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   محمد حسن خالصی دکتر

  * بهرام ملکوتی دکتر
  

  

  محمد حسن خالصیدکتر  مرحوم ـ1تصویر 

هاي بامدادي من را میان در اولین ساعات سپیده دم خبري اندوه بار پرسه. بود 98صبح سرد و ابري یکی از روزهاي دي ماه 
حسن خالصی در سرزمینی فراسوي  محمد گان این دیار کهن، دکتراي از تبار نخبهانهدرگذشت فرز،پیام . مجازي متوقف نموددنیاي 



137  یادبود استاد علم و اخالق ـ بهرام ملکوتی دکتر

اي هایم به همراه بهتی عمیق من را به یاد جملهآبهاي نیلگون این کره خاکی بود و در تعاقب آن شوري اشک جاري شده از چشم
کنیم و آنها درون پس از سفر ابدي میان قاب عکس نظاره می مان راما عزیزان« : ت که به خاطر ندارم آن را کجا خوانده بودمـانداخ
ر بود که همواره جستجوي آفاق علم را مد نظر داشت و ـنگدکتر خالصی ژرف اندیشی آینده. »دهندما به زیست ادامه می سر کاسه

  طه ـقبل با انتخاب حیها ساخت و او بود که از سالوق تخصصی گوش را به همین وادي رهنمون میـهمه دستیاران دوره ف
ودن ـقی تا ژرفاي کهکشان به بارور نمـاي با عرض اندك اما عمگشود و در محدودهما گان افقی نوین را برابر دیده» جراحی گوش«

ود را در راستاي ارتقاء علمی و آگاهی ـها تجربه آکادمیک و تدریس خایشان حاصل سال. تـجوانب مختلف آن در کشور پرداخ
هیچ چشم داشتی کوششی ه بیاناپذیر موفقیت را با آنان سهیم شده و در این رادي وصفـداشت و شدریغ عرضه میش بیدستیاران

  .ناپذیر را متحمل بودگیـخست
و این ) و و بینی سه ساله بودـرشته گوش، گل 60در دهه (پایان یافت  66شروع و سال  63در سال  اینجانبدوران دستیاري 

ا مدیریت گروه توسط زنده یاد دکتر مرشد بود و لذا استاد خالصی زمان بیشتري براي آموزش عملی دستیاران ها مصادف بسال
از فرصت استفاده نمودم و بالفاصله با پیشنهاد استاد خالصی به صورت پیوسته دو سال دوران فلوشیپ گوش را شروع کردم . داشت

مندي از ی دانشگاه تهران شانس بیشتري را یافتم تا در محضر استاد بهرهبا عضویت در هیئت علم. پایان یافت 68در سال  که
هاي افزونتري از ویژگی) در بخش دولتی و خصوصی(سالیان متمادي بودن در کنار استاد . تجارب علمی ذیقیمت ایشان را آغاز کنم

اعتدال، هوشمندي، فروتنی، نواندیشی، بلند نظري، عقالنیت، صبر، : د ازصفات استاد را برایم آشکار ساخت که برخی از آنها عبارتن
  .شناسی و میهن دوستیامید بخشی، وقت

اس نزدیک و گاه طوالنی با سایر اساتید ـدیریتی در تمـهاي علمی و مشان در عرصهاستاد خالصی در طول زندگی پربرکت
  .هاي سراسر کشور بودندهاي علمی دانشگاهگروه

گروهی هنوز در ایران جایگاه شایسته خود را نیافته است، اما فروتنی، نواندیشی و بلند نظري استاد ایشان را واداشت تا در کار 
خصوصی تعدادي از شاگردان خود را مشارکت دهند و بخش زیادي از بیماران خصوصی و نحوه مدیریت درمان آنها را  طبابتعرصه 

در آئینه صفاتی که از استاد نقل شد، . کار خود سهیم گردندبا شاگردان تازه بود،شان حبوبیتکه اوج شهرت و م 80بخصوص در دهه 
  .ندهاي مهم انسانی بودایشان جامع فضیلت

خرد، آگاهی و . ناپذیر تالش علمی منظم داشتند و همین صفات در اغلب دستیاران ایشان تسري یافتاستاد بصورتی خستگی
یابی بدان اي است که دستهاي انسانی بسان فتح قلهدانیم که رسیدن به این فضیلتدنی بود و بخوبی میمتانت ذاتی استاد مثال ز

  .طلبدالشی سترگ را میچ
براي روح واالي ایشان آمرزش آرامشی ابدي را آرزومندم و امیدوارم بتوانم در چند صباح . ناشدنی استسفر ابدي استاد وصف

  .اي از فضائل انسانی ایشان دست یابمی به ذرهحیات خویش در این دنیاي فان

  
  98بهمن ماه 

  
  
  

 


