با پیشکسوتان

گذری برزندگانی
استاد دكترشریعتمدار
در این بخش از با پیشکسوتان ،نگاهی بر زندگی دكترشریعتمدار انداختیم .این متن شامل گفتگویی خواندنی با این استاد ارجمند است که برای
آگاهی بیشتر از زندگی و فعالیت ها و خدمات ارزنده این استاد ،پیشکش خوانندگان گرامی می شود.

تحصيل در رشته پزشكي
تا درجه استادي

پس از اتمام دوره دبيرستان در سال
 ،1327در كنكور پزشكي شركت كردم.
لحظه اي كه اسم خود را بين قبول شدگان
ديدم هرگز فراموش نمي كنم زيرا اين لحظه
نقطة عطفي در زندگي من بود .بدين ترتيب
وارد دانشكدة پزشكي شدم و درسال 1333
با ارائه پايان نامه اي كه راجع به بيماري هاي
كبد به خصوص " سيروز " بود با درجه
ممتاز فارغ التحصيل شدم .سپس از دي ماه
همان سال تا تيرماه  5331به مدت يكسال
و نيم خدمت سربازي را در تهران ،مشهد
و سرخس گذراندم .در ده ماه و نيم آخر
خدمتم كه به سرخس رفتم ،پست بهداري
قسمتي كه مربوط به كار من مي شد را از
جناب آقاي " دكتر ابولحسن نديم " _
رئيس اسبق دانشكده بهداشت _ تحويل
گرفتم كه در اينجا الزم است از ايشان به
خاطر محبت هاي فراواني كه در آن زمان
به بنده كردند سپاسگذاري كنم .بعد از اتمام
دوره سربازي به تهران برگشتم و به توصيه
بعضي از دوستانم به خصوص جناب "
آقاي دكتر پارسا " ( محقق و استاد بيماري
هاي پوستي) وارد انستيتو سرطان بيمارستان
امام خميني فعلي شده و به استخدام آنجا در
آمدم و به مدت  8ماه روزهاي خيلي بدي را
گذراندند اين موضوع مربوط به سال 1327
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مي شد يعني زماني كه من در كنكور قبول
شدم .انستيتو سرطان در سال  1334توسط
مرحوم " دكتر حسين رحمتيان " استاد عالي
قدر و فرهيخته كشور تاسيس شد و من در
تيرماه  1335وارد اين مركز شدم و تا آذرماه
همين سال به مدت  5ماه به صورت دستيار
آزاد يا اسيستان آزاد كار مي كردم.
در آن زمان به دستيار يا رزيدنت ،اسيستان
مي گفتند كه به دو شكل آزاد و رسمي
مشغول به كار بودند ،اسيستان آزاد يعني كار
بدون استخدامي و بدون حقوق .بعد از اين
مدت به اتفاق آقاي " دكتر شمس شريعت "
و " دكتر صادق قدصي " در امتحانات مربوط
به دستيار‑مي شركت كرده و هر سه نفر قبول
شديم .تا جايي كه به ياد دارم اين امتحان را
آقايان " دكتر آرمين "  " ،دكتر رحمتيان " و "
دكتر شمسا " از ما به عمل آوردند.
به اين ترتيب دوره رزيدنتي را تحت
رياست مرحوم " دكتر رحمتيان " شروع
كرديم و مرحوم " دكتر شمسا " الفباي
پاتولوژي را به ما آموخت .بنابراين  4سال دوره
اسيستاني را تا اسفند ماه سال  1338طي كرده
و در همين زمان به اتفاق دو دوستم كه عرض
كردم و يك خانم دكتر بنام " صغري آذرني"
امتحانات استادياري را گذرانديم و هر  4نفر
قبول شديم .در بيستم ارديبهشت  1340بود كه
من و آقاي دكتر شريعت يك بورس  9ماهه به
فرانسه گرفتيم 6 .ماه از اين مدت را در " ليون
" جنوب فرانسه و  3ماه را در پاريس بوديم.

در ليون صبح ها به مركز " لئون برارد " و بعد
از ظهرها به البراتوار بزرگ " مريو" مي رفتيم .در
پاريسهمصبحهابرادرمركزشيميوتراپيسرطان
وبعدازظهرهارادركالسهايدانشكدهپزشكي
تحت رياست " پروفسور دالرو" مي گذرانديم.
اتفاق َا در اين سفر پسر دكتر شريعت كه كودكي
 5ساله بود همراه ما بود كه هم اكنون " دكتر
سيامك شريعت " از پاتولوژيست هاي برجسته
و سرشناس كشور است.
آقاي دكتر قدسي در نيمه راه به امريكا
رفتند و در همانجا تحصيالت خود را ادامه
دادند .من و دكتر شريعت در سال 1343
در امتحان دانش ياري شركت کرده و قبول
شديم .در مهرماه  1349در كنفرانسي علمي
با حضور همه اساتيد اعضاي هيات علمي و
دانشجويان به فاصله يك هفته ،ابتدا ايشان
راجع به " ضايعات استخوان" و هفته بعد
بنده درباره " ضايعات تيروئيد " كنفرانس
داديم .در ارديبهشت ماه سال  1351حكم
استادي خود را دريافت كردم.
پيشكسوتان پاتولوژي
بنيانگذار رشته آسيب شناسي در ايران
مرحوم " دكتر مصطفي حبيبي " بودند و
از دانشيارهاي ايشان كه به طور فعال با او
همكاري داشتند ،مرحوم " دكتر حسين
رحمتيان " بود كه بعدها بنيانگذار انستيتو
سرطان بيمارستان امام شد و مرحوم " دكتر
كمال الدين آرمين " ،البته در اين راستا بايد

از سه دكتر مرحوم شده " مشتيا سجادي" ،
" ضياء شمسا " و " رئيس بهرامي" هم بايد
ياد كنيم كه استادهايي بسيار شايسته بودند و
آسيب شناسي در ايران هر چه دارد از فعاليت
اين بزرگواران سرچشمه مي گيرد.
اساتيد و هم كالسي هاي من
ما در دوره دانشجويي اساتيدي عالي
مقام و دانشمند داشتيم كه بنده از تمامي آنها
استفاده هاي الزم را بردم .اما به حق نه تنها
من بلكه همه دانشجويان بيشترين استفاده را از
جناب " دكتر محمد قريب " مي كرديم كه هر
سال يادبودي هم براي ايشان برگزاري شود.
دكتر قريب فردي بسيار جدي بود كه درمسائل
علمي با هيچ كس شوخي نداشت؛همه ما
مطالب بسيار زيادي از وی آموختيم .رئيس
بخش اطفال بودند و تنها كتابي هم كه در اين
بخش براي مطالعه در دسترس دانشجويان بود
تأليف خود ايشان بود.
اما در خصوص همدوره هاي آن زمان بايد
بگويم ما  240نفر هم كالسي بوديم كه تعداد
زيادي از آنها در كشورهاي مختلف مشغول به
كار هستند .اما از ميان آنها مي توانم به افرادي
همچون " دكتر مسلم بهادري " اشاره كنم كه
در بين همه همدوره ها موقعيت خاصي دارد و
داراي شخصيت وااليي است .همچنين جناب
آقاي " دكتر كمال الدين ده شيري " كه در
رشته راديولوژي به خصوص راديوتراپي داراي
مقام علمي بااليي است كه البته اخيرا َ باز نشسته
شدند " .دكتر محمد حسن كريمي نژاد " هم از
ديگر دوستان بنده نه تنها استاد پاتولوژي بلكه
استاد ژنتيك هم است كه سال هاي زيادي در
دانشكده پزشكي تدريس مي كردند.
از دوستان بسيار عزيزي هم كه در قيد حيات
نيستند الزم مي بينم كه يادي بكنيم اساتيدي
همچون " دكتر اسكندر اخوان " كه به مدت 10
سال رئيس بخش خون بودند.
" دكتر نصيرزاده " كه متخصص و استاد
بخش عفوني بيمارستان امام خميني بودند.
" دكتر محمد حسن خرد پير" كه رئيس
بخش گوش و حلق و بيني بودند ،همچنين

" دكتر مهدي ميثمي " كه استادي بزرگ در
جراحي هاي عمومي به شمار مي آمدند و
در بيمارستان سينا جراحي مي كردند .در اين
اواخر هم " دكتر يوسف ولي زاده " متأسفانه
مرحوم شدند كه از جراحان عالي در انستيتو
سرطان بودند .اين افراد زحمات فراواني براي
پيشرفت پزشكي در ايران كشيدند اميدواريم
كه روحشان شاد باشد.
شرحي بر فعاليت هاي علمي
اگر بخواهم فعاليت هاي علمي خود را
در چند دسته تقسيم بندي كنم؛ دسته اول
كتاب ها و مقاالت من خواهد بود .بنده
 6كتاب تاليف كرده ام كه  2كتاب آن
دانشگاهي و مربوط به دانشگاه هاي تهران
و تبريز است .بعضي از اين كتاب ها را با
همكاري اساتيد ديگر و برخي را مستق َ
ال
نوشته ام .همچنين  15مقاله داخلي و
خارجي نوشته ام و راهنماي بيش از 50
پايان نامه پزشكي عمومي و تخصصي
بوده ام .در اين راستا تمام سعي من بر اين
بوده كه پايان نامه هايي را بپذيرم كه عالوه
بين علمي جنبة كاربردي هم داشته باشند.
دسته دوم سخنراني هاي علمي در
كنگره هاي مختلف است كه اگر اين ها را
مرتب بيان كنيم به شرح زير خواهند بود :
6موردسخنرانيدركنگرههايمعتبرعلمي.
شركت در كنفرانس" “reviation vncolopy
سانفرانسيسكوي امريكا در  1984برابر با خرداد
 .1363شركت در كنفرانس بوستون امريكا در
سپتامبر  1985مطابق با شهريور .1364
شركتدردورةاپيدميولوژيبيماريهايمزمن
به خصوص بيماري هاي سرطاني در كراچي
پاكستان كه از طرف سازمان بهداشت جهاني "
" WHOاز  22اكتبر تا  3نوامبر  1977برگزار شد
كه در آنجا گواهينامه اي هم به بنده اعطاء شد و
دسته سوم شركت در چندين دوره بازآموزي
است كه ذكر جزئيات آنها الزم نيست.
البته عضويت در انجمن آسيب شناسان
يا همان انجمن پاتولوژي ايران را هم بايد
اضافه كنم كه تمام پاتولوژيست هاي كشور

در آنجا عضو هستند .در اين انجمن مرتب
سخنراني ها و نشست هاي مفيدي بر پا
شده و تصميمات سازنده و خوبي در جهت
پيشرفت اين رشته گرفته مي شود.
فعاليت هاي آموزشي
فعاليت هاي آموزشي يا تدريسي بنده
شامل چندين دوره است ،تدريس در كالس
هاي آسيب شناسي نظري و علمي در
دانشكده هاي پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه
تهران و تدريس در بيش از  10دوره از كالس
هاي " سيتوتكنولوژي " در انستيتو سرطان.

در كالس هاي پيرا پزشكي كه شامل
دانشجويان فيزيوتراپي ،آناتومي  ،پرستاري،
تكنولوژي و رشته هايي از اين قبيل بود هم
تدريس را به عهده داشته ام.
و باالخره اينكه به اتفاق دو نفر از
همكاران نيز آموزش دروس مباحث مختلفي
از پاتولوژي را در دانشكده هاي پزشكي
شهرستان هاي مختلفي برگزارمي كرديم چون
در آن زمان گستردگي اين رشته به اندازه االن
نبود و به طبع استادان اين رشته نيز كم بودند.
بنابراين براي تدريس در شهرهاي مختلفي از
ما دعوت مي شد .اين دو همكار و دوست
عزيز عضوهيأت علمي گروه پاتولوژي
دانشگاه تهران بودند و در حدود  35سال
براي پيشرفت اين رشته زحمت كشيدند كه
يكي از اين دوستان جناب آقاي " دكتر حسن
آشتياني پور" است .وی سال ها رئيس بخش
" ستيولوژي " انستيتو سرطان بوده و ضمن
اينكه سال ها آموزش آسيب شناسي را در
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دانشكده پزشكي بر عهده داشته ،در بخش
ميكروسكوپ الكترونيك نيز همكاري هاي
فراواني كرده است .همكار ديگر بنده جناب
" دكتر عبداهلل خيريه " بود كه وی هم سال ها
رئيس بخش پاتولوژي " بيمارستان فارابي " و
از پاتولوژيست هاي برجسته به خصوص در
بخش چشم است .عالوه براين دكتر خيريه
مجموعة گرانبهايي از  1200مورد اتوپسي
هاي كامل و مستندي را گرد آورده اند كه
انجام اين كار در بين پاتولوژيست ها كم
سابقه است .اين مجموعه هم اكنون در آرشيو
دانشكده پزشكي محفوظ است.
مسوليت هاي اجرايي و خدماتي
يكي از مسوليت هاي مهم بنده رياست
قسمت آمار و بررسي هاي پاتولوژي انستيتو
سرطان بود كه دقيق َا  40سال پيش به طور
رسمي با حكمي كه از دانشكده گرفتم از تاريخ
 1343 / 10 / 12آغاز و تا زمان بازنشستگي
يعني  1377 / 1 /2به طول انجاميد .الزم به
توضيح است كه تنظيم و كد گذاري فيش هاي
مربوط به ضايعات مختلف پاتولوژي براساس
كتاب " سازمان بهداشت جهاني " صورت
مي گيرد كه از زمان تاسيس انستيتو سرطان
يعني از بهار  1334حدود دويست و هشتاد
هزار مورد جمع آوري و تنظيم شده است
كه براساس همين موردها صدها هزار مقاله،
سخنراني پايان نامه هاي پزشكي عمومي،
تخصصي و دندانپزشكي تدوين و آماده شده.
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عالوه بر آنها ،الم ها ،بلوك هاي پارافينه
و شرح حال بيماران و باالخره گزارش هاي
مربوط به تشخيص اين ضايعات به همان
تعداد كه عرض كردم نيز در آرشيو قسمت
آمار انستيتو نگهداري مي شود.
همچين مسؤليت آموزش آسيب شناسي به
مدت  8سال از سال  1348نيز به عهده بنده بود.
عالوه بر اينها سرپرستي انستيتوسرطان
را از اسفنده ماه  1357يعني زمان انقالب به
مدت  2سال نيز بر عهده داشته ام.
و باالخره مديريت گروه آسيب شناسي و
بعد از آن مديريت گروه پاتولوژي نيز بوده كه
اين گروه پاتولوژي از ادغام آناتوميك پاتولوژي
و تکنيكال پاتولوژي به وجود آمده كه مديريت
آن را از اسفندماه  1363تا زمان بازنشستگي
به مدت  13سال به عهده داشتم .روش من
براي اداره اين گروه اين بود كه از رؤساي
بخش هاي پاتولوژي در بيمارستان ها خواهش
مي كردم كه هفته اي يك روز در دفتر گروه
اجتماع كنند تا تمام مشكالت گروه را طي يك
هفته در اين مجمع مطرح كنيم و راهكار ارائه
دهيم .تمام اين آقايان به خصوص استاد ارشد
گروه جناب دكتر " مسلم بهادري " راهنماي
من بودند که از مفاخر علمي دانشگاه تهران
هستند .دكتر بهادري عالوه براينكه از نظر
علمي جزء افراد برجسته و عالي مقام بود ،از
نظر كارهاي اجرايي هم در مقام هاي خيلي
بااليي قرار داشت.

جايگاه علمي ايران از گذشته تا حال
طبق نتايج تحقيقات هيچ كدام از
دانشگاه هاي ايران در ليست  500دانشگاه
برتر دنيا نيستند و به طور كلي سابق َا دانشجويان
پزشكي هم به درجات بااليي در مجامع علمي
دنيا دست پيدا مي كردند كه در حال حاضر اين
مسئله مقداري با افت مواجه شده است.
بايد توجه داشت كه ما در كشور،
دانشجويان با استعداد و نابغه كم نداريم ولي
علت اين اموردر چند نكته نهفته است يكي از
اين علت ها به نظر بنده تالش پزشكان براي
معاش است .اين يك واقعيت اقتصادي است
يك پزشك حق دارد كه حداقلي از يك زندگي
را براي خود و خانواده اش تامين كند درگذشته
اين امر ساده تر مي شد .بايد بپذيريم كه وقتي
يك پزشك تمام وقت خود را صرف تامين
معاش مي كند ،طبع َا كمتر به مطالعه و تحقيق
خواهد پرداخت و اين امر باعث پايين آمدن
سطح علمي او و در نتيجه جامعه دانشگاهي
خواهد شد .در حاليكه آزمايشگاه هاي ما از
سابق ،فراوان در دسترس دانشجويان قرار دارد.
زماني كه ما دانشجو بوديم امكانات خيلي كم
بود اول فقط دانشگاه تهران را داشتيم و كم كم
به ترتيب دانشگاه هاي تبريز ،مشهد و شيراز به
وجود آمد اما تالش علمي و عالقه بيشتر بود.
مورد دیگري را كه در اين خصوص نبايد
فراموش كرد اين است كه به هر حال امكانات
كشورهاي اروپايي و امريكايي خيلي پيشرفته
تر از كشورماست كه اين باعث جلوتر افتادن
آنها دركارها مي شود .در حاليكه ما از نظر
نيروي انساني و تخصص چيزي از آنها كم
نداريم ما پاتولوژيست هايي داريم كه مي توانم
به جرأت بگويم در دنيا جزء بهترينها هستند
ولي امكانات به روز در اختيار ندارند .
بنيانگذار اخالق در پزشكي
كسي كه اولين بار اخالق پزشكي را به
عنوان واحد درسي بيان كرد اگر اشتباه نكنم
مرحوم " دكتر غني " بود كه در دوره هاي
قبل از ما حضور داشته و به نظر من گذراندن
كالس هايي تحت عنوان اخالق پزشكي
براي دانشجويان الزامي است در گذشته

پزشكان واقع َا حكيم بودند و جنبه هاي مادي
كه االن خيلي مطرح شده در آن زمان خيلي
ناچيز بود ،بهترين پاداش براي يك پزشك
بهبود مريض بود ،حضور اخالق در پزشكي
در گذشته پررنگ تر بود ولي در حال حاضر
جنبه هاي معنوي پزشكي نماد كمتري دارند
و پزشكي بيشتر شكل تجارت به خود گرفته
البته با توجه به اينكه نمي توان اين قضيه را به
تمام پزشكان تصميم داد .به طور كلي وقتي
دكتر غني از دنيا رفتند اين موضوع آن طور
كه بايد به عنوان يك واحد درسي مورد توجه
قرار نگرفت و الزم است كه دوباره است كه
دوباره به احياء آن بپردازيم.
زندگي خانوادگي
من درسال  1338ازدواج كردم ،خانم بنده خانه
دار است و بار مسوليت كارهاي منزل و تربيت
بچه ها به عهدة ايشان بوده كه به نظر من به خوبي
اين وظايف را انجام داده است .نتيجه اين زندگي
مشترك يك دختر و يك پسر است .
دخترم  44ساله ،كارشناس شيمي و
خانه دار است البته با توجه به اينكه عالقه
زيادي به مطالعه دارد مدت  2سال است كه
دانشجوي رشته زبان انگليسي است كه از او
صاحب دو نوه شده ام كه يك دختر  16ساله و
پسر  11ساله هستند .پسرم نيز در وين اتريش
زندگي مي كند و در آنجا به تحصيل دو
رشته مهندسي كامپيوتر و مديريت بازرگاني
پرداخت و مشغول به كار شد و سالي يكبار
هم براي ديدن ما به ايران مي آيد .خانواده ام را
دوست دارم و از آنها راضي هستم.

تقدير نامه ها و جوايز
اين مطالب را من به ترتيب تاريخي مرتب
كرده ام كه مهمترين آنها عبارتند از :
تقديرنامه بهداري لشگر  8خراسان كه
در سال  1335بعد از اتمام خدمت وظيفه
سربازي به مناسبت خدمات پزشكي و درماني
كه نسبت به بيماران محروم سرخس داشتم
دريافت كردم.
چندين تقديرنامه از رؤساي محترم

دانشگاه تهران و همچنين روساي دانشكده
پزشكي در زمان هاي مختلف كه خيلي به
بنده لطف داشتند.
دريافت تقديرنامه از وزير محترم
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به
امضاي آقاي " دكتر موندي " در پست
وزارت اوليه خود همچين دريافت ده ها
تقديرنامه از رؤساي محترم دانشگاه ها و
دانشكده هاي پزشكي شهرستان ها.
عالوه بر اينها در شهريور  1382در زاد روز
تولد حكيم فرزانه و نابغه بزرگ بوعلي سينا
كه روز پزشك نام دارد به عنوان پزشك نمونه
انتخاب شدم كه البته انجمن پاتولوژي ايران در
اين انتخاب نقش اصلي را داشته و از همين
جا به خاطر اين لطف از همه آنها سپاسگذارم.
باالخره انتخاب بنده به عنوان استاد
پيشكسوت برگزيده با حدود  48سال سابقه
كاري از طرف جهاد دانشگاهي در آذرماه
 1382كه دراين مراسم به طور كلي  14استاد
به عنوان پيشكسوتان برگزيده انتخاب شده
بودند كه  8نفر از آنها از اساتيد دانشكده
پزشكي بودند در آنجا من يك سخنراني 15
دقيقه اي هم داشتم كه از اين لطف و توجه
آقايان سپاسگذاري كردم.
پيشنهاداتي براي بهبود روند پيشرفت
يكي از كارهايي كه فكر مي كنم انجام
آن الزم باشد انجام يك بازنگري كلي در
كتاب هاي درسي دانشگاه است .با توجه به
اينكه بنده سال هاي متمادي تدريس مي كردم
و با دانشجويان پزشكي در ارتباط نزديك بودم،
فكر مي كنم خيلي از كتاب ها بي جهت قطور
شده البته مطالب بسيار خوب است ولي بايد
انرژي و وقت دانشجو هم در نظر گرفته شود
به خصوص اينكه بهتر است قسمت هايي كه
جنبه كاربردي ندارند حذف شوند.
مطلب ديگر افزايش اختيارات مديران گروه
است و همچنين رسيدگي به جنبه هاي رفاهي
اين مديران كه به نظر بنده موضوع بسيار مهمي
است زيرا وقتي مدير گروه از نظر اقتصادي
تامين باشد مجبور به انجام كارهاي اضافه در
بيمارستان هاي ديگر نیست و در اين صورت

هميشه در بخش مربوط حاضر خواهد بود
كه در اين وضعيت بقيه اعضاي گروه هم
به احترام حضور فيزيكي مدير گروه حاضر
خواهند بود كه اين باعث باال رفتن كيفيت كار
خواهد شد.
از ديگر پيشنهادات من فراهم كردن
تسهيالت بيشتر براي انجام مسافرت هاي
علمي از  2ماه تا  1سال است .بنده معتقدم
بهترين راه اين است كه همه اعضاي هيات
علمي در طول  30سال خدمات دانشگاهي
حداقل يكبار به يك مسافرت يكساله و دوباره
بين  2تا  6ماه به سفرهاي علمي بردند .البته
به اين شرط كه اين فرصت هاي مطالعاتي
عادالنه تقسيم شود و اينكار به نوبت ورودي
ضوابط باشد .اين سفرها براي آشنايي اساتيد
با پيشرفت هاي نوين در رشته هاي خودشان
الزامي است.
بنده اين پيشنهادات را به صورت كتبي در
اختيار جهاد دانشگاهي قرار دادم و فكر مي كنم
كه توجه و عمل به اين سه موضوع مي تواند
هشتاد درصد وضع آموزشي دانشگاه ها را
بهبود بخشد.
سخن آخر
رابطه استاد و دانشجو مانند رابطه پدر و
فرزندي است ،حداقل توقعي كه اساتيد
پيشكسوت به عنوان پدر از دانشجويان
خود كه بعدا َ به مقام و منصبي مي رسند به
عنوان فرزند دارند اين است كه براي انجام
كار كوچكي كه شايد وقت چنداني هم از
آنان نمي گيرد .اين پدران سالخورده را معطل
نگذارند باالخره اين اساتيد با توجه به اينكه
سن و سالي را پشت سر گذاشته اند حساس و
زود رنجند و به عنوان پدر اين حداقل توقع را
از فرزندان خوب خود دارند.
اميدوارم كه روز به روز شاهد پيشرفت
هرچه بيشتر جوانان و دانشگاه ها باشيم .آنچه
از فعاليت هاي خود گفتم در مقايسه با كار
علمي ارزنده همكاران و اساتيد ديگر  ،كوچك
و اندك است.
منبع :آرشیو موزه ملی
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