
 
 
 
 

 *ما طبيبانيم شاگردان حق

 احمد مهدوي دامغاني

 

عالي نيز مانند اين حضرت استاد دكتر متيني عزيز يقين است كه جناب

گفت: ناچيز از اينكه ديگر صداي رسا و مهرآميزي را كه از آن سوي تلفن مي

 ديگر نخواهيم شنيد سخت اندوهگين هستيد و« سالم، من افشار، چطوري؟»

حق و ين كه به، وفات اين مرد نازنايرج افشاري ما همساالن راستي برابه

 شايستگي در اين دو ـ سه دهة اخير بر جاي بزرگان تكيه زده بود بسياربه

 انگيز است.غم

و سبب عمدة اين بزرگي اين بود كه او با اينكه  آري افشار مرد بزرگي بود

فارغ از اين اسباب و بود ولي منتسب به خانداني مشهور و محتشم و متمول مي

و به خصال و صفات و كماالتي آراسته « فرزند خصال خويشتن بود»معاني او 

بود كه اينك بسياري از آن صفات و كماالت معدوم و منسوخ شده است. روانش 

گذرد، شاد و يادش گرامي باد. در اين چهل ـ پنجاه روزي كه از درگذشت او مي

بارة شرح حال و خدمات فراوان و برجستة هاي بسيار و صدها صفحه درخطابه

كنم قولي كه جملگي برآنند اين است كه او گفته و نوشته شده است و گمان مي

هيچ شخصي حقيقي و يا شخصيتي  1390تا  1330در اين شصت ساله از 

                                                           

.1390تابستان، 2مجلة ايرانشناسي، دورة جديد، سال بيست و سوم، شمارة *.   
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ها هاي فرهنگي و انتشاراتي، با حفظ تمامي نسبتحقوقي مانند بنيادها و سازمان

تنهايي و با همّت عليه ـ به هللارحمةنقدر كه ايرج افشار ـ و حدود و جهات، آ

ذاتي و صرف مال موروثِ خود به فرهنگ ايراني و زبان فارسي و مفاخر و مآثر 

كس مانند تمدن ايران اسالمي خدمت كرده است، خدمت كرده باشد، و يا هيچ

القدر مجتبي لزاده و استاد جلياو، پس از مرحومان عالمه واالمقام سيد حسن تقي

عليهما ـ در مقام معرفي ايران و تمدن واالي آن و ترويج زبان  هللارحمةمينوي ـ 

زبانان همّت گمارده و به شرق و غرب عالم غير ايرانيان و غير فارسيفارسي به

شناسان و مستشرقان نامدار معاشرت و براي اين منظور سفر كرده و با ايران

ي آنان مورد محبّت و احترام و حسن قبولِ قول مصاحبت كرده باشد و از سو

قرار گرفته باشد. خداوند متعال ايرج عزيز شريف را بيامرزاد و نام نيكش را 

عالي طول عمر و مزيد توفيق و عزّت همواره زنده نگه داراد و خداوند به جناب

اي از مرحمت فرمايد كه به رعايت عهد قديم و نگهداشت جانب اهل وفا، شماره

 ايد.اختصاص داده« ايرج افشار»شناسي را به مجلة ايرانگرامي

آخرين باري كه من بنده آن عزيز نازنين را زيارت كردم، روز شنبه بيست 

آنجلس بود. گرچه دقيقاً پنج ماه پيش از وفاتش در لوس 1389و چهارم مهرماه 

حاظ جسمي هم در همان شهر او را مالقات كرده بودم. ايرج از ل 1388در سال 

و « شقّ و رقّ »سخت فرسوده شده بود ولي در اين آخرين ديدار، از آن ايرج 

از او مانده بر »صورت و چهرة شاداب و چشمان نافذ اثري باقي نبود كه 

گو اين كه از لحاظ روحي ايرج همان ايرج حاضرالذهن و « استخوان پوستي

كر و ذوق و حضور ذهن و االنتقال بود و از بيماري جانكاه و مهلكش در فسريع

اي كه در آن روز مطرح شد اثري پيدا بيان مطالب و تحليل مسائل ادبي و سياسي
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بوسيدم و نبود و هنگامي كه براي خداحافظي با او معانقه كردم و صورتش را مي

كردم كه اشكي كه بر چشمم حلقه زده بود بر گفتم، كوشش ميبه اميد ديدار مي

 يزد.صورتش و بر صورتم نر

يعي دانم اواخر بهمن بود يا اوايل اسفند كه با حضرت استاد دكتر شفنمي

كردم؛ پرسيدم حال ايرج چگونه است و دكتر شفيعي كدكني با تلفن صحبت مي

توانم دروغ بگويم؛ ايرج حالش بد است. مهدوي، نمي»آلود فرمود: با صدايي غم

ه افشار فرداي آن روز ب« گردديامروز در بيمارستان است ولي فردا به منزل باز م

ه ند بتلفن كردم. خدمتكاري گوشي را برداشت و نام مرا پرسيد و به صداي بل

داي افشار عرض كرد مهدوي دامغاني است. افشار گوشي را گرفت و با همان ص

 من واهلل»گفت: « عزيزم حالت چطور است؟»رسا صحبت كرد و چون به او گفتم 

روم بيمارستان؛ گويد بيا بيمارستان، مي. دكتر مير ميفهممدانم و نميكه نمي

اي از اين و آن صحبت كرد چند لحظه« آيم به منزل!گويد حاال برو منزل، ميمي

رج داد كه ايرج همان ايولي همان روشني انديشه و صالبت روحاني او نشان مي

يش خداهشيارِ داناست و افسوس كه اين آخرين مكالمة من بنده با او بود. 

 بيامرزاد.
*** 

ظاهراً طبيب خانوادگي افشار، دو دوست قديمي او كه از كودكي با او 

زاده نژادة دانشمند جنابان دكتر محشور و معاشر بودند يعني آن دو بزرگوار بزرگ

هُش شريف محمد مير فرزندان ارجمند آن طبيب عيسويمحمدعلي و دكتر علي

، اند كه خدايْ تعالي درجات او يوسف ميردكتر دوست آزاده مرحوم حاذق مردم

تمام معني )با قيد استثناء و شرط را عالي گرداناد و به دو پسر خوب خوشنام به
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عدم انصراف اين كلمه، به معني و مضموني كه در ايران كنوني يافته است( بدان 

يك از اين دو پزشك دو آقازادة او طول عمر مرحمت فرمايد. من بنده هيچ

ام و فقط از حسن شهرت و نام نيك و حذاقت آنان را زيارت نكرده ارجمند

دانم كدامان اطالع دارم، به هر روي اين هر دو برادر عموماً و يكي از آنان كه نمي

معناي واقعي اصطالحي و لغوي كلمه است خصوصاً مراقب و مواظب و به

رد او و آرامش ايرج بوده و در بهبود حال او و آنچه براي تسكين د« پرستار»

اند و تا آخرين نموده است در روز و شب دريغ نكردهنسبي خاطر او الزم مي

اند و تمام و كمال حق دوستي ديرين را بودهلحظات حيات ايرج بر بالين او مي

 اند. خداي خيرشان دهاد.جاي آوردهنسبت به او به

ال حچنان به ناين ناچيز در مقام سپاسگزاري از اين دو پزشك نامدار كه آ

اي كه از پدر بزرگوار نامدارشان دارم اند يك خاطرهايرج عزيز رسيدگي فرموده

رسد ان ببدين وسيله تقديم حضورشان مي كنم و اميدوارم كه اين نوشته به نظرش

اسند بشن و خوانندگان گرامي نيز مرحوم دكتر يوسف مير را اندكي بهتر و بيشتر

ص سال دارند آن شخ اضر آنان كه كمتر از هفتادكنم در حال حزيرا گمان نمي

 شخيص را ديده باشند.
*** 

بديل ي كه بيش از پانزده سال پيش درمورد استاد اجلّ، عالّمة بيادر مقاله

ام، عليه ـ نوشته هللارحمةالزمان فروزانفر ـ النظير، حضرت استاد بديععديم

تحصيلم در دانشكدة معقول و  سابقة مرحمت او را به خودم كه به پيش از دوران

ام. مرحوم گردد نقل كردهباز مي 1327تا خرداد  1324منقول يعني از مهر 

انفر به همان اندازه كه به همان مناسبت مذكور در آن مقاله به من بنده زفرو
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محبت داشت، به همان اندازه نيز مواظب حضور و غيابم در دانشكده عموماً و 

بود. من بنده در سال خصوصاً مي نامه آن بزرگوار،انحضور در كالس درس مرزب

در مشهد مبتلي به آپانديسيت حادّي شد و خدا رحمت كند مرحوم دكتر  1322

عليه ـ را كه اجازه نفرمود مرا براي عمل جراحي  هللارحمةشيخ حسن عاملي ـ 

به بيمارستان شاهرضا ببرند و خودش با حذاقت كاملي كه داشت مرا موقتًا 

موكول ساخت و به پدر  عدعالجه فرمود و اجراي عمل را به دو سه سال بم

مرحومم اطمينان داد كه اگر مواظب خورد و خوراكم باشم آن بيماري خيلي 

مزاحم من نخواهد بود و تا وقتي كه در مشهد بودم و در همان وضع مطلوب 

س ناراحتي بردم، خيلي احساسر ميالحال مشهدي بههاي متوسطخانواده زندگي

كردم اما وقتي كه براي ورود به دانشگاه به طهران آمدم و تك و تنها در نمي

كذايي « رژيم»كردم، طبعاً رعايت آن حجرة مدرسة سپهساالر قديم زندگي مي

آمد و شد و به درد ميگاه آپانديس تحريك ميرو گاهشد و از اينبرايم ميسّر نمي

ام بروم اين كه من به سرِ كار شغلي و تحصيلي چنان درد شديد بود كه ازگاه آن

 كردم و بقية قضايا...كشيدم و استراحت ميبايست دراز ميشد و ميمانع مي

بود و من  فروزانفردر روزي كه درس حضرت  1326در اواخر بهمن سال 

بنده در هفتة گذشتة آن به همان علت دردمندي از آن كالس غايب شده بودم، 

عالي جناب دكتر متيني استحضار ر كه همچنان كه خود حضرتمرحوم فروزانف

يا خطابي  با لطفيخيلي دقت داشت، داريد، درمورد حضور و غياب شاگردانش 

الواقع اين دقت و يا في« دامغاني، هفتة گذشته كجا بودي؟»به عتاب آلوده فرمود: 

اه نفري در فروزانفر در اين مورد آن هم در كالسي كه پنج« گيري؟!سخت»شايد 

شدند ـ چون دانشجويان هر دو رشتة معقول و منقول در اين كالس آن حاضر مي



 192 35/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

بود. پس از آن كه علت غيبت را به عرضش كردند ـ قابل تحسين ميشركت مي

از  اكبرتو پارسال هم يكي دو بار به همين علت غيبت كردي! )اهلل»رساندم فرمود: 

زاد( و سپس اشاره فرمود كه محمدجعفر هوش و حافظة اين مرد كه خداش بيامر

 بخواند تا ايشان شرح فرمايند.را  نامهمرزباناسالمي 

طاعت و ا« دامغاني به اطاق من بيا»درس كه تمام شد فروزانفر فرمود: 

خواهي عمل مي»مِن و مِني كردم و فرمود: « كني؟چرا عمل نمي»كردم. فرمود: 

ر دآخر من نيز : »عرض كنم نه؛ لذا گفتمتوانستم طبعاً نمي« كني و راحت شوي؟

 كارت برو به سرِ»فرمود: « فرماييداين شهر كس و كاري ندارم؛ ولي هرچه امر مي

« امن بي ه اطاقدامغاني ب»و هفتة بعد، بعد از درس فرمود: « تا ببينم چه بايد كرد.

 يشانمن با حضرت آقاي دكتر مير صحبت كردم و از ا»و اطاعت كردم. فرمود: 

كصد يتان استدعا كردم شخصاً تو را عمل فرمايند. تو بايد روز شنبه به بيمارس

 «تيب بستري شدنت را خواهند داد.رتختخوابي بروي و آنجا ت

 ز كهحضرت دكتر متيني! من بنده اينك بعد از شصت و پنج سال از آن رو

توان شوم. آيا ميكنم و منقلب مينويسم حال غريبي پيدا مياين سطور را مي

 وزانفرم فرتصور كرد درحال حاضر در ايران يا هر جاي ديگر استادي به عُلوّ مقا

چنين در غم شاگردانش باشد؟ حضرت آقاي دكتر خاطرتان هست كه در سال اين

ي هنوز آن بيمارستان داخل در محدودة شهر طهران نبود و جزو اراض 1326

آنجا  اسفند مردمان را به 24ان رفت و اتوبوس خاصي از ميدشمار مياميرآباد به

 م همان يكصداشد آن ايّ برد. نام اين بيمارستان كه متدرجاً تكميل و تجهيز ميمي

 و« پانصد تختخوابي»و « دويست تختخوابي»تدريج به تختخوابي بود و سپس به

 .تغيير يافته است« امام خميني»و اخيراً « پهلوي»و « هزار تختخوابي»
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ارستان به بيم 1326صبح اولين شنبه اسفندماه  8ساعت  باري اين بنده در

ن كه رگرايكصد تختخوابي كه قسمتهايي از آن در اختيار مهندسان و بنّاها و كا

 ذيرشمشغول تكميل ساختمان آن بودند قرار داشت رفتم و خودم را به قسمت پ

اق اطاند كه مرا به معرفي كردم و معلوم شد كه حضرت دكتر مير دستور فرموده

 دم وشخصوصي ببرند و چنين شد و در اطاق نسبتاً بزرگي در طبقة دوم بستري 

 منتظر ماندم.

ر هاي بزرگ آن دقيقاً باين اطاق در قسمت جنوب غربي ساختمان و پنجره

 د، ومقابل درب بزرگ آهني بيمارستان )كه مدخل عمومي بيمارستان هنوز نبو

اي كه يقهتمام بود( قرار داشت، چند دقمدخل بيمارستان در همان ساختمان نيمه

ه من ار بگذشت بانويي كه سرپرستار بود با يك پرستار به اطاق آمدند و سرپرست

ر اي را كه پرستار در دست داشت بايد بپوشم و بگفت اينك پيراهن و پيژامه

ير متخت دراز بكشم و از آن هم خارج نشوم و صبح دوشنبه جناب آقاي دكتر 

ادر ام را صم تشريف خواهند آورد و دستور اقامت يا اجازة مرخصيابراي معاينه

واهند خايم خواهند فرمود و اين دو روزه هم صبحانه و ناهار و شام معمولي را بر

 آورد و من ماندم و مقداري كتاب و مجله كه با خود برده بودم.

ديد به اطاقم آمد و تا  دوشنبه قريب ساعت ده صبح همان بانوي سرپرستار

برو روي »ام، به تندي و خشونت غيرعادي گفت: من روبروي پنجره ايستاده

تختخواب بخواب  تا چند دقيقة ديگر جناب آقاي دكتر مير براي تشخيص و 

آورند اينجا و اگر مالحظه بفرمايند تو روي تخت تعيين وضع تو تشريف مي

رش را اطاعت و من بنده به سرعت دستو« نيستي ما را مالمت خواهند فرمود

كردم و لحظاتي نگذشت كه ديدم پيرمردي سپيدپوش كه به همان اصطالح 
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بود و سر و ابروانش نيز سفيد وارد اطاق شد « نوراني»زبانان معهود ميان ما فارسي

ـ هشت نفر سپدپوش ديگر هم چونان و به طرف من آمد و در دنبالة ايشان هفت

كنند، با نهايت آرامش و سكوت وارد افسران ارتشي كه سرلشكري را همراهي مي

 شدند و پشت سر ايشان ايستادند.

چنان بود كه با همان تعبيري كه ـ هشت نفر آنآميز آن هفتسكوت احترام

يا )گوي« كانّ علي رؤوسهم الطير»در ادب عرب براي چنان حالتي هست كه: 

 بالفاصلة كنم، دو نفر كهمرغي پرنده به سرشان نشسته است( آن را بيان مي

است  تر ميرجراح و دستيار دك« يحيي؟ باختر»جناب دكتر مير ايستاده بودند دكتر 

شناختم مرحوم دكتر حسين ايدين همشهري خودمان كه و ديگري را كه مي

هاي آن بخش «انترن»اصطالح بود و بقيه، دانشجويان و بهآن بخش « رزيدنت»

ام )جناب آقاي دكتر پرويز دورهبودند كه دو سه تا از دوستان خراساني هم

چي اصالني رئيس سابق بيمارستان پهلوي تجريش، و مرحوم دكتر حسين جوراب

قام مدر  و)افشين بعدي( در ميان آنان بودند. طبيعتاً من بنده عرض سالم كردم 

كه  رموداظهار ادب سعي كردم تا بر تختخواب بنشينم ولي جناب دكتر مير امر ف

 خواب بخوابم.همچنان دراز كشيده روي تخت

اي را خدمت ايشان تقديم كرد كه ظاهراً شرح حال و دكتر باختر يك لوحه

خالصة اظهاراتي را من بنده در موقع پذيرش بيان كرده بودم، در آن مندرج بود و 

ناب دكتر مير نگاهي به آن انداخت و آن را به دكتر باختر مسترد فرمود و چند ج

من دربارة چگونگي ابتاليم به بيماري و وضع مداوا يا مماشات سؤال از من بنده 

با آن بيماري فرمود و سپس به معاينة كلينيكي پرداخت و شكم و پشت و قلب و 

تخت بنشينم و چيزهايي به دكتر سينة مرا معاينه كرد و اجازه فرمود كه روي 
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باختر فرمودند و دكتر باختر بعضي را در همان لوحه يادداشت و بعض ديگر را 

به همان بانوي سرپرستار و دكتر حسين ايدين منتقل كرد. جناب دكتر مير 

وقت و آن« فردا كه چهارشنبه باشد عمل خواهي شدشاءاهلل پسان»فرمودند: 

را زيارت و به خدمت ايشان تو حضرت آقاي قزويني »ناگهان از من پرسيدند: 

بلي قربان، آن مرحوم مثل يك معلّم از شاگردش سؤال »عرض كردم: « ي؟ارسيده

قربان، »عرض كردم: « منزل آقاي قزويني كجاست؟»پرسيدند: « فرمايدامتحاني مي

باز  «.20خيابان شاهرضا، روبروي دانشگاه، خيابان فروردين، كوچة دانش، شمارة 

قربان، همان »عرض كردم: « كي تو را به حضور ايشان معرفي كرد؟»فرمودند: 

 «عالي معرفي فرموده است.كسي كه بنده را به حضور حضرت

لي وآميزي به من انداختند و ديگر فرمايشي نفرمودند. ايشان نظر مالطفت

 ه به تورا ك اين دو روزه دستوراتي»وقتي خواستند تشريف ببرند، آمرانه فرمودند: 

و از اطاق تشريف بردند. ولي دو « خوبي اطاعت كن و انجام بده.دهند بهمي

هشت نفري كه در خدمتشان بودند به اطاق ـ دقيقه بعد با يكي از همان هفت

عاينه را مبرگشتند و به آن جوان دانشجو تكليف و امر فرمودند كه شكم و سينة م

ين ص خود را به عرضشان برساند و چنكند و درضمن معاينه برداشت يا تشخي

ن بدا شد و پنج دقيقه بعد تشريف بردند. از مهابت و تشخّصي كه آن بزرگوار

ه كردم كآراسته بودند به عظمت مقام علمي آن بزرگوار پي بردم و خدا را شكر 

 چنين طبيب حاذق و ماهري را بر سر من فرستاده است.
*** 

اعت هشت سكرد و روزهاي بعد دقيقاً چهارشنبه جناب دكتر مير مرا عمل 

داد كه چهار ـ كرد و وعده ميفرمود و زخم را معاينه ميو نيم از حقير ويزيت مي
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پنج روز ديگر مرا مرخص خواهند فرمود و روز سوم اجازه دادند كه از تخت 

 پاي بر زمين گذارم و آهسته چند قدم در اطاق راه بروم.

اصطالح آن ايام شته بود ولي هنوز بهاز عمل جراحي بنده يك هفته گذ

نده يف مازخم را نكشيده بودند. جناب دكتر متيني البد به خاطر شر هاي»بخيه»

ن هاي جراحي مثل امروز نبود كه خود به خود جذب بد«نخ»است كه در آن ايام 

ار او بايست جرّاح يا دستينداشته باشد، بلكه مي« بخيه كشيدن»شوند و نيازي به 

ت الجمله التيام يافته است با ابزار و آالكه مطمئن شدند كه زخم في همين

 «.ها را بكشندبخيه»مخصوصي 

هاي زخم من همچنان بر جاي مانده بود كه راه رفتن نيز تنها بخيهباري نه

راحتي راه برايم مشكل شده و دردمندي محل جراحت مانع از اين بود كه به

ها امروز و كرد، هي براي كشيدن بخيهرا ويزيت ميبروم. دكتر باختر كه هر روز م

خواستم هرچه زودتر مرخص فرمود و در پاسخ به آه و نالة من كه ميفردا مي

كرد و يمشوم و به سرِ كار اداري و تحصيل خود برگردم مرا به شكيبايي توصيه 

مگر وقتي مرخص شوي شام و ناهار به اين مرتبي و »گفت: گاه به شوخي مي

عقاد يت انو چون ازطرفي اساساً قابل« بي خواهي داشت؟! فعالً مهمان ما باش.خو

ر گفت: تأخير دخون اين بندة بينوا خيلي كم است اين است كه دكتر باختر مي

ه التيام زخم تو بدان جهت است. من بنده نيز دستور حضرت شيخ اجل را ك

 اطاعت كردم.« بنشينم و صبر پيش گيرم»

سيزدهمين روز پس از عمل بود، جناب دكتر مير و دكتر اي كه در شنبه

ـ سه انترن ديگر آمدند و دكتر مير گزارش دكتر باختر را به دقت باختر و دو

استماع فرمود و به معاينة زخم پرداخت و چيزهايي به دكتر باختر فرمود كه من 
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و  نفهميدم و مرا دلداري داد و تشريف برد. يكي دو ساعت بعد دكتر باختر

اي زخم را كشيدند و چند لحظه هاپزشكيار و سرپرستار آمدند و دكتر باختر بخيه

خونريزي شديد كرد ولي آن پزشكيار زير نظر دكتر باختر زخم را پانسمان كرد و 

جويند كه: ها خيلي به آن تمثّل مياز آنجا كه به مقتضاي اين مثلي كه خراساني

لوم شد كه زخم بنده چركي شده است و ، مع«ستست به پاي لنگيهرجا سنگي»

هاي ها در شيشهوقتكه آن« سيلينپني»از بعد از ظهر آن روز مقرر شد كه 

بايست در يخچال نگهداري شود و هر هشت ساعت يك بار كوچكي بود كه مي

 محتواي آن شيشه به بيمار تزريق شود، به من بنده تزريق شود و چنين شد.

مچنان بر تخت بيماري بودم و تب هم مزيد اي گذشت و من هيك هفته

 ها خيلي التهاب و گاهي دردمندي داشتم. حاال هفدهمبر علت شده و بعضي شب

ـ هجدهم اسفند بود و من فقط با نامه كه هر هفته يك بار براي مشهد پست 

بردند( به والدينم خبر سالمتي كردم )يعني دوستان خراساني آن را به پست ميمي

دادم. دو روز بعد آقاي دكتر باختر كه براي اشتغالم را به كار و تحصيل مي و ادامة

ويزيت آمده بود، يك كمي محل زخم را دستكاري كرد و با سرنگي از اطراف 

زخم خون البته چركين و آلوده را استخراج كرد و آن شب تبم تخفيف يافت ولي 

مير كه پس از چند روز كه  كار كرده بود كه فردا جناب دكتردانم با زخم چهنمي

مرا ويزيت نكرده بودند به اطاق تشريف آوردند و آن لوحه در دست دكتر باختر 

را مالحظه فرمودند و زخم را معاينه كردند به دكتر باختر يك تشر محكمي زدند 

و خودشان سخت خشمگين شدند. يك نِشتري از جيب روپوش خود درآوردند 

دانم با آن نشتر با اعتنا به داد و فرياد من نميد و بيو به زخم دردناك من ور رفتن

من چه كردند كه دومرتبه خون فراواني از زخم جاري شد و مدتي طول كشيد تا 
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سرپرستار يا پزشكيار آن را پانسمان مجددي كرد و جناب دكتر مير همچنان 

 باالي سرم ايستاده بودند و دكتر باختر هم طفلكي همچنان مؤدب و ساكت و

گوش به فرمان ايستاده بود و من بنده در اين حالت هم از شدت دردمندي و هم 

 گريستم.بيشتر به سبب افسردگي و ياس از بهبود ناگهان به گريه افتادم و مي
*** 

 جناب دكتر متيني و خوانندگان عزيز تمام اين مقدماتي كه در اين

 رور دكتره مرحوم مبست كصفحات به عرضتان رساندم فقط براي نقل فرمايشاتي

ند و همين تعالي عليه ـ در آن لحظات بر من فرمود هللارحمةيوسف مير ـ 

دي ايبنپفرمايشاتشان كه حاكي از كمال شرافت و ديانت و حسن اعتقاد و نهايت 

انة ست، كه من بنده آن را از اين راه دور و به نشآن مرحوم به اخالق پزشكي

كتر لف دي كه از دو استاد بزرگوار فرزندانِ خكمال احترام و سپاسگزاري عميق

محمد مير به حضورشان يوسف مير، يعني جنابان دكتر محمدعلي و دكتر علي

 كنم و يقين دارم كه اين دو پزشك ارجمند شريف پاي جاي پاي پدرتقديم مي

د گذارند. خداوند اين دو بزرگوار را در خدمت به خلق مزيواالمقام خود مي

فرمايد و عمرشان را دراز گرداند و درجات قرب آن طبيب توفيق عطا 

 صفات را متعالي كند.ملكوتي
*** 

كردم و ناگهان شايد دو سه دقيقه يا بيشترك گذشت كه من گريه مي

ام سايه انداخت و آن بزرگوار با احساس كردم كه دست نازنين دكتر مير بر چهره

زده به سترد و من خجلتمرا ميي اشكهاي «گاز»عطوفت و مهرباني با پنبه يا 

تشكر و امتنان نگاهي به ايشان كردم ولي زبانم از هيبت ايشان بند آمده بود. و 

شاءاهلل به جوان، گريه نكن! ان»آرامي و مالطفت فرمودند: وقت دكتر مير بهآن
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كني طبيب كني؟ خيال ميشود. تو چه فكر ميخواست خدا حالت خوب مي

د؟ معجزه را پيغمبران و امامان مي كنند. منِ طبيب يا هر طبيب تواند معجزه كنمي

ديگر در مقام معالجة بيمار مانند كسي هستيم كه در كنار ديوار بسيار بلندي 

خواهد واق كردن و ميايستاده است و در آن طرف ديوار سگي هار مشغول واق

اين مرد فقط تعدادي از روي ديوار به اين سوي كه اين مرد ايستاده بجّهد و بپّرد، 

ها را يكي پس از ديگري به اميد آن كه به سگ سنگ در دست دارد و اين سنگ

اش بر اين افكند، اگر خداي كمك فرمود و ارادهاصابت كند به آن سوي ديوار مي

كه سنگ به آن سگ اصابت كند آن مرد موفق خواهد شد و خدا را شكر خواهد 

ممكن است كه آن  كند ووخيز ميو جست واقكرد وگرنه آن سگ همچنان واق

سگ از جا برود و ممكن است از پشت آن ديوار به اين طرف بجهد. طبيب هم 

جور است و مرض و بيماري در حكم آن سگِ پشت ديوار است. طبيب همين

شمارد براي بهبود حال بيمار و معالجة او انجام داند و مفيد ميآنچه را كه مي

هبود واقعي دست خداوندي است كه زندگي و مرگ را دهد ولي شفا و بمي

آفريده است. حاال تو به راحتي بخواب و از خداوند التماس كن كه تو را شفا 

عنايت فرمايد و يقين بدان كه ارادة حق تعالي بر معالجه و مراقبت هر طبيبي قاهر 

اني. چه خواند تو نمازت را اينجا مرتب ميبه من گفته»و اضافه فرمود: « است.

ام و اميدوارم به آن سگ ها را انداختهبهتر كه بعد از نمازهايت دعا كني؛ من سنگ

پنهان كه بيماري و زخم چركين توست اصابت كند و خودم هم يقين دارم كه 

زودي مرخص خداوند كمك خواهد فرمود و حالت خوب خواهد گشت و به

 «خواهي شد.
*** 
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يمانه كه نشانة شرافت و تقوي شصت و پنج سال است كه اين سخن حك

باوري مرحوم مبرور دكتر يوسف مير است كه خداش بيامرزاد، همواره و دين

 آويزة گوش هوش من است و از آن زمان تاكنون هروقت ابيات حضرت موالي

 خوانم كه:روم را در مثنوي مي

 ما طبيبانيم شاگردان حق  

 بَحر قَلزمْ ديد ما را فانفَلَق  

 ن طبيعت ديگرندآن طبيبا  

 كه به دل از راه نَبضي بنگرند  

 واسطه خوش بنگريمما به دل بي

 منظريمكز فَراست ما به عالي

 اند و ثمارآن طبيبان غذا

 جانِ حيواني بديشان استوار

 ما طبيبان فعاليم و مقال

 مُلهِم ما پرتوِ نورِ جالل

 (2701/3)مثنوي    

 يعت بودافتم كه با آنكه صورتاً طبيبِ طبيبه ياد مرحوم مغفور دكتر يوسف مير م

اللِ يقين معناً روح و قلب شريفش به پرتوي از نورِ جاللِ حضرت ذوالجولي به

 جلّت عظمته مُلهَم و منوَّر بوده است.
*** 

يك خاطرة ديگر هم از همان مدت اقامت در بيمارستان عرض كنم و آن 

دكتر مير است. در شناسي و دقت و ظرافت در حسن عمل مرحوم وقت
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هاي خود را با بيمارستان يكصد تختخوابي معروف بود كه همه بايد ساعت

راستي كه چنين بود و آوردن جناب دكتر مير به بيمارستان تنظيم كنند و بهتشريف

ديدم كه درست سر ساعت هشت )دقت بفرماييد درست سر من بنده هر روز مي

يا « شورلت»رنگ دكتر مير كه به نظرم يصبح( اتومبيل سياهرنگ يا دود 8ساعت 

وارد  بود. از همان در آهني بزرگ بيمارستانمي 1937/1938سالهاي « داج»

كند تا بود طي مي« شوسه»شود و همان خياباني را كه آسفالته نبود و فقط مي

 دكتر مير به داخل بيمارستان تشريف آورد.

ال سو هفتم اسفند آن  خداي را شكر كه اين حقير ناچيز درست در بيست

 با هواپيماي 1327از بيمارستان مرخص شد و در سوم يا چهارم فروردين 

 ها به مشهد مشرّف شد.روس

سف ر يوبا عرض سالم به خوانندگان محترم اين مقاله كه با نام عزيز دكت

كتر مير و نام گرامي ايرج افشار مزيّن است به جنابان دكتر محمدعلي و د

 دارم.تقديم ميمحمد مير علي

اد است بعدالتحرير: انتخاب عنوان اين مقاله مرهون ذوق لطيف جناب آقاي

 ودم.دكتر متيني است؛ زيرا بنده آن را بدون عنوان خدمتشان تقديم كرده ب
 

 احمد مهدوي دامغاني


