه بيهوشـي 
بـودم و در پايـان هـر دوره خـود همـکاران برگه امضا مي کردنـد که من دوباره بـه عنوان مدير 

گـروه انتخاب شـوم و به مسـئولين دانشـگاه مي دادند. 
از جملـه کارهايـي کـه با قدرت شـروع کردم، شناسـاندن جايگاه واقعي رشـته بيهوشـي 
در سـطح دانشـگاه و بيـن همـکاران جراح بود. آن سـال ها تکنسـين ها حاکم بودنـد و جراح ها 
هم با آنها همراهي بيشـتري داشـتند. تالش کردم که تفاوت سـطح تکنسـين و متخصص را 
برجسـته کنم و بيهوشـي و تخصص بيهوشـي را در جايگاه خودش در دانشـگاه مشهد، معرفي 

کنـم و موفق هم شـدم.
ويزيت بيماران جراحي در شـب قبل از عمل و ايجاد درمانگاه بيهوشـي از جمله اقدامات 
در سـال هاي اوليـه مديريـت مـن در گـروه بيهوشـي بـود، کـه خيلي بـه ما و جراحـان کمک 
مي کـرد. ويزيـت توسـط رزيدنت هـا و همکاران متخصـص انجـام مي گرفت. تا اينکـه آقايان 
دکتـر بلوريـان و دکتر ميرزايي جراح قلب شـدند و بخـش جراحي قلب بـاز را، راه اندازي کردند. 
مـا هـم بخش بيهوشـي قلب را در کنـار گروه ايجـاد کرديم. مرحوم اسـتاد دکتر راد که اسـتاد 
من بود، دورة بيهوشـي قلب را در سـوئيس در بخش پروفسـور صادقي گذرانده بودند. من نزد 

ايشـان بيهوشـي قلب را فرا گرفتم و کارم را در بخش بيهوشـي قلب ادامه دادم. 
زمانـي که دانشـگاه  زاهدان تصميـم گرفت بخش جراحي قلـب راه اندازي کنـد، دهه 80 
بـود. بخـش آنجـا را مـا راه انـدازي کرديـم. همچنيـن در پايان دهـه 80 بخش بيهوشـي قلب 

دانشـگاه بيرجنـد را کمـک کرديم تا راه اندازي شـد.
 يکـي از تجـارب مّهم من در اين سـال اسـتفاده از بي حسـي اپيدورال گردنـي در بيماران 

جراحـي قلبـي بود کـه گـزارش آن را در کنگره هـا داده ام و مقاله آن را هم چـاپ کرده ام. 
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مصـرف مخدرهـا چون فنتانيل باعث مي شـد که بيمـاران به مّدت طوالني در آي سـي يو 
بماننـد. پـروژه اي را طراحـي کردم، براي 46 بيمار کاتتر اپيدورال در شـب قبـل از عمل جراحي 
قلـب بـاز مي گذاشـتم و بـا اسـتفاده از داروهاي بي حسـي موضعي آنهـا را بي درد مي کـردم. هر 
46 مـورد موفقيت آميـز و بـدون عارضه شـد. اواخر اجـراي پروژه خبردار شـدم که يک نفر ديگر 
از همـکاران در مرکـزي در تهـران دو مـورد عارضـه و ضايع فلج نخاعي داشـته که ترسـيدم و 

از ادامـه ايـن کار خـودداري کردم. انصافاً بيمـاران از بي دردي حاصله آن خيلـي راضي بودند.
کار ديگـري هـم کـه انجـام داديـم، شـاهکار دورانـي بود کـه تحديـد مواليـد و کاهش 
جمعيـت در دسـتور کار بـود. مـا در شهرسـتان فاروج قرار شـد عمـل جراحـي توبکتومي براي 
خانم هـا انجـام بدهيم. دبيرسـتاني را گرفتيم. اتاق ها و کالس ها را اسـتريل کرديم. سيسـتم ها 
را نصـب کرديـم. در چهـار اتـاق توبکتومـي انجـام مي داديـم. يـک روز 215 مورد انجام شـد. 
115 مـورد صبـح اسـت و 100 مورد بعد از ظهـر. در مجموع چون پروژه ملي بـود، 6600 مورد 

توبکتومـي در يک دوره در اسـتان خراسـان انجـام داديم.
 بـاور کنيـد مـن که رئيس گروه شـدم، تحول عظيمي در رشـته بيهوشـي انجـام گرفت. 
در جلسـه رئيـس دانشـگاه در جمـع همکاران گفـت از زماني که آقاي دکتر کريمـي مدير گروه 
شـده اند، هيـچ شـبي به خاطر بيهوشـي مـرا بيدار نکرده انـد. در حالي کـه قبل از آن هر شـب تا 
دو بـار هـم به خاطر مسـائل بيهوشـي بـه من زنـگ مي زدند. گـروه بيهوشـي در دوره مديريت 

مـن مرتـب و منظم شـد و همه چيز شـکل و روال عـادي و علمي گرفت.
 دکتـر کريمـي در ادامـه روايـت گفـت سـه دوره، به مدت 12 سـال، عضو سـازمان نظام 
پزشـکي مشـهد بـودم. يکي از دوسـتان بعـد از آن گفتـه بود وجـدان کاري اي کـه در کريمي 

هسـت، در هيچ کـس ديگـر نـه در دانشـگاه و نـه در نظام پزشـکي پيدا نمي شـود.
 در خصوص وقت بيمارسـتان، تالش براي بيت المال و اسـتفاده خوب از سـرمايه ها اجازه 
نمـي دادم هيـچ بيمـاري بي مورد کنسـل شـود. قبلترها جراحان بيمـاران را کنسـل مي کردند و 
مي گفتنـد بيهوشـي همـکاري نکرد و بيمار را کنسـل کـرد. وقتي بـه  مديريت گـروه انتخاب 
شـدم، اجـازه نمـي دادم بيمـاران را بي جهت کنسـل کنند و گفتـم که دليل کنسـلي را جراحان 
محترم بايد روشـن و شـفاف در پرونده بنويسـند. يادم هسـت، اگر مرخصي بودم، اگر خارج از 
بيمارسـتان بـودم و مريـض ديـر وقـت به اتاق عمـل مي آمد، تلفنـي با من تمـاس مي گرفتند. 
بـه دسـتياران سـال بـاال مي گفتم بيمار را بيهـوش کنيد با مسـئوليت من و اينطـوري در وقت 

و مصـرف امکانـات، صرفه جويي اصولـي مي کردم.
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 دليلـي بـر خودسـتايي در خـود نمي بينم. تعريفـي از خـودم نمي کنم. همـه کارهاي من 
به تصوير کشـيده شـده اسـت. 46 سـال به طـور مـداوم کار کردم. خـودم کـه از خدمت خودم 
راضـي هسـتم. هر کجـا بودم و کار کردم پرسـنل و افـراد و همکاران از من رضايت داشـتند و 
سـعي مي کـردم رضايت همکاران خـود را هم فراهم کنم و پيش وجدان خودم سرافرازهسـتم.

در زمينـه کار، کار فـراوان و سـرعت بـاال در کار، مي خواهـم به نکته اي اشـاره کنم. يک 
روزي، روز اسـتاد بـود. رزيدنت هـا مي خواسـتند از مـن تقديـر کنند. بـه من گفتند اسـتاد، فردا 
سـاعت 8 اينجـا باشـيد. من سـاعت هفـت و نيم صبـح آمدم. چهار بيمـار در چهـار اتاق عمل 
قلـب داشـتيم. هـر چهار بيمـار را بيهوش کرديـم. آرتر و سـي وي پي گرفتيم. جراحـي بيماران 
شـروع شـد. ما به جلسـه تجليـل از اسـتاد رفتيم. يکـي از رزيدنت ها از من پرسـيد، اسـتاد چه 
چيـزي باعـث شـده که شـما دکتر کريمـي شـده ايد؟ به او گفتم وقت شناسـي، وظيفه شناسـي 

و کار، مـا انصافـاً خـوب کار مي کرديم. 
يـک روزي يـک نفـر از اسـاتيد جراحـي قلب کـه از آمريـکا آمده بـود، به اتـاق عمل ما 
آمـد. وقتـي سـرعت عمـل و دقت کار مـا را ديد کـه در عرض نيم سـاعت مريض آماده شـد، 
بـه مـن گفـت بايد شـما را ببريـم امريکا که آنها سـرعت عمـل در کار را از شـما يـاد بگيرند. 
گاهـي مـا يک سـاعت و نيـم منتظر مي مانيم تا بيماران بيهوش شـوند. کار يک سـاعت و نيم 

آنهـا در نيـم سـاعت اينجا انجـام مي گيرد. بلـه تالش زيـاد، کار زياد سـرعت را بـاال مي برد.
 در يکـي از کنگره هايـي کـه در بيمارسـتان رضـوي بـود، مـن مريضي را اليو بيهوشـي 
کـردم. پروفسـوري بود، خودش دريچه مي سـاخت. وقتـي کار مرا ديد او هم گفت شـما را بايد 
ببريـم امريـکا، هم طرازهاي شـما سـرعت و دقـت در کار را از شـما ياد بگيرند و اين ها نشـانه 

آن بـود کـه مـا کار درسـت را با سـرعت تمام و عشـق و عالقه انجـام مي داديم. 
در ادامـه گفـت توفيـق حضـور در امتحان بورد بيهوشـي کشـور به مدت 7 سـال از ديگر 
افتخـارات مـن اسـت، کـه در خدمت اسـاتيد محتـرم از جمله مرحـوم دکتر حسـني بوديم که 
کرونـا گرفتنـد و از دنيـا رفتنـد. چون بحث کرونا شـد جـا دارد از اسـاتيد بزرگ دانشـگاه علوم 
پزشـکي آقايـان دکتـر خسـروي، دکتـر ميکائيليان که اسـتاد مـا بود، دکتـر خوارزمـي و دکتر 

ميرحسـيني کـه همـه در اثـر ابتال بـه کرونـا از دنيا رفتند، يـاد کنم.
آقـاي دکتر ميرحسـيني، 15 سـال معاون مدير، مسـئول بخش بيهوشـي در بيمارسـتان 
امام رضا )ع( بود. در پاسـخ به سـوالي در مورد پيشکسـوتان بيهوشـي و اسـاتيد الّسـابقون گفتند. 
اولين متخصص بيهوشـي در دانشـگاه مشـهد و در حقيقت بنيانگذار گروه بيهوشي هم هستند 
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اسـتاد دکتـر مجيـد ابراهيمي مي باشـند. مّدت هاسـت سـاکن امريکا هسـتند. اسـتاد بعدي که 
اسـتاد مـا هـم  بودند، دکتـر ميکائيليان بودنـد. فارغ التحصيل از کانـادا و در سـال 1399 در اثر 
کرونـا رحلـت کردند. دکتـر ابراهيمي در سـال هاي 1346 و يـا 1347 از امريـکا فارغ التحصيل 
شـده و به ايران آمدند. بخش بيهوشـي را در دانشـگاه مشـهد در همراهي پروفسوري فرانسوي 
بـه نـام بُولـَون کـه جراحي هـا زيـر نظـر ايشـان انجـام مي شـد، راه انـدازي کردنـد. پروفسـور 
 رفيعـي کـه بعدها مدير گروه جراحي دانشـگاه مشـهد شـدند، شـاگرد همين اسـتاد فرانسـوي 

بودند. 
اسـتاد سـوم ما مرحوم دکتر راد بود. اسـتاد بسـيار خـوب و ارزنده اي بودنـد. فارغ التحصيل 
دانشـگاه تهران بودند. در سـال 1368 فوت کردند. دکتر آراسـته اسـتاد بعدي ما بودند. مرحوم 
دکتـر بهمنيـار خزيمه که فوت نابهنگام ايشـان ضايعة بزرگي براي بيهوشـي دانشـگاه مشـهد 
بـود از اسـاتيد خـوب مـا بودند که بـا مرحوم دکتـر راد هـر دو فارغ التحصيل دانشـگاه تهران و 

از شـاگردان آقايان دکتر تشـيد و دکتـر فر بودند.
سـالي مرحوم دکتر تشـيد به مشـهد آمدنـد، من مأموريـت همراهي و پذيرايي ايشـان را 
بر عهده داشـتم. ايشـان را از راه آهن برداشـتم، به منزل دکتر خزيمه بردم. دو شـب و سـه روز 

ميهمـان ما در مشـهد بودنـد. کلي از افاضات و درياي علوم ايشـان اسـتفاده کرديم.
مـا رزيدنت هـاي بي شـماري را آموزش داديم. يـک از يکي بهتر، که مي توانـم از تعدادي 
از آنهـا آقايـان دکتـر جالليـان، دکتر نکوئيـان، خانم دکتر طبـري، دکتر هاتفـي، دکتر فاضل و 
آقـاي دکتـر جهانبخش که فعاًل عضو هيئت علمي دانشـگاه هسـتند و در خاطرم مانده اسـت 

نام ببرم.
 خوشـبختانه در دانشـگاه مشهد با وجودي که من االن بازنشسـته ام افرادي دلسوز، فعال 
و کاري در هيئـت علمـي گـروه بيهوشـي انجام وظيفه مي کنند. در سـال هاي اخير اسـتفاده از 

رشـته هيپنوتيزم هم به مجموعه فعاليت هاي بيهوشـي افزوده شـده اسـت.
اسـتاد دکتـر مهـدي فتحي اسـتاد مّبرز رشـته هيپنوتيزم هسـتند. من خودم شـاهد بودم 
کـه بيمـاري را ايشـان هيپنوتيـزم کرد، پروتـز مفصل زانو براي بيمار گذاشـتند. بيمـار به خوبي 
درد تحّمـل کـرد. در حالـي کـه آقاي دکتر فتحي در سرتاسـر عمـل با او حرف مـي زد. چندين 
کنگـره بـراي هيپنوتيـزم برگـزار کرده اند. کالس هـاي درس هيپنوتيـزم دارند. دکتـر فتحي از 
افتخارات بيهوشـي قلب و هيپنوتيزم در دانشـگاه مشـهد اسـت و من بر خود مي بالم و بايستي 

افتخار کنم که توانسـتم هويت رشـته بيهوشـي را در دانشـگاه مشـهد زنده کنم.
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از رزيدنت هايـي که در دو سـه دهه گذشـته به دانشـگاه مشـهد آمدنـد، چهره هاي خوبي 
براي رشـته بيهوشـي در کشـور و مشهد ساخته شـده. به همين شـاهرود نگاه کنيد. تعدادي از 

بيهوشـي دهندگان فارغ التحصيالن دانشـگاه علوم پزشکي مشهد هستند. 
از دکتـر سـوال کرديم، شـما سـال 1361 امتحـان بـورد را گذرانديد، محل امتحـان بورد 
شـما کجـا بود. پاسـخ دادند: ما در بيمارسـتان شـهداي تجريش امتحـان بورد داديـم. امتحان 
کتبـي و شـفاهي در يـک روز در آنجـا انجـام گرفـت. امتحان دهنـدگان 7 نفر بوديم. مسـئول 
برگـزاري امتحـان آقـاي دکتر مجيـدي بود. به نظـرم مرحوم دکتر محمدتقي سـعيدي و دکتر 

علـي مرتضـوي هم جـزو امتحان گيرنـدگان بودند، بقيـه را هم يادم نيسـت.
امتحـان در يـک روز بـود. همان روز هم نتيجـه قبولي را به ما اعـالم کردند. من معتقدم 
و هميشـه معتقـد بـودم، رشـته بيهوشـي و اصواًل بيهوشـي در تمام دنيـا حـرف اّول را مي زند. 
اگر چه معمواًل کادرهاي پزشـکي بيشـتر جراحان را مي شناسـند، ولي حيات و زندگي بيماران 
در خـالل عمـل جراحي در دسـت متخصص بيهوشـي اسـت. همه بايد بدانند نقش بيهوشـي 

خيلـي باال و برتر اسـت. 
از دکتـر سـيد مجتبـي کريمـي سـوال کرديم از خانـواده و کودکـي بگويد. گفـت من در 
هميـن قلعـه نـو خرقان که شـما امـروز ميهمـان آن هسـتيد، در سـال 1324 و در همين خانه 
کـه خانـه پـدري ماسـت  به دنيا آمـدم. پدرم کشـاورز و دامدار و گوسـفنددار بود. چهـار برادر و 
چهـار خواهـر هسـتيم. يک روزي اسـم پدرم را باال نوشـتم و بقيه اعضاي خانواده اعـم از برادر 
خواهـر و نوه هـا، نبيره هـا و نتيجه هـا را نوشـتيم جمع آنها 86 نفر شـد. نتيجـه ازدواج خود من 
بـا خانم سـه پسـر اسـت. دو نفر در خـارج از کشـور تحصيل کردنـد و آنجا ماندند. يـک نفر از 

پسـرانم در انگليس تحصيل کرد و به مشـهد برگشـت و مشـغول به کار شـد.
 در دورانـي کـه پـدرم زنـده بودند، کشـاورزي اينجا خوب بـود. دامپـروري و دامداري هم 
خيلـي خـوب بـود. قلعـه نـو خرقـان 8 رشـته قنات داشـت کـه همه خشـک شـدند. بارندگي 
دهه هاسـت خيلـي کم شـده اسـت؛ مثـاًل تا امـروز کـه دوازدهم دي ماه سـال 1400 اسـت در 
ايـن سـال اصاًل بارندگي در روسـتا نداشـته ايم. قنات ها خشـک شـده و در داخـل قنات ها چاه 
عميـق زده انـد و سـرمازدگي هـم بيـداد مي کنـد. ميـوه اين منطقـه بيشـتر زردالو بـود. در پنج 
سـال گذشـته درخت هاي زردآلو را سـرمازده اسـت و متأسـفانه محصـول چنداني نداشـته ايم.

 مـن عاشـق مـادرم بودم. مـادرم روح بلند و بزرگي داشـت. همچنين پـدرم هم همينطور 
بـود. پـدرم حسـينه اي در قلعه نـو دارد و من هم مقبره اي در شـأن بزرگي او برايش سـاختم. 
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خطـاب بـه مـن، آقـاي دکتـر حيدرپـور )مصاحبه گـر( من هميشـه بـه زادگاهـم افتخار 
مي کـردم. ابايـي نداشـتم کـه هيـچ، افتخـار مي کـردم کـه بگويـم مـن اهـل قلعه نـو خرقان 
هسـتم. هميشـه مايه افتخار من بود که هم روسـتايي هايم بيايند مشـهد و کارشـان را پيگيري 
و بـه آنهـا کمک کنم. امکان نداشـت کـه خودم را از ديد مردم روسـتايم پنهان کنـم. با افتخار 

بـه کمـک همشـهري ها مي رفتم.
 بـه ايـن نکتـه اشـاره کنم کـه شـرايط براي مـن آماده بـود که بـراي تحصيل يـا ادامه 
تحصيـل و يـا کار بـه خـارج از کشـور بـروم. اّمـا به خاطـر پـدرم، مـادرم که خيلي دوستشـان 
مي داشـتم، حاضـر نشـدم هيـچ گاه بـه خـارج رفتـن فکـر کنم. 46 سـال در دانشـگاه مشـهد 

خدمـت کـردم. خيلـي هـم زحمـت کشـيدم. بـه کارم و زحماتم هـم افتخـار مي کنم.
 اگـر يادتـان باشـد يـک وقتي در دهه هشـتاد تصميم گرفتم بازنشسـت شـوم. دانشـگاه 
مشـهد مـن را بازنشسـت نمي کـرد. تهـران آمـدم خدمـت شـما، اسـتمداد طلبيدم. دسـت مرا 
گرفتيد و گفتيد بيائيد که با هم نزد وزير بهداشـت برويم و از او بخواهيم دسـتور دهند شـما را 
بازنشسـت نماينـد. من هم هميشـه دلم مي خواسـت و مي خواهـد که جوان ها بيايـد کار کنند. 
جوان هـا بياينـد روي کار. دنبـال ايـن بـودم کـه کار را به جوان ترها بسـپارم. در مشـهد آقايان 
دکتـر هاتفـي و دکتـر فاضلي همکار مـن بودند. خيلي هـم خوب کار مي کنند. بـا عالقه مندي 

کار را بـه آنها سـپردم و خودم را بازنشسـت کردم.
 از دکتـر کريمـي راجـع بـه کيفيت علمـي و فرهنگي خرقان و قلعه نو پرسـيديم. پاسـخ 
داد مرحـوم پـدرم مي گفـت زمانـي که دارالفنون تهران درسـت شـد، يکي از بّچه هـاي خرقان 
بـه مدرسـه دارالفنـون رفـت. آنجا ديپلم گرفت. بـه آلمان رفت. جـراح اعصاب شـد و دوباره به 

ايران برگشـت و اسـم او را االن به يـاد ندارم.
اشـاره کنـم که مدرسـه ابتدايي ما که هنوز هـم در خرقان هم داير اسـت، از قديمي ترين 
مـدارس ابتدايـي منطقـه اسـت. قبل از اينکه در منطقه مدرسـه جديد داير شـود، مـا در خرقان 
مدرسـه داشـته ايم. آبـادي ما حـدود 5000 سـکنه دارد. بخشـي از آنها در حال حاضر از روسـتا 
رفته انـد. تعـداد پزشـکان اهـل روسـتاي مـا بـاالي 120 نفر اسـت. مثل يـک نفر جـراح مغز 
داريـم کـه هنـوز کار مي کننـد. يکي از هم روسـتايي هاي ما متخصص زنان اسـت و در شـهر 
وين اتريش کار مي کند. در شهرسـتان پاويا ايتاليا 12 نفر پزشـک از روسـتاي ما کار مي کنند.
سـطح قلعـه نـو خرقـان از لحـاظ تحصيل کـرده و باسـواد خيلـي بـاال بود. يـک نفـر از اهالي 

روسـتاي خرقان با مدرك دکترا و PHD اسـتاد دانشـگاه هاروارد اسـت.
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يـک خاطـره زيبايـي از کودکـي ام در خاطرم مانده اسـت. در همين باغچـة خانه ما آغلي 
داشـتيم کـه سـه رأس گاو شـير ده در آن نگهداري مي شـدند. مـادرم هر صبح و عصـر آنها را 
مي دوشـيد و شـير آنهـا را در سـطل هايي مي ريخـت. مـن دنبال مـادر مي رفتم بـا عالقه کف 

و سرشـيرهاي روي شـيرها را مي خوردم. 
گاهـي در مطبـخ مـادرم مقـداري گوشـت به چهار سـنگ يعنـي اجاقي که چهـار قطعه 
سـنگ در اطـراف آن بـود و وسـطش آتـش مي کردنـد، مي زد و  آنهـا را کباب مي کـرد و به ما 
مـی داد کـه بـا نان بخوريـم. هيچ خاطـره ناگوار مـن از قلعه نو خرقـان ندارم. همـه آن چيزي 
کـه در خاطـرم مانـده اسـت، زيبا بود و هسـت و من هم بـا عالقه مندي در خدمت مـردم بودم 

و مي کوشـيدم هـر کمکـي از دسـتم برآيد به مـردم خرقـان ارائه کنم.
از دکتـر پرسـيدم چه شـد که حاال سـاکن خرقان شـديد؟ جـواب داد؛ اواًل مـن به خرقان 
عشـق مـي ورزم.  اينجـا را خيلي دوسـت مـي دارم. شـرايط، آرامش، آسـايش و آرامـي اينجا را 
مالحظـه کنيـد. هـواي پاکيـزه خرقان هيچ کجـا گير نمي آيـد. هيچ جا نيسـت! مـا وظيفه مان 
را انجـام داده ايـم. کار خودمـان را کرده ايـم. خداونـد هـم به ما تفّضـل کرده، خانه پـدري را در 
روسـتا داريـم. باغـي و مزارعـي هـم داريم. اگر چه آب کم اسـت ولي لطف و صفايش هسـت. 
چـرا نيائيـم و چـرا اسـتفاده نکنيم. تـازه روح بلند آشـيخ ابوالحسـن خرقاني در روسـتاي ما در 
پـرواز اسـت. از روح بلنـد او هـم مـدد مي جوئيـم که گفته اسـت هر کـس از اين در وارد شـود 

نانـش دهيد. از دينش نپرسـيد! 
راجـع بـه جنـگل ابر پرسـيديم. از پشـت بـام خانه جنـگل ابر را بـا ابرهايش به ما نشـان 
داد و گفـت، فاصلـه مـا تـا جنـگل ابـر 15 کيلومتر اسـت. دعوت هـم گرفتند که بـراي ديدن 
جنـگل ابـر يک بار ديگـر و جداگانه بيائيد. گفتند در ايـن جنگل ابر انواع درختـان نادري وجود 
دارد کـه در هيچ کجـاي دنيـا وجـود نـدارد. گونه هـاي خيلـي نـادري از گياهـان در جنـگل ابر 
وجـود دارد. فاصلـه منطقـه ما تا آزادشـهر 120 کيلومتر اسـت. تا علي آباد گـرگان 150 کيلومتر 

فاصله است. 
در جنگل ابر منطقه اي اسـت به نام توسکائسـتان که بسـيار زيبا و ديدني اسـت. جاده اي 
از گـرگان بـه سـمت توسکائسـتان مي آيـد. يـک جاده هـم از خرقان بـه طرف توسکائسـتان 
مـي رود. ايـن دو جـاده آسـفالت اسـت و فقـط 8 کيلومتر آن باز نشـده اسـت، که يـا بايد جاده 

بزننـد و يـا بـا تونل ايـن دو جـاده را به هـم وصل کنند.
مالحظـات و احتياط هـاي محيـط زيسـتي وجـود دارد، ولـي گرگاني ها و خصوصـاً آقاي 
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نورمفيـدي بـا اتصـال اين دو جاده مخالفت مي کننـد. احتمااًل هم نگران خرابي محيط زيسـت 
نيسـتند. نمـي خواهنـد بـازار گردشـگري گـرگان به توسکائسـتان خراب شـود. بايد بـراي آن 

فکري اصولـي کرد.
 طبيعـت جنـگل ابـر را دکتـر کريمي تشـريح کـرد و گفـت در دو طرف ايـن جنگل که 
شـکل شـياري دارد، دو رشـته کـوه بلنـد وجـود دارد. ابرهـا کـه از دريـا بلنـد مي شـوند به اين 
دو رشـته کوه مي رسـند و از فرصـت شـيار بيـن آنهـا اسـتفاده مي کنند و به وسـط ايـن دو کوه 
مي آينـد. دو طـرف کـوه جنـگل اسـت. ابرهـا روي درخت ها منظـره زيبايی درسـت مي کنند. 
البتـه کانون هـاي گردشـگري زيادي در منطقه ايجاد شـده. تسـهيالت و امکانات توريسـتي و 
گردشـگري سـاخته اند. مـردم از سراسـر ايران و خصوصـاً تهران بـراي اسـتفاده از اين منطقه 

به جنـگل ابـر مي آيند. 
از دکتـر کريمـي پرسـيدم مـا شـما را اولين بـار در جبهه هـا و در دفـاع مقـدس ديديـم. 
از جنـگ و خاطـرات جبهـه هـم بگوييـد. دکتـر کريمي پاسـخ داد من خيلـي جبهه بـودم. در 
بيمارسـتان هاي دزفـول، اهواز و کرمانشـاه خيلي خدمـت کرده ام. بيمارسـتان علي بن ابيطالب)ع( 
آبـادان را يادتـان هسـت. آقـاي دکتـر حيدرپـور من شـما را اگر يادتان باشـد بـراي اولين بار در 
بيمارسـتان علي بن ابيطالـب )ع(  در جريـان عمليات کربالي 5 ديدم. شـبي بـود وقتي آمديد آنجا 
شـما را معرفي کردند و گفتند که ايشـان متخصص بيهوشـي و مسـتقر در خوزسـتان اسـت و 

ديدن شـما خيلـي مرا شـادمان کرد.
اگـر بخواهـم بگويـم اين اسـت که بـراي مصدومين شـيميايي خيلـي کار کرديـم. يادم 
هسـت در بيمارسـتان حضرت رسـول)ص( که در منطقه حلبچه بود، بيماران شـيميايي زيادي را 
ديدم. بيماران در شـرايط سـختي مي آمدند. خيلي از از آنها تشـنج داشـتند و امکان لوله گذاري 
براي آنها وجود نداشـت. يک شـب شـيرخواري را آوردند. با سـختي براي او پسـتانکي درسـت 
کرديـم. شـير تهيـه کرديـم و بـا شـير دادن او را تـا زمان اعـزام نگه داشـتيم و سـپس او را به 
کرمانشـاه فرسـتاديم. کودکان پسـر و دختر زيادي را در کمپ و در محوطه بيمارسـتان معالجه 
کرديم، که نمي دانسـتند پدرها و مادرهايشـان کجا هسـتند؛ ولي همه را رو به راه کرده و عقبه 

فرستاديم. 
مـن بزرگترين جنايت قرن بيسـتم ميـالدي و قرن چهاردهم هجـري را جنايت صدام در 
حلبچـه مي دانـم، نـه جنايـت صدام، بلکـه جنايت همـه جنايتـکاران غربي! که آنچنان بر سـر 

مـردم حلبچـه آوردند. مـن آن جنايت را هيچگاه فرامـوش نخواهم کرد. 
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در هميـن عمليـات حلبچـه )والفجـر 10( يـک انتـرن شـاهرودي بـود که به مـن گفت: 
آقـاي دکتر اگر از شـما خواسـتند کـه به بيمارسـتان جلوتر برويـد، نرويد؛ چون کـه آنجا مرتب 
گلولـه تـوپ مي آيـد. گلولـه تـوپ هـم کـور اسـت و معلوم نيسـت کجـا مي خـورد. تـازه اين 
اطاق هـاي عمـل ايمـن نيسـت و خطرنـاك اسـت. دال فلـزي و ورق حلبـي و مقـداري خاك 
روي آنهـا هسـت. وقتـي به من گفتند به آن بيمارسـتان برويد، اّول گفتم نـه! اّما وقتي توضيح 
دادنـد کـه آقـاي دکتـر فاضل )جراح مشـهور( هم آنجا هسـتند، تصميم گرفتم مـن هم به آن 
بيمارسـتان بـروم، چـرا که يکبـار براي دکتـر فاضل قبـل از آن بيهوشـي داده بـودم، که روي 
کبـد و کيسـه صفـرا جراحـي مي کـرد. آنقدر زيبـا آن جـا را ِدُکلِه  کرد و تشـريح کـرد که خيلي 
لـذت بـرده بـودم. لـذا تصميم گرفتـم به بيمارسـتان جلوتر بروم، چـون خاطـره آن عمل قبلي 
کـه چقـدر زيبـا دکتر فاضـل آناتومي زير کبد، اطراف کيسـه صفرا و مجراي کلـدوك را به من 
نشـان نـداد، از يـاد نمي بـرم. انگشـت هاي آقاي دکتـر فاضل بلند بـود و به زيبايـي در منطقه 
عمـل کار مي کـرد و خيلـي شـمرده هم آموزش مـي داد. حس مي کـردم کار کردن بـا او برايم 

افتخار اسـت.
 در همين عمليات حلبچه در همين بيمارسـتان مجروحي را آوردند. شـريان مزانتريکش 
قطـع شـده بـود. بيمارسـتان 8 اتاق عمل داشـت. من در اتاق يکم بيهوشـي مـي دادم. مجروح 
را بـه اتـاق من آوردند. دسـتيار دکتـر تقاضا کـرد او را بيهوش کنم. هموگلوبين مجروح شـش 
بـود. امتنـاع کـردم و گفتـم مريـض را بيهوش نمي کنـم. دکتر فاضل آمد. پرسـيد چـرا؟ گفتم 
ايـن مجـروح ده پانـزده کيسـه خـون مي خواهد که بشـود او را عمـل کرد. دکتر دسـتش را به 

پشـت من زد و گفت خـون بدهيد. 
بقيـه رفقـاي بيهوشـي کمـک کردنـد. 10 کيسـه خون بـه او داديـم. مجروح آماده شـد، 
بيهوشـش کرديـم و عمـل شـد. وقتي آمديـم مشـهد، آن مجـروح روزي براي عمـل جراحي 
بعـدي بـه اتـاق عمـل آمـد. گفتـم عجـب دنيـاي کوچکـي. مي دانيـد مجروحيـن کـه عمل 
مي شـدند، کارشـان بـا يـک عمل تمام نمي شـد. گاهـي چند بار تـا 10 بار بـراي عمل جراحي 
بـه اتـاق عمـل مي آمدند. در کتاب هـا خوانده بوديـم، هر گاه بـه مريضي هالوتان داديد تا سـه 

مـاه نبايـد هالوتـان بدهيد، کبـد وی خراب مي شـود.
گاهـي بـراي دبريدمـان زخم هاي مجروحـان مجبور بوديم چنـد هفته، آن هـم دو بار در 
هفتـه يا سـه بـار در هفته با هالوتان بيهوشـي به مجروح هـا بدهيم و خدا را شـاکرم که افتخار 

داشـتم بيهوشـي براي افراد بزرگـي چون دکتر فاضل و سـايرين بدهم. 



اترخي بيهوشي اریان
240

خوشـحالم از بابـت ايـن همکاري ها. هميشـه کارهاي مثبـت و بزرگ را انجـام مي داديم 
و سـعي مي کـردم که هيـچ ظرافتي از زير دسـت مـن در نرود.

وقتـي بحـث به مباحث تخصصي رسـيد، دکتـر کريمي خاطـره اي گفـت. روزي خانمي 
را با شکسـتگي اسـتخوان سـاعد آوردنـد. مي خواسـتيم او را IV بلوك کنيم. اجـازه نداد. گفت 
بيهوشـي عمومـي، شـوهرش هم گفت هر چـه خانم بگويد عمـل کنيد. تصميم گرفتيـم او را 
بيهـوش کنيـم. خانـم مقنعه اي هم داشـت. فوق العـاده هم مذهبي بـود. مقنعه را بر نداشـتيم. 
ماسـک روي صورتـش گذاشـتيم. او را بيهـوش کرديـم. وقتـي خواسـتم برايش اينتوباسـيون 
انجـام دهـم، لوله گـذاري ناي امکان پذير نشـد. به سـختي برايش لوله گذاشـتم. تراشـه خيلي 
تنـگ بـود به طوري کـه ناحيـه کارينـا آسـيب ديـده بـود و لِِزه شـده بـود. بعـد از عمـل لوله را 
خـارج کرديـم. از بخـش خبـر دادنـد که ظاهراً سـر و گـردن بيمـار ورم کرده اسـت. به بخش 
رفتـم. مشـاهده کـردم بيمـار دچار آمفيزم شـده اسـت. تمهيـدات اوليه را انجـام داديـم. او را از 
بيمارسـتان مهر به بيمارسـتان قائم  مشـهد که بخش آي سـي يو داشـت فرسـتاديم. آنجا هم 
بـا برونکوسـکوپ رژيـد بررسـي کـرده بودنـد و جـراح ريه در پايـان نوشـته بود هرکـس او را 
 لولـه کـرده آدم متبحـر و ماهـري بـوده اسـت، بـه هـر حـال به خير گذشـت و مريـض بهبود 

يافت.
اتفـاق ديگـري هـم در زمانـي که جراحـي قلب در مشـهد راه اندازي شـد، افتـاد. بيماري 
را آقـاي دکتـر بلوريـان بـراي جراحي قلب آورد. مطلعيد که درصد شـيوع انتوباسـيون مشـکل 
در بيمـاران قلبـي زيادتـر از بيمـاران ديگـر اسـت. بيمار را که مي خواسـتم  لوله کنم، مشـاهده 
کـردم لوله گـذاري فوق العـاده سـخت اسـت. در پايـان عمل روي ورقه بيهوشـي و گـزارش به 
آي سـي يو نوشـتم کـه لوله گـذاري بيمـار فوق العاده سـخت اسـت. هيچ کـس حق نـدارد بيمار 
را اکسـتوبه کنـد، مگـر اينکـه متخصص گـوش و حلـق و بيني باالي سـر بيمار حاضر باشـد 
و امکانـات تراکئوسـتومي مهيـا باشـد! بيمـار دوره آي سـي يو را طـي مي کنـد. بـدون توجه به 
توصيـه مـن، بيمـار را اکسـتوبه مي کنند؛ اسپاسـم مي کنـد و هر چه تـالش مي کننـد بيمار را 

دوبـاره لولـه کننـد نمي شـود و بيمار از دسـت مي رود. ِدِسـه مي شـود.
از آقـاي دکتـر کريمـي در خصوص تجارب نسـل اّول بيهوشـي و بيهوشـي با اتر سـوال 
کرديـم. گفتنـد زماني کـه مـا رزيدنت بوديـم و بعداً کـه متخصص شـديم، امکانات بهتـر بود. 
انـواع لولـه تراشـه از نـوع روش )Roshe( را داشـتيم. کاف دارو بـي کاف، تنهـا چيـزي که آن 
زمـان نبـود، آنژيوکـت بـود و ما بايد با سـر سـوزن معمولـي رگ مي گرفتيم که خـون دادن با 
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آنهـا خيلـي مشـکل بـود. به خصـوص وقتي کـه جراحي اعصـاب در کار بـود و مجبـور بوديم 
خـون زيـادي بـه بيمـاران بدهيـم. اگـر چـه امـروزه جراحـي اعصاب بـا پيشـرفت تکنيک ها 
خيلـي خوب شـده و خونريزي خيلي کم شـده اسـت. مثالً يـادي از دکتر فرجي، جـراح مغز در 
دانشـگاه مشـهد داشـته باشـيم که آنوريسـم کف مغز را عمل مي کنـد، بدون اينکـه نيازي به 

ترانسـفيوژن خون داشـته باشيم.
مـن بـر ايـن بـاورم کـه در زمينه جراحـي در رشـته هاي مختلف مـا در ايـران چيزي کم 
نداريـم. جراحـان خيلي خوب، بيهوشـي دهندگان خيلي خـوب داريم. فقط وسـايل و تجهيزات 
مـا بـه انـدازه خارجي ها نيسـت. در دنيا به بيمارسـتان ها نـگاه کنيد. هر کجا بيمارسـتان خيلي 
خـوب هسـت، حتمـاً چنـد پزشـک متخصـص ايرانـي در آنجـا کار مي کنند. سـطح مـا خيلي 

باالست.
در اينجـا در خصـوص فارغ التحصيـالن و محصوالت بيهوشـي دانشـگاه مشـهد سـوال 
کرديـم. گفتنـد مـن نبايـد از خـودم تعريـف کنـم. تـا قبـل از اينکه مـن مدير گروه بيهوشـي 
بشـوم، رشـته بيهوشـي خيلي ابهتي نداشت. چيزي نداشـت. من رشته بيهوشـي را در دانشگاه 
مشـهد احيـا کردم. يادتان هسـت. تکنسـين ها فقط بيهوشـي مي دادند. سـلطه هم بـا جراحان 
بـود. در ضمـن آنهـا مي توانسـتند بـه تکنسـين هاي مـن امـر و نهي کننـد. سـعي کرديم اين 
رويه هـا را تغييـر دهيـم. جراحـان را طـوري منظـم کرديم کـه همه چيز تخصص بيهوشـي را 

بـا متخصصين هماهنـگ کنند.
يادتـان هسـت، مانيتورينگ هـاي امروزي در گذشـته نبود. ما بايد نبـض مريض را مرتب 
کنتـرل مي کرديـم. فشـار خـون او را مي گرفتيـم. خودمـان با بگ تنفـس مي داديـم. واقعاً هم 
مواظـب مريـض بوديـم. امروزه متأسـفانه اشـکالي هسـت، با وجودي کـه مانيتورينـگ کامل 
اسـت، ممکـن اسـت رزيدنت يا حّتي اسـتاد حواسـش فقط به موبايـل خودش و پيام ها باشـد. 

ممنـوع کرديـم که کسـي از بيهوشـي دهنده ها موبايل بـه اتاق عمـل بياورد. 
افتخـار مي کنـم کـه ما متخصصين بيهوشـي خوبي در دانشـگاه مشـهد پـرورش داديم. 
روزي معـاون دانشـگاه -کـه فعـاًل رئيـس دانشـگاه اسـت- به من گفـت آقاي دکتـر کريمي 
هـر کسـي را مـا معرفـي مي کنيم کـه جذب دانشـگاه کنيـد، شـما رد مي کنيـد و خودتان هر 
کسـي را مايـل هسـتيد جـذب مي کنيد. به ايشـان گفتـم جناب آقـاي دکتر بحريني اشـکالي 
نـدارد، بـراي هر کس را که شـما فرموديد و کسـاني که مدنظر ما هسـتند کنفرانس مشـترك 

مي گذاريـم روي موضوعـات مختلـف، هر دو سـخنراني کنند.
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 اسـاتيد و دانشـجويان و رزيدنت بعداً نمره بدهند. هرکس نمره بيشـتري آورد او را جذب 
مي کنيـم. رويـه جذب هـا اينطوري بـود. بهترين ها را بـراي هيئت علمي جـذب مي کرديم. هر 

کـس را کـه همه تأييـد مي کردند، جـذب مي کرديم.
زمانـي دقـت کردم که درس بيهوشـي در دل درس جراحي اسـت. دانشـجويان در سـال 
چهـارم کـه درس بيهوشـي مي خواندنـد، چنـد سـاعتي هـم بايـد بـه آنهـا بيهوشـي آموزش 
مي داديم. از 20 نمره آخر ترم، 3 نمره بيهوشـي بود. دانشـجويان از خير سـه نمره مي گذشـتند 
و فقـط درس جراحـي را مي خواندنـد. روزي بـه رئيـس دانشـگاه گفتم جناب رئيس، بيهوشـي 
درس مهّمـي اسـت. مـا چنانچـه از اسـاتيد جراحـي و اسـاتيد سـاير رشـته ها سـوال کنيم که 
بيهوشـي چيسـت؟ در مـورد بيهوشـي چـه مي دانيد؟ هيـچ اطالعـي ندارند. مي گوييـم تعريف 
بيهوشـي چيسـت؟ نمـي داننـد. در حالـي کـه تعريـف جراحـي و ارتوپدي را و سـاير رشـته ها 
را مي داننـد. احيـاي بيمـاران، CPR، اينتوباسـيون، مايـع درمانـي نجـات بيمـاران از شـوك، 

مسـموميت و اينهـا همه جزء بيهوشـي اسـت. 
سـوال کـه مي کنيم مي گويند بيهوشـي مريـض را بـي درد مي کند. بدانيد يقيناً بيهوشـي 
باالتـر از اينهاسـت. مـا را مسـتقل کنيـد، مـا يـک طـرح درس مي دهيـم. در دوره پزشـکي 
بگذاريـد کـه همـه يـاد بگيرنـد. موافقـت کردنـد که يـک درس يـک واحـدي با 17 سـاعت 
براي دانشـجويان پزشـکي در سـال چهارم بـه دروس اضافه کننـد. بعداً در اجـراي اين برنامه، 
 برنامـه CPR، اينتوباسـيون تراشـه و بعضـي از کارهاي عملي بيهوشـي را در دسـتور کار قرار 

داديم.
کارگاهي براي CPR دانشـگاه طراحي و ايجاد کرديم. محصلين همه رشـته ها را موظف 
کرديـم کـه پروسـه احيا و لوله گـذاري را روي موالژها يـاد بگيرند و زماني کـه هيئت هاي بورد 
بـراي ارزيابي از رشـته هاي دانشـگاه مشـهد مي آمدند آن را مي سـتودند. با هميـن اجراي طرح 

CPR مـا خيلي کمک به جامعه پزشـکي و مـردم کرديم. 
روزي در سي سـي يو ديـدم يـک نفـر متخصـص قلـب روي تخـت فنـري و معمولـي 
ماسـاژي مـي داد. بـه ايشـان تذکـر دادم کـه ايـن ماسـاژ هيچ گونـه اثـر نـدارد و بـه او گفتـم 
کـه مسـئله ماسـاژ قلبـي و احيا چگونه باشـد. ما تالش کرديم رشـته بيهوشـي را در دانشـگاه 
مشـهد احيـا کنيـم. بـه رزيدنت هـاي مـا توجه کنيـد، دکتـر جهانبخش، دکتـر غرويـان، دکتر 
هاتفـي، دکتـر فاضلي همه از ما کاري تر، بهتر، دلسـوزتر و باسـوادترند. ما بـه محصول کارمان 

مي نازيـم. در اينجـا سـوال کرديم. 
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پرسـش ديگـری کرديـم؛ آقاي دکتر کريمي شـما االن بازنشسـته ايد و مـا هم عن قريب 
بـه  شـما خواهيم پيوسـت، چه پيامي براي نسـل هاي بعـدي داريد؟

گفـت رشـته پزشـکي عاشـق مي خواهد. کسـي بـراي ماديـات نبايد به رشـته پزشـکي 
بيايـد. اگـر کسـي عشـق بـه پزشـکي و بيمار دارد، جايش رشـته پزشـکي اسـت. من 5 سـال 
در تربت جـام کار کـرده ام. افتخـار مي کـردم که پزشـک هسـتم. هيـچ گاه به پول فکـر نکردم. 
توجـه کنيـد، روحانيـت جامعـه خوبـي دارد، مرتبه مـا پزشـکان از روحانيت باالتر اسـت. امتياز 
بـزرگ مـا ايـن اسـت کـه مردم بـه مـا اطمينـان دارنـد، اعتمـاد مي کننـد. فرزنـد، خانـواده و 
خانمشـان را اجـازه مي دهنـد معاينـه و معالجـه کنيـم. چـه افتخار بزرگي اسـت ايـن اعتماد و 

اطمينـان؛ اعتمـاد مـردم بـا هيچ چيـز قابل تعويض نيسـت.
اگر عاشـق مردم، عاشـق خدمت و عاشـق پزشـکي اند بايد به اين رشـته بيايند وااّل براي 
کسـب پـول بايد بروند در سـاير رشـته ها کار کننـد. در ايـران امروزه عمل رينوپالسـتي خيلي 
انجـام مي دهنـد و جراحي پالسـتيک. من معتقدم اين کار پزشـکي ارزنده نيسـت، چـرا ما بايد 

بيشـتر از همه دنيا رينوپالسـتي کنيم.
و از فضايـل رشـته بيهوشـي بگويم. بيهوشـي در واقـع هوش و جان مريـض را مي گيرد.  
بايـد صـد درصـد در حفظ حيات و حافظه بيماران در بيهوشـي کوشـا باشـيم. به سـيانور توجه 
کنيـد. آن هـم هـوش مريض را مي گيرد، بيهوشـي مي دهد. آيـا مجازيـم آن را مصرف کنيم؟ 

هرگـز! چون سـيانور حيات مريـض را مي گيرد.
يـک خاطـره بگويـم. مـن از سـال 1353 بـه مـدت 5 سـال در تربت جـام پزشـک بودم. 
ويزيـت 3 تومـان بـود. مـن هم ابتـدا افسـر وظيفه بـودم. حق ويزيـت بچه ها هم پنـج تومان 
بـود. حـق ويزيت شـيرخواران 10 تومـان بود. من گفته بـودم از همه 10 تومـان بگيريد. روزي 
يـک کسـي اعتـراض کـرد کـه مـن بزرگسـال 10 تومـان بدهـم. بچه چنـد کيلويـي هم 10 
تومـان! بـه او گفتـم عزيـزم بّچـه که فقط گريـه مي کند، من بايـد با معاينه و سـختي بيماري 

او را تشـخيص بدهم.
روالـم هـم اين بود کـه وقتي مريض مي آمـد، اّول از احوال منطقه، خـودش و خانواده اش 
مي پرسـيدم، کـه امسـال مثـاًل از بـاران، از محصوالت، از دامداري راضي هسـتي يـا نه؟ و جلو 

مي رفتيـم تا مي پرسـيدم حاال کجـات درد مي کنـد؟ مي گفت و تشـخيص مي داديم.
 يـک روز بيمـاري آمد، کت را درآورد، مسـتقيم رفت روي تخـت خوابيد. هيچ حرفي نزد. 

ظاهـراً تصميـم گرفته بـود حرف نزند. همه جـاي او را معاينه کردم. الم تـا کام حرف نزد. 
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هيـچ واکنـش هـم در معاينـات نشـان نـداد. بـه او گفتـم مـن کـه نفهميدم کجـاي تو 
درد دارد. شـايد اگـر يـک گوسـفند را معاينـه مي کـردم مي فهميـدم. کار کـه بـه اينجا رسـيد 
گفـت: مـن روزي يـک حّبه تريـاك مي خورم، امسـال مي خواهم بـروم مّکه. آمدم ببينم شـما 
مي فهمـي يـا نـه؟ گفتم نـه من نفهميـدم. گفت پس دولـت هم نمي فهمـد و من بـراي مّکه 
مـي روم. بـه او گفتـم حـاال کـه اينطوري شـد بـدان که من بايد بنويسـم کـه تو بـروي! تو رد 

هسـتي و چـون همـکاري نکـردي نمي توانـي به مّکـه بروي!
پنـج سـال در تربت جـام کار کـردم. به نظـر خودم خدمتم آنجـا مثبت بـود. روزي 80 نفر 

مريـض صبـح و عصر در دو مطـب مي ديدم.
از دکتـر کريمي پرسـيديم شـما در اشـاعه رشـته بيهوشـي و ارائـه مقـاالت در کنگره ها 
فعـال بوديـد؛ راجـع به آنها بگوئيد. در پاسـخ گفتند، ما در مشـهد دوره هاي بازآمـوزي زيادي را 
اجـرا کرديـم. نکتـه مّهـم ايـن بود که هيچکـس جـرأت نمي کـرد  در بازآموزي ثبت نـام کند، 
ولـي بـه جلسـات نيايـد، چـون گواهي بـه آنهـا نمي داديم و مـن در ايـن زمينه سـخت گيري 

مي کـردم.  هم 
در سـال 1385 قـرار شـد کنگـره سراسـري بيهوشـي را در مشـهد برگـزار کنيـم. مرا به 
عنـوان رئيـس کنگـره انتخـاب کردنـد. قـرار شـد بـا دوسـتان انجمن بيهوشـي بـا همکاري 
همديگـر کنگـره را برگـزار کنيـم. آنها مخالفت هايي با شـرايط مـورد نظر من داشـتند. به آنها 
گفتم من اسـتعفا مي دهم. رياسـت کنگره هم با شـما باشـد. ما امکانات دانشـگاه را در اختيار 
شـما قـرار مي دهيـم. نهايتـاً آنهـا شـرايط مـرا پذيرفتند و از دانشـگاه هـم از من خواسـتند که 
شـما اسـتعفاء ندهيـد. هـم متن اسـتعفا و هم نامه دانشـگاه و همـه در مدارك من هسـت که 
مي توانيـد از آنهـا عکـس بگيريـد. به هرحال مـا کنگـره را برگـزار کرديم. در سـطح عالي هم 

برگزار شـد.
برگزارکننـده دانشـگاه علـوم پزشـکي مشـهد بود. خدمـات خوبـي ارائه شـد. کارگاه هاي 
خوبـي در جـوار کنگـره برگـزار شـد. نمايشـگاه خوبي هم داشـتيم. همـه دانشـگاه هاي علوم 
پزشـکي همراهي کردند. مقاالت بسـيار بسـيار خوبي در کنگره ارائه شـد که موجبات رضايت 

همـگان را هـم فراهـم کـرد. پذيرايي هـا هم خيلي خـوب بود.
از دکتـر کريمي سـوال کرديم، مرسـوم نيسـت که کسـي مّدت هاي مديـد مديرگروه در 
دانشـگاه بمانـد؛ علّـت اينکه شـما سـال ها مدير گـروه بوديد در هـر دوره اي همـکاران برايتان 

نامـه مي نوشـتند کـه رئيس دانشـگاه دوبـاره شـما را منصوب کند چـه بود؟ 
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پاسـخ دادنـد کـه مـن از همکارانـم، از رزيدنت ها هميشـه و همه جا به طـور منطقي دفاع 
مي کـردم. دّوم اينکـه از رزيدنت ها مي خواسـتم خـوب کار کنند و در پايان هر سـال به تعدادي 
کـه مقـرر شـده بود بايد گـزارش مي آوردند که بيهوشـي براي اعمـال جراحي انجـام داده اند. 

مطلـب بعـدي ايـن بود کـه در دوران ما کنسـلي هاي بي مـورد بيماران مرتفع شـد، يعني 
بـه مجموعـه دانشـگاه و جراحـان گفتـه بـودم چنانچه يـک مورد کنسـلي بي مورد در ليسـت 
بيمـاران ديديـد، از مـن جايـزه مي گيريد. البته من خودم هميشـه بيماران را کنتـرل مي کردم و 
اگـر الزم مي شـد خـودم وارد ميدان مي شـدم. اينها باعث شـده بود که همکاران ما هميشـه از 

مـن دفـاع مي کردنـد و مي خواسـتند بـراي حفظ حقـوق آنها مدير گـروه بمانم.
در جريـان يـک بيمـاري، آن بيمـار به خاطـر لوله کـه در مري او گذاشـته بودند، ِدِسـربره 
شـده بـود. دادگاه 400 ميليـون تومان ديه بـراي او داده بود. 15 ميليون هـم براي من به عنوان 
مديـر گـروه، 10 ميليـون براي آقاي دکتر هاشـميان، رئيس بيمارسـتان امام رضـا )ع(، به دادگاه 

شديم.  فراخوانده 
رئيـس دادگاه خيلـي پـر طمطـراق از پـدر بيمار پرسـيد آقاي قاسـمي شـما از پزشـکان 
معالـج فرزندتـان شـکايت داريـد؟ پـدر بيمـار جـواب داد: بلـه!  نوبـت مـن که شـد بـه رئيس 
دادگاه گفتـم اجـازه مي دهيـد مـن يک سـئوال از آقاي قاسـمي پـدر بيمار بکنـم؟ گفت مانعي 
نـدارد. بـه او گفتـم آقـاي قاسـمي آيـا مـرا مي شناسـيد؟ گفت بلـه. آقـاي دکتر کريمـي به او 
گفتـم مـن پزشـک معالـج فرزنـد شـما بـودم. گفـت خير. بـه قاضـي گفتم پـس چرا مـرا به 
دادگاه خوانده ايـد؟ قاضـي از پـدر بيمـار که حيات نباتي داشـت پرسـيد؟ آيا شـما 15 ميليون را 
مي بخشـيد؟ او جـواب داد نـه. مـن از آقـاي دکتـر کريمـي نمي خواهـم. به قاضي گفتم شـما 

پـس چـرا مـرا بـه دادگاه خوانده ايـد؟ قاضـي پرونـده را بسـت و به تهران فرسـتاد. 
مـا در دانشـگاه موضـوع را بررسـي کرديم. مشـاهده کرديم دسـتياري کوتاهي کـرده، به 
اسـتاد مربوطـه خبـر نـداده و ايـن حادثه اتفاق افتاده اسـت. او رزيدنت سـال سـوم بـود. 6 ماه 
بـه دوره او اضافـه کرديـم. يـک سـال امتحان بـورد او عقب افتـاد و تنبيهات قانوني اجرا شـد. 
وقتـي بـراي تهـران آمديم، مدارك را که نشـان داديم آنها هـم برخورد خوبي کردنـد. اقدامات 
قانونـي مـا را سـتودند و ايـن هـم يـک دليل ديگـر بود کـه خيلي دوسـتان ما راضـي مي کرد 

کـه در وقـِت وقـت منطقـي از آنها دفـاع مي کرديم؛ حّتـي  در دادگاه.
در منـزل آقـاي دکتـر کريمـي تابلوهـاي زيـادي کـه شـامل تقديرنامه هـا، احـکام و 
برنامه هـاي متعـدد بـود قاب شـده بودند. يکـي از آنها نامه اي بـود از مديرکل پزشـکي قانوني 
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مشـهد، در آن نوشـته بودنـد جنـاب آقـاي دکتـر کريمي دفـاع شـما از همـکاران و رزيدنت ها 
هميشـه جانانـه اسـت و سپاسـگزاري کرده بودنـد. از آقاي دکتر کريمي سـوال کرديـم در اين 

زمينـه پاسـخ بدهنـد کـه چگونه شـد که پزشـک قانونـي نامه را نوشـت.
دکترکريمـي پاسـخ داد، مـا مشـکالت زيـادي در خصـوص پذيـرش بيمـاران اورژانـس 
از شهرسـتان هاي اسـتان بـه مشـهد داشـتيم. در جلسـه اي در حضـور رئيس دانشـگاه، رئيس 
دانشـکده و رؤسـاي بخش هـا من موضوع بيمـاران اورژانس را خيلي خوب شـرح دادم و تقاضا 
کـردم کـه چگونـه رفتـار شـود کـه کمترين آسـيب متوجه بيماران بشـود و پرسـنل پزشـکي 

گرفتـار نشـوند و رويـه مناسـبي تهيه کرديـم. اين يـک دليل آن نامـه بود.
در مـورد ديگـري براي يک بيمار تعويـض دريچه گروه خونـي او AB+  بود. زمان پرايم 
کـردن پمـپ دو واحـد خـون B+ پرايم مي کننـد. علت هم ايـن بوده که تکنسـين پمپ روي 
کيسـه هاي خـون و برگـه گـزارش بانـک خـون مطالعـه مي کند که خـون کراس ماچ شـده و 
 +B منطبـق بـر گـروه خونـي مريض اسـت. تکنسـين بدون توجـه به اصل کيسـه خـون که

 .+AB بـوده آن را خـط مي زند و مي نويسـد
مريـض ديابـت هـم داشـته و عمل مي شـود. جـراح بيمـار که آقـاي دکتر نظافتـي بوده 
هـم عمـل را انجـام مي دهـد. بيمـار چـون دو واحـد خـون نامتجانـس دريافـت کـرده، ديابت 
هـم داشـته، سـه چهـار روز در آي سـي يو مي مانـد و فـوت مي کنـد. صاحـب بيمـار شـکايت 
مي کنـد. جـراح هـم بـه همراهـان بيمـار مي گويد کـه من عمـل را خـوب انجـام دادم و بيمار 
به علـت بيهوشـي فـوت کرده اسـت. متأسـفانه در اثر شـکايت قاضي هم بدون توجـه به اصل 
 موضـوع جـراح و تکنيسـين پمـپ و متخصـص بيهوشـي را هـر کـدام دو ماه زنـدان محکوم 

مي کند.
مـن آن سـال رئيـس نظام پزشـکي مشـهد بـودم. دکتـر بلوريـان هم بـه دو مـاه زندان 
محکـوم شـده بـود. در جلسـه نظام پزشـکي گفتم مـا هيئت بدوي نظـام پزشـکي را خودمان 
انتخـاب کرده ايـم. اگـر هيئـت بـدوي نتوانـد تشـخيص دهد کـه علت چه بـوده اسـت، که ما 

نبايـد اجـازه بدهيم پزشـکان را محکـوم به زنـدان کنند.
در جلسـه نظام پزشـکي و پزشـکي قانوني خيلي جامع و علمي در مورد اتفاقي که افتاده 
بـود بحـث کرديـم و نهايتـاَ قرار شـد از هيئـت امنـاي ارزي در تهـران کمک بخواهيـم. آقاي 
دکتـر ميرزايـي بـا دکتـر عباس شـيباني تمـاس گرفت و مبلـغ 10 ميليـون تومان پـول براي 

همـراه بيمـار گرفـت و رضايـت داد. در آن سـال هاي دور 10 ميليـون تومان پـول قابلي بود.
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در آن جلسـات گفتـم کـه وقتـي جـراح کارش تمـام مي شـود، اگر مشـکلي پيـش بيايد 
مي گويـد. مـا جراحـي را انجـام داديـم. مسـئله بيهوشـي بـود. ايـن دفاع هـاي علمـي سـبب 

مي شـود کـه پزشـکي قانونـي از رفتـار مـا دفاع کنـد و بـراي مـا تقديرنامه بنويسـد.
 در قسـمت پايانـي از دکتـر کريمـي سـئوال کرديـم صحبت پايانـي و توصيـه اي اگر به 
نسـل جوان بيهوشـي داريد بفرماييد؛ دکتر پاسـخ داد، در اين مّدتي که در بيهوشـي کار کردم، 
کارم مثبـت و مفيـد بـود. هيـچ کار خالف نکردم. يادم هسـت يک بار مريضي را بـراي کورتاژ 
آوردنـد. از بيمـار پرسـيدم خونريـزي داري؟ گفت نه. شـنيده بودم کـه آن جراح گاهـي کورتاژ 
غيرقانونـي مي کنـد. قلبـم تنـد تند مـي زد. طپش قلـب گرفتم. بـه آن جراح گفتم اگر مسـئله 
پاتولوژيـک اسـت و بيمـار کورتـاژ نيـاز دارد، در پرونـده بنويسـيد، وااّل مـن مريـض را بيهوش 
نمي کنـم. مـا در بيهوشـي کار خـالف نمي توانيـم و نبايد انجام بدهيـم. توضيـح دّوم اينکه ما 
چيـزي به عنـوان پـول زيرميـزي و اضافه بر تعرفـه گرفتن در بيهوشـي و اصواًل طـب نداريم. 

به اين مسـئله توجه شـود.
 گاهـي مي ديـدم مثاًل بيمـاري پروتز نياز ندارد. جـراح مي خواهد بگذارد. يـا کاري را الزم 
نيسـت، انجـام مي دهند. سرسـختي نشـان مـي دادم و اگر مي توانسـتم مانع کار غيـر ضروري 

مي شدم.
 مسـئله بعـدي اينکه نسـل جديد بايد بدانند رشـته بيهوشـي، رشـته فوق العـاده مثبت و 
کارآمـدي اسـت. در اين رشـته شـاهديد براي بيماران مي شـود خيلي کار کـرد. جوانان ما جنبه 

مثبـت و کارآمد رشـته بيهوشـي را ببيننـد. جوان ها فکر ماديات نباشـند. 
مرحـوم دکتـر راد کـه اسـتاد ما بـود، زماني مي گفت رشـته بيهوشـي در ايران مثل شـير 
اسـت. همان گونه که نسـل شـير در ايران منقرض شده، رشته بيهوشـي دارد منقرض مي شود. 
خوشـبختانه امروز مي بينم که بيهوشـي و رشـته بيهوشي در ايران خوب رشـد کرد و خودش را 
نشـان داد. جوان هـا قـدر رشـد و اعتالي بيهوشـي خصوصـاً در فوق تخصص ها و فلوشـيپ ها 
را بداننـد. رشـته پزشـکي و خصوصـاً بيهوشـي از اصالـت خاصي برخوردار اسـت. قـدردان اين 

اصالت باشند. 
 در پايان بحث ضمن اينکه سـالمتي و سـربلندي اسـتاد را از درگاه خداوند طلب کرديم 
و آرزو کرديـم کـه بـاز هـم ميهمـان دکتـر کريمي در خرقان بشـويم، از ايشـان خواسـتيم که 
بيهوشـي را برايمـان تعريـف کننـد. ايشـان گفتنـد، بيهوشـي عبارتسـت از، از بين بـردن تمام 

حس هـا و رفلکس هـاي بـدن به گونـه اي کـه تماماً  قابل برگشـت باشـد.
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در بيهوشـي ممکن اسـت شـعور بيمار را هم بگيريم و ممکن اسـت شـعور سر جاي خود 
باقـي بمانـد، چـون که يکـي از روش هاي بيهوشـي نرولپيت اسـت کـه دو نـوع دارد. نورولپت 
آنالژيـا و نورولپـت آنسـتزيا. در نرولپت آنالژيا درد بيمار گرفته مي شـود در حالي کـه در نوروليت 

آنسـتزيا بيمـار بيهوش مي شـود و در هـر دو حالت بيمار رفلکـس ندارد.
 يـک جملـه هـم اضافـه کردند کـه بيهوشـي در آمريـکا از رشـته هاي بلندپايه اسـت، با 
بهتريـن و بيشـترين درآمـد و بـا توسـعه علمـي و ارائه مقـاالت متعدد. ما هـم در ايـران نبايد 
فقـط کار کنيـم. پژوهـش، تحقيق ماهانه مقـاالت بايد جز الينفک کارهاي ما باشـد. البته بايد 

اسـتاد دانشـگاه را در زندگي و معيشـت تأمين کرد.
 خواسـتيم کـه دکتـر کريمي شـعري بخواند يـا داسـتاني در پايان هديه کند؛ گفت سـن 
پـدر مـن ايـن اواخر خيلـي زياد بـود. کاتاراکت يـا آب مرواريد گرفت. از من خواسـت کـه او را 
بـراي عمل به مشـهد ببرم. مـا در کتاب خوانده بوديم که در کهنسـاالن کاتاراکـت را تا زماني 
که چشـم مي بيند، نبايد عمل کرد و هميشـه در پاسـخ درخواسـت پدرم مي گفتم، چشـم شـما 

را بـراي عمـل بـه مشـهد مي برم؛ البتـه تا پايان عمـر هم او را عمـل نکرديم.
اتفاقـي کـه اين وسـط افتـاد اين بود کـه غروب ها وقتی بـرای نماز به مسـجد مي رفتند، 
در برگشـت چشمشـان درسـت نمي ديـد و افـراد را نمي شـناختند، از صـدا مي فهميدنـد. اگـر 
کسـي بلنـد سـالم و احوالپرسـي مي کـرد او را تحويـل مي گرفتنـد و اگـر صـداي کسـي را 
تشـخيص نمي دادنـد، جـواب نمي دادنـد. بـرادرم دائـم مي گفت بابـا بعضي ها را خـوب تحويل 
مي گيـرد. بعضي هـا را نه! به او مي گفتم اينطور نيسـت. ايشـان در غروب کسـي را با کاتاراکت 
نمي بينـد. از صداهـا مي شناسـد. داداشـم هميشـه غـر مـي زد، تـا اينکـه خـودش گرفتار شـد. 
گرفتـار کاتاراکـت و زمانـي کـه بـراي عمـل جراحي به مشـهد آمد، متوجه شـد کـه گرفتاري 

مرحـوم پـدر چه بوده اسـت.
 رفيقـي هـم داشـتيم بـه نام آقـاي نقوي، هـر دو چشـمش کاتاراکت پيـدا کـرد. اولي را 
کـه عمـل کردند عمل دو سـاعت طول کشـيده بـود. رفيقي داشـتيم به نام آقـاي دکتر قرايي، 
چشم پزشـک بـود. سـال ها بعـد از عمـل چشـم اّول، چشـم دّوم او را در 10 دقيقـه عمـل کرد 
و لنـز گذاشـت. آقـاي نقـوي هميشـه مي گفـت، نـه آقـاي دکتـر قرايي چشـم دّوم مـرا عمل 
نکرده انـد؛ چـون زمـان عمـل خيلي کوتاه بـود. غافل از اين کـه وسـايل و تکنولوژي ها بود که 

پيشـرفت کـرده بودنـد و زمان عمـل را کوتاه کـرده بودند.
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دکتر ولي اهلل حسني
فصل پانزدهم
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يکی از پزشـکان نسـل سـومی بيهوشـی ايران، دکتر ولی اهلل حسـنی اسـت. او در تاريخ 
بيهوشـی ايران غير قابل چشم پوشـی اسـت. خدمات او در ابعاد مختلف چشـم گير و سـتودنی 
اسـت. افسـوس کـه کرونـا او را از مهرمـاه 1399 از جامعـه پزشـکی گرفـت. يـادآوری و ذکـر 

مناقـب او از زبـان خانـواده او و خـودش به تقديم اسـت.
دکتـر ولـی اهلل حسـنی در سـال 1334 در شهرسـتان نـراق از توابع اسـتان مرکزی متولد 
شـد. بيش از دو ماه از تولد ايشـان نگذشـته بود که خانواده وی به قصد فراهم نمودن شـرايط 
تحصيلـی بهتـر بـرای فرزندان خويش به تهـران نقل مکان کردند. همزمان بـا تحصيل دوران 
ابتدايـی، او کـه دانش آمـوزی سـختکوش بـود، اوقـات فراغت خـود را در کنـار پـدر در کارگاه 

کفـش دوزی و سـپس در چاپخانه نشـر کتاب، بـه عنوان صحـاف می گذراند. 
دکتـر حسـنی دوران دبسـتان و دبيرسـتان را بـا شايسـتگی کامل بـه پايان رسـانده و در 
دبيرسـتان سـه سال پشت سـر هم شـاگرد اول بوده و در مسـابقات علمی مناطق کل آموزش 
و پـرورش شـرکت کـرده و نفر اول مسـابقات علمی در رشـته های طبيعی و رياضی و... شـده. 
ولـی اهلل اهـل کار و جديـت بـود و در حيـن تحصيـل اوقات فراغـت و تابسـتان را در محل کار 

پـدر و مغـازه الکتريکـی و چاپخانه کار می کرده اسـت.
وی تحصيـالت متوسـطه را بـا اخـذ ديپلـم طبيعی از دبيرسـتان اديـب به پايان رسـانيد 
و سـپس در دانشـگاه مشـهد در رشـته کارشناسـی علوم تغذيه پذيرفته شـد. بعد از اتمام اين 
دوره ايشـان در مقطـع فـوق ليسـانس در رشـته بيوشـيمی موفق به اخـذ مدرك شـد. با توجه 
به عالقه وافری که به رشـته پزشـکی داشـت سـرانجام در سـال 57 وارد رشـته پزشـکی شد.
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وی در دوران دانشـجويی همزمـان بـا تحصيـل بـه تدريـس دروس شـيمی، فيزيـک و 
زيست شناسـی در دبيرسـتان های تهـران اشـتغال داشـت. همچنيـن در دانشـگاه نيـز بـا نظر 
اسـاتيد خـود از تـرم دوم شـروع بـه تدريـس آناتومـی عملـی نمـود. ايشـان پـس از گذراندن 
دوره عمومـی، رشـته تخصصـی بيهوشـی را نيز در سـال های آخـر جنگ طی کـرد و خدمات 

ارزنـده ای بـه رزمنـدگان در آن ايـام نمود.
پس از اتمام رشـته بيهوشـی به عنوان عضو هيات علمی گروه بيهوشـی، تربيت دستياران 
 در ايـن رشـته را در مجتمـع بيمارسـتانی حضـرت رسـول)ص( آغازکـرد. تـا پايـان عمـر ُپـر بار

ايشـان، بيـش از 700 متخصـص بيهوشـی زيـر نظـر او و سـاير اعضـای هيئت علمـی گروه 
بيهوشـی ايشـان پـرورش يافتند. اسـتاد در دوران حرفـه ای زندگی خود، سـمت های گوناگونی 
ِمن جمله عضويت در هيات مديره انجمن آنسـتزيولوژی، عضويت در هيات ممتحنه دانشـنامه 
تخصصی رشـته بيهوشـی و کارشناسی سـازمان نظام پزشکی و پزشـکی قانونی، دبير تاسيس 
شـورای پزشـکی عمومـی، عضويـت در کميسـيون های برنامه ريـزی رشـته های تخصصـی 

بيهوشـی و بيهوشـی قلـب و طـب اورژانـس از جمله ديگر کارهای اوسـت.
درخصـوص ازدواج او بايـد گفت، در سـال 1362 که دانشـجوی بالينی بوده بـا خانواده ای 
آشـنا شـده و بـه خواسـتگاری صبيـه آنان به نام شـيرين اديـب که اهـل اردبيل بودنـد می رود. 
برادر شـيرين از پزشـکان متخصص  و به نام بود. پدرش يکی از معتمدين شـهر و مردم دوست 
بـود. در شـب ميـالد حضـرت محمـد)ص( ، مصادف با شـب يلدا، جشـن عقد برگزار می شـود و 
فردای آن شـب جشـن، در امتحان بخش عفونی نمره بيسـت گرفته که شـيرينی وصلتشـان 

را بيشـتر می کند. 
همسـرش شـيرين اديب که مادری فداکار و همسـری نمونه اسـت، هميشـه و همه جا 
همـراه دکتـر بود و با سـی سـال معلمی و خدمـت در آموزش و پرورش، هـم در تعليم و تربيت  
دانش آمـوزان کشـور و هـم در تربيـت فرزنـدان نقش بسـيار مهمی داشـته و هميشـه قدردان 
زندگی پر از عشـق و داشـتن همسـری پـاك و نجيب و متعهد بـه خانواده بـود. درون و بيرون 
از خانواده زندگی را لذت بخش می ديد و هميشـه احسـاس خوشـبختی می کرد و خدا را شـاکر 
بـود. همسـر دکتر حسـنی با اشـاره بـه ويژگی هـای او اشـاره دارد، مـن به عنوان همسـر دکتر 
حسـنی می توانـم بگويـم کـه دکتر با ايمان بـه خدا هميشـه در کارهايش موفق بـود. او مظهر 
عشـق و محبـت و ايثـار و فـداکاری بـود؛ چـه به خانـواده و چه به تمـام افرادی کـه در نهايت 
غريبه بودند، يک احسـاس دلبسـتگی به تمام مردم داشـت و از موفقيت هايشـان لذت می برد. 
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حاضـر بـود جـان خـودش را فـدا کنـد و از هيـچ کمکی دريـغ نمی کرد و به همه عشـق 
می ورزيـد و تـا آنجاييکـه می توانسـت چـه از نظـر مالـی و چـه از نظـر معنـوی، به هر کسـی 
بـه نوعـی کمک می کـرد. اصال مـال دنيا برايش هيچ ارزشـی نداشـت. هميشـه آرزويش اين 
بـود  دوتـا پسـرمان، فرشـاد و فرهـاد هر کدوم بـه نوعی بتوانند راهـش را ادامـه بدهند و مفيد 

و مؤثر باشـند. 
هيچ وقـت از بـاال بـه پاييـن نـگاه نمی کـرد و بسـيار متواضـع بـود و همـه کارهايـش 
برنامه ريـزی شـده بـود و تـا آخريـن لحظـه در خدمت بيمـاران در بيمارسـتان مشـغول به کار 
بـود. هميشـه بـا گذشـت و مهربان بـود و به گذشـت، احترام و کمـک به ديگـران تاکيد مهم 
داشـت و تـا آخريـن نفـس به فکر سـالمت ديگـران و حتی آموزش بود و هميشـه خـودش را 

يـک معلم عاشـق می دانسـت.  
متاسـفانه ويـروس منحـوس کرونـا در کوتاه مـدت بـر او غلبه کـرد و با اين حـال باز هم 
نگـران اطرافيـان بـود. چنان توصيـه می کردند کـه همه مراقب خودباشـند و با نهايت تاسـف 
و بـا قلبـی اندوهنـاك، کـه ضربه محکمی بر قلبمان زده شـد، جـان خود را فدای راه سـالمت 
نمـود و جـان بـه جـان آفرينـش تسـليم کـرد. ايـن انتخـاب خودش بـود که تـا پای جـان به 
عهـد خـود وفـا کنـد و آخريـن پيام او بـه ما که قبـل از چند روز بـه بيماری کرونا گرفتار شـود 

اين بـود که:
»ما گر ز سر بريده می ترسيدم

در محفل عاشقان نمی رقصيديم«

خانـم اديـب ادامـه می دهـد، در سـال  1365 کـه دکتـرای پزشـکی را گرفته بـود، اولين 
فرزندمـان بـه نـام فرشـاد بـه دنيا آمـد. در سـال 1370 بـرای حج تمتـع به مدت چهـل و پنج 
روز - کـه پـس از سـه سـال ارتبـاط حـج تمتع قطع شـده بود - به مکه مشـرف شـد و فرزند 

دوم کـه هفـت ماهـه در راه بـود پـس از مراجعـت پـدر از مکه به دنيـا آمد. 
فرشـاد حسـنی فرزنـد اول خانـواده کـه دانش آموختـه رشـته طراحی صنعتی از دانشـگاه 
تهـران اسـت و در ادامـه دوره فوق ليسـانس آن را در کانـادا گرفتـه، می گويـد: پـدرم فرشـته 
سفيدپوشـی بـود کـه از زمانـی کـه به يـاد دارم جامه خاکی به تن کـرد تا خاك وطن را از شـر 
اهريمنـان پـاك کنـد، تا جان ها ببخشـد و اميدبخـش روزهايی باشـد که دنيای خالـی از رنگ 

را رنـگ شـادی و افتخـار انسـانيت بپاشـد و من را عاشـق رنـگ و طراحـی و خلقت کند. 



253
فصل 15 دکتر   ولي اهلل حسني

واالتريـن افتخـارم شـاگردی به عنـوان فرزنـد در محضـر ابـدی ايشـان بود کـه معلمی 
عاشق پيشـه و خيرخـواه کـه تهـی بـود از رنج و بـدی که همه را يکسـان می ديد. بـرای من و 
برادرم در اوج جوانی حسـرت و درد و افتخار به دلمان ماند تا بار ديگر پدر را، اسـطوره عشـق، 
مهـر، اخـالق، ادب و دانشـمند بـزرگ تاريخ جهان، فرزند شـير پاك خـورده ايران زميـن را در 

آغوش بگيريم و دسـتان شـفا بخشـش را بفشـاريم و نفس بکشـيم از هوای بهشـت او. 
فرهـاد فرزنـد دوم در کانـادا پس از گرفتن ديپلم در رشـته روانشناسـی در دانشـگاه کانادا 
تحصيـل کـرد و پـس از آن به خاطـر عالقه زيادی که به رشـته پدر داشـت، در دانشـگاه علوم 
پزشـکی ايران وارد رشـته پزشـکی شـد تا بتواند راه پدر را ادامه بدهد و در فقدان پدر می گويد، 
ايـن ويـروس همه گيـر تـوان ديـدن اين همه عشـق را نداشـت و پـدر را بـرد. آرزو دارم بتوانم 
به عنـوان فرزند کوچک و شـاگرد و همکار در کنار روح پدرم باشـم و اميـدوارم بتوانم در مکتب 

پدرم رهرو راهشـان باشـم و اسمشـان را زنده نگه دارم.             
فرزنـدان دکتـر حسـنی ادامه می دهند: بابای ما، پدری بود که هميشـه همسـر و فرزندان 
را بـا دل و جان دوسـت می داشـت و عاشـقانه عشـق می ورزيـد و با آن همه مشـکالت کاری 
هرگـز خـم بـه ابـرو نمی آورد. هميشـه بـرای خانـواده و بـرای ديگران دسـت يـاری و نوازش 
داشـت و بدون آن که کسـی متوجه شـود، بی کم وکاسـت کمک حال افراد، چه از نظر مالی 
و چـه از نظـر معنـوی بـود. از هيچ چيـزی دريغ نمی کرد، گويـی خداوند بعضـی از بندگانش را  
جـور ديگـری فرشـته وار به دنيا مـی آورد و دوباره در يک زمـان مقرر آنها را از ايـن دنيا می برد. 
هميشـه می گفـت مـن هـر کار خيـری کـه می کنم خـدا را شـاکرم که ايـن توانايـی را به من 
داده اسـت کـه بتوانـم عده ای را خوشـحال کنـم. مال دنيا هيچ ارزشـی برايش نداشـت و لذت 

زندگـی را در خوشـحال کردن ديگران احسـاس می کرد.
پـدر مـا پـس از سـال ها تـالش و فعاليت هـای بيـش از حـد در دانشـگاه و کنگره هـا و 
خدمـات زيـادی کـه به جامعه پزشـکی کرد، می گفـت من تا زمانـی که زنده ام دلـم می خواهد 
که بتوانم در راه پيشـرفت جامعه پزشـکی تا آنجا که در توانم هسـت، خدمتگزار کشـور باشـم 
و در زمـان فراغـت در کنـار  خانـواده بـا مهـر و محبـت و عشـق به فرزنـدان با خوشـرويی در 
راه پيشـرفت و موفقيتشـان تـالش می کـرد. هرگـز دلـی را نرنجانـد و هـر کسـی را به نحوی 
خوشـحال می کـرد. هميشـه لبخنـد بر لب بـه اطرافيانش کمـک می کـرد و در خانـواده و نزد 
دوسـتان و آشـنايان و حتـی کسـانی کـه يک بار آشـنايی داشـتند، محبوببت خاصی داشـت و 

هميشـه بـه خوبی هـا و بزرگواری هـا و مهربانی هايـش عشـق می ورزيدند.
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هميشـه می گفت خوشـبخت کسـی اسـت که شـکوه رفتارش، آفريننده لبخند در چهره 
ديگـری باشـد. پـدر مـا می گفـت هر روز بـه قلبت بياموز که با عشـق، بـه ديگران و دوسـتان 
و نيازمنـدان بتپـد. بـه دسـتانت بيامـوز که برای ديگـران مفيد باشـد و به احساسـت بياموز که 

جـز به سمت وسـوی خوبـی نرود. 
بـه هميـن جهت همسـر و فرزندان هميشـه با داشـتن اينچنين مخلوق بی نظيـر خدا در 

کنارشـان احسـاس خوشـبختی کـرده؛ حال نيز بـا سـرفرازی و افتخار به خـود می بالند. 
دکتـر حسـنی پـس از عمری خدمـت خصوصـاً خدمـات فداکارانه بـه بيمـاران کرونايی 
در پاندمـی کرونـا بـه کرونا مبتـال شـد و در هفدهم مهرماه 1399 چشـم از جهان فرو بسـت.

 و اينک دکتر ولی اهلل حسنی به قلم و زبان خودش:
نـام مـن ولی اهلل حسـنی، فرزنـد حسـين، متولد ارديبهشـت ماه سـال 1334 شمسـی در 
شهرسـتان نـراق، صـادره از دليجـان، فرزنـد سـوم از خانـواده ای ضعيـف بـودم. پـدرم پس از 
دو سـال سـربازی، سـال 1320 شمسـی کـه دوران سـخت سياسـی و نـا امنـی ايـران از نظر 
اقتصادی شـرايط سـختی داشـت، به شغل کفاشی مشـغول بود و به سـختی امورات زندگی را 
می گذرانـد. مـن در سـن دو ماهگـی بودم که پـدرم تصميم به مهاجـرت به تهران نمـود، و در 
خيابـان ايرانمهر مغازه کفاشـی شـروين را به عنوان محل کار انتخاب کـرد. من دوران طفوليت 

را در يـک اتـاق اجـاره ای که نـه برق و نـه آب داشـت، گذراندم.
در آن دوران کاًل جامعـه فقيـر و بيمـار بـود کـه دچار سـوء تغذيـه و از نظر عـدم امکانات 

بهداشـتی اقتصـادی و بی سـوادی رنـج می برد.
من در سـن 7 سـالگی، کالس اول دبسـتان هاديان، در خيابان ايرانمهر که نزديک مغازه 
پـدرم بـود بـا اشـتياق درسـم را شـروع کـردم و کالس سـوم را بـا بـرادر بزرگترم به دبسـتان 
صبحـی، نزديـک بانـد طياره هـا کـه   راه  خيلـی  طوالنی  بـود پيـاده  می رفتـم و بعد  از  مدرسـه 
 هـم  درسـم   را می خوانـدم  و هـم  در  کارهـای  خانـه بـرای  تهيـه آشـاميدنی  که  خيلـی  دور  بود 
آب  مـی آوردم  و منبـع  را پـر  می کرديـم  و تابسـتان  هم  وقت  اضافـی  را در  مغـازه      الکتريکی کار 

می کـردم.
مـن کالس ششـم را در همـان مدرسـه هاديان که آن زمان مدرسـه ها دونوبتـه بود تمام 
کـردم. هـر روز ظهـر بـه مغازه پـدرم می رفتم، آنجـا ناهار می خوردم، سـاعت 2 بعـد از ظهر به 

مدرسـه می رفتم.
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پـدرم هميشـه بـه مـا می گفـت هيچ وقـت خـدا را از يـاد نبريـد. ما خانـواده پـر جمعيتی 
بوديـم کـه هـر کـس به نوبـه خود تـالش می کرد تـا باری از مشـکالت خانـواده را کـم کند. 
آن زمـان گويـی مغـازه پدرم دانشـگاه انسان سـازی بود. پدرم با اسـاتيد و معلمان و مهندسـين 
و قاضـی و افسـران ارتـش و... کـه از مشـتريانش بودند دوسـت بـود. يک روز پس از سـاليان 
سـال کـه مـن در دفتـر کارم در دانشـگاه بـودم، به مـن گفت که به معلمانم قسـم خـورده بود 
کـه به خاطـر مشـتری بـودن با مـا هيچ وقـت نمره به مـا ندهند تـا با تـوان خودمـان و متکی 
بـه خـود رشـد کنيم. احتـرام به قانون و نظـم و انظباط و انسان دوسـتی را سرمشـق زندگيمان 

قرار داد.
کالس هفتـم، دوران دبيرسـتان در سـال 1346 بـود. هـم درس می خوانـدم و هـم در 
مغـازه بـه پـدرم کمـک می کـردم. پـدرم عـالوه بـر کفاشـی به علـت عالقـه به پزشـکی کار 
شکسـته بندی هـم انجـام مـی داد و در کارش هـم خيلی موفق بـود. در ايـام تحصيلی کالس 
يـازده دوازدهـم دبيرسـتان همـراه بـرادرم در چاپخانه اطالعات شـب کار می کردم و درسـم را 

هـم بـه خوبـی می خواندم. 
جهـش تحصيلـی مـن در کالس دهـم که در دبيرسـتان روزبـه چهارم طبيعی بـودم، به 
مسـابقات منطقـه پنـج آمـوزش و پـرورش، معرفی شـدم و در مسـابقات علمی نفر اول شـدم  
ولـی عنوان نماينده رشـته طبيعـی در گروه رياضی پـادری بين مناطق کل آمـوزش و پرورش 
در راديـو شـرکت کـردم و بـا نتايج بسـيار عالی باعـث افتخار دبيرسـتان و پدر و مادرم شـدم.  
سـه سـال در دبيرستان پشت سـر هم شاگرد اول شـدم که در اوج رقابت تالش می کردم 
و معلـم طبيعـی مـن دکتـر زکی خانـی بود و من تشـويق شـدم که رشـته پزشـکی را انتخاب 

کنـم و در حيـن درس در سـاعت های تفريح  با چند نفر از دوسـتان تسـت کنکـور می زدم. 
درس رياضـی و فيزيـک و شـيمی من خيلـی خوب بود، به خاطر هميـن روزهای تعطيلی 
شـاگرد می گرفتـم و تدريـس می کردم، در زدن تسـت کمکشـان می کردم. سـال 1353 ديپلم 
طبيعی را از دبيرسـتان اديب گرفتم و همزمان درخواسـت پذيرش از دانشـگاه اکالهما را داشتم 
کـه برايـم امکان پذيـر نشـد. تا اينکـه در کنکور سراسـری که حق پنج رشـته در کل رشـته ها 
را داشـتيم، ليسـانس تغذيه دانشـگاه سراسری مشـهد را قبول شدم. هم خوشـحال بودم و هم 
ناراحـت، چـون رشـته مـورد عالقـه من پزشـکی بـود. در تـرم دوم دانشـگاه اهواز دانشـجوی 
پزشـکی می گرفـت امـا در آذرماه دانشـگاه ها اعتصاب کردنـد و من نتوانسـتم و از آنجا هم جا 

ماندم و امتحـان ندادم. 
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احسـاس افسـردگی بسـياری داشـتم، مـن می خواسـتم حتمـاً به هدفـم برسـم. باالخره 
تصميم گرفتم اين رشـته را سـريع به پايان برسـانم و از ترم سـوم مرتب شـاگرد اول دانشـکده 
شـدم. در حيـن تحصيـل رياضـی، شـيمی، فيزيـک، طبيعـی و جانـوری را تدريـس می کردم. 
سـاعتی 50 تومـان می گرفتـم، در دانشـکده داروسـازی و آزمايشـگاهی در نقـاط دوردسـت و 
قسـمت بهداشـتی فعاليت می کردم. با دوسـتان پزشـکی به سالن تشـريح می رفتم و واحدهای 

انتخابـی را از پزشـکی برمی داشـتم و انگيـزه ام ادامه پزشـکی بود.
سـال 1355 کـه بـرای اولين بـار دانشـگاه های بزرگ دنيـا مثل هـاروارد، جـان هاپکينز، 
ايلينويـز، آکسـفورد و... در مرکـز شاهنشـاهی ايـران، آزمونـی مثـل ام کـت از فارغ التحصيالن 
ليسـانس بـه بـاال کـه در رشـته های پزشـکی می توانسـتند امتحـان بدهنـد و هفـت سـاعت 
امتحان ورودی و سـه مصاحبه عمومی و فردی و علمی که در نهايت سـالی 30 نفر دانشـجو 
بپذيرنـد؛ مـن معـدل نزديـک بـه 3.8 از 4 و حدود آ مثبت شـدم. حـاال من با انگيزه بيشـتر در 
دانشـگاه شـيراز در دوره فوق ليسـانس بيوشـيمی و مرکز پزشـکی شاهنشـاهی ايران ثبت نام 

کردم.
هـر دو دانشـگاه کنکـور ورودی و مصاحبه داشـت که روز امتحان با تاکسـی که می رفتم 
سـر جلسـه راننده تاکسـی يک پسـربچه را زير کـرد و من با ناراحتـی با خاطره بد خـودم را به 
امتحـان رسـاندم کـه از 30 نفـر دو نفر بر می داشـتند، خوشـبختانه من امتحان را کـه حدود 6 
سـاعت بود اول قبول شـدم و روز بعد در مصاحبه با يکی ديگر از شـرکت کننده ها قبول شـده 

و موفق به ورود به رشـته پزشـکی شـدم. 
هفتـه بعـد در تهـران از بين سـه هزار نفر بين المللـی در مرحله اول 90 نفـر و 3 مصاحبه 
ديگـر فقـط سـی نفـر پذيرفتـه می شـد. مـن در امتحـان کتبـی و در مصاحبـه سـوم بـرای 
هماتولـوژی دانشـگاه پيراپزشـکی دوره دکترای PHD بـرای دوره تکميلی از دانشـگاه الينيوز 
آمريـکا پذيـرش دادنـد. بـاز هم ايـن مرا راضی نکـرد و پس از ادامه فوق ليسـانس بيوشـيمی، 
دانشـجويان پزشـکی و کنکور داشتم و از چند دانشگاه پيشـنهاد داشتم و ماهانه نيمی از حقوق  

3000 تومانـی ليسانسـم را بـه خانواده کمـک می کردم.
سـال 1357 دوره سـوم M cat مرکز پزشـکی را در 3 روز امتحان و مصاحبه نهايی که 
يـک کميتـه 15 نفری بود، موفق شـدم و با صبر و شـکيبايی رشـته پزشـکی را شـروع کردم. 
مـن خـرج تحصيلی خـودم را بـا تدريس هايی که می کردم فراهم می سـاختم. دوسـت بسـيار 

خوب من کتـاب و خانـواده ام بود.
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خوشـبختانه تـا حاال هرگز دسـت به دخانيـات نزدم و هر گونه نوشـيدنی الکلی اسـتفاده 
نکـردم. در دوران تحصيلی پزشـکی در دبيرسـتان شـهيد رجايی شـيمی و فيزيـک و بيولوژی 
سـاعتی تدريـس و بـه ازای هـر سـاعت 37 تومان می گرفتم و در دانشـکده تدريـس می کردم 
و بـا راهنمايـی اسـتاد آناتومـی دکتر کوثريان و دکتر مسـتقيمی در باز کردن جسـد و تشـريح 
همـکاری و در دانشـکده پيراپزشـکی و پرسـتاری و مديريت اطالع  رسـانی تدريـس می کردم. 
در ايـن حيـن مسـائل انقالب 1357 سياسـی جامعـه را تغييـر و بعد از مدتی دانشـگاه ها 
تعطيـل شـد. در عـرض دو سـال تعطيلی من در بيمارسـتان مولـوی و بيمارسـتان يافت آباد در 

اتـاق عمـل و بخـش جراحـی کار می کردم. 
در سـال 1365 کل دانشـگاه ها به دانشـگاه علوم پزشکی و بهداشـت و درمان تبديل شد. 
در همين سـال مرکز پزشـکی خدمات شاهنشـاهی هم به دانشـگاه علوم پزشـکی ايران تغيير 
نام داد. در سـال 1362 که دانشـجويی بالينی مشـغول تدريس دبيرسـتان شـبانه و دانشـکده 
بـودم، بـا خانـواده ای کـه يکـی از فرزندان آنها به اسـم کمال اديب شـاگرد خصوصـی من بود 

و اهـل اردبيل بودند آشـنا شـدم و به خواسـتگاری صبيـه آنها رفتم. 
در شـب يلـدا کـه شـب ميالد حضـرت محمـد )ص(  بود، جشـن عقـد کنان مـا در حضور 
خانواده هـا و دوسـتان و بعضـی از همکالسـی هايم بـا خانـم شـيرين اديب که دختری بسـيار 
شايسـته و نجيب بود، انجام شـد و فردای آن شـب من در امتحان بخش عفونی نمره بيسـت 

آوردم کـه شـيرينی وصلتمان را بيشـتر کرد.
همسـرم فرهنگـی بود و يکی از برادرانش پزشـک متخصص قلب و به نـام بود و پدرش 
يکـی از معتمديـن شـهر و مردم دوسـت کـه در تربيـت فرزندانـش خيلـی موفـق بـود.  دو ماه 
بعـد در اسـفند همان سـال برای اولين بار عراق از سـالح شـيميايی اسـتفاده کـرد و موتور برق 
اورژانـس را تخريـب کـرد و مـا بـرای دفـاع از کشـورمان به طور مرتـب در بيمارسـتان حضور 

داشتيم. 
در دوران انترنـی يـک مـاه طبـق مقررات به عنـوان طرح به جبهه اروندکنـار رفتيم و يک 
روز کـه مـا در آمبوالنـس بوديـم در نزديکـی ما اتوبـوس حامل امدادگـران را زدنـد و يک روز 

ديگـر بيمارسـتان صحرايی را شـيميايی زدنـد که انتقال مجروحين سـخت بود.
مـن موقـع اسـتراحت در جبهه کتاب درسـی برای تخصـص می خواندم و فکـر می کردم 
کـه در آينـده بايـد ايـن همه ايثـار جوانانی کـه در راه وطن جان بر کف هسـتند را جبران کنيم 

و اگـر زنده بمانيم کاری دشـوارتر بر دوش خواهيم داشـت. 
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روز آخـر کـه ترخيـص می شـديم، صبح بر سـر اورژانس مـا بمب های خوشـه ای ريختند 
و حـدود سـی نفـر در آنجـا شـهيد شـدند. در آن موقع تهـران هم مـورد حمله متجاوزهـا قرار 
می گرفـت، کـه يکـی از آن شـب ها کـه قـرار شـده بـود هيچ کـس در خانه هايشـان نمانند، ما 
اوليـن بچـه دومـاه ام را در راه داشـتيم و همـان موقـع از ترس و شـدت درد همسـرم تهديد به 

سـقط شد. 
من که هميشـه تمام وسـايل و تجهيزات پزشـکی همراه داشـتم راهی برای نجات يکی 
ديگـر شـد کـه خـارج از شـهر در نزديکی های جاجـرود که کل راه ها از ترافيک مسـدود شـده 
بـود، سـاعت سـه و نيـم نصـف شـب، صـدای داد و بيداد مـردم بلند شـد که يکـی دارد وضع 
حمـل ميکنـد و در حـال مـرگ هسـت، خوشـبختانه مـن بـا پيش بينی هايـی که کـرده بودم 
توانسـتم با کمک دو تا از خانم های پرسـتار داخل يک استيشـن با وسـايل بهداشـتی نجاتش 
بدهـم و نـوزاد را بـه دنيا آورديـم. فـردای آن روز در خبرهای خارجی گفتند که پزشـک جوانی 
جـان مـادر و فرزنـدی را بـا امکانـات کـم و ماهرانه نجـات داد؛ ولی متاسـفانه بـرای خودمان 

نتوانسـتيم اولين يادگارمـان را محافظت کنيم. 
در سـال 1365 اوليـن فرزنـدم فرشـاد به دنيا آمـد و من دکترای پزشـکی را گرفتم. )حاال 
فرشـاد فارغ التحصيـل طراحـی صنعتی از دانشـکده هنرهـای زيبا دانشـگاه تهران می باشـد(. 
جنـگ تحميلـی بـود و مـن سـربازی نرفتـه بودم و همسـرم بـا بچه کوچـک هـر روز راه دور 
مدرسـه را می رفت و شـرايط سـختی بود. آن زمان دکتر خسـروی رئيس دانشـگاهی که من 
آنجـا تدريـس می کـردم، بورسـيه آناتومـی در اسـکاتلند و رشـته تخصصی بيهوشـی را به من 
پيشـنهاد داد و تشـويقم کرد که يکی از اين رشـته های مورد نياز را انتخاب کنم )در آن روزها 
بسـيار متخصـص بيهوشـی در کشـور کـم و کشـور شـديداً در اين حوزه نيـاز به نيرو داشـت( 
پذيرفتم و مرحوم دکتر جمال الدين الهی قمشـه ای که رئيس گروه بيهوشـی و آنستزيولوژيسـت 
بـود از مـن امتحـان گرفـت و مرا برای طـی دوره تخصص بيهوشـی به دانشـگاه معرفی کرد. 
پـس طـی سـه سـال دوره تخصص بيهوشـی در سـال 1368 فارغ التحصيل شـدم و بـه گروه 

پيوستم. بيهوشی 
در زمـان تحصيـل در رشـته بيهوشـی کشـيک های مکـرر در بخش بيهوشـی و مراقبت 
ويژه سـخت بود. رشـته  بيهوشـی برايم ناشـناخته بود و امکانات آموزشـی و شـرايط برای من 
کافـی نبـود. می خواسـتم تغييـر رشـته بدهم کـه رئيس دانشـگاه منصرفـم کرد و مـرا موظف 

کرد کـه ادامه تحصيـل بدهم. 
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پـس از آن مـن در سـخنرانی ها و برنامه ريزی هـا به عنـوان نماينـده دسـتياران فعاليـت 
می کـردم. در آن سـال اول دسـتياری بـه جبهه رفتم و در بيمارسـتان شـهيد بقايـی چهار اتاق 
عمـل بـود که شـبانه روز در خدمت مجروحين جنگ بوديـم. گاهی اوقات تهـران مورد بمباران 
و حملـه قـرار می گرفـت و ما در بيمارسـتان فيروزگـر در زير زمين اتاق عمل به پـا کرده بوديم 

و کمک رسـانی می کرديم.
 پايان نامـه مـن دربـاره مجروحيـن جنگـی بـود که در اثـر ترکش دچـار دردهای شـديد 
انـدام فوقانـی بودنـد و درمان می شـدند. سـال 1367 حمله مرصـاد بود که من به غـرب ايران 
اعـزام شـدم. شـهر کرمانشـاه فقـط دو متخصص بيهوشـی داشـت و من شـبانه روز عمل های 
جراحـی مغـز و اعصـاب، ارتوپـدی و جراحـی عمومی و جراحـی عروقی اورژانـس را به تنهايی 
جوابگـو بـودم. آن سـال مـن دوبـار به ايـن منطقه آمـدم. دفعـه دوم حلبچه کردسـتان بود که 

عـراق شـيميايی زد. سـالی  پـر از واقعـه بود که قرارداد صلح بسـته شـد. 
تيـر مـاه سـال 1368 امتحـان پری بـورد )pre board( داديـم و من قبول شـدم  که در 
شـهريور تقسـيم نيرو شـد و من حکم اسـتخدام پيمانی گرفتم و البته سـربازی را در دانشـگاه 

به سـر بردم. 
پس از آن به عنوان عضو هيئت علمی گروه بيهوشـی مشـغول شـدم و در دو بيمارسـتان 
شـهيد رهنمون و اميرالمومنين )ع( تا بيسـت و دو شـب کشـيک مقيم مشـغول بودم و خانواده ام 
را نمی ديـدم و بقيـه وقـت را به تدريس در دانشـگاه و کالس کنکور می گذاشـتم، چون حقوقم 
کفـاف خـرج زندگـی را نمـی داد و بايـد بيشـتر کار می کـردم کـه خوشـبختانه آدم پرانـرژی و 

انگيـزه و آينده نگـر و عالقه منـد بودم.  با
در هميـن سـال بـرای اولين بـار در کنگـره سراسـری بيهوشـی و مراقبت ويژه ايـران در 
مشـهد به عنـوان سـخنران بـا ارائه مقاله شـرکت  کـردم و همزمان بـا آن در انجمن آنسـتزی 
و مراقبـت ويـژه ايـران بـا عنـوان بـازرس در هيئـت مديره مشـغول شـدم. با خود عهد بسـتم 
کـه بايـد ايـن رشـته را در جايـگاه باالی خـود از نظر علمی و شـخصيتی حفظ کنـم تا بتوانيم 
بـا امنيت بيشـتر نسـل جـوان از اين رشـته اسـتقبال کننـد. در تابسـتان 1369 يک مـاه دوره 
آموزشـی بـرای سـربازی اعضای هيئت علمی مـا را فرا خواندنـد تا اين که آمـوزش نظامی ما 

در قصـر فيـروزه به پايان رسـيد.
در ادامـه و در سـال های بعـد اتـاق عمـل گـوش و حلـق و بينـی و کاشـت حلـزون و 
برداشـتن تومورهـای جمجمه و جراحی سـر و گـردن را با آقای دکتر فرهادی تاسـيس کرديم 
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که به عنوان يکی از مراکز مهم آموزشـی و تحقيقاتی در کشـور شـد. من روزهای دوشـنبه و 
چهارشـنبه در ايـن اتاق عمـل به آموزش و پژوهـش و اجرای پروپوزال های مشـترك در مرکز 

تحقيقـات دانشـگاه انجام وظيفـه می کردم.
در سـال 1370 از طـرف دکتر دلشـاد، رئيس شـبکه بهداری اسـتان تهران، بـرای کاروان 
حج در تيرماه به عنوان متخصص بيهوشـی معرفی شـدم و همسـرم هفت ماهه بود و من بعد 
از سـه سـال کـه ارتبـاط حـج تمتع قطع شـده بود، به مـدت چهل و پنـج روز به مکه مشـرف 
شـدم و در دمای شـصت درجه در مدينه و عرفه و منا مشـغول درمان بيماران و اعمال جراحی 

آنـان بوديم و اعمال مناسـک حـج را هم انجام داده و حاجی شـديم. 
در راه برگشـت بـه ايـران داخل يک هواپيمـای غول پيکر بوديم که ناگهان پيج شـدم به 
انتهـای هواپيمـا، يک نفر ايسـت قلبی کـرده بود و کف هواپيمـا افتاده بود که بـا تنفس دهان 
بـه دهـان و ماسـاژ قلبـی احيـا را انجـام دادم. وقتی برگشـتم بعد از ده روز پسـر دوم مـا به نام 
فرهـاد بـه دنيـا آمد. )که حاال دانشـجوی پزشـکی اسـت و قبل آن 6 سـال در کانادا در رشـته 
روانشناسـی تحصيـل می کـرد، باالخره انتخاب کرد که در رشـته پزشـکی ادامـه تحصيل دهد 
و بعـد از پـس از سـال ها دوری به دانشـگاه علوم پزشـکی ايـران انتقال گرفـت و آرزو موفقيت 

در ايـن راه برايش دارم.(
در سـال 1375 عضـو هيئـت مديـره انجمن بيهوشـی شـدم. بعـد از دوره ای کـه بازرس 
انجمـن بـودم و در جلسـات متعـددی در نظـام پزشـکی و بيمارسـتان های مختلـف شـرکت 
می کـردم و در ضمـن کارهـای مؤثـری کـه انجـام مـی دادم بـه سـازمان پزشـکی قانونـی و 

سـازمان نظـام پزشـکی انتقال مـی دادم. 
در سـطح وزارت عضـو کميتـه علمـی مرگ ومير مادران و نـوزادان بـودم و از طرف ديگر 
عضـو کميتـه احيا نوزاد در دانشـگاه شـدم. در سـال 1990 در کنگره جهانی آنسـتزی در الهه 
هلنـد بـا ارائـه يـک مقاله شـرکت کـردم. از ايـران 9 نفـر بوديـم و اداره کنگـره در اروپـا برای 
اولين بـار بـرای مـن جـذاب بـود. در سـال 1372 مدير گروه بيهوشـی دانشـگاه علوم پزشـکی 
ايـران شـدم. پانـزده سـال در دپارتمان آناتومی دانشـگاه همکاری داشـتم و چون خـودم مدير 

گـروه بيهوشـی بـودم در تدريس و آموزش دسـتيارانم مؤثـر بودم.
سـال 1375 دو مقالـه درکنگـره جهانـی در سـيدنی اسـتراليا داشـتم کـه پـس از ده روز 
برگشـتن گزارشـی از تجهيـزات و مطالـب جديد را بـه دانشـگاه و در مجله انجمن گـزارش و 

ارائـه دادم. در آن سـال نـود درصـد قبولـی در بورد داشـتم.
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در سـال 1378 پـس از گـردآوری مقاالت و دانشـگاه ها و مجالت توانسـتيم مجوز مجله 
علمی پژوهشـی ارگان انجمن آنسـتزی و مراقبت ويژه را از وزارت بهداشـت بگيريم و اين يک 

قـدم مثبت بـود در آن زمان و من دانشـيار بودم.
در خـرداد 1998 ميـالدی از ايـران چهـار نفر بوديـم که من دو مقاله در کنگره بيهوشـی 
کامل وريدی آسـيا و اقيانوسـيه در کيوتو ژاپن داشـتم و پس از آن به چين رفته و از مرکز طب 
سـنتی ديـدن کرديـم. در آبان مـاه همان سـال از طرف يونيسـف و سـازمان بهداشـت جهانی 
تمـام اعضـا کميتـه علمی مرگ ومير مـادران و نوزاد وزارت بهداشـت به بازديـد از مرکز تنظيم 

خانواده به بنـگالدش رفتيم.
همزمـان در کارشناسـی های پزشـک قانونـی و نظام پزشـکی کمک می کردم. دو سـال 
بـود کـه بيمارسـتان منطقـه آزاد کيـش برقـرار شـده بـود و من مسـئوليت بيهوشـی و تامين 
بيهوشـی توسـط دسـتياران سـال آخر را در يک ماه مرخصی اسـتحقاقی به صورت تشـويقی 

بـه طور چرخشـی بـه بيمارسـتان کيش می فرسـتادم.
کارهـای زيـادی در گـروه بيهوشـی انجـام داديـم. از جملـه اقدامـات ديگـر مـا در گروه 
بيهوشـی ايجاد فلوشـيپ بيهوشـی قلب بود. در سـال 1387 دوره فلوشـيپ بيهوشـی قلب را 
برنامه ريـزی کرديـم و از متخصصيـن عضـو هيئـت علمـی دانشـگاه ها بـرای باال بـردن بنيه 
علمـی آنهـا  پذيـرش دسـتيار می کرديـم. اوليـن دوره فلوشـيپ بيهوشـی قلـب در مرکز قلب 
شـهيد رجائـی برقـرار شـد و از زاهدان دکتـر مصطفی علـوی و دکتر عليرضا جاللـی زير نظر 
اسـاتيد بيمارسـتان شـهيد رجايی دوره فلوشـيپ قلب را با نظر و تابعيت گروه بيهوشی دانشگاه 
علوم پزشـکی ايران شـروع کردند و در ادامه سـالی سـه و يا چهار دسـتيار فلوشـيپ برای دوره 

هجده ماهـه پذيرش می شـدند.
در مـاه ژوئـن سـال 2000 در کنگـره جهانـی در مونتـرال کانـادا بـا سـه مقالـه از ايـران 
شـرکت داشـتم. پـس از اتمام کنگـره از طرف دکتر صفايـی و دکتر کارلی به آمـوزش در آنجا 
معرفـی شـدم تـا هفتـه ای دو روز به طور جداگانه زير نظرشـان پيشـنهاد کار دادنـد، اما به علت 

وقـت محـدود امکان پذير نبـود و بايد بـه ايران برمی گشـتم.
در شـهريور ماه سـال 1379، اولين کنگره سراسـری در شـيراز برگزار شـد. در اين کنگره 
علمـی  از مهمانـان خارجـی و داخلـی بـه صورت عالـی مهمان نوازی شـد. مـن در آن موقع در 
دانشـکده مسـئول آموزش دسـتياری دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی ايران بودم و 
پـس از آن از طـرف آقـای دکتـر فرهـادی وزيـر بهداشـت و درمـان و آموزش پزشـکی برای 
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اولين بـار مسـئول اوليـن برنامـه دسـتياری تخصصـی طـب اورژانس دانشـگاه علوم پزشـکی 
ايران شـدم و از اواخر سـال 1999ميالدی تا سـال 2001 تدوين برنامه کوريکولوم چهار سـاله 

را آمـاده کرديم.
پـس از آن مـن فرصـت مطالعاتـی در يـک دوره شـش ماهه اکسـترن شـيب بيهوشـی 
به آمريکا در دانشـگاه پنسـيلوانيا در مرکز آموزشـی پزشـکی ميلتون هرشـی در هشـتاد مايلی 
فيالدلفيـا زيـر نظـر دکتر پاتريک مک کوئيالن که ايشـان معـاون دپارتمان بيهوشـی و درد و 
مراقبـت ويـژه و مديـر برنامه آموزشـی دسـتياران بـود، که چند بـار در ايران بـا دکتر مظاهری 
جـراح فـک و دکتـر مـک کـوی جراح پالسـتيک ميهمـان دانشـگاه علوم پزشـکی ايـران در 
مرکـز پالسـتيک حضـرت فاطمـه )س( و مجتمـع حضـرت رسـول اکـرم )ص( بودنـد و مـن هم 

آنهـا بودم.  ميزبان 
اول دسـامبر سـال 2000 وارد بخـش بيهوشـی آنجا  شـدم. بـرای من شـروع خوبی بود 
و هـر دو هفتـه در يـک اتـاق عمـل و يا بخش که توسـط دکتر مـک کوئيـالن برنامه ريزی و 
يـک اتـاق خصوصـی در بخش مجهـز به کامپيوتـر و اينترنـت و معرفی مـن در مجله بخش 
به عنوان دانشـيار اکسـترن شـيب بيهوشـی از ايران مشـغول فعاليت بودم و امکانات آموزشـی 
بـا کيفيـت بـاال و کتابخانـه و کالس درس منظـم و کتاب هـای درسـی و آخرين شـماره های 
مجـالت و کارگاه کسـب مهـارت فيلد بيهوشـی و گرانـد رانـد و ژورنـال کالب و مورتاليتی و 

موربيديتـی و برنامه هـای چرخشـی متنوع در دسـترس بود. 
در ايـن دوره هـر شـب سـاعت ده شـب بخش را تـرك می کـردم و بعد از اتـاق عمل به 
کتابخانـه بخش بيهوشـی می رفتـم و تمام کارهـای روزانه را يادداشـت و مطالعـه می کردم. با 
اينکـه خـودم در ايـران تدوين برنامه آموزشـی بودم، برايم الگويی مناسـب بود. آرزو داشـتم که 

تمـام آن دوره هـا را کـه در آنجـا انجام داده می شـد به ايـران بياورم. 
دو هفتـه هـم برنامه چرخشـی بخش طـب اورژانـس را که با دکتر مـک کولين صحبت 
کـردم کـه در ايران اين رشـته در حال تاسـيس اسـت و اسـاتيد آن نياز بـه دوره تکميلی دارند 
و ايشـان قبـول کردنـد کـه ايـن کار را در عملـی کنيم و به دعوت دکتر شـاه حسـينی، رييس  
دانشـگاه علـوم پزشـکی ايـران، برای برنامه ريـزی به ايران آمدنـد و اولين مرکـز رزيدنتی طب 
اورژانـس بـا طراحی که آنها در ايران پيشـنهاد دادند با اسـاتيد اين رشـته برای سـفر به آمريکا 
فراهـم شـد. در واقـع توانسـتم بيهوشـی کشـور را بـه طـور تخصصی تـر از هم جـدا و به طور 

تخصصی  تـر ارتقا علمی در بيهوشـی کشـور انجـام دهم. 
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من در سـال 1381 دارای رتبه اسـتادی در رشـته بيهوشـی شـدم. حاال مسـئوليت کاری 
مـن بيشـتر شـده بـود و انجمن هـم اوج گرفتـه بـود. در يکـی از کنگره های سراسـری که در 
تهـران بـود قـرار شـد کـه ماهی دو نفـر از متخصصين بيهوشـی کـه در زمينـه درد عالقه مند 
بودنـد بـا مصاحبـه و معرفی انجمـن برای يک ماه به فرانسـه برونـد. اين کار انجام شـد. پس 
از گذرانـدن دوره گواهـی می گرفتنـد و ايـن نيـز يکـی از روش های تشـويقی اعتـالی علمی 

همـکاران بود.
کار خيلـی زيـاد بـود، به طوريکه اکثـر اوقات هفته ای هفـت روز از هفت صبـح و روزهای 
شـنبه سـاعت شـش صبح تا ده شب در مجتمع بودم و گاهی همسـر و فرزندانم مرا نمی ديدند. 
 در ادامه درخواسـت مجوز تاسـيس دوره فلوشـيپ مراقبت ويژه و فلوشيپ درد را از طرف 
گروه بيهوشـی دانشـگاه علوم پزشکی ايران به وزارت بهداشـت دادم و خوشبختانه هر دو مورد 

قبول قـرار گرفت.
در بخـش بيهوشـی بـا امکاناتـی کـه داشـتيم در ارزيابی اولين مرکز تاسـيس فلوشـيپ 
درد مجـوز آن را در سـال 1387 گرفتيـم. دکتـر فرنـاد ايمانـی را که در زمينـه درد عالقه مند و 
فعاليـت می کـرد به عنـوان مسـئول آمـوزش درد منصوب کرديـم. آقای دکتر ايمانـی با جديت 
کار را شـروع کـرد. تمام وسـايل مـورد نياز را تهيه کرديـم. حتی دکتر مک کوئيـالن که برای 
بـار سـوم بـه ايـران آمـد و در زمينـه درد يـک دسـتگاه عصب يـاب بـه بخش مـا اهـدا کرد و 
برنامه ريـزی و حضـور در اتـاق عمـل بـرای رژيونال آنسـتزی خـود جرقه ای در جـدی گرفتن 

اين شـاخه کارمـان بود. 
مـوازی بـا آن دکتـر ايمانـی، مجوزی را با نظـر و اجـازه انجمن بيهوشـی و مراقبت ويژه 
ايـران بـرای تاسـيس انجمن درد و رژيونال آنسـتزی ايـران از وزارت بهداشـت گرفت. من هم 
کمک کردم. در يک جلسـه در مجتمع حضرت رسـول اکرم )ص( با شـرکت کنندگان در مسـائل 
درد انتخابـات هيئـت مديـره انجمـن درد انجـام شـد و دکتـر فرنـاد ايمانی، دکتـر محمودرضا 
آل بويـه، دکتـر محمودرضـا محقـق، دکتـر داود آقـا محمـدی، دکتر بهـرام نادری نبـی، دکتر 
آرمـان طاهـری و دکتـر مومـن زاده تشـکيل و فعاليت آنها بـا رئيس انجمن دکتر فرنـاد ايمانی 

تشـکيل شـد و از سـال بعد فلوشـيپ درد از متخصصين بيهوشـی گرفته شد.
البتـه برنامـه آموزشـی فلوشـيپ درد بـا چه زحمتـی در کميسـيون تدوين که مـن در آن 
عضـو و چانه زنـی زيـادی با سـاير گروه های در ارتباط با درد داشـتيم و حيطـه کارمان در بحث 

درد حـاد و درد مزمـن و اينترونشـنال مصوب گرديد و ابالغ شـد.
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از جملـه ديگـر کارهايـم به عنـوان عضـو شـورای عالـی برنامه ريـزی وزارت بهداشـت 
در حضـور دکتـر لنکرانـی وزيـر بهداشـت نظر کارشناسـی مـی دادم و به عنوان نماينـده معاون 
آمـوزش وزارت بهداشـت به طـور مـداوم بازديـد از فعاليت هـای آموزشـی دسـتياران بيهوشـی 
چهـار سـاله و مراکز و تشـويق بـه باالبردن اسـتانداردهای آموزشـی به عنـوان ارزيابی صورت 
 می گرفـت و در همـان سـال مجـوز ارزيابـی اولين مرکز تاسـيس مراقبـت ويژه و فلوشـيپ را 

انجام دادم. 
بنا به درخواسـت دکتر پازوکی، رئيس بخش الپاراسـکوپی دانشـگاه علوم پزشـکی ايران 
بـرای تاسـيس مرکز تحقيقات جراحی در مجتمع رسـول اکـرم )ص( به عنوان يکی از مؤسسـين 
بـا ارائـه مقاله و سـی وی مجوز مرکز گرفته شـود و من به عنوان مؤسـس و پژوهشـگر فعاليت 

می کردم.  
پـس از آن از طـرف وزارت بهداشـت به عنـوان اسـتاد فلوشـيپ و مديـر گـروه فلوشـيپ 
ای سـی يو دانشـگاه شـدم. همـان موقـع بود کـه از طـرف دکتر فتحـی رئيس دانشـگاه از من 
چندين بار درخواسـت رياسـت دانشـکده پزشـکی را پيشـنهاد نمود و من به علت حجم کاريم 

قبـول نکردم. 
من هنوز هم دبير شـورای پزشـکی عمومی و مدير گروه بيهوشـی دانشـگاه و سرپرسـت 
امور دسـتياری دانشـکده پزشـکی و عضو بورد تخصصی بيهوشی بودم. متاسـفانه ايشان چهار 
نفـر از اسـتادياران بيهوشـی جـوان ما را اخـراج کردند و من پـس از پانزده سـال مديريت گروه 
بيهوشـی به عنـوان مديـر گروه بـرای آنها تقاضـای تجديد نظر کردم. متاسـفانه به آن اسـاتيد 
زحمتکـش و باسـواد توجهـی نکـرد و من به خاطـر اين موضوع پـس از پانزده سـال مديريت 
گروه بيهوشـی دانشـگاه و نه سـال سرپرسـتی امور دستياری در دانشکده پزشـکی استعفا دادم. 
ايشـان با تاکيدهای مکرر و اصرار که از اسـتعفا منصرف بشـوم و جای تاسـف داشـت که 
پـس از سـی و پنج سـال تـالش و تجربيات و نـوآوری در دانشـگاه، بدون هيچ مراسـمی کنار 
گذاشـته شـدم. ضربـه روحـی بزرگـی به من وارد شـد. خـدا را سـپاس که من بيش از بيسـت 
و پنج سـال مسـئوليت بخش را که از ابتدای تاسـيس دسـتياری بيهوشـی در مجتمع رسـول 
اکـرم )ص( بـودم احسـاس رضايـت و لبخنـد دسـتياران برايم يک دنيا ارزش داشـت و احسـاس 

می کـردم کـه روزی و مـزد خـود را ايـن گونه دريافـت می کنم. 
مـن ناخواسـته شـيفته کار خـود شـده بودم و بـا سـختی و تـالش و دوری از خانـواده با 

تـالش و کار خـودم را بيشـتر وقـف دسـتيارانم و آمـوزش می کـردم.
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يکـی از کارهـای ديگـرم در بـورد ادامه ارزيابی رشـته بيهوشـی در کشـور بـود. به عنوان 
دبيـر ارزيابـی و اعتبـار بخشـی از طـرف وزير محتـرم انتخاب شـدم. در هيئت مديـره انجمن  
سـال  1388 مـن از دانشـگاه ايـران به عنـوان نايب رئيس  بـودم و پـس از آن به عنوان رئيس 
انجمـن بـه مـن پيشـنهاد دادنـد و ليکن مـن به داليلـی نپذيرفتـم و نگرانی مـن جلوگيری از 

تخريـب افـراد و بی حرمتـی بـه اعضای انجمـن بود. 
در سـال 1391 دچار درد آنژين قلبی شـدم و در بيمارسـتان پارس عمل بای پس کرونری 
انجـام شـد و بيشـترين ريسـک فاکتور مـن کار زياد و اسـترس و فشـار کارم بود. مـن باز هم 
بـه خاطـر عشـق و عالقـه به شـغلم باز هم تالشـم را کـردم کـه در خدمت جامعه پزشـکی و 

سـالمت جامعه باشم.
به عنـوان کالم آخـر بگويـم، وصيت من اين اسـت که اگـر از دنيا رفتـم در کالس درس 
کـه بـرای مـن بسـيار محترم اسـت مـرا در آنجا به خاك بسـپارند. هميشـه گذشـت و صبر و 
احتـرام بـه پيشکسـوتان آرزوی مـن اسـت و از خـدا می خواهم الگـوی به روز و مناسـب برای 

نسـل جوان باشـم. جوانان سـرمايه ملی کشـورم هستند. 
در حـال حاضـر در بخـش بيهوشـی حضرت رسـول اکـرم )ص( کمـاکان به عنـوان رئيس 
بخـش بـه ادامـه آمـوزش دسـتياری و اداره بخـش بيهوشـی کمـک می کنـم. کمـک من در 

اجـرای برنامه هـای بيهوشـی و آموزشـی دوره فلوشـيپ با عشـق اسـت. 
در سـال 1392 مـدارك اسـتاد ممتـازی خود را تسـليم دانشـکده پزشـکی و با 15 سـال 
سـابقه اسـتاد تمـام با بيـش از چاپ يکصد مقالـه فقط بعد از اسـتاد تمامی و فعاليت آموزشـی 
و پژوهشـی و اجرايی و مشـاوره های متعدد از طرف دانشـگاه و سـخنرانی و اجرای کنگره ها و 

حضـور فعـال در بورد به طـور تمام وقـت انجام وظيفه نمـوده ام.
در سـال1396 مدارك مرا که چهل سـال فعاليت دانشـگاهی داشـتم، متاسـفانه دانشگاه  
بـا نـگاه تنگ نظرانـه و بـا بی اعتنايـی از کنـار آن گذشـت. در همـان سـال حکـم جديـد بورد 
گرفتـم کـه بـرای اولين بار امتحـان آسـکی )OSCE( با روش الکترونيک در سـطح کشـور با 
موفقيـت انجـام گرفـت. پاييز سـال 1397 بـرای انتخاب هيئت مديـره جديد از مـن دعوت به 

عمـل آمـد  و من در ايـن انتخابات شـرکت نکردم.
 وزيـر جديـد در ابتـدای اسـفند مـاه در انتخابـات 17 اسـفند سـال 97 جناب آقـای دکتر 
نمکـی معـاون سـازمان بودجـه که بسـيار فرهيختـه و محتـرم بودنـد رای اعتمـاد مجلس را 

گرفتند. 
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سـال 1398 مـن به عنـوان دبيـر هيئـت ممتحنه بورد کشـوری بـا تجربه و همـکاری با 
دبيرخانـه تخصصـی کـه حـدود 5 مـاه درگيری بـورد کتبی و شـفاهی بـا قبولـی 40 درصد با 
مسـئوليت سـنگينی که داشـتم با سـابقه طوالنی در بورد تخصصی با عشـق به انجام وظيفه 
که در مقابل فرهيختگان داشـتم توانسـتم به نسـل جوان انتقال بدهم و الگوی مناسـبی برای 
آينـدگان باشـم و به عنوان نماينده دانشـگاه علوم پزشـکی ايـران جايگاه خوبی در کشـور ارائه 
بدهـم و از نظـر وجدانـی احسـاس آرامـش و مثبتی دارم کـه نتيجه سـال های طوالنی تالش 
همـراه بـا عشـق گـذر عمـر را بـا احساسـی خـوب در خدمت گـذاری و انجـام وظيفه سـپری 

می نمايم. 
در انجمن بيهوشی خيلی کار کرديم به خصوص در پژوهشی نمودن آن کوشا بودم.

 از دو سـال قبـل تـا پايـان سـال 1398 کميته اخالق حرفه ای و مسـئوليت مـن از علوم 
پزشـکی ايـران در کنگره سراسـری بيهوشـی نظرات تکميلی گرفته شـد و تاييـد آن به وزارت 

بهداشـت و نظام پزشـکی ارائه گرديد.
 در اواخـر بهمـن ماه سـال 1398 زمزمه اشـاعه ويروس کرونا در ايران شـد که از کشـور 
چيـن اپيدميـک شـده بود. اين بيمـاری ابتدا در قـم و بعد همه جـای ايران را گرفتـار کرد. من 
بـا وجـود مرخصی هـای زيـادی که از قبل داشـتم و اسـتفاده نکرده بـودم، قرار بر ايـن بود که 
تعطيـالت عيـد را بـرای چنـد روزی در کنار همسـر و بچه ها باشـم و بليطی کـه از قبل گرفته 
بـودم، بـه خاطر اوضاع پيش آمده برنامه سـفر به کانادا را کنسـل کردم. خوشـبختانه خانواده ام 
به خاطر مشـغله کاری و مسـئوليتی که دارم هميشـه درکم می کنند و بدون ناراحتی پذيرفتند. 
پـس از آن مـن تمام وقت برای مبارزه با کرونا و بيماران در بيمارسـتان و جلسـات غيرحضوری 

آمـاده خدمت بودم.
حـاال ديگـر بخش های آموزشـی و درمانی گرفتار درمـان بيماران کرونايی شـده بود و ما 
نيـز درگيـر مبـارزه با بيمـاری بوديم که بتوانيم جانشـان را نجات بدهيم. مـن هر لحظه نگران 
سـالمتی خانواده و مردم عزيز و مادرم در بيمارسـتان بودم و هسـتم و مرتب توصيه های الزم 

را تـا آنجايـی که می تـوان رعايت گـردد، در اختيار همه آنها قـرار می دادم. 
آخـر االمـر اسـتاد حسـنی کرونـا گرفـت و در 17 مهرماه 1399 بـه درجه شـهادت در راه 

خدمـت بـا ابتال بـه کرونا رسـيد. روحش شـاد.
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در تاريخ بيسـت و يکم دي ماه 1400 در راسـتاي اسـتخراج تاريخ بيهوشـي، خدمت آقاي 
دکتر مهدي قيامت رسـيديم. مهدي قيامت از اسـاتيد بيهوشـي دانشـگاه شـهيد بهشتي است.  
اگـر چـه نسـل اّولـي نيسـت، بـراي اعتـال و ارتقاي رشـته بيهوشـي در کشـور خيلـي زحمت 

کشـيده اسـت. حرف هـاي او را مي خوانيم:
متولـد يکـم فرورديـن 1336 در شـهر يـزد، در محلـه فهـادان )بـه معنـي پهلـوان( 
هسـتم. در وجـه تسـميه نـام محلـه وجـود زورخانه هـا و باشـگاه هاي فـراوان در ايـن محلـه 
بـود. محلـه ديگـري نزديـک محلـه مـا بود کـه نامـش يـوزداران يـا پلنـگ داران بـود. منزل 
 مـا کـه امـروزه جـزو منـازل تاريخـي و آثـار باسـتاني اسـت در مـرز ايـن دو مرحلـه قـرار 

داشت.
 دوران ابتدايـي و متوسـطه را در يـزد خواندم. از دبيرسـتان رسـوليان که از شـاخص ترين 
دبيرسـتان هاي يـزد بـود ديپلـم گرفتم. برون ده دبيرسـتان مـا براي دانشـگاه زياد بـود. ما 48 
نفـر بوديـم، ديپلم گرفتيم. 32 نفر وارد دانشـکده پزشـکي شـدند و 16 نفر بقيه براي سـربازي 
رفتنـد. روبـروي کالس هـاي مـا بچه هـاي رياضـي بودنـد. آقـاي اوليـاء نماينده پيشـين يزد، 
حميديـا اسـتاندارد فقيـه يـزد و دکتـر عـارف و آقـاي صحرائيان از محصلين شـاخص رشـته 

رياضي در دبيرسـتان مـا بودند. 
مـن جـزو محصليـن درس خـوان و نابغـه نبـودم. سـطح درسـم متوسـط بـود. کارهـاي 
فوق برنامـه خيلـي زيادي انجام مي دادم. پيشـاهنگ بودم. بسـکتبال و هندبال بـازي مي کردم. 

عضـو تيـم دبيرسـتان بـودم و البتـه شـيطون هم بـودم و پر جنـب و جوش. 
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در سـال 1354 بعد از قبولي در کنکور در رشـته پزشـکي بورسـيه ارتش در شـيراز قبول 
شـدم، کـه نرفتـم و در ترم بهمن 1354 براي پزشـکي دانشـگاه اصفهان پذيرفته شـدم. دوران 
اسـتاجري را در اصفهـان خوانـدم. بـا بـروز انقالب فرهنگي و پـس از آن در سـال 1361 براي 
انترني به دانشـگاه شـهيد بهشـتي آمدم. درسـم که تمام شـد، مسـتقيماً براي رشـته بيهوشي 

آمـدم. هميـن جوري هم براي بيهوشـي نيامدم. عاشـق رشـته بيهوشـي بودم. 
رشـته بيهوشـي را رشـته اي مي دانسـتم که اکشـن زياد دارد. هيچ لحظه اي در بيهوشـي 
بـا لحظـه بعـدي مشـابه نيسـت. لحظه ها هم متفاوت اند. رشـته بيهوشـي اثر بخشـي بسـيار 
بااليي دارد. رشـته بيهوشـي در هر بيمارسـتان مشـابه چتري اسـت که باالی سر همه هست. 
اگر بيهوشـي در بيمارسـتاني قوي باشـد، دغدغه همة شـاغلين پزشـکي کمتر اسـت. بيهوشي 

خـوب يـاور همـه کادرهاي بيمارستان هاسـت. اين طبيعت اين رشـته اسـت. 
بيهوشـي در دنيـا يـک تعريـف دارد. در ايـران يک تعريـف دارد. سـال 1363 وقتي براي 
شـروع رشـته بيهوشـي بيمارسـتان طالقاني نزد آقاي دکتر هدايت الياسـي که از اسـاتيد به نام 
آن روزگار بـود بـراي شـروع بيهوشـي رفتـم، 20 دقيقه بِد رشـته بيهوشـي را گفـت و در مورد 
بدي هـاي رشـته بيهوشـي حـرف زد. گفت در اين رشـته نفر دّوم هسـتي. بيهوشـي رشـته  به 
درد بخوري نيسـت. من پاسـخ دادم عاشـق رشـته بيهوشي هسـتم. متکلي گفت که نمي توانم 
بگويـم. نگارنـده )دکتـر حيدرپـور( از او خواسـتم که بگوئيد، متلـک چه بود؟ قيامت پاسـخ داد 
بـه مـن گفـت خري! تـا اين جملـه را دکتر قيامت گفـت همه خنديديـم. من بـه دکتر قيامت 
گفتـم مي خواسـتي بگويـي، خـودت خري! با خنـده ادامه داد خـودش ترك بود و مـن از ترکي 

ايشان اسـتنباط کردم.
 دکتر الياسـي از همان روز اّول روي من حسـاس شـد، زوم کرد. تاکيد کرد اگر بخواهي 
مثـل مـن بشـوي هيـچ، هيچي نخواهي شـد. من جـواب را پنج سـال بعـد دادم. سـال 1368 
که مديرگروه بيهوشـي دانشـگاه شـدم و جـاي او را گرفتـم. به نظرم خيلي ناراحت شـد. روزي 
بـه ايشـان گفتم مگر شـما نگفتي که شـما بايـد بَعز من )يعني بهتـر از من( بشـوي! حاال من 

شـده ام شـما بايد خوشـحال باشـي که شـاگردت بهتر از تو شـده اسـت. چرا ناراحت هستيد؟
 البته بايد تاکيد کنم من سپاسـگزار اسـتاد الياسـي هسـتم و خيلي خدمت ايشـان ارادت 
دارم. خيلـي حـق گـردن مـا دارد. در آمـوزش سـبک خاصـي داشـت و از اسـاتيد شـاخص آن 
دوران بود. اسـتاد الياسـي روي سـواد و اعتبار متخصصين و رشـته بيهوشـي خيلي حساس بود. 

مي گفـت توانمنـدي و سـواد باالي اسـاتيد بيهوشـي اسـت که بـه آنها اعتبار مي بخشـد.
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روز شـنبه اي من بيهوشـي را شـروع کردم. روز شـنبه هفته بعد خبر دادند که آقاي دکتر 
فاضـل کـه وزيـر علوم هسـتند براي عمل جراحـي کولکتومي به اتـاق عمل مي آينـد. بيمار از 
اعضـاي سـتاد انقـالب فرهنگـي بود. خـود دکتر فاضل، وزير علوم و دانشـيار دانشـگاه شـهيد 
بهشـتي بودنـد. محـل خدمت ايشـان بيمارسـتان طالقاني بـود و تا آخـر بازنشسـتگي آنجا به 
خدمت و تدريس مشـغول بودند. زحمات بسـيار زيادي آنجا کشـيدند. در آموزش پيوند عروقي 

و پيونـد کليه خيلي خدمـت کردند و آمـوزش دادند.
 مـا دقيقـاً يـک هفتـه بـود کـه کار را شـروع کـرده بوديـم. گيـج دسـتگاه ها، لولـه 
کشـي هاي گازهـاي اتـاق عمـل و سيسـتم ها بوديـم. لوله هـاي تنفسـي، داروهاي بيهوشـي. 
هنـوز اورينتـه نشـده بوديـم. شـنبه دوّم فـرا رسـيد و دکتر فاضـل آمدنـد. آقاي دکتر الياسـي 
خيلـي اسـتقبال کردنـد. رزيدنت هاي سـال بـاالي ما هم دکتر بهمـن مالک و دکتـر توکل پور 
بودنـد. )سـال دّوم بـه سـوم(. مـن هـم حاال رزيدنـت هفتـه اّول و جونييـور آنها هسـتم. دکتر 
الياسـي بيمـار آقـاي دکتر فاضـل را بيهوش کردنـد و رفتند. دکتـر توکل پور مسـئول ادامه کار 
 شـد. وسـط عمـل به من گفـت من بـراي يک دقيقـه مـي روم بيـرون و برمي گـردم. مواظب

باش. 
مانيتورينـگ آن سـال ها نبـود. بـا گوشـي بايد قلـب را گوش مـي دادي و با دسـت نبض 
بيمـار را مي گرفتـي. البتـه بگويم کـه مـن در آوردن وسـايل مانيتورينگ بعدهـا خيلي زحمت 
کشـيدم. اگـر يادتـان باشـد پالـس اکسـيمتري و نـوار قلب مـداوم و اينهـا اصاًل نبودنـد. براي 
اولين بـار وقتـي مـن به انجمن بيهوشـي آمدم، پالس اکسـيمتر را که دسـتگاه بزرگـي هم بود 

مـن به ايـران آوردم.
 دکتـر توکل پـور وقتـي مي خواسـت بـرود. يـک آمپـول پاولـن بـه مـن داد و گفـت هر 
سي سـي آن دو ميلي گـرم اسـت. اگـر دکتـر فاضل گفت بيمار سـفت اسـت يک سي سـي آن 
را بـه بيمـار بـده. سـه دقيقـه صبر کن شـل مي شـود و رفـت. دقايقي گذشـت و دکتـر مالک 
برنگشـت. دکتـر فاضـل هـم به آن طـرف پرده خيلي حسـاس اسـت. با بيهوشـي دائم گفتگو 
دارد. حـاال مـن تنها هسـتم. دکتر الياسـي هـم در همين يـک هفته مرتب به مـا مي گفت که 

بـه جراح هـا رو ندهيـد. بـه تعبيري گربـه را دم حجله سـر ببريد.
 مـا هـم که از شهرسـتان آمده بوديـم، خجالتي هم بوديم. دکتر الياسـي هـم در آموزش 
نحـوه برخـورد با جراحان کسـي را اسـتثنا نکـرده بود. البته مـن ديدم که دکتـر فاضل را خيلي 
تحويـل گرفـت. دکتـر فاضل عمل را شـروع کـرده بود. حاال من تنها باال سـر بيمار هسـتم. 
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در حين عمل به من رو کرد و سـوال کرد شـما بيهوشـي هسـتيد؟ پاسـخ دادم بله، گفت 
مريض سـفت اسـت. گفتم چشـم، شـما عمـل را متوقـف کنيد. من بيمـار را شـل کنم. عمل 
را متوقـف کـرد. يـک سي سـي پاولـن دادم. سـه دقيقه که گذشـت، گفتـم ادامه بدهيـد بيمار 
شـل شـده اسـت. ظاهـراً دکتـر فاضـل از نحوه برخـورد من خوشـش نيامـده بود. شـروع کرد 
و دوبـاره گفـت بيمـار سـفت اسـت. مـن فکر کـردم وقتـي يک سي سـي داديم پس مي شـود 
يـک سي سـي ديگـر هـم داد. به دکتر فاضـل گفتم لطفاً عمـل را متوقف کنيد. يک سي سـي 
ديگـر پاولـن دادم. سـه دقيقـه بعـد دکتر فاضـل دوباره گفـت و البته بـا ناراحتي، بيمار سـفت 
اسـت . مـن نمي توانـم عمـل کنـم. در جـواب بـه او گفتـم اگـر نمي توانـي بـده به کسـي که 
مي توانـد عمـل کنـد! مـن که مسـئول جراحي نيسـتم آقـاي دکتر! خيلـي به دکتـر فاضل بر 
خـورد خيلـي ناراحـت شـد و همـان روز هشـتم مـرا از اتاق عمـل بيمارسـتان طالقانـي اخراج 
کردند. شـورا گذاشـتند و گفتند به وزير توهين شـده و مرا به بيمارسـتان مدرس فرسـتادند. در 

واقع تبعيـد کردند. 
در هفتـه دوّم آنجـا هـم ماجرايـي مشـابه بـا آقاي دکتـر فرخ سـعيدي رخ داد کـه او هم 
عـذر مـرا خواسـت و ناچـاراً من براي ادامـه آموزش به بيمارسـتان لقمان آمدم. جو بيمارسـتان 
لقمـان خيلـي مردمـي و خوب بـود. من تـا پايان رزيدنتـي آنجا بـودم و بعـد از فارغ التحصيلي 
هم جذب آنجا شـدم. حاال هم با وجود فراز و نشـيبي که کشـيده ام دانشـيار بيمارسـتان لقمان 

هستم.
 در خصـوص ضـرورت تـالش بـراي تحـول آموزشـي بايـد بگويـم زماني کـه رزيدنت 
شـديم، آقـاي دکتـر الياسـي روزهاي دوشـنبه کالس هايـي در بيمارسـتان طالقاني داشـت. از 
سـاعت 4 بعـد از ظهـر بـه مـّدت يـک سـاعت و نيـم. اينهـا کالس هاي خوبـي بودنـد. بقيه 
آمـوزش سـينه بـه سـينه و بـر باليـن بيمـار بـود. آموزش سـطحي بـود و عمقي نداشـت. من 
متوجـه بـودم کـه در دنيـا چگونه و با شـتاب چتر علم بيهوشـي هـر روز بازتر و بازتر مي شـود. 

در داروهـا، وسـايل يکبارمصـرف، مانيتورينـگ، سـيموالتور، تکنيک هـا و روش ها. 
وقتـي مديـر گـروه شـدم، تصميـم گرفتـم نارسـايي هاي آموزشـي را مرتفـع کنـم. البته 
جابجايـي مـن به بيمارسـتان لقمان برايم از نظر کالس قدري سـخت بـود، ولي تالش کرديم 

مشـکل را حل کنيم.
 سـال دّوم رزيدنتـي کـه شـروع شـد، بـراي يـک دوره 45 روزه به جبهـه اعزام شـدم. در 
بيمارسـتان شـهيد بقايي با آقاي دکتر منصوري آشـنا شـدم که در بخش خصوصي کار مي کرد. 
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دکتـر منصـوري تخصـص خـود را در شـيراز و در ادامـه از آمريکا گرفته بـود و در انجمن 
بيهوشـي فعـال بـود. در يـک مـاه و يـا چهـل روزي کـه بـا هم بوديـم خيلـي از چيزهـا را به 
مـن آمـوزش داد، به خصـوص سيسـتم اتونـوم، تاثيرپذيري هـاي آن، سيسـتم سـمپاتيک، 
 پاراسـمپاتيک، داروهـاي موثـر روي آنها. در زمان هاي بيکاري او فقـط به ما آموزش تخصصي 

مي داد.
 آشـنايي مـن بـا دکتـر منصوري سـبب شـد پايم بـه انجمن بيهوشـي بـاز شـود. بعد از 
اينکـه از جبهـه آمـدم در انجمن بـا آقاي دکتـر رضا بهنيا، دکتـر محمدجعفر منصـوري، دکتر 
علـی محفوظـي، خـدا رحمت کند دکتر کيمياوي و مرحوم دکتر هوشـنگ فهيم، بـا آنها کار را 
در انجمـن ادامـه دادم. حاال به سـال 1365 رسـيده بوديم من هنوز رزيدنت سـال دو بيهوشـي 
بـودم و از اعضـاي فعـال انجمـن شـدم. دکتر الياسـي کار با انجمن را دوسـت نداشـت. به من 
هـم مي گفـت بـه انجمـن نرو. مسـايل صنفـي و ارتباطات فـي مابيـن او و اعضـاي انجمن را 

نمي توانسـت حـل کند.
 انجمـن هـم سـاماني نداشـت. بايگانـي کارهـا را انجمن عقب ماشـين دکتر بهنيـا بود. 
وقتـي دکتـر بهنيـا بـراي آمريـکا مي رفـت بايگانـي به عقـب ماشـين دکتر منصـوري منتقل 
مي شـد. عمـده کارهـا را انجمـن در خانه هـاي دوسـتان انجام مي گرفـت. تا اينکه آقـاي دکتر 
ولـي اهلل حسـني فارغ التحصيـل شـد و به گروه دانشـگاه علوم پزشـکي ايران پيوسـت و خيلي 

در آن گـروه و انجمـن زحمت کشـيد.
 از مجله هم بگويم. در آن سـال ها رشـته بيهوشـي مجله و بولتن نداشـت. مرحوم دکتر 
محمدتقـي سـعيدي، رئيـس بخش بيهوشـي بيمارسـتان قلـب در کنار پـارك ملّت بـود. يک 
بولتـون چهـار برگي سـياه و سـفيد را با همـکاري دکتر همايـون وکيل تهيه مي کـرد که گويا 

16 شـماره آن بيـرون آمـد. آن بولتـون تنها ژورنال و بولتن بيهوشـي ايران در کشـور بود.
بخـش بيهوشـي بيمارسـتان قلـب نمونه يـک بخش علمي و کامل بيهوشـي در کشـور 
بـود. در هيـچ جاي ديگر کشـور چنيـن امکاناتـي و آن هم علمي وجود نداشـت. بخش تنفس 
آنجـا کامـل بـود و سـايل و ونتيالتورهـاي خـوب و بـه تعـداد مکفي داشـتند. پرسـنل بخش 
تنفـس شـبانه روزي کشـيک داشـتند و بر کارشـان مسـلط بودند. دسـتگاه هاي بـالدگاز براي 
اولين بـار بـه بيمارسـتان قلب آورده شـدند. بخش هاي آي سـي يو آن بيمارسـتان بي نظير بودند 
و انصافـاً مرحـوم دکتر سـعيدي با ديسـيپلين جامع و خاصي آنجـا را اداره مي کرد و منشـاء اثر 

آموزشـي خوبي شد.



273
فصل 16 دکتر  مهدي قيامت

 بولتـن دکتـر سـعيدي در ميانـه راه تعطيـل شـد و ديگر  منتشـر نشـد. تنهـا کتاب هاي 
درسـي مـا هـم لـي و وايلـي بودنـد و در ادامـه ميلر هـم با کواگزيسـت بـه منابع اضافه شـد.

خيلـي تـالش کرديم که يک مجله براي بيهوشـي راه بيندازيم. اعضـاي انجمن موافقت 
نکردنـد. مي گفتنـد پـول آن را از کجـا بياوريم. هزينه هـاي آن را چگونه تأميـن کنيم. من هم 
رزيدنـت بـودم. سـيطره اي بـر انجمـن نداشـتم. دکتر منصـوري دبير انجمـن بـود. دکتر بهنيا 
مديـر گـروه دانشـگاه ايـران بـود. دکتـر محفوظـي به خاطـر بـرادرش کـه آيـت اهلل و صاحب 
منصـب بود و دکتر فهيم اسـتاد با وقار دانشـگاه تهـران بود. دکتر کيميـاوي خصوصي کار بود 

و نيـازي بـه مجلـه نداشـت. در آن مقطع براي مجلـه نتوانسـتيم کاري انجام بدهيم.
 مطلعيـد در سـال 1369 مـن به عضويـت هيئت مديره انجمن بيهوشـي انتخاب شـدم. 
تصميـم قبلـي را مـرور کردم در جلسـه هيئت مديـره اعالم کـردم، من آمـاده ام مجله انجمن 
آنسـتزيولوژي و احيا را راه اندازي کنم. در بيمارسـتان لقمان يک نفر تکنسـين بيهوشي داشتيم 
کـه طراحـي بلـد بـود. به او گفتم پشـت مجلـه را طراحي کـرد. اگر يادتان باشـد رنگ سـبز و 
سـياه داشـت. تهيه مجله کار سـختي بود. تصميم گرفتيم شـماره اّول را در 1500 نسخه چاپ 
کنيـم. مثـل االن هـم نبـود که مقاالت را به يک مؤسسـه بدهيـد و آنها در موعـد معين کار را 

تحويـل دهنـد. هر بخـش از مجله را بايـد در جايي پيـش مي بردي! 
مـا هـم هنـوز جـاي دائمـي بـراي مجلـه نداشـتيم. در سـاختمان خيابان سـيندخت که 
متعلـق بـه همـه انجمن ها بود، مـا هم اتاقي داشـتيم. مثاًل بـراي تايپ مقاالت بـه خانه اي در 
خيابـان ظهيراالسـالم نزديـک ميـدان بهارسـتان مي رفتم. آنجا چنـد نفر خانـم کار مي کردند 
و داخـل هـم نمي توانسـتي بـروي. يـک خانه قديمي بـود. بايد در سـرما و گرما روي سـکوي 
بيـرون خانـه مي نشسـتي. مقـاالت را يکي يکـي اصالح مي کـردي، مي دادي داخـل که آن ها 

اصالحات را معمـول بدارند. 
بعـد آنهـا را بـراي فيلـم و زينـک در يک مؤسسـه ديگري مي بـردي. فيلـم و زينک که 
مي شـد. زينک هـا را بـه چاپخانـه در خيابـان انقـالب مي بـردم. آنجـا چـاپ و نهايتـاً صحافي 
مي کردنـد. حـاال توزيـع مجـالت خـودش يـک پروسـه کامـل باقيمانده بـود. از چند شـرکت 
هـم آگهـي قبـول مي کرديـم تا هزينه مجلـه درآيـد. در خيابان انقـالب هم يـک چاپخانه بود 
کـه مديـر آن يـک آدم فرهنگـي بـود و در زمينـه چاپ و تهيـه مجله خيلي به مـا کمک کرد. 
1500 نسـخه مجلـه را مي گرفتيم. من با ماشـين خودم آنها را به بيمارسـتان لقمـان مي آوردم. 
1500 عـدد پاکـت هـم مي خريديـم. در ادامـه رزيدنت ها مجـالت را در پاکت ها  مي گذاشـتند. 



اترخي بيهوشي اریان
274

آدرس همـه بيهوشـي دهنده ها را داشـتيم، تايـپ کـرده بوديـم، مي بريديـم بـر روي پاکت هـا 
می چسـبانديم. تحويـل به پسـت مشـکل بعـدي بـود. در اطـراف اداره پسـت چهارراه لشـگر 
امـکان پـارك ماشـين نبـود، بايد آنها را بيسـت تا بيسـت تا بسـته بندي مي کرديم و با دسـت 
از بيمارسـتان لقمـان تا پسـت خانه مي برديم، تا به دسـت جامعه هدف برسـد. يکبـار من وقت 
نداشـتم از دکتـر درخشـان خواهـش کـردم او پاکت هـا را بـه پسـت خانه ببرد. وقتي برگشـت 
گفـت دسـت هاي مـن خـرد شـدند. قيامت مگر تـو ديوانـه اي که اين کارهـا را مي کنـي. به او 
گفتم عشـق به بيهوشـي اسـت. چند نسـخه از مجله که توزيع شـد، براي اعتبار بخشـيدن به 

آن رفتيـم. اّول عنـوان ترويجـي گرفـت و صاحب امتياز ترويجي شـد. 
آقـاي دکتـر حيدرپـور شـما خودتان يادتان هسـت، چـه خون دل هـا خورديم تـا مقاالت 
مجلـه خيلـي وزيـن و عالـي و علمي شـدند. در مرحلـه بعدي بـراي ارتقاء مجله رفتيـم و رتبه 
مجلـه بـا مقاالتي که داشـت به علمي پژوهشـي ارتقا يافـت. خيلي تالش کرديـم که مقاالت 
ارزنده و مفيد باشـند. اينگونه شـد که مجله هويتي براي بيهوشـي شـد که همکاران ما بتوانند 

مقـاالت خـود را در مجله خودشـان چاپ کنند. 
دکتـر قيامـت گفـت در اوليـن شـماره مجله به عنـوان اولين مقالـه من خودم مقالـه اي از 

درد نوشـتم کـه بحـث درد را گويـا مطرح و پرزنـت مي نمود.
 اواخـر سـال 1366 من در رشـته بيهوشـي فارغ التحصيل شـدم. تهران بمباران مي شـد. 
زندگـي در تهـران مشـکل شـده بـود. مـن در تهـران مانـدم. يک ماشـين پيـکان داشـتم. در 
تعدادي از بيمارسـتان ها بيهوشـي مي دادم. از اين بيمارسـتان به آن بيمارسـتان! پول آن را هم 

نقـد مي گرفتيـم. واقعـاً نمي دانسـتيم که فـردا زنده ايـم يا نه! 
تا وارد سـال 1367 شـديم. من و دکتر حسـن درخشـان هر دو هيئت علمي بيمارسـتان 
لقمـان شـده بوديـم و حاال هم همکار هسـتيم. بـه وزارت رفتيم و گفتيم مـا مي خواهيم براي 
طـرح و خدمـات قانونـي خـود برويم که زودتر آزاد شـويم. مرا به يزد فرسـتادند و گفتند شـش 
مـاه اّول بايـد برويـد همـدان. جالب هسـت که هنوز هـم اين طرح  براي پزشـکان در کشـور 

هسـت. نمي دانـم چـرا آن را بـر نمي دارنـد. تـازه اين همه به پزشـکان ظلـم مي کنند. 
دکتـر حسـن درخشـان هم رفـت زاهدان. او بـرادر خانـم دکتر امّيـدوار رضايي بـود و در 
زاهـدان معـاون آموزش دانشـگاه شـد. ما مي خواسـتم زودتـر از گرفتاري هـا و محدوديت هاي 
قانونـي خـارج از مرکـز و طـرح رها شـويم که بتوانيـم پايان خدمـت بگيريم و هـر وقت الزم 

بـود بـه خارج سـفر کنيم و يـا در تهـران مطب بزنيـم و پروانه مطـب بگيريم.
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 وقتـي بـه يـزد مي رفتـم، در هواپيما مرحـوم دکتر محمـد فقيهي را که رئيس دانشـگاه 
بود در هواپيما ديدم. ايشـان به علت کرونا )سـال گذشـته( فوت کردند. ايشـان گفت شـما در 
يـزد مشـغول شـو. من مسـئله 6 مـاه همدان را حـل مي کنم. من هم شـرطي گذاشـتم. گفتم 
بـه شـرطي مي آيـم کـه حکم مـرا براي تفـت بزنيـد. چون تفـت سـاالنه 84  امتياز داشـت و 
در واقـع از نظـر منطقـه اي سـه پنجم حسـاب مي شـد و مـن خيلي زودتـر از يزد مي توانسـتم 
خدمـات قانونـي خـود را تمـام کنـم. دکتر فقيهي هـم آخر معرفت بـود. مردانگي کـرد و حکم 
مـرا بـراي تفـت زد. مـا هم در يزد مشـغول شـديم و آموزش بيهـوش را آن طور کـه فرا گرفته 
بوديـم براي دانشـجويان پزشـکي، دانشـجويان کارداني بيهوشـي، ماماها و پرسـتاران شـروع 
کرديـم و جانانـه آمـوزش داديـم. يـادم هسـت در يکي از نطق هـاي مجلس نماينـده تفت که 
بـه گمانـم آقـاي دکتـر عليرضا فـرزاد بود گفت جالب اسـت حکـم براي متخصص بيهوشـي 

بـراي تفـت زده اند و او هنـوز تفت را نديده اسـت.
 در هـر حـال دکتـر فقيهي براي من حکم مديـر گروه زد. من هم آمـوزش را برنامه ريزي 
کـردم. در يـزد در آن سـال هفـت متخصـص بيهوشـي بـود. جوان تريـن آنها دکتـر قاضي نور 
بـود کـه از اصفهـان فارغ التحصيل شـده بود. او خودش کهنسـال بود و کلي بيماري جسـمي 
داشـت. 6 نفـر ديگـر هـم در آمـوزش و پژوهش به مـا کمک نمي کردنـد. همه پيرتـر از دکتر 

قاضي نـور بودنـد و در ديگر بيمارسـتان های خصوصـی کار مي کردند.
 وقتـي مـن آمـدم کـه در اتاق عمـل کار کنم، دکتر قاضي نور مانع شـد. گفت شـما هنوز 
نيامـده مي خواهيـد کار کنيـد. مثـاًل پول دربياوريد. سيسـتم في فور سـرويس بود. بـه او گفتم 
آقـاي دکتـر قاضي نـور، مـن اگـر بتوانم آمـوزش راه انـدازي کنم از همـه چيز بهتر اسـت. البته 
برخـورد شـما خوب نيسـت. من چون مديـر گروه هسـتم مي توانم نصف بيهوشـي ها را بدهم، 
ولـي عالقه منـدم کـه آمـوزش را راه اندازي کنم. درگير کار آموزشـي شـدم و زن و بچـه ام را به 

تهران فرسـتادم که بيشـتر به آموزش برسـم. 
دکتـر فقيهـي هـم خيلي کمـک مي کـرد. يک آي سـي يو مجهـز 16 تخته دايـر کرديم. 
سيسـتم کدينـگ و CPR را راه انـدازي کرديم. هشـت اتاق عمل داشـتيم، تجهيـزات کامل و 
خوبـي بـراي آنهـا تهيه کـردم. سيسـتم مانيتورينگ را ارتقـاء داديـم. مقداري کتـاب خريديم. 
36 نوع مجله بيهوشـي و آي سـي يو را رجيسـتر شـديم و کليه امکانات يک سيسـتم آموزشـي 
بيهوشـي را فراهـم کرديـم. درخواسـت پذيـرش دسـتيار کرديم. آقايان اسـاتيد دکتـر رحيمي، 

دکتـر بهنيـا و دکتر فهيـم بـراي ارزيابي گـروه مي آمدند. 
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بـا توجـه بـه امکانات، کتابخانه خوب، آي سـي يو و سيسـتم آموزشـي بـه ما اجـازه دادند 
کـه بـراي سـال اّول دسـتيار بگيريـم. ما هـم از اسـامي ديگر همکاران در سيسـتم آموزشـي 
اسـتفاده کرديـم. از امکانـات مـا خوششـان آمـد و با وجودي کـه فقط من هيئت علمـي بودم، 
بـراي سـال دّوم هـم آمدنـد گروه مـا را براي پذيرش دسـتيار اپـرو کردند. البتـه من عالقه مند 
بودم که آموزش بيهوشـي را بيشـتر در حوزه کارشناسـي بيهوشـي، ويژه مامايي و پرسـتاري و 

دانشـجويان پزشـکي توسـعه بدهم که همين کار را هـم کردم.
 بعـد از سـه سـال، خدمـت قانونـي مـن بـه پايان رسـيد. به دانشـگاه شـهيد بهشـتي و 

بيمارسـتان لقمـان تهـران برگشـتم و خدمتـم تـا امـروز ادامه يافته اسـت.
 در خصـوص سـاير خدمات، دکتر قيامت گفـت از وقتي براي عضويت در هيئت ممتحنه 
ارتقـا )پره بورد( انتخاب شـدم، در پيشـرفت اهداف امتحانات خيلي کوشـيدم و ادامـه داد من در 
اسـتاندارد کـردن و مصـوب کـردن مانيتورينگ ها در انجمن خيلـي تالش کردم. سـال 1370 
گذشـته بـود که کلينيکي را آقاي دکتر ملتجـي به عنوان کلينيک جراحي پالسـتيک راه اندازي 
کـرد. بـراي اولين بـار پالس اکسـيمتر و کاپنوگراف تِلکـور را در آنجا بـه کار برديم. نتايج خيلي 

بود. خوب 
 در ادامـه بـه الپاراسـکوپي پرداختيـم. بـا وجـودي کـه جراحـان زنـان الپاراسـکوپي را 
فعاليتي None invasive مي دانسـتند، براي ما متخصصين بيهوشـي ماکزيمم اينويزيو بود. 
کاپنوگـراف را بـراي آن حـوزه اسـتاندار کرديم و از سـوي انجمن ابالغ کرديم. براي تفسـير و 
تحليـل منحنـي کاپنوگراف کالس هـاي درس طراحي کرديـم. آموزش و موضـوع کاپنوگراف 
را همـراه پالس اکسـيمتري براي متخصصين و تکنسـين هاي بيهوشـي همگانـي کرديم و در 

ادامـه سـاير سيسـتم هاي مانيتورينگ را اسـتاندارد و ابـالغ کرديم.
 بعـد از تکميـل پروسـه مانيتورينـگ بـه فيلـد و مبحـث کنگره هـا آمديم. اوليـن کنگره 
بيهوشـي بعـد از انقـالب در سـال 1368 در مشـهد توسـط دکتر خزيمه برگزار شـد. مـا برنامه 
کنگره هـا را در انجمـن طراحـي کرديـم. اوليـن کنگـره را بعـد از مشـهد در سـالن وزارت کار 
برگـزار کرديـم. کنگره هـاي بعـدي در سـالن رازي، دانشـگاه علـوم پزشـکي اصفهـان، مرکز 
همايش هاي وزارت نيرو و دانشـگاه شـيراز و شـهيد بهشـتي برگزار شـدند. سـطح کنگره هاي 

مـا آنقـدر بـاال بود کـه سـاير انجمن هـا و رشـته ها رشـک مي بردند.
 اوايـل آبان مـاه 1368 اوليـن کنگره بيهوشـی بعد از پيـروزي انقالب اسـالمي را مرحوم 

دکتـر خزيمه در مشـهد برگـزار کرد. خيلـي هم زحمت کشـيده بود. 
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مرحـوم اسـتاد بردبـار هر روز مي آمـد در کنگره در جلو مي نشسـت. خيلي بـا ابهت، مثل 
فرمانرواهـا، در همـه مسـايل صاحب نظـر بود و نظر هم مـي داد. البته آموزش هم مـي داد. روز 
دّوم کنگـره بـود. آقايـي مسـن و پيرمـرد بـود. در مبحث لوله گذاري سـخت روش ريوا روشـي 
)Riva Rossi( را معرفـي کـرد و گفـت کـه چگونـه با کاتتر اپيـدورال چند مـورد لوله گذاري 
سـخت را انجـام داده اسـت. حـرف او کـه تمام شـد اسـتاد بردبار بلند شـد. بـه او توپيد و گفت 
ايـن کار Invasive و تهاجمـي اسـت. چـرا گلوي مريض را پاره کنيد. سـوراخ کنيد! شـما که 
نمي بينيـد چـکار داريـد مي کنيد. به جـاي اين روش هـاي بالنيـد )Blind( و کـور از روش ما 
اسـتفاده کنيـد. بيـا اصفهـان ما روشـي داريـم که با اسـتفاده از صـداي تنفس و گـوش خيلي 
راحـت لوله گـذاري هـاي سـخت را انجـام مي دهيـم. بـه مـن برخـورد. از روش برخـورد دکتر 
بردبـار بـا آن پيرمـرد خوشـم نيامـد. او را خيلـي در جمـع کوچک کـرد. در رديف دّوم نشسـته 
بـودم. بلنـد شـدم و گفتم آقـاي دکتر بردبار، شـما هـر روز داري غر مي زنـي. در همه چيز نظر 
مي دهـي. ايـن پيرمـرد را خـوار و کوچک کـردي؟ مگر تو کيسـتي که اينگونه رفتـار مي کني! 
و ادامـه دادم ايشـان الزم نيسـت بـه اصفهـان بيايند. هر دو نفـر بيائيد يزد. من به هر دو شـما 

آمـوزش مي دهـم کـه چگونه مشـکل لوله گذاري سـخت را حـل کنيد!
 آقـاي اسـتاد بردبـار را مي گـي! ترکيـد! بـا آن ابهتـي کـه داشـت برگشـت به مـن نگاه 
کـرد. نـگاه معنـي دار و عميـق. هيچ نگفت و رفت نشسـت. فکـرش را خواندم کـه يک جوان 
کـه رزيدنـت سـال دو اسـت، سـال ديگر بايـد امتحان بدهـد به مـن بگويد بياييد يزد به شـما 
حـل مشـکل لوله گـذاري سـخت را يـاد بدهـم. من روشـي داشـتم کـه با بلـوك ويـژه اي در 

سـوپراگلوت لوله گذاري هـاي سـخت را انجام مـي دادم.
ظهـر آن روز مـا در مشـهد جايي ويـژه ميهمان بوديم. از اسـتاد بردبار هـم دعوت گرفته 
بودنـد. وقتـي مـن رسـيدم آنجا، ديدم اسـتاد بردبار هم باالي جلسـه ميهماني نشسـته اسـت. 
سـالم کردم. نشسـتم و گپ و احوالپرسـي. در آن جلسـه به برکت مشـهد مقدس رفيق شديم. 

رفاقـت ما تـا پايان عمر پربرکـت اسـتاد ادامه يافت.
 اسـتاد بردبـار واقعـاً پـي )Fondation( يادگيري بـود. او واقعاً مدرس بود. کسـر او نبود 
اگر چيزي را بلد نيسـت از کوچکتر، از شـاگرد خود بپرسـد. ِکبر و غرور و ترمز و آفت  يادگيري 

اسـت. اسـتاد بردبار کبر و غرور نداشت.
 رمـي فنتانيـل کـه بـه بـازار ايران آمـد. بعـد از مصـرف خطراتي ايجـاد کرد. دپرسـيون 
شـديد تنفسـي مـي داد. براديـکاردي مي داد. يـک روز کـه اتفاقاً در سـال هاي آخر عمر اسـتاد 
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بردبـار هـم بـود، بـه تهران آمده بـود. به من زنـگ زد. گفـت دکتر قيامت کجا هسـتي؟ گفتم 
بيمارسـتان ايرانمهر قرار گذاشـتيم و دو سـاعت نشـده بود که به بيمارسـتان ايرانمهر رسيد. به 
اتـاق عمـل آمـد. کلـي گپ زديـم. گفت به من بگـو که رمي فنتانيـل را چگونه مصـرف کنيم. 
گفتـم رمي فنتانيـل آمپول هـاي يـک گرمـي و دو گرمي و پنج گرمـي دارد. بگوئيـد طوري آن 
را حـل کننـد کـه هـر سي سـي 50 ميکروگـرم دارو داشـته باشـد و حسـب نيـاز مريـض يک 
 تـا ده سي سـي بـه بيمـار بدهيـد. تشـکر کـرد. ناهـار را بـا هـم خورديم و يـا علي مـدد گفت

و رفت. 
بـراي يادگيـري اصـاًل  خجالت نمي کشـيد و البته در ياد دادن هم کوشـا بـود. معتقد بود 
کـه يـک رزيدنـت هـم ممکن اسـت يک چيـزي به مـن ياد بدهـد. مثـاًل در يک سـفري در 
آلمـان يـک نفـر خارجي CVP گرفتن با انگشـت بـه من نشـان داد. من از اون خيلي تشـکر 
کـردم. حـاال بـه هرکـس آموزش مي دهـم مي گويم کـه ايـن روش آن آلماني عزيز اسـت. در 

يادگيـري آدم نبايـد خجالت بکشـد. کبـر و غرور آفت يادگيري اسـت. 
بعـد از کنگـره اّول در مشـهد کـه با اسـتاد بردبار رفيق شـديم، هميشـه و همـه جا مثل 
کـوه پشـت سـر مـا مي ايسـتاد. يادم هسـت در کنگـره اصفهـان در يکـي از  جلسـات اجرايي 
مـن يـک نظـري دادم، عضـو هيئـت مديـره انجمـن بـودم. دکتـر بردبـار گفـت نظـر اسـتاد 
قيامـت صحيـح اسـت. جلوي هيئـت مديره انجمـن و هيئت اجرايـي و علمي کنگره ايسـتاد. 
 همـه ناراحـت شـدند و بعـد بـه مـن گفتنـد کـه تقصير تو بـود کـه اسـتاد بردبار جلـوي همة 

ما ايستاد.
جلسـه بـه اينجا رسـيد که دکتـر قيامت گفت چـون بحث کنگره اصفهان شـد. جـا دارد 
يادي از اسـتاد ناصر فاتح بکنيم که اسـتاد بيهوشـي قلب در مرکز شـهيد چمران اصفهان بود. 
انجمن بيهوشـي منطقه مرکزي کشـور را و اسـتان اصفهان را سال هاي سـال اداره کرد. عضو 
نظام پزشـکي اسـتان بود و مشـکالت همه همـکاران بيمـاران را به خوبي حـل مي کرد. دکتر 
ناصـر فاتـح در اصفهـان محبوب همه جامعه پزشـکي بود. وجـودش مجموعـه اي از آرامش و 

خضـوع بود. رفتـارش و کالمش و صحبتـش آرامش دهنده بود. 
مرحـوم دکتـر فاتـح از دوسـتان خـوب و همـکاران ارزشـمند ما بود. پسـر ايشـان که در 
مراسـم ختم دکتر فاتح با او آشـنا شـدم معاون دانشـکده دندانپزشـکي دانشـگاه آزاد اسـالمي 
تهـران اسـت. گهـگاه بـه ما سـر مي زننـد و رفت و شـدي با هم داريم. پسـرش هـم کپي پدر 

است.
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 از کنگره هـا هـم بگويـم کـه خيلـي موثر بـود. يادم هسـت در يـک کنگـره اي راجع به 
مصـرف مايعـات در جراحـي مغـز صحبتـي کـردم. از فـرداي آن روز در بيمارسـتان ايرانمهـر 
مالحظـه کـردم کـه دو نفـر از همـکاران ما مايع مصرفي شـده توسـط ما را مصـرف مي کنند. 

و از مصـرف آن هـم رضايـت دارنـد. اثـر کنگـره اين گونـه بود.
 کنگره هـاي داخلـي کـه خـوب پا گرفـت، سـراغ کنگره هاي خارجـي رفتيم. در ونسـان 
اتريش در کنگره هايي شـرکت کرديم. دکتر حسـين، رئيس انجمن بيهوشـي و آي سي يو دوبي 
بـه آن کنگـره آمـده بود. با وی آشـنا شـديم. گفت شـنيده ام در ايران کنگره هـاي بين المللي و 
بزرگـي برگـزار مي کنيـد. بـه ما هم کمک کنيـد که اين گونه کنگـره را در دوبـي برگزار کنيم. 
دکتـر رشـيدي کـه رزيدنت مـا بود، تازه فارغ التحصيل شـده بـود. او را به دکتر حسـين معرفي 

کرديـم. او تمـام راه کارهـاي اجرايـي و علمي کنگره ها را يـاد گرفته بود. 
دويسـت و هشـتاد نفـر از بيهوشـي دهندگان و اداره کننـدگان آي سـي يو را در کنگره آنها 
ثبـت نـام کرديـم. من و دکتر رشـيدي هـم عضو کميتـه علمي کنگـره بوديم. يـک روز قبل 
از کنگـره رفتيـم. بازديـدي کـردم. پرچـم همه کشـورها در مراسـم افتتاحيـه بود. پرچـم ما را 
نگذاشـته بودنـد. گفتـم چـرا پرچم ايران نيسـت؟ گفت بـه ما گفته اند پرچـم ايـران را نگذاريد. 
مـن هـم جـواب دادم پس ايراني هـا در مراسـم افتتاحيه شـرکت نمي کنند. گفت پـس رفاقت 
چـه مي شـود؟ بـه او گفتـم وقتـي پـاي مملکت و کشـور ميان باشـد رفاقـت کنار مـي رود! به 
همـه کسـاني کـه بـا ما آمده بودنـد گفتم فـردا برويد براي خريد. دکتر حسـين و مثـاًل 15 نفر 
پزشـک شـاغل دوبي! سراسـيمه افتتاحيه را يک روز عقب انداختند و در مراسـم افتتاحيه يک 

پرچـم بـزرگ و جانانـه از جمهوري اسـالمي ايران آوردند. حسـاب دستشـان آمد. 
بعـد از آن پـاي همـکاران را به کنگره هـاي اروپايي بـاز کرديم. به کنگره هـاي آمريکاي 
جنوبـي رفتيـم. يک سـال 120 نفـر را به کنگـره ريودوژانيرو برديم. هم از اسـاتيد بيهوشـي و 
هـم جراحـي و همـکاران آي سـي يو را. باورمـان اين بود که شـرکت در کنگره هـا مايه و بحث 
تحـول در آمـوزش مي شـود. در کنگـره ريودوژانيـرو آقاي دکتـر خالق نژاد جراح اطفـال و آقاي 

دکتر شـيوا هـم بودند.
در آمـوزش گفتـم اوايـل که ما رزيدنت شـديم و فقط روزهاي دوشـنبه عصر کالس هاي 
دکتـر الياسـی برگزار مي شـد، ما در بيمارسـتان لقمـان گـزارش صبحگاهي راه انـدازي کرديم. 
هـر روز صبح هـا رزيدنت هـا روش هـاي بـه کار گرفتـه شـده در شـب قبـل را ارائـه مي کردند. 

خالصـه اي از گزارش هـا و اقدامـات انجـام گرفتـه در بخش ها را ارائـه مي کردند. 
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در ادامـه جلسـات مورتاليتـي و موربيديتـي را راه انـدازي کرديم. در اين جلسـات کيس ها 
ارائـه مي شـدند. مقاله هايـي ارائـه مي شـدند و مـورد بحـث قـرار مي گرفتنـد و نقـاط ضعف را 

مي کرديم.  مرتفـع 
در مقطعـي کـه در امتحـان بـورد بـودم سـعي مي کـردم فرهنـگ آموزشـي بيهوشـي را 
ارتقـا دهـم. دانشـگاه هاي مختلف و فرهنگ آموزشـي خاص خود داشـتند. در اکثر دانشـگاه ها 
آمـوزش خودآمـوزي بود. بخشـي از اسـاتيد قديمي بودنـد و به روز نبودند؛ سـعي مي کرديم اين 
مشـکالت را در بورد حل کنيم. تالش مي کرديم که بيهوشـي فقط کار راه اندازي در اتاق هاي 
عمـل نباشـد. خوشـبختانه تالش هاي ما نتيجه داد و االن کسـاني کـه از دانش آموختگان دهة 
اخيـر هسـتند در تمـام بخش هـا منشـأ اثـر و خدمت اند، کـه از جمله آنـان مي توانم بـه آقايان 

دکتـر عارفـي و دکتر آقامحمدي اشـاره کنم.
 کار ديگـري کـه در دوره مديريـت مـن در گـروه دانشـگاه شـهيد بهشـتي انجـام شـد، 
قراردادي بود که با آقاي دکتر سـميعي در دانشـگاه تولوز فرانسـه بسـتيم. آقاي دکتر سـميعي 
کتاب تِکس بيهوشـي فرانسـه را نوشـته اسـت، يک نسـخه از آن را به من هديه کرده که آن 

را در خانـه دارم.
 قـراردادي منعقـد کرديـم کـه رزيدنت هاي مـا دو نفر دو نفر هـر گروه به مـّدت 6 هفته 
برونـد تولـوز فرانسـه و در دوره هـاي 6 هفتـه اي آنجـا شـرکت کننـد. فيلدهاي آموزشـي آنها 
کـه بسـيار خـوب هـم بودند شـامل زايمان بـي درد، انـواع بي حسـي رژيونال، بيهوشـي قلب و 
دشـوکاژ )از شـوك درآوردن( بـود. دوره هـا هـم خيلـي خـوب و جامع بودنـد. ما هـم رفتيم به 
عنـوان انجمـن بيهوشـي خانه اي در ميـدان تولـوز روبروي بيمارسـتان اجاره کرديـم به ماهي 
1200يـورو و نـود نفـر را بـراي ايـن دوره ها فرسـتاديم. هرکـدام فقط يک بليـط مي گرفتند به 
پاريـس مي رفتنـد و از آنجـا بـا قطـار بـه تولوز مي رفتند و مسـتقيماً بـه آپارتمان رفته مسـتقر 
مي شـدند. فرانسـوي ها مشـکل زبان انگليسـي داشـتند که دکتر سـميعي از روش هاي اسـتاد 
بردبـار اسـتفاده مي کـرد و بـه آنهـا ابـالغ کـرده بـود که بـا رزيدنت هـاي ايرانـي بايد بـا زبان 

انگليسـي صحبت کنيد.
 دکتـر قيامـت ادامـه داد هزينه هـاي ايـن دوره ها بر عهده انجمن بيهوشـي بـود. از همه 
دانشـگاه ها هـم افـراد را فرسـتاديم. اثربخشـي ايـن دوره ها هـم خيلي زيـاد بود. آقايـان دکتر 
فرهـاد علـوي و دکتر عليرضا سـليمي از جمله کسـاني بودند که بـه اين دوره هـا رفتند. عمدتًا 

هـم دوره دشـوکاژ و رژيونال را انتخـاب مي کردند.
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 در پاسـخ ايـن سـوال کـه چـه توصيـه اي به نسـل جوان تـر داريـد، دکتر قيامت پاسـخ 
داد ما که رزيدنت بيهوشـي شـديم رشـته بيهوشـي شناسـنامه نداشـت. هويت نداشـت. االن 
بيهوشـي از رشـته هاي مطـرح اسـت. جاذبـه بيهوشـي آنقدر زياد اسـت کـه جراحـان فرزندان 
خـود را براي رشـته بيهوشـي مي فرسـتند که بيهوشـي بخوانند. افـراد ژنيوس و باسـواد امروزه 
خيلي به رشـته بيهوشـي مي آيند و آمده اند. رشـته بيهوشـي هويت خود را يافته و نسـل جديد 

بايـد قـدر زحمات کسـاني که ايـن شـرايط را فراهم کردنـد بدانند.
 در پاسـخ ايـن سـوال کـه از خانواده بگوئيد، پاسـخ دادند کـه در يزد متولد شـدم. پدرم در 
بـازار يـزد تاجـر نخ و ابريشـم بودند. مـادرم معلم قرآن بـود. دکتر جليل عـرب خردمند از جمله 
محصل هـاي قرآنـي مـادرم بـود. او قـرآن را در خانه مـا از مادرم فـرا گرفت. تابسـتان ها براي 

اينکـه شـيطاني نکنيم کالس درس قـرآن در خانه مـا برقرار بود.
چهـار بـرادر بوديـم. بـرادر بزرگتـرم که وکيل دادگسـتري بودند، سـه سـال قبـل در 90 
سـالگي فـوت کردنـد. او وکيل دو سـه رئيس جمهـور بود. خواهـر کوچکترم در تهران سـاکن 
هسـتند. بقيه سـاکن يزد هسـتند. خداوند از زندگي مشـترك سـه فرزند دختر به من و خانمم 
هديـه کـرده اسـت. بچه هـاي ما کادوهاي خوب خدا به ما هسـتند با عشـق زندگـي مي کنيم. 
زندگـي راحتـي دارم. زندگي ام اشـرافي نيسـت. توقعات از زندگي باال نيسـت و راضي ام. سـعي 

مي کنـم توقعـات فرزندانـم هـم از زندگي باال نباشـد کـه راحت تـر زندگي کنند.
 در بخـش سـخن پايانـي از دکتـر قيامت سـئوال شـد چـه توصيـه اي به عنوان سـخن 
پايانـي در سـطح ملّـي داريـد؟ دکتـر قيامـت گفت: يادتان باشـد کمبـود تخت هاي آي سـي يو 
در کشـور آزاردهنـده بـود. تـالش کرديـم تعداد تخت هاي آي سـي يو بـه 5 هزار رسـيد. چقدر 
مقاومت کردند. آي سـي يوها صاحب دار شـدند. مسـئوليت اداره آنها به متخصصين بيهوشـي و 
ICU سـپرده شـد. در دوره کرونـا ديديم که آي سـي يوها چقدر مردم و کشـور را نجـات دادند. 
باالتريـن تعـداد شـهيد خدمـت را بعـد از پرسـتاران، متخصص بيهوشـي دادند. چـون در دهِن 
بيمـار کار مي کننـد. از مسـئولين مي خواهيم قدر رشـته بيهوشـي را بدانند. بيهوشـي مهمترين 
و اسـتراتژيک ترين رشـته پزشـکي کشـور اسـت؛ همچـون چتـري همـه رشـته ها را پوشـش 
مي دهـد. اگـر مي خواهنـد پزشـکي کشـور ارتقا پيدا کنـد راه ارتقاء شـيوه بيهوشـي را باز کنند.
 شـما شـاهد بوديـد در گذشـته اگـر مريضـي را زيـر ونتيالتـور مي گذاشـتند، معنايـش 
مـرگ بـود. االن در تحـول عظيـم در رشـته بيهوشـي گاهي بـراي بيمار دو ماه، سـه مـاه زير 

ونتيالسـيون اسـت. خـوب مي شـود. او را اداره مي کننـد.
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بيماري کوآدري پلژيک داريم. 4 سـال اسـت با ماشـين تنفسـي ونتيله مي شود. ما نظارت 
تخصصـي داريـم. دخترهايـش چون فرشـته از او پرسـتاري مي کننـد. اين ها ارزش اسـت. در 
گذشـته يادتـان هسـت بـه آي سـي يو مي گفتنـد I NEVER SEE YOU ، حـاال اينطوري 
نيسـت. خدمات در آي سـي يو ها چشـمگير اسـت. اين خدمات را ببينند و ارزش گذاري نمايند.

به ايثار بيهوشـي دهندگان و پزشـکان و پرسـتاران در جنگ تحميلي توجه کنيد. در دوران 
کرونـا چـه فداکاري هايي کردند. باالتر از همه سـه سـال بايـد خارج از مرکز و طـرح و بگذراند 
کـه در هيـچ رشـته ديگـري آن را ندارنـد. بـه ريخـت و پاش هـاي در کشـور توجه کنيـد. نان 
گـران مي شـود. شـير گران مي شـود.  وقتي بحـث تعرفه مي شـود، مي گويند مردم گنـاه دارند.
 در پايـان فيلمبـردار و کارگـردان مـا از دکتـر قيامـت خواسـت شـعري يـا نثـري بگويد 
مانـدگار باشـد. دکتـر قيامـت گفت مـن شـعاري دارم. آن ارزي )عرضـي( که مـي ورزي! يعني 

خـودت بـدان که چـه ارزشـي داري.
 صحبـت بـه اينجـا کـه رسـيد نگارنـده )دکتـر حيدرپور( بـه دکتـر قيامت گفتـم کم کم 
خدمـت بيهوشـي ما دارد 40 سـاله مي شـود. 40 سـال ضربـدر 365 روز، نزديک 15 هـزار روز. 
ابله هسـتيم اگر بخواهيم 40 سـال را در 10 صفحه بنويسـيم کمتر يا بيشـتر. تاريخي طوالني 

اسـت و بايـد قدردان باشـيم. مـا قدردان خدمات دکتر قيامت به بيهوشـي کشـور هسـتيم.
 در خـالل بحـث از دکتـر قيامـت راجـع بـه مرتبـه علمـي پرسـيديم. گفت من دانشـيار 
بيهوشـي مرکز لقمان بودم. آقاي دکتر پيوندي که رئيس دانشـگاه شـهيد بهشـتي شـد، مرا از 
دانشـگاه اخـراج کـرد. قبلش مرا خواسـت که کار بخـش خصوصي را تعطيل کنـم. به او گفتم 
مـن ننگـم مي آيـد در دانشـگاهی کـه تـو رئيـس آن باشـي هيئت علمي باشـم، چراکـه دکتر 
پيونـدي تخلفـات مالي زيادي در هالل احمر، دانشـگاه و نظام پزشـکي داشـت و من پيگيري 

کـردم کـه به آن تخلفات رسـيدگي شـود و او را به زنـدان انداختند.
بعـد از رفتـن دکتـر پيوندي، آقـاي دکتر زالي حکم به برگشـت من داد. حکم مسـئوليت 
آي سـي يوهاي کل دانشـگاه را برايـم زد ولـي ترجيـح دادم که ديگر به دانشـگاه برنگـردم و به 

کارم در بخـش خصوصـي ادامه دهم.
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در خالل بررسـي تاريخ بيهوشـي ايران، نشسـتي با يکي از برادران تکنسـين بيهوشي که 
در دانشـگاه اصفهان خدمت مي کردند، گذاشـتيم. ايشـان آقاي حسـين نّطاقي اند که در سـال 
1358روز 16 خـرداد بـراي طي دوره تکنسـين بيهوشـي به دانشـگاه اصفهان، گروه بيهوشـي 

کردند.  مراجعه 
آقـاي نطاقـي برايمـان گفـت که مـن و آقاي محّمـد حيدري بـا هم ديپلم گرفتـه بوديم 
و خدمـت سـربازي را بـا هـم تمام کرده بوديـم. خـرداد مـاه 1358 اداره کل کار اصفهان اعالم 
کـرد کـه دانشـگاه اصفهـان 15 نفـر را بـراي طي دوره تکنسـين بيهوشـي مي پذيـرد و بعد از 
آمـوزش آنهـا را براي کار در بيمارسـتان هاي دانشـگاه اسـتخدام مي کند. ما هـم هيچ اطالعي 
بـه موضـوع نداشـتيم. روز 16 خـرداد سـاعت 8 صبـح به دانشـکده پزشـکي مراجعـه کرديم. 
مسـئول انتخـاب آقـاي دکتر محمود رحيمي مسـئول گروه بيهوشـي بـود. پـس از مصاحبه و 
توجيـه، مـا را بـه بيمارسـتان ثريا کـه به تازگي اسـم آن بـه محّمد مصـّدق تغييـر داده بودند، 

معرفـي کردند. 
اسـم بيمارسـتان قبـل از انقـالب بيمارسـتان ثريا بـود. آقايان اطبـا چون دکتر سـياوش 
صحـت )جـراح عمومي و قفسـه صدري(، اردشـير ظفري )ارتوپـد( و دکتر علي اشـرف پيرزاده 

)اورولـوژي( نـام بيمارسـتان را بـه مصدق تبديل کـرده بودند. 
همـان روز آقـاي ديگـري بـه نـام جمشـيد شـمس مراجعـه کـرده بـود و او را هـم بـه 
بيمارسـتان مصـّدق معرفـي کردند. قرار شـد کالس هـاي درس و کار عملي در ابتـداي کار در 

بيمارسـتان مصـّدق باشـد کـه بعـداً نـام آن بـه آيت اله کاشـاني تغييـر يافت. 
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مسـئوليت اداره کالس هـا و آمـوزش با آقاي دکتر رحيمي شـد. ظرف سـه روز آينده چند 
نفـر ديگـر به جمع ما اضافه شـدند. منصور جاللي، شـهيد اسـماعيل اکبري، آقاي کارشـناس، 

آقاي سـلطاني و خانـم اوليا نيا و آقاي رضا سـرايي. 
ايـن مطلـب را داشـته باشـيد. پزشـکان هـم عالقه اي بـراي ورود به رشـته بيهوشـي از 
خـود نشـان نمي دادند و به سـاير رشـته ها مي رفتنـد. البته در همـان زمان تعدادي از پزشـکان 
هنـدي و پاکسـتاني به عنوان رزيدنت بيهوشـي جذب شـدند. دکتر گيالني، دکتـر اعوان، دکتر 
عبدالشـکور از جملـه خارجي هـا بودند. تعـدادي از اطباي بهدار که کهنسـال هم بودنـد و دوره 
عالـي بهـداري را گذرانـده نيـز بـا تحصيالت بهـداري براي آمـوزش آمدنـد. اّما ايـن چند نفر 
مانع از پرورش تکنسـين هاي بيهوشـي نشـدند. اسـاتيد بيهوشـي هم در آن زمان آقايان دکتر 
محمـود رحيمـي، دکتـر اکبر بردبار، دکتـر احمد بنيانيان، دکتـر الهيجاني، خانـم دکتر ديبايي، 

دکتـر منوچهـر نـوري و دکتر حجت اهلل مالکـي بودند. 
دکتـر الهيجانـي کـه فارغ التحصيـل امريکا بود، خيلي نماند و دو سـال نشـده بود که به 
امريـکا بازگشـت. مـا را در کالس هـاي نظري آموزشـي دادند و سـپس براي فراگيـري اجراي 
بيهوشـي بيـن اسـاتيد گروه بيهوشـي تقسـيم کردند و بـه اين ترتيـب ما آموزش هـاي عملي 
را در بيمارسـتان کاشـاني، امين، فيض و شـهيد بهشـتي ياد گرفتيم و بعداً مشـغول کار شديم. 
نکتـه اي کـه هسـت اينکـه وسـايل و امکانـات مثـل االن نبـود. همـه بايد با دقـت کار 
مي کرديـم؛ مثـاًل بـراي اعمال جراحي ريـه گاهي 5 تا 6 سـاعت بايد بعد از لوله گـذاري با بگ 
بـه بيمـاران تنفس مي داديم و اصـواًل ونتيالتوري در کار نبود. در عيـن اينکه رزيدنتي هم بين 
ما تکنسـين ها و اسـاتيد واسـطه نبـود و ما بـا اطالعاتي کـه در خصوص آناتومـي، فيزيولوژي 
و فارماکولـوژي آموختـه بوديـم و روش هايـي که ياد گرفتـه بوديم تحت نظر و کنترل اسـاتيد 

خدمـت مي کرديم.
بـه يـک نکتـه جالب بايد اينجا اشـاره کنم. پاره اي از دوسـتان ما که تکنسـين بيهوشـي 
يـا اطـاق عمـل بودند، بعـداً در کنکور شـرکت کردند. پزشـک شـد و تخصص گرفتنـد. آقاي 
دکتر احمد يراقي که در حال حاضر اسـتاد بيهوشـي در دانشـگاه هسـتند، از هم دوره اي هاي ما 
و تکنسـين بيهوشـي بودند. شـهيد سـالمت دکتر زماني تکنسـين اطاق عمل بودند و يا دکتر 
ايروانـي کـه ايشـان هم تکنسـين بيهوشـي بودنـد و بعدها متخصص بيهوشـي شـدند. من و 
حسـين سـلطاني با اينکه تکنسين بيهوشـي بوديم، در رشته روانشناسـي باليني ادامه تحصيل 

داديـم و بـا نمره عالي و A ليسـانس گرفتيم. 
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تعـداد ديگـري از نرس هـا و پرسـتارها هـم بودند که بـا راه اندازي شـدن دوره تکنسـين 
عالقه منـد بـه بيهوشـي شـدند و در بيمارسـتان هاي مختلـف بـه اسـاتيد بيهوشـي کمـک 
مي کردنـد. مِن جملـه مي توانـم از خانـم محمـد نظر در بيمارسـتان آيـت اهلل کاشـاني، خانم ها 

ديانـي و مرادمنـد در بيمارسـتان اميـن و خانـم مستشـفي در بيمارسـتان فيض نـام ببرم. 
در آن زمـان کـه مـا تکنسـين شـديم، داروهاي مصرفـي اتـر، هالوتان از استنشـاقي ها و 
شـل کننده ها شـامل فالکسـيديل، کودار و ساکسـنيل کولين بودند. مرفين، پتييديـن و تالوين 

هـم در زمـره مخدرهـا بودند. نسـندونال و کتاالر هم داشـتيم.
دسـتگاه هاي ونتيالتـور کـه امـروزه داريم هيچکـدام نبود. فقـط يک دسـتگاه ونتيالتور 
داشـتيم کـه با سـنگ و اکسـيژن کار مي کـرد. عين قپان هـاي کيلويي هر وقت مي خواسـتيم 
حجـم را کـم يـا زيـاد کنيـم، بايـد سـنگ ها را کم و يـا زيـاد مي کرديـم. بعدها يک دسـتگاه 

 .East بـه دانشـگاه اصفهـان آوردنـد و در ادامه يک دسـتگاه Blease ونتيالتـور
بـا وجـودي کـه تعداد اطاق عمل ها در بيمارسـتان هاي فيض، امين و کاشـاني بيش از ده 
اطـاق عمـل بـود، در بقيـه اتاق ها بايد بعـد از لوله گذاري با دسـت بيماران را ونتيلـه مي کرديم. 
اتـاق عمـل شـماره 3 بيمارسـتان کاشـاني مخصـوص جراحي هـاي ريـه بـود که آقـاي دکتر 
سـياوش صحـت در آن کار مي کردنـد و معمـواًل بيمـاران آنجـا که بيشـتر کار ريـه مي کردند 

بايـد هـر روز پنـج تا شـش سـاعت با دسـت و بگ ونتيله مي شـدند.
يـک نکتـه هـم بگويم؛ وقتي ما از دوره تکنسـين بيهوشـي فارغ التحصيل شـديم، رديف 
و حکـم حقوقـي نداشـتيم و آقاي دکتر محمـود رحيمي خيلي تالش کردند کـه اّول موضوع را 
در دانشـگاه اصفهـان حـل کردند و بعداً مجـوز الزم را از وزارت علوم گرفتند و مـا داراي رديف 

استخدامي شديم. 
در ادامـه کار تعـدادي رزيدنـت بـراي دانشـگاه آمد. دکتـر محمدرضا قـادي تعهد خدمت 
دشـت داشـت. دکتـر رحمـت اهلل صالحيـان متعهـد خدمت به کاشـان بـود. دکتر علي شـهرام 
موثقـي تعهـد داشـت بعـد از فارغ التحصيلي به آبـاده برود. دکتـر ابطحي متعهد بـه خدمت در 
بهـداري بـود. آن سـال ها بهـداري از دانشـگاه جدا بود. دکتـر عبدالقيوم گيالني که پاکسـتاني 
بـود بـه همـراه دکتر عبدالنذيـر اعوان هم رزيدنت شـدند. دکتر مصطفي حکمت نيـا هم آمدند. 

دکتـر گيالنـي، دکتـر اعـوان و دکتر حکمت نيا بعـد از فارغ التحصيلي جذب دانشـگاه شـدند. 
دکتـر قـادي به گيالن، دکتر صالحيان به کاشـان و دکتر شـهرام موثقي بـه تهران رفت. 

آقـاي دکتـر ابطحي هم به بهداري اسـتان رفتند.
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آنچـه در يـادم هسـت، از شـمال و جنـوب و غرب و شـرق اسـتان به شـعاع 300 تا 400 
کيلومتـر هر شـب مريض اورژانس داشـتيم. بيشـترين مراجعيـن اورژانس انسـدادهاي روده اي 
ناشـي از انـگل آسـکاريس بـود. شـايد هر شـب 6 تـا 10 بيمـار انسـداد روده داشـتيم. بيماران 
تصادفـي و ترومـاي شـکم و اندام هـا فـراوان بودنـد. بعـد هـم کـه جنـگ شـد مجروحيـن و 

زخمي هـاي جنـگ به آنهـا اضافه شـدند.
در سـال هاي پس از شـروع جنگ بود که تعداد ديگري از پزشـکان وارد رشـته بيهوشـي 
شـدند. آقايـان دکتـر عـوض حيدرپـور، دکتر حسـنعلي سـلطاني، دکتـر محمد بصيـرت، دکتر 
محمدرضـا نـادري، دکتـر مؤمني، دکتر فراسـت کيش، دکتـر مالصادقي، دکتـر يزدانجو، دکتر 
عطـاري، دکتـر علـي هنرمنـد و آقـاي دکتر قاضي نـور نسـل بعـد از رزيدنت هاي اّولـي بودند 
که با عالقه مندي ديگري دسـتيار بيهوشـي شـدند و البته ما هم به عنوان تکنسـين بيهوشـي 
از آنهـا خيلـي چيـز يـاد گرفتيم و به قـول موالعلي با آموخته هايشـان مـا را بنده خـود کردند.
يـک مطلـب را هم اضافه کنم که از سـال 1364 روانپزشـکان عالقه مند شـدند که براي 
شـوك مغـزي و بـه اصطـالح زير برق بردن بيهوشـي سـبکي بـه بيمـاران داده شـود. مرحوم 
دکتـر بردبـار بـا مـن کار را آغـاز کردنـد و بعـد از آن رزيدنت هـاي اخيرالذکـر کار را ادامه دادند 
و نتايـج بسـيار خوبـي در ايـن زمينـه گرفته شـد کـه هنوز هـم ادامـه دارد. الزم اسـت بگويم 
که مجموعه اسـاتيد بيهوشـي دانشـگاه اصفهان جمع بسـيار کارآزموده و دانشـمندي بودند و 

توانسـتند خيلـي خوب بـه نيازهاي آن روز کشـور جواب مناسـب بدهند. 
 ايـن مطلـب را مـن نگارنـده بايـد اضافـه کنـم کـه تربيـت و آموزش اسـاتيد دانشـگاه 
اصفهـان کـه آقـاي نّطاقـي در ايـن يادداشـت بـه آنهـا اضافـه مي کند، طـوري بـود که جمع 
حـدود بيسـت نفر تکنسـين کـه در دوره رزيدنتي مـا در اتاق هاي عمل دانشـگاه کار مي کردند 
انسـان هاي شـريف و بـا اخالق و با مرّوتـي بودند که همـدم و ياران خوب بـراي رزيدنت هاي 
بيهوشـي در طول کار موظف روز و کشـيک هاي شـب بودند. خيلي خوب کار مي کردند، فقط 
از حالگيـري يکـي از آنهـا )آقـاي رضا سـرايي( بعضي وقت هـا صحبت هايي مي کردنـد که او 

هـم خـودش مي گفت بيشـتر جنبه شـوخي و مزاح داشـته اسـت. 
مثـاًل وقتـي اسـتاد ايسـتاده بود، بـه ما مي گفت کـه ماسـک را بگيرند و ونتيلـه کنيد. به 
سـرايي مي گفـت شـما داروي اينداکشـن و شـل کننده را بدهيد. سـرايي مثاًل قرار بـود در يک 
آدم هفتـاد کيلويـي 100 ميلي گـرم ساکسـنيل کوليـن بدهـد کـه مريض کاماًل شـل شـود و 

لوله گـذاري امکان پذيـر شـود. او گاهـي دو سـوم و يـا يـک دّوم دارو را تزريـق نمي کرد. 
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رزيدنـت بـراي لوله گذاري با مشـکل روبرو مي شـد. اسـتاد مربوط به سـرايي مي گفت تو 
بـرو لولـه کن. سـرايي باقيمانده شـل کننده را با سـرعت تزريق مي کرد و مي آمد باالسـر بيمار، 
چنـد تـا تنفـس مي داد. حاال مريض کاماًل شـل شـده بود. به راحتـي لوله را مي گذاشـت و يک 
نـگاه عاقـل اندرسـفيهي بـه رزيدنـت مي کـرد. به نظرم اولين کسـي کـه اين روش سـرايي را 

کشـف کرد و دکان او براي هميشـه بسـته شـد من )نگارنده( بودم. 
حقيقتاً مجموعه تکنسـين هاي بيهوشـي در دانشـگاه اصفهان همراه و يـار و کمک حال 
اسـاتيد و رزيدنت هـا بودنـد. البته پزشـکان هـم همه به آنها احترام مي گذاشـتند و شـأن آنها را 
رعايـت مي کردنـد و سـال ها طـول کشـيد تا توانسـتند رديف حقوقـي و جايگاه قانونـي آنها را 

در سلسـله مراتب تصويـب و درج نمايند.
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  جنـاب دکتـر جنـگ تحميلـي از جوانب مختلف يکـي از مقاطع مّهم و سرنوشت سـاز 
تاريـخ معاصـر به شـمار مي آيد. پس از گذشـت سـه دهه از پايـان آن در مورد ايـن جنگ لطفًا 

بـه شـکل مختصر تحليل خـود را در مورد عمل شـکل گيري جنگ تحميلـي بفرماييد.
  دکتـر حيدرپـور: سـابقه اي کـه منجـر بـه آغاز جنگ شـد به هـزار و پانصد سـال قبل 
بـاز مي گـردد. در زمـان تولـد پيامبـر، تيسـفون در نزديکي بغـداد با ايـوان مدائـن اش پايتخت 
ساسـانيان بـود. بـا ظهور اسـالم، نهضت اسـالمي، ايـران را در نورديـد. پايتخت سـقوط کرد. 
حکومـت اسـالمي بر ايران با مردم موحد سـيطره يافـت. بني اميه و بني عباس ظهـور کردند و 
حکومت عثماني جاي بني عباس را گرفت. ششـصد سـالي عثماني ها حاکم شـدند. خوزسـتان 
در دسـت ايـران بـود. ايـالم، کرمانشـاه هم همينطور. چشـم عثماني هـا به ارتفاعات سـرکوب 
غـرب ايـران بـراي کشـيدن به خاك ايـران و جلگـه حاصلخيز خوزسـتان بـا 5 رودخانه پرآب 
بـود. سـيصد سـال آخـر آرزوي تصرف خوزسـتان بودند. هميشـه مي گفتند بخش عـرب زبان 

ايـران در خوزسـتان متعلق به ايران نيسـت. 
صـد سـال پيـش عـراق از عثمانـي جـدا شـد. عراقي ها هـم هميـن حرف هـا را مي زدند 
و خوزسـتان را جـزو عـراق مي دانسـتند. حـزب بعـث کـه در عراق حاکم شـد بر اين خواسـته 
عثماني هـا و عـراق تاکيد کرد. در پنجاه سـاله دورة پهلوي اقداماتي در اين راسـتا انجام گرفت. 
نهايتـاً منجـر بـه توافقنامـه 1975 الجزاير شـد. صـدام از طرف عـراق توافقنامـه را امضا کرد. 
چهـار سـال پـس از آن انقـالب اسـالمي در ايـران به وقوع پيوسـت و شـرايطي ايجاد شـد که 

صـدام فکـر کـرد مي توانـد به ايـران حمله کند و تصرفاتي داشـته باشـد. 
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اعـالم کـرد توافقنامـه الجزاير را قبول ندارد. در ضمن سـودايي ديگر هم در سـر داشـت. 
بـه فکـر ايجـاد يـک کشـور جديد در منطقـه بـود. درصدد بـود با تصـرف خوزسـتان و الحاق 
آن بـه بصـره عـراق و کويت کشـور جديدي بسـازد. اسـمش را هـم معين کرده بودند. کشـور 
امـت عربـي، چـه مي شـد جلگه حاصلخيز خوزسـتان با پنـج رودخانه پـرآب، بصـره در انتهاي 
بين النهريـن بـا آب دجلـه و فرات، و کويت، همـه روي دريايي از نفـت و گاز، حداقل 50 درصد 

ذخائـر نفتـي جهـان، اينجا مي شـد سـوئيس خاورميانه! بـا قوي ترين پـول دنيا! 
بـا ايـن احتسـاب بـود که صـدام بـه ايران حملـه کرد. فکـر آن را نکـرده بود کـه با يک 

اشـاره امـام، مـردم بـه جبهه ها مي آينـد و صـدام را نـاکام مي گذارند. 
از طـرف ديگـر با پيروزي انقالب اسـالمي، نظام جمهوري اسـالمي ايران شـکل گرفت. 
نظامي متفاوت از نظامات اسـالمي موجود، اسـتقالل از شـرقي و غربی شـعار و سـر لوحه اين 
نظـام بـود. دنيـا ايـن موضـوع را برنتافـت. صـدام مأموريتي هم از طـرف دنيا گرفـت که نظام 
نوپـاي جمهـوري اسـالمي ايـران را منهـدم کند و اين شـد دليـل دّوم حملـه صدام بـه ايران. 

اين هـا دنبـال بودنـد نگذارند که نظـام جمهوري اسـالمي ايران پايدار بشـود. 

  در کل دوران جنـگ هشـت سـاله، بيـن رژيـم بعثـي و ايـران، حضـوري پـر رنگ در 
ميدان هـاي جنـگ و پشـت جبهه هـا داشـته ايد. لطفـاً بـراي مـا تصويـري از آنچـه در اين دو 

عرصـه جريان داشـت ترسـيم بفرمائيد؟
  دکتـر حيدرپـور: بـا پيـروزي انقالب اسـالمي، نظام جمهوري اسـالمي ايـران درصدد 
برآمـد کـه بخشـي از عقب افتادگي هـاي دوره رژيـم گذشـته را جبـران نمايـد. مثـاًل مجلـس 
شـوراي اسـالمي شـکل گرفـت و به طـور جـدي بـه اصـالح قوانيـن نامناسـب قبلـي همت 
گماشـت. ارگان هايـي شـکل گرفتند. جهاد سـازندگي تأسـيس شـد و بـراي همه روسـتاهاي 
کشـور جاده سـاخت. تا آنجا که توانسـت برق را به روسـتاها برد. بهداشـت را توسـعه داد و در 

ترويج کشـاورزي مدرن کوشـيد. 
همه دسـت به دسـت هم دادند و کارهاي عظيمي را در کشـور آغاز کردند. راه پيشـرفت 
بـاز شـد و بـا حرکت هـاي انقالبي و جهـادي گام هـاي بزرگي براي توسـعه و اعتالي کشـور 

برداشته شد. 
صـدام حسـين جنـگ را کـه آغاز کـرد. مسـاحتي حـدود 15000 کيلومتر مربـع از خاك 

کشـور را تصرف کرد. بخشـي از مردم سـه اسـتان و ده ها شهرسـتان کشـور آواره شـدند. 
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کشـور درگيـر حـل و فصـل مسـايل جنگ شـد. نيروهـاي مردمي از سراسـر کشـور به 
توصيـه امـام بـراي  کمک بـه جبهه ها آمدند. بخشـي عظيـم از اعتبارات کشـور صرف جنگ 
شـد. آن سـال ها گفته شـد که بيش از 28 ميليارد دالر سـرمايه نقدي کشـور در جنگ هزينه 
شـد. معـادل هميـن مقـدار را هم مـردم به جنـگ و جبهه هـا کمک کردنـد. خسـاراتي که به 
کشـور در اثـر هجـوم ارتـش عراق وارد شـد خيلـي زياد بود. سـازمان ملـل صد ميليـارد آن را 

پذيرفـت و رژيـم حاکـم بر عـراق را موظف کـرد که خسـارت وارده را جبـران نمايد.
 در خالل جنگ تحميلي با آنکه جنگ اولويت کشـور بود، ايران کوشـيد که عقب افتادگي

بـراي کشـور حاصل نشـود. مثـاًل وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکي از دل وزارت 
علـوم و وزارت بهـداري درآمـد و کوشـيد که عقب افتادگي هـاي چند دهـه اي و حداقل دو قرن 
پيـش را جبـران نمايد. تعداد تخت هاي بيمارسـتاني کشـور را اضافه کرد. بر تعداد دانشـجويان 
رشـته هاي مختلـف پزشـکي افـزوده شـد و نقشـه راهـي بـراي آينـده بهتـر در خـالل جنگ 
ترسـيم شـد. نوع حرکت هـا و جهش هاي انقالبي در جنگ سـبب شـد که مديريتـي جديد در 
کشـور رقـم بخـورد و مديريت جديـد راه را براي توسـعه، پيشـرفت و اعتالل کشـور باز کند. 

در جنگ اتفاقات خوبي افتاد. پزشـکي کشـور توسـعه يافت. آنچه که مربوط به مديريت 
سـالمت در حـوادث بود ياد گرفته شـد و نهادينه شـد. ليسـت آموزش هايي که قبـل از انقالب 
اسـالمي زاده نمي شـد و نياز بود، تدوين شـد و در طرح درس هاي وزارت بهداشـت قرار گرفت. 
ظرفيت هـاي دانشـگاه ها افزايـش يافـت، تـا آنجـا کـه امـروزه مي تـوان ادعـا کرد کـه از نظر 

حوزه سـالمت و بهداري کشـور ما جز کشـورهاي برتر دنياسـت. 

  چنيـن بـه نظر مي رسـد کـه شـما در کنار ديگـر فعاليت هـاي علمـي و تحقيقي خود 
اکنون زماني را به بررسـي نقش پزشـکان در جنگ تحميلي و به ويژه دسـتاوردهاي تخصص 
بيهوشـي و مراقبت هـاي ويـژه در جنـگ اختصـاص داده ايد. لطفـاً در اين مورد بيشـتر توضيح 

دهيـد. چه برنامه هايـي در اين مـورد تـدارك ديده ايد؟
  دکتـر حيدرپـور: تـا زماني کـه جنگ به کشـور تحميل شـد حدود بيسـت هـزار نفر در 
کشـور پزشـکي خوانده بودند و در آغاز جنگ تعداد پزشـکان موجود در کشـور نزديک ده هزار 
نفر بود. نيمي از آنها پزشـکان عمومي و پزشـکان متخصص نيمي ديگر را تشـکيل مي دادند. 
بـا شـروع جنـگ امام خمينـي )ره( اعالم کـرد که حضـور در جبهه ها واجب کفايي اسـت. عموم 

مـردم به تدريج به جبهه ها شـتافتند.
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گـروه پزشـکي و به خصوص جامعه پزشـکان کشـور هم به عمـوم مردم اقتـدا کردند. آن 
سـال ها سـازمان هاي بهداري منطقه اي مسـئول اداره حوزه سـالمت در تابعيت وزارت بهداري 
بودنـد. سـتاد امـداد و درمـان بـراي پشـتيباني در وزارت تشـکيل شـد. سـازمان هاي بهـداري 
منطقـه اي خوزسـتان، آبـادان، ايـالم، کرمانشـاه، کردسـتان و آذربايجـان غربـي مأموريت پيدا 

کردنـد خدمـات بهداشـتي درماني را بـه نيروهاي مسـلح ارائه کنند. 
طرح هـاي مختلفـي بـراي نحـوه تأميـن نيـروي انسـاني جبهه هـا به اجـرا درآمـد. همه 
خـوب کار کردنـد. قبـل از انقـالب و قبل از شـروع جنـگ تحميلي، مطلبي راجع بـه جنگ در 
دانشـکده هاي پزشـکي درس داده نمي شـد. جنگ عـوارض و گرفتاري هاي خـاص خودش را 
در حـوزه سـالمت داشـت. اسـاتيد وقـت دانشـگاه ها و پزشـکان متخصـص هم و غم خـود را 
گذاشـتند تـا روش هـا و شـيوه هاي درماني مـورد نياز جنـگ را ترويج نمايند و آمـوزش بدهند. 
سـمينارها و کنفرانس هاي ملّي و بين المللي در کشـور ايجاد شـد. در حوزه هاي بهداشت، 
گرمازدگـي، جراحت هـا خوب کار شـد. تمام بيمارسـتان هاي سـازمان هاي منطقـه اي بهداري، 
ارتش و دانشـگاه ها و مناطق جنگي فعال شـدند. هر چه از شـروع جنگ مي گذشـت، تجارب 
و اندوخته هاي پزشـکان بيشـتر شـد. بيشـتر بـه جبهه ها مي آمدنـد. بيمارسـتان هاي صحرايي 
بتون آرمه که سـاخته شـدند خدمات پزشـکي توسـعه يافت و حال عمومي پزشـکان بيشـتر به 

حـال رزمنده ها نزديک شـد. 
حضور پزشـکان، پيراپزشـکان، پرسـتاران و سـاير کادرها و رشـته هاي پزشـکي آنقدر در 
جبهه ها چشـمگير شـد کـه مي توان گفت به جز کسـاني که حقيقتـاً امکان حضـور در جبهه ها 
را نداشـتند، همـه کادرهـاي بخش سـالمت بارها و بارها به جبهـه آمدند. آمدني عاشـقانه و از 

سِر شيدايي.
اتاق هـاي عمـل بيمارسـتان هاي صحرايـي، بيمارسـتان هاي منطقه جنگي، پسـت هاي 
امـداد و اورژانس هـاي خـط، نقاهتگاه هـا همـه و همـه کالس درس شـدند. بـر اين بـاورم که 
سـطح دانايي، توانايي و اقدام عملي پزشـکي در دوران دفاع مقدس به طور کوانتمي رشـد کرد 
و جامعـه پزشـکي حـق ايـران را در دوران دفـاع مقدس ادا کرد. تـا آنجا که برآنم در رسـاله اي 

کامـل بـه نقش جامعه پزشـکي در جنگ تحميلـي بپردازم. 

  تأثيـر جنـگ هشـت سـاله بر مشـخصه هاي گوناگـون علم پزشـکي در کشـورمان را 
چگونـه تعييـن و ارزيابـي مي نمائيد؟
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  دکتر حيدرپور: در دهه آخر رژيم گذشـته همه سـاله تعداد 500 تا 600 نفر دانشـجوي 
پزشـکي بـراي کشـور پذيرفتـه مي شـد. حوزه سـالمت، بهـداري و بهداشـت وضعيـت خوبي 
نداشـت. يـک مطالعـه اي کـرده بودند و سـه جلد کتاب بـا عنوان راهي بر سـوي تندرسـتي را 
بـراي اصـالح وضعيت سـالمت نگاشـته و منتشـر کرده بودند. مسـتند به مطالـب آن کتاب ها 
مي گويـم کاسـتي ها، نارسـايي ها و نواقـص زيادي در حوزه سـالمت وجود داشـت. برنامه هايي 
بـراي رفـع کاسـتي ها تدبير کرده بودند کـه از جمله افزايش تعداد دانشـجويان بـه 800 نفر در 
سـال هاي آخـر رژيـم بـود! در حوزه تخـت بيمارسـتاني هم وضعيـت خيلي خوب نبـود. به جز 
بعضـي از مراکـز اسـتان ها کـه تـا انـدازه اي تخـت کافـي داشـتند، همـه شهرسـتان ها از نظر 
تخـت بيمارسـتاني و فراواني تخصص هاي پزشـکي مـورد نياز مردم دچار کاسـتي بودند. آنچه 
مي توانـم بگويـم اين اسـت که شهرسـتان هاي بـا جمعيتي حـدود 150 هزار نفـر حداکثر 100 

تخـت بيمارسـتاني داشـتند که فاقـد اکثر تخصص هاي مـورد نياز مـردم بود. 
گروه هـاي تخصصـي پزشـکي شـکل نگرفتـه نبودنـد و مثـاًل در دانشـگاه ها تمامـي 
رشـته هاي جراحـي در گـروه جراحـي تعريـف مي شـدند. حـوزه بهداشـت هـم همينطـور بود. 
مرگ و ميرهـاي ناشـي از بيماري هـاي واگيـردار، عفوني و انگلـي بيداد مي کرد. آب آشـاميدني 
مردم سـالم و بهداشـتي نبود. روسـتاها فاقد خانه بهداشـت، مرکز بهداشـت و يا درمانگاه بودند 

و بـه صـورت سـياري توسـط سـپاه بهداشـت خدماتي به مـردم روسـتاها ارائه مي شـد.
جنـگ کـه تحميل شـد؛ مديريت جهادي و انقالبـي روي کار آمد. سـازماندهي هاي اوليه 
بـراي تأميـن و توسـعه بهداري و بهداشـت در جنگ بـود. گام اّول براي ايجاد وزارت بهداشـت 
درمان و آموزش پزشـکي برداشـته شـد و وزارت جديد توانسـت نيروي انسـاني مورد نياز کشور 

در حوزه سـالمت را تربيـت و تأمين نمايد. 
حوزه بهداشـت توسـعه يافت، خدمات بهداشـتي براي کل کشـور تعريف شـد. تأمين آب 
آشـاميدني سـالم براي کل کشـور در دسـتور کار قرار گرفت. مراکز بهداشـتي، خانه بهداشـت 
و بيمارسـتان هاي مـدرن و کامـل در کشـور ايجـاد شـدند. بـا ختـم نـگاه جهـادي و انقالبي از 
جبهه ها به داخل کشـور متوجه شـد و شـاهد رشد بسـيار ارزنده حوزه سـالمت در کشور شديم. 

  بـراي روايـت، بازآفرينـي و تحليـل نقـش پزشـکان در جنگ تحميلي کمتر کسـي را 
مي تـوان بـه صالحيـت حضرتعالـي يافت و بـه وي رجـوع کرد. در ايـن مورد چـه برنامه هايي 

در دسـت تـدارك و ارجـاع داريد؟
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  دکتـر حيدرپـور: پزشـکان در جنـگ تحميلـي خـوش درخشـيدند. خيلي از پزشـکان 
حماسه سـاز در دفـاع مقـدس امـروز روي در نقاب خاك کشـيده اند و خيلي از آنهـا در دهه هاي 
پايانـي عمـر خود هسـتند. انجام بيـش از 90 هزار عمـل جراحي در بيمارسـتان هاي صحرايي 
و منطقـه اي در چهـار پنج اسـتان مرزي، مديريـت درماني ميليون ها نفر افـراد حاضر در جنگ 
و مناطـق عملياتـي، حضـور به موقع و سـر وقت اطبـاء در آن صحنه ها از لـوح دل ما فراموش 
نمي شـود. بـر ايـن بـاورم کـه بايـد هر چـه زودتـر خـودم را از قيـد اطاق عمـل رها کنـم و با 
ضبطـي، رکوردي و دوربيني راه بيفتم تک تک سـتاره هاي درخشـان جامعه پزشـکي در جنگ 
را بـه مصاحبـه دعـوت کنـم و آنچـه در ابعاد مختلف مي تـوان گـردآوري، ثبت و ارائـه کرد به 

عنـوان تاريخ شـفاهي پزشـکان در جنگ جمـع آوري کرد. 
حـاالت، رفتارهـا، اقدامـات، خدمات و آنچه پزشـکان در جنـگ انجام دادند بايـد جاودانه 

شـود. اگـر عمري باقـي مي ماند انشـااله در اين راسـتا انجام خواهـم داد. 

  کتـاب بيهوشـي و جنگ حضرتعالي در دسـت انتشـار اسـت؛ لطفاً در مـورد اين کتاب 
و مسـايل مطـرح در آن توضيح بدهيد؟

  دکتـر حيدرپـور: وقتي جنگ تمام شـد سلسـله کنگره هاي علمـي رواج يافت. مجالت 
علمـي پژوهشـي هـم در کشـور توسـعه يافتند. بـا وجـود مشـغله کاري در خيلـي از کنگره ها 
شـرکت کرديـم و مقـاالت متعددي از عملکـرد بهداري رزمـي در جنگ ارائه کرديـم. در ادامه 
بـه فکـر افتـادم که آنچـه از آن ايـام به يادم مانده اسـت بنويسـم. گروهي دانشـگاهي طرحي 
تهيـه کرده انـد و تحـت عنوان عملکرد بخشـي از خاطراتـم را تدوين کردند. محصـول آن کار 
هـم چنـد مقاله شـد. به دنبـال اين کارهـا فکر کـردم مناسـبت دارد که مجموعه مقـاالت ياد 
شـده را بـه عنـوان يـک سـند علمـي گـردآوري و ارائـه نمايم. شـايد راهـي به روشـني براي 

آينـدگان در خصوص عملکـرد بهداري رزمي باشـد. 

  آيا مايليد از تاثيرات فيزيکي و روحي-رواني جنگ هشـت سـاله به شـکل مشـخص 
در مـورد شـخص خود بـراي خوانندگان اين مصاحبـه صحبت بفرمائيد؟

  دکتـر حيدرپـور: ضـرب المثلـي در زبـان عربي هسـت که ترجمـه فارسـي آن به اين 
شـرح اسـت: »مـردم روغـن کنجد شـفاف را در شيشـه مي بينند ولـي نمي دانند که چه بر سـر 

کنجد آمده اسـت تا به روغن شـفاف در شيشـه تبديل شـده اسـت.« 
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مرحـوم دکتر حسـين عسـکري اسـتاد داخلي مـا در دانشـگاه تهـران بـود. عراقي ها روز 
سـي و يکم شـهريور 1359 رسـماً تهاجم به خاك جمهوري اسـالمي ايران را شـروع کردند. 
اواخـر تحصيـل پزشـکي مـا بـود. روز يکـم مهرمـاه 1359 بـراي انجـام کارهـا و کالس بـه 
دانشـکده پزشـکي رازي وقـت آمـدم. مرحوم دکتر عسـکري رئيـس آنجا بود. اسـتاد راهنماي 
پايان نامـه مـن هـم بـود. وقتي مرا ديد گفت ديشـب اعضاي کميته پزشـکي حـزب جمهوري 
اسـالمي جمـع بودنـد. تصميـم گرفته ايم امـروز تعدادي از پزشـکان بـه اهواز برويـم تا ضمن 
ارزيابـي اوضـاع برنامه ريـزي الزم بعدي را داشـته باشـيم. و از من سـئوال کرد آيا شـما در اين 

سـفر مـا را همراهـي مي کنيـد؟ بالفاصله جـواب دادم با کمـال ميل! 
همـان روز عصـر بـا آقـاي دکتر عسـکري و دو نفر ديگر از پزشـکان راهي اهواز شـديم. 
ماشـين سـواري جيپ استيشن از وزارت بهداري بود. چهارشـنبه دّوم مهر 1359 رسيديم اهواز. 
هـوا بـراي مـا گـرم بود. تا شـب اهـواز بوديم. قرار شـد فردا پنجشـنبه برويـم آبادان. داسـتان 
حضـور مـا در جنـگ بـا رفتـن به آبادان در معيت اسـتاد عسـکري از اينجا شـروع شـد و هنوز 
ادامـه دارد. داسـتان مفصلـي اسـت که در ايـن مصاحبه نمي گنجد. در اينجـا تنها به يک جمله 
آن اشـاره مي کنـم، بـا هـزار امّيـد بعـد از هفت سـال تحصيلـي در رشـته پزشـکي و رنج هاي 
منحصـر بـه فـرد آن سـال ها، داريـم دکتر مي شـويم. زن داريـم، دو بچـه دارم، شـيپور جنگ 
نواختـه شـده راهـي دياري هسـتم که تا کنـون آنجا را تجربه نکـرده ام. حال روحـي ما و عمل 

کـردن در برابـر فرمـان امام خمينـي)ره( اينگونه بود.
داسـتان ادامـه يافـت، کما اينکـه جنگ ادامـه يافت. بنا بـه ضـرورت در نيمه هاي جنگ 
براي تخصص بيهوشـي رفتم. منطقه جنگي متخصص بيهوشـي اسـتقراري کم داشـت. سال 
1356 در امتحـان بورد تخصصي بيهوشـي شـرکت کردم. بالفاصله با قبولـي در امتحان راهي 
اهـواز شـدم. وجـوب کفايـي حضـور در جبهـه ادامه داشـت. الزم نبود کـه با خانواده مشـورت 

کنـم و يـا براي انجـام وظيفه واجب اجـازه بگيرم.
دوران دانشـجويي پزشـکي عمومي ام در تهران آنقدر سـخت و همراه مشـّقت بود که با 
خـودم عهـد بسـته بـودم هيچگاه بـراي انجام هيـچ کاري به تهـران نيايم. به دنبـال اين عهد 
بـود کـه بـا پايـان جنـگ بـراي ادامـه خدمت به تهـران اعـزام شـدم و تا کنـون ادامه داشـته 

است. 
انجـام بـه تکليف و حضـور در پسـت هايي که راحت هـم نبودند مهمتريـن حالت روحي 

آن سال هاسـت. 
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جنـگ سـخت اسـت. به قـول ملک الشـعراي بهـار مثل جغد شـگون نـدارد. فشـارهاي 
جنـگ، يارانـي کـه از دسـت مي رونـد. برادراني که مجـروح و تکه پـاره مي شـوند. تغيير گلوله 
و مـوج انفجـار گلوله هـاي تـوپ و بمب هـاي دشـمن روبـرو، همـة اعضـا و جـوارح را از هـم 
مي گسـلد. آنچـه جنگ بـراي اعضا و جوارح تک تـک حاضرين در جنگ و از جملـه من آورده 
اسـت به قلم نمي آيد. سـردرد سـي و پنج سـاله، وز وز گوش چهل سـاله، سـتون فقرات درهم 
فرو رفته و ريه هاي فيبروزه و مشـکل دار از استنشـاق گازهاي شـيميايي چيزهايي نيسـتند که 
به قلم آيند. آثارشـان در چهره پيداسـت، صورتی که در خيلي از سـاعات شـبانه روز تيره اسـت 
و رنـگ سـياهي بـه خـود مي گيرد. سـرفه هاي بي امان شـبانه، کمري که چهل سـال هيچگاه 

راسـت نشـده اسـت. اينها از عوارض جنگ اند. 
بدتـر از اين هـا بدرفتـاري کسـاني کـه بـه انگيـزه انجـام وظيفـه بـا هـم در جنگ جمع 
شـده بوديـم، شـنيده هايي و رفتارهايـي از بعضـي کسـان همـراه در جنگ دارم که بهتر اسـت 
فراموششـان کنـم. هيچـگاه برخوردهـاي نابجـاي بعضـي از فرماندهـان بهـداري از خاطـرم 
نمـي رود. البتـه زيبايي هايي هم بود و هسـت که جـزو بهترين خاطره هاي زندگي ام مي باشـند.

بعضي هـا بودنـد و هسـتند کـه رفتارهايشـان مثل پلنگ اسـت. سـتاره ها و مـاه را هم در 
آسـمان نمي توانسـتند ببينند. خدا کند در باقي عمر کاري به کار ماه و سـتاره ها نداشـته باشـند. 

  خانـواده شـما در جنگ تحميلي شـهيد و جانباز بسـيار داده اند. لطفـاً مختصري در اين 
مـورد صحبت کنيد.

  دکتر حيدرپور: در گوشـة جنوب شـرقي گلسـتان شهداي شـهرضا، در قطعه يک، قبور 
برادران شـهيدم حاج سـيف اهلل حيدرپور، مسـيح اهلل حيدرپور، پسـر عمويم ابوالقاسـم حيدرپور، 
پسـر دايـي ام سـيروس )نصراهلل( جهانمردي کنـار هم اند. در همان قطعه پسـرخاله ام آرام خفته 
اسـت )عليرضـا رئيسـي(، خلبـان شـهيد علي شـمس بگـي از بـزرگان خانـواده ما بـود. تعداد 
زيـادي از حجـم خانـدان ما و دوسـتان نزديک من از جانبازان جنگ تحميلي انـد. آنها الگوهاي 

مـا بودند. يادشـان گرامي.

  شـما مـردي بـا شـخصيتي چنـد وجهـي از لحـاظ نقش آفرينـي، حضـور و فعاليـت 
اجتماعي به شـمار مي رويد. اسـتاد دانشـگاه، نماينده مجلس، رزمنده و پزشـک جبهه و جنگ 
و... بوده ايـد؛ اکنـون پـس از گذشـت 5 دهـه از حضـور فعـال در عرصه هـاي مختلـف حيـات 
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اجتماعـي ايـن سـرزمين زندگـي شـخص خويـش را چگونـه جمع بنـدي مي کنيد؟
  دکتـر حيدرپـور: ايـران مـا ابعـاد مختلفـي دارد. ملّـت ايـران مردمي بي مانند هسـتند. 
سـرزمين مـا همـه چيـز دارد. مملو اسـت از آنچه براي زندگي يک ملّت الزم اسـت. کشـور ما 
کشـور کـم آبي اسـت ولـي همين مقـدار آبي کـه داريم کفايـت امور مـا را مي کنـد. دانش به 
انـدازه کافـي داريـم و مي توانيـم کـم و کسـري آن را تأميـن کنيم. هـرگاه تهديدي بـر ايران 
تحميـل شـده اسـت ملّـت به خوبـي پـاي کار آمده انـد. تاريـخ مـا گواه اسـت. جـاي يک چيز 
خالـي اسـت. فرهنـگ! هـم امام خمينـي)ره( دغدغه فرهنگ داشـت و هـم رهبر فعلـي دارد! به 
قـول آن بـزرگ کـه مي گفت؛ تـو نمي گويي چـرا چون مـوج از خويشـتن، پيوسـته مي کاهم؛ 
آنچـه مي بينـم نمي خواهـم، آنچـه مي خواهـم نمي بينـم. بـراي مـا کـه از نيروهـاي انقالب و 
دفـاع مقـدس بـا آن کيفيتي کـه مي دانيد بوديـم، امروزه قـدم زدن در خيابان هـا، پارك ها، کوه 
و بازارهـا دردآورد و رنج آور اسـت! خيلي برايمان سـخت اسـت که آنچـه مي بينيم تحمل کنيم! 

  آيا در آينده نزديک برنامه يا انگيزه اي براي بازگشت به فعاليت سياسي داريد؟
  دکتـر حيدرپـور: نـه نزديـک، کـه بـراي دور هم نـدارم! سـاز و کارهاي سياسـي امروز 
کشـور طـوري نيسـت که بتـوان خدمتي انجـام داد و يـا انگيزه اي بـراي خدمـت و کار فراهم 

کنـد. نازنين هـا همـه رفتند و مـا هم بـه کناريم. 

  آيـا مايليد اندکي در مورد سـوابق شـخصي، تحصيلـي، کاري و خانودگي خود صحبت 
بفرماييد.

  دکتـر حيدرپـور: دکتر حيدرپور هسـتم. متولد 1333 در شـهرضا. سـاعت 10 صبح روز 
جمعـه 29 دي مـاه 1333، در روزي برفـي به دنيـا آمـده ام. هنوز از برف و سـرما خوشـم مي آيد! 
دوره دبسـتان را در مدرسـه معين زاده و کيان شـهرضا سـپري کرده ام. در دبيرستان رشته 
طبيعـي خواندم. معدلم در سـال هاي دبيرسـتان هميشـه حـدود 18 بود. نابغه نبـودم. محصلي 

بودم. معمولي 

  شوق شغلي شما چه بود؟
  دکتر حيدرپور: اشـتياق داشـتم که خلبان هواپيماي مسـافري باشـم. شـب ها در خانه 
پدري ام که درندشـت هم بود به آسـمان صاف و دلگشـا که مي نگريسـتم، وقتي هواپيماها از 
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بـاالي خانـه عبـور مي کردند، آرزويـم اين بود کـه خلبان يکي از آنها باشـم.

  چه شد که خلبان نشديد؟
  دکتر حيدرپور: سـال 1352 خورشـيدي وقتي دپيلم گرفتم در کنکور سراسـري شرکت 
کـردم و بالفاصلـه بعـد از کنکـور به تهران آمـدم که براي خلبانـي ثبت نام کنـم. روزي که به 
دفتـر مرکـزي ايران ايـر بـراي ثبت نام مراجعه کـردم، نگهبان آنجـا با نگاهي عاقل اندر سـفيه 
بـر مـن نظـر کـرد. به چهره سـوخته و سـر ماشـين کـرده ام توجـه کـرد و تعبيري بـه کار برد 
مثـل اينکـه بـرو دنبـال کارت! حالم را گرفت ولـي من از رو نرفتم. يک هفتـه بعد نتايج کنکور 

را دادند پزشـکي قبول شـده بودم. 
وقتي در برگشـت به شـهرضا دبير زبان شـش سـاله دوره دبيرسـتانم آقاي حسين شکور 
را ديـدم، بـه مـن توصيـه کـرد براي رشـته پزشـکي ثبت نام کـن و راهي دانشـکده پزشـکي 

شدم. 

  چطور شد از رشته بيهوشي سردرآورديد؟
  دکتـر حيدرپور: سـال اّول دانشـگاه مشـهد بودم. سـپس مجدداً کنکور امتحـان دادم و 
بـه دانشـگاه تهران آمدم. تحصيالت پزشـکي مـا در دنياي مبـارزات و انقالب آغـاز و به پايان 
رسـيد. دوره سـه سـاله علوم پايه که تمام شـد، در تقسـيم بندي ها سـهميه دانشـکده پزشـکي 
رازی شـديم. تـرم اوّل بالينـي بـه بخـش جراحـي آمديـم. آنجـا با شـخصيت دکتر ّفـر، دکتر 
عموحيـدري و دکتر عناويم آشـنا شـدم. از اسـاتيد بي نظير رشـته بيهوشـي بودنـد. در ادامه که 
بـه سـاير بخش هـا رفتيم شـيفته ادامـه خدمت و تحصيل در رشـته عفوني شـدم. البته اشـاره 
کنـم کـه اسـتيل رفتاري مـن يکي از رشـته هاي جراحي بـود. با اين حـال و هوا بود کـه دوره 

پزشـکي عمومي ام تمام شـد. 
جنـگ تحميلـي آغاز شـده بود. متخصص بيهوشـي کم بـود. نياز به تخصص بيهوشـي 
در کشـور مشـهود بـود. شـيدايي هاي يـاد گرفتـه از دکتـر ّفر و سـاير اسـاتيد بيهوشـي مرا به 
سـمت بيهوشـي کشـيد. با شـروع جنگ تحميلي بخشـي از اسـاتيد بيهوشـي به جبهه آمدند. 
از جملـه آنـان دکتـر اکبـر بردبـار بـود. سـبک کار، درس دادن و آموزش هـاي او مرا شـيفته و 
شـيداي رشـته بيهوشـي کرد. تصميم گرفتم که برای تخصص رشته بيهوشـي را انتخاب کنم 

و انتخـاب کـردم و تا اينجـا آمده ام.
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  به جبهه ها و جنگ تحميلي اشاره کرديد؟ ممکن است بيشتر توضيح بدهيد؟
  دکتـر حيدرپـور: فارغ التحصيلي ما از دانشـکده پزشـکي و پزشـکي عمومي مصادف با 
دوران انقـالب فرهنگـي بـود که بـا تحّوالتـي در انتخاب رزيدنت و دسـتيار روبرو شـد. همان 
وقت هـا مـا مي توانسـتيم بـراي رزيدنتـي برويـم. جنـگ آغـاز شـد. يعني صـدام جنـگ را بر 
کشـور مـا تحميـل کرد. با شـناختي که از عثماني هـا، دولت عـراق، حزب بعث داشـتيم، يقين 
پيـدا کرديـم کـه عراقي هـا و حزب بعـث آمده اند که حداقل خوزسـتان را از کشـور جـدا کنند. 
آنهـا آمـده بودنـد کـه خوزسـتان را بگيرند و با الحـاق آن به بصـره عراق و کويت يک کشـور 

جديد ايجـاد کنند. 
صـدام دنبـال کشـوري پر آب، پـر نفت و پر پول بود. با پيروزي انقالب اسـالمي شـرايط 
را مهيـا ديـد. به کشـور ما حمله کرد. ما مصمم شـديم که دسـتياري را و ادامـه تحصيل را رها 
کنيـم و بـه جبهـه برويم. وظيفه داشـتيم که نگذاريم آنچـه حزب بعث دنبال آن اسـت محقق 

شـود. خدمت سـربازي شروع شد. 
مشـکالت پزشـکي جبهه هـا را ديديم، تصميـم گرفتيم بمانيـم تا به وظيفـه عمل کرده 
باشـيم. از جملـه تصميماتـي که بنا بـه نياز آن زمان گرفتيم ادامه تحصيل در رشـته بيهوشـي 

بود. 

  آيا پارامتر محدود کننده اي براي تصميم خود داشتيد؟
  دکتـر حيدرپـور: بلـه! رشـته بيهوشـي حـدود 170 سـال اسـت در دنيا رايج و شـناخته 
شـده اسـت. از 70 سـال پيـش يعنـي 1330 که مرحوم پرفسـور عدل بعد از طـي دوره جراحي 
از فرانسـه بـه ايـران بازگشـت، در ايـران تصميـم گرفتند رشـته بيهوشـي راه اندازي شـود. آن 
زمـان مسـئوليت بيهوشـي بـا جراحـان بود کـه با ماسـک و قطره اتر ارائه مي شـد و يا توسـط 
جراحـان بي حسـي موضعـي و يا نخاعي داده مي شـد. به ايـن معني که گروه جراحـي بود ولي 
گروه بيهوشـي نداشـتيم. به تدريج در دانشـگاه هاي آن روز کشـور پزشـکاني را به عنوان دستيار 
بيهوشـي جـذب کردنـد و آموزش دادنـد و پس از سـپري کردن دوره هاي تخصصي بيهوشـي 

جـذب گروه هـاي جراحي موجـود در دانشـگاه ها کردند.
بـا تـالش اسـاتيد پيشکسـوت، گروه هـاي بيهوشـي به تدريـج از گروه هـاي جراحي جدا 
شـدند. گروه بيهوشـي دانشـگاه تهران در سـال 1346 ايجاد شـد و از گروه جراحي جدا گرديد. 

گروه بيهوشـي دانشـگاه شـيراز هم سـال 1346 مستقل شد. 
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در دانشـگاه اصفهـان سـال 1356 و بعـد از پنـج کنگـره بين المللـي کـه اعضـاي هيئت 
علمـي بيهوشـي برگـزار کردنـد، گـروه بيهوشـي از گـروه جراحي جدا شـد. سـال 1352 گروه 

بيهوشـي دانشـگاه ملّي مسـتقل شد. 
اينها پيش چشـم ما بودند و اين احسـاس بود که رشـته بيهوشـي نسـبت به رشـته هاي 
جراحي دسـت دّوم اسـت. به تعبير امروزي شـهر پزشـک درجه دّوم اسـت. اّما تصميم گرفتيم 
کـه بـا کار و تـالش و مديريت خوب جايگاه الزم را براي بيهوشـي کسـب نمائيم و البته شـد. 

  بـه تاريخچـه اشـاره کرديـد از تعـداد متخصصيـن بيهوشـي قبـل و بعـد از انقالب و 
خدمـات آنهـا بگوئيد.

  دکتـر حيدرپـور: مـن بـه دليل اينکه هـم کار اجرايي مي کـردم و هم دنبـال علم بودم، 
از فضيلت هايـي کـه بايـد بهـره مي بـردم بـا وقـت گذاشـتن محـروم نشـدم. جنگ کـه تمام 
شـد اوليـن کنگره سراسـري بيهوشـي در مشـهد گذاشـته شـد. بـا ارائـه مقاله در آن شـرکت 
کـردم. مرحـوم دکتـر خزيمـه دبيـر آن کنگره بـود. خودش هم آدم بسـيار با سـوادي بـود و از 
رزيدنت هـاي خـوب دانشـگاه تهـران بود. هميشـه از دکتر تشـّيد بـه نيکي ياد مي کـرد و خود 

را مديـون دکتر تشـّيد مي دانسـت. 
قبـل از اينکـه دکتـر تشـيّد از امريـکا بيايـد، دکتـر فّـر و دکتـر مرتضـوي در دانشـگاه 
تهـران بودنـد. دکتـر عبـداهلل مرتضـوي فوق العـاده باسـواد و بـا کالس بـود. دکتـر ّفـر يـک 
تيـپ ديگـر بـود. دکتـر رضـا بهينـا از رزيدنت هـاي دکتـر تشـّيد بود. هميشـه بـِد دکتـر ّفر را 
 مي گفـت. البتـه دکتـر تشـّيد هـم دل خوشـي از دکتر ّفـر نداشـت. مي گفت او چهـره علمي و 

دانشگاهي نيست. 
سـن مـن اقتضـا نمي کنـد در ايـن خصوص حرفـي بزنـم، ولي آنچـه مي توانـم قضاوت 
کنـم ايـن اسـت کـه تـا پيـروزي انقـالب اسـالمي، يعنـي از 1330 که دکتـر ّفـر کار آموزش 
بيهوشـي را در دانشـگاه تهـران شـروع کرد تـا پيروزي انقالب اسـالمي و شـروع جنگ حدود 

300 نفـر متخصص بيهوشـي در کشـور آموزش داده شـدند. 
قبـل از آن و بـا شـروع جنـگ تعـدادي از آنهـا از کشـور خارج شـدند و آنهايـي که باقي 
ماندنـد هـم در جنـگ تـالش کردند و هم به پـرورش متخصصيـن جديد پرداختنـد. خصوصًا 
بعـد از جنـگ کـه در حـال حاضر تعـداد متخصصين بيهوشـي فکر کنـم فراتر از هشـت هزار 

نفر شـده است. 
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بـه نکتـه اي عالقه دارم اشـاره کنم، دو دسـتگي در گروه دانشـگاه تهران بـود. به ماهيت 
آن کاري نـدارم. کـه اختالف دکتر ّفر و دکتر تشـّيد چه بود، ضررش را جامعة بيهوشـي کشـور 
کـرد. امـروزه هم اختالفاتي در سـطح جامعه بيهوشـي و خصوصـاً در انجمـن و تصميم گيران 
مشـاهده مي شـود. اين اختالفات مي تواند براي جامعه بيهوشـي مشـکالت صنفي ايجاد کند. 
بايـد جلـوي اختالفـات را گرفت. حرمت ريش سـفيدها، پيشکسـوتان و اسـاتيد قديمـي را نگه 

داشت. 
يـک زمانـي در اصفهان ما تالش کرديم فيلمي از اسـتاد دکتر بردبار سـاختند و تلويزيون 
اصفهـان پخـش کـرد. ما نيـاز داريـم در راسـتاي تاريخ شـفاهي آنچه تاريخ بيهوشـي کشـور 

اسـت از زبان پيشکسـوتان بيهوشـي به اطالع مردم و نسـل هاي آينده برسـانيم.

  آيـا شـما حضـور ذهنـي داريد که چه کسـاني امـروز مي توانـد در بيان تاريخ شـفاهي 
بيهوشـي کمک کنند؟

  دکتـر حيدرپـور: بخشـي از قديمي هـا و بـزرگان روي در نقاب خاك کشـيدند. آنهايي 
کـه بـه نظـرم مي تواننـد کمک کننـد، آقاي دکتـر بهنيا، خانـم دکتر دهـش، خانم دکتـر آگاه، 
خانـم دکتـر فرخ نيا، آقاي دکتر شـاهگلي، دکتر صادقـي، دکتر صميمي، دکتـر يحيي پور، دکتر 

ناعمـي از اينها مي شـود اسـتفاده کرد. 
از انجمـن قديمـي کـه همـکار با مرحـوم دکتر محمدتقـي سـعيدي بودند در اين راسـتا 
مي تـوان اسـتفاده کـرد. نمي دانـم آقاي دکتـر مختاربند و دکتر مصطفـوي زنده اند يـا نه، اينها 

چهره هـاي قديمـي و برجسـته اي بودند، دکتر منصـوري و... 
آقاي دکتر بردبار که در سـال هاي 1338 و 1339 رزيدنت دانشـگاه تهران در بيمارسـتان 
سـينا و شـاگرد دکتـر فّر بود، هميشـه از ايشـان تعريـف مي کـرد. در حاليکه آقاي دکتر تشـّيد 
که من به ايشـان ارادت داشـتم در قطب مخالف دکتر ّفر بود و شـکوفايي رشـته بيهوشـي در 
دانشـگاه تهـران را از سـال 1349 بـه بعـد دکتـر ّفر کنار دکتر تشـّيد مي گفت سـالي که من از 
امريـکا آمدم. بيهوشـي را شـخصي به نام رسـتم خان در بيمارسـتان پهلوي انجـام داد که هيچ 
تحصيالتـي در رشـته پزشـکي نداشـت و کارش اين بود که کنـار جراح بايسـتد و قطره قطره 

اتر روي ماسـک بيمـار بريزد. 
دکتـر رضـا بهنيـا هم هميشـه وقتـي از دکتـر ّفر حرف مـي زد مي گفـت در بيمارسـتان 
نجميـه خانمـي همـکار دکتـر فّـر بـود به نـام شـوکت خانم کـه کار او هـم ريختن قطـره اتر 
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بـر روي ماسـک بيمـاران بـود. اصواًل دکتر تشـّيد و شـاگردانش معتقد بودند که قبـل از آمدن 
دکتر تشـّيد بيهوشـي اساسـاً علمي نبود. رشـد و نضج بيهوشـي بعد از آمدن دکتر تشـّيد انجام 

گرفت. 

  آيا شما اين نظر را قبول داريد؟
  دکتـر حيدرپـور: حقيقـت را بگويـم؟ نه! دکتر بردبار اسـتاد ما، شـاگرد دکتر ّفـر بود. او 
حقيقتـاً اسـتاد خوبـي بود. مکتبي که در اصفهان ايشـان بـه کمک آقاي دکتر رحيمـي و آقاي 
دکتـر مالکـي راه انـدازي کـرده بود، بسـيار خـوب بـود. واقعيت اين اسـت که قبل از آن رشـته 
بيهوشـي اينطوري بوده اسـت. دکتر ّفر رشـته را و گروه را پايه گذاري کرد و در توسـعه آن بود 

کـه پيشـرفت ها حاصل شـد. البته نقش دکتر تشـّيد هم ماندگار شـد.

  در ادامه باز هم از سال هاي جنگ بگوئيد.
  دکتـر حيدرپـور: در جنـگ متخصصيـن بيهوشـي خوش درخشـيدند. بيشـتر از سـاير 
همـکاران چون تعدادشـان کم بـود و انصافاً جبهه هـا و اتاق هاي عمل صحرايـي را خوب اداره 
کردنـد. اتاق هـاي عمـل صحرايي و مناطـق جنگي را بـه کالس تبديل کردند و کاسـتي هاي 
موجـود در آمـوزش را جبـران کردنـد و رقمـي بيـش از نـود هزار مـورد بيهوشـي در اتاق هاي 

عمـل صحرايـي و مناطـق جنگي بـه مجروحين ارائـه کردند.

  بعد از پايان جنگ شما چه کرده ايد؟
  دکتـر حيدرپـور: بعـد از جنـگ به خاطر عالقـه اي که به آموزش داشـتم بـا اولويت به 
کار آمـوزش پرداختـم. در کنـار آن هم پژوهش را توسـعه دادم. مقاالت زيادي نوشـتم و از همه 
مهم تـر تـا روزي کـه مرحـوم دکتر اکبـر بردبار زنـده بودند، همـکاري علمي را با ايشـان ادامه 
دادم. در سـال 1376 دانشـيار شـدم. پنج سـال بعد از آن به مرتبه اسـتادي رسـيدم و در حال 

حاضـر اسـتاد تمـام پايـه پنجاه و سـه مرکز قلب و عروق شـهيد رجايي تهران هسـتم. 

  عمري که گذشت را چگونه تعريف مي کنيد؟
  دکتـر حيدرپـور: عمر ما خوب گذشـت. سـعي کرديم طـوري از آن زمان هـا و عمرمان 

اسـتفاده کنيم که حاال که به کهنسـالي رسـيده ايم، افسـوس نخوريم. 
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بخشـي در انقـالب، بخشـي در جنـگ، بخشـي در کار اجرايـي، عمـده اي در آمـوزش و 
پـاره اي از آن در سياسـت ورزي گذشـته اسـت. از هزينـه کـرد عمرمـان به جز مـواردي معدود 

راضي هسـتم.

  چه مي توانيد به نسل هاي آينده بگوئيد؟
  دکتـر حيدرپـور: دنيـا بـا همـه زيبايي هـا و امکاناتش به سـرعت مي گـذرد. در زندگي 
روزي مي آيـد کـه خوردن يک لقمة سـير ميسـر نيسـت. روزي مي آيد که پرداختـن به ورزش 

حرفـه اي امـکان نـدارد و تنهـا پياده روي هـاي آرام و کوتاه مفرح و لذتبخش اسـت.
کوهنـوردي بـراي انسـان ميسـر نيسـت و آرزوي فتـح دوبـاره قلّه هـاي کوه هـا، صعـود 
بـه توچـال و يـا پيـاده روي تـا کلکچـال آرزو مي شـود. اگـر خدمتـي کرده باشـي، اگر دسـت 
مسـتمندي را گرفتـه باشـي، اگر بـا افتاده اي همراهي کرده باشـي، مايه خوشـدلي و سـعادتت 
خواهـد بـود. دسـتگيري ها لبخند رضايت بر لبت مي نشـاند. پس از همراهـي و همدلي و ياري 

درمانـده، بـار بـر زمين افتـاده و نيازمند دريـغ نکنند بهترين کار اسـت. 

  از بدگماني هـا، بدرفتاري هـاي اسـاتيد بيهوشـي و قبول نداشـتن ها هم گفتيد بر شـما 
چـه آمده اسـت! چه سفارشـي يا توصيـه اي داريد؟

  دکتـر حيدرپـور: بـه ما هـم در طول خدمـت جسـارت ها، بي وفايي هـا، بدرفتاري هايي 
شـده اسـت. حتماً پشـت سـر ما هم حرف هايي زده شده اسـت. من سـعي کردم جز واقعيت را 
نپذيـرم و بـر خـالف واقع و حق حـرف نزنم. بدگماني، حسـادت، تنگ نظري، خـود بزرگ بيني 
و جمله رفتارها و حرف هايي که انسـان را از فضيلت ورزي دور مي کند، دور از شـأن آدم هاسـت. 
بـه فضيلت هـا احتـرام بگذاريم و پرهيـز از عمل به بي فضيلتي ها را سـر لوحه خود قـرار دهيم. 
بهتريـن روش هـم ايـن اسـت کـه اگـر جايي چيـزي گفته ايـم که بر طريـق مطرب نبـوده با 

شهامت و شـجاعت آن را اصالح کنيم. 

  مي شـود گفت شـما نسـل دّوم يا سـوم بيهوشي دهنده هاي کشور هسـتيد، نسل فعلي 
را چگونـه ارزيابي مي کنيد؟ 

  دکتر حيدرپور: به نظرم نسـل فعلي نسـل توسـعه يافته رشـته بيهوشـي اسـت، هم از 
نظـر تعـداد و هـم از نظر کيفيت. اثـرش را هم در نتيجـه کاري مي بينيم. 
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بـه نظـرم رشـته بيهوشـي و همـکاران مـا کيفيـت کار را پـر و پيمـان کرده انـد. از نظـر 
اخالقي هم، طراز رشـته بيهوشـي در کشـور باالسـت. آرزوي ارتقاي بيشـتر و برتر براي رشته 

و همـکاران دارم. يـا علـي مدد.

ايـن بخـش از مصاحبه در 19 فروردين 1400، در مرکز درماني، پژوهشـي آموزشـي قلب 
و عروق شـهيد رجائي انجام گرفته اسـت. 

  در پايـان لطـف کـرده و آنچـه را که در مورد گذشـته و حال و آينده براي نسـل کنوني 
و نسـل هاي در حال رشـد و نمو اين سـرزمين گفتني مي يابيد، بفرماييد؟

  دکتـر حيدرپـور: خانـواده مـا، خانـواده پرسـتاره اي بودنـد. کمـا اينکه خانـدان پدري و 
مـادري هـم پرسـتاره بودنـد. نمي دانـم شـب ها را در بياباني که بـه دور از نـور منصوعي و برق 

باشـد را سـپري کرده ايـد يـا نـه؟! به خصـوص اگر ماه ميان آسـمان نباشـد. 
سـتاره ها آن وقـت خود را نشـان مي دهند کـه چقدر زيبا هسـتند. جمع خانـدان و خانواده 
کـه بـه تعبير من ايل ما هسـتند اينگونه بود. مثل آسـمان، پرسـتاره بودنـد. مادربزگ هاي گلي 
داشـتم. پدربزرگ هـا بهتـر از آنهـا، انقالبي، متديـن و پاي کار ايـران بودند. عمويـم، داي هايم، 
خاله هايـم، فرزندانشـان يکـي از يکـي بهتـر بودند. مـن در چنين ايلـي به دنيا آمـدم و در ميان 

آنهـا بزرگ شـدم. همـه واقع گـرا، اصولي و دنبال حـق بودند.
پـدرم کارگـري متّديـن، حالل خور و زحمتکش بود. مـادر يار و همراه خوبي بـراي او بود. 
سـه خواهر دارم و شـش برادر هسـتيم. دو تا از برادرانم شـهيد شـدند. دکتر سـيف اهلل حيدرپور 
و مسـيح اهلل حيدرپـور که دانشـجوي تربيـت بدني بود. دو تـا از خواهرانم ايـران خانم و صديقه 
خانـم خانـه دار شـدند. سـومي زهـرا خانـم دبير شـد. عمـري خدمت کرد و بازنشسـته اسـت. 
حجـت و اميـر دو داداش آخري انـد کـه در خدمـت ايران انـد، داداش حيدرم نيز دبير بازنشسـته 
آمـوزش و پـرورش اسـت. تعـداد زيـادي از فرزنـدان ايـل مـا هم بـا شـهادت جاودانه شـدند. 
نصـراهلل جهانمـردي، ابوالقاسـم حيدرپـور، عليرضـا رئيسـي، علي شـمس بگي کـه در آرزوي 

الحـاق به آنها هسـتم. 
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عـرض کردم نگارنده، دکتر عوض حيدرپور شـهرضايي هسـتم. متولـد 29 دي ماه 1333 
در شـهرضا. دوران تحصيالت ابتدايي ام در مدرسـه معين زاده و کيان شـهرضا و دوره دبيرستانم 
در دبيرسـتان سـپهر شـهرضا سـپري شـد. ديپلم طبيعي را در سال 1352 خورشـيدي گرفتم و 

پايان نامه دورة پزشـکي عمومي را در سـال 1360 در دانشـگاه تهران به پايان رسـاندم.
 دوره تخصـص بيهوشـي را از مـرداد سـال 1362 تـا مـرداد 1365 در دانشـگاه اصفهـان 
طـي کـردم. اسـاتيد مـا در آن سـال ها مرحومين دکتر بنيانيـان، دکتر بردبـار، دکتر اعـوان و از 
در حيات هـا سـرکار خانـم دکتـر ديبايي، دکتـر منوچهر نـوري، دکتر حجت اهلل مالکـي و دکتر 

محمـود رحيمـي بودنـد که در ايـن مـرور تاريخي به آنهـا پرداخته مي شـود. 
مرحـوم دکتـر بنيانيـان در سـال هاي دهـة 50 دوران تخصـص را طـي کـرده و جـذب 
دانشـگاه شـده بودنـد. انسـاني شـريف، متديـن و از آرامش خاصي برخـوردار بودنـد. دکتر اکبر 

بردبـار، بنيانگـذار بخـش بيهوشـي و بـه تعبيري گروه بيهوشـي بعـدي بود.
خانـم دکتـر ديبايـي دورة تخصـص بيهوشـي را در اتريـش گذرانـده بـود. آقايـان دکتـر 
محمـود رحيمـي و دکتـر حجت اهلل مالکي دومين و سـومين دسـتياران بيهوشـي در دانشـگاه 
اصفهـان بودنـد کـه بعـد از دکتـر َورد در سـال 1341 رزيدنت شـده بودند و سـال 1343 بعد از 
فارغ التحصيلـي به عنـوان اسـتاديار جـذب گروه شـده بودنـد. دکتر اعـوان و دکتر نـوري هم از 

جملـه دسـتياران گـروه بودنـد کـه در سـال هاي دهة شـصت جذب دانشـگاه شـده بودند. 
نگارنـده توفيـق داشـتم کـه بعـد از پايـان جنگ، گروه بيهوشـي دانشـگاه علوم پزشـکي 
بقيةاهلل )عج( را در سـال 1368 راه اندازي کنم و به مّدت 10 سـال مدير گروه بيهوشـي آنجا بودم. 
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يکـي از بهتريـن داسـتان هاي زندگـي مـا داسـتان ايجـاد دانشـکدة علـوم پزشـکي در 
بقيه اهلل)عـج( و بعـداً راه انـدازي گـروه بيهوشـي و نهايتـاً دانشـگاه علـوم پزشـکي اسـت. 

سـال 1366 کـه مـن به تهران آمـدم، آموزشـگاهي تحت عنوان آموزشـگاه بهـداري در 
مرکـز بهـداري کل راه انداختيـم و سـازمان اداري آن را تهيـه کرديـم. سـازمان اداري آنجا که 
متشـکل از کادرهـاي آموزشـي و اداري بودنـد بعـداً سـازمان آموزش دانشـکدة پزشـکي را در 
دانشـگاه امام حسـين )ع( راه اندازي کردند. بعد از آن تا پايان جنگ دانشـکدة پزشـکي کار تربيت 
دانشـجويان پيراپزشـکي مورد نياز بهداري را بر عهده گرفتند و سـال 1368 قرار شـد دانشکدة 
علوم پزشـکي در سـال 1369 تشـکيل شـود و از مهرماه 1369 مجوز پذيرش دانشـجو گرفت. 
البتـه بد نيسـت اضافه کنم که انتخاب شـدن دکتر ملـک زاده به عنوان دبير شـوراي تخصصي 
و سـپس انتصـاب او به عنـوان معـاون آموزشـي وزاتخانـه و نهايتـاً رأي اعتماد بـه او به عنوان 

وزيـر خيلـي به اين پروسـه و تصويب دانشـکده و دانشـگاه کمک کرد. 
نهايتـاً پـس از تصويـب راه اندازي دانشـکدة علوم پزشـکي بقيـه اهلل )عج( قرار شـد ماها هر 
کـدام گروه هـاي تخصصـي را راه اندازي کنيـم. اولين گروه تخصصـي را ما راه انـدازي کرديم.

    روز 16 آذر سـال 1370 کـه شـنبه بـود، تقاضـاي مـا بـراي ايجـاد گـروه بيهوشـي به 
وزارت بهداشـت ارسـال شـد. روز چهارشـنبه 70/9/27 آقاي دکتر فرتوك زاده خبر داد که حدود 
يکماه ديگر گروه ارزشـيابي بيهوشـي وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکي براي بازديد از 

گـروه شـما اعزام خواهند شـد و لـذا آمادگي هاي الزم را کسـب کنيد. 
ما مقدمات کار را تهيه کرديم و به دنبال جلسـات آموزشـي که داشـتيم با بقيه دوسـتان 
برنامه هـاي الزم را تهيـه کرديـم و خالصـه اگـر بگويم، قرار شـد که ما رختکنـي و دفتري در 
ضلع جنوبي اتاق عمل داشـتيم به دفتر گروه بيهوشـي تبديل کنيم. روز سـه شـنبه 70/10/24 

که روز بيمارسـتان من بود، به جاي سـاعت 14:00 سـاعت 12:00 به بيمارسـتان آمدم.
کار تخريـب را شـروع کرديـم و دربـي در طبقـه دّوم کـه راه پله آزمايشـگاه هـم از آنجا  
بـود بـه اتـاق خودمـان بـاز کرديم. ديـوار بتوني بود و بـا زحمت فـراوان تا سـاعت 2:00 بامداد 
چهارشـنبه 70/10/25 درب را باز کرديم و بّناهاي بيمارسـتان روز چهارشـنبه صبح چهارچوب 

را وصـل کردنـد و همـان روز لنگـه آن را گذاشـته و اطـراف آن را گـچ و رنگ کردند.
مـا تجهيزاتـي کـه آمـاده کرده بوديـم را عصر چهارشـنبه به اتـاق منتقل کرديـم و دفتر 
گروه تشـکيل شـد. صبح پنجشـنبه 1370/10/26 اعضاء گروه متشـکل از آقايان دکتر محمود 

رحيمـي، دکتـر رضا بهنيـا و دکتر هدايت اهلل الياسـي آمدند. 
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بازديـد جامعـي انجام شـد. آقايان دکتر محمود رحيمـي و دکتر رضا بهنيا گـزارش بازديد 
را نوشـتند و امضـاء کردنـد و آقـاي دکتـر الياسـي از امضـاي گـزارش و نامه طفـره رفت. متن 
گـزارش را آقـاي دکتـر رحيمـي تهيـه کردند. گـزارش جامعي بود. يـک نسـخه از آن گزارش 
را مـن از آقـاي دکتـر رحيمـي گرفتـم و به عنـوان يـک سـند آن را دارم. آنوقـت مـن تنهـا 
پزشـک متخصص بيهوشـي دانشـگاه بودم و خـدا رحمت کند دکتر علي هنرمنـد را که بخش 
بيهوشـي ما را در بيمارسـتان بقيه اهلل )عج( اداره مي کرد و مرحوم دکتر عامل هم در بيمارسـتان 

نجميه مسـئول بخش بيهوشـي بود. 
بازديـد از گـروه مـا روز دهـم مـاه رجـب بـود. من يـک کتابچه اي تهيـه کرده بـودم. در 
گـزارش مـن و آقـاي دکتـر عامل به عنـوان عضو اصلـي بوديـم و بقيه اعضـاي هيئت علمي 

سـاير دانشـگاه ها بودند. 
از دکتـر الياسـي گرفتـه تـا دکتر سـيد احمـد رضـوان، مرحوم دکتـر علی هنرمنـد، دکتر 
محمـد و دکتر حسـين معتقـد، دکتر يحيي پـور، دکتر موسـوي زاده، دکتر شـهرام موتقي، دکتر 
شـاهرخ حوائجـي، دکتـر مختاربنـد و دکتـر بديعـي، به هرحـال مـا در آن تاريخ صاحـب گروه 
بيهوشـي آموزشـي شـديم و قرار شـد ما بـراي سـال هاي اّول و دّوم رزيدنت بگيريـم و پس از 

ارزيابـي مجـدد مجوز سـال سـوم هم بـه ما داده شـود.
آقـاي دکتـر فرتـوك زاده هـم در تاريـخ 70/11/5 )شـنبه( مجـوز گرفتـن دسـتيار را بـه 
مـا ابـالغ کـرد و مـا در اوليـن امتحـان بعـد از کسـب مجـوز کـه برگـزار شـد، تنها يـک نفر 
رزيدنـت گرفتيـم. مرحومـه خانم دکتر صداقت اوليـن رزيدنت ما بود که پزشـکي عمومي را در 
افغانسـتان خوانـده بـود و بـا هر سـختي اي بود توانسـت از پس امتحـان ارتقا برآيد و در سـال 

1374 اوليـن فارغ التحصيـل ما شـد.
از سـال بعد هر سـال 3 نفر دسـتيار براي ما گرفتند و ما موفق شـديم يک گروه غني و 
پربار را به گونه اي بسـازيم که االن جزو بهترين گروه هاي تخصصي بيهوشـي کشـور اسـت و 
فارغ  التحصيـالن آن به خصـوص همـکاران دو سـه دورة اّول اعضاي هيئت علمي گروه شـدند 
و روز بـه روز ايـن گـروه شـکوفاتر شـد تـا االن و فکـر کنـم جـزو گروه هـاي خوب بيهوشـي 

کشور است.
دوميـن بازديـد از گـروه مـا در آبان مـاه 1372 انجـام شـد و مجـوز پذيرش دسـتيار براي 
سـال سـوم هـم در ايـن تاريـخ به مـا داده شـد. در اين تاريخ دکتر حسـين آذرسـينا هـم که از 

شـيراز فارغ التحصيـل شـده بـود به ما پيوسـته بـود و در بيمارسـتان جمـاران کار مي کرد.
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اين فرآيندها و کار آموزشـي ادامه پيدا کرد تا من در سـال 1376 آخر اسـفند ماه دانشـيار 
شـدم و مديريـت گـروه بيهوشـي بـا وجود همة سـختي هايي که کشـيدم تـا روزي کـه براي 
نمايندگـي در سـال 1378 از سـپاه جدا شـدم با من بـود و آن روزهاي خوب ولـي در عين حال 

سـخت به اتمام رسيد. 
در خـالل آن سـال ها عضـو و مسـئول هيئـت ممتحنـه پره بورد بـودم که قبول شـدگان 

آن امتحـان بـراي امتحان دانشـنامه مي رفتند.
 سـال 1376 بـا درجـه ممتـاز و کسـب باالترين امتياز دانشـيار شـدم و از وزير بهداشـت 
لـوح تقديـر دريافـت کـردم. ارتقاء بعـدي ام به مرتبه اسـتادي در سـال 1381 و آن هـم مجدداً 
بـا کسـب باالتريـن امتيـاز اتفاق افتـاد و لـوح تقديـر دوّم را از سـوي آقاي پزشـکيان که وزير 

بهداشـت و درمـان آموزش پزشـکي وقـت بودند، دريافـت کردم. 
 انگيـزه  مـن از تحصيـل در رشـته بيهوشـي در حقيقت نياز منطقه جنگـي و در آن وهله 
کـه امتحـان دادم کشـور بود. شـايد عالئق من بـراي ادامه تحصيـل در رشـته هاي ديگر بود. 
بـا وجـودي کـه که اسـتيل فيزيکي و بدني من براي رشـته هاي جراحي مناسـب بود، شـخصًا 
بـه خاطـر عالقـه و علقـه اي کـه به مرحـوم اسـتاد دکتر يلدا داشـتم مايـل به ادامـه تحصيل 
در رشـته عفونـي بـودم ولـي زمانـي کـه تصميـم گرفتيـم اقدامـي مؤثر بـراي رفـع نيازهاي 
جنـگ و سـاماندهي بهـداري رزمي انجام دهيم، سـهم من براي انتخاب رشـته بيهوشـي شـد 
 کـه پـس از ورود بـه ايـن رشـته بـا عالقه منـدي درس خوانـدم و کارم را بـا جديـت تـا امروز 

ادامه داده ام.
خوشـبختانه گـروه بيهوشـي دانشـگاه بقيه اهلل )عج( کـه خودم راه انـدازي کـردم و به مّدت 
10 سـال آن را مديريـت کـردم يکي از بهترين گروه هاي بيهوشـي در سـطح وزارت بهداشـت 
شـده و نسـلي کـه پرورش داديـم در ابعاد مختلـف مورد نياز بيهوشـي و مراقبت هـاي ويژه به 

باالترين تبحر دسـت يافتند.
دوميـن دسـتيار مـا که در سـال 1375 بـورد گذراند، دکتـر عليرضا جاللي فراهاني اسـت 
کـه پايان نامـه خـود را با عنوان بررسـي عوارض ايجاد شـده در بيماران بسـتری در آي سـي يو 
بيمارسـتان بقيـه اهلل )عـج( بـا مـن گرفـت و با موفقيـت گذراند. مسـئوليت دبيري بورد بيهوشـي 
کشـور در سـال 1399 پس از فوت مرحوم اسـتاد ولي اهلل حسـني در اثر کرونا به او واگذار شـد 
و مـن هـم که در دو دهة گذشـته به دنبال يـک دهه عضويت در امتحان تخصـص )پره بورد(، 

عضو بورد بيهوشـي کشـور بـودم به داليلـي از حضور و عضويـت در بورد کناره گيـري کردم.
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 سـال 1368 از دانشـگاه بقيـه اهلل )عـج( به مرکـز قلب و عروق شـهيد رجايي تهران منتقل 
شـدم. سـال 1369 با اسـتقالل مرکز ياد شـده براي اولين بار قرار شـد گروه هاي آموزشـي در 
مرکز ايجاد شـود. در اين سـال همکاران به من و يک نفر ديگر از همکاران به تعداد مسـاوي 
رأي دادنـد و رئيـس مرکـز مـرا به عنوان مديرگروه بيهوشـي انتخـاب کرد، کـه مديريت براي 

گـروه بيهوشـي آنجا به جز يکي دو سـال تـا سـال 1398 ادامه يافت. 
در ايـن سـال بـه داليلـي که ضرورتي نـدارد به آن اشـاره کنم يکي ديگر از همـکاران را 
کـه حقيقتـاً نقـش محلّـل را ايفا کرد، به جـاي من منصوب کردنـد و در حقيقـت دوران احترام 
بـه فضيلـت پايـان يافـت. گويـا شايسـتگي، توانمنـدي و دوران احترام به کسـاني با سـابقه و 
حضـور در صحنه هـاي انقـالب و دفـاع مقدس تمام شـده بـود. واقع گرايي رنـگ باخته به هر 

دليـل اگـر چـه واهي باشـد، امثال مـا بايد از صحنه کنار گذاشـته مي شـدند.
يـک نکتـه ديگـر هم بايد اضافـه کنم که اشـل و معياري بـراي انتخاب اسـتاد ممتاز در 
وزارتخانـه راه انـدازي و بـاب کرده انـد کـه بـا عقل سـازگار نيسـت. بر اين بـاورم راهـي که در 
پيـش گرفته انـد جز فقر علمي و نکبت و رسـوايي نتيجه اي براي کشـور نخواهد داشـت. وقتي 
به مفهوم اسـتاد ممتاز در گذشـته و سـال هاي که در دانشـگاه تهران دانشـجو بوديم مي نگرم، 
متوجـه مي شـوم کـه چـه فقر و نکبتـي و چه بـاد سـفاهتي وزيدن گرفته اسـت. بدتـر از همه 
وقتـي مي بينـم از بين اينها چهره هاي ماندگار انتخاب مي شـوند و فرهنگسـتان علوم پزشـکي 

هـم به آنها سـپرده مي شـود.
در خصـوص بـورد و پره بـورد و امتحانـات بيهوشـي بايد بگويـم. از وقتي گروه بيهوشـي 
دانشـگاه بقيـه اهلل )عـج( راه انـدازي شـد، اعضاي گروه بورد که جمعي از اسـاتيد قديمـي بودند در 
جريـان امتحانـات از مـن کمک خواسـتند. تا سـال 1370 امتحانات بورد شـامل امتحان کتبي 
و شـفاهي بـود. کسـاني که در امتحـان کتبي قبول مي شـدند، بـراي امتحان شـفاهي معرفي 
مي شـدند. سـال 1371 اعتراضاتـي به امتحان هاي شـفاهي بورد شـد که عدالـت در آن رعايت 
نمي شـود. وزارتخانـه پـس از مشـورت و هماهنگـي تصميم گرفـت به جاي امتحان شـفاهي، 
امتحـان OSCE برگـزار کنـد. در ايـن سـال وزارتخانه مـرا براي عضويـت در هيئت ممتحنه 
امتحـان پره بـورد انتخـاب کـرد و در ادامـه تقاضـا کردند مـا امکانـات امتحـان OSCE را در 

دانشـگاه بقيـه اهلل )عـج( فراهم کنيم. 
مـا هـم قبـول کرديـم امتحان آسـکي را برگزار کنيـم و به خوبي ايـن کار را در دانشـکده 

پزشـکي در پرديس اقدسـيه انجـام داديم. 
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چنـد سـالي مـا اينکار را انجـام داديم. خيلي هم راضـي بودند. ادامه اين کار در سـال هاي 
گذشـته اسـت کـه امتحـان OSCE در محوطه دانشـگاه بقيـه اهلل )عـج( انجام شـده و به نظرم 

انجـام مي گيرد.  هنوز 
ايـن را هـم اضافـه کنـم که بعـد از پيـروزي انقالب اسـالمي تـا سـال 1368 امتحانات 
کتبـي بـورد در محـل دبيرسـتان البرز انجـام مي گرفـت و محل برگـزاري امتحانات شـفاهي 
سـاختمان گيـو در محـل تقاطـع خيابان انقالب و فلسـطين بـود، که از موقوفه هـاي متعلق به 
وزارت علـوم بـود و پـس از آن سـال بـه دليـل افزايـش تعداد شـرکت کنندگان در بـورد محل 
انجـام امتحانـات کتبي به دانشـگاه هايي که سـالن هاي بزرگ و متعدد داشـتند چون دانشـگاه 
صنعتـي شـريف و شـهيد بهشـتي منتقل شـد. امتحانات شـفاهي بورد پزشـکي هـم اوايل در 
دانشـکده پرسـتاري دانشـگاه تهران در ضلـع جنوبي غربي بيمارسـتان امام خمينـي )ره( در کنار 

پـارك وي انجـام مي گرفت. 
مـن تـا سـال 1378 عضو و مسـئول هيئت امتحان پره بورد بيهوشـي بودم و بعـد از آن و 
زمانـي کـه بـه مرتبه اسـتادي ارتقا پيدا کـردم، عضو بورد تخصصي بيهوشـي شـدم. اين روند 

تـا سـال 1398 ادامه يافت. 
در ايـن سـال و پـس از انتخـاب آقـاي دکتـر نمکـي به عنوان وزير بهداشـت از يکسـو و 
فـوت مرحـوم دکتر حسـني کـه از دوسـتان نزديک من بـود، به علـت بيماري کرونـا و تعيين 
آقـای دکتـر جاللـی به جـای او، بهانـه اي به مـن داد که به نشـانه اعتراض بـه انتخاب چنين 
وزيـري بـا تعييـن دبيـری کـه گفتـم از شـرکت در امتحان بـورد کناره گيـري کنـم و ديگر در 

برگـزاري آن شـرکت نکردم. 
واقعيتـي را هـم بگويـم کـه بـا نحـوه انتخـاب اعضـاي جديد بـورد، نحـوه برخـورد آنها 
بـا امتحان دهنده هـا و نـوع روابطـي کـه در هيئت هـاي ممتحنـه و ِمن جملـه بـورد تخصصي 
بيهوشـي شـکل گرفـت مخالف بـودم. چون نه مي توانسـتم اقـدام اصالحي انجـام بدهم و نه 

مي توانسـتم نابسـاماني هاي موجـود را تحمـل کنـم. لـذا کناره گيـري بهتريـن کار بود. 
امروزه مرتبه هاي علمي در دانشـگاه هاي علوم پزشـکي شـامل اسـتادياري و دانشـياري 
و اسـتاد تمامـي اسـت. در حالـي کـه در سـال هاي قبـل از انقـالب تقسـيم بندي مرتبه هـا 
اين طـور نبـود. افـرادي کـه به عنـوان عضـو هيئـت علمـي انتخـاب مي شـدند ابتـدا به عنوان 
 رئيـس درمانـگاه انتخـاب مي شـدند. مرحله بعـدي دانشـياري بـود و در ادامه به اسـتادي ارتقا 

مي يافتند. 
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به طور خالصه می شود گفت:
از دوران باسـتان، بيهوشـي جايگاهـي در دنيـا و ايران داشـته اسـت. در ايران اسـتفاده از 
شـراب بـه تنهايـي يـا به همـراه بنـگ و ديگـر داروهاي گياهـي در جهـت ايجاد بيهوشـي و 
بي حسـي مـورد توجـه بوده اسـت. در متون قديمـي ايران کهن، نشـانه هاي بسـياري در مورد 
آشـنايي پزشـکان و علمـاي آن زمـان با بيهوشـي به چشـم مي آيـد و رد پايـي از آن در ادبيات 

فارسـي نيز بـه چشـم مي خورد. 
مي توان اشـاره کرد که سـابقه اسـتفاده از بنگ در بيهوشـي به قبل از زرتشـت و تدوين 
اوسـتا و رهنمودهـاي آن بـر مي گـردد که در نوشـته هاي آن زمان آمده اسـت. در آثار باقيمانده 
از دوران هخامنش، پيشـداديان و کيانيان نيز از عبارت »بيهوش دارو« اسـتفاده شـده و سخنان 
زيـادي نيـز در ادبيات مردم مشـرق زمين مانند هندوسـتان، چين، جنوب شـرقي آسـيا و مناطق 

غرب نشـين آمده است.
در شـاهنامه مي خوانيـم، رسـتم جنيـن بزرگـي در شـکم مادرش بوده اسـت. تشـخيص 

داده انـد کـه بايـد سـزارين شـود و بـا عمـل سـزارين به دنيا آمده اسـت. 
بياور يکي خنجر آبگون يکي مرد بينادل پرفسون   

نخستين به مي ماه را مست کن ز دل بيم و انديشه را پست کن  
تو منگر که بينا دل افسون کند به صندوق تا شير بيرون کند   

داسـتان هاي زيـادي از اجـراي بيهوشـي و عمـل جراحي در کشـورهاي مشـرق زمين از 
سـه هـزار سـال قبـل تـا کنـون در کتـب آمده اسـت که موضـوع بحث مـا نيسـت. در همين 
نوشـته ها بـه داروهـا، عصاره هايي به نـام هوم، ارمک، خشـخاش، ترياك، مهرگيـاه، مندريک، 
هيوسـيامين، بالدونيـن، آتروپيـن، آتروپاميـن و آبياراژين شـده اسـت. يا در همين آثـار به طور 

مفصـل به شـرح نقـاط مؤثر طـب سـوزني پرداخته اند.
کار تـا آنجـا جلو رفت که بي حسـي موضعـي آرام آرام جايگاهي پيدا کـرد. کوکائين اولين 
بار در اين راسـتا به کار رفت. سـال ها از کشـف اتر مي گذشـت و در سـال 1842 آقاي کرافورد 

النـگ اوليـن بيهوشـي با اتر را در يک بيمار دندانپزشـکي اجرا کرد ولـي آن را گزارش نکرد. 
در سـال 1846 مورتـون يـک بيهوشـي موفـق براي عمـل جراحي يک تومـور مغزي در 
تـاالر بيمارسـتان ماساچوسـت اجرا کـرد و آقاي جان کولينز جـراح مغز عمل جراحـي را انجام 
داد. بعـد از ايـن تاريـخ آمفي تأتـر ايـن بيمارسـتان که اوليـن بيهوشـي و جراحي کامـل در آن 

انجـام شـد، به گنبـد اتر معروف شـد. 
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مورتـون از ايـن فرصـت اسـتفاده کـرد و با گـزارش عمل خـود و معرفي دسـتگاهي که 
خـودش سـاخته بـود، آغـاز بيهوشـي پيشـرفته را بـه نـام خـود ثبت کـرد. دکتر النـگ خيلي 
ناراحـت شـد. دپرسـيون گرفـت و سـرانجام خودکشـي کـرد. البته سـال ها بعـد از مـرگ از او 

تجليـل کردنـد و افتخـار اجـراي اولين بيهوشـي را بـه او دادند.
در همين سـال ها بود که اسـتفاده از نيتروزاکسـيد هم مرسـوم شـد. N2O را پريسـتلي 

کشـف کـرده بود. هـوراس ولـز اولين بيهوشـي با نيتروز اکسـيد را اجـرا کرد.
همزمـان بـا بکارگيـري اتـر براي بيهوشـي و در همـان سـال ها کلروفرم در سـال 1831 
توسـط سـاموئل کاتري کشـف شـد. 1847 آقاي جينريانگ سيمپسـون به اثرات بيهوشـي آن 
پـي بـرد و آقـاي جان اسـنو براي تولد شـاهزاده لئوپلـد از آن اسـتفاده کرد. گـزارش آقاي جان 

اسـنو در اين خصوص در سـال 1848 منتشـر شـد. 
ما در سـال هاي دهه شـصت شمسـي در دانشـگاه اصفهان از اتر، کلروفرم، سيلکويروپان، 

کلروداتيل براي اجراي بيهوشـي و آموزش اسـتفاده کرده بوديم.
بيش از 170 سـال اسـت که علم بيهوشـي در دنيا معرفي شـده اسـت. صد سـال طول 
کشـيد تـا دانـش بيهوشـي بـه ايـران آمـد. مي گوينـد اولين اجـراي بيهوشـي در سـال 1230 
شمسـي توسـط دکتـر ياکـوب ادوارد پـوالك با اتـر در ايران انجام شـده اسـت. در آن سـال و 
سـال هاي بعـدي کـه مصـرف اتـر در ايران براي اجراي بيهوشـي رايج شـد از ماسـک و قطره 
اتر براي بيهوشـي اسـتفاده مي شـد. يا اينکـه جراحان براي اعمـال جراحـي روي اندام تحتاني 

و شـکم خودشـان بيمـاران را اسـپنال )که به راشي آنسـتزيا معـروف بـود( مي کردند. 
صد سـالي از رايج شـدن بيهوشـي در امريکا و اروپا گذشـته بود. دکتر يحيي عدل براي 
آموزش جراحي به فرانسـه رفته بود. در بازگشـت در سـال 1330 يک نفر متخصص بيهوشـي 
بـه نـام دکتـر بوئـه )Bouet( را بـا خود به ايـران آورد که با ماسـک آمبِـرِدن و اتر بيمـاران را 

بيهوش مي کرد. بوئه در بيمارسـتان سـيناي تهران مسـتقر شـد. 
در هميـن سـال ها پرفسـور عـدل کـه مديـر گـروه و اسـتاد بخـش جراحي بـود تصميم 
گرفـت به بيهوشـي سـر و سـامان بدهد. اينجاسـت که چهره هايي چـون دکتر علـي ّفر، دکتر 
عبداهلل مرتضوي و دکتر محمداسـماعيل تشـيد به ميدان آمدند و جذب دانشـگاه تهران شـدند. 
دکتر علي ّفر زاده 1295 تبريز اسـت. تحصيالت ابتدايي را در تبريز گذراند. دبيرسـتان را 
در تبريز و دارالفنون تهران گذراند و پس از طي دوره پزشـکي در سـال 1323 دسـتيار جراحي 

بيمارسـتان سينا شـد و در ادامه به استخدام شـرکت نفت درآمد.
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در سـال 1327 بـا بورسـيه وزارت نفـت به انگلسـتان رفـت و با توجه به تجربـه اي که از 
تهـران داشـت در سـال 1329 بورد تخصصي بيهوشـي را از کالج سـلطنتي آنجـا دريافت کرد 

و به تهران بازگشـت. 
آبان ماه 1372 سـومين کنگره سراسـري بيهوشـي و احياي کشـور بعد از پيروزي انقالب 
اسـالمي در دانشـگاه علـوم پزشـکي اصفهـان برگـزار شـد. از مرحوم دکتـر ّفـر در آن کنگره 
تجليـل شـد. آقـاي دکتر عليرضـا مرندي، وزير وقت بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکي از او 
تقديـر کـرد. مطالبـي که در خصـوص دکتر ّفر مي آيـد و آمد از زبان خودشـان در کنگـره ايراد 
شـد. دکتر ّفر در بازگشـت از انگلسـتان در سـال 1330 با توصيه مسـئولين دانشـگاه از شرکت 
نفـت اسـتعفا کـرد و به عنـوان اوليـن متخصص بيهوشـي و بـا مرتبه دانشـياري به اسـتخدام 
دانشـگاه تهران درآمد. در واقع اولين گروه بيهوشـي و احيا را در کشـور راه اندازي و بنيانگذاري 
کرد. اولين بيهوشـي را دکتر ّفر با ماشـين بيهوشـي که از انگلسـتان آورده بود براي پروفسـور 
هنجـن در بيمارسـتان رازي داده و پـس از آن نيـز بيهوشـي بـراي دکتر مير و دکتر جهانشـاه 

صالـح را آغاز کـرده بود.  
دو سـال بعـد از برگشـت، دکتـر فّر فراخواني مي دهنـد و آقاي دکتر عبدالـه مرتضوي که 
او هم تخصص بيهوشـي را در انگلسـتان گرفته بود در سـال 1333 با مرتبه دانشـياري جذب 
دانشـگاه تهـران مي شـود و در بيمارسـتان زنان مشـغول به کار مي شـود. شـرايط بـراي ايجاد 

گروه بيهوشـي فراهم مي شـود.   
در سـال 1334 دکتـر محمداسـماعيل تشـّيد کـه در نيويـورك امريـکا دوره تخصـص 
بيهوشـي را تمـام مي کنـد، در بازگشـت بـه کشـور جذب دانشـگاه تهران مي شـود و بـا مرتبه 
دانشـياري بيهوشـي کار را در دانشـگاه تهران آغاز مي کند. با تکميل ظرفيت سـه نفره اسـاتيد 
تقريبـا اولين گروه بيهوشـي در کشـور تشـکيل مي شـود کـه در تابعيت گروه جراحي دانشـگاه 

تهران اسـت. 
دکتر محمداسـماعيل تّشيد، متولد 1306 تهران اسـت. دوره پزشکي را در ايران مي خواند. 
1331 بـه امريـکا مـي رود و در رشـته بيهوشـي در کالج طبي نيويورك تحصيل مي کند. سـال 
1334 بـه تهـران برمي گـردد و بـا عنـوان رئيس درمانـگاه و مرتبه دانشـياري جذب دانشـگاه 

تهران مي شـود. 
دکتر تّشـيد شـم آموزشـي قوي اي داشـت. چند جلد کتاب نوشـت. کتاب انتخاب روش 

بيهوشـي او مشـابه کتاب وايلـي بود، که دانشـگاه تهـران آن را چاپ کرد. 
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هميشـه دنبـال ابـداع وسـايلي بود که بيهوشـي را بـراي متخصصيـن راحت تر کنـد. در 
سـال 1349 بعـد از 18 سـال کـه دکتـر ّفر مدير و مسـئول گروه بيهوشـي بود، به عنـوان مدير 
گـروه بيهوشـي دانشـگاه تهـران انتخـاب شـد و تغييراتي در نظام آموزشـي بيهوشـي کشـور 
ايجـاد کـرد. در خـالل سـال هاي 1335و 1336 در دو دوره يکبـار 4 نفـر و مرتبـه دّوم سـه 
نفـر به عنـوان دسـتيار جـذب گـروه مي شـوند که همگـي به عنـوان عضو هيئـت علمي جذب 

مي شوند.  دانشـگاه 
بـا حضـور دکتـر فّر، دکتر مرتضوي و دکتر تّشـيد بود که اولين گروه بيهوشـي در کشـور 
شـکل گرفـت و بـه تعبيري گروه بيهوشـي از گروه جراحي در سـال 1346 اسـتقالل يافت. در 
تمامي اين سـال هايي که اشـاره شـد اجراي بيهوشـي و مسـئوليت آن با جراحان بود و دو دهه 

طول کشـيد تا گروه هاي بيهوشـي اسـتقالل يافتند. 
ده سـالي از تشـکيل گروه بيهوشـي در دانشـگاه تهران گذشـته بود که در دانشـگاه ملّي 
آقـاي دکتـر مجيـدي گـروه بيهوشـي را راه انـدازي کـرد. گـروه آنجـا هم خـوب بـود. نضج و 
شـکوفايي آن گـروه مربـوط بـه سـال هاي دهة شـصت اسـت. با اضافه شـدن نسـل جديد و 
حضـور آقـاي دکتـر الياسـي کـه او هم بعـد از انقـالب از امريکا آمـده بـود، فعاليت هاي علمي 

در آن گـروه توسـعه يافت. 
گـروه بيهوشـي شـيراز در دهـه چهـل تشـکيل شـد. آقـاي دکتر لطفـي با کمـک آقاي 
دکتـر اسـماعيلي که او هـم فارغ التحصيل امريکا بود با همکاري ديگر اسـاتيد در سـال 1346 
آنجـا  آن گـروه را از گـروه جراحـي مسـتقل کردند. در سـال هاي پاياني جنگ کـه آقاي دکتر 
عبدالرسـول فربـود از دانشـگاه اهـواز به دانشـگاه شـيراز آمدند، باعـث رونق بيشـتر اين گروه 

شدند. 
دانشـگاه تبريز افتخار دارد که از دانشـگاه هاي قديمي و پيشـتاز در گروه پزشـکي اسـت. 
دکتـر شـاپور شـاهگلي و دکتـر قبـاد فتحي دو تـن از اسـاتيدي بودند کـه خيلـي در راه اندازي 
گـروه بيهوشـي در آنجـا زحمت کشـيدند. جا داردکه دوسـتان و همکاران بيهوشـي شـاغل در 

آنجـا بيشـتر بـه تاريخچه گروه بيهوشـي در آنجـا بپردازند و ياد اسـاتيد را گرامـي بدارند. 
گروه بيهوشـي دانشـگاه ايران، گروه جوان تري در بين گروه هاي بيهوشـي دانشـگاه هاي 
ايـران اسـت، چون دانشـگاه بعـد از پيروزي انقالب اسـالمي شـکل گرفته اسـت. آقايان دکتر 
فتوحـي، دکتـر بديعي، دکتـر رضا بهنيا، دکتر طبيبيان از نسـل قديمي آنجا هسـتند و با اضافه 

شـدن نسـل متأخر در آنجا رونـق و پويايي به آن گروه داده شـد.
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دکتر ولي اهلل حسـني از شـاگردان دکتر بهنيا و دکتر طبيبيان اسـت. اگرچه نسـل سـومي 
اسـت، براي رشـته بيهوشـي خيلي زحمت کشـيد. مطلـب قابل ذکـر در اين زمينـه جوانه اين 
گـروه به عنـوان گـروه بيهوشـي مرکـز قلـب شـهيد رجايي اسـت که بـه بيهوشـي در جراحي 
قلـب مي پـردازد. اثـر وجـودي ايـن گروه پرورش فلوشـيپ هاي بيهوشـي براي کشـور اسـت. 
بنيانگذار بيهوشـي مرکز شـهيد رجايي، دکتر محمدتقي سـعيدي اسـت که نظم و ديسـيپلين 

او هنـوز آنجا حاکم اسـت. 
گـروه بيهوشـي دانشـگاه اصفهان که نگارنـده افتخار شـاگردي آنجا را دارد با پيشـگامي 
آقايـان دکتـر اکبـر بردبـار، دکتر حجت الـه مالکي و دکتر محمود رحيمي شـکل گرفته اسـت. 
دکتـر بردبـار از شـاگردان دکتر علي ّفر اسـت. متولد 1310 اسـت و پس از طـي دوره ابتدايي و 
دبيرسـتان وارد رشـته پزشکي شـده است. در سـال 1336 از دانشکده پزشـکي دانشگاه تهران 
فارغ التحصيل شـده و تحصيل در رشـته بيهوشـي را در دانشـگاه تهران زير نظر دکتر ّفر ادامه 

است.  داده 
دکتـر بردبـار در سـال 1339 پـس از فارغ التحصيـل در رشـته بيهوشـي به عنـوان رئيس 
درمانـگاه و عضـو هيئت علمي دانشـگاه اصفهان جذب دانشـگاه شـده اسـت. در سـال 1342 
آقايـان دکتـر محمـود رحيمـي و دکتـر حجت الـه مالکـي به عنـوان دسـتيار بيهوشـي انتخاب 
مي شـوند کـه در سـال 1345 در بـورد شـرکت مي کننـد و به عنـوان اسـتاديار بيهوشـي جذب 
گـروه جراحـي دانشـگاه اصفهان مي شـوند. در سـال 1349 آقـاي دکتر رحيمي بـراي تکميل 
تحصيـالت بـه اروپـا مي رونـد و در ادامـه آقـاي دکتر مالکـي نيز در سـال 1350 با اسـتفاده از 

بـورس سـازمان بهداشـت جهانـي به اروپـا اعزام مي شـوند.
در برگشـت آنهـا از اروپـا اوليـن گـروه از دسـتياران بعـدي بيهوشـي را جـذب مي کنند و 
در سـال 1352 اوليـن گـروه سـه نفـره از متخصصيـن بيهوشـي تحصيـل کـرده در اصفهان 

فارغ التحصيـل مي شـوند. دکتـر ناصـر فاتـح از جمله آنهاسـت.
آقـاي دکتـر رحيمـي در سـال هاي منتهـي بـه سـال 1356 معـاون مديـر گـروه جراحي 
دانشـگاه اسـت کـه بـا تـالش او در سـال 1356 بـا جلب نظـر دکتر طوسـي رئيس دانشـگاه، 

گـروه بيهوشـي را از گـروه جراحـي اسـتقالل مي يابد.
در خصـوص ايجـاد گروه هاي بيهوشـي در دانشـگاه ها هـم بايد گفت که تا سـال 1347 
کـه اوليـن گروه بيهوشـي در دانشـگاه تهران ايجاد شـد و گروه بيهوشـي از گـروه جراحي جدا 

شـد، بخش بيهوشـي و متخصصين بيهوشـي در گروه هاي جراحي تعريف مي شـدند. 
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گويـا سـال 1342 مرحـوم آقـاي دکتـر لطفي در شـيراز به تبعيت از سـبک امريـکا گروه 
بيهوشـي را مسـتقل ايجاد کرد و در سـال هاي بعد از 1347 که گروه بيهوشـي دانشـگاه تهران 
ايجـاد شـد، گروه هاي بيهوشـي به تدريج از گروه هاي جراحي در سـاير دانشـگاه ها جدا شـدند.

بـه ايـن مطلـب هـم بد نيسـت اشـاره کنـم کـه امتحانات بـورد تخصصـي تا پيـروزي 
انقـالب اسـالمي بـه شـکل امـروزي نبـود. اولين بـاري کـه امتحان بورد بيهوشـي در کشـور 

انجـام شـده سـال 1353 اسـت کـه در دانشـگاه اصفهان برگزار شـده اسـت. 
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گزارش یک سمينار؛
درس ها و آموزه ها

فصل بيستم

یادی از دافع مقدس
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در سـال 1362 از روز يکشـنبه 29 آبان مـاه تـا ششـم آذر مـاه بـه مدت يک هفتـه اولين 
سـمينار بين المللي پزشـکي ايران بعد از پيروزي انقالب اسـالمي در هتل آزادي تهران برگزار 

 . شد
در ايـن سـمينار کـه به همت مرحـوم دکتر هادي منافي، وزير بهداشـت بهـداري وقت و 
مرحوم دکتر عيسـي زرگر نماينده مردم شـهريار در مجلس شـوراي اسـالمي و همراهي هاي 
آقـاي دکتـر واليتي وزير امور خارجه برگزارشـد؛ سـه دسـته موضوع مورد بحث و بررسـي قرار 
گرفتنـد. دسـته اّول موضوعات تغييرات و پيشـرفت هاي کلي پزشـکي در ايران بعـد از پيروزي 
 انقالب اسـالمي و در سـاير تحوالت انقالب اسالمي بود. دسـته دّوم موضوعات به پيشرفت ها 
و تـالش پزشـکان ايرانـي در حوزه معالجـات مجروحين جنگي مي پرداخت. موضوعات دسـته 
سـوم اسـتفاده از تجـارب پزشـکان خارجـي بـراي ادامه پيشـرفت هاي ايـران اسـالمي در آن 

زمـان بود.
اين مقاله بيشـتر مربوط به دسـته دّوم موضوعات اين سـمينار که در خصوص مجروحين 

جنگ بـود مي پردازد.
روز دوّم سـمينار دوشـنبه 30 آبان مـاه 1362 آقـاي دکتر ُيود هاسـُموتر اِسـني از تايلند به 
ضايعـات انسـاني جنـگ ويتنـام پرداخـت. در گزارش او گفته شـد کـه تعداد کشـته هاي ثبت 
شـده جنگ ويتنام در طول 11 سـال جنگ باالي يک ميليون و پانصد و شـصت و سـه هزار 
و هفتصـد و شـصت نفـر بـود. تعـداد مجروحيـن و مصدومين ايـن جنگ حـدود 4 ميليون نفر 

اعالم شـد.
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 دکتـر ُيـود گفـت، تلفـات سـطح بـاالي نظامي و غيـر نظامي جنـگ ويتنام آثـار جانبي 
گوناگـون بـر جاي نهـاد. تألمات حاصله از اين جنگ، بر روان و قلب بازماندگان و خويشـاوندان 
قربانيـان جنـگ، بـه چنـگ زد و سـرانجام نيروهـاي آمريکايي زير فشـار رزمنـدگان ويتنامي 
ناگزيـر شـدند خـود را از مهلکه اي که براي ايشـان در ويتنام به وجود آمده بود، رهايي بخشـند.
 نگارنـده آن زمـان چند ماهي بود که دوره دسـتياري بيهوشـي را شـروع کـرده بودم و بنا 
بـه شـرايط ويژه آن زمان در سـمينار شـرکت کـردم و بـا عالقه مندي موضوعات اين سـمينار 

را ثبـت مي کردم و مورد بررسـي قـرار دادم.
 در آن سـمينار اسـاتيد دانشـگاه هاي مختلـف کشـور کـه در دانشـکده هاي پزشـکي 
تدريـس مي کردنـد، اعـم از متخصصين و فوق تخصص ها شـامل رشـته هاي مختلف جراحي، 
ارتوپـدي، جراحـي قلب، گـوارش، اورولـوژي، اعصـاب و روان، داخلي، چشم پزشـکي، گوش و 
حلـق و بينـي، جراحـي فـک و صورت، قلـب و عروق، توراکـس و به طور خالصه اسـاتيد همه 
رشـته ها بـه بحـث در خصوص ضايعات و مجروحيت هـاي مجروحين جنگي پرداختنـد. در آن 
سـال عـراق بـراي اولين بار به طور گسـترده از گازهاي شـيميايي در عمليات والفجر 4 اسـتفاده 

کـرد و هنـوز موضوعـات مربـوط به جنگ شـيميايي فعال نشـده بود.
در ايـن سـمينار آقايـان دکتر اکبـر بردبار و دکتر هدايت اهلل الياسـي به ترتيب که دانشـيار 
دانشـگاه اصفهان و دانشـگاه شـهيد بهشـتي بودند، حول و حوش مربوط به مسـايل بيهوشـي 
و رانيماسـيون در خـط مقدم جبهه، سيسـتم مراقبت هاي اورژانسـي و آموزش هـاي الزم براي 
درمـان مصدوميـن جنگـي صحبـت کردنـد. خالصـه بحـث آن دو عزيـز ايجاد يک سيسـتم 
منظـم رده بندي شـده بـراي حفظ جان و سـالمت ارگان هاي بـدن در مجروحيـن جنگي بود. 
تاکيـد کردنـد کـه شـناخت و درمان فـوري جراحـات و رفع آنها با سـرعت و دقت الزم اسـت 
و بـراي اولين بـار موضـوع تريـاژ و اولويـت دادن به مجروحيني که حياتشـان در خطر اسـت را 

مطـرح کردنـد. آقايان در دو جلسـه به موضوعات زيـر پرداختند:
1.  برقـراري تسـهيالت اورژانـس و پسـت هاي امداد به تعـداد کافي و الزم با اسـتفاده از 

پرسـنل کاماًل آمـوزش ديده.
2.  ايجـاد بيمارسـتان هاي صحرايـي با اتاق هـاي عمل کافي و مّجهز با پرسـنل آموزش 
ديـده، در حـوزه آموزشـي تاکيـد کردند که هر چه در زمينه احيا و رانيماسـيون و رسـيدگي هاي 
مورد نياز براي مجروحين الزم بود. توسـط متخصصين جراحي، بيهوشـي و کارديو و اسـکوالر 

و داخلـي بـه پرسـنلي که تمامـاً داوطلبانه به جبهه هـا مي آمدند، آموزش داده مي شـد.
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نکتـه جالـب موضـوع ارزشـيابي، تصحيـح اشـتباهات و دفـع کوتاهي هايـي بـود که در 
گذشـته انجـام شـده بـود نيـز در آموزش ها بـه آن ارائـه مي شـد و از ارائه آموزش ها بـه عنوان 
يـک نکتـة کليـدي در زمان هـاي اسـتراحت در ايـن سـمينار يـاد شـد. بـه ايـن معنـي که در 
جبهه هـا يـا کار در اورژانس هـا، اطاق هـاي عمـل بيمارسـتان هاي صحرايـي بود و يـا آموزش 

نيازمندي هـاي علمـي مـورد نيـاز در جبهه ها.
در مـورد صدمـات نافـذ گـردن در مجروحين جنگـي مرحوم دکتر منوچهـر دوايي و يکي 
از دسـتياران جراحـي مشـغول بـه تحصيل در بيمارسـتان گلسـتان اهواز گـزارش دادنـد که از 
مجمـوع 2848 مـورد مجروحي که در مدت سـه سـال در بخش جراحي آن بيمارسـتان تحت 
عمـل جراحـي قـرار گرفتـه بودنـد، 126 نفـر )5 درصـد( مـورد اصابـت و جراحت گـردن قرار 
گرفتـه بودنـد و گفتند کمتر ناحيـه اي در بدن مانند گردن وجود دارد که عناصرتشـريحي مّهم، 

حياتـي و متعـددي را در حجمي نسـبتاً کوچـک در خود جاي داده باشـد. 

بـه کار مـا متخصصيـن بيهوشـي توجـه کنيـد. حنجره، نـاي، حفـره دهـان و مهره هاي 
گردنـي در ايـن منطقـه هسـتند. در ايـن 126 نفـر، 124 مـورد آسـيب نسـج، 10 مـورد ناي و 
حنجـره، پنـج مـورد حلـق، نـه مـورد شـريان کاروتيـد، ده مـورد وريد وداجي، سـه مـورد وريد 
تحـت ترقـوه، چهـار مورد شـبکه بازويـي، 8 مورد صدمـه نخاعي، 5 مـورد صدمـه مهره ها، 4 
مـورد صدمـه تيروئيـد، ده مورد شـبکه گردني و در مجمـوع 192 مورد صدمـه در ناحيه گردن 
بـه همـراه سـي و پنـج مـورد ضايعـه اندام ها، 14 مـورد صدمـه به قفسـه صـدري و 14 مورد 

آسـيب شـکم و 38 مورد آسـيب سـر و صورت گزارش شـد.
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جراحـات وارده بـر شـکم و قفسـه صدري از جمله مسـائل مهّمـي بود کـه در چند مقاله 
بـه آنهـا پرداخته شـد. در مجمـوع 21200 مـورد مجروح مورد بررسـي قرار گرفتـه، 2600 نفر 
دچـار ضايعه در شـکم شـده اند )45%(، 6800 نفر ضايعـه در اندام ها داشـته اند )32%( و 2800 

نفـر از ناحيه ضايعـات ريوي داشـته اند )%13(.
معمـواًل اثـر تخريبـي ترکـش خمپـاره و گلولـه توپ و موشـک بر روي شـکم شـديدتر 
از جراحاتـي اسـت کـه در اثـر اصابـت گلولـه تفنـگ يـا مسلسـل بـر شـخص وارد مي شـود. 
درمـان زخـم ناشـي از ايـن ضربـات در اکثر مـوارد و بدون اسـتثنا بـه الپاراتومي احتيـاج دارد. 
يقينـاً  نتيجـه عمـل بيشـتر بسـتگي بـه زمـان بين مجـروح شـدن و عمـل جراحـي و ميزان 
 خونريـزي داخلـي شـکم دارد تـا بـه نـوع گلوله اصابت شـده يـا پريتونيـت ايجاد شـده در اثر 

پارگي احشا.
توجـه بـه زخم هـاي شـکمي خيلي مّهم اسـت، ترميـم حجم خـون، رفع هيپوتانسـيون، 
شستشـوي داخل شـکم و مصـرف دقيـق آنتي بيوتيک ها و نـوع دوخت و دوزهـاي جراحي در 

پيـش آگهـي درماني تاثير بسـزا دارد.

در حـوزه جراحـات قفسـه صـدري و ضايعات ريـوي چند مقاله ارائه شـد. در بيـن 2800 
مجـروح ايـن بخش آسـيب هاي متعددي وجود داشـته اسـت.

هموتوراکس، 780 مورد )27 درصد(  -1
کونتوزيون سينه، 570 مورد )20 درصد(  -2

پنوموتوراکس، 570 مورد )20 درصد(  -3
ادم حاد ريه بر اثر موج انفجار، 480 مورد )17 درصد(  -4

آمبولي چربي  -5
مواردي از وجود ترکش در قفسه صدري، 80 مورد )2/85 درصد(  -6

وجـود ضايعـات Patchy يـک يـا دو طرفه ريه ناشـي از گازهاي شـيميايي جنگي،   -7
100 مـورد )3/5 درصـد(

آمفيزم زير جلدي، 60 مورد )5/7 درصد(  -8
آمفيزم مديا ستن، 65 مورد )2/3درصد(  -9

10-  پارگي ديافراگم و فتق ديافراگم، 180 مورد )6/4 درصد(
11-  شکستگي دنده ها، 520 مورد )18/5 درصد(
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وقتـي جراحـات ريه، قفسـه صدري و شـکم همـراه مي شـوند درمـان مجروحين جنگي 
سـخت خواهد  شد.

 اينجـا اقـدام جراحـي ثانويه يک دخالت قطعي اسـت و نبايد وقت بيمار به تعلّل و دسـت 
دسـت کـردن و انجام آزمايشـات بي مورد هدر رود. سـوءتغذيه، عدم تعـادل الکتروليت ها و رفع 
خشـکي بـدن بايـد بـا تمهيـدات الزم و تغذيـه داخـل وريـدي به خصـوص در مجروحيني که 

جراحـات مري و معـده نيز دارند، مرتفع شـود.
گاهـي همـراه شـدن ضايعات اندام ها و انهدام اسـتخواني سـبب مضاعف شـدن رنج اين 
دسـته از مجروحيـن گشـته که فشـار کار بـر جراحان و همـکاران بيهوشـي را مضاعف و چند 

برابـر مي کند.
دو دسـته ضايعـه ديگـر کـه در مجروحين جنگي مشـهود بـود؛ ضايعات عروقـي و قلبي 

است. 
در ايـن سـمينار بـه طـور پراکنـده اسـاتيد جراحـي عـروق و قلب بـه رسـيدگي هايي که 
روي350 مـورد مجروحيـن قلـب و عروق انجام داده بودنـد، پرداختند. در دو دسـته 50 موردي 
و 80 مـوردي کـه در تهـران مـورد بررسـي قـرار گرفتـه بودنـد و علـت صدمـه در درجـه اّول 
ترکـش مـواد منفجـره شـامل خمپـاره، ترکـش گلوله تـوپ و تير مسـتقيم بـود )78 درصد( و 
مابقـي ضايعـات همـراه با شکسـتگي اسـتخوان ها، تصادفات و يا پرتاب و سـقوط بـود. از نظر 
پاتولـوژي ضايعاتي مانند آنوريسـم هاي شـرياني، آنوريسـم هاي وريدي و فيسـتول شـرياني و 
وريـدي بـود و مـوارد متعـدد از ترومبـوز و گرفتاري هاي عروقـي و هماتوم و کمپرسـيون هاي 

عروقـي بـه اشـکال مختلف گزارش شـد.
در 220 نفـر ديگـر دچـار ضايعـات قلبـي گزارش شـدند؛ يک درصـد ضايعـات غير نافذ 
داشـتند و بقيـه از ضايعـات نافـذ رنج مي بردنـد. گزارش دادنـد که هردوي ضايعـات نافذ و غير 
نافـذ بـه عضلـة قلـب، دريچه ها، عـروق کرونـر، پريـکارد و عـروق بـزرگ خصوصـاً کرونر و 

شـريان ريوي صدمـه زده بودند.
ضايعـات غيـر نافـذ که عمدتـاً در اثر انفجـار و پرتاب ها بوده، بيشـتر سـبب پارگي آئورت 
و عـروق بـزرگ شـده بـود کـه در 75 درصـد از مـوارد با ضربات شـديد جسـماني همـراه بود. 
عالئـم بالينـي اين گونه ضايعات شـامل کوفتگي عضله قلب اسـت که بيشـتر در بطن راسـت 
ديـده مي شـود. نکـروز ميوکارد همراه بـا خونريزي که شـباهت باليني با انفارکتـوس قلب دارد 

در اين گونـه مـوارد ديده مي شـود. 
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تاکيـکاردي بطنـي، بلوك هـاي قلبـي و نارسـايي قلـب همـه جـزو عالئم ايـن ضايعات 
هسـتند. اهميـت نـوار قلـب اينجـا مشـخص مي گـردد. در مـوارد زيـادي از آنهـا نارسـايي 
دريچه هـاي قلبـي، پاره شـدن ديـواره بيـن دو بطن )VSD( و پيدايش سـوخت گزارش شـد. 

آنوريسـم عضلـه قلـب به عنـوان عارضـه ديـررس کوفتگي هـا اعالم شـد.
 تامپونـاد قلبـي بـا عالئـم خـاص خـودش عارضـه بعـدي بود کـه بـه آن پرداخته شـد. 
عمـل اورژانـس آئورت و آنوريسـم آئورت کـه در خيلي از مـوارد به پارگي آئـورت مي انجامد از 
ضروريـات اعـالم شـد از آنچه در جبهه ها شـاهد بوده انـد ميزان مرگ و مير بـاالي آن گزارش 

شـد کـه گاهـاً با آسـيب هاي مري، نـاي و مدياسـتن همراه بوده اسـت.
در گـزارش اعـالم شـده از مراکـز قلـب آن زمـان فيسـتول هاي عـروق کرونـر سـوراخ 
 شـدن ديـواره دو بطـن، بلـوك قلبـي و آمبولي هـا از عـوارض ديـررس ضايعات قلبـي گزارش

گرديد.

در ادامـه همـکاران اورولـوژي گـزارش دادنـد کـه در اثـر اصابـت ترکش، گلوله و سـاير 
اجسـام سـوراخ کننده و نيـز در اثر ضربات غيرمسـتقيم چون سـقوط از بلندي، تصـادف، ضربه 
شـکم و يـا سـينه از جملـه در حين عمليـات جنگي مـوارد زيـادي از ضايعات دسـتگاه ادراري 
تناسـلي در جامعـه ايـران پيـدا شـد. گزارش هـا از بيمارسـتان هاي مختلـف حاکي بـود که در 
حـدود 600 نفـر مجروحيـن ميزراهي بسـتري شـده از بين 24 هزار مجروح بسـتري شـده در 

بيمارسـتان ها ترتيـب ضايعـات به شـرح زيـر بود:
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آسـيب کليـه 210 نفـر )36 درصـد(، حالـب 30 مـورد )5 درصـد(، مثانـه 132 مـورد )23 
درصـد(، مجـرا 145 مـورد )12/5 درصـد(، آلـت 630 مـورد ) 9/8 درصـد(، بيضه و اسـکروتوم 
96 مـورد )17 درصـد( و اضافـه کردنـد کـه در 83 نفر از موارد مجروحين ضايعات مشـترك در 
دسـتگاه ادراري تناسـلي شـامل آسـيب مشـترك به کليه و حالب، آسيب مشـترك مثانه، آلت 
و حالـب داشـتند. از جمـع مصدومين دسـتگاه تناسـلي و ادراري حدود 50 نفر شـهيد شـده اند.

گزارش هـاي متعـددي از ضايعـات چشـمي در ايـن سـمينار ارائـه شـد. در جمـع 2256 
مجـروح چشـمي مـورد مطالعه قـرار گرفتـه بودند. گزارش هـا حاکـي بودند که متأسـفانه ديد 
اغلـب بيمـاران هنـگام مراجعـه از تشـخيص وجـود نور يـا درك جهـت حرکت يا تشـخيص 
حرکـت انگشـتان تجـاوز نمي کـرد. اين امر متناسـب با صدمـات وارده در چشـم ها بـوده و در 
25 درصـد از موارد چشـم ها متالشـي شـده و با صدمـات غيرقابل جبران روبر و بـوده که تخليه 

شـده اند )564 مـورد(.
 در ايـن دسـته از مجروحيـن گاهـي جسـم خارجـي در داخـل کـره چشـم ديـده شـده 
و آسـيب ها در قسـمت هاي مختلـف چشـم، پلـک، حدقـه، قرنيـه، صلبيـه، عدسـي، زجاجيه، 
شـبکيه، عصـب چشـمي ديده شـده اسـت. ضايعات عمدتـاً در هر دو چشـم بـوده و ندرتاً يک 
چشـم آسـيب ديـده بـوده اسـت. در اثـر شکسـتگي هاي حدقـه دوبينـي به تعـداد فـراوان در 
مجروحين مشـاهده شـده اسـت. در 453 مورد از اين مجروحين ويترکتومي با دسـتگاه اکيوتوم 

انجـام شـده کـه از نظـر فراواني تعداد چشـم گير اسـت.
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ضايعات شـکم و احشـا موضوع مهم ديگر بود. در ضايعات شـکم آسـيب ها بيشتر شامل 
ضايعـات کلـون و رکتـوم بوده اسـت. بخش هاي مختلف دسـتگاه گـوارش متأثر نشـده بودند. 
پريتونيـت به خصـوص در دو سـه سـال اّول جنـگ بسـيار مشکل سـاز بـوده اسـت و مي توان 
گفـت کـه درمان هاي جراحي اعمال شـده اوليه در ميادين نبرد نتوانسـته بـود رضايت جراحان 
را در حـدود 1200 مـورد مجروحيـن شـکمي که در عقبه مورد بررسـي قرار گيرنـد فراهم کند. 
در مجمـوع ايـن گزارشـات 170 نفر مجروح در بيمارسـتان هاي عقبه تحت عمل جراحي 
الپاراتومـي تشـخيصي قـرار گرفتنـد. علـت هـم ايـن بـوده که بـا وجـود رسـيدگي هاي الزم 
بهبـودي سـريع باليني اي کـه از مجروحان انتظار مي رفت مالحظه نشـده و عالئمي به شـرح 

زيـر در آنها پيدا شـده اسـت:
پيدايش يرقان يا پيشرفت يرقان  -1

نارسايي حاد کليه با پيشرفت سريع عليرغم همودياليز روزانه  -2
)ARDS( پيدايش نارسايي حاد تنفسي  -3

افزايش ميزان هواي موجود در زير ديافراگم  -4
ترشـح قابـل مالحظه مايعـات از درن هاي موجـود در حفره صفاقي همـراه با آنوري   -5

يـا اليگوري
شدت يافتن عالئم شکمي نظير درد و سفتي يا ايلئوس طوالني  -6

سپتي سمي بدون علّت واضح باليني  -7
خونريزي فعال از درن هاي موجود در فضاي صفاقي و يا از محل اصابت ترکش و گلوله  -8

بعـد از بررسـي و انجـام اقدامـات الزم در 170 مـورد مجـروح يـاد شـده، 107 نفر به طور 
کامـل بهبـودي خـود را به دسـت آوردنـد )64 درصـد( و 52 مورد )35 درصد( شـهيد شـدند.

 در گزارش هـاي يـاد شـده آمـده بـود که فاصله زمانـي بين عمـل اّول و دّوم و از دسـت 
دادن فرصـت بـراي عمـل جراحي دّوم بيشـترين دليـل مرگ و مير بوده اسـت.

در حـوزه نقـش طـب داخلـي در جنـگ هـم مقاالت متعـددي در اين سـمينار ارائه شـد. 
مقـاالت همه خوب بودند، بررسـي نارسـايي حـاد کبد در مجروحين جنگـي، نقش طب داخلي 
در جنـگ، اختـالالت روانـي ناشـي از جنـگ، ضايعات جسـمي روانـي جنگ، دردهاي ناشـي 
از آسـيب اعصـاب محيطـي، خونريزي هـاي قسـمت هاي فوقاني لولـه گـوارش در مجروحين 
جنگـي، ضايعات نورولوژيک و روانپزشـکي ناشـي از جنگ، افسـردگي موجـود در رزمندگان و 

بازمانـدگان شـهداي جنگ از جمله آنهـا بودند. 
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عـوارض داخلـي حاصل از اعمـال جراحي و سـاير عوامل تروماتيک و مورتاليته ناشـي از 
آن در مجروحيـن جنـگ بسـيار قابل مالحظه اسـت. از جمله اين عوارض نارسـايي حاد کليه، 
عفونت هـا، نارسـايي حـاد کبد، زخم هاي سـطحي معـده و خونريـزي ناشـي از زخم هاي معده 

آنهاست.  از جمله 
نارسـايي کبـدي کـه در مراکز متعدد مورد بررسـي قـرار گرفته بودند، حـاوي نکات مّهم 

بـود. به داليـل و شـرايط آن توجه کنيد:
بيمارانـي کـه نارسـايي کبـد در آنهـا ناشـي از عفونـت، به خصـوص عفونـت داخـل   -1
شـکمي اسـت؛ به نظر مي رسـد عـدم رعايت نـکات اسـتريل در موقـع الپاراتومـي اوليه نقش 

مّهمـي را در ايـن دسـته از بيمـاران ايفـا مي کند.
در دسـته ديگـر از آنهـا خونريزي و شـوك عامـل مهّمي در ايجاد نارسـايي هاي کبد   -2
بـوده اسـت؛ چـرا کـه هيپوتانسـيون، ترومـا و خونريـزي باعث کاهـش پرفيوژن خـون کبد و 
نکـروز کبـد مي شـود کـه کبد ايسـکميک خوانده مي شـود. نکروز حاصله سـبب ايجـاد يرقان 
و اختـالل در فونکسـيون سـلول هاي کبـدي مي گردد که معمـواًل همراه با نارسـايي حاد کليه 
هـم هسـتند. در ايـن دسـته از بيماران پيش آگهي بسـتگي به کنترل شـوك و بهبود نارسـايي 

دارد. کليه 
مجروحينـي کـه بـه دليل ترانسـفوزيون هاي متعـدد و يا جـذب هماتوم ها بـه دنبال   -3
ترومـا دچـار هموليـز گرديـده و يرقـان خوش خيم تظاهر مي کنـد و بيليروبيـن افزايش مي يابد 

پيش آگهـي خـوب اسـت و يرقـان به تدريج مرتفع مي شـود.
گاهـي عوامـل ايجادکننده نارسـايي کبـدي در مجروحين جنگي هپاتيت ويروسـي،   -4
هپاتيت هـاي ناشـي از داروها شـامل داروهـاي بيهوشـي، آنتي بيوتيک ها، مسـکن ها، داروهاي 

ضـد تهـوع و اسـتفراغ و داروهـاي ضـد التهاب اسـت که بايد توجه شـود.
و به طـور کلـي بايـد گفت کنترل سـريع خونريـزي و شـوك از نکات عمده اي اسـت که 
همـراه بـا درمان متناسـب و بـه موقع و کافـي عفونت هـا و همچنين رعايت دقيـق نکته هاي 

آسپسـي در مواقـع جراحي از ايجاد نارسـايي کبـدي در مجروحين نقش اساسـي دارد.
در خصـوص ضايعـات جسـمي و روانـي جنـگ مقـاالت متعـددي ارائـه شـد. انسـان 
دو غريـزه دارد، غريـزه زندگـي کـردن و غريـزه مـردن. انسـان ها در زندگـي بـه مرحلـه اي 
 مي رسـند کـه مـرگ را به طـور غريـزي بـر زندگـي ترجيـح مي دهنـد. جهـاد در اسـالم مجاز 

شمرده است. 
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در جهـاد دسـتاوردهاي دنيايـي و موفقيت مطرح نيسـت، بلکه هدف زندگـي کردن براي 
خـدا و مـرگ در راه خداسـت. عالي تريـن هدف يک مسـلمان زندگاني و طي طريـق بر اصول 
قـرآن و اهـل بيـت اسـت. در پيـروي از ايـن اصل وقتي انسـان بـه جبهة نبرد مـي رود ممکن 
اسـت زنـده بمانـد، مجـروح شـود يا شـهيد شـود. در هر صـورت احسـاس او اين اسـت که به 
هـدف مطلوب خود رسـيده اسـت. يک نيـروي عظيم حياتي که در درون وي مشـغول اسـت، 
او و خانـواده او را در مقابـل مسـائل روانـي و ناتوانـي حفظ مي کند، آن نيروي ايمان اسـت. اگر 
ايمـان از انسـان گرفتـه شـود دردهـا و رنج هاي ناشـي از ضايعات به سـراغ انسـان ها مي آيند. 

اينجاسـت که ضايعـات و صدمـات اقتصادي اهميت پيـدا مي کنند.

اختـالالت روانـي ناشـي از جنگ هـا خودشـان را بـروز مي دهنـد. پديده هايـي چـون 
يـادآوري خاطـرات جبهه هـاي نبـرد، تـرس، ازدياد اضطـراب، نـوروز Neurosis، فشـارهاي 
روحـي و تطبيـق بـا محيـط، ناراحتي هـاي قلبـي، تغييـرات عـادات ماهانـه و... همـه و همـه 
 ظرفيت هـاي روحـي و جسـمي را متحول سـاخته و تظاهراتـي بروز خواهد کرد که ناخوشـايند 
اسـت. خصوصـاً در جامعـه رزمندگان که متوسـط سـن و سـال آنهـا در زمان حضـور در جنگ 
بيسـت سـال بوده و حاال بيش از چهل سـال از آن زمان گذشـته و موي همه رزمندگان سـپيد 
شـده، دوران خسـتگي ها فرا رسـيده و فشـارهاي متعدد اقتصادي و اجتماعي کمرشـکن شـده 
اسـت و آثـار همـة ايـن مسـايل در خانواده هـا و فرزنـدان رزمندگان نيـز بروز پيـدا مي کند که 
به صورت طيف وسـيعي از اختالالت رواني، حرکتي و شـايد به شـکل افسـردگي خود را نشـان 

دهـد، که آثـارش در ايمـان آنها ديده مي شـود.
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موضـوع ديگـري کـه در ايـن مبحـث بحث شـد، دردهـاي ناشـي از انفجـارات مين ها،  
قطـع عضـو و ضايعـات در اعصـاب محيطـي بـود. عفونت هـاي ثانويـه را هـم به ايـن دردها 
اضافـه کنيـد. در ايـن حـوزه بيـش از 350 نفر مورد بررسـي قـرار گرفته انـد. دردهاي محيطي 
 فوق العـاده کشـنده بوده انـد. دردهـاي فانتومـي و ضايعـات شـبکه هاي عصبـي شـامل اينهـا 

هستند. 
چنـد مـورد گـزارش شـد کـه بـا قـرار دادن الکترودهايـي در ناحيه اپيـدورال و به وسـيله 
تحريـک الکتريکـي از طريـق درماتوم هـا دردهـا را کنتـرل کرده انـد و در 60 درصـد از مـوارد 
)210 مـورد از 350 موردکنتـرل درد( کامـاًل مؤثر واقع شـده اسـت. البته گزارش شـد اين عمل 

کـه عوارضي نسـبت بـه درمان هـاي الکتريکـي از طريق پوسـت دارد.
 در زمينـه خونريزي هـاي قسـمت فوقانـي لولـه گـوارش نيز چنـد مقاله ارائه شـد. گفته 
شـد کـه حـدود 300 مـورد مجـروح بيمار مورد بررسـي قـرار گرفته انـد. علـل خونريزي ها در 

ايـن 300 نفـر به شـرح زيـر بودند:
ضربه هـاي مسـتقيم يـا غير مسـتقيم با جراحـات نافذ و يا غيـر نافذ لوله گـوارش يا   -1

ضايـع شـدن عـروق و يا جـدار لوله گـوارش به تعـداد 180 نفـر )60 درصد(.
فعـال شـدن زخم هـاي معـده و 12 قبلـي در اثـر اسـترس ناشـي از بـروز جراحات و   -2

صدمـات جنگـي بـه تعـداد 75 نفـر )25 درصد(.
اسـترس اولسـر بـا پيدايـش اروزيون هـا و زخم هـا در قسـمت فوقانـي لولـه گوارش   -3
و خونريـزي گوارشـي حاصلـه در بيمارانـي کـه قبـاًل لولـه گـوارش سـالم داشـته اند. ايـن 
اسـترس ها شـامل سـوختگي )زخـم کورلينـگ Curlings ulcer(، ضربه هـا )روماتيسـم هاي 
عفونت هـا   ،)Cushings ulcer کوشـينگ  )زخـم  مغـزي  جملـه ضربه هـاي  از  مختلـف( 
 )سپتيسـمي هاي مختلـف( و شـوك هموراژيـک مي باشـد کـه در مجمـوع 16 نفـر )5 درصد( 

بوده اند.
اختـالالت عمومـي انعقـادي متعاقب عفونت هـا )DIC( و ضايعات ناشـي از مصرف   -4
داروهـاي ضـد التهابـي يـا قرحـه زا )کورتيکواسـتروئيدها، ساليسـيالت ها و غيره( به تعـداد 29 
نفـر )10درصـد( کـه خونريزي هاي قسـمت فوقانـي لوله گـوارش به صورت خونريـزي داخلي، 
خونريـزي خارجي از راه دهان و يا روده به شـکل اسـتفراغ خوني )هماتمـز(، خونريزي از رکتوم 
)رکتوراژي( قيري شـکل شـدن مدفوع )ملنا( و يا فقط آشـکار شـدن شـوك و هيپوولمي ظاهر 

مي شوند.
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بـه نظـر مي رسـد در حـاالت اسـترس زا، کاهـش جريـان خون مخاطـي معده بـا تقليل 
اکسـيژن مـورد نياز سـلول هاي مخاطي لوله گـوارش باعث پيدايش نکروز سـلولي و در نتيجه 
اروزيون هـا و اولسـرهاي معـده و دوازده مي شـود کـه ممکن اسـت بـه خونريزي منجر شـود. 
عـوارض و مـرگ و ميـر خونريزي گوارشـي به تنهايي و يا همراه با اختالالت خوني چشـمگير 

اسـت و سـبب مـرگ و مير زيـاد مي گـردد )12 درصد(.
چند دسـته از ضايعات ديگر در مجروحين جنگي در اين سـمينار بحث شـد. گزارش شـد 
در سـه سـاله اّول جنگ و حدود 910 نفر از مجروحين جنگي دچار آسـيب سـتون فقرات شـده 

بودنـد کـه با قطع نخـاع همراه بود. اکثـر اين مجروحين مثانه نوروژنيک داشـتند. 
مسـئله ديگري که مطرح شـد ضربـه صوتـي )Acoustic Trauma( بـود. امواج مهيب 
صوتـي ناشـي از انفجـار گلوله هـاي تـوپ، و خمپـاره و بمب هـا و موشـک ها در روي گـوش 
ميانـي، پـرده صمـاخ و سـلول هاي حساسـة گوش داخلـي در محـدودة فرکانـس 4000 هرتز 
در پـرده صمـاخ، زنجيره اسـتخوان هاي گـوش داخلـي و در رفتگي آنها خصوصاً غشـاء قاعدة 
حلـزون ضايعات سـنگيني وارد مي کند کـه در فرکانس باال وز وز آزاردهنده گوش و سـرگيجه 

مي کند. ايجـاد 
در جراحـات وارده بـر سـر و صورت و گـردن يکي از نواحي که اغلب اوقـات مورد اصابت 
قـرار مي گيـرد اسـتخوان گيجگاهي و نواحي مجـاور آن خصوصاً غده پاراتيروئيد اسـت. عصب 

فاسـيال، گوش داخلـي و گوش مياني نيز متأثـر مي گردنند. 
عصـب صوتـي بـا انتشـار وسـيع خود در حـوزه عضالنـي صـورت و گردن و با مسـيري 
طوالنـي درکانـال اسـتخواني در بدن اسـتخوان گيجگاه از اسـتخوان قاره تـا بخش هپاتيک و 
ماسـتوئيد زمينـة صدمه پذيـري در برابر حوادث از جنـگ از اصابت گلوله و ترکش تا سـوانحي 

چـون تصادفـات و ضربه هاي مسـتقيم سـر و صـورت را مهيا مي سـازد. 
فلـج عصـب صورتي چـه به صـورت ناقص و چـه به صورت کامـل تابلوهـاي متنوعي را 
در مجروحيـن ايجـاد مي کنـد. مـواردي که مورد بررسـي قـرار گرفته انـد بيـش از 700 مورد از 

جمع مجروحيـن بوده انـد )3/3درصد(. 
تشـخيص ميزان و درجه فلج عصبي ميسـر بود. درمان هاي فوري، حد واسـط و تأخيري 
در برنامـه ترميـم فلج عصبي صورتي شناسـايي انواع ضايعات عروقي و روش ترميم شـريان ها 
و وريدهـا از جملـه مـوارد ديگري بود که در اين سـمينار به طور مفصل توسـط همکاران جراح 

قلب و عروق بحث شـد و روش هاي مناسـب براي ترميم پارگي آنها ارائه شـد.
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 در دستور کار جراحان اعصاب خصوصاً آقاي دکتر محمد عشايري و دکتر حميد درخشاني 
 قـرار داشـت و نتايـج بسـيار خوبـي هـم بـه دسـت آوردنـد. مرحـوم دکتـر حميـد درخشـاني 
مجروحيـن  در  ديـده  آسـيب  اعصـاب  ترميـم  در  را  نهضتـي  عشـايري  دکتـر  آقـاي  و 
در  محيطـي  اعصـاب  جراحـي  رشـته  راهگشـاي  و  راهنمـا  کـه  انداختنـد  راه   جنگـي 

کشور شد.
مجروحيـن جنگـي در ناحيه فک و صـورت و دهان اکثراً داراي جراحات سـخت و متعدد 
انسـاج نرم و اسـتخواني بودند. چون اينگونه جراحات در ابتداي راه هاي تنفسـي و گوارشي قرار 
دارنـد بيمـاران از نظـر تنفسـي و گوارشـي تا مّدت هـا دچار اشـکاالت و معلوليت ها مي باشـند. 
بديهـي اسـت از نظـر درماني توجه به باز نگهداري راه هاي تنفسـي در درجـه اّول اهميت براي 

حفظ جان بيماران قـرار دارد.
درمان هـاي اختصاصـي فـک و صـورت هميشـه بايد بعـد از درمان هـاي اورژانـس اوليه 
ماننـد شـوك، جلوگيـري از خونريـزي و جراحـات داخلي انجـام پذيرد. در سلسـله مقاالت اين 
ايـن بيمـاران 630 مـورد )3 درصـد( مجروح مورد مطالعـه قرار گرفته بودنـد. مجروحين از نظر 

توپوگرافـي به سـه گروه تقسـيم شـده بودند:
جراحات در ناحيه تحتاني فک و صورت  -1
جراحات در ناحيه مياني فک و صورت  -2

جراحات در ناحيه فوقاني فک و صورت  -3
تقسـيم بندي فـوق بيشـتر به منظور تفهيـم بهتر روش هـاي درماني و تهيه طـرح درمان 
بـراي اينگونـه بيمـاران انتخاب شـده بود. آنچه مّهم اسـت بدانيم جراحـات ناحيه تحتاني فک 
و صـورت کـه غالبـاً بـا انهـدام کامل يـا قسـمتي از چانه همراه اسـت، به علـت قطع عضالت 
نگاهدارنـده زبـان با احتمال خفگي مجروح همراه اسـت و اصواًل نيازمند تراکئوسـتومي اسـت. 
ضايعـات در ميـان و بـاالي صـورت هـم در زمينه حفظ راه هوايـي و تغذيه ما را با مشـکالتي 

روبه رو مي سـازد.
طيف وسـيع ديگري از مجروحين مورد مطالعه و گزارش شـده در اين سـمينار مجروحين 
و مصدومينـي بودنـد کـه دچار ضربـه مغزي بودند. مشـکل در اين بيمـاران درمان هـاي مورد 
نياز از لحاظ نورولژيک و نوروپسـيکولوژيک اسـت. با وجود پيشـرفت هاي چشـمگير در جراحي 
اعصـاب و نجـات ايـن بيمـاران، عمـده آنها غالباً دچـار ناراحتي هاي جسـمي، عقلـي و ادراکي 

مي شوند.
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آنچـه مسـلم اسـت ارزيابـي درجـات کومـا،  فراموشـي بعـد از ضربـه مغـزي و وضعيت 
نورولوژيک و بکارگيري دسـتگاه هاي پيشـرفته تشـخيصي حاکي اسـت که اکثـر اين بيماران 
قـادر بـه از سـرگيري فعاليت هـاي قبلـي خـود نيسـتند. 86 درصـد از آنهـا براي بازگشـت به 
زندگـي قبلـي خـود دچار اشـکال اند. 25 تـا 38 درصد بـه عواقب روانـي گرفتار مي شـوند. اين 
مطلـب نشـان مي دهـد که بهبـودي در دورة حـاد بيماري نشـانه کافي براي قضـاوت بهبودي 

در درازمـدت خواهـد بود.
يافته هـاي نوروپسـيکولوژيک نشـان مي دهـد کـه بيمـاران ضربـه مغزي دچـار کاهش 
قـدرت دماغـي مي شـوند. همچنيـن اختـالل در زمـان واکنش، اعمال قشـر خاکسـتري مغز، 

حافظـه، توجـه، قضـاوت و حـل مسـائل در درازمدت ثابت شـده اسـت. 
ايـن دسـته از مجروحيـن نيازمند بازسـازي و برنامه هاي توانبخشـي با روش هـاي درمان 
 رفتارهـاي نوروتيـک مي باشـند و در بيهوشـي هاي بعـدي آنـان بايـد بـه ايـن مسـائل توجـه 

داشت.
يکـي ديگـر از مسـايلي کـه در اين سـمينار بـه آن پرداخته شـد مسـئله مـرگ باليني و 
بيولوژيـک بـود. در مجمـوع مجروحين مورد بررسـي بـه پرونـده 149)0/7 درصـد( مجروحي 
اشـاره شـد کـه اثـر جراحـات مغـزي دچار مـرگ بالينـي شـده بودند. يعنـي شـهيدي بي آتيه! 

تصميم گيـري بـراي آنهـا خيلي سـخت بود. 
در جريـان رانيماسـيون لحظاتـي فرا مي رسـد که بازگشـت اعمـال حياتي به طـور کامل 
امکان پذيـر نيسـت. ممکن اسـت وضـع تنفس- ضربـان قلب و گـردش خون به حـال عادي 

بازگـردد، ولي کمـاي عميق بيمـار ادامه يابد. 
قشـر مغز انسـان بعـد از 5 تا 6 دقيقـه از آغاز توقف گردش خون گرفتـار مرگ بيولوژيک 
مي شـود و ديگـر اميـدي بـه بازگشـت آن بـه زندگي وجـود نـدارد. در اينجا الزم اسـت ضمن 

ادامـه رساسيتاسـيون بالفاصله پيش آگهي بيمـار را تعيين نمود.
اعـالم مـرگ در مجروحان جنگ و البته مردم عادي هميشـه با مسـايل زيـادي در زمينه 
پزشـکي، اخالقي و قانوني مواجه اسـت. اعالم مرگ در ايسـتگاه آخر بيمارسـتان سيناي اهواز 
در انتهـاي بخـش جراحـي اعصـاب فوق العـاده سـخت بـود و البتـه در تهـران و ديگـر مراکز 

استانها!  
قشـر مغـز همزمـان بـا اليه زيـر قشـر stem و تشـکيالت رتيکولي خاموش نمي شـود. 

مقاوم تريـن بخـش مغز بولـب يا مـدوال ابلونگاتـا )Medula oblongata( اسـت. 
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لحظـة اعالم مرگ شـخص لحظـة توقف دائمـي کار بصل النخاع اسـت. اينجا لحظه اي 
اسـت کـه لحظـة عبـور از مـرگ باليني )مـرگ قابل برگشـت( به مـرگ بيولوژيـک غير قابل 
برگشـت )lrreversible( اسـت و امـروزه بـه آن وقـت برداشـت اعضـاي بيمـار مـرده براي 
پيونـد گفته مي شـود کـه در زمـان جنگ سـخت ترين موقع بـراي قطع عمليات رآنيماسـيون 

و احيـا بود.
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314 .308 .286

افتخار، عبدالعزيز  145. 146
افشار، ميرزا محمدحسين خان  43

فهرست اسامی
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اقبال  54. 68. 137. 157
اقدمي  80

اکبري، اسماعيل  285
اکبري  80

الهی قمشه ای، جمال الدين  258
الياس  279

الياسـي، هدايت اهلل  50. 94. 107. 149. 
 .309  .272  .271  .270  .269  .208  .151

323 .317 .310
امامي، حسين  80

امامي کليشادي، سيد حسين  207
امانپور  79

اميني، افشين  150
امير اعلم  46

اميرصحي  54
اميني  173
انواري  124
اوحدي  54
اولياء  268

اوليا نيا  285
اهري، سيف اهلل  177

ايرانپور جزني  187
ايرواني  285
ايمانی  263

ايمانی، فرناد  263

ب
باقي، ابراهيم  24

بانکي  80. 89
بحريني  241

بختيار، ابوالقاسم  46
بدخش، محمدحسين  173
بديعي، سيد مرتضي  207

بديعي  51. 139. 172. 173. 310. 317
برازجاني  154

براون، ادوارد  49
بردبـار، اکبـر  12. 17. 19. 21. 24. 65.  
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 .299  .287  .285  .278  .277  .224  .220
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برکت  137

بلر، ادوارد  46
بصيرت، محمد  287

بلوريان  231. 240. 246
بنيانيـان، احمـد  24. 106. 111. 133. 

308  .285
بهشتي  50

بهمنش  137
بهمنيار  208

بهمنيار خزيمه  234
بهنام  69

بهنيـا، رضـا  51. 82. 173. 182. 212. 
 .310  .309  .302  .301  .275  .273  .272
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318  .317
بوئه  10. 11. 48. 58. 59. 72. 315

بوکاسيان  105. 128
بولتون  59. 161

بُولَون  234
بيات  162

بيرشک  185
بيگلو، هانري جاکوب  9. 33

بيهقي، ابوالحسن  218

پ
پاراسلسوس  27

پريستلي، جوزف  27
پازوکی  264

پزشکيان  96. 311
پوالك، ياکوب ادوارد  10. 43. 315

پهلوي، غالمرضا  176
پهلوي، محمدرضا  50

پيرزاده، علي اشرف  284
پيشوا  180

پيشوا، ابتهاج  180
پيشوا، مهرنوش  180. 181

پيوندي  282
پيپل زاده، محمدرضا  156

ت
تابش  126

تدين، سيد محمد  44

تشـّيد، محمداسـماعيل  11. 12. 17. 
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316 .315 .317 .302 .301
تمدن  80

توحيدي  89
توران  128

توکل پور  270
تولوزان  49

تيمورتاش، عبدالحسين  45

ث
ثقفي، خليل خان  54

ج
جاکسون، چارلز  31. 32. 33. 35

جعفري  149
جاللـي فراهانـي، عليرضـا  261. 311. 

313
جاللي، منصور  285

جالليان  234
جلوه  126

جمشيدي  89
جوادزاده  82

جهانباني  176
جهانبخش  234. 242
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جهانمردي، سـيروس )نصـراهلل(   297. 
305

جهرمي  162

چ
چنگيز  131

ح
حاج ابراهيم  167
حاج رحيم آقا  45

حاج کازروني  123. 124
حاجي  162
حبيبي  68
حسابي  45

حسـني، ولـي اهلل  51. 65. 182. 209. 
313 .318 .311 .272 .250 .249 .233

حسنی، فرشاد  252
حسين  279

حسيني، اشرف الدين  53
حضرتي  93
حفيظي  87

حکمـي  10. 92. 93. 105. 111. 113. 
 .127  .126  .124  .123  .120  .115  .114

174  .131
حکمت، علي اصغر  45

حکمت نيا، مصطفي  286
حکيم زاده  170. 171

حميديا  268

حوائجي، شاهرخ  310
حيدري، محّمد  284

حيدري  215
حيدرپور، ابوالقاسم  297. 305
حيدرپور، سيف اهلل  297 . 305

عـوض  24. 86. 95. 96.  حيدرپـور، 
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 .182  .180  .167  .160  .158  .157  .155
 .236  .230  .223  .220  .214  .208  .206
 .298  .289  .287  .282  .274  .269  .238

308  .307
حيدرپور، مسيح اهلل  297. 305

حيدريان  206

خ
خاکسار  82

خالق نژاد  279
خزيمه اعلم، بزرگمهـر  82. 160. 276. 

  301
خسروي  157. 162. 233. 258

خشايار  148
خطيب زاده  93

خطيبي، عليرضا  128. 224
خواجه دهي  149

خوارزمي  233

د
دانشگر، هوشنگ  174. 175
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دانشگر، منوچهر  174
دانشور، عباسقلي  159
داوي، همفري  28. 36

داويدسون  90
درخشان، حسن  274
درخشاني، حميد  334

ِدّزکي، بهرام  155
دلشاد  260
دليري  80

دوايي، منوچهر  324
دهـش )جزنی(، سـيندخت 12. 63. 64. 

302 .184 .183 .82
دياني  286

ديبايـي  24. 106. 111. 133. 285. 
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ديديسون، چرچيل  131

ر
راجي  89

راد  231. 234. 247
رازي، تقي  149

راستين  80
راوري، امام قلي  10. 148

رحيمي، محمـود  12. 21. 22. 24. 65. 
 .111 .110 .108 .104 .103 .94 .93 .92
 .121  .120  .119  .115  .114  .113  .112
 .151  .140  .133  .130  .127  .126  .125
 .284  .275  .225  .212  .161  .159  .158

318 .310 .309 .308 .303 .286  .285
رستم خان  10. 68 . 302

رشيدي  279
رضاخان  42. 47

رضايي، امّيدوار  274
رضوان، سيد احمد  310

رضواني، مهرداد  86
رضواني  129. 130

رضوي، سجاد  118. 140
روشن  173
رفيعي  234
روغني  82

رياحي  133
رئيسي، عليرضا  297. 305

ز
زالي  282

زرگر، عيسي  322
زکی خانی  255

زماني  285
زماني فروشاني  156

ژ
ژرژمنار  44

س
سافار، پيتر  197
سام  170. 171



اترخي بيهوشي اریان
342

سپهر، عباس خان  54
سرايي، رضا  285. 287

سرلتي  126
سريري  54

سعيدي، فرخ  141. 271
سـعيدي، محمدتقـي  12. 19. 52. 95. 
 .215  .212  .207  .172  .161  .160  .107

318 .302 .272 .235 .221
سّقايي  130

سلطاني، حسنعلي 111. 130. 287
سلطاني، حسين  285
سليمي، عليرضا  280

سميعي، عبدالحسين  51
سميعي  200. 280

سميعيان  82
سنجريان  156

سهراب پور، حميد  50
سهيلي  148
سياسي  45

سيد رضي خان  54
سيمپسون، جينريانگ  315
سيمپسون، سر جيمس  35

سيم فروش، ناصر  50

ش
شاه حسينی  262

شـاهگلي، شـاپورخان  65. 82. 107. 
317  .302  .160

شاه محمدي، اکبر  109
شرف آبادي، سيروس  147. 148

شريف کاشاني  145
شفق  45

شفيعي  126
شفيعي، محمد  224

شکيب  90
شکور، حسين  299

شليمر  43
شمس، جمشيد  284

شمس بگي، علي  297. 305
شمسا  68

شمسا، ليال  74
شمسايي  155

شهابي  120
شهرياري  150

شهرام موثقي، علي  286
شيباني، عباس  246

شيخ االسالم، علي  50
شيوا  279

ص
صادقي  231. 302

صارم الدوله  108
صالح  68. 91

صالح، جهانشاه  59. 72. 174. 316
صالح، اللهيار  128

صالحيان، رحمت اهلل  286
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صحت، سياوش  284. 286
صحرائيان  268

صداقت  310
صدر، محمدعلي  59

صدر هاشمي  129
صديق، عيسي  45

صديقي  45
صفايي نائيني، ناصر  80. 207. 261

صفايي  126
صفدري  168
صلواتي  174

صميمي  82. 302
صنعتي  157

ط
طاهری، آرمان  263
طاهري  140. 158

طباطبايي  156
طبري  234

طبري نژاد  156
طبيب خراساني االصل  40

طبيب، ميرزا محمدحسين  167
طبيب زاده  93. 128

طبيب زاده، علي  224
طبيبيان، اشرف  175

طبيبيـان، سـيد ولـي اهلل  2. 51. 165. 
 .179  .178  .176  .175  .174  .167  .166

318  .317  .182  .181  .180

طبيبيان، ميرزا عباسعلي  167
طبيبيان، ميرزا لطفعلي  167 

طبيبيان، يحيي  171. 173
طوسي، عطااهلل  207

طوسي  89. 106. 107. 113. 115

ظ
ظفري، اردشير  284

ظل الّسلطان  42

ع
عارف  268
عارفي  280
عامل  310

عاملي  60. 122. 128
عّباد، مرضيه خانم  110
عبدالشکور  111. 285

عدل، يحيي  10. 47. 48. 58. 68. 72. 
315 .300 .173 .128 .122 .95 .87

عرب خردمند، جليل  281
ُعِريضي  118. 129

عزيزي  68
عزيزي، فريدون  50

عسکري، حسين  296
عشايري، محمد  334

عطاري  111. 287
عطاريان، حميد  224

عطايي  130



اترخي بيهوشي اریان
344

عطري  73
ِعالج  10. 138

علوی، مصطفی  261
علوي، فرهاد  280

عليخاني  89
عموحيدري  299
عناويم  80. 299

غ
غرويان  242
غفاري  162

غفوري، مجتبي  21. 104. 166

ف
فاتـح، ناصـر  18. 21. 86. 93. 133.  
 .224  .223  .222  .221  .220  .219  .217

318  .278  .225
فاريگر  70. 83

فاضـل، ايـرج  50 . 150. 151. 234. 
270  .239

فاضلي  236. 242
فتاح  129

فتحـي، قبـاد  12. 65. 93. 94. 159. 
317  .160

فتحي، مهدي  234
فتحي  264

فتوحي، علي  173
فتوحي  51. 80. 172. 317

َفر، علی  10. 11. 12. 13. 15. 17. 19. 
 .89 .88 .80 .79 .60 .59 .58 .57 .48 .21
 .127 .122 .121 .107 .98 .94 .93 .91 .90
  .212 .195 .191 .190 .189 .160 .152 .128

318 .317 .315 .302 .301 .299 .234
فراسـت کيش، رسـول  52. 151. 182. 
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فرانکلين، بنجامين  27

عبدالرسـول  22. 107. 115.   َفربُـود، 
 .157  .153  .152  .151  .149  .144  .143

317  .164  .163  .159  .158
فرتوك زاده  309. 310

فرجي  241
فرخ نيا  82. 302

فرد  82
فردفينتس، سيستر  186

فرزاد، عليرضا  275
فرزانه  138

فرشيد، ابراهيم  149
فروست  33

فروغي، محمدعلي  45
فروغي ابري، حاج عباس  18

فرهادی  259. 261
فرهمندي، عليم الملک  42

فريد  68
فقيهي، محمد  275

ِفلدَمن  131
فهيم  107. 140. 151. 272. 273. 275
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فيرو  69

ق
قادسي  54

قادي، محمدرضا  286
قاسمي  82
قاضي  90

قاضي نور  275. 287
قائدي، رمضان  147. 149

قائدي  147
قدرتي، علي  207

قدرتي  80
قديري  126
قرايي  248

قريب، محمد  68. 173. 176. 177
قريشي، ناصر  224

قريشي  93. 110. 128
قصابيان  24
ُقْندوز  139

مهـدي  21. 65. 98. 209.  قيامـت، 
268  .267  .224

ك
کاتري، ساموئل  315

کارشناس  285
کازروني، محمدعلي  124

کازوالني  44
کارلی  261

کاظمي  73
کاظميان  80

کاووسي  122. 128
کاووسيان  64

کديور  144
کريمي، سيدمجتبي  22. 23. 24. 229. 

230
کريمي  149

کالرك، ويليام  28
کالنتر معتمد، محمدرضا  50

کالهي، نوشيروان  149
کمپاني  161

کوثريان  257
کولت  36
کيا  128

کيمياوي  82. 272. 273

گ
گراندل  44

گرگاني، محمدعلي  45
گوهرخاي  146. 148

گيالني، عبدالقيوم  111. 285. 286
 

ل
الزمن  221

النـگ، کرافـورد  29. 30 . 31. 33. 35. 
315 .314 . 39

الهيجاني  285
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الهيجي  128
لطفي  12. 15. 65. 93. 94. 138. 139. 

319 .317 .210 .206 .162
لقمـان ادهم، محمد حسـين خـان  42. 

48 .46
لنکرانی  264

لهسايي، مسعود  157
لي  131

ليستون، روبرت  35

م
ماگيل  131

مالک، بهمن  270
مالک، سعيد  48
مالکي، اياز  129

مالکي، بختيار  129
مالکي، مرتضي  133

مالکـي، حجـت اهلل  22. 24. 59. 92. 
 .119 .118 .117 .110 .109 .106 .105 .93
 .127  .126  .125  .123  .122  .121  .120
  .224  .161  .133  .132  .131  .129  .128

318  .308  .303  .285
مجد  73

مجيدي  50. 65. 94. 147. 172. 212. 
317 .235

محفوظي، علي  208. 272. 273
محور، محسن  156

محمد  26. 310

محمدنظر  286
محقق، محمودرضا  263

مختاربند  26. 89. 101. 302. 310
مرآت، اسماعيل  49

مرادمند  286
مرادي  162

مرتضوي، علي  235
مرتضـوي، عبـداهلل  11. 21. 48. 60. 
 .207 .160 .152 .128 .123 .122 .80 .79

317 .316 .315 .301 .215
مرندي، سيد عليرضا  50. 316

مصّدق، غالمحسين  122. 128
مصّدق، محمد  122

مستشفي  286
مستقيمی  257

مسعود ميرزا  42
ِمسِمر  27

مصـري، صمـد  59. 122. 189. 195. 
212

مصطفوي، سيد حسن  208
مصطفوي  80. 191. 302

مظاهری  262
مظلوم دوست  206
معتقد، حسين  310

معتمدي، قاسم  106. 112. 113. 114. 
130

مقدس جهرمي  149
مک کوئيالن، پاتريک  262. 263
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مک کوی  262
مالصادقي  287

ملتجي  276
ملک  106. 124. 127

ملک حسيني  156
ملک قاسمي، سيروس  207

ملک زاده  25. 309
منافي، هادي  154. 155. 322

منصور  128
 .206  .205 محمدجعفـر   منصـوري، 
 .273 .272 .271 .215 .214 .213  .208

302
موتقي، شهرام  310

موثقي  212
مورتـون، ويليـام توماس گريـن  9. 29.  

315 .314 .34 .32 .31 .30
موسوي  129

موسوي زاده  310
موسوي نسب  118
موسيو مارکف  45

مؤمن بَگ  10. 125. 126
مومن زاده  263

مؤمني  287
مهاجر  82

مهدوي  147
مهدي زاده  156

مهندس پور  147. 148. 149. 152
مهياري  149

مير  59. 68. 316
ميرحسيني  233

ميرزا احمد خان  42
ميرزا محمدحسين  167

ميرزايي  231. 246
ميکائيليان  233. 234

ميلر  198
ميمندي نژاد  174

ن
نادري، محمدرضا  287
نادری نبی، بهرام  263

ناظم االطباء  43. 44
ناعمي  82. 302
نامدار  124. 133

نامور  92
نساجّيان، نوذر  156

نصر  139
نّطاقي، حسين  283. 284

نظافتي  246
نفيسي، ابوتراب  126. 130. 175
نفيسي، ميرزا علي اکبرخان  43 

نفيسي، محمدعلي  221
نقوي  248

نکوئيان  234
نمازي، حاج محمد  138

نمکي  265. 313
نوابي  156
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نورالحکما  53
نورمفيدي  238

نـوري، منوچهـر  24. 111. 133. 285. 
308

نوريان  110
نيرمي، فريبرز  162

 109 . اميـر  10. 92. 105  نيرومنـد، 
174  .127  .126  .120  .115  .113  .111.

نيلي، احمد  150

و
وارن، جـان کولينـز 9. 27. 28. 29. 31.  

314 .35 .34 .33 .32
وايلي  131
وثوق  128

َورد، علی  24. 110. 128. 224. 308
وزيري  54

وزيريان  154
وصال، ناصر  156

وکيل، همايون  272
وکيلي  68

واليتي  322
ولز، هوراس  29. 31. 32. 33. 315

ولي زاده  73
ويسي  24

وينبل، جيمز  30

ه
هاتفي  234. 236. 242

هادي زاده  148. 149
هاشـميان، حسـن  54. 55. 73. 128. 

245
هاشمي رفسنجاني  151

هاگ  27
همامي زاده  129

هنجن، هاشم  59، 316
هنرمند، علي  287. 310

هوکاسيان  105. 127
هولدرلين  185

هولمس، اوليور وندل  35
هيل هيکمن، هنري  28. 36

هيوارد، جرج  34

ي
ياسمي، علي اکبر  191

ياسمي، نادر  191
يحيي پور  26. 302. 310

يراقي، احمد  285
يزدانجو  287
يزدانيان  82
يغمايي  89

يلدا  311
ُيود هاسُموتر اِسني  322. 323










