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پيش گفتار

"...خدادوست و مشعل فروزاني كه به ما سپرد دكتر "

بودم، جـاي خـالي نـام در تمامي ساعاتي كه مشغول ترجمه كتاب حاضر
بزرگـانعلي اصغرخدادوست را دربين سـاير   دانشمند ارزنده كشورم دكتر

اوايـل دي مـاه بـود كـه تصـميم. عرصه چشم پزشكي احساس مي كردم
. اثـر حاضـر بنگارنـد    گرفتم تا از ايشان درخواست كنم كه مقدمـه اي بـر  

اســتاد، ايــران نبــود و درخواســتم را بــه اطــالع دوســت گرامــي و همــراه
شدم كـه هميشگي استاد، آقاي سميع پور رساندم، ولي متأسفانه خبر دار

به همت ايشان، بخش هايي از ترجمـه بـر. در بستر بيماري هستنداستاد 
بالين ايشان خوانده شد، مورد توجهشان قرار گرفت و قول مسـاعد دادنـد

همچنـان. آن بنگارند كه به محض رفع كسالت ديباچه اي به قلم خود بر
.پيگير وضع جسمي ايشان بودم از راه دور

.دو ماه گذشت
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سـاحل آبهـاي نيلگـون خلـيج ال قـدم زدن بـر  اسفند، در ح 20صبحگاه
پروفسـور. هميشه فارس درجزيره كـيش بـودم كـه خبـر شـوكه ام كـرد      

عميق دريا خيـره شـدم، نسـيمي به امواج آرام و. خدادوست آسماني شد
پهناي آسـمان مـي درخشـيد و مرغـان آفتاب بر. دلنشين در جوالن بود

حاال ايران يكي از نمادها و و. دريايي بر گوشه ي آسمان اوج گرفته بودند
به فكـر فـرو. جهان چشم پزشكي يكي از پيشگامانش را از دست داده بود

پروفسور خدادوسـت در. درگذشت وي صرفاً يك فقدان فيزيكي بود. رفتم
حالي جهان خاكي را ترك گفت كه نام بزرگ و دستاوردهاي ارزشمندش

و خوشا به. واهد ماندبراي هميشه در اين حوزه از دانش بشري جاودان خ
همانـا بـراي. سعادت او كه اين چنين شكوهمند دارفاني را وداع مي كـرد 

انسان دوستي و خدمات ارزنده اي كه وي از خود به جاي گذاشت، بهشت
.پاداش كوچكي خواهد بود

. در شيراز چهـره بـه جهـان گشـود     1314دوست در سال  علي اصغر خدا
دبسـتان دبيرستان به عنـوان آموزگـار  پس از پشت سرگذاشتن دبستان و 

در آزمون ورودي 1333چندي بعد در سال . در داراب مشغول معلمي شد
بـا تالشـي مجدانـه دانشكده پزشكي شيراز با درجه ممتاز پذيرفته شـد و 
يـك سـال پـس از . دوره شش ساله پزشكي را بـا موفقيـت سـپري كـرد    
در بيمارستان نمازيگذراندن دوره دستياري چشم، گوش و حلق و بيني 

شيراز مورد توجـه اسـاتيدش قـرار گرفـت و از طـرف دولـت وقـت بـراي
هوش سرشـار و پشـتكار  . گذراندن دوره تخصصي راهي اياالت متحده شد

شبانه روزي وي در آن جا هم مورد توجه قرار گرفت و پس از يكسـال در
كيشبه عنوان اولين و تنها دستيار خارجي در بخش چشم پز 1341سال 

خدادوست در پايان دوره دكتر. پذيرفته شد دانشگاه پرآوازه جانز هاپكينز
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. سه ساله دستياري بهترين دستيار مركز چشم پزشكي ويلمر شناخته شد
علوم  اين دوران به موازات تحصيل در علوم باليني به طور فعال در وي در

بعـد در   چنـدي . پايه هم تحقيق مي كرد و مقاالت متعددي را منتشركرد
 عليرغم درخواست هـاي مكـرر اسـاتيدش در دانشـگاه جـانز      1347سال 

مقـام   هاپكينز راهي ايران شد و دربخش چشم پزشكي دانشگاه شـيراز در 
 معلم سـاده ي دبسـتان داراب حـاال يكـي از    . استادي مشغول فعاليت شد

بود، كه خالصانه به ياري هم وطنـانش   شهير كشور پزشكان چيره دست و
رق ملـي    "عشقي دروني كه وي آن را  . ي نقاط ايران شتافته بوداز اقص عـ

وي اولين پيوند موفقيت آميز قرنيـه را در ايـران انجـام داد و    . مي ناميد "
يـك سـال    اعتبار وي به حدي بود كه. بود شورپايه گذار اين جراحي در ك

 پس از بازگشتش به شيراز، رييس بخـش چشـم پزشـكي دانشـگاه جـانز     
به شيراز آمد و يك قرارداد مبادلـه دسـتيار مـابين بخـش هـاي       هاپكينز

اين گونه بود كـه در مجـامع   . چشم پزشكي اين دو دانشگاه به امضا رسيد
علمي اياالت متحده بخش چشم دانشگاه شيراز به عنوان يك مركز معتبر 

  .پذيرفته شد
خدادوست هر دو سال يـك بـار بـه عنـوان      دكتر 1359تا  1347از سال 

هـاپكينز بـه ادامـه     اد مدعو شش ماه را در بخش چشم دانشگاه جـانز است
برنامه هاي تحقيقاتي مي گذراند و طي اين مدت چندين بار براي انتقـال  
تجربيات ارزشمندش به كشورهايي مانند چين، تركيه، سوريه، عمان، پرو، 

عـازم آمريكـا    1359دكتر خدادوست در سال . ايتاليا دعوت شد اكوادور و
هـاپكينز مشـغول    و به عنوان استاد تمام، دربخش چشم دانشگاه جانزشد 

به عنوان استاد و رييس بخش چشم دانشگاه  1361در سال  او. به كار شد
ايراني با تمام وجـود   با اين حال همواره او به ايران و. سيسيل انتخاب شد
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مي گشت و بار به ميهن خود باز مي ورزيد و به طور مكرر سالي دو عشق
مراكز شـيراز و تهـران شـركت مـي در فعاليت هاي درماني و آموزشي در

 .كرد
وي آرزو داشت تا بزرگترين و مجهزترين بيمارستان چشم خاورميانه را در
ايران راه اندازي كند، اگرچه دراين راه از هميـاري سـايرين محـروم مانـد

بيمارستان فوق تخصصي چشـم پزشـكي 1368ولي موفق شد تا در سال 
خدادوست را در شيراز به بهره برداري برساند، مركزي كه هـم اكنـون بـه
عنوان يكي از قطـب هـاي چشـم پزشـكي در كشـور و حتـي كشـورهاي

دكترخدادوست در سـال. مشغول به كار مي باشد همسايه شناخته شده و
مركز چشم پزشكي كنتيكت را در شهر نيوهيـون آمريكـا تأسـيس 1371
.كرد

به عنوان يك شخصـيت بـين المللـي كـه در چنـدينپروفسورخدادوست 
كشور مشغول درمان و پژوهش بـر بيماريهـاي قرنيـه بـود، بارهـا توسـط
مراجع علمي جهان لقب بهترين جراح پيوند قرنيه را بـه خـود اختصـاص

پيونــد قرنيــه انجــام داده و درتعــداد بســياري از 5000وي بــيش از . داد
.اعي داشته استتشريك مس نيز جراحيهاي چشمي ديگر

به پاسداشت تحقيقات و تالش هاي مجدانه ي وي در درك مكانيسـم رد
khodadoust lineپيوند قرنيه، يكي از نشانگان رد پيوند به افتخار وي 

(ســازمان علمــي، فرهنگــي ملــل متحــد 1393در ســال . نامگــذاري شــد
طي آيين نكوداشتي بـه پـاس خـدمات علمـي و اجتمـاعي ايـن) يونسكو

.شمند برجسته ايراني، از او در شيراز تجليل به عمل آورددان
سالگي 82در سن  1396اسفند  19پروفسور خدادوست بامداد سه شنبه 

.اياالت متحده درگذشت در
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خدادوست بر اين باور بود كه يگانه رسالت آدمي، انتقال آموخته هـا دكتر
فروزان و روشنگر دست بهو فضايلي است كه نسل به نسل چونان مشعلي 

.صلي رسانده شود؛ سعادت نوع بشردست خواهد شد تا به سرمنزل ا

 خليليان احمدرضا دكتر
1396اسفند


