
  
  
  
  
  
  

افراط در استناد*  
سيروس پرهام  
  
اصل اول پژوهش و تحقيق، يافتن و مدون ساختن و به کار آوردن روشمند مدارک و اسناد و شـواهد
و قراين است. اما اين تازه اول کار است. اصول و قواعدي ديگر نيز هست که هر کدام سسـتي و کاسـتي
گيرد، يا از آنچه بايسته است افزونتر شود، يا به صورتي ـ دانسته و ندانسته و خواسـته و ناخواسـته ـ بـه
اندازه نباشد، و به هر صورت دستخوش افراط و تفريط گردد و از رسم و قاعدة تناسب ـ که الزمة زيبـايي
و موزوني و آراستگي و نيکويي همه چيز است ـ خـارج شـود، الجـرم، وزن و اعتبـار علمـي و کـارآيي و

سودمندي اثر پژوهشي تنزل مييابد، و گاه يکسره تباه ميشود.  
اعتبار و سودمندي کار تحقيقي زماني تحقق پيدا ميکند که نـه تنهـا اسـتنباط و اسـتدالل و اسـتناد
متين و روشمند و سنجيده باشد، بلکه از هر گونه اغراق و افراط و غليـان احساسـات و تکـرار غيـرالزم و

حشو (قبيح و حتي مليح) و زيادهگويي و زيادهروي پيراسته باشد.  
اين همه تأکيد بر رواداري بديهيات روش تحقيق بدان مالحظه است که نگاه نداشتن اندازه و خـارج
شدن از حدود تعادل و توازن علمي و پايبند نبودن به قواعد متعارف تتبـع و تحقيـق و پيـروي از اصـل
کاذب هر چه بيشتر بهتر (آفتهاي گذار از جامعة مقيد سنتي به جامعة بيبند و بار مصرفي)، مدتي اسـت
که گريبانگير پژوهندگان و محققان کشور ما گشته و چيزي نمانده که ناتواني يا امساک در ارائـة دليـل و
مدرک از يک سو و افراط و زيادهروي و نوعي ذوقزدگي در استناد و نقل شواهد و مدارک هر چه بيشـتر،
«بـا هـم تازنـد»  و اسـاس از سوي ديگر، به رغم عدم امکان اتحاد اضداد، دست در دست هـم نهنـد و

تحقيق علمي نوبنياد ما را «براندازند».  
درست است که تفريط و امساک در نشان دادن مأخذ و مدرک و افراط و اسراف در ارائة مسـتندات و
شواهد به يک اندازه مخل پژوهش علمي روشمند است، ولي امساک در اين مقوله ممکن اسـت محملـي
چون حزم و احتياط علمي داشته باشد، حال آن که افراط به هيچرو توجيهپذير نيسـت و جـز زيـادهروي و 
شتابزدگي و چه بسا فضلفروشي و خودنمايي در تحقيق و تتبع، که فروتني و ميانهروي از لوازم آن است، 

انگيزهاي نتواند داشت (مگر اين که ندانم کاري سبب گشته باشد).  

                                                 
* سيروس پرهام، «افراط در استناد» منتشر شده در نقد و بررسي کتاب فرزان، دي ماه 1383. 
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اين نيز هست که ناتواني در نشان دادن مدرک، در بدترين حالت صرفاً از اعتبار و فايدهبخشي و اجـر
و قدر پژوهنده ميکاهد. حال آن که زيادهروي بياختيار در قلمرو تحقيق، و پشت سر هم از اين شاخه به 
آن شاخه پريدن، ماية افسوس است اگر پژوهنده، صادقانه و بيريا، تالش بسيار کـرده و زحمـت فـراوان
کشيده و به مرارت و با صرف وقت و حوصلة زياد (که اين روزها کمياب است) از هر گوشة ممکن، دور و 
نزديک و تاريک و روشن، سندي و مدرکي ـ خواه نوشتاري و گفتاري و شنيداري، خواه تصويري ـ فراهم
آورده باشد. افسوس از اين جهت که اجر زحمت به هدر ميرود و حرام ميشود، چرا که گـردآوري ديگـر
است و فرآآوري ديگر. بگذريم از اين که آنگاه که دستاورد پژوهش به چاپ ميرسد، و به اقتضاي انبوهي 
و انباشتگي مدارک و مستندات، کتاب يک جلدي دو جلدي و گاه چند جلدي ميشـود، هـم هزينـههـاي
کاغذ و چاپ و تجليد برافزوده ميگردد، و هم خوانندة مشتاق يک تومان را دو تومان و گاه چندين تومان 
ميپردازد. باز هم بگذريم که محقق پرکار و پرتوان ميتوانست اين سعي و اهتمام ضايع شده و اين وقت 

و سرماية معنوي و مادي تباه گشته را صرف پژوهشي ديگر و بسا که پربارتر نمايد.  
1930 صـفحه، کـه نمونة تمام عيار و برجستة اين گونه افراط و اسراف کتـابي اسـت دو جلـدي، در

ايران، فراهم آورده است.1   در طبابت و طب تاريخ پژوهندهاي پرتوان و خستگيناپذير در زمينهاي بکر،
پژوهش و کاوش مؤلف در هر دو جلد کتاب گسترده و پردامنه اسـت. کمـابيش، چيـزي را فروگـذار
نکرده و براي مدون ساختن تاريخ طب و طبابت در اين دورة دويست ساله هر آنچه الزم بـوده گـردآورده
است. اما، مشکل او کمکاري و سهلانگاري و سرهمبندي نيست. مشکل جـاي ديگـر و از مقولـة ديگـر
است. به واقع، مشکل اصلي تحقيق، زيادي و تراکم غيرالزم اسناد و مدارک مکرر است. درسـتتـر ايـن
که، مشکل انباشتن و به واقع تلانبار کردن اندوختههاست ـ در کتابي که موضوع و محـدودة پژوهشـي و

اطالعرساني آن بطور کامل و دقيق محدود و مشخص شده است.  
يک وقت هست که هر پژوهندهاي بايسته ميداند که دربارة موضوع کار خود و جوانـب و سـوابق آن
همة منابع و نوشتههاي به دسترس را به مطالعه گيرد و يادداشت بردارد و «فيش» کند. ولـي ايـن بـدان
معنا نيست که همة آموختهها و اندوختهها و گردآوردهها را در کتاب يا رساله يا مقالة خود، کوتاه يـا بلنـد،
جاي دهد (مگر آن که موضوع تحقيق بکل تازگي داشته باشد و پيش از او کسي به آن نپرداخته باشـد و

مدارک بغايت محدود باشد و آنچه پيدا شده قرنها و چه بسا هزارهها مدفون و ناشناخته مانده بوده باشد).  
تأليف و تحقيق هم مانند هر کار فرهنگي ديگر رسم و قاعده و اسـلوب و روش دارد؛ حـد و حـدود و
قبض و بسط دارد؛ قيد و بند و وصل و فصل دارد؛ فيضان و فيضرساندن آن نه به مفهوم لغـوي ريـزش

آب از بسياري و فوران بياختيار و مداوم است، بلکه به يک تعبير همچون آب منضبط و مقيد فواره است.  
افسوس که مؤلف سختکوش ما از بس خوانده دستخوش بيخويشتني نوشتاري گشـته و از همـان 
آغاز «مقدمه» هفده صفحهاي تا پايان کتاب 1930 صفحهاي همة دانستنيهاي خود را بر کاغـذ آورده و
به چاپ سپرده است. نويسنده دومين صفحه «مقدمه» را با سـرآغاز عمـدتاً افسـانهاي و اسـاطيري طـب

ايراني آغاز ميکند:  
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مورخين و خاورشناسان بر اين باورند که در داستانهاي کهن ايراني آغاز و معرفي طب را به جمشـيد
پادشاه اساطيري نسبت دادهاند و او اولين کسي بوده که استفاده از دارو را به مردم ياد داده است. به گفتة 
حکيم ابوالقاسم فردوسي کشور ايران بر اثر درايت جمشـيد سـر و سـاماني يافـت. مـردم بجـاي زنـدگي
درغارها به ساختن منازل اقدام کردند... و سرانجام فن طبابت و روشهاي درمـان را کشـف کـردهانـد. او
قصد داشت براي مردمان سرزميني بيافريند که کسي در آن گرسنه و تشنه و پير و بيمار نشود و آنان را از 

مرگ دوري جوياند. فردوسي در اين باره سروده است...  

ژول مول (ج 1، ص 28) در اين باره، در پانوشت هـم ابيـاتي دربـارة شاهنامة پس از نقل پنج بيت از
ـ 42) آورده ميشود. سپس ميپردازد به آمدن آرياهـا چاپ مسکو (صص 40 شاهنامة سلطنت جمشيد از
اوسـتا؛  به ايران و بهرهوري آنان از پزشکي پيشرفتة مصر و بابل.... از طريق آشوريان...؛ سه نـوع طبيـب
حقالزحمة طبيبان باستان؛ بيماري را از اهريمن دانستن زردشتيان؛ مشاوران پزشکي کوروش و داريـوش؛
معالجة پاي پيچخوردة داريوش و غدة سينة ملکة آتوسا توسط دموکدس يوناني؛ رفتن برزويـة طبيـب بـه
دمنه؛ خاندان بختيشوع «که نام آنها نيمي پهلوي و نيمـي سـرياني و کليله هندوستان و به ارمغان آوردن
است (به معني: نجات يافتهاي به دست عيسي) و در طي شـش نسـل در علـم و دانـش طـب مشـهور و
ذخيـرة بالرقيب بودند»... و انبوه مطالبي از اين دست تا ميرسيم به رازي و ابنسينا و جرجـاني صـاحب
تـا صـفويه عهـد از طب فطرت دورة خوارزمشاهي، و خواجه رشيدالدين همداني، او اوصاف ربع رشيدي و

(بدون ذکر دليل) و دهها مطلب ديگر بر همين روال.   قاجار فتحعليشاه سلطنت آخر
«مقدمه» که تمام ميشود «سرآغاز سخن» چنين آغاز ميگردد:  

ميتوان گفت با دستگيري و کشته شدن لطفعلي خان زند ـ واپسين پادشـاه زنديـه ـ اقبـال قاجاريـه
درخشيدن گرفت و آغا محمد خان قاجار ايرانمدار شد و سلطهاي بنياد نهاد که نزديک به يک صد و سي 
و چند سال بر ايران و ايراني حکومت کرد. زيرا نخستين فرد اين دودمان در سال 1193 ق. بـه حکومـت
رسيد و در سال 1210 ق. رسماً در تهران تاجگذاري نمود و خـود را  شـاه ايـران اعـالم کـرد. او از روي
کياست حاضر نشد که تاج چهارپر نادرشاه را بر سر بگذارد، بلکه خود را با يک ديهيم مدور که بنام «کاله 

کياني» ناميده ميشد اقناع نمود. او همچنين شمشير مخصوص صفويه را در اردبيل به کمر بست.  
اين مطلب به اضافة چهار پانوشت مربوط به مآخذ اين نقل تاريخي، يک صفحة تمام را پر ميکنـد و
صفحة دوم و سوم هم بر همين رسم و قاعده و با پانوشتهاي مفصـلتـر جـايگيـر مـيشـود. خواننـده
همچنان منتظر است که به شرح روشهاي طبابت در عهد آغا محمدخان برسـد، ولـي جـز روايـتهـاي
«بيرون آوردن چشم» و «شکنجههاي سخت» و «عقيم کـردن مـردان» و «تقسـيم کـردن زنـان بـين

استربانهاي لشکر» چيزي دستگير نميشود:  
آغا محمدخان قاجار نه جوانمرد بود و نه بزرگـوار، نـه گذشـت داشـت نـه بخشـش. خاصـه آن کـه
در کودکي بينوايي فراوان ديده بود و از خاندان افشاريه و زنديه هم دل خوشـي کـه نداشـت هـيچ! ابتـدا
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چشمهاي برادرش مصطفي قلي خان را بيرون آورد، برادر ديگر را که قصد فرار داشت به قتـل رسـانيد و
شاهرخ نوة نادرشاه را که در مشهد به آرامي ميزيست دستگير و عالوه بر شکنجههاي سختي کـه بـه او
داد تمام مردان خانوادة شاهرخ را عقيم ساخت و زنان را بين استربانهاي لشکر تقسيم کرد. آغا محمد به 
قدري ستمگر، و ظلم و شقاوتش به حدي رسيده بود که ميگويند: کمتر اتفاق ميافتاد به اقامة نماز قيـام

کند و مابين دو نماز دستور گردن زدن شخصي را صادر نکند.  
پس از آنکه سه صفحه تمام شرح حال بدفرجام آغا محمـدخان را مـيخـوانيم، از مـاجراي سـلطنت
فتحعلي شاه و واليتعهدي عباس ميرزا باخبر ميشويم. 2 تا اينجا (صفحة،  سي و هفت) صحبتي از طب 
و طبابت نيست (مگر آن که «بيماري العالجي» که گريبانگير کشور ايران شده بود از اين مقوله به شمار 
رود!) تا صفحة «سي و نه» شرح جنگهاي ايران و روس است و پيامدهاي شکست ايران از روسيه «که 
افکار و قلوب همگان را تکان داد. تازه پس از اين تاريخنگاري نابجا است که به ورود و اشتغال پزشـکان
خارجي در ايران و اولين محصلين اعزامي به فرنگ ميپردازد، يعني همان مبحثي که بايـد از ابتـدا بـدان

ورود ميکرد.  
ـ با همة اين احوال، ورود مؤلف به اصل مطلب هم به همان سياق پيشين شاخ و برگ هرس کردني 
بسيار دارد: اين که براي دو محصل اعزامي، که يکي تحصيل طب ميکـرد و ديگـري نقاشـي، از خزانـة
دولت انگليس ساالنه «متجاوز از هزار و سيصد ليره» صرف شده و «اين مبلغ در آن ايام واقعاً پول قابـل

توجهي بوده است. ميشود گفت که در انگلستان مثل بچههاي اعيان و اشراف زندگي ميکردهاند...   
آورده اسـت کـه در آن يـک صالح ميرزا سفرنامة يکي از صورتحسابها را اسمعيل رائين در مقدمة
رقم سي پوند و يک شيلينگ و شش پنس بابت ويزيت دکتر بليک و چهل و پنج پوند و شانزده شـيلينگ
بابت دارو به چشم ميخورد.... ظاهراً اين اقالم ويزيت طبيب و دارو مربوط به محمد کـاظم نقـاش اسـت 
که متأسفانه پس از اقامت هجده ماهه در لندن در برابر آب و هواي سرد و مرطوب آن شهر از پاي درآمد 
 1813 25 مـارس 1228 ق. برابـر بـا و به بيماري جانگداز سل دچار شد و سرانجام در چهارم ربيعالثـاني
جان سپرد». اگر اين تفصيل مبسوط راجع به آن محصلي بود کـه طـب مـيخوانـد شـايد انـدک ربطـي
احساس ميشد. ظاهر اين است که همان شرح دوا و درمان و مرگ يک جوان ايراني در انگلـيس بسـنده
بوده که در صفحات چهل و پنج تا چهل و هشت جاي گيرد و بعد هم اضافه شود که «مقامات انگليسـي
خواه به علت امساک خواه به علت بياعتنايي، از نهادن سنگي بر قبر اين جوان غريب ايرانـي خـودداري
ميکردند تا اينکه حاجيبابا از سر سوز دل به يکي از انگليسيهاي دستاندرکار نامه مينويسـد» و بقيـه
قضايا؛ که از آن جمله است هفت صفحه (پنجاه تا پنجاه و هفت) متن و حاشيه در وصف کتاب حاجيبابـا
نوشتة جيمز موريه و ترجمة ميرزا حبيب اصفهاني و ارزشهاي ادبي و هنري فراوان ترجمة ميرزا حبيب و 
را به انگليسي ترجمه کرده است». 3   حاجيبابا اعالم نادرستي نظر کسانيکه «گمان کردهاند موريه کتاب
نزديک به يکسوم «تاريخچه» سيصد و سي صفحهاي در جلد يکم بر همين طرح و قاعـده اسـت و
تنها دوسوم آن محتوي اطالعات و دانستنيهايي است دربارة تاريخچـة بنيـاد يـافتن نهادهـاي آمـوزش
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پزشکي و بيمارستانها و اطباي ايراني و فرنگي و جز اينها. بدنة اصلي جلد يکم، مشتمل بر 557 صفحه، 
دربردارندة انواع اسناد و قوانين و نظامنامهها و آييننامهها و قراردادها و گـزارشهـا و صـورتمجلسهـا و
«فهرسـت عمـومي ـ 660) نيـز بـه مکاتبات رسمي و اعالنات طبي و صحي است. يکصد صـفحه ( 560

اعالم» و «تصاوير اسناد و عکسها» اختصاص يافته است.  
اين همه البته براي ثمربخشي و مستندسازي کتاب الزم بوده است. نهايت اينکـه در اواخـر بدنـه (از
ص 302) بخشي مفصل با عنوان «اسنادي از: اوضاع بهداشتي و بيماريهاي مسري» گنجانيده شده که 
آکنده است از نمونههاي آزاردهندة «افراط در استناد». نخستين صفحة اين بخش (بهبود بيماري يکـي از
درباريان ناصري) شرحنامهاي است که يکي از درباريان به ناصرالدين شاه نوشته که کمتر از يـک بيسـتم
مطالب آن ظاهر «طبي» دارد؛ آن هم در اين حد بسيار پيش پا افتاده: «.... از ديروز تا به حـال تـب رفـع
شده امروز فردا را حکيم دوا ميدهد»، همين و بس! 4 دومـين صـفحه و دومـين سـند، گـزارش بيمـاري
«طبـي»  فخرالملوک دختر ناصرالدين شاه است که از هشت سطر نوشته فقط حدود نيم سـطر بـه ظـاهر

است: «فخرالملوک قدري احوالش به هم خورده و ناخوش شده است.»  
از اين دست مطالب در اين بخش فراوان است، از «واقعة عجيبه» که شرح حملة گرگهـا اسـت بـه
روستايي در نهاوند و کشتن و زخمي شدن «دويست سگ و چند رأس گاو و گوسـفند» و مجـروح شـدن
«بيست نفر از مرد و زن» و معالجة آنان توسط «پيرزني که در مداواي اين گونـه جراحـات يـد طـواليي
داشته» تا مادري که به اشتباه مرگ موش را با جوشاندة پسرش مخلوط ميکند و او را ميکشد؛ دختـري
که به سبب در دسترس نبودن طبيب زنده به گور ميشود؛ مرد جواني کـه دارو نمـيخـورد مگـر آن کـه
نامزدش بر بالين او حاضر شود و چون دخترک ميآيد به محض خوردن دارو ميميرد، و «معجزة بـاهرة» 

شفا يافتن عيال فالج کرباليي حسن (صص 302 ـ 305، صص 322 ـ 330).  
نگارنده سخت اکراه دارد که از اين سنخ بيش از اين نمونه بياورد، هر چند به اشاره و اختصار. لـيکن،
دريغ است درگذشتن از مواضعي که جايگاه طب و طبابت در اسناد نقل شده بسيار ناچيز است و به زحمت 
به يک دهم حجم آنها ميرسد. نمونـة بـارز، بخشـي اسـت کـه در پـانزده صـفحه داده شـده اسـت بـه
دربارة اوضاع بهداشتي يکي از بيمارستانهـاي اصفهان صداي «گزارشات محمدعلي مکرم، مدير روزنامة
1317 خورشـيدي جمعـاً هفـده گـزارش ـ 439). مکرم از اواخر سال 1316 تا اوايـل شهر» (صص 425
دربارة وضع بيمارستان سنبلستان به فرماندار اصفهان مينگارد، که اگر مؤلف کتاب بـه روش درسـت بـه
نقل نگاشتههاي مربوط به بيمارستان و بيماران و پزشکان و دارو و درمان اکتفا ميکرد، پانزده صفحة پـر

و پيمان کمتر از دو صفحه ميشد. 5  
از جانب ديگر، در اين بخش پاياني جلد اول اسنادي هم هسـت بغايـت جالـب و خوانـدني کـه هـم
آگاهيهاي ما را بر وضع آشفته و نابسامان طب و طبابت در آن دوران ميافزايد و هم از خشکي ماللآور 
انشاي اداري و رسمي بخش اعظم سندهاي چاپ شده ميکاهد و مطبوع طبع خوانندة متفـنن مـيافتـد.

يک نمونه هم از اين نوع ميآوريم6 و به جلد دوم ميپردازيم.  
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شرح حال طبيبان  
جلد دوم کتاب مشتمل است بر «شرح حال طبيبان نامدار و ناشناختة ايران» که مؤلف سـختکـوش
سالها صرف تدوين آن ساخته و در مواردي که منابع و اسناد مکتوب وجود نداشته يا ناقص و نارسا بوده، 
از راه مصاحبه با بازماندگان اطبا اطالعات مورد نياز را فراهم داشته است. يکي از نمونههاي برجسته شرح 

حال خاندان حافظ الصحههاي بروجرد است که نزديک به يک سال زمان برده است. 7  
جاي دريغ است که اين همه جستجو و تالش و کاوش خستگيناپذير در اين جلد هم به سبب تراکم 
مستندات و روايتهاي مکرر و زيادهروي در استناد و نيز هيجان بيجـا و توصـيفات غيـرالزم، اسـتحکام
منطقي و علمي اثر کاهش يافته و هزينة چاپ و کاغذ دو چندان شده است. 8 در اين باره تنها به ذکر يک 
مورد، که بسيار هم شگرف است و خواندني، بسنده ميکنيم و اين نوشته را،  که زياده دراز شد، به پايـان

ميبريم:  
نَ ملقب به نظامالحکما از اطباي نامدار اواخر عصر قاجار و پزشـک دربـار ميرزا سيد حسين خان هنجَ
ناصري است که پس از دريافت ديپلم طبابت از دارالفنون به همراه امينه اقدس سوگلي ناصرالدين شاه به 
اروپا رفت و بيش از يک سال در روشهاي جديد طبابت مطالعـه کـرد و پـس از بازگشـت بـه ايـران در
مکتب زينالعابدين خان مؤتمن االطبا به تعلم و طبابت پرداخت. وي در سال 1300 هـ . ق . بار ديگر به 
االدويـة مفتـاح فرانسه ميرود و پس از هفت سال متخصص جراحي و «طب مزاجي» مـيشـود. کتـاب

او از منابع معتبر درمانشناسي عصر قاجار است.   ناصري
شهرت نظامالحکما زماني به منتهاي درجه ميرسد که پاي تيرخوردة سـتارخان سـردار ملـي را، کـه
اطباي ايراني و فرنگي عصر در قطع کردن پا به اجماع رسيده بودند، به گونهاي اعجازآميز معالجه ميکند 
(در سال 1328 هـ . ق).  نکته اينجاست که مؤلف کتاب چهـارده صـفحه از شـرح حـال  بيسـت و يـک
ـ 638) نظامالحکما را به اين ماجرا اختصاص داده است. او ابتدا بـه شـرح واقعـة پـارک صفحهاي (618
اتابک و اسباب و علل درگيريهايي که منجر به مجروح شدن ستارخان شد بـه نقـل از منـابع گونـاگون
ـ 630). سپس چگونگي پاي تيرخـورده و مراحـل مختلـف طبابـت و جراحـي آن ميپردازد (صص 625
توسط اطباي متعدد ايراني و فرنگي، از جمله اسکات طبيب سفارت انگليس، را به تفصيل و تکـرار بـازگو
ميکند. آنگاه طرز معالجة نظامالحکما را به روايتهاي گوناگون و مکرر از همة منابع مکتـوب بـه شـرح
ايـران سـتارة تمام ميآورد و حتي مقالهاي را که ميرزا جواد خان ناطق در تجليل نظام الحکما در روزنامة
به چاپ رسانده از قلم نمياندازد، و بسياري مطالب ديگر، مانند نامههايي که براي پرداخت ششصد تومان 
حقوق ديواني نظامالحکما (مصوب مجلس شوراي ملي) ميان دربار و مجلس و وزارت ماليه مبادلـه شـده

است.  
همة اينها، خصوصاً طرز معالجة کامالً ابتکاري زانويي که به ضرب گلوله متالشي شـده و بـه دههـا
ريزه استخوان مبدل گشته، ممکن بود حداکثر در هفت صفحه بيـان شـود بـيآن کـه کمتـرين نکتـهاي 
فروگذار شود. اگر مؤلف مقالهاي جداگانه و به استقالل دربارة نظامالحکما در نشريهاي به چاپ ميرساند. 
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اين شرح و بسط بيست و يک صفحهاي بسزا بود. اما کتابي پيشرو داريـم کـه بـه طـرزي سرسـامآور و 
خارج از تناسب انباشته شده است.  

اين نيز گفتني است که «فهرست عمومي اعالم» کتاب هم با هيچ يک از روشهاي تدوين نمايـه و
فهرست اعالم نميخواند. در بخش «3،  فهرست نام بيماريها، داروها...»، به مثل، ذيل حرف دال چنين 
اقالمي گنجانده شده است: «در آتش کرسي سوخته» ـ  «در بيرون شهر خفهاش کردند،» ــ   «در چـاه
ـ  و  «در راه آب  ـ  «در حوض آب خفه شده» ـ  «در حمام زمين خورده و فوت کرده» افتاده خفه شده»

سرچشمه فوت کرده».  
  

پانوشتها:  
پـژوهش و نگـارش: اسـناد، روايـت رضاشاه) به عصر پايان تا قاجار عهد ايران (از در طبابت و طب 1.  تاريخ

محسن روستايي، سازمان اسناد و کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران، تهران، 1382.  
2.  مختصر آنکه فتحعلي شاه «عباس ميرزا را وليعهد بيچون و چراي تـاج و تخـت خـود مـيدانسـت؛ زيـرا
عالوه بر اينکه مطابق قانون و سنت بسيار سخت خانوادگي، وليعهدي از آن بزرگترين پسر از تبار شاهزادگان بـود؛
شاه محبت روزافزوني به پسر خود احساس ميکرد و به او اعتماد کامل داشت. گرچه بعدها و در اثـر دسيسـههـاي

بيشمار اعتماد شاه نسبت به عباس ميرزا تقليل يافت».  
3.  مؤلف در پانوشتها و حاشيهها بر همان راه و روش متن پيش ميرود. الجرم، هـر چـه پـيشتـر مـيرود حجـم
حاشيهها و پانوشتها بيشتر ميشود و اندک نيست صفحاتي که حاشيه بيش از متن اسـت؛ و همـه غيـرالزم و خـارج از
موضوع.  براي نمونه در حاشية مفصل شمارة 1 در ص پنجاه و هفت، سخن از مطالبي است که روانشاد جمالزاده دربـارة
ايران، ترجمة ميرزا حبيـب را يکـي از بهتـرين نمايشي ادبيات نوشته و جمشيد ملکپور در کتاب آينده حاجيبابا در مجلة

نمونههاي نثر فارسي در قرن سيزدهم دانسته و «ارزشهاي ادبي و هنري فراوان» آن را بر شمرده است.  
4.  در اين نامه يکي دو سطر هم دربارة تمارض تفنني عريضهنگار است که البـد جـزو مـرض و معالجـات او
فرض شده است: «چون اين ايام بيکاري چاکر خانهزاد است محض مشغوليات گاهي ناخوش شـده مشـغول دوا  و

معالجه ميشوم که نيز بيکار نماند».   
5.  براي نمونه نامة مورخ 1317/2/2 (ص 431) بدين شرح است: «به عرض مبارک ميرساند: صفا و زيبـايي

سنبلستان و خيابانهاي اطرافش امروز موقعيت مخصوصي دارد و دست تطاول اطرافيان از هر جهت اسباب زحمت 
شده. سالهاي قبل به محض اين که غنچههاي گل سرخ باز ميگرديد عوض اينکه مردم استفاده کنند ديده نشـد
يک گل به درخت باقي بماند. از باغبان گرفته تا اطرافيان مخصوصاً اسماعيل ماستبند و چند نفر گالبگير شـبانه
دو ساعت به اذان صبح مانده يک قيچي برميداشتند و غنچههاي نارس را تماماً مـيچيدنـد و حـال آنکـه ممکـن
است گل سرخ آنجا را به صد تومان اجاره دهند يا از تطاول جلوگيري شود و به مـدت بيسـت روز مواظبـت کـافي

الزم دارد تا هر کسي تجاوز کرد به محکمه جلب شود.  
مطابق تصديق رضا قهوهچي و غيره يک درخت بيد بزرگ در خيابان سنبلستان افتـاده باغبـانهـا مـيگوينـد
اطالع نداريم. اگر واقعاً اطالع ندارند غفلت کرده و مسئولاند و اگر خود بردهانـد بـدتر و اگـر هـم مـردم بـردهانـد
جلوگيري الزم است. کوزه گليهاي آن جا نسبت به سال قبل کمتر شده و تحقيق الزم است. عرض ديگر چنـدي
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قبل به عرض رسانيدم درختها  شماره ندارد. عليالمسموع آمدهاند شماره کردهاند. وليکن به دست کسي نسـپرده-
اند. باز هم قضيه ناقص است؛ زيرا تحويل کسي داده باشند يا باغبان يا ديگـري». نيـک پيداسـت کـه فرمانـدار از

مکرم خواسته که همه چيز را گزارش کند و او هم با دقت و وسواس همين کار را کرده است. ولي اين نامه و چهار 
پنج نامة ديگر، چه ربطي به بيمارستان سنبلستان و کتاب طب و طبابت دارد؟ همة اين پنج شش نامه بسيار جالـب

است و موضوع جالبي براي تحقيق، ولي جايي ديگر و در مقالهاي ديگر.  
6 . [مرگ عيال سيد ابوالقاسم کفاش...!؟] مورخة 10/10/28[13] به خاکپاي اعليحضرت قدر قدرت روحنـا فـداه ـ

اي پدر تاجدار! از احواالت بندر پهلوي چه طور به اين رعيت بدبخت ميگذرد اين است که به عرض ميرسانم: اينجانب 
عيالي داشتم علويه و حامله بوده مريض نبود. در ساعت 8 شب به درد فحانر مبتال و در ساعت 9 فـارغ و بـيحـال
ميگردد. از ساعت 9 الي دوي بعد از نيمه شب به منزل اطباي شرح ذيل: آقاي دکتر نعيمي ـ آقاي منوچهر خان ـ 
آقاي عباسزاده ـ آقاي کايلويج ـ دکتر منصوره خانم ـ آقاي دکتر کمال، رفته بعضيها مستخدمين ايشـان اظهـار
کردند که آقاي دکتر منزل نيستند و بعضيها ابداً درب خانه را باز نکردند. آقاي دکتر کمال منزل بوده اظهار کـرده

که من نميتوانم بيايم. ناچار به ادارة نظميه بندر پهلوي تظلم نموده صاحبمنصب کشيک جواب دادند که ما اجازه 
نداريم اطبا را اجبار نماييم براي معالجة مريض بروند ممکن است برويد به منزل رئـيس کميسـاريا اجـازه بياوريـد.
رفتم منزل رئيس کميساريا مشاراليه در منزل نبودند. ناچار در دوي بعد از نصف شب منزل حاج يوسف زماني رفتـه
ايشان فوراً به اتفاق بنده به منزل دکتر منوچهر و منصوره خانم رفتيم مشاراليها در منزل نبودند و در ادارة  شـيالت
مهمان بودند. به منزل دکتر کمال رفتيم جناب حاجي يوسف زماني از آقاي دکتـر تقاضـا و خـواهش نمـوده آقـاي
دکتر پذيرفته و به اتفاق به منزل رفتيم. جناب دکتر عيال و طفل بنده را معاينه نموده ديدند هر دو فوت کردهانـد...

روز بعد رياست نظميه بندر پهلوي بنده را احضار و استفسار فرمود. بنده شرح حاالت را عرض کردم که آقاي رئيس 
کميساريا منزل تشريف نداشتند و صاحب منصب کشيک چرا به بنده يک نفر آژان نداده که يک نفر دکتر را مجبور 
کرده و به همراه بنده بيايد. بنده بياطالع از قانون بودم که اين کلمه خطرناک بدبختانه از زبان بنده جسـتن کـرد.
به فوري رياست نظميه بندر پهلوي روي زخم و بر پريشاني بنده فحش زيادي دادند که به چه مناسـبت شـما ادارة

نظميه را متهم ميکنيد و اظهار ميداريد که من رفتم منزل رئيس کميساريا ايشان نبودهاند....  از اين حرفها بزنيد 
شما را حبس خواهم نمود... رؤسا عوض تساليي اين نحو همراهي و دلداري به اين ملت بدبخت مـيدهنـد. سـيد

ابوالقاسم کفاش».  
«رئـيس موافق سند بعدي، اين نامه از دربار به نخستوزيري ارجاع و وزارت داخله مأمور پيگيري ميشـود و
«کابينـه محتـرم رياسـت جليلـه وزراي کل تشکيالت نظميه مملکتي» (سرتيپ آيرم) گزارش رسيدگي امـر را بـه

عظام» ميفرستد و درخواست ميکند ترتيبات قانوني مدون براي موظف ساختن اطبا در مواقع غيرعادي داده شود. 
(صص 435 ـ 437).  

هفته، شمارة 169، 9 اسـفند کتاب 7.  «نهفتهها[ي] تاريخ پزشکي، گفتوگو با محسن روستايي، پژوهشگر»،
  .1382

8.  البته، دوازده هزار تومان براي دو جلد 1930 صفحهاي با جلد گالينگور زرکـوب و کاغـذ سـفيد و حـروف-
نگاري و چاپ خوب زياد نيست و خيلي هم مناسب است. سخن اينجاست که صرف نظر از تحميل هزينة غيرالزم 
بر بودجة دستگاه دولتي (سازمان اسناد و کتابخانة ملي ايران)، خريداران کتاب هم ميتوانستند با صرف وقت کمتـر

و به نصف اين قيمت همين دانستنيها را به دست آورند.  


