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روزسی و یکم تیر مصادف است 
با سالروزدرگذشت فرانسوا 
  (Bichat Marieبیشا زاویه

(Francois Xavier کالبد شناس 
مشهور فرانسوی که روز ۲۲ 
ژوئیه        سال ۱۸۰۲ درگذشت. 

فرانسوا بیشا را بنیانگذار بافت 
شناسی (هیستولوژی) مدرن نیز 

می شناسند.
وی موفق شد ۲۱ نوع بافت را در 
بدن انسان طبقه بندی و شناسایی 

کند.
 فرانسوا بیشا از کلمه        بافت یا

 tissue برای ماده        کشف شده 
       خود استفاده کرد که بعدا هم با 

همین عنوان مشهور شد. 
وی  از میکروسکوپ استفاده 
نمی کرد چرا که نسبت به آن 

بی اعتماد بود، بنابراین تجزیه و 
تحلیل اوشامل هیچگونه ساختار 
سلولی  نمی شد. با این حال، او 
یک پل ارتباطی مهم بین آسیب 

شناسی اندام جیووانی باتیستا 
مورگاگنی و آسیب شناسی سلول 

رودولف لودویگ کارل فیرخو 
تشکیل داد.(گفتنی است از بهم 

پیوستن سلول ها برای انجام 
کاری، واحد بافت تشکیل می شود 
مثل بافت عصبی، بافت استخوانی 

و بافت غضروفی.)
اکتشافات فرانسوا بیشا پایه ای 
شد برای بافت شناسی مدرن 

که در قرن ۱۹ و۲۰ در دانش 

کالبدشناسی، بافت شناسی و 
آسیب شناسی بدن انسان به اوج 

خود رسید.
یک مجسمه برنزی بزرگی 
از Bichat در صحن اصلی 

دانشگاه رنه دکارت در پاریس به 
لطف حمایت از اعضای کنگره 

پزشکی فرانسه که در سال ۱۸45 
صورت گرفت، ساخته شد. 

*******
درادامه قصد داریم گذری 

برزندگی دكتر مصطفي حبيبي 
استاد بافت شناسي و پایه گذار 
آسيب شناسي در ایران داشته 

باشيم كه می خوانيد:

دکتر مصطفي حبیبي در سال ۱۲۸3 
در خانه اي اجاره اي در کوچه 

باغ مروي تهران در یک خانواده 
فرهنگي به دنیا آمد. پدرش میرزا 

علي محمدخان گلپایگاني اهل 
علم بود و در وزارت معارف 

کار مي کرد. تحصیالت ابتدایي 
را در مدرسه اقدسیه و دوره ي 

متوسطه را در سال ۱3۰4 به 

پایان رسانید. به فن عکاسي و 
کارکردن با میکروسکوپ عالقه 

و عشق وافر داشت، چنانچه 
در حین تحصیل دوره متوسطه 

میکروسکوپي به دست خود تهیه 
کرد که قدرت بزرگنمایي آن در 

 حدود ۱5۰ مرتبه بود. 
بر اثر این کار مورد تشویق دکتر گل 

گالب استاد خود قرار گرفت. از قول 
دکتر گل گالب چنین نوشته شده 
است: »ساختن میکروسکوپ در 
آن زمان مایه ي تعجب بود و از 

فکر باز و روشن حبیبي و قدرت 
ابتکارش حکایت مي کرد.« حبیبي 

براي ساختن میکروسکوپ براي 
ذره بین چشم بین (اکولر) از ذره 

بین هاي دوربین و براي شيء 
بین (ابژکتیو) از ذره بین کوچکي 
استفاده کرد. ابتکار حبیبي در آن 

موقع مورد توجه همگان واقع 
 شد. 

 دکتر حبیبي پس از پایان 
تحصیالت متوسطه وارد مدرسه 
عالي طب شد و تا سال ۱3۰7 
در این مدرسه به تحصیل ادامه 

داد. هنوز دو سال از شروع 
تحصیالتش در طب نگذشته بود 
در سمت منشي دومي اداره طب 
قانوني مشغول کار شد. در سال 
۱3۰7 دکتر حبیبي در مسابقه ي 

دانشجویان اعزامي شرکت نموده 
و پس از قبولي براي تحصیل 

رشته طب به اروپا روانه گشت.

گذری بر نخستین های آسیب شناسی درایران و جهان

مهندس محمود اصالنی



مرداد  94

15شماره 115

در فرانسه سال اول طب را در 
بردو و بقیه تحصیالت پزشکي 
را در پاریس به انجام رسانید. 
در سال ۱۹35 میالدي (۱3۱4 

شمسي) پس از گذرانیدن پایان 
نامه خود درباره ي »تشخیص 

تومورهاي پستان به وسیله 
گذراندن نور از آنها« به دریافت 

دیپلم دکتري از دانشکده پزشکي 
 پاریس و مدال علمي نائل آمد. 

دکتر میمندي نژاد مي نویسد 
حبیبي »از سال سوم پزشکي به 

مطالعه کردن بافت ها و ضایعات 
آنها مجذوب شد. هر وقت فرصتي 

مي یافت به آزمایشگاه بافت شناسي 
و آسیب شناسي مي رفت، ساعت ها 

مي نشست مقطع هاي تهیه شده را زیر 
میکروسکوپ مي دید و هرقدر بیشتر 
 مطالعه مي کرد، مجذوب تر مي شد.« 

این عالقه سبب گردید اداره 
سرپرستي از وزارت معارف 

تقاضا کند به او اجازه دهند در 
رشته آسیب شناسي کار کند و در 

این فن متخصص شود. 
پس از خاتمه تحصیل و کسب 

تخصص در رشته آناتومي 
پاتولوژي در سال ۱3۱5 به وطن 

بازگشت و خود را به وزارت 
معارف معرفي کرد. براي این که 

از نظر تشخیص بیماریها پزشکان 
را یاري نماید، براي اولین مرتبه 

در ایران به تاسیس آزمایشگاه 
تشریح مرضي در منزل خود 

اقدام کرد. همچنین براي تدریس 
نسج شناسي و جنین شناسي در 

دانشکده طب ماموریت یافت. 
  دکتر حبیبي در تاریخ 

۱3۱6/۱۱/۱۸، به دلیل انتشار 
کتاب جنین شناسي که تا 

این زمان در این رشته کتاب 

معتبري به زبان فارسي در اختیار 
دانشجویان نبود، مورد تشویق 
قرار گرفت و نشان علمي به 
او اهدا شد. ایشان در تاریخ 

۱3۱7/3/۲ به عضویت کمیسیون 
اطالعات طبي فرهنگستان انتخاب 

گردید. 
دکتر حبیبي در سال ۱3۱۸ به 

عنوان کارشناس رسمي در 
وزارت دادگستري در موضوع 

کالبدشناسي و بافت شناسي 
انتخاب شد. در سال ۱3۱۹ رسما 

کرسي تشریح مرضي به دکتر 
حبیبي واگذار شد. در مهرماه 

۱3۱۹ تدریس بافت شناسي و جنین 
شناسي آموزشگاه عالي مامایي به 

وي محول گردید. همچنین ایشان 
در مهرماه ۱3۲۰ موفق به کسب 

نشان علمي درجه دوم شد. 
دکتر حبیبي یک انسان منادي 

صلح و علم بود و کوشش 
هایش در زندگي این دو نکته را 

به خوبي نشان مي دهد. اهداء 
یکصد عدد کپي که در آزمایشگاه 

آسیب شناسي دانشکده پزشکي 
تهیه کرده بود براي دانشکده ي 
استالین گراد به خاطر شهامت 

مردم استالین گراد در برابر قواي 
مهاجم نمونه بارزي از این طرز 

تفکر دکتر حبیبي است. 
دکتر حبیبي از موجدین آموزشگاه 

هاي بهداري شهرستان ها و 
دانشکده پزشکي تبریز بود و در این 
راه زحمات بسیار متقبل شد. چنان 

چه با وجود ابتالي به بیماري 
قلبي در پنج سال پایان عمر خود 
چهار مرتبه به مشهد و دو مرتبه 
به شیراز و اصفهان براي تاسیس 
آموزشگاه بهداري و رسیدگي به 

امور آنها و یک مرتبه به تبریز 
براي تاسیس دانشکده پزشکي 
مسافرت کرد. در سال ۱3۲6 
آخرین ماموریت خود را که 

افتتاح دانشکده پزشکي تبریز بود. 
در تاریخ ۱3۲3/۹/۹ که به اجبار به 
علت کسالت و در پي درخواست 

هاي مکررش با استعفاي دکتر حبیبي 
از سمت معاونت موافقت مي شود. 
رئیس دانشگاه تهران دکتر علي 

اکبر سیاسي در حکمي که با 
استعفاء دکتر حبیبي موافقت 

مي کند مي نویسد: »... ناچار 
با کمال تاسف با استعفاي شما 

موافقت به عمل آمد. اینک الزم 
مي داند متذکر شود که شما در 

تمام مدت تصدي با نهایت دقت 
و درستي وظایف محوله را انجام 

داده کارداني خود را در قسمت 
اداري نیز به اثبات رساندید. از 
این رو، مراتب قدرداني خود 

را ابراز مي نمایم و امیدوارم در 

 1-پروفسورابرلن 2-دکترحبیبی 3-دکترفضل اله معتضدی
4-دکتررحمتیان5-دکترآرمین 6-دکترکار
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خدمات علمي همواره موفق و 
 کامیاب باشید.« 

با وجود کسالت شدید و با آن که 
جسمي کامال خسته داشت معهذا 

تا آغاز سال ۱3۲6 با سمت بازرس 
آموزشگاه هاي بهداري شهرستانها 

به تمام آموزشگاه هاي بهداري 
شهرستان ها که خودش پایه گذار 

آنها بود سرکشي مي کرد و در رفع 
نواقص آن ها حداکثر تالش و 

کوشش را به خرج داد. 
به قول دکتر میمندي نژاد »در صبح 
روز پنج شنبه ۲6 فروردین ۱3۲7 

ساعت هشت و نیم صبح قلبي 
که 44 سال ۱6۰6۰ روز 3۸544۰ 
ساعت 4۰۰/۱۲6/۲3 دقیقه بدون 

وقفه حرکت کرده بود، از کار 
 افتاد.« 

جالب است که این دانشمند 
پرتالش و پرتکاپو و این مجاهد 
راه علم وقتي از دنیا رفت مبلغي 
قرض داشت که در وصیت نامه 

اش به طور مشروح مبلغي که 
به هریک از همکاران و آشنایان 

قرض داشته مي نویسد و در همین 
وصیت نامه باز دو نکته جالب 

 وجود دارد: 
 نکته اول آن که در یکي از 

بندهاي وصیت نامه مي نویسد: 
»در صورتي که کسي ادعایي از 

اینجانب داشت و ثابت کرد راست 
مي گوید بپردازید.« که خود نکته 

اي است اخالقي و درسي است از 
 یک انسان درستکار و صدیق.

 نکته دوم در بند دیگري از 
وصیت نامه اش مي نویسد: »دو 

هزار پالك دیاپوزیتیف، ۲5 جعبه 
بافت شناسي و ۲5 جعبه آسیب 
شناسي صد پالك رنگي و 6۰۰ 
عکس ۱۸ * ۱3 براي آموزشگاه 
مشهد باید تهیه شود که قسمتي 
از آن تهیه شده است.« دانشمند 

بزرگ و سازنده و کارشناس امور 
دانشگاهي و آموزش عالي حتي 
در آخرین لحظات حیات خود 

باز هم به فکر رفع نقص آموزشي 
و تهیه مواد الزم درسي است. در 

حالي که کامال آگاه است که دیگر 
رفتني است. روحش شاد و روانش 

در سراي ابدي با اولیاء و انبیاء 
محشور باد که چه خوب استاد و 

چه نیکو سرمشق و به حق یک 
عالم مجاهد بود. 

 آثار علمي دكتر حبيبي
 نشریات پزشكي به زبان فارسي
  كتاب رویان شناسي، 1316
  كتاب بافت شناسي، 1317

رینوسپوریدیوم در ایران، نامه 
 ماهانه درمان، 1317

 تشخيص تومورهاي پستان به 
وسيله گذراندن نور از آنها- نامه 

 پزشكي، 1319
 آسيب شناسي در دوجلد، 

1319 و 1320

 نشريات پزشكي به زبان فرانسه

ترانس ایلوميناسيون در 
 تشخيص تومورهاي پستان، 1935

 مطالعه در سه مورد 
رینوسپریدیوم در ایران )مجله 

 پارازیتولوژي 1939( 
 مطالعه 12 مورد رینوسپریدیوم 

 سيبري در ایران، 1945
مطالعه بافت شناسي سالك، 

1942 
 مطالعه ضایعات ریزبيني و بافت 
شناسي بيماري تيفوس اگزانتماتيك 

)شماره هاي 12-11-10 سال 
1322، نامه ماهانه دانشكده سال 

 1325 مجله ي حصارك( 
 تغييرات ریزبيني ليكن مسطح 
)شماره ي 4 سال 1324 مجله ي 

 بيمارستان شوروي( 
 سرطان پستان نزد دوشيزگان 
خردسال )مجله ي بولتن دوكانسر 

 سال 1947( 
 مطالعات و تحقيقات 

درباره ي بيماري بنيه بوك، 
لنفوگرانولوماتوز، سرطان 

غدد عرق، رابدوميوم، بيماري 
هوچكين، لنفادني پوست. قسمتي 
از این مطالعات به صورت پایان 

نامه توسط عده اي از فارغ 
التحصيالن دانشكده پزشكي 

 تدوین شده است. 
تاليفات دیگر كه قبل از عزیمت 

به اروپا در موقع تدریس در 
 دبيرستان ها انتشار یافته است: 
 كتاب جبر به اشتراك دكتر 

 سامي راد و فالح، 1307
 كتاب تاریخ طبيعي براي سال 

4 متوسطه، 1306
  منابع

۱- برگرفته از کتاب نخستین ها 
نوشته استاد فقید دکتر شمس 

شریعت تربقان
۲- ویکی پدیا

آموزشگاه عالی بهداشت مشهد-دکترحبیبی درکناردکترسامیراد

تعدادی ازدانشجویان اعزامی به فرانسه: 
دکترحبیبی، دکترمهدی آذر، دکترمحمدعلی ملکی


