
6
شماره 1040  10 خرداد 1396

در 1329، در خیابان شاهپور تهران که حاال به اسم وحدت 
اسالمی شناخته می شود، به دنیا آمدم. پدرم روحانی و 
سردفتر اسناد رسمی بود. ایشان اصالتشان اصفهانی بود. 
در واقع در دوره پهلوی ِ اول اغلب فامیل ما به تهران آمده 
و ساکن این شهر شدند. نسب ما با مدرس صادقی ها و 
نورصادقی ها و میرمحمد صادقی ها و مفید ها که همگی 
از افراد تأثیرگذار در حوزه سیاست و مذهب بوده اند، 
یکی است. پدرم با وجود اینکه سابقه فعالیت سیاسی 
مشهودی نداشت؛ اما با سیاسیون در ارتباط بود و با 
این واسطه، فعالیت هایی داشت. حتی من چند باری که 
شهید آیت اهلل بهشتی و امام موسی صدر به منزلمان آمدند، 
به خاطر می آورم. البته این خاطرات مربوط می شود به 
دورانی که ما از خیابان شاهپور به خیابان فخرآباد نقل 
مکان کرده  بودیم. آن منطقه در آن زمان مرکز زندگی و 
فعالیت های سران جبهه ملی بود. من با خیلی از فرزندان 

این افراد در دبستان پیشرو هم کالس بودم. 
بهترین   امریکایی   اتومبیل های  زمان  آن  می آید  یادم 
سواری های دنیا بودند و ژاپن هنوز در این عرصه به 
قدرت نرسیده بود. تازه اتومبیل های داتسون به بازار آمده 
بود و به پای اتومبیل های امریکایی نمی رسید. سران جبهه 
ملی که اغلبشان تمکن مالی خوبی داشتند، همیشه بهترین 
اتومبیل های امریکایی را سوار می شدند و ما مشتاقانه 
منتظر بودیم که ببینیم کمپانی شورلت بعد از آخرین 

مدل ایمپاال چه اتومبیلی وارد بازار می کند. 
دبیرستانی که در آن دوره متوسطه را گذراندم، کانون 
نسِل بعد مذهبی ها و سیاسی هایی بود که تأثیر بسزایی 
در جریان انقالب داشتند. از هم دوره ای هایم می توانم 
از مرحوم شهیدقندی، دکتر حدادعادل، دکترسروش و 
دکتر نهاوندیان نام ببرم اما خط مشی مدرسه علوی یا 
در واقع مرحوم استاد روزبه و علی اصغر کرباسچیان 
که به عالمه معروف بود،  این بود که مدرسه فاصله 
خودش را با سیاست حفظ کرده و تمام توانش را به 
تربیت نیرو معطوف کند. آن ها معتقد بودند که بهترین 
راه برای خدمت به جامعه، تربیت نیروی کارآمد است. 
البته این خط مشی مدرسه بود و فارغ التحصیالن این 
در حوزه  تاثیرگذار  افراد  از  بعدها  هرکدام  دبیرستان، 

سیاست و مذهب شدند.

شروع داستان پزشکی
اما درباره آشنایی من با حیطه پزشکی ماجرا از اینجا 
شروع شد که عموی من متخصص اطفال بود. اولین 
پزشک خانواده ما ایشان بود. ازآنجایی که عمو، سمبل 
موفقیت در فامیل ما بود، مادر مرحومم عالقه داشتند 
که من نیز مانند ایشان پزشک شوم. دراین بین من هم 
وقتی که احترام عمو را در میان اعضای فامیل می دیدم، 
مشتاق شدم، پزشک شوم. ما شش فرزند بودیم؛ دو 
خواهر و چهار برادر. یکی از بردارهایم روحانی شد و 
حاال در دفتر مقام معظم رهبری مشغول به کار است. 
برادر دیگرم تاجر شد و دیگری هم مهندسی برق خواند 

و من هم پزشکی را انتخاب کردم.

 ورود به دانشگاه پهلوی )شیراز(
در 1348 در دانشگاه پزشکی شیراز یا همان دانشگاه 
پهلوی  دانشگاه  قبول شدم.  پزشکی  رشته  در  پهلوی 
امریکا در  با دانشگاه های معتبر  شیراز به طور مستقیم 
ارتباط بود. ازآنجایی که فارغ التحصیالن می توانستند با 
امتیاز این دانشگاه از امریکا بورس بگیرند و از ایران 
برای تحصیل مهاجرت کنند، تعداد متقاضیان برای قبولی 

در این دانشگاه زیاد بود.
ما هم یک گروه بودیم از دبیرستان علوی که برای رفتن 
به دانشگاه پزشکی شیراز برنامه ریزی کردیم. من و دکتر 
بهار باستانی که حاال در دانشگاه سنت  لوییز استاد است 
و دکتر شناسا که در کالیفرنیا متخصص قلب هستند از 

دبیرستان علوی به دانشگاه شیراز رفتیم. 
این دانشگاه کاماًل به سبک امریکایی اداره می شد. محیط 
خلوتی داشت با کتابخانه ای مجهز و سلف سرویس 
بسیار خوب. هر دانشجو برای خودش یک اتاق داشت 
نبود. دانشگاه  از شکل خوابگاه های مرسوم  و خبری 
پهلوی شیراز تسهیالت ویژه ای داشت. خانواده  برای 
من پول می فرستادند؛ اما بااین وجود به دلیل اینکه شاگرد 
پهلوی  بنیاد  از  تومان  ماهی صدوپنجاه  بودم  ممتازی 

بورسیه می گرفتم و صدوپنجاه تومان هم وام دانشجویی 
داشتیم. صدوپنجاه تومان به پول آن دوران می شد حدود 

بیست وپنج دالر که پول کمی هم نبود. 
در آن  سال ها اوج هیاهوی انقالب نیز بود و مرکز مبارزات 
انقالبی تهران بود. تنها مشکل این دانشگاه این بود که 
شهر شیراز کاًل شهری سیاسی نبود و شور انقالب به آن 
شکل که در تهران دیده می شد، در آنجا وجود نداشت. 

دکتر شریعتی جاذبه سیاسی 
برای ما یکی از جاذبه های سیاست، دکتر شریعتی بود 
که از سال 1349 تا 1352 در حسینیه ارشاد به شکل 
مرتب سخنرانی داشت. ما شانزده ساعت در اتوبوس 
می نشستیم و از شیراز به تهران می آمدیم تا پای سخنرانی 
دکتر شریعتی بنشینیم. البته این فقط ما نبودیم که تشنه 
این سخنرانی ها بودیم و برایش سختی های این سفر را 
به جان می خریدیم. از همه جای ایران به این سخنرانی ها 
می آمدند. به هرحال قدرت سخنوری دکتر شریعتی کم نظیر 
بود. به یاد می آورم یک بار ماه رمضان بود و ساعتی هم 
از افطار گذشته بود؛ اما حتی یک  نفر از افرادی که در 
حسینیه ارشاد نشسته بودند، حین سخنرانی دکتر از آنجا 
خارج نشد. این ارتباط ما با مرکز تا انقالب و ورود امام 
به تهران حفظ شد. در ابتدا قرار بود امام روز 8 بهمن57 
به تهران بیایند. ما از شیراز به سختی خودمان را به تهران 
رساندیم اما دولت بختیار اجازۀ ورود به امام را نداد و 
آمدن امام به تعویق افتاد. ما به شیراز برگشتیم و چند 
روز بعد وقتی که دوباره زمزمه آمدن امام جدی شد، 
یعنی روز 12بهمن، مجدداً خودمان را به تهران رساندیم. 
شرایط تحصیل ما در دانشگاه پهلوی شرایط خاصی بود. 
رئیس بخش داخلی دانشگاه تگزاس سه ماه به دانشگاه ما 
می آمد و هم تدریس می کرد و هم بیمار ویزیت می کرد. 
از آنجایی که دانشگاه کاًل به زبان انگلیسی بود و از همان 
ابتدا همه دروس باید به زبان انگلیسی تدریس می شد، 
این سه ماه می توانست برای ما سرشار از تجربیات علمی 
باشد. از صبح تا عصر کالس داشتیم و شب ها برای 
عقب نماندن ساعاتی درس زبان انگلیسی می خواندیم. 
دو استاد آلمانی هم در دانشگاه ما بودند که یکی آناتومی 
درس می داد و دیگری پاتولوژی. این دو استاد در تمام 
طول دوران تحصیل من در دانشگاه شیراز به تدریس 
مشغول بودند و بعد از انقالب به کشورشان برگشتند. 
در واقع حقوقی که به هیأت علمی دانشگاه پهلوی شیراز 
در آن زمان پرداخت می شد، با حقوقی که همین افراد 
در کشور هایشان می گرفتند، تفاوتی نمی کرد. همین بود 
که استادان مختلف از اقصی نقاط جهان به این دانشگاه 
می آمدند و چند ماهی تدریس می کردند. شیراز هم مهد 
تمدن و فرهنگ و تاریخ بود و هم آب وهوای خوبی 
داشت. همه این ها باعث شده بود که استادان خارجی 

مشتاق حضور در این دانشگاه باشند.
من ورودی سال 1348 بودم و سرانجام در 1356 دوره 
پزشکی عمومی را در دانشگاه شیراز به اتمام رساندم. در 
این ایام در کل دانشگاه پزشکی نفر دوم شدم. باوجود این 
فکر من و باقی دوستان هم دانشگاهی بیشتر به تهران 
معطوف می شد. تهران محل برخوردهای سیاسی بود و 
ما می خواستیم هر طور که هست، خودمان را به آنجا 
برسانیم. دکترمسیح  هاشمی و دکتر منصوری که در تهران 
بودند، به زندان افتاده  بودند و از این نظر، ما که از مرکز 

دور بودیم، احساس دورافتادگی می کردیم. 

شیراز قطب چشم پزشکی ایران
درباره دانشگاه شیراز باید به اهمیت استادان بزرگ ایرانی 
هم اشاره کنم. به هرحال دانشجویان پزشکی به شدت متأثر 
از استادان خودشان هستند. حاال اگر یکی از این استادان 
دکترخدادوست باشد، دیگر حتماً آن  دانشجو رشته دیگری 
غیر از چشم پزشکی انتخاب نخواهد کرد. در دانشگاه 
برجسته تر  بخش ها  باقی  از  بخش  دو  شیراز  پزشکی 
بودند. اولی بخش داخلی بود که دکتر رستگار و دکتر 
اسماعیل بیگی آنجا بودند و دیگری بخش چشم پزشکی 
که زیر نظر دکتر خدادوست و دکتر امیرالری و دکتر 
اشرف زاده اداره می شد و همگی از اعضای بورد تخصصی 
امریکا بودند. عالقه من به دکترخدادوست و عنایت دکتر 
به من باعث شد که من هم چشم پزشکی را انتخاب کنم.
در آن زمان قطب چشم پزشکی ایران، شیراز بود. با وجود 
امثال دکتر شمس و شاگردانشان در تهران، روش های 

مدرن دکترخدادوست و دکتر اشرف زاده باعث شده بود 
که بیماران از تهران برای عمل شبکیه به شیراز بروند.به 
همین دلیل بود که در آن ایام فکر رفتن از ایران به ذهن 
من خطور نمی کرد، چون هر آن چیزی را که قرار بود 
خارج از مرزهای این مملکت فرا بگیرم، می توانستم 

در جوار دکترخدادوست و دکتر اشرف زاده بیاموزم.
از دیگر برنامه های دکتر خدادوست در دانشگاه شیراز 
این بود که به واسطه تحصیل و شناخته شدن  ایشان در 
دانشگاه جان هاپیکنز، قراردادی بین دو دانشگاه منعقد 
شده بود. طبق این قرارداد دو دانشگاه می توانستند از 
هم رزیدنت بگیرند. فقط چون تعدد بیماران در ایران 
نسبت به امریکا بیشتر بود، این شرط گذاشته شده بود 
که رزیدنت های آن ها، دو ماه به شیراز می آمدند و در 
جریان جراحی های مختلف قرار می گرفتند و از طرف 
دیگر رزیدنت های ما یک سال به امریکا و دانشگاه جان 
هاپیکینز می رفتند. قراردادی بسته شده به این شکل بود 
که در هر دو صورت، هزینه ها با دانشگاه جان هاپکینز 
بود که  همین  دقیقاً  قرارداد هم  این  نکته جالب  بود. 
هزینه هر دو گروه دانشجو، چه دانشجوهای آن ها و چه 

دانشجوهای ما، با دانشگاه جان هاپکینز بود. 
دکتر خدادوست معتقد بود که رزیدنت ها باید بروند 
و  مستقل  مکانی  در  و  از بخش چشم پزشکی  خارج 
با امکانات کامل کار کنند و تجربه به دست بیاورند. به 
همین دلیل بخشی مستقل با وسایل و امکانات کامل 
جراحی چشم در بندر لنگه و بخش دیگری نیز در شهر 
الر برای این کار تجهیز کردند. به این ترتیب ما دو ماه در 
بندر لنگه بودیم و دو ماه در الر تا بتوانیم تجربه کاملی 
کسب کنیم. این همان چیزی بود که بعدها وقتی دکتر 
ملک زاده وزیر بودند، به همراه معاونشان دکتر فرتوک زاده 
با عنوان طرحی یک ماهه باب کردند. اما خب تفاوت 
طرح دکتر خدادوست با این طرح در این بود که ما در 
آن ایام با امکانات و تجهیزات کاملی در بخش ها مواجه 
بودیم و همچنین در آن دو ماه، حقوق یک متخصص 
را می گرفتیم که دقیقاً یادم است ماهی 23هزار تومان 

بود. یعنی بعد از دو ماه با پول آن دوران می توانستیم 
یک پیکان بخریم! اما بعدها دیگر این امکانات نبود.

من در زمان دستیاری و طی دوره تخصص، در 1358 
ازدواج کردم. همسرم در آن زمان دانشجوی جامعه شناسی 
دانشگاه شیراز بود. ایشان اهل مزینان و کهک در اطراف 
سبزوار و از اقوام دکتر شریعتی است.انقالب اسالمی 
وقفه ای در جریان رزیدنتی من ایجاد نکرد. حتی در زمان 
انقالب فرهنگی که دانشگاه ها به حالت تعطیل در آمدند، 
من در دوره بالینی بودم و کارم در بیمارستان ها بود. در 
طی فاصله سال های 1356 تا 1359 رزیدنت بودم و بعد 
از آن نیز به خدمت سربازی رفتم و تا 1361 سرباز بودم.

و جنگ شروع شد
روز 29شهریور1359 جنگ تحمیلی شروع شد و من 
که هنوز سه روز هم از گرفتن تخصصم نگذشته بود، 
روز 2مهر به همراه دکتر ملک زاده، مرحوم دکتر محمد 
ابراهیم فقیهی که بعد ها در شیراز ترور شدند و حاال 
بیمارستانی نیز به نامشان است و دکتر سلمان سروش، 
داوطلبانه با یک هلی کوپتر به اهواز و بعد هم به خط 
مقدم رفتیم. ضعف پزشکی در آن ایام به شدت حس 
می شد و ما که چشم پزشک بودیم، بیشتر به دکتر سروش 
و دکتر فقیهی که ارتوپد بودند، کمک رسانی می کردیم. 
باعث سرازیرشدن  ایران  به  ناجوانمردانه عراق  حمله 
سیل نیروهای مردمی به منطقه شده بود. روز اول که 
ما به اهواز رسیدیم، تعداد نیروهای داوطلب که به هر 
طریقی خودشان را به آنجا رسانده بودند، آن قدر زیاد بود 
که شب را در گوشه و کنار خیابان ها می گذراندند. یکی 
شلوار نظامی داشت و اورکت نداشت. دیگری اورکت 
داشت و شلوار نداشت. یکی با برنو و دیگری با کلت 
آمده بود. میگ های عراقی که بر فراز اهواز به پرواز در 
می آمدند، همین مردم پرشور با برنو و کلت به سمتش 
تیراندازی می کردند. ارتش عراق طی دوسه روز تا دب 
حردان که چند کیلومتری اهواز بود، آمده بود و مردم 

درنهایت با درست کرد ن و بستن آب به بیابان ها، جلوی 
پیشروی نیروهای عراقی را گرفتند. ما بعد از سه هفته 
به تهران برگشتیم و من در بیمارستان 504 ارتش در 
چهارراه قصر در جایگاه متخصص چشم، به خدمت 
سربازی رفتم. در آن مدت طی چند مأموریت یک ماهه و 
دوماهه به بیمارستان 576 اهواز اعزام شدم. این بیمارستان 
هم به دلیل حمله عراق تخریب شده بود و ما در کمپ 
نیوساید شرکت نفت مستقر شده بودیم. عالوه بر بیماران 
آسیب دیده که در آن ایام داشتیم، من تعداد زیادی سرباز 

یا درجه دار عراقی را نیز جراحی کردم. 
باید بگویم که خوشبختانه بسیاری از مجروحانی که 
در بیمارستان 504 و 576 ارتش جراحی کردم هنوز 
هم به من مراجعه می  کنند. در آن دوران باید یک طرح 
سه ساله را می گذراندیم که خدمت سربازی من دو سال 
از این طرح سه ساله محسوب می شد. یک سال نیز در 
بیمارستانی در اراک بودم. هفته ای دو روز نیز خود را به 
بیمارستان لبافی نژاد می رساندم و در آنجا خدمت می کردم.

سفر به امریکا برای گذراندن دوره فوق تخصصی
بعد از آن در 1363 )1984( برای طی دورۀ فوق تخصصی 
به صورت داوطلبانه و بدون گرفتن هیچ بورسی به امریکا 
رفتم. طی دو سال، یعنی 1984 تا 1986، دوره فوق تخصصی 
شبکیه را در دانشگاه ییل گذراندم. زمانی که یک سال 
اول دوره فلوشیپم سپری شد، رئیس دانشگاه ییل به دلیل 
استعدادی که در من دیده بود و همین طور رفتاری که با 
بیماران داشتم از من خواست تا یک سال دیگر نیز آنجا 
بمانم. آن  زمان حقوق یک فلوشیپ را از آن دانشگاه 
می گرفتم که در حدود 15هزار دالر در سال بود. این 
مبلغ برای گذران زندگی من که همراه همسر و فرزندم 
به امریکا رفته بودم و پسر دومم نیز تازه به دنیا آمده بود، 
اما باوجوداین من درخواست اضافه  نبود.  مبلغ کمی 
حقوق کردم و رئیس دانشگاه حقوق 20هزار دالر در 
سال را پیشنهاد داد، باز هم گفتم کم است و آن ها گفتند 

با دکتر سیدمهدی مدرسی زاده پس از 30سال تدریس و طبابت 

تربیت بیش از 200 چشم پزشک و 70 فوق تخصص شبکیه

نیمنگاه

خالصه ای از کارنامه 
علمی سیدمهدی 

مدرس زاده
 متولد 1329 در تهران .متاهل و دارای سه فرزند

در حال حاضر استاد چشم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و رئیس مرکز تحقیقات چشم 

تحصیالت ابتدایی و متوسطه : دبستان پیشرو تهران . دبیرستان 
علوی تهران

تحصیالت عالی: 
سابق(   )پهلوی  شیراز  دانشگاه   – پزشکی  دانشکده   

1348 -1356
تخصص چشم پزشکی دانشگاه شیراز  1356-1359

دوره فلوشیپ در بیماریها و جراحی شبکیه و زجاجیه در 
دانشگاه ییل  )yale(آمریکا  1984-1986

 مدارک تحصیلی: 
 پزشکی عمومی

ECFMG مدرک استاندارد 
 بورد تخصصی چشم پزشکی

 مدرک فلوشیپ چشم پزشکی از دانشگاه ییل آمریکا
 عضو هیئت علمی از سال 1365 تاکنون 

)از سال 1384 به بعد  رتبه استادی داشته ام(
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از 

1377-1384
رئیس مرکز تحقیقات چشم از سال 1388 تاکنون 

عضو هیئت تحریریه مجالت مختلف چشم پزشکی
ارزشیابی چشم پزشکی )هیئت  عضو هیئت ممتحنه و 
بورد( در وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی از 

سال 1369 تا 1393 .
رئیس گروه ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی از 1394 

تا کنون 
افتخارات

استاد نمونه دانشگاه در سال 1379
محقق برتر چشم پزشکی در کنگره چشم پزشکی 1384

 )Ophthalmology( داور مقاالت مجله چشم پزشکی آمریکا
در سال 1385

برنده جایزه بین المللی آکادمی چشم پزشکی آمریکا در زمینه 
آموزش چشم پزشکی در سال 2009

 2009 – International Education Award
برنده جایزه پژوهنده بین المللی چشم پزشکی از آکادمی چشم 

پزشکی آمریکا در سال 2011
 International Ophthalmology Scholar Award

2011 –
زبانها : فارسی، انگلیسی و عربی

مقاالت :
 63 مقاله چاپ شده در مجالت بین المللی و اکثرا در مجالت 

آمریکایی 
دارای H ایندکس 11 بین المللی

23 مقاله چاپ شده در مجالت چشم پزشکی ایرانی
تالیف یک کتاب تحت عنوان » نگهداری و کاربرد صحیح 

لوازم ظریف چشم پزشکی.«
تالیف سه فصل در کتابهای چشم پزشکی ) فارسی (

فعالیت در آموزش چشم پزشکی 
نقش موثر در تربیت بیش از یکصد و پنجاه رزیدنت دستیار 
چشم پزشکی و بیش از پنجاه و پنج فلو در رشته فوق تخصصی 

شبکیه و زجاجیه.


