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به ساخت خانه پوست بم 
افتخار می کنم

  به دلیل اینکه اولین مرکز تخصصی آموزش و پژوهش 
بیماری های پوست همین مرکز ماست،بنابراین متقاضیان 
زیادی هستند که می خواهند به اینجا بیایند و آموزش 
ببینند. متخصصین پوست جوان از کشورهای مختلف 
از انجمن بین المللی پوست به ما معرفی می شوند و 
از سه ماه تا یک سال در مرکز ما و کلینیک اینجانب 
دوره تکمیلی می بینند. چون در بین تمام کشورهایی که 

این دوره را ارائه می دهند مرکز ما رتبه اول را داشت 
به  استاد  بهترین  بین المللی در هند جایزه  در کنگره 
اینجانب تعلق گرفت. همچنین به مناسبت همکاری 
با دانشگاه Franche Comte فرانسه  که مرکز ما 
داشته است 4 سال قبل به اینجانب استاد افتخاری این 

دانشگاه اعطاء شد.
نفر اولی بودم که مرکز تحقیقات پوست را در کشور 
پایه گذاری کردم که خوشبختانه در وزارتخانه و رده بندی 
مراکز تحقیقاتی بالینی سومین رتبه را در کشور و در 

بین 270 مرکز دارد.
همین طور انجمن پوست که سال ها فعالیتش متوقف 
بود را راه اندازی کردیم و فصلنامه پوست و زیبایی 
راه اندازی شد. همیشه تأکید ما بر کار مشترک است و 

مرکز ما با جاهای دیگری که وابسته به پوست هستند کار 
می کنند و هرروز این ارتباطات گروهی بیشتر می شود.
سپید: آقای دکتر انگیزه شما برای این همه زحمتی 
که کشیدید و  روحیه خستگی ناپذیری تان چیست؟
اول عنایت خداست که آدم را عالقه مند می کند و این 
حقیقت که من مردم را دوست دارم و دوست داشتن 

تمام نشدنی است.
. من خدا را شاکرم که چنین همکارانی دارم و این 
برای من بسیار ارزشمند است. من همه همکالسی ها 
و همکارانم را از کل دنیا یک جا جمع کردم و سه بار 
گردهمایی گذاشتم. همه با اشتیاق منتظرند که ببینند 
برخی  حتی  می شود.  برگزار  زمانی  چه  بعدی  دفعه 
پیشرفته  کشورهای  در  می آیند.  امریکا  از  دوستانم 

دانشگاه را  دانشگاه هستند  فارغ التحصیل  کسانی که 
برای همیشه ترک نمی کنند. بودجه زیادی از دانشگاه 
هاروارد را فارغ التحصیالن آن تقبل می کنند. به نظرم 
به دانشگاه محل تحصیل خود  باید  دانش آموختگان 

وابستگی داشته باشند.
را  تاکنون کرده اید که شما  سپید: چه کار دیگری 

راضی کرده باشد؟
یکی دیگر از کارهایی که به آن افتخار می کنم ساخت 
یک خانه پوست در بم است که بعد از زلزله در آنجا 
ساختم و البته یک خانه پوست هم در شهرستان هریس 

ان شاءاهلل احداث خواهیم کرد.
سپید: در سن 81سالگی خواسته تان از خدا چیست؟

خداوند همه چیز به من داده است. طلب دیگری ندارم 

فقط امیدوارم ساختمان جدید البراتوار به صورت مدرن 
درست شود.

در یک نگاه

با یحیی دولتی بنیانگذار مرکز تحقیقات  پوست و جذام پس از نیم قرن طبابت

به معنای واقعی »یک استاد نمونه«

بزرگداشتی برای پنجاه سال خدمت
آبان ماه سال 93 همزمان با ۸0 سالگي دکتر یحیي دولتي، مراسم نکوداشت 50 سال تالش آموزشي، 

پژوهشي و اجتماعي این استاد برگزار شد.در این مراسم اساتید زیادی سخنرانی کردند .
دکتر ایرج فاضل، رئیس مجمع انجمن های علمی علوم پزشکی کشور و رییس جامعه جراحان یکی 
از کسانی بود که در این مراسم سخنرانی کردوگفت:» دکتر دولتی فردی نیست که کسی او را نشناسد 
و من هر چه درباره او بگویم کم است، اما باید بررسی شود که چطور می شود یک فرد این قدر 
قد می کشد و همه چشم ها متوجه او می شود.. ایشان انسانی بی نظیر است که همیشه آماده است 
به دیگران خدمت کند و رفتار ایشان با همه توأم با تواضع و فروتنی است، ایشان استادی فرزانه، 
معلمی کم نظیر و پژوهشگری خستگی ناپذیر است که تمامی این ها را در باالترین مرحله آن دارد.«

دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نیز در این مراسم گفت: دکتر دولتی واقعا 
انسانی متدین و مؤمن است و اولین شناخت من از ایشان به زمان بازگشت من از آمریکا به ایران 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی برمی گردد که من با ایشان در انجمن اسالمی پزشکان دیدار داشتم، 
البته عضویت ایشان در انجمن اسالمی پزشکان بعد از انقالب نبود بلکه زمانی آنجا فعالیت  می کرد 
که مسئوالن دولت ستم شاهی نظر مثبتی به اسالم نداشتند. من از همان اولین دیدار، آثار تعهد ایشان 
به آموزه های دینی را دیدم و زندگی ایشان به طور مستمر بر همین مبنا بوده است و ایشان فردی 

متعهد به نظام، اسالم و والیت مدار است.«
وی افزود: »دکتر یحیی دولتی در طول زندگی خود هم به علم ادیان و هم علم ابدان توجه کرده اند 
که این نشانه توجه زیاد ایشان به اسالم است. ایشان همت باال داشتند و کار عظیم ایشان تعلیم 
و تربیت بوده است که در اسالم به آن توجه می شود، کار استاد تربیت و پرورش شاگردان بوده 

است و شخصیت ایشان به گونه ای است که دیگران را به دنباله روی از خودش ترغیب می کند.«
دکتر مرندی به کارهای اجتماعی و فرهنگی دکتر دولتی هم اشاره کرد و گفت: »به غیر از فعالیت های 

پزشکی، ایشان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی زیادی دارند، اما مهمترین خصلت ایشان جنبه خلیق 
بودن و مثبت بودن است که همه از او انرژی می گیرند که این هم از ویژگی  بسیار خوب توکل ایشان 
است، بسیار دلسوز و متواضع هستند که باید همه از آن درس بگیرند، ایشان هیچگاه از پیشکسوتان 
خود غفلت نکردند و بسیار خدوم به مردم، جامعه پزشکی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

بودند و باقیات صالحات زیادی در علوم پزشکی و اجتماعی از خود باقی گذاشته اند.«
وزیر اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ذکر خاطره ای از دکتر دولتی، گفت: 
»هنگامی که من وزیر بهداشت بودم، ایشان نزد من آمدند و مقداری پول برای ایجاد خانه بهداشت 
در مناطق محروم مرزی در اختیار من گذاشتند و من هم دستور دادم تا این خانه بهداشت را در 
یکی از محروم ترین مناطق کرمانشاه در نقطه مرزی احداث کنند و بعداً متوجه شدم که ایشان در 
کارهای خیر این چنینی زیادی مشارکت داشته و یک خانه بهداشت هم در مناطق محروم همدان 

احداث کرده  است.«
دکتر بیژن دولتی متخصص درماتولوژی و بیماری های پوست هم درباره خصوصیات پدر خود 

درنگ

  روحانی روستا به پدر پیشنهاد کرد که برایش نام 
یحیی را برگزینند. او به پدر خاطرنشان کرد که یحیی 
به معنی »حی« است یعنی زنده خواهد ماند و اینکه 
تو نیز همچون زکریای نبی در کهنسالی صاحب فرزند 
پسری شدی، پس نامش را یحیی بگذار. دست روزگار 
پیش بینی های روحانی روستا را جامه عمل پوشاند و او 
زنده ماند. گردش روزگار پسربچه داستان ما را تبدیل 

کرد به دکتر یحیی دولتی.
مادرش مریم و پدرش سلیمان صاحب 13 فرزند بودند، 
بااین حال دست روزگار پی درپی آن دورا عزادار بچه ها 
می کرد. از خانواده پرجمعیتش فقط 4 دختر از گزند 
روزگار در امان ماندند. پس از مدتی پدرش، نگران و 
در هراس از تنهایی دوران پیری، با مادرش به درد دل 
نشست و غصه اش را برای او آشکار کرد. مادرش طبق 
باورها و سنت های عهد خود، بر آن شد که شوهرش 
ازدواج موقت کند تا شاید صاحب فرزند پسری شود. 
همسر دوم را خود مادرش برگزید و شش ماه را برای 
زمان ازدواج تعیین کرد. ازقضای روزگار در همین 
نیز  باردار شد و شش ماه پس از او  دوران مادرش 
همسر دوم پدرش باردار شد و یحیی به دنیا آمد و 

برادرش شش ماه پس از او.
هنگامی که نوزاد بود مادر به سبب باورها و اعتقادات 
پاک و معصومانه قلبی اش بدون وضو به او شیر نمی داد. 
هنگامی که خردسالی بیش نبود، بخشی از موهای سرش 
را کوتاه نمی کرد، زیرا نذر کرده بود در اولین سفرش 
به مشهد مقدس آن را کوتاه کند. در اولین سفرش 
به مشهد، پس از کوتاه کردن موهایش هم وزن آن را 

طال و نقره به حرم مطهر امام رضا )ع( تقدیم کرد.
یحیی دولتی، سال 1313 در روستای فامنین )شهر فامنین 
کنونی( در 60 کیلومتری جاده ساوه- همدان به دنیا 
آمد. به علت تغییر محل زندگی از همدان به تهران و 
همچنین به دالیل دیگری تا 12سالگی به مدرسه نرفت، 
اما در همان زمان خودش در منزل درس می خواند.
)هر میهمان باسوادی که به خانه ما می آمد تا درسی 
از او نمی آموختم رهایش نمی کردم، به طوری که قبل 
از اینکه به مدرسه بروم می توانستم کتاب بخوانم. من 
بشناسم کتاب هایی  را  الفبا  آنکه حروف  بدون  حتی 

مثل گلستان سعدی را می خواندم(.

سپید:  شما بعد از 12 دختر به دنیا آمدید؟
آن 12 کودک دختر نبودند پسر هم بودند اما می مردند 

فقط 4 دختر زنده ماندند.

سپید: در حال حاضر چند خواهر و برادر هستید؟
از چهارخواهری که از من بزرگ تر هستند سه تن مرحوم 
شدند و چهارمی سایه اش بر سر من هست. یک برادر 
ناتنی هم دارم که 6 ماه جوان تر از من است و الحمداهلل 

در قید حیات است.

سپید: علت اینکه تا 12 سالگی درس نخواندید چه بود؟
سال اول ابتدایی را در شهر فامنین به مدرسه رفتم سال 
دوم مصادف بود با جنگ جهانی دوم. پدرم یک کارخانه 
شوره پزی با درآمد زیاد داشت و از آن یک گله بزرگ گوسفند 
تهیه کرده بود. جنگ که تمام می شود دیگر شوره پزی مصداق 
نداشت. ایشان ورشکسته می شود و به تهران مهاجرت می کند 
که همزمان با شروع سال تحصیلی دوم ابتدایی من بود، 
چون مدتی از شروع سال تحصیلی گذشته بود مسئوالن 
مدرسه من را ثبت نام نمی کنند؛ بنابراین در منزل می مانم 
اما هر فرد باسوادی که به منزل ما می آمد تا درس از او 

نمی گرفتم او را رها نمی کردم به طوری که بدون شناسایی 
الفبا کتاب می خواندم تا سن دوازده سالگی که به اکابر می روم 
که همان مدرسه بزرگساالن بود. آنجا من جوان ترین فرد 
مدرسه بودم و موفق به کسب پایان تحصیالت اکابر که 
چهارم ابتدایی است شدم و بقیه تحصیالتم را به صورت 

شبانه گذراندم چون روزها کار می کردم.
  با به پایان رسیدن کالس نهم به استخدام نیروی هوایی 
درآمدم اما به علت اینکه سنم کم بود مجبور شدم در ابتدا 
به عنوان تکنسین هنرآموز هواپیما  پایین تری  آموزشگاه 
ثبت نام کنم. سپس با گرفتن 2 سال »کبر سن« به آموزشگاه 
باالتری منتقل شدم. در این آموزشگاه با همکاری دوستان 
دیگر کالس شبانه تشکیل دادیم و بقیه درسم را خواندم 
و کالس یازده را تمام کردم که آن زمان می گفتند دیپلم 
ناقص. کالس دوازده را هم پس از فارغ التحصیل شدن 
از آموزشگاه به طور شبانه خواندم و در کنکور دانشگاه 
شرکت کرده و در رشته داروسازی دانشکده داروسازی 

دانشگاه تهران قبول شدم.
داروسازی  دانشگاه  از   133۸ سال  در  بعد  سال  پنج 
فارغ التحصیل شدم. در آن زمان شاگرداول های داروسازی 
قوانین  طبق  بگیرند.  آزمایشگاه  تخصص  می توانستند 
دانشکده داروسازی هر شاگردی که در یک درس نمره 
تجدیدی بگیرد حتی اگر معدل خوبی هم داشته باشد 
شاگرداول نمی شود؛ به همین دلیل من باوجودی که معدل 
باالیی داشتم در یک درس نمره تجدیدی گرفتم که آن هم 
داستانی دارد، بنابراین شاگرداول محسوب نشدم. بنابراین 
هفت  مدت  در  بخوانم.  پزشکی  دوباره  گرفتم  تصمیم 
سالی که در ارتش کار می کردم پزشکی هم می خواندم. 
در آن زمان یک فولکس مدل 1960 داشتم که هم محل 
تعویض لباس من بود و هم وسیله رفت و آمد من به 
دانشگاه و هم بعدازظهر به عنوان ویزیتور کار می کردم. 
داخل فولکس یک دست لباس نظامی و یک دست لباس 
شخصی بود. صبح ها بالباس نظامی می رفتم پادگان جی 
در غرب تهران و کارهای داروسازی را آماده می کردم 
و به فن ورز می سپردم؛ در جنگل نزدیک پادگان لباسم 
به همین  پزشکی،  دانشکده  و می رفتم  کرده  را عوض 
روال 7 سال طی شد. خوشبختانه هر رئیسی که عوض 
می شد من را تشویق می کرد و از کارم خوشش می آمد.
اتفاق  بودم  پزشکی  دانشکده  سوم  سال  در  هنگامی که   
شد  قرار  که  بود  این  اتفاق  آن  و  افتاد  من  برای  جالبی 
هشت نفر از فارغ التحصیالن داروسازی در ارتش برای 
از مرکز برحسب قرعه به شهرستان ها  طی دوره خارج 
اعزام شوند، قرعه ای که من برداشتم مهاباد بود. در دلم 

فاتحه ادامه تحصیل را خواندم.

سپید: چرا؟
چون باید این همه زحمتی را که کشیده بودم، رها می کردم. 

در مهاباد نمی شد بقیه دانشکده پزشکی را ادامه دهم.
یکی از دوستان صمیمی بنده که 60 سال از دوستی مان 
می گذرد قرعه اش را که تهران بود با من عوض کرد و 
گفت که اگر من بروم به مهاباد فقط دوره خارج از مرکز را 
طی می کنم اما اگر شما بروی مهاباد، پزشکی را از دست 
می دهی. به این ترتیب این واقعه به طور معجزه آسایی من را 
نجات داد. البته من معجزه هایی از این قبیل در زندگی ام 

زیاد دیده ام که این، یکی از آن ها بود.

سپید: مثاًل چه معجزه هایی؟
یک ماجرای دیگر هم که کمتر از معجزه نیست این بود 
امتحان  در  که  بودم  پزشکی  دوره  اتمام  به  نزدیک  که 
ECFMG برای رفتن به امریکا و گرفتن تخصص شرکت 

کردم و قبول شدم. در این شرایط که نمی توانستم ادامه 
تحصیل در رشته پزشکی را علنی کنم، حاال باید می گفتم 
می خواهم بروم امریکا تخصص بگیرم. در همین روزها 
رئیس محل خدمت من که در شرق تهران حوالی میدان 
پیروزی امروز بود و من در آن کار می کردم، عوض شد. 
ایشان  که  بودم  بیمار  ویزیت  مشغول  درمانگاه  در  من 
بازدیدی از درمانگاه داشتند و بعد می پرسد این نیرو، دکتر 
دولتی است؟ می گویند بله. می گوید من که شنیده ام ایشان 
داروسازی خوانده است چطور بیمار می بیند. می گویند که 
ایشان، پزشکی هم خوانده و دکتر باسوادی هم هستند و 
در ضمن آزمون تخصصی ECFMG هم قبول شده است. 
ایشان می گوید پرونده من را بیاورند و بررسی می کند و 
می بیند که سال 133۸ مدرک داروسازی گرفتم و خبری از 
اعالم پزشک بودن در پرونده من نیست. حسادت ایشان 

اقدام اصالحی  اولین  به عنوان  بیش ازحد گل می کند و 
در کادر درمانگاه، خیلی فوری نامه بلند باالیی به رئیس 
بهداری آن زمان می نویسد که معلوم نیست چگونه هفت 
سال در دانشکده پزشکی درس خوانده که هیچ انعکاسی 
 ECFMG در پرونده اش نیست و از آن بدتر در آزمون
کشور اجنبی شرکت کرده و پذیرفته شده و باید به هر 

ترتیبی که هست تنبیه شود.
بعدها من از دکتر شمس خون شناس و سپهبد ارتش آن 
زمان )اخوی پرفسور شمس چشم پزشک( شنیدم که گفتند 
آخر وقت اداری بود و داشتند آماده می شدند تا بروند که 
نامه فوری می آید و فقط کلمه ECFMG را که می بینند 
بقیه نامه را نمی خوانند و می گوید بگذارید در پرونده 
ECFMG. داستان پرونده هم این بوده که در آن زمان 
دوازده پزشک نظامی در امتحان ECFMG قبول شده 

بودند و درخواست اعزام به ایالت متحده، برای طی دوره 
تخصصی را داشتند که به خواست خدا نامه من هم آنجا 
گذاشته می شود که سیزده نفر می شویم، با این تفاوت که 
آن دوازده پزشک خودشان درخواست داده بودند و برای 

من شخص دیگری درخواست تنبیه کرده بود.
نامه ای برای  ایشان هم که مرد بسیار نیک نفسی بودند 
رئیس ستاد ارتش آماده می کنند که اینها 13 نفر از پزشکان 
آمریکا و گرفتن تخصص  به  تقاضای رفتن  هستند که 
دارند، درست است که از قبل اعالم نکردند اما اوالً این 
ما  از  که  این ها  ثانیًا  و  نداریم  ارتش  در  را  تخصص ها 
اضافه حقوق نمی گیرند اجازه بفرمایید بروند. ایشان هم 
با قلم درشت می نویسد »بروند«. خالصه طولی نکشید 
که نامه ای به دست رئیس جدید می رسد که ابالغ فرمایید 
برود هواپیمایی ایران بلیت و وزارت خارجه پاسپورت 

اگر زندگی را سلسله ای از اتفاقاتی بدانید که کنار هم چیده می شوند، زندگی استاد یحیی دولتی یکی از آن زندگی های ناب  است. مجموعه ای از اتفاقات رمان گونه ای 
که کنار هم چیده شدند تا از کودکی روستازاده مرد بزرگی  بسازد که حاال در آستانه 84 سالگی اش با شور و هیجان  کار می کند. یحیی دولتی به دلیل مشکالت 
مالی خانوادگی تا 12 سالگی محروم از تحصیل بود و بعدها تمام دوران تحصیلش را در مدارس بزرگساالن گذراند.  او وارد  نیروی هوایی ارتش شد و همزمان 
دکترای داروسازی اش را گرفت. بالفاصله در آزمون پزشکی دانشگاه تهران قبول شد و در کنار خدمت در نظام و البته به صورت مخفیانه 7 سال دوران دانشکده 
پزشکی را گذراند و برای دوران تخصصی راهی آمریکا شد. او ازجمله تأثیرگذارترین پزشکان در عرصه تحقیقات پوست و به خصوص جزام در ایران است . 
مردی که به قول خودش سال ها با بیماران جزامی بابا داغی تبریز زندگی کرده است.  یحیی دولتی 30 سال پزشک ارتش بود و بعد از بازنشستگی به عنوان استاد 
افتخاری دانشگاه تهران بیش از 33 سال هم به تدریس پرداخت و شبکه ای موفق و ماندگار از متخصصان پوست را برای خدمت در سراسر ایران تربیت کرد. مرد 
بااخالق و خوش مشربی که ساعت ها برای ما وقت صرف کرد و با چنان ذوقی مرکز تحقیقات پوست و جزام که از شاهکارهای خود اوست به ما نشان می داد که 

عشقش و ذوقش برای کار شاید برای نسل ما چندان قابل فهم نباشد.
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