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همين كه دكتر آشتياني پور وارد موزة علوم 
پزشكي مي شود و ميكروسكوپ الكتروني 

فليپس را در ابتداي در ورودي موزه مي بيند، 
متوجه برق چشمانش مي شويم با خوشحالي 

مي گويد:
»اِ... اين بچة من اينجا چيكار مي كنه؟«

و برايمان تعريف مي كند كه سال ها با اين 
دستگاه - كه اولين ميكروسكوپ الكتروني در 
ايران بوده- كار مي كرده و به قول خودش 

همدم هم بوده اند ...

موجي از خاطرات گرم به 
وجودمان مي ريزد ...

را  او  همه  كه  پزشكي  خاطرات 
چقدر  و  شناسند  مي  »حسن«  نام  با 

صميمانه حرف مي زند...

دوران كودكي وتحصيالت ابتدايي
هستم  پور  آشتياني  حسن  من 
در   1308 سال  فروردين  اول  متولد 
داروسازي  بخش  در  پدرم  تهران. 
ارتش بود. پراتيسن قديمي داروساز 
تمام  ساختن  به  كه  طوري  به  بود 
آنقدر  و حتي  داشت  اشراف  داروها 
خيلي  كه  بود  شده  متبحر  دركارش 
و  كرد  مي  معالجه  را  ها  بيماري  از 
يكي از داليلي كه دوست داشت من 
به رشته پزشكي بروم، همين بود كه 
خودش در اين زمينه فعاليت داشت.

مدرسه  به  سالگي  هفت  در  من، 
سال  شش  و  رفتم   » »ايمان  دولتي 

گذراندم  مدرسه  آن  در  را  دبستان 
در  هم  را  دبيرستان  سال  شش  و 

دبيرستان »شرف« تهران طي كردم.
در دوران مدرسه شاگرد تراز اولي 
اما نسبتًا جزء شاگردان خوب  نبودم 

به حساب مي آمدم.

تحصيالت تكميلي و استادان در 
زمان تحصيل

بعد از دبيرستان، در كنكور دانشكده 
كردم  شركت  تهران  دانشگاه  پزشكي 
اما متاسفانه در سال اول نتوانستم قبول 
شوم و اجباراً به دليل اين كه به قول ما 
قديمي ها »باد پشتم نخورد« در دانشكدة 
علوم دانشگاه تهران ثبت نام كردم كه 
در آن زمان براي ورود به اين دانشكده 
كنكوري وجود نداشت اما بعد از يک 
سال دوباره براي كنكور درس خواندم 
هزار  بين 7-6  در  توانستم  بار  اين  و 
نفر، رتبة 130 را به دست بياورم و وارد 
دانشكدة پزشكي شدم در آن زمان 300 
نفر  پزشكي، 40  دانشكده  را  اول  نفر 
بعدي را دانشكده دندانپرشكي و 40 نفر 
بعد را دانشكدة داروسازي پذيرش مي 

كرد.
پدرم  به  را  قبوليم  خبر  كه  زماني 
»باريكال«  يک  فقط  ام  جايزه  دادم، 
با  خيلي  من  براي  موقع  آن  كه  بود 

ارزش بود.

دانشكدة  در  كه  نفري   300 از 
پذيرفته شديم، در حدود 6  پزشكي 
– 35 نفر ارتشي بودند و 16-15 نفر 

هم خانم ها پذيرفته شده بودند.
درست يادم هست كه در روزهاي 
گنج  »دكتر  مرحوم  دانشكده  اول 
بودند  آناتومي  استاد  كه  بخش« 
 – بدارد  شاد  را  روانش  خداوند   –
شروع  از  قبل  و  آمدند  ما  سركالس 
طب،  ها!  بچه  گفتند:  ما  به  درس 
دوتا دوتا چهارتا نيست و فكر نكنيد 
از  اصول  طبق  بر  توانيد  مي  هميشه 
پيش تعيين شده بيماري را تشخيص 

دهيد و بيماران را معالجه كنيد.
در آن زمان ما سه سال علوم پايه 
مي خوانديم. در هر گروه علوم پايه 
دستيار  و  دانشيار  و  استاد  تعدادي 
استاد   « گروه  مدير  به  كه  بودند 
»دكتر  مرحوم  گفتند.  مي  كرسي« 
فرهاد« كرسي فيزيک و مرحوم »دكتر 
مي  اداره  را  آناتومي  كرسي  كيهاني« 

كردند.
كتبي  امتحانات  كردن  طي  از  بعد 
و شفاهي، از سال چهارم وارد دورة 
سال  سه  از  بعد  و  شديم  مي  باليني 
وارد دورة انترني مي شديم كه چهار 
و  داخلي  ماه  چهار  جراحي،  ماه 
بخش  و  بود  تخصصي  هم  چهارماه 
و  گوش  هاي  بخش  به  تخصصي 

دکتر حسن آشتياني پور؛
دانشيار پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران

                با پیشکسوتان
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حلق و بيني و پوست و ... كه انتخاب 
كسب  كه  اي  نمره  به  ها  بخش  اين 
كرده بوديم، بستگي داشت و بهترين 
خميني   امام  بيمارستان  در  بخش 
»دكتر  مرحوم  و  بود  داخلي  بخش 
)استاد  بودند  بخش  پاترون  عزيزي« 
بيمارستان  كرسي  و  بودند(  كرسي 
رازي را هم مرحوم »دكتر آذر« اداره 
مي كردند كه دانشيارشان هم مرحوم 
اين بخش  بودند و من  پيرنيا«  »دكتر 
بخش  اين  در  كه  كردم  انتخاب  را 
دل  دانشجويان  براي  واقعًا  استادان 
مي  كه  را  آنچه  هر  و  سوزاندند  مي 
با صميميت هر چه تمام تر  دانستند 
به  كردند،  مي  منتقل  دانشجويان  به 
طوري كه در بخش داخلي مسئوليت 
هر 5-4 تخت را به يكي از ما سپرده 
بودن  بستري  مدت  در  و  بودند 
بيماران – با نظارت استادان – تمام 
امور مربوط به بيماران به عهده ما بود.
فوت  بيماري  اگر  مدت  اين  در 
مي شد، ما با نظارت اساتيد، اتوپسي 
دارم  خاطر  به  داديم.  مي  انجام 
اتاق  بيمارستان  باغ  انتهاي  در  كه 
كوچكي بود كه آنجا اتوپسي را انجام 
مواجه  براي  هم  وگاهي  داديم  مي 
بيمار و جلوگيري  با صاحبان  نشدن 
آذر  دكتر  توصيه  به   – درگيري  از 
به  اتوپسي  انجام  براي  ها  شب   –
هاي  بافت  و  رفتيم  مي  بيمارستان 
آسيب  بخش  به  را  شده  برداشته 

شناسي دانشكده مي فرستاديم.
در آن زمان كرسي آسيب شناسي 
را مرحوم »دكتر حبيبي گلپايگاني« - 
 – ايران  پاتولوژي در  مؤسس بخش 
و بعد هم مرحوم »دكتر آرمين« اداره 

مي كردند.

چون  جراحي،  دورة  براي 
بود،  محدود  ما  جراحي  هاي  بخش 
دانشكده با بعضي از بيمارستان هايي 
كه تابع سازمان بيمة كارگري بودند، 
از  نفر  چند  و  من  و  بست  قرارداد 
دوستانم بيمارستان هدايت را انتخاب 
كرديم كه در سه راه قلهک تجريش 
»دكتر سليمان  ما جناب  استاد  بود و 
متبحر  كارشان  در  كه  بودند  آزما« 
تدريس  كار  به  هم  بسيار  و  بودند 
علمي  هيئت  جزء  اما  داشتند  عالقه 

نبودند.
نظر  تحت  را  جراحي  دورة 
دكتر آزما و دستيارانشان گذرانديم و 
آن ها به قدري ما را راه انداخته بودند 
ماه شروع  از يک  بعد  ما درست  كه 
كرديم به جراحي. به خاطر مي آوريم 
كه آپانديسيت، فتق و هموروئيد عمل 
مي كرديم و من هيچ وقت فراموش 
نمي كنم كه اولين مريضي را كه عمل 
روز   2  – آپانديسيت  عمل   – كردم 
افتاد كه  راه  بلند شد و  از عمل  بعد 
اين، با توجه به امكانات و تجهيزات 

آن زمان ، خيلي مهم بود.
به  توجه  با  باز  هم،  آن  از  بعد 
پزشكي  چشم  بخش  من  نمراتمان، 
كردم  انتخاب  را  اعلم  امير  بيمارستان 
تخصصي  بيمارستان  زمان  درآن  كه 
بود استادي هم داشتيم كه هم تيمسار 
بودند هم متخصص چشم پزشک به 
اسم تيمسار »دكتر علوي« كه دستياراني 
داشتند به نام آقاي »دكتر فروغ« و »دكتر 

بينا« كه عضو هيئت علمي بودند.
افتاديم  باز، ما به همان ترتيب راه 
و شروع كرديم به عمل هاي ابتدايي 
آخر  در  و  آنتروپين  پتريشيون،  مثل 
آب  يعني  كاتاراكت  تا  دو  يكي  هم 
مرواريد را عمل كرديم كه باز، خيلي 

دوره،  اين  اتمام  با  بود.  مهم  برايمان 
را  در حقيقت دورة پزشكي عمومي 
سوژه  تزم،  براي  من  و  كرديم  تمام 
پوستي  هاي  بيماري  مورد  در  را  اي 
صدر«  »دكتر  مرحوم  راهنمايي  با 
انتخاب كردم و دفاع كردم و با درجه 
قرار  قبول  مورد  هم  خوبي  بسيار 

گرفت.

مسووليت ها و تدريس در دانشگاه
پزشكي  پنجم  سال  من،  كه  وقتي 
بودم، متاسفانه پدرم فوت كرد و بعد 
زندگي  مادربزرگم  و  مادر  با  آن  از 
مي كرديم. بعد از اين كه دانشكده را 
گرفتن  تخصص  فكر  به  كردم،  تمام 
نبودم و تصميم داشتم كه به امريكا بروم 
اما با توجه به اين كه مادر و مادربزرگم 
تنها بود، منصرف شدم از طرفي براي 
مي  امتحان  بايد  هم  گرفتن  تخصص 
داديم كه به دليل اين كه پدرم تازه فوت 
كرده بود از حوصله من خارج بود كه 

بخواهم امتحان بدهم.
بيمه  موسسه  در  و  رفتم  بنابراين 
عالي  بسياري  حقوق  با  كارگران، 
ظهر  از  بعد  و  صبح  شدم.  استخدام 
حال  عين  در  و  كردم  مي  طبابت 
باز  اما،  داشتم  مطلب  هم  بيرون  در 
به  سال  يک  از  بعد  و  نبودم  راضي 

دكتر آشتياني پور در سال 1326



22
اردیبهشت 95
شماره 124 22 

با  و  افتادم  گرفتن  تخصص  فكر 
راهنمايي يكي از دوستان پزشكم 
كانسر  انستيو  سرطان-  بخش  به 
مرحوم  زمان  آن  رفتم.   – فعلي 
بسيار  اساتيد  از  شمسا«  »دكتر 
آنجا بود و من  نامي،  شاخص و 
را پذيرفت. شروع به كار كردم و 
بعد از يكسال ايشان حكمي را به 
من دادند و همكاری من در سال 

ادامه پيدا كرد تا سال 1374 كه من از 
دانشگاه بازنشسته شدم، يعني 34 سال 
و تمام اين مدت هم در همان بخش 

انستيتو كانسر بودم.
بود.  گذشته  خدمتم  از  كه  سال   5
آن  دانشيار  و  دادم  دانشياري  امتحان 
بورس  بعدهم،  سال  يک  و  شدم  جا 
من  و  گرفت  تعلق  من  به   W.H.O
يک سال و نيم به سوئيس رفتم آنجا، 
و  پاتولوژي  انستيتوي  بخش  در  من 
هيستولوژي بودم و كارم در ارتباط با 
ميكروسكوپ الكترونيک بود كه در آن 
زمان، در ايران فقط يكي وجود داشت 
براي  رحمتيان«  »دكتر  مرحوم  كه 

انستيتو تهيه كرده بود.
تخصص  دورة  ديدن  از  بعد 
با  رابطه  در  ايران  به  بازگشت  و 
پاتولوژي  و  الكتروني  ميكروسكوپ 
همراه استاد عزيز خودم، كه همكالس 
خودم هم بودند،  »دكتر مجتبايي« يک 
داديم  انجام  سرطاني  تحقيقات  سري 
مورد  اين  در  مقاله   10-12 حدود  و 
نوشتيم كه تعدادي از آنها هم در خارج 

از كشور به چاپ رسيد.
و  سرطان  ما  بررسي  مورد  سوژه 
تومورهاي پستان در خانم ها بود كه ما 
باالخره توانستيم با الكتروميكروسكوپ 
در  كه  هايي  ها و ويروس  انكلوزيون 
رابطه با بيماري هاي پستان بود را ببينم 

كنيم كه هنوز  مقاله  بكنيم و  و كشف 
مركز  بخش  زينت  هايش  عكس  هم 

انستيتوي سرطان است.
قبل از رسيدن به دانشياري از طرف 
دانشكده و توسط دكتر شمسا به ما گفته 
امر  در  دستيار  عنوان  به  بايد  كه  شد 
تدريس شركت كنيم كه خوب، اولش 

يک خورده براي ما وحشتناک بود.
سال  كه  دارم  خاطر  به  درست  من 
پنجمي كه دستيار آن جا بودم، تعدادي 
از  بعد  انستيتو،  از  نفر  در حدود 7-8 
در  و  رفتيم  مي  دانشكده  به  ظهرها 
دانشجويان  به  عملي،  هاي  كالس 
آموزش  را  ميكروسكوپي  كارهاي 
مي داديم. بعد، كم كم كارهاي نظري 
مقام  به  وقتي  و  شد  محول  ما  به  هم 
دانشياري رسيديم، قسمت هاي مهمي 

را ما تدريس مي كرديم.
بنده،  را  عفوني  هاي  بيماري 
را  خون  گردش  دستگاه  هاي  بيماري 
»دكتر كماليان« بيماري هاي كبد را »دكتر 
را  استخوان  هاي  بيماري  و  سموريان« 
از »دكتر شريعت« و ... عهده دار بودند 
و پاتولوژي بيماري هاي عفوني و يک 
قسمتي از بيماري هاي زنان و باز، قسمتي 

از سيتولوژي را من درس مي دادم.

مسايل و مشكالت سيستم آموزشي
كار  من،  نظر  به  كه  اين  اول 
باال  معلومات  و  دانستن  با  تدريس 
متفاوت است يعني اين كه اين طور 
نيست كه هر كس علم داشته باشد، 
استاد  و  كند  تدريس  خوب  بتواند 
خوبي باشد. من سال ها مديرگروه 
پاتولوژي در دانشكدة پزشكي بودم و 
مسووليت تنظيم كالس ها با من بود. 
بارها اتفاق افتاده بود كه دانشجويان از 
استاداني كه برايشان انتخاب مي كرديم 
ناراضي بودند با اين كه اساتيد، بسيار 
خارج  تحصيلكردة  حتي  و  سواد  با 
بودند اما شيوة تدريس را نمي دانستند 
و در واقع اساتيد بايد قبل از تدريس، 
دانشجويان  با  بتوانند  و  ببينند  آموزش 
ارتباط برقرار كنند اما متاسفانه بعد از 
متعدد  پزشكي  هاي  دانشكده  انقالب، 
با تجربه و  با كمبود اساتيد  باز شد و 

آموزش ديده مواجه شديم.
به  تدريس  براي  ما  مثال  عنوان  به 
بنابر  و  رفتيم  يزد  پزشكي  دانشكدة 
نتوانستيم  داشت  وجود  كه  مشكالتي 
كار را ادامه بدهيم و بعد، از شاگردان 
ما خواسته شد كه در دانشكده تدريس 
دانشكدة  در  اتفاق  همين  مشابه  كنند 
باز،  و  افتاد  اتفاق  هم  ايالم  پزشكي 
بروند  كه  شد  دعوت  ما  شاگردان  از 
با  مسلمًا  خوب،  كه  كنند  تدريس  و 
كافي  آموزش  و  تجربه  عدم  به  توجه 
حتي  و  علمي  زمينه  در  مشكالتي 

ارتباط با دانشجو به وجود مي آيد.
دوم اين كه يک معلم، يک مدرس، 
بايد از نظر فكري، خيالش راحت باشد 
اقتصادي  و  مالي  نظر  از  بايد  واقع  در 
به  بتوانند  تا  باشد  نسبي  رفاه  يک  در 
راحتي وقتش را براي دانشجو بگذارد 

نفروسط جناب آقاي دكتر شمس شریعت ترقبان، 
سمت چپ جناب آقاي دكتر تقي شریعتمداري 

استاد پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سمت 
راست دكتر حسن آشتياني پور دانشيار پاتولوژي 

دانشگاه علوم پزشكي تهران
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و به دنبال كار دوم و سوم نباشد.
هيئت  بين  چنان  هم  مشكالت  اين 
وجود  مختلف  هاي  دانشگاه  و  علمي 
به  هم  اساتيد  متاسفانه  خوب،  و  دارد 
براي  بايد  كه  آنطور  مشكالت،  دليل 

دانشجو دل نمي سوزانند.
بچه  من،  بچه  ام  گفته  هميشه  من 
را فرزند  من، بچه من. من دانشجويان 
خودم مي دانم در طول مدت تدريسم 
داشتم  خوبي  بسيار  رابطة  شاگردانم  با 
كه  شهرستاني  دانشجويان  مخصوصًا 
هميشه  بودند.  خالص  و  ساده  بسيار 
منزلشان  به  را  من  اصرار  نهايت  با 
دعوت مي كردند و در كمال صميميت 
را  خود  سعي  تمام  نيت،  خلوص  و 
پذيرايي  نهايت  من  از  كه  كردند  مي 
را  ها  بچه  هميشه  هم  من  و  بكنند  را 
با هم اسكي مي رفتيم.  دوست داشتم. 
مثاًل در اروميه به قهوه خانه مي رفتيم 
با بچه ها مي گفتيم و مي خنديديم و 
باز فردا سركالس همان رابطة محترمانة 
و  بود  برقرار  ما  بين  استادي  و  شاگرد 
وقت  هيچ  ناكرده-  دانشجويان–خداي 
رابطه  اين  از  استفاده  سوء  فكر  به 

دوستانه اي كه وجود داشت، نبودند.

ازدواج و فرزندان
داشتم.  ديرپا  ازدواج  من  درحقيقت 
مدرسة  در  بودند  نرس  من  همسر 
نرسينگ كه سابقًا پشت بيمارستان امام 
درس  هست  هم  وهنوز  بود  خميني 
مي خواندند. آن زما نرس ها فقط دختر 
خانم ها بودند من در سال 49-48 كه 
از سوئيس برگشته بودم، سالي دو مرتبه 
مدرسة  در  پاتولوژي  دورة  تدريس 
ايشان هم  بود و  بر عهدة من  نرسينگ 
از شاگردان من بودند. اما منشأ آشنايي 
ما، در واقع از دانشگاه نبود، بلكه چند 

سال بعد كه خانم، فارغ التحصيل شده 
خميني  امام  بيمارستان  در  و  بودند 
هدنرس شده بودند، يكي از همسايگان 
آن ها- در خيابان پل چوبي – كه سابقًا 
بود تصادفًا  اميريه  ما در محلة  همسايه 
ايشان را به من معرفي كردند و خوب، 
ايشان  اختالف سني  با وجود 22 سال 
موافقت كردند. ماحصل اين ازدواج هم 
يک پسر و يک دختر است كه دخترم 
16 ماه از پسرم بزرگ تر است. آن ها با 
هم در دانشگاه همكالس هستند و در 
رشتة ميكروبيولوژي درس مي خوانند.

زندگي فعلي
عرض  خدمتتان  كه  طور  همان  من 
و  خواندن  درس  با  را  جواني  كردم 
و  دانشكده  و  دادن  درس  آن  از  بعد 
گذرانديم   ... و  ها  كالس  كردن  اداره 
طي  در  ها  جواراين  در  خوب  ولي 
بشود  شايد  داشتم  كه  هايي  مرخصي 
البته  ام،  گشته  را  دنيا  نصف  كه  گفت 
قبل از ازدواج، بعد از ازدواج هم اولين 
اگر  و  هستند  فرزندانم  و  همسر  فكرم 
مسافرتي، گردشي باشد، سعي مي كنيم 
تا جايي كه بتوانيم با هم باشيم گو اين 
كه بچه هاي حاال، جوان هاي 20-22 
بيشتر   – به سن بچه هاي من   – ساله 
دوست دارند كه به صورت گروهي با 
دوستانشان به مسافرت بروند و خوب 
آنها  بگذاريم  ما  نه  كه  شده  باعث  اين 
تنهايي بروند و نه آنها با ما مي آيند و 
خوب، در عرض اين چند سال تقريبًا از 
گردشها كم شده و بيشتر به مهماني هاي 

اطراف و دور و بر مي رويم.

ادامه
در سنجش  ابتدا  از  اينجانب  فعاليت 
محترم  اساتيد  زيرنظر  آناتوموپاتولوژي 
حسين  دكتر  مرحوم  جنابان  دانشگاه 
رحمتيان و دكتر شمسا شروع شد. بعد 
باگذراندن  استخدام  از  سال  چهار  از 
دانشياري  به درجه  ارتقا  امتحان جهت 
موفق به اخذ اين درجه شدم و يكسال 
بعد عالوه بر بخش پاتولوژي در بخش 
آن  در  كه  الكترونيک  ميكروسكوپ 
حتي  دانشگاه  در  فرد  به  منحصر  زمان 
ايران بود به فعاليت تحقيقاتي پرداختم. 
رياست اين بخش را جناب دكتر عطارد 
نظر  زير  هم  من  و  داشتند  مجتبائي 
ايشان به امور تحقيقاتي پرداختم. اولين 
مقاله در مورد سرطان پستان و ويروس 
ميكروسكوپ  با  را  ارتباط  اين  در 
آن  از  بعد  و  كرديم  منتشر  الكترونيک 
مورد  در  را  مختلفي  هاي  پژوهش  هم 
و  داده  ادامه  زا  سرطان  هاي  ويروس 
چندين مقاله هم در اين ارتباط به چاپ 
موجود  كانسر  انستيتو  در  كه  رساندم 
است. در سال 1349 با بورس W.H.O به 
مدت يكسال و نيم به سوئيس در مركز 
ميكروسكوپ  مورد  در  آموزش  به  ژنو 
ژنو  هيستولوژي  بخش  در  الكترونيک 
خدمت نموده و با اخذ گواهينامه مربوط 
پس از يک سال و نيم به ايران برگشتم 
شدم  مشغول  بخش  همان  دوباره  و 
بخش  در  خدمت  دوران  در  آخر  تا  و 
و  نمودم  وظيفه  انجام  هم  هيستولوژي 
متذكر شدم كه از سال چهارم استخدام 
تهران  دانشگاه  در  پاتولوژي  آموزش  به 

هم مشغول شدم.


