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چي در نخستين سالگرد درگذشت  سخنراني استاد كريم مشروطه
 مرحوم دكتر جواد هيئت

  به نام خدا

  .اند اند                ياران رفته با قلم پا نوشته ها كه به صحرا نوشته اين خطّ جاده

  صائب تبريزي

با سالم به حضور محترم حاضران در اين مجلس 
  .محتشم

ز حيات، تنوع هاي حيرت انگي يكي از پديده
ها به انواع  هاي انسان ها و گرايش استعدادها، ذوق

هاست كه هم مايه زيبايي  شمار كسب و كار و پيشه بي
 نيازهاي  گي حيات است، و هم تأمين كنندةو رنگان

  .باشد گوناگون افراد بشر و جامعه مي

ها، ذوق و اشتياق  ها و جاذبه در ميان اين همه گرايش
 به ويژه جراحي قلب است كه آموزش علم پزشكي،

در . مركز اصلي حيات فيزيكي ما بوده و نقش بيشتر و چشمگيرتري در حفظ و صيانت زندگي ما دارد
هاي پزشكي و ماهرترين جراحان  ترين دستگاه شرايط كنوني كه بنا به تصديق مرحوم دكتر هيئت، مدرن

ها را  ها قدر اين  ممكن است بعضيقلب، چشم و ساير اعضاي بدن انسان در ميهن ما موجود است،
داند كه اين متخصصان شايسته، چه قدر  ولي نسل ما كه حيدرباباي شهريار را خوانده است، مي. ندانند

كند تا با مردم دهكده، به  شهريار كه در اواسط دهة چهل سفري به خشگناب مي. ارزش وااليي دارند
  :گويد ار كند، در قطعه دوم حيدربابا ميهاي دوران كودكي خود تجديد ديد ويژه، هم مكتب

  دئديم باال، او ممدسن نولوبدي؟
  معلوم اولدي طيفيل جوان اؤلوبدي
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  نه وار، نه وار، بورنوندان قان گليبدي
  بو كتده بير بورون قاني كسن يوخ  بير يئل اسير، باخيرسان ممدسن يوخ

  از ممدسن خليفه گرفتيم چون سراغ(
  هاد داغگفتند مرد و بر دل مادر ن

  از چه مرد؟ هيچ، به يك بار خون دماغ! واي
  .)     در دهكده معالج يك خون دماغ نيست  وزد، قد سروي به باغ نيست         بادي چو مي

بلي، شرايط زندگي در اين پنجاه سال اخير، پانصد برابر دوران پيش از آن متحول شده است، و ما بايد 
به نظر من اگر . پزشكان و متخصصان عزيز و ارجمند را بدانيمشكرگزار باشيم و قدر و منزلت اين 

هاي پزشكي نيز  تزكيه، تربيت و حفظ سالمت روح بشر بودند، شاغالن در رشتهپيامبران خدا، مأمور 
سبب نيست كه در ميان مردم،  بي. باشند پيامبراني هستند كه مأمور حفظ صحت و سالمت تن ما مي

  .ها از حرمت و عزت و ارزش برخوردار است  پيشه پزشكي، بيشتر از سايرةحرف

 همكاران محترم دكتر هيئت، در مورد خدمات و كارهاي او در زمينه پزشكي و جراحي از صحبت
 ناچيز هم به امر دوست عزيزم دكتر شكيبا، ةضمن عرض سپاس، بند. استفاده كرديم و لذت برديم

زيرا دكتر هيئت در عين حال، . ذرا خواهم داشتاطاعت نموده به موضوع، از زاويه ادبيات نگاهي گ
ة پزشكي و پيش: وقتي از او پرسيدم. اند اي هم بوده پژوهشگر و شيفته ادبيات و خود، زبانشناس شايسته

باشد، چه عيبي  جراحي، كه هم تأمين كنندة ارزش اجتماعي، و هم وسيلة كسب درآمد بيشتري مي
شود هزار نفر،  اگر در حرفة پزشكي و جراحي مي: ر پاسخ گفتداشت كه شما به ادبيات روي آورديد؟ د

  .شود يك زبان را، يك ملت را احيا نمود دو هزار نفر را از مرگ زودرس نجات داد، با ادبيات مي

هاي متوسطه به ياد دارم، قلب از نظر فيزيولوژي عضوي است صنوبري شكل و  تا جايي كه از درس دوره
يابد، و آخرين عضوي است كه از حركت  اولين عضوي است كه تكون مي. ددر طرف چپ سينه قرار دار

هاي بدن بوده، و حيات انسان در درجة نخست بسته  رساني به تمام اندام اش خون  وظيفه. ايستد باز مي
  .به فعاليت آن است

و سقم او صحت . پزشك در مقام انجام وظيفة پزشكي، تنها با اين عضو مادي و ملموس سروكار دارد
اما در ادبيات، . كند و راهي براي بررسي مكنونات قلب بيمار ندارد كاركرد طبيعي قلب را وارسي مي

شود و قدما آن را در مقابل مغز كه مركز  به عنوان مركز عواطف و احساسات انسان شناخته مي» قلب«
اند، و به دل،  كرده ق ميهاي عواطف بشري اطال اند و اين معني را مجازاً بر همة جلوه عقل است آورده

البته اين كه مركز ثبت و ضبط ). نامه دهخدا لغت(اند  شخصيتي خاص بخشيده، آن را مخاطب قرار داده
عواطف و احساسات انسان، در قلب و يا مغز او قرار دارد، بحث در اين مورد، در صالحيت متخصصان 

است و حافظ » دل«نام قلب در ادبيات . كنم است، بنده به آنچه در عرف ادبيات معمول است، اشاره مي
  :از جمله. را به كار برده است» اي دل« مصرع عبارت 30در 

  آيد كه از انفاس خوشش بوي كسي مي  آيد مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي -
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  شايد كه چو وابيني، خير تو در اين باشد  غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل -
  هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد  ر صبا باز آمد مژده اي دل، كه دگر با-

بدين ترتيب در ادبيات، كلمات غالباً معناي حقيقي خود را رها كرده، مفاهيم استعاري و مجازي به خود  
متر مكعب حجم دارد، در ادبيات   سانتي720عضوي به نام قلب، كه در يك شخص حدود . گيرند مي

  :دكن حجمي به عظمت يك دريا پيدا مي

  كه بايد آب اين دريا خورم پيمانه پيمانه    دل درياي ما پر شد ز سيل غم، مرا رحمي

تواند آب يك دريا را  نه قلبي به بزرگي دريا وجود دارد، و نه كسي مي. تكلمات در اين بيت مجازي اس
غم شديد و فهميم اين است كه سراينده گرفتار   آنچه ما از اين بيت مي. بنوشد– ولو پيمانه پيمانه –

قلب تو حالت و وضع : گويد كند، مي اما وقتي يك پزشك متخصص قلب، او را معاينه مي. دردناك است
در مقال بدين ترتيب طبيب . طبيعي خود را دارد، و كار و ضربانش از نظم و صحت كامل برخوردار است

اند و  البته بوده. قلب سروكار دارد نه با دل: اداي وظيفه، تنها با واقعيات، يعني با عضو مادي و ملموس
اند،  نيز انس و الفتي داشته» دل«هستند پزشكاني كه در اوقات فراغت از كار و وظيفه جراحي قلب، با 

  .كه يكي از آنان دكتر جواد هيئت بوده است

 تخمين اين كه دكتر هيئت به چه نسبتي به اين دو بعد مسئله توجه داشته است، بنده براي بررسي و
در ديوان حافظ كلمه قلب در پانزده مصرع كاربرد داشته، كه شش . تفنناً به ديوان حافظ مراجعه كردم

 »تقلّب«و دو مورد ديگر هم به معناي » مركز«مورد آن به معناي قلب به كار رفته، دو مورد به معناي 
 بيت 371در » دل« ةدر مقابل، شما تعجب خواهيد كرد اگر عرض كنم در ديوان حافظ، كلم. آمده است

  .كاربرد داشته است

 54همت گذاشت،   وارليقة به انتشار مجل1358 بود و هنگامي كه در سال 1304دكتر هيئت متولد 
 تا ظهر در 9ها از ساعت   صبحة وارليق، اگر اوبه شهادت دوستان و همكارانش در مجل. ساله بوده است

 در دفتر 8 تا 4رسيد، بعد از ظهرها به طور متوسط از ساعت  مي» قلب«ها به كار طبابت  بيمارستان
دلي كه در ادبيات، مركز احساسات و . بود نه قلب» دل«ها تا نيمه شب، سرگرم كارهاي  مجله، و شب

تاكنون : گفت ت، نداي دلش را شنيده بود كه ميو دكتر هيئ. هاست هاي انسان عواطف و آرزوها و آرمان
  .ات برسي»دل«ات بعد فيزيكي قلب بود، حاال وقت آن است كه به داد بعد ديگرش، يعني  كه دلمشغولي

تركي » ديل«در اينجا، با جزئي تفاوت در تلفظ، همان » دل«اين هم برايتان جالب خواهد بود كه كلمة 
اش بود؛ براي  زبان، عاشق زبان مادري ها ايراني ترك كه مانند ميليوندكتر هيئت . است» زبان«به معناي 

رهايي آن از نابودي، همت گماشت و با اتكاء به حقوق طبيعي بشر و قانون اساسي جمهوري اسالمي، كه 
دكتر هيئت عميقاً . اش پرداخت منبعث از قرآن مجيد است، به تحقيق و تعليم و ترويج زبان مادري

حفظ استقالل و تماميت ارضي ايران، در گرو احقاق حقوق اقوام تشكيل دهندة ملت، در اعتقاد داشت 
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» سخن روز«اي تحت عنوان  نويسندگان مجلة وارليق در مرامنامه. چارچوب قانون اساسي است
. كنيم ما، پيش از هر چيز، و بيش از همه كس، ايراني هستيم و مسلمان و به هر دو افتخار مي: گويند مي
. اند ان ما همراه ديگر اقوام ايراني، كشور ايران را تشكيل و آن را كشوري مستقل و يكپارچه ساختهپدر

دهد كه تركان غزنوي، سلجوقي، خوارزمشاهيان،  نگاهي گذرا به تاريخ پر نشيب و فراز ايران، نشان مي
 خالفت بغداد را بازسازي ها، افشاريه و قاجار، ايران قطعه قطعه شده و تحت قراقويونلو و باالخره صفوي

ما فرزندان كساني هستيم كه خود را صاحبان كل . اند كرده و به شكل كشور مستقل امروزي درآورده
دانسته و براي حراست مرزهاي آن، چه در آذربايجان و چه در خراسان و ) و نه جزئي از آن(ايران 

. تقالل ايران را تضمين و جاويدان ساختندنثار خون خود، اسبا خوزستان، با بيگانگان متجاوز جنگيده و 
دانيم و ايران را از آن خود، و خود را از آن ايران  ما خود را فرزندان و وارثان به حق آن مردان تاريخ مي

  ».دانيم مي

مطلبي هم در ذهنم هست كه شايد عمرم وفا نكند آن را در فرصت ديگري مانند همين مجلس 
  :گويم از اين روي در همين جا باز مي. سانممحتشم، به عرض ياران عزيز بر

در ميان تأليفات انبوه دكتر هيئت، كدامش شاهكار اوست، در : اگر از شما ياران مجلة وارليق بپرسند
هاي  تشناسي، سيري در تاريخ زبان و لهجهاگوييد؟ مجموعة مجالت پزشكي، كتاب ادبي پاسخ چه مي

اللغتين، نگاهي به  هس، تاريخ ادبيات شفاهي آذربايجان، مقايتركي، نگاهي به تاريخ ادبيات آذربايجان
 سال منتشر شده، و در همة آن ها حداقل 36فرهنگ آذربايجان و يا مجموعة مجالت وارليق كه ظرف 

يك مقاله از دكتر هيئت مندرج است؟ نظر همكاران مجله هر چه باشد، براي بنده محترم است، اما من 
سازي محمدرضا هيئت، براي ادامة كار خالق و سازندة خود  شف و آمادهشاهكار دكتر هيئت را، ك

دكتر هيئت، جوهر ذاتي او، و ولع زيادي كه براي يادگيري داشت، و سالمت روح و صداقت و . دانم مي
و اينك به عنوان يكي از صدها متخصص و صبوري و پاكي او را تشخيص داد، و وارد در جرگة ما كرد 

و همنام بودنش با دكتر هيئت، همواره خاطرات تلخ و شيرين . مربوط به قوميت ماستخدمتگزار مسائل 
اميدوارم هر كجا باشد، و به هر مقام واليي رسيده . دوران همكاري ما با دكتر هيئت را تداعي خواهد كرد

 شده رأيي او تهيه را كه با مشاركت و هم» سخن روز«باشد، هويت خود را حفظ كند، و محتواي همان 
است، همواره به ياد داشته باشد و ايمان و اعتقاد خود نسبت به محتواي آن را از دست نداده باشد، كه 

  :اند گفته
  كه نگردند كم و بيش، به هر بيش و كمي    سر فداي قدم نادره مرداني باد

  ■اي كه براي شنيدن عرايضم مبذول فرموديد  با سپاس از حوصله

  1394 مردادماه 22روز پنجشنبه 


