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  استاد علم و اخالق یادبود
   انوشیروان هدایت دکتر

  * احمد رضا سروش دکتر
  
  

  

  ـ دکتر انوشیروان هدایت1تصویر 

هاي من شد و داد، مهربانی قدرتمند تو پشتوانه ترسدستانم لرزان بود و اعتمادي که به خویشتن نداشتم وجودم را تکان می
   .هاي ارزشمند زندگی توستسال تولد این سفر پربار بی انتها، داستان پرشور
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هاي خالص نشست و سرانجام با اشکهاي مطمئن و پذیرنده تو و آرامشی که از کالمت بر جانشان میپناه بیمار به چشمنگاه بی
  ر اي که دیداشدي از خانوادهکرد و این چنین بود که تو هر بار عضوي میقدردانی بر گونه پاك دردمندان بر پاي تو سجده می

  .هاي نیامده را مدیون وجود نازنینت بودلحظه
  ات که رفتار پرمهرتو بهترین و آخرین درس را بهدر بدرقه ،اي نیستدل شکنانت را همچون دوستدارانت جذبه اشک چاره

  .داده است "ادب"
زیستی و آزادانه به پرواز  گیر و تلخ گذر، که این گونه آزاد حتی بر دل این روزگار سخت ،مهر تو انگار بر دلش نشسته بود

  .درآمدي
  ترین اي ذهن تو شفاف!  اي دستهایت شفا و پناه!  ها اي آشناي درد روزها و شب!  ادعااي بزرگ مرد بی!  هااي چکیده خوبی

  :!استاد "اي اعتبار واژه  !اي همیشه در روح و جان شاگرانت باقی !هازالل
  

  ....خدایت نگهدار 

  ایت را بیشتر بشناسیماستاد انوشیروان هد
و پس از آن در آنجا گذشت  وي به واسطه شغل پدردوران کودکی  .در مشهد به دنیا آمد 1310در سال استاد انوشیروان هدایت 

وارد  د وزمانی که کالس سوم ابتدایی بود، به تهران آمبزرگ شد و  ...تبریز، شیراز و يهاچند سال در یکی از شهرستاننیز هر
در ریاضیات هم بسیار  و عاشق ادبیات بود استاد به گفته خود .آن مدرسه درس خواند در را دیپلمتا و شد» روز بهرامفی«مدرسه 

و روحیه دموکراتیک وي  مدیر دبیرستان فیروز بهرام پورثیر عمیق مرحوم مدنأبه دالیل مختلفی از جمله تاما  ،استعداد داشت
دانشکده پزشکی بهترین گزینه ششم طبیعی  .مشغول به تحصیل شدفته و در رشته طبیعی دبیرستان البرز و رشته ریاضی را ترك گ

  .وارد دانشگاه تهران شد 1329و در سال  این گونه شد که دانشکده پزشکی را انتخاب کرد. بود
تر مصدق و وزیري دک کوتاه نخست  ملی شدن صنعت نفت، دوره مبارزات نهاي به نتیجه رسیدمصادف شد با سال 1329سال 

فارغ التحصیل  1335و در سال  درس و دانشکده پزشکی را آغاز کردعاشقانه و در میان تمام این التهابات استاد مرداد  28کودتاي 
  .شد

پس از تمام شدن پزشکی عمومی در  ،ثیر عمیقی که استادي بزرگ بنام پروفسور بر ایشان گذاشتأبا ت بعد از فارغ التحصیلی
و در سال  ترین جا براي رزیدنتی یا دستیاري بودآن زمان بیمارستان سینا پر متقاضی. ارستان سینا شرکت کردکنکور جراحی بیم

ت علمی ایشان موافقت أوارد رشته جراحی عمومی شد و پس از اتمام دوران دستیاري نزد پروفسور عدل با درخواست هی 1335
لی استاد چون و ،توانست با دیپلم پزشکی وارد شوددر آن زمان مربی می .کردعنوان مربی شروع به کار ه شده و نزد پروفسور عدل ب

جراح » سیکار«در بخش پروفسور  1341در سال  و تقاضاي یک دوره تکمیلی در فرانسه کرد 1340متخصص بود در سال ن زمان آدر 
در این  و با شرکت در آزمون استادیاري رفت به بیمارستان سینا بعد از اینکه به ایران برگشت .به کار شد معروف فرانسه مشغول

  .عنوان استادیار انتخاب و استخدام شده شده و ب امتحان نفر اول
فعلی که آن زمان ) ره(مرکز پزشکی بیمارستان امام خمینی  .وجود بیایده قرار شد در دانشگاه تهران مراکز پزشکی باز آن  پس

بیمارستان سینا، بیمارستان رازي و بیمارستان امیراعلم بود و مرکز پزشکی  پهلوي نام داشت، مرکز پزشکی رازي که مجموعه
   .داریوش کبیر بود که قرار بود آن را راه اندازي کنند

زمانی که وي شروع به . براي ریاست آن هم پرفسور عاملی انتخاب شد که وي در آن زمان در بیمارستان سینا جراح اعصاب بود
پروفسور . هاي خارج باشندتحصیل کرده ،شوندبت از این بود که تمام کسانی که براي آنجا انتخاب میصح ،راه اندازي مرکز کرد

آید میپروفسور عدل براي ریاست گروه به مرکز  .تا مدیر گروه جراحی داریوش کبیر شوندعاملی هم از پروفسور عدل خواهش کرد 
. را معرفی کند تا بتواند در کارها و براي اداره بخش جراحی کمک کندیک نفر از شاگردانش  خواهدمیو پروفسور عاملی از وي 

توانست مدیر باشد و بعد از دوره نمی 2 گروه بیش از ر آن زمان مدیرد .پروفسور عدل لطف کرد و بنده را انتخاب کرد که به آنجا بروم
زمانی که انقالب شد بیمارستان شریعتی  ،دل شدندو استاد هدایت جانشین پروفسور ع آنکه دو دوره پروفسور عدل به اتمام رسید
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مرکز پزشکی گفته شده در یکدیگر  3پس از انقالب . رفتندبیمارستان فعالی در دوران انقالب بود و مردم به علل مختلف به آنجا می
بخش جراحی بیمارستان  عنوان رییسه استاد ب وهاي تئوري و بالینی تشکیل شد ادغام شد و بعنوان دانشکده پزشکی داراي قسمت

پس از بازنشستگی با درخواست مدیرگروه جراحی و دانشگاه علوم پزشکی تهران . دکتر شریعتی تا زمان بازنشستگی فعال بودند
استاد هدایت بعنوان استاد پیشکسوت در بخش جراحی دعوت به حضور شدند تا از شمع وجود ایشان بهره برده شود و این حضور تا 

  .سال به طول انجامید 60وفاتشان ادامه داشت و مدت روز قبل از 
اتی از استاد را با تکیه بر بیانات خود استاد براي خوانندگان بازگو کنم که هر یک از این خصوصیات ـدر اینجا قصد دارم خصوصی

 ،داد به آنچه معتقد استان مینش ر به آن پایبند بود و برخالف بسیاري دیگر عمالًـید اصولی بود که استاد به آن تا پایان عمؤـم
  .کندعمل می

  
  :وطن دوستی و عشق به ایران

آن مدتی هم که . توانستم زندگی کنمجاي دیگري نمی. اجدادم همگی اینجا بودند. من عاشق ایرانم
آن موقع جوان بودم و محیط آن روز تهران از . کردم که به ایران برگردم فرانسه بودم روزشماري می

  سال دوره دیده بودم،  مان فرق داشت، ولی با وجود این بعد از انقالب هم چون من یکزمین تا آس
 . اما من هیچ وقت فکر نکردم که از ایران بروم ،دادندتوانستم آنجا بروم و به من کار میمی

یعنی قبل از اینکه حقوقشان  ،دهند کارمندان و کارگران هستندملت ایران، آنهایی که مالیات واقعی می
من با پول ملت پزشک و متخصص شدم و یک شاهی بابت اینها پول  .کنند را کم می انرا بگیرند مالیاتش

  .ندادم، آن وقت من از ایران بروم، نه
  

  :عشق به حرفه و رشته
پزشک شوید کند که  اگر اصرار پدر و مادرتان شما را مجبور می. اگر فقط عاشق پزشکی هستید، بیایید
. پزشکی را باید دوست داشت و عاشقش بود. نیایید کشاند، لطفاً یا انگیزه مادي شما را به این راه می

ها  تا دلتان بخواهد در سایر رشته... هاي بهتري براي پول درآوردن هست و عنوان دکتر هم ماشاا راه
  ...خواهد و عشق فراوان شده، پزشکی عشق می

  
  

  :انیاد نیک از اساتیدش
اما براي من یکی شخصیت . طور عجیبی دوستشان داشتم  براي من همیشه یک الگو بودند و من به

پروفسور عدل و نوع تدریس، رفتار و منش ایشان و دیگري تجربه عمل جراحی روي خودم بیشترین 
که خدمت در آن زمان به عملی نیاز پیدا کردم . ثیر را در عالقه وافرم به این استاد ارجمند داشتأت

و بدون دریافت هیچ پروفسور در دوره دانشجویی من و با نهایت محبت . ایشان رفتم و من را عمل کرد
  .مرخصم کردند و به همین دلیل من شیفته اخالق ایشان شدم دستمزدي از من

  
  :اعتقاد به معاینه بیماران و اهمیت طب بالینی

خواهند تغییراتی البته در حال حاضر می. رودیسف من از این است که طب بالینی کم کم از بین مأت
طب . تواند به این وسایل جدید کمک کند، رواج پیدا کندتشخیص بالینی که می ایجاد کنند که دوباره

خواندیم ما درس آناتومی را چهار تا پنج سال می. شود منکر وسایل جدید شدبالینی کنار رفته اما نمی
اگر شکم را باز کنیم چه  مثالً. دادفی بود که پروفسور حکیم درس مییکی از دروس آناتومی توپوگرا

 .تر کرده استهایی مانند سی تی اسکن کار را راحت اما اکنون دستگاه ،بینیمهایی را میاندام
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شستن مد بود و حتی چند دقیقه در کنارش نآبا مردي در بیمارستان دکتر شریعتی و دانشگاه آشنا شدم که سر 1361از سال 

برد انگار دست گرفت و پا به پا میدست دستیاران جراحی را چنان در دستانش می هر لحظه در خدمت آموزش بود، غنیمتی بود، او
  .خواست راه رفتن بیاموزدپدري بر دستان کودکی که تازه می

وقتی . شودنفر که از بخش خارج می از بعضی از دستیاران زودتر و آخرین شود،شد و میاولین نفر بود و هست که وارد بخش می
تمام رفتارش متغییر  و کرددر تمام طول دو ماه احساس شگفتن می ،شدیک دستیاري در چرخش درون بخشی با استاد همراه می

 ...ردکانگار گروهانی را هدایت می ،شداستاد وقتی براي دیدن بیماري به بخشی وارد می... رفتن و سخن گفتن  هحتی در را ،شدمی
ه رفتند تا بکشیدي تا براي عاشقان آموختن، راه باز شود و کارآموز و کارورز و دستیار از سر کول هم باال میباید در راهرو کنار می

ه رام آرام بآگرفت و ها را میاو با حوصله دست بچه کرد بنگرند و بیاموزند،اش وقتی شکم بیماري را معاینه میهاي هنرمندانهدست
او پیامبري  در رفتارش عشقی بود وصف ناشدنی، بار دیگر و بار دیگر .حس کنند ،اي را که خود یافته استآموخت چگونه نکتهیاو م
  شکافت و آنگاه باید ها را میکرد و گرهداد سخن بگویند و در آخر با کلمات موجزش از موانع عبور میهمه اجازه میه کرد و بمی
  هاي سر در گم صبح زود از این همه هنر در کردار و رفتار استاد چگونه شاداب درخشان هوت و قیافههاي مبدیدي که صورتمی
  . شدندمی

سف بارش که چرا باز نشستگی؟؟؟ هنوز با أها از بازنشتگی تبعد از سال. عاشق ادعا بود، افتاده بود وبیو نظیر استاد هدایت بی
  .داردکند و دست از آموختن بر نمیبخش را با وجودش مزین می آید ومی رودرام طول بیمارستان را میآهاي قدم

هاي گردن و شکم شود رقص زیباي دستان استاد را در چین واچینمگر می شود ساعتی با استاد باشی و تغییر نکنی،مگر می
  .خالقینال احسن اهللا کند و نگوئی و فتباركها را جدا میبیماري ببینی که چگونه دردها و زخم

ی را بیاموزي با هدایت برو و گخواهی افتاداگر می .همتا ندارد !هاي استاد هدایت نگاه کندسته خواهی هنر را بفهمی باگر می
در چشمانش خیره شو تا بفهمی همه وجودش را درخششی فرا گرفته ... کند بیا که این درخت ستبر پر از بار، چگونه طی طریق می

استاد هدایت در طول شصت سال توسعه علم در  .درخشندها و شهرهاي این دیار از نور آن وجود میدر استان که امروز شاگردانش
  !کشور حتی یک ریال در هیچ جاي دنیا از بیماري براي کاري که برایش انجام داده طلب نکرد

نماد علم و اخالق دانشگاه ما کسی  ،استامروز استاد هدایت یک نماد . نیازي یافت و بزرگترین شداو بزرگی را در احساس بی
 هست که جز این بگوید؟ 

  هاي دردمندان بیمارستان شریعتی؟ها و اطاقکه هر روز سال و ماه شده سفرش در بخش
  کند؟یا نباید براي دانشگاهی افسوس خورد که این در گرانبها را دارد و درکش نمیآ
را در سراسر کشور از تن بیرون کنند تا استاد این خرقه را بر تن کند؟ استاد یا نباید شاگردان این مرد بزرگ خرقه استادي آ

بندي دنیوي علم و آموزش آستاد نکردند؟ و دانشیار واقع سرآمد استادان است ولی چرا این نماد دانشگاه را در درجهه هدایت ب
  او که این همه استاد تربیت کرده استاد نیست؟ کنند،قلمدادش می

  .دهندها بهم میهائی که انسانگرفتار درجه رفتار القاب هستیم وچه کنیم گ
  شود؟ را استاد خطاب کنند و استاد هدایت را دانشیار شرمنده نمی کدام جراح در این دانشگاه از اینکه او

  داند؟کدام جراح در این دانشگاه استاد هدایت را سر آمد نمی
  

  
  

 


