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 1398زمستان  ةنام ويژهتي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
 نفت »هاسپيتال« در مردم عاشق طبيب

 علي نهاوندي ياد زنده خدمات و زندگي به نگاهي
 

 الففرشيد خداداديان

 
 

 ايران نفت صنعت تاريخ پژوهشگرالف 

 چكيده
 بـه  را خـود  نفـت،  كمپـاني  در كار براي و ايران مختلف نقاط از و مرور به كه كساني و خطه اين ساكنان گرديد باعث ايران غرب جنوب در صنعت نفت حضور

 مظاهر با خود هموطنان ساير از تر پيش كرده بودند، بسيار ايجاد صنعت نفت هايشهر-در شركت را جديدي اجتماعي بافت محلي ساكنان كنار در و رسانده آنجا
 كـه  بودنـد  مراكـز درمـاني   امكانـات،  و أسيساتت ينا جملة از .يابندرا ب يامكانات شهر يناستفاده از ا تجربة و شده آشنا نوين شهري ساختارهاي و رنيزاسيونمد

 مناطق در بيمارستان نخستين ابقة ايجادس .كردند مي يادآن  از» هاسپيتال« از همان آغاز با عنوان بودند، نشناخته و نديده را آن مشابه چون محلي ساكنان از بسياري
در قبـال   ي،پزشـك  وظيفـة  بر عالوه انگليسي پزشك اين .گردد يانگ بازمي به نام نفت كاوشگران نخستين گروه با همراه انگليسي پزشك حضور به ايران خيز نفت

بـر   يتانيـا بر يبـرا  يـز ن يتيامن وظايف )،ايشان بين كمپاني براي بوبيتمح كسب منظور(به ي محل يفبه اقوام و طوا يو درمان يخدمات پزشك ةگروه حفاران و ارائ
اسـت   يعاشق يبخدوم و طب پزشك چشم علي نهاوندي، ياد زمينه، زنده اين در ايران صنعت نفت يماندگار و ستودن هاي چهره ترين شاخصاز  يكي. داشت عهده

 خـود  بـه  را مقالـه  ايـن  محتـواي » مسجدسـليمان « مشخصاً و جنوب خيز نفتدر مناطق  قرن  منيبه  يكدر طول حضور نزد يخدمات و يانو ب ها تالش يكه معرف
 .دهد مي اختصاص
جز عشق و خدمت بـه   نفت، صنعت در خود حضور قرن نيم اين تمام در و ماند نفت هاسپيتال پيماني خدمت در خود هشتادوچهارسالگي تولد جشن تا نهاوندي
ـ  يـات در زمـان ح  يشـان نگارنـده بـا ا   يحضـور  مصـاحبة  اسـتناد  بـه  آنهـا  از برخـي  به پرداختن كه دماتيخ نداشت. يو كردار يشهمردم اند سـاكنان   ينو همچن
 نفـت  صـنعت  هـاي  موزهمركز اسناد و  يرتقد يستهبه لطف شا ها بدان دسترسي(كه نهاوندي  يپرسنل پروندة در موجود اوراق همچنين وو همكاران  يمانمسجدسل

 .آيند ميشمار  مقاله به يننابع ام از )گرديده ميسر
 آبادان، علي نهاوندي درمان، و بهداشت مسجدسليمان، صنعت نفت، بيمارستان، :ها كليدواژه

 

 مقدمه
 و كهـن  بسـيار  اي ريشـه  ايرانيـان  ميـان  در طبابـت  و طب

مجموعة تـاريخ تمـدن    از جلد يكم دورانت در ويل .دارد باستاني
 ميـان  در نويسـد: پزشـكي   مـي  و كنـد  مي اشاره كهن ريشة اين به

 و بـود  وظيفـة كاهنـان   ابتـدا  امر اين .داشت خاص آداب پارسيان
 از يـك  هر و آفريده است را ها بيماري شيطان كه پنداشتند مي آنان
 قواعـد  مراعـات  و جادو و سحر از مخلوطي وسيلة به بايد را آنها

 اوراد و ادعيـه  بـه  توجـه  بيماران معالجة در .كنند بهداشتي، درمان
اردشـير دوم،   زمـان  در ،ايـن  وجـود  بـا  .بود دارو به توجه از بيش

 .)1(شد  پيدا جراحان و پزشكان براي عظيم سازماني
 و ساسـاني  روزگار شاپور به دانشگاه جندي در رونق اين اوج از

 بگـذريم، در  كه اسالمي دوران با حكمت در آميخته طب آن از پس
 زمـان  هـم  خصوص به و قاجار، راندو اواخر يعني ما، مدنظر روزگار

 از هـا  ايجـاد بيمارسـتان   فرنگ كـه  ديار مردم قرن نوزدهم رويكرد با
 و پزشـكي  و بهداشـت  نظـر  از عمومـاً  بود، ايرانيان آن بارز مصاديق

 بـود  دليـل  همين به .نداشتند خوشي روز و درمان، حال و پيشگيري
 خصــوص ســفرنامة ميرزاصــالح شــيرازي در گــزارش انتشــار كــه

 .شـد  مطالعـه  با شگفتي هم عصرش ايرانيان بين فرنگ دارالشفاهاي
 جوانـان  دوم گـروه  بـه مهنـدس، جـزء    مشهور ميرزاصالح شيرازي،

ــي ــه اعزام ــد   ب ــرزا، وليعه ــاس مي ــتور عب ــي دس ــاه، در فتحعل  ش
 و بيمارسـتان  نبود به توجه با .بود فرنگ ديار به م1815ق/1230سال

ــات ــاني امكان ــومي درم ــود  در دوران آن در عم ــران، وج ــن اي  اي
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 توجـه  مـورد  انگلـيس  و روس هاي سرزمين و شهرها در تأسيسات
 ايـن  از يكـي  توصيف در صالح ميرزا .گرفت قرار ميرزاصالح خاص

 كـه  )پترزبـورگ  سـن (پطربـورغ   سن شهر و روسيه در ها بيمارستان
ديگـر،   بناهـاي  جملـه  از ...«آورده است:  البته دارالشفا ناميده، چنين

 آنجـا  در آنهـا  زبردست اطباي از نفر چهار كه بود بزرگي فايدارالش
 اينكـه  محض به هركس و هستند بيماران معالجه به مشغول الينقطع

 آنجـا  داده، خدمـه  او بـه  خـوابي  منـزل  رسانيده، دارالشفا به را خود
 بزرگـي  اتـاق  دارالشـفا  اصـل  در و شـوند  مي او خدمت به مشغول

 را بيمـار  دواي .هستند دواسازي به مشغول آنجا در عطاران كه است
 .رسـانند  مـي  او بـه  كرده حاضر آنجا نويسد، در نسخه طبيب هرچه

 .)2(» دهند مي پادشاهي سركار از را مزبور دارالشفا اخراجات
 ها مواد و روش

نگـر و تـاريخي    مقالة حاضر يك گزارش مروري، گذشـته 
امي و هـاي اسـتخد   هاي خـود را از پرونـده   است كه بيشترين داده

اسناد بايگاني شده در بايگـاني شـركت ملـي نفـت ايـران منـاطق       
هـا كمـابيش هـم     دست آورده است. ايـن نامـه   خيز جنوب به نفت

اند كه دربارة موضـوع   هايي بوده هاي اداري و هم گزارش بخشنامه
خيـز جنـوب    مقاله يا پيرامون آن توسط رؤساي وقت مناطق نفـت 

ه و نيز مراجعـه بـه چنـد كتـاب،     اند. يك مصاحب تهيه و ابالغ شده
دهندة اين گزارش بوده است. قابـل ذكـر اسـت     ديگر مواد تشكيل

كه بر روي شبكة جهاني اينترنـت دربـارة موضـوع مقالـة حاضـر      
 خورد. گزارش قابل اعتمادي به چشم نمي
 ها يافته

 گرديـد  باعـث  ايـران  غـرب  جنوب در نفت صنعت حضور
 و ايـران  مختلـف  نقـاط  از و رمـرو  به كه كساني و خطه اين ساكنان

 كنـار  در رسـاندند و  آنجـا  بـه  را خـود  نفـت،  كمپـاني  در كار براي
 شـهرهاي -در شـركت  را جديـدي  اجتمـاعي  بافـت  محلي ساكنان
 بـا  خـود  هموطنـان  ساير از تر پيش كردند، بسيار ايجاد نفت صنعت
 تجربـة  و شـده  آشنا نوين شهري ساختارهاي و مدرنيزاسيون مظاهر
 و تأسيسـات  ايـن  جملـة  از .بيابنـد  را شهري امكانات اين زا استفاده

 چـون  محلـي  سـاكنان  از بسـياري  كـه  بودند درماني مراكز امكانات
عنوان هاسـپيتال   با آغاز همان از بودند، نشناخته و نديده را آن مشابه

 معـدود  زبـان  و ذهـن  در نيـز  هنـوز  واژه ايـن . كردنـد  مي ياد آن از
 !است و جاري ساري مسجدسليمان الياه دوم نسل از بازماندگان

 بـه  ايـران  خيـز  مناطق نفت در بيمارستان نخستين سابقة ايجاد
 نفـت  كاوشـگران  نخستين گروه با همراه انگليسي پزشك حضور

 قبـال  در پزشكي وظيفة بر عالوه فرد اين .گردد مي به نام يانگ باز
 يفطوا و اقوام به درماني و پزشكي خدمات ارائة و حفاران گروه

، )ايشـان  بـين  در كمپـاني  بـراي  محبوبيت كسب منظور به(محلي 
سـر آرنولـد    .داشـت  برعهـده  نيـز  بريتانيا براي نيز امنيتي وظايف

 كـرد،  مي همراهي را نفت كاشفان گروه كه انگليسي ويلسون، افسر
 يانـگ «اسـت:   كـرده  توصيف گونه اين خود يانگ را خاطرات در

 دسـت  به بيمارستاني خدمات ينةزم در زيادي موفقيت بود توانسته
 مـورد  در او .بـود  برخـوردار  مـردم  بـين  زيـادي  اعتماد از و آورد

 مشكلي هيچ .است روز به كامالً ايران در محلي مسائل و تحوالت
 رشـد  و ارتقـا  بـراي  زيادي توانمندي از و نيست الينحل او براي

 .)3(» است برخوردار اجتماعي
 و سـاخت  از بعـد  دهه دو از بيش كه است توجه قابل نكته اين
 هنگـام  آن كـه (مسجدسـليمان   در نفـت  كمپـاني  بيمارستان تأسيس

 پادشـاه  و وقـت  الـوزاري  رئـيس  حتـي  )شـد  مي ناميده ميدان نفتون
 جريـان  در خورشـيدي  1303آذرماه  در كه هنگامي نيز ايران بعدي
 يـادبود  دفتـر  رود، در مـي  بـدانجا  معاينـه  بـراي  و خوزستان به سفر
 ميدان نفـت  مسجدسليمان مريضخانة در«نويسد:  مي نفت ستانبيمار
 تـاريخ  بـه  قـوا، رضـا   كـل  فرمانـده  و الوزرا رئيس .آمدم معاينه براي
 ».303قوس18

يكي از مهمترين پزشـكان معاصـر و ايرانـي صـنعت نفـت در      
 نفـت  اكتشاف از پس سال ايران علي نهاوندي است. نهاوندي شش

 جهـان  به ديده محلة شاپور در و تپايتخ ايران، در جنوب غرب در
ثبـت   خورشـيدي  1293سـال   در شناسـنامه  تاريخ تولد وي .گشود

 توسـط  خانوادگيشـان  نـام  انتخاب از چنانچه وي اصالت .شده است
 همـدان  اسـتان  شهر نهاونـد در  است، به مشخص سجل ادارة مأمور

 سـال  در و بعدها نهاوندي خود كه اطالعاتي به بنا گشت، اما مي باز
 پرونـدة پرسـنلي   در و نمـوده  ارائه پزشكان اطالعات فرم در 1356

 بـوده  تهـران  در 1253متولد  جالل، نيز وي، است، پدر موجود وي
 ارائـة  و تكميـل  زمان فرم، در همان در مندرج اطالعات استناد به و

 مـادر  بـود، امـا   درگذشـته  1356نهاوندي در سـال  توسط اطالعات
 .اند بوده حيات قيد در 1369سال  ، تابانو افسر پورتيمور ايشان،

 در در دبسـتان شـرف واقـع    را خـود  ابتـدايي  علي تحصـيالت 
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 در دارالفنـون سـپري   را خود دبيرستان دوران و شيخ هادي بازارچة
 .شد تهران دانشكدة پزشكي وارد خورشيدي 1318سال  در و نمود
 مـن «نشرية مشعل گفـت:   به خود دانشگاه دوران خصوص در وي
 پروفسـور اوبـرلن   نظـر  زيـر  كه بودم گروه دانشجوياني دومين جزء

 يـا  و فرانسـوي  يا هم ما استادان .شدم مشغول تحصيل به فرانسوي
» بودنـد  استاد محمد قريـب  ما، مثل از پيش دورة دانشجويان بين از
بـانو اقـدس    بـا  دانشـگاه  دوران در كوش سخت دانشجوي . اين)4(

 و كـرد  ازدواج شـد و  آشـنا  داشـت،  اصـفهاني  اصـالتي  قضايي كـه 
 .شد متولد 1323سال  علي، در فرزندشان، حسين نخستين

 پزشكي عمـومي  مدرك خورشيدي با 1325در سال  نهاوندي
 كـارآموزي  دورة شـد و  التحصـيل  فارغ تهران دانشكدة پزشكي از

 در وي حضـور  .كـرد  آغـاز  تهـران  بيمارسـتان فـارابي   در را خود
يـاد پروفسـور    زنـده  حضـور  بـا  تاسـ  زمـان  هم بيمارستان فارابي

 از و بيمارسـتان  اين در ايران. پزشكي چشم محمدقلي شمس، پدر
 در تخصصـي  صورت به را خود فعاليت نهاوندي كه بود جا همين
 جويـاي  نهاونـدي  جستجوگر روح .كرد آغاز پزشكي چشم حوزة
 سـويي  از و بـود  جديـد  فضـاهاي  در حضـور  و تجربيات كسب
 وي 1327سـال   علـي، در  به نام عباس دشفرزن دومين تولد ديگر

 .كـرد  مـي  تشـويق  بيشـتر  درآمد با جديد كاري فضاي تجربة به را
 پـس  كه انگليس و ايران نفت كمپاني هاي فعاليت زمان، توسعة هم
سـال   در شد بود، باعث گرفته توجه قابل شتابي 1320شهريور  از

 بـراي  انـي فراو هاي جذابيت كمپاني، در كار انجام و اشتغال 1327
 داشته كشور دانشگاهي التحصيالن فارغ حتي و مند عالقه نيروهاي

كمپـاني   بـراي  پزشـك  استخدام آگهي كه بود دليل همين به .باشد
ــت، ــر نف ــدي نظ ــه را نهاون ــود ب ــب خ ــود جل ــاريخ در و نم  ت

 .كمپاني نفت استخدام شد در 13/07/1327
 منـاطق  در حضـورش  اولـين  خصـوص  در ياد نهاوندي زنده

 داشـت، چنـين   نگارنـده  بـا  1387سال كه اي مصاحبه در خيز تنف
شـماره   بـا  و اسـتخدام  مصـاحبة  مراحـل  گذرانـدن  از بعد«گفت: 

زبـان   دانستن آنها براي .شدم فرستاده خوزستان به 39871پرسنلي 
 پزشـكي  كارهـاي  زمـان  آن چـون  داشـت  اهميت خيلي انگليسي

 برايشـان  مـن  .شد مي انجام هندي پزشكان توسط نفت بيمارستان
 كمتـر  انگليسـي  و هسـتم  مسـلط  زبان فرانسـه  بر كه دادم توضيح

نـدارد؛   وجـود  مشـكلي  كـه  داد توضيح كننده مصاحبه اما دانم، مي

 را باشـد، انگليسـي   آموختـه  را فرانسه سخت زبان كه كسي چون
 مـن  مقـدماتي  كارهاي انجام از پس .آموخت خواهد راحتي به نيز
 نفـت  پااليشـگاه  و شـهر  ايـن  از تـر  شپـي  .شـدم  اعـزام  آبادان به

 بـا  متفاوت اي تجربه شهر اين در حضور اما بودم، شنيده عظيمش
 در كمپـاني  مهمانسـراي  در بعـد، مـن   روز چنـد  .بـود  هايم شنيده
 در دهـم  انجـام  كـاري  اينكه بدون روز پانزده حدود و بودم آبادان
 كـار  جـام ان براي شدم متوجه پيگيري از بعد .بردم مي سر به انتظار

 مسجدسـليمان  به نـام  جايي در كمپاني نفت مركزي بيمارستان در
 در حضـورم  اولـين  .بـروم  آنجـا  بـه  بايـد  و ام شـده  گرفته در نظر

 بـرخالف  .بـرم  نمـي  يـاد  از هيچگـاه  را مسجدسـليمان  بيمارستان
 .نداشـت  مناسـبي  چنـدان  اوضـاع  بهداشتي نظر از آنجا من تصور

 نظـارت  مختلـف  هـاي  بخـش  كارهـاي  روي هـم  خاصي پزشك
 بـر كـار   چنـداني  تسـلط  بيمارستان هندي پزشكان !نداشت علمي
 و آبلـه، سـرخك   همچـون  مختلـف  هـاي  بيماري و نداشتند خود

 »!كرد مي بيداد منطقه كل در نيز تراخم
 1327سـال  در مسجدسـليمان  شرايط از نهاوندي كه گزارشي

 نتهـي م ايـام  در كمپـاني  خدماتي نامناسب شرايط گوياي دهد، مي
 ديگـري  هاي گزارش با و بوده ايران در صنعت نفت ملي شدن به
 جهان نـو  مجلة .است مطابقت داريم، قابل اختيار در ايام آن از كه
 ارديبهشـت  تـاريخ  بـه  خود انتشار سال دوم از شماره نخستين در

 )مسجدسـليمان  در نهاونـدي  حضـور  از قبل يك سال( 1326ماه 
 دارايـي  تـرين  بـزرگ  يـا  ايـران  تنفـ «عنـوان   بـا  خود سرمقالة در

 نماينـدة خـود   مشاهدات گزارش» خارجه در انگلستان امپراتوري
 مسجدسـليمان  به تهران از نگاران روزنامه از گروهي با همراه كه را

 آمـده  چنـين  گـزارش  ايـن  از بخشـي  در .كـرد  بودند، منتشر رفته
 اسـباب  و مانـده  مـن  بـا  سـفر  ايـن  از كـه  اي خـاطره  اما...«است: 

 هنـوز  كـه  اسـت  كارگراني بار رقت اوضاع مشاهدة است، گفتيش
 هشت روزي با كه است كارگراني ديدار و كنند مي زيست كپر در

كارخانـة   ديـوار  پنـاه  خـدمت، در  ده سـال  بـا  غالبـاً  و كار ساعت
 تـره  و جـوان، نـان   چـه  و پيـر  مسجدسـليمان، چـه   گوگردسازي

 بـه  پـيش  سـال  دو يكـي  از شـركت نفـت   شبهه بدون !خورند مي
 جـا  ولي باشد، مي كارگران براي منزل و جا تهية مشغول طرف اين
 هـم  بـا  كـه  مـذاكراتي  و انگليسـي  كارمنـدان  از گفتة يكي از دارد

 اگـر  و شده شروع دير قدري اين كارها آورده، بگويم گواه كرديم،
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 تدبير و عقل تفاوت، قدري ايران، بدون و انگلستان كلة اولياي در
 ديـوارة  از اخـتالل  و نفاق كه بود كانوني خيز ة نفتحوز حاال بود،
 .)5(» كرد نمي نفوذ درون به آن

 و آبلـه  كـه  شـرايطي  در نهاونـدي، وي  خـود  خـاطرات  بـه  بنا
 و مسجدسـليمان  در كودكـان  از زيـادي  تعداد مرگ باعث سرخك

 از بـيش  روز كـاري خـود،   اولـين  بـود، در  شـده  اطراف روستاهاي
 در كمپــاني مســئولين .كــرد ســينهواك را آمــوز دانــش پانصــد

 نهاونـدي  پرونـدة تحصـيلي   و مصاحبه مطالعة فرم با مسجدسليمان
ــه ــدند متوج ــه ش ــاگردان از وي ك ــدر   ش ــمس، پ ــور ش  پروفس

 همـين  بـه  .است بوده بيمارستان فارابي، در ايران نوين پزشكي  چشم
 را بيمارســتان نفــت پزشــكي چشــم بخــش خواســتند وي از دليــل

 نيـز  خيـز  منـاطق نفـت   ساير به مسجدسليمان بر وهعال و اندازي راه
 كـل  و مسجدسليمان در ايام آن شايع بيماري» تراخم« .كند سركشي

 .بـود  شـده  زيـادي  افـراد  كـوري  بـه  منجـر  و بـود  خوزستان استان
 تـيم  قالـب  در را فـوري  اقـداماتي  نيـز  زمينه اين در جوان نهاوندي
 بـه  اخمتـر  كنـي  ريشـه  منظـور  بـه  كـه  شـمس  رياسـت  به پزشكي

 هـاي  آب روي بـر  مطالعه با آنها .رساند انجام بود، به آمده خوزستان
 قطرة چشـمي  شدند بهداشت محيط، موفق مسأله همچنين و منطقه

 و بسـازند  مقطـر  آب و موجـود  قبلـي  هاي قطره تركيب با جديدي
 خوزسـتان  منـاطق  تمـامي  بـه  مهلـك  بيمـاري  ايـن  بـا  مبارزه براي

 مـداواي  بـه  پرسـتاري  و پزشكي تيم يك تشكيل با و سركشي كنند
 مجـدد تـراخم در   انتشـار  از پيشگيري و كنترل آن از پس و بيماران

 .بپردازند خوزستان
بيمـاري   ايـن  كنـي  ريشـه  و كنتـرل  و بيمـاران  زمينة درمان در
 هـاي  مسـئوليت  از خود، فراتـر  استاد نظر زير نهاوندي نيز چشمي

 در خيـز  نفـت  هايشهر بر عالوه .نمود عمل شركت نفت در خود
 و قـدمت  اتفاقـاً  كـه  داشتند وجود هم ديگري شهرهاي خوزستان

 جملـة  از .بـود  بيشـتر  جديـد  نفتي شهرهاي-شركت از آنها سابقة
 بـه  بنـا  و كـرد  مـي  بيـداد  آن در تـراخم  كه شهرها شوشتر بود اين

شـهر،   ايـن  اهـالي  نفـر  پـنج  هر شوشتر، از عصر آن هاي گزارش
 از را خـود  چشـم  يـك  عمومـاً  و درگيـر  تراخم با نفر سه حداقل
 را كمپـاني  مسئولين نهاوندي و شمس پروفسور !بودند داده دست
 در تـراخم  كـردن  كـن  ريشه دنبال به راستي به اگر كه كردند توجيه
 نيـروي  بـه  آسـيب  از پيشـگيري  منظـور  بـه  خـود  عملياتي حوزة

 بـراي  اطـراف  روستاهاي و شهرها تمامي در هستند، بايد كارشان
 در كـه  بـود  بدين ترتيـب  و كنند اقدام بيماري اين كردن كن شهري

 .شد كن ريشه خوزستان از ساله، تراخم دو دورة يك طي
 نمانـد  محدود پزشكي چشم در خود تخصص به فقط نهاوندي

بـه   حتـي  اضـطراري  مـوارد  در و يك پزشـك عمـومي   به عنوان و
 مـوارد  نايـ  جملـة  از .پرداخت مي خدمات ارائة به نيز جراح عنوان

 كـه  هـايي  جراحـي  .نمود اشاره خاص موارد در جراحي به توان مي
 در وي. بـود  همـراه  بخشـي  نجـات  تصـميمات  و ها خالقيت با گاه

 آن در«كـرد:   اشـاره  چنـين  مـوارد  اين از يكي به نگارنده با مصاحبه
 زائـو  زن يك .نداشت عنوان بانك خون وجود به چيزي هنوز ها سال
 صـورت  در و شـد  آورده بيمارسـتان  بـه  اكيخطرن بسيار شرايط در

 در سـويي  از .داشت وجود نوزاد و مادر مرگ عدم سزارين احتمال
 مـن  .نداشـت  وجود نيز بيمار جهت مناسب گروه خوني بيمارستان

 جمـع  بيمـار  حفرة شكمي در كه خوني عمل جراحي، از جريان در
 يـق تزر وي بـه  را بيمـار  خـود  عمل، خون حين و استفاده بود، شده
 يـك  در مـاجرا  آن از بعـد  هـا  سـال  .بود بخش رضايت نتيجه .كردم
 در اسـتفاده  بـراي  خـون  بهترين كه خواندم فرانسوي پزشكي مجلة
 خـود  بخشد، خـون  مي تسريع نيز را بهبودي كه جراحي عمل حين

 مسجدســليمان بيمارســتان عمــل اتـاق  در آن روز مــا .اســت بيمـار 
 علـم پزشـكي   دانشمندان آنكه از پيش ها بوديم، سال كرده را كار اين

 ».كنند توصيه و تأييد را موضوعي چنين
 صــنعت نفــت، در شــدن دوســالة ملــي دوران فــرود و فــراز

 از پـس . شـد  مـي  سپري اهالي اشتتياق و شور با نيز مسجدسليمان
 كمپـاني  فعاليـت  دوران هـاي  تبعيض آن كنسرسيوم، ديگر استقرار

 اهـداف  تـا  داد مـي  نـدي نهاو بـه  بيشـتري  مجال اين و بازنگشت
 فرزنـدانش  و همسـر  ديگر حاال .نمايد دنبال را خود دوستانة انسان
 بــه كــه ســازماني منــزل و بودنــد كنــارش مسجدســليمان در نيــز

 و آدرس يـك  بـود، بـه   يافتـه  اختصـاص  اش خـانواده  و نهاوندي
 از نيازمنـدان  و بيماران .بود شده تبديل شهر در شده شناخته نشاني

بنگلـه نهاونـدي    به شهر اي حاشيه محالت از و رافاط روستاهاي
 آنـان  پـذيراي  مهربـاني  و خوشـرويي  با نيز او و كردند مي مراجعه

ــود ــب،. ب ــدين ترتي ــانوادة ب ــدي خ ــار نهاون ــي و ارج و اعتب  قرب
 ديگـر  همچنـين  و اطـراف  منـاطق  و مسجدسـليمان  در توجه قابل

 .بودند يافته خوزستان استان شهرهاي
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 را شـد شـركت وي   باعث نهاوندي وشيك سخت و ممارست
 كشور از خارج به ساله يك تخصصي دورة يك كردن سپري براي
 از پـس  شـد و  اعزام انگلستان به نهاوندي 1337سال .نمايد اعزام

 كـل  در پزشـكي  چشـم  هـاي  فعاليـت  مديريت بر بازگشت، عالوه
 وقـت  جانشـين هـريس، رئـيس    نيـز  مدتي خيز، براي مناطق نفت
 ).6( گرديد مسجدسليمان تنف بيمارستان

صـنعت نفـت،    در خـود  فعاليت هاي سال تمامي در نهاوندي
 كارهـاي  و چنـين  اين هايي مأموريت اجبار به جز را مسجدسليمان

 كنـار  عاشـقانه  و نكـرد  تـرك  خـانوادگي  مسائل پيگيري يا اداري
 همسـر  .نمود خدمت آنان به و زيست ايران شهر نفتي اولين مردم
 از و بـود  وي همگـام  و همـراه  نيكوكارانه مسير ينا در نيز ايشان
 مسجدسـليمان  بين روستاهاي از يكي در اي مدرسه ساخت جمله

 نفـت  سـرزمين  در وي يادگارهاي مدرسه، از به نام قلعه هفتكل، و
ــود ــار كــه ب ــا ايــن آث ــوز متــروك روســتاي آن در بن ــز هن ــه ني  ب
 .دهد مي گواهي نيكوكار زوج اين دوستي انسان
 سـالگي  شصـت  تولـد  صنعت نفت، جشن در معمول رسم به

 از وي بازنشسـتگي  موعـد  1353سـال  مهرمـاه  يكـم  در نهاوندي
 ايـن  خـدمات  ارزش و اقـدامات  اهميت بود، اما نيز صنعت نفت

 از پـيش  مسجدسليمان، پنج مـاه  منطقة رئيس تا شد باعث پزشك
 اشتغال درخواست خود مافوق مقام از نهاوندي بازنشستگي موعد
 .نمايد مطرح پيماني صورت به و بازنشستگي از را پس ندينهاو

ــيس  ــي، رئ ــراهيم امراي ــليمان  اب ــة مسجدس ــاريخ در منطق  ت
ــاب 17/02/1353 ــه خط ــل ادارة رياســت ب ــنل ك ــات پرس  عملي

نوشـت:   چنـين  خوزسـتان  خيـز  منـاطق نفـت   و آبادان غيرصنعتي
 تـاريخ  از اسـت  قـرار  قبلـي  مكاتبات اساس بر كه نهاوندي آقاي«
 نائـل  بازنشسـتگي  افتخـار  بـه  سـالگي  شصـت  سن در 1/7/1353

 پزشـكي  صـنعت نفـت،   در خود ساله 25 خدمت طول گردد، در
 و صــميميت كــه شــده شــناخته ارزنــده واقعــا و كــاردان و اليــق

 اعتقـاد  وظيفـه،  انجام حسن به ايشان ايمان و صداقت و همكاري
 رزيبـا  بنحـو  را كاركنـان  و بهداشـت  و بهـداري  اولياي اعتماد و

 اينكـه  گرفتن نظر در و موضوع اين به توجه با .است نموده جلب
 شـود، خواهشـمند   مي احساس شديداً ايشان وجود به شركت نياز

 عـادي  بازنشسـتگي  تـاريخ  از بالفاصله برده نام فرماييد مقرر است
 عـين  .دهـد  ادامـه  شـركت  در خـود  خـدمت  به پيماني صورت به

 علـت  بـه  خـدمت  ادامـة  بـه  تمايـل  بـر  دايـر  كارمنـد  درخواست
 نيـز  كشـور  از خارج و داخل در خود فرزندان تحصيلي مشكالت

 .)7(» ابراهيم امرايي امضا .است پيوست به استحضار مزيد براي
ــاريخ در كــه هنگــامي ــرگ 15/3/1353 ت  خــدمت خاتمــة ب

 مسجدسـليمان،  بيمارسـتان  پزشـكي  چشـم  بخش نهاوندي، رئيس
 بيمارسـتان نفـت   رگزينيكـا  به )8(خدمت  سابقة سال 25 از پس

 او فعاليـت  ادامـة  بـا  اينكه از بودند خوشحال وي رسيد، همكاران
 شـريف  انسان اين همچنان و شده است موافقت پيماني صورت  به
 .ديد خواهند خود كنار در را بزرگوار و

 بــرگ دوم ذيــل 1353چهــارم دي مــاه  تــاريخ در نهاونــدي
ضياء  توسط كه قرارداد ينا در .نمود امضاء را خود پيماني قرارداد
 خيـز  نفـت  منـاطق  و آبـادان  كاركنـان  روابـط  ادارة رئـيس  هدايي،

علـي   آقـاي «بـود:   شد، آمـده  ابالغ نهاوندي به و امضا خوزستان،
 درخواسـت كـار   بـه  عطف 83028شماره  پيماني كارمند نهاوندي

 شـركت  كه رساند مي اطالع به مسرت كمال با 30/6/1353 مورخ
 22/9/1974 بـا  برابـر  1/7/1353 تـاريخ  از را شما ايران نفت ملي

 غيرصـنعتي  عمليـات  در خدمت جهت يك سال مدت به ميالدي
 بـا  پيمـاني  كارمنـد  بـه عنـوان   خوزسـتان  خيز نفت مناطق و آبادان

 .)10 ،9(» پذيرد مي خدمت به زير شرايط
 نوبـت  انقـالب، چهـار   پيـروزي  تـا  پيماني قرارداد تمديد اين

بـود،   ديـده  را 32سال حوادث كه نهاوندي تا شد تمديد نيز ديگر
 باشـد.  شـاهد  مسجدسـليمان  در نيز را پهلوي حكومت سرنگوني

 هـاي  مسـئوليت  اداري داليـل  بـه  نيـز  نوبـت  چندين ايام اين طي
 را مسجدسـليمان  منطقـه  بهداشـت  و بهـداري  رياسـت  و اجرايي

 از بيمارسـتان  بـر  دوماهه رياست آنها آخرين كه بود شده دار عهده
 مرخصـي  بـه دليـل   بود. انقالب آستانة در و 1357مرداد  تا خرداد

منـوچهر  «منطقـة مسجدسـليمان،    وقـت  ژاك الزار توسط رئـيس 
 .)11(بود  شده كار اين به ، ملزم»شماس

 در آن تبـع  بـه  و كشـور  در سياسـي  جديـد  نظام ساختار هنوز
 مرزهـاي  بـه  بعثي طمعكار دشمن كه بود نگرفته شكل صنعت نفت

 خيـز  نفـت  مناطق مالي و اداري معاون گرچه. كشيد لشگر ستانخوز
 محمـدعلي رجـايي،   بخشـنامة  اسـتناد  بـه  1359سـال   مرداد ماه در

 در بازنشسـته  نيروهـاي  كارگيري به عدم بر وقت، مبني وزير نخست
 1/6/1359 تـاريخ  از كه كرد ابالغ نهاوندي به ها سازمان و ها شركت
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 و جنگـي  ، شرايط)12(شد  خواهد هداد پايان وي پيماني خدمت به
 بـه  منطقـه  و شـهر  شـديد  نيـاز  و خيـز  نفت مناطق خاص وضعيت
 امـور  وقت پور، رئيس تا حاجت شمي شد باعث متخصص پزشك
 سـيد  مسجدسـليمان،  منطقـة  نفـت  ملـي  شركت اجتماعي و اداري

اهـواز   خيـز  نفـت  منـاطق  بهداشـت  و بهـداري  ضياء هادوي، رئيس
 نفـت  شـركت  بهداشـت  و بهداري رئيس مهدي طباطبايي، و) 13(

 تمديـد  خواسـت  اي، در جداگانـه  هاي نامه در مسجدسليمان، منطقة
 .باشند داشته را نهاوندي خدمات از استفاده قرارداد

 بهداشـت  و بهداري رياست به 1360سال در نيز نهاوندي، خود
 كارمنـد  نهاونـدي  علي اينجانب«نوشت:  چنين مسجدسليمان منطقه
 شـركت  در وجودي كـه  با مسجدسليمان ساكن نفت تشرك پيماني
 پزشـك  كمبـود  بـه علـت   ام، شـده  بازنشسـته  شهرسـتان  ايـن  نفت

 در باشـد،  مـي  اينجانب خدمت ادامة به كه نيازي و چشم متخصص
 در ام شـده  حاضـر  همكاري جهت آواره زدگان جنگ تراكم با رابطه

 نيـازي  اههرگ و دهم ادامه خود خدمت به پيماني طور به مؤسسه اين
 مراجعـت  تهـران  به و نموده ترك را شهرستان اين نباشد، وجودم به

 و نـدارم  ديگـري  خانـة  تهران، در خانه يك جز بنده توضيحاً .نمايم
 تقـديم  بـا  .باشـد  مـي  اختيارم در سازماني خانة نيز شهرستان اين در

 .)14(» 18/8/1360 تاريخ نهاوندي علي. احترام
 ضمن و ماند مسجدسليمان در يجنگ تحميل طول در نهاوندي

 نفت بيمارستان به اعزامي جنگي مجروحان به پزشكي خدمات ارائة
 ايجـاد  شـهر  حاشية در كه زدگان جنگ هاي كمپ به مسجدسليمان،

 سـخت  شـرايط  در همچنـين  وي .كـرد  مـي  سركشـي  نيز شده بود،
 غافـل  نيز خيز نفت مناطق ديگر هاي بيمارستان به سركشي از جنگي

 .نمود مي سركشي نيز شهرها اين به نوبت به و نبود
 ديگـر  بـه  آن خـاطرات  و رسـيد  پايـان  به نيز سرانجام، جنگ

 خيـز  مناطق نفـت  و ايران نفتي شهر نخستين از نهاوندي خاطرات
 راه جانبـازان  و مجروحـان  به خدمت با وي .شد افزوده خوزستان

 سهيم وطنان هم ديگر با دفاع مقدس اين در را وطن، خود از دفاع
سـال   مهرمـاه  يكـم  تـا  افتخـار  اين و بود مفتخر بدان و دانست مي

 را مسجدسـليمان  نفت بيمارستان در خود اتاق نهاوندي كه 1377
ــراي ــرك هميشــه ب ــراه ت ــرد، هم ــود او ك ــه .ب ــو اينك ــي گ  برخ

! آزرد را وي قلب نهاوندي، فعاليت دوران اواخر در ها سليقگي كج
 1375سـال   در كارمنـدان  اداري امـور  وقت نمونه، رئيس عنوان به

 هسـتة گـزينش   نظـر  اعـالم  بـه  منـوط  را نهاوندي قرارداد تمديد
 ضـمن  گـزينش  بـه  خطاب و نمود جنوب در مستقر وزارت نفت

 تمديـد  83028شـمارة   بازنشسـتة  كارمنـد  نهاونـدي  علي معرفي
 انجام از پس گزينش، طبيعتاً نظر اعالم به موكول را برده نام قرارداد

 .)15(نمايد  مي نفت صنعت درمان و پير بهداشت با مصاحبه
 در فعاليـت  لحظـة  آخـرين  تـا  علـي نهاونـدي   وجود ايـن،  با

 نوعـان  هـم  و همكـاران  بـه  مسجدسليمان، عاشقانه نفت هاسپيتال
در سـن   1/7/1377 تـاريخ  در علـي نهاونـدي   .نمود خدمت خود

 صـنعت  در خـدمت  از كه بود باري هشتاد و چهارسالگي، دومين
 .بازنشسته شد تنف

سـال   تـا  شـد  باعث نهاوندي برجستة خدمات و منشي بزرگ
زاده،  ويسـي  مهـران . شـود  معرفي نمونه بازنشستة به عنوان 1384
 در مسجدسـليمان،  نفـت  صـنعت  درمـان  و بهداشت وقت رئيس
 و بهداشـت  سـازمان  به نهاوندي معرفي ضمن 17/1/1384 تاريخ
 متخصـص «نوشـت:   مونهن بازنشستة عنوان صنعت نفت، به درمان

 از و نائـل  بازنشسـتگي  افتخـار  بـه  1/7/1353 تاريخ در موصوف
 وجـود  عـدم  و نيـاز  بـه علـت   1/7/1377 تـاريخ  تا مذكور تاريخ

 و وظيفـه  انجام واحد اين در قراردادي صورت به ديگري متقاضي
 و شـركت  كاركنـان  بـه  ارزشـمندي  و قيمت ذي پزشكي خدمات

 .)16(» است نموده ارائه يمانمسجدسل شهرستان محترم اهالي
 گيري هنتيج

 همـراه  بـه  بازنشستگي از شركت نفـت  از پس علي نهاوندي
 فرزنـدي  بـه  1342سـال   از كـه  يـاد مـريم   اش، زنده دختر خوانده

 آن تمام در و افكند اقامت رحل اصفهان ويالشهر بود، در پذيرفته
 1388سـال   ارديبهشـت  از روز آخرين در وفاتش هنگام تا ها سال
 انديشه خداوند مخلوقات تمامي و مردم به عشق و مهرورزي جز

 .نداشت ديگري كردار و گفتار و
دهد مردان بسياري از جـان   بررسي زندگي نهاوندي نشان مي

خويش براي پايدار كردن درخت بهداشت و درمان صنعت نفـت  
مايه گذاشتند. سالهاي زياد خدمت نهاوندي كـه بخـش مهمـي از    

ان جنگ تحميلي عـراق بـا ايـران شـده بـود همـان       آن مقارن دور
سالهاي رشد درخت بهداشت و درمان صنعت نفت ايـران اسـت.   
براين اساس، مطالعة زندگي نهاوندي مطالعـة تـاريخ بهداشـت و    

 آيد. شمار مي درمان صنعت نفت ايران به
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