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 استاد به عنوان اولين سؤال بفرماييد، 
چه شد كه  وارد رشته  پزشكي شديد؟ 

در خانواده ما چندان طبيب وجود 
نداشت  و كسي  مرا ترغيب  به  تحصيل در 

رشته پزشكي نكرد. آن  زمان افرادی كه  
مي خواستند وارد رشته  پزشكي در نهاد 

دانشگاه  موجود)يعني دانشگاه تهران ( 
شوند، زياد نبود. چون  تعداد دبيرستان ها 

محدود بود. آن موقع هم  رشته پزشكي 
گل  سرسبد تحصيالت عاليه در كشور بود. 

زمان  من80 -70 نفر در آزمون  مسابقه 
ورودي  شركت كردند و 40 نفر وارد 

دانشكده  پزشكي شديم. 

 حضرتعالي سه سال پس از 
تأسيس دانشكده پزشكي، وارد آن شديد. 

وضعيت دانشكده آن زمان چگونه بود؟ 
آن زمان دانشكده  پزشكي  همان  فرم  قديم  

خود را داشت. ) مثل مدرسه طب، با همان 
استادان قديمي(. ولي عواملي كه ذكر 

خواهم كرد باعث تغييرات اساسي  دانشكده  
و كيفيت  آن  شد. 

 وقتي  كه من  سال سوم پزشكي بودم  
)سال  1318-1317( ، ارتش  مي خواست 

اطباء را به  خدمت  بگيرد و آنها هم 
نمي پذيرفتند. به  اين دليل قرارشده بود 

نيمي از  پزشكاني را كه  وارد خدمت وظيفه 
سربازي شده بودند، به خدمت ارتش 

درآورند. تصميم بر اين  شد كه  اعتصاب 
كنيم. به اين ترتيب اولين اعتصاب  در 
ايران از سوي دانشجويان  اتفاق افتاد و 

دانشكده  پزشكي  اعتصاب  كرد. آن  زمان 
رئيس  بهداري  ارتش، آتاباي بود. تعداد 
زيادي از اعتصاب كنندگان دستگير و 

به زندان انداخته شدند. عده اي از جمله 
لقمان الملك واعلم الملك  و لقمان  الدوله 
و اميراعلم  كه  اطباء دربار هم  بودند، باعث 

آزادی زندانی ها شدند. باالخره همه را آزاد 
كردند و من هم  پس از 24 ساعت حبس از 

زندان  شهرباني، آزاد شدم . 
در آن زمان  روابط دوستي ايران و دولت  

فرانسه  بهم خورده بود و قطع رابطه  شد. 
 در ازاي  اين تيرگی روابط، اميراعلم از 
شاه وقت خواست  كه چيزي  از دولت  

فرانسه بخواهد. به اين ترتيب كه دولت  
فرانسه  يك  نفر را از دانشگاه پاريس به  

ايران بفرستد تا به  ايران بيايد و به  دانشگاه 
تهران سروساماني  دهد. به  اين ترتيب 

دولت  فرانسه  پرفسور اُبِرلَن  را به  ايران  
فرستاد تا دانشكده پزشكي ايران  را درست  

كند. آن  زمان من دانشجو بودم ولي از 
جريان ها، با خبر مي شدم. ابرلن به  ايران  

آمد و از بيمارستان ها و ساختمان  دانشكده 
بازديد كرد و همه  اوضاع را بررسي كرد 

و گزارشي  را آماده  كرد. سرانجام با كمك 
وزير فرهنگ  وقت  كه  رئيس  دانشگاه  هم  

بود)علي  اصغر خان حكمت ( همه  تابلوهاي  
بيمارستان ها را برداشتند كه  روي آنها 

نوشته  شده  بود وزارت  بهداري. آن وقت  
نوشتند دانشكده  پزشكي  دانشگاه  تهران. 

بيمارستان هاي  سينا، روزبه ، فارابي  و وزيري  
را با بودجه  مربوط به  آنها منتقل  كردند. در 
اين  موقع  بود كه  اساتيدي چون دكتر اقبال ، 

دكتر قريب، پرفسورعدل ، دكترآشتياني، دكتر 
مصطفي حبيبي  و عده اي  ديگر را كه  از افراد 

برجستة  درس خوانده  در فرانسه  بودند، 
دعوت  كردند و آنها به  عضويت  هيأت  

علمي  دانشگاه  درآمدند. اكثر اين اساتيد،  
ا فراد معمولي  نبودند، درواقع گل  سرسبد 

دانشگاه هاي  فرانسه  بودند. پس از آن 
رشته ها و طرز تدريس  عوض شد. استادان  

اغلب  جوان  بودند و طرز برخوردشان  جديد 
بود. دانشكده  پزشكي  از آن  شكل  قديمي  
به شكل جديد و سبك فرانسوي درآمد . 

وقتي اين تغييرات اوليه  اعمال  شد، من  سال  
چهارم  پزشكي  بودم . 

 درآن زمان استاد درس 
انگل شناسي شما چه كسي بود؟ 

دكتر ناصر انصاري  و دكتر اسداهلل 
شيباني . انگل شناسي به صورت مجموعه 

بود نه  درس  تك  تك . وقتي  پرفسور 
ابرلن  آمد فقط دكترانصاري  را نگه  

داشت  كه  صاحب  كرسي  انگل  شناسي  

استاد دکترحسین بیژن
                         پیشکسوت انگل شناسی

                        با پیشکسوتان

در این بخش از با پیشکسوتان، نگاهی بر زندگی دکتربیژن انداختیم. این متن شامل گفتگویی خواندنی با این استاد ارجمند است که درسال های 
اخیر تهیه شده و برای آگاهی بیشتر از زندگی و فعالیت ها و خدمات ارزنده این استاد،  پیشکش خوانندگان گرامی می شود. 
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دانشكده  پزشكي  آن  روز شد. بعد از چند 
سالي  دكتر انصاري  به  سازمان  بهداشت  
جهاني  رفت. حقيقتاً بايد گفت  كه  رشته  
انگل  شناسي  را در دانشگاه  تهران  دكتر 

انصاري  پايه گذاري  كرد. 

 چطور شد كه به رشته انگل شناسي 
عالقمند شديد؟ 

در كشورهاي خارجي مسير مشخص  
است و شخص  وارد يك رشته تحصيلي 
مي شود و پيش  مي رود. ولي در ايران  اين  
طورنيست. من حقيقتاً عالقة قبلي به اين  

رشته نداشتم. وقتي آمدم، عالقه پيداكردم . در 
ايران  اين طوري  است كه مثال يك  دانشجو 
وارد رشته اي  مثل پزشكي  مي شود و بعد از 
اورولوژي  يا جراحي يا…سر در مي آورد و 

معموال برنامه مشخص  از قبل ندارد. 

 وقتي در گروه انگل شناسي دانشكده 
وارد شديد، وضع اين گروه چگونه بود؟ 

د ر آن  زمان  گروه  انگل شناسي  دانشكده  
پزشكي  فقط وظيفه  تدريس  اين  رشته  

را به  دانشجويان  پزشكي  برعهده داشت  
و نه  كار ديگري.  البته  برخي  رشته هاي  
ديگر هم  كم  و بيش  همين  طور بودند. 

درآن  زمان  خدمات  بهداشتي  در ايران  يا 
نبود يا فقط حرفش  بود. در شمال كشور  
ماالريا وجود داشت  و تلفات  زيادي  هم  
مي داد. حتي  در تهران  هم  ماالريا وجود 
داشت . كرسي  انگل شناسي  در آن  زمان 

نقش  رابط تشخيص  بيماران  مشكوك  به  
ماالريا را بر عهده  داشت . اين  بيماران  را 

از بيمارستان هاي  دانشكده  به  گروه  ما 
مي فرستادند، الم  خون  محيطي  مي گرفتيم  و 

ماالريا و نوع  آن  را تشخيص  مي داديم . 
كارگروه  و كرسي  انگل شناسي  فقط 
تدريس  اين  رشته  براي  دانشجويان  بود 

كه  شامل  دو قسمت  نظري  و عملي  بود. 
حقيقتاً كار تحقيقاتي  فقط منحصر به  

رابطه  با بيمارستان هاي  دانشكده  پزشكي  
بود. )براي  تشخيص  بيماري ها( تا سال  

 1325-1324وضع به  همين  منوال بود. از 
اين  به  بعد بود كه  كم كم  شرايط تغييركرد 
و تحقيقات  اسمي  و صورتي  پيدا كرد و 

كارهايي  در آن  انجام  شد. البته  بازهم  خيلي  
وسيع  نبود. بودجه  تحقيقاتي  وجود نداشت  

و كادر تحقيقات هم  زياد نبود. 
درسال  1325 دكتر مفيدي رييس 

كرسي شد و اعضاي گروه انگل شناسي، 
ازجمله  مرحوم دكتر مثقالي، مرحوم دكتر 
محسنين، بنده، دكترفقيه و دكتر حاجيان 
) كه اين دو در خارج از كشور هستند.( 

برآن شديم تا تغييراتي  در آن وضع بدهيم . 
براي  تحقيق روي ماالريا مطالعاتي الزم  
بود. از اين  موقع  مطالعات وتحقيقات به 
فكر زعماي قوم آمد. وخالصه تيم هايي  

از دانشجويان دانشكده  پزشكي  و اعضاي 
هيأت علمي تشكيل شد تا مطالعات  و 

تحقيقات روي ماالريا انجام شود. در همين 
هنگام مبارزه با ماالريا هم  برمبناي  همين 

مطالعات وتحقيقات شروع شد. از دانشكده  
پزشكي دانشجوياني را به صورت فصلي 

استخدام مي كرديم و با سرپرست هايي 
به مناطق مختلف مي فرستاديم تا نمونه 

خون  افراد را بگيرند و در تحقيق  مشاركت 
كنند كه آموزش عملي هم براي آنها 

محسوب مي شد و حق الزحمه اي هم 
دريافت مي كردند. اين  موضوع مربوط به 
پنجاه و اندي سال پيش است. مخارج و 

امكانات  را وزارت  بهداري وقت دراختيار 
ما قرار مي داد. كم كم  درمورد بيماري هاي 
انگلي ديگر بومي  ايران هم كار مطالعات  

را شروع كرديم كه  نتيجه بخش  بود و 
برخي  بيماري ها شناخته شد. يكي  از آنها 
بيماري  پيوك  بود كه  آن موقع در جنوب 
در الر و جهرم، شايع  بود. بيماري هاي 

 ديگري  هم بود و ما هم از هزينه اي  
كه بابت ماالريا به ما مي دادند، استفاده 

 مي كرديم  و روي  اين  بيماري ها هم 
مطالعه  مي كرديم. اين  جريان چند سال 

طول كشيد. به فكرمان  آمد كه انستيتويي 
ماالريالوژي را  زيرنظر دانشكده پزشكي 

تأسيس كنيم . بعد از مدتي از آنجا كه  در 
اين  انستيتو روي بيماري هاي مختلفي كار 

مي كرديم، به  انستيتو تحقيقات بهداشتي 
تغييرنام  داد كه  هنوز هم  هست . مطالعات 
و تحقيقات جمع بندي، دسته بندي  و در 

نهايت ارائه مي شد و عده  زيادي از زعماي  
قوم شاگردان آن  زمان  انستيتوي  تحقيقات 

بهداشتي هستند. گرفتاري زيادي هم 
وجود  داشت . امكانات در خارج تهران يا 
نبود يا بسيار كم  بود. مثاًل از تهران كه به 

قصد خوزستان  مي رفتيم، شب  جايي  براي 
اقامت نداشتيم . من شب هاي  زيادي  را 

در طويله هايي  در جنوب  كشور سر كردم . 
االن كه فكر مي كنم  تعجب  مي كنم كه من  
چگونه درآن شرايط سخت در مناطق بد 
آب  و هوا بدون  امكانات ، مقاومت كردم 

و ماندم . براي  بيماري هايي مانند ماالريا و 
ريشه كني آن ها سازمان  بهداشت  جهاني هم  
به ما كمك  مي كرد. در اين  هنگام انستيتو 
مطالعات  و تحقيقات بهداشتي  وسعت  پيدا 

كرده بود و ما هم شناخته شده بوديم و 
كم كم بحث  تحقيقات در پزشكي به وجود 

آمد. آنجا بود كه مطالعات و تحقيقات را 
الزمه علوم و گسترش آن در ايران  دانستند 

و به  ساير رشته ها نيز تعميم يافت. 
در جنوب ايران بيماري  ديگري بود به 
نام بيالرزيوز )بول الدم( كه  در سال هاي 
1336 - 1331 روي  آن مطالعاتي  انجام 
شد. اين  بيماري در خرمشهر، دزفول  و 

شوشتر شايع بود و آخرين حد و مرز آن 
را در ايران در مرز ايران  با عراق، من پيدا 

كردم. روستايي  بود به نام “ بيدرويه” كه  
بيالرزيوز در آن وجود داشت . مطالعه بر 
روي بيولوژي هريك از بيماري ها چند 
سالي طول كشيد. در سال هاي 1337 تا 

1341 مبارزه  عليه  بيالرزيوز را شروع 
كرديم. البته  من  بايد از دكتر ارفع  و دكتر 

صهبا كه  در ايران  نيستند نام  ببرم  كه خيلي 
زحمت كشيدند. ايستگاهي  در خوزستان  

تشكيل داديم. مركز آن در دزفول  بود 
كه  شعبه اي در اهواز و خرمشهر داشت 
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به كمك سازمان  بهداشت  جهاني كه  
در آن  زمان  ما را به خوبي  مي شناخت 

و با همكاري وزارت بهداري و انستيتو 
تحقيقات  بهداشتي، ما طرح مبارزه با 

بيالرزيوز  را در ايران پياده كرديم. من 
مسؤول اين  طرح شدم. اين طرح چند 

سال  طول  كشيد. سازمان  بهداشت  جهاني 
مشاوراني به ايران  مي فرستاد و وسايل  مي داد. 

با گسترش  شاخه هاي  مختلف  انستيتو 
تحقيقات  بهداشتي  به  دانشكده  بهداشت  رسيديم . 

 انستيتو ماالريالوژي  در حدود سال
 1327- 1326 بود كه  تاسيس  شد. مؤسسان  

آن  دكتر مفيدي، د كتر حاجيان،  دكتر فقيه ، 
مرحوم  دكترمحسنين  و مرحوم  دكتر مثقالي 

و بنده بوديم كه  در سال 35 - 36  به  انستيتو 
تحقيقات  بهداشتي  تبديل  شد. 

ما خودمان  ميل و رغبت به انجام 
تحقيقات  داشتيم و از همان دوران دستياري  

در رشته  انگل شناسي، تقريباً بدون هيچ 
راهنما به اين سمت روي  آورديم در واقع 
پيش- كسوتي وجود نداشت و حقيقتاً ما 

شروع كرديم. مقداري  هم سازمان بهداشت 
جهاني به ما كمك  مي كرد چون  آنهايي  كه 

به ايران  آمده بودند ما را شناختند. 
در تمام مدت تحقيقات  و مطالعات  

انگل شناسي توامان  كار، تدريس به 
دانشجويان پزشكي را انجام مي داديم. چرا 
كه هم  دانشكده پزشكي  و هم  دانشجويان  
اين  را از ما مي خواستند. بين  آن بنده ها ما 

هم خدايي شده بوديم. )باخنده( 
تا 1348 كه  من در دانشكده  بودم  همه 
چيز روي خط افتاده  بود. مراحل اجرايي 
كارها را وزارت  بهداري زيرنظر ما انجام 
مي داد. حقيقتاً كارصحيح  انجام شد ولي 

طول  كشيد چون نفر كم داشتيم.
 

 آمار و روش تحقيق چگونه وارد 
نظام آموزشي  و تحقيقاتي  كشور شد؟ 

در واقع همان اشخاصي كه نام  بردم و 
آن موقع شروع به كارهاي تحقيقاتي  كردند 

به خاطر كارشان مجبور بودند كه  آمار و 

روش تحقيق را هم  در كارشان لحاظ كنند. 
در واقع همه  چيز از ماالريا شروع شد. 

تحقيقات قسمت هاي ديگر  روي همين 
پايه بنا گذاشته شد و پيشرفت  كرد. 

 چه  كساني مسئوليت رشته آمار 
حياتي را به  عهده  داشتند؟ 

دكتر نهاپتيان  بود و دكتر محمد. در 
واقع علم تحقيقات تكه تكه  وارد كشور 
شد. چون  خود رشته استاد داشت ولي 
 رشته هاي وابسته به آن استاد نداشت. 

 چگونه پس از 30 سال تالش 
طاقت فرسا، پس از بازنشستگي به 

دانشكده ملي رفتيد؟ 
در آن موقع پروفسور پويان و 

پروفسورصفويان رئيس دانشگاه و دانشكده 
پزشكي  ملي  بودند به  اينجا آمدند و از 

من  خواستند تا گروه انگل شناسي  آنجا را 
تاسيس كنيم. با آنكه خسته  بودم ، قبول 

كردم تا دوسال هم درآن كار به  آنها كمك  
كنم. اين دو سال بيست سال  طول كشيد تا 

انگل شناسي آنجا راه افتاد. 
در مدت  خدمت  در دانشكده  ملي  يكي  

از داليل  ماندن  من  در آنجا طرح  نوشتن  
كتاب  انگل شناسي  بود كه  پرفسور اقبالي  

هم  در نوشتن  اين  كتاب  به  من  كمك  
كردند و كتاب  انگل شناسي  پزشكي  براي  

دانشجويان  پزشكي  نوشته  شد. 

 اين طور كه از جوانب امر برميآيد 
شما هيچوقت دنبال مقام و منصب  نبوديد؟ 
خير، آنجا طوري بود كه همه  به فكر كارشان 

بودند و كسي  به فكر مقام ومنصب نبود. 

 آيا الزم نبود براي دسترسي بهتر به 
امكانات كسي از بين شما پستي يا مقامي 

داشته باشد؟ 
نه ما احتياج  نداشتيم . چون آنها را 

براي ما فراهم  مي كردند و در واقع هرچه 
مي خواستيم،  مي دادند. وزير بهداري  آن  

زمان ناچار بود كه با ما همكاري  كند. 
بودجه اي به  ما مي دادند كه ما خرج  

تحقيقات مي كرديم. چون  دانشكده  يك 
ريال پول  نمي داد. فقط كادر و نيروي  

انساني داشت. 

 به نظر مي رسدشما گرايشي به 
ماديات هم نداشته ايد؟ 

گرايش  مادي  زيادي نداشتم. ولي االن 
هرچه الزم است،  دارم . االن از وضعيت 

فعاليت ها وسوابق خودم راضي و خشنودم 
و براي همين خوشحالم. 

 فرموده  بوديد كه تاكنون  از نظر 
علمي  خود را روزآمد نگه داشته بوديد؛ 
چگونه چنين كاري ممكن شده  است ؟ 

خب البته اين رويه براي ما  ارث  گذاشته 
شده است  و ما مجبوريم  خود را از نظر 
علمي به روز نگه  داريم. اين  موضوع در 

همه رشته هايي  بود كه  مربوط به  كارم  بود، 
آنها كه  مربوط به كارم  نبود فقط در حد 

اطالع داشتن مطالعه مي كردم. يعني بيشتر 
روي  انگل هاي  كرمي و تك ياخته اي ها و 

بيالرزيوس  متمركز بودم. البته  بيشتر عالقه 
شخصي  بود و جنبه دانشگاهي  نداشت . 
من هر وقت سر كالس مي رفتم، پر 
بود. نه  اينكه همه از درس  انگل شناسي 

خوششان بيايد، بلكه مي آمدند كه حرفهاي  
مرا يا امثال  مرا گوش  كنند. اينها هم  به  ما 

انگيزه  مي داد كه  هميشه خودمان را روزآمد 
نگهداريم  و مسائل  جديد را به  دانشجويان  

انتقال  دهيم. اين  بود كه دانشجويان هم 
حرف مرا مي پذيرفتند و با من همكاري 

مي كردند. مثال وقتي از كسي  كه اهل 
ساري  بود، كاري  مي خواستيم در شهرستان 

 انجام  دهد. انجام مي داد و ما هم  كمكش  
مي كرديم  درست  است  كه  ما حق الزحمه 
به آنها  مي داديم، ولي  اينها به پول  اهميت 

نمي دادند. 



اسفند95/فرودین 96
29شماره 134-135

 چه توصيه اي براي دانشجويان 
پزشكي داريد؟ 

 توصيه  من  به  دانشجويان  پزشكي  اين 
است كه  روزي  كه  فارغ  التحصيل  مي شويد 
تازه  اول  پزشكي  است. پزشكي  به سرعت 

 ترقي  مي كند و بايد زياد مطالعه  كنند. از 
همان  روزي كه  فارغ  التحصيل  مي شوند. 
البته اين  كار، كار همه  نيست . دولت  هم  

خيلي  كمك  نمي كند و امكانات  هم  كافي  
نيست . خرج  سرسام  آور آن  هم  از هركس  

بر نمي آيد. نفس  من  از جاي  گرم  در 
نمي آيد اگر بگويم  همه  اين  امكانات  را بايد 

دولت فراهم كند. چرا كه  من  فكر مي كنم  
اگر اين  كار را انجام  ندهند، همه  چيز را 
رفته رفته  از دست  مي دهند و آن وقت  

خداي  ناكرده  بايد پرفسور ابرلن  ديگري  
بياورند و از آغاز شروع  كنند. 

 در مورد وضعيت امروز آموزش 
پزشكي چه نظري داريد؟ 

مي توانم بگويم كه تحصيالت پزشكي 
االن در ايران صحيح نيست . بنابراين 

نتيجه ای كه حاصل مي شود آن  چيزي 
نيست  كه به درد بخورد. االن وزارت 

بهداشت اداره علمي دانشگاه را برعهده 
دارد. اما وزارت  بهداشت غير از دانشكده 
بهداشت  است. به نظر من رئيس  دانشكده 

يا دانشگاه پزشكي  را نبايد وزارت بهداشت 
تعيين كند. اين  كار اشتباهي است . وزارت 

بهداشت بايد كار بهداشتي بكند كه االن 
حقيقتاً نمي كند. زماني كه ما بوديم وزارت  
بهداشت  اين كار را مي كرد. االن مثال براي 

شناخت  اپيدميولوژي  ماالريا تشكيالتي 
نداريم ولي  ماالريا همچنان داريم . دانش  
پزشكي هنر است  و علمي مثل  رياضي 

نيست  و اين هنر كسي  را با سليقه  شخصي  
مي خواهد. بعضي  اشخاص  كه طبيب 

مي شوند و االن هم استادند، به  پزشكي به 
عنوان يك كاال نگاه كرده اند و خواسته اند 

معامله كنند. تعداد زيادي دانشجو در 
رشته هاي مختلف  تربيت  شده اند كه جايي  

برايشان وجود ندارد و بيكارند. در واقع  
اين ها را بي خود مهيا كرده اند. چند سال  
پيش گفتند كه بايد طبيب  را به صورت 

انبوه  تربيت  كنيم . خيال مي كردند برنج يا 
زولبياست  كه بايد انبوده  ساخته شود. 

اين  موضوع را براساس  الگوهايي  تهيه 
كردند كه مثال پزشك  بايد فالن تعداد برسد 
كه  به  استانداردهاي بهداشت  جهاني برسيم  

و… بيشتر اينها اصال با اصول بهداشت 
هم آشنا نيستند. حتي  آن پزشكي كه 

تربيت مي شود هم  نمي داند. من دانشجوي 
پزشكي مي شناسم  كه  قسم  خورد، وقتي  از 

دانشكده فارغ التحصيل مي شد تا آن  روز 
يك آمپول  نزده  بود. اين  طبيبي است كه وارد 

كار مي شود. اين  وضع  نمي تواند طول  بكشد. 

با اين وصف چه سفارشي به 
پزشكان امروز داريد؟ 

فقط مي گويم: 
تو نيكي ميكن  و در دجله انداز 

                 كه  ايزد در بيابانت دهد باز
پزشكان  فقط به اين فكر كنند. 

منبع: 
آرشيو موزه ملی علوم پزشكی


