درد اﯾﻨﺠﺎ ،درد ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ و درد ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ در ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮان ...ﺷﻔﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺷﺎدروان اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺎره ﺷﻔﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ »ﻣﻄﺐ«
ﭘﺪرﺷﺎن ﮐﻪ روﺑﺮوي ﺻﺤﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

آن ﺷﺎدروان ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﭘدرﺷﺎن ﺷﻔﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣطﺑﯽ در ﻗم داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ و ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ھﺎی
ﺑﺳﯾﺎر ﭘر ارزش ﺑود .ﭼون ﭘدرﺷﺎن ﭘزﺷﮏ ﺑود آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻧﺎم ﺧﺎﻧﮫ »ﺷﻔﺎ اﻟدوﻟﮫ« ﺷﮭرت ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود ﺧودﺷﺎن ھم
ﻋﻧوان »ﺷﻔﺎ اﻟدوﻟﮫ« را داﺷﺗﮫ اﻧد؛ و ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﭘزﺷﮏ ھﺎی آن دوران ﺑﻧوﯾﺳﻧد ،ﻣﺗﺧﺻص در
اﻣراض داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ زﻧﺎن و ﻣردان رﯾﮫ و روده و ﻏﯾره ....ﺑر ﺳردر ﻣطب ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد:

ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ،ﮐﺎخ ﺳﺒﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ آﻧﺠﺎ

ﺑﺸﺎرت دردﻣﻨﺪان را ،دوا اﯾﻨﺠﺎ ،ﺷﻔﺎ آﻧﺠﺎ!!

دﯾﺮوز از ﻧﻮه ﺷﻔﺎ اﻟﺪوﻟﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎك ﺧﻔﺘﻪ ،اﯾﻤﯿﻠﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ درد ﻓﺮاوان
در آن ﺑﻮد ...ﺷﻔﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﻮد و ﺷﻔﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ درد ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ.

اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اي از روي درد ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﮐﻪ آﻗﺎي دارﯾﻮش ﺷﻔﺎ را رﻧﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮد را ﺑﺼﻮرت

ﻧﮕﺎره ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰ و ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﮔﺸﺘﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ
را در وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن )ﯾﮏ ﻣﻼي ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺪري دﻟﺴﻮزاﻧﻪ

از اﯾﻦ ﻣﻼ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم .ﻧﻮﺷﺘﻪ او ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮداد ﺳﺎل ) 1393ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( اﺳﺖ وﻟﯽ درد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮده اﻧﺪ دردي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺸﻮد.

ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺧﺎﻧﻪ( ﺷﻔﺎء اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ آﻗﺎي دارﯾﻮش ﺷﻔﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ و ﯾﺎ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﺴﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎي دارﯾﻮش ﺷﻔﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اي را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن در ﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻔﺎاﻟﺪوﻟﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺪادي
آﻗﺎي دارﯾﻮش ﺷﻔﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاي اﯾﻤﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ام.

اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎد ﺷﻔﺎ »ﺗﻮﻟﺪي دﯾﮕﺮ دات ﮐﺎم« ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎي
آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ح -ك

 19آﮔﻮﺳﺖ 2017
Sent: Friday, August 18, 2017 7:11 PM
> To: <Javid
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ"  -ﺗﺻوﯾرھﺎﯾﯽ از ﺳر در ﻣطب ﭘدر ﺑزرﮔم دﮐﺗر ﺷﻔﺎ اﻟدوﻟﮫ" Subject:

دوﺳت ﮔراﻣﯽ،
ﻣطﻠب زﯾر را ﮐﮫ اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺑﮫ دﺳت ﻣن رﺳﯾده ،ﺑﻌد از دﺳﺗﮑﺎریھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺣذف ﺑﺧشھﺎی ﺑدون ارﺗﺑﺎط،
ﺑرای ﭘﺧش اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ ھر ﻧوع ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﯾد و ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺧودﺗﺎن ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﯾﻔرﺳﺗم.
ﺑﺎ درود و ﺳﭘﺎس ﻗﺑﻠﯽ
ﺳوژهای ﺟﺎﻟب و دﯾدﻧﯽ ﺑرای دﯾدن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻋزﯾزم.
از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣن در ﭘﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾرھﺎﯾﯽ از ﺳر در ﻣطب ﭘدر ﺑزرﮔم دﮐﺗر ﺷﻔﺎ اﻟدوﻟﮫ در ﻗم ﺑودم،
وﻟﯽ ھرﮔز در اﯾن ﺑﺎره ﻣوﻓق ﻧﺷدم .ﺣﺗﯽ ﺣدود ﺷش ﺳﺎل ﭘﯾش در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ رادﯾو اﺳراﺋﯾل در ﺑﺎره زﻧدﮔﯽ ﭘدرم
ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺷﺎره ﮐردم و درﺧواﺳت اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺣﺑت ﮐرده و اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای ﻣن اﻧﺟﺎم دھﻧد،
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ رژﯾم اﯾران ﺑطور ﻋﻣد و ﯾﺎ از ﻧظر ﺣﻣﺎﻗت )ﮐﮫ در اﯾن دوره ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌﻣول اﺳت و ﻧظﺎﯾر ﺑﯾﺷﻣﺎرش را
دارﯾم( ،آﻧرا از ﺑﯾن ﺑﺑرد.
اﻣروز ﺻﺑﺢ دوﺳت ﻋزﯾزی ﻣرا ﺑﺎ ﻣطﻠب و ﻋﮑسھﺎﯾﯽ در اﯾن ﺑﺎره ھم ﺷﺎد و ھم ﺣزﯾن ﮐرد .ﺷﺎد از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻﺧره
و ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺗواﻧﺳﺗم ﯾﺎدﮔﺎری از آن زﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،و ﺣزﯾن از آﻧﮑﮫ ﺣدس ﻣن درﺑﺎره رﻓﺗﺎر و واﮐﻧش رژﯾم
درﺳت ﺑوده ،و اﯾن ﺑﻧﺎی ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺻد ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﺎﺷﯾﮑﺎریھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻔﯾس آن ﺑﺎ ﺷﻌرھﺎی ﭘدر ﺑزرگ ﻣن ﻣﺣﮑوم
ﺑﮫ ﻓﻧﺎ ﺷده اﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﻣن ﺧﺎطر ﺟﻣﻌﯽ داده ﺷده ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ در ﻟﯾﺳت آﺛﺎر
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗم ﺛﺑت ﺷده و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در اﻣﺎن ﺧواھد ﺑود.
)ﺷﺎﯾد آﻗﺎ زادهای ھوس ﮐرده ﮐﮫ در آن ﻣﮑﺎن و در ﻣﺟﺎور ﺻﺣن ﻣطﮭر ﺑرای ﺧود ﭼﯾزی دﺳت و ﭘﺎ ﮐﻧد ،و آﻗﺎ زاده
دﯾﮕری ھم ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ در آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت آﻧرا از ﻟﯾﺳت در آورده و ﺗﻘدﯾم ھم ردﯾف ﺧودش ﮐرده،
ﺑﮫ ﻣﺻداق "ﺗو ﻧﯾﮑﯽ ﻣﯾﮑن و در دﺟﻠﮫ اﻧداز!!"(.....
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،اﻗﻼ ﺷﺎﻧس اﯾن ھﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﮑسھﺎ را ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ھم وطﻧﺎﻧم ﺑﺎ ھم ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﻟذت ﺑﺑرﯾم ،و اﻓﺳوس
دﯾﮕری ھم ،ﺑرای ھزاروﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎر ﺑﺧورﯾم.! ،
دارﯾوش ﺷﻔﺎ
=============

ﺗﺎرﯾﺦ  :ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  23ﻣرداد - 1393
رﺳول ﺟﻌﻔرﯾﺎن،

رواق ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎخ ﺳﺒﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ

آﻧﺠﺎ!

آﻧﭼﮫ در ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾد ﺷرﺣﯽ اﺳت در ﺑﺎره ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی ﻣطب ﺷﻔﺎء اﻟدوﻟﮫ در ﻗم ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ
طرح ﺗوﺳﻌﮫ ﺣرم ﻗم ﺷﺎﻣل ﺗﺧرﯾب آن ﻧﯾز ﺷده اﺳت .ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ از دﯾوار ﮐﻧده ﺷده و ﺑﮫ ﻣوزه
آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟ اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻔظ آﻧﮭﺎﺳت؟
در ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری ،ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﮭم ،ﺗﻌﺎرض ﻣﯾﺎن ﺣﻔظ ﺑﺎﻓت ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺑر اﺳﺎس
ﻧﯾﺎزھﺎی روز اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ در ﺑﺎره اﻣﺎﮐن ﻣﻘدس ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﯾﺎز زاﺋران ﺑرای اﺳﮑﺎن و
زﯾﺎرت ،اﻣری ﺟدی ﺗر و ﺷﺎﯾﻊ ﺗر اﺳت .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ،ﻓﺿﺎی ﺣرم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ دارد و طﺑﻌﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺎھﺎی اطراف آن ﺗﺧرﯾب ﺷود .ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ ،ﻣﺳﺟد
اﻟﺣرام ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﻣﮑﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﺗوﺳﻌﮫ ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﻣﺣﻠﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﮑﮫ
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﻣﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﯾران ﺷد و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ھﺗل ھﺎی ﺳرﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺷﯾده ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺷﺑﯾﮫ ﻻس وﮔﺎس
ﺷده .ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ اﯾن ﻋﮑس اﯾن طور ﻧﯾﺳت ]ﻋﮑس از دوﺳت ﻣن آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﺑﺣﯾراﯾﯽ[
در اﯾران ،در ﻣﺷﮭد اﯾن طرح از اواﺧر زﻣﺎن ﺷﺎه زﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧداری وﻟﯾﺎن آﻏﺎز ﺷد و ﺑﻌدھﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .در ﻗم ھم،
اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ از ﻗرﯾب ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﻗﺑل آﻏﺎز ﺷد و ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺟز ﺧود ﺣرم ﮐﮫ ﺳروﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻣﺣﻼت
وﯾران ﺷده و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻧﯾز ﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﺧرﯾد ﺧﺎﻧﮫ و ﺗﺧرﯾب ھﺳﺗﻧد .در ﮐرﺑﻼ و ﻧﺟف ھم
ھﻣﯾن طرﺣﮭﺎ در ﺣﺎل طراﺣﯽ و اﺟراﺳت.
در ﺑﺎره اﯾن ﻗﺑﯾل ﺗوﺳﻌﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎﻓت ﺳﻧﺗﯽ از ﻣﯾﺎن
ﻣﯽ رود ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻧﯾﺎز ﺣرم اﻗﺗﺿﺎی اﯾن ﮐﺎر را دارد و در اﯾن
ﺑﺎره ﻧﻣﯽ ﺷود ﺣرف زد.
اﻣروز ﻓرﺻﺗﯽ ﺷد ﺗﺎ ھﻣراه دوﺳت ﻋزﯾز ﺟﻧﺎب دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﻗﯾﺻری
]ﻧوه ﻣرﺣوم ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯾرزا ﻋﻠﯽ ﻗﯾﺻرﯾﮫ ـ م ۱۳۲٦ش ـ  ،ﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ رﯾﺳﺑﺎف ﻗم ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻻن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎﺳت[ ﺑﮫ ﺣرم
ﺑروﯾم .ﺑرای دﯾدن ﺑرﺧﯽ از اﺗﺎق ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺻﺣن ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ
ﻣزار ﺷﻣﺎری از رﺟﺎل ﻗدﯾم ﻗﺎﺟﺎری اﺳت رﻓﺗﯾم .ﻣﻌﻠوم ﺷد ﺻﺣن
ﮐﺎﻣﻼ ﮔودﺑرداری ﺷده و در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺗن زﯾر زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد .اﯾن
ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد اﻟﺣرام و در ﻣﺷﮭد ھم اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی دﯾﮕری ھم در اﯾﻧﺟﺎ ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺳﺎ ﯾﮑﯽ
از آﻧﮭﺎ ﻓروش ﻗﺑر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن درآﻣد اﺳت.
ﺧدا رﺣم ﮐرده ﮐﮫ ﺳﻌودی ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎی ﻗﺑر و
اھﻣﯾت آن ﮐﮫ ﮐﺟﺎ ﺑﺎﺷد ﺑﺎور ﻧدارﻧد و اﻻ ﻗﺑر ھﺎی ﺻد طﺑﻘﮫ در
ﻣﺳﺟد اﻟﺣرام و اطراف آن درﺳت ﮐرده ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﯾﻠﯾون دﻻری
و رﯾﺎﻟﯽ )﷼ ﺳﻌودی( ﻣﯽ ﻓروﺧﺗﻧد .از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺧﯾﺎﻟﻣﺎن راﺣت
اﺳت.

از ﺣرم ﺑﯾرون آﻣدﯾم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﭼﺷﻣﻣﺎن را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی
ﻣطب ﺷﻔﺎء اﻟدوﻟﮫ روﺷن ﮐﻧﯾم .اﯾن ﺑﻧﺎ ھﻣراه ﭼﻧد ﻣﻐﺎزه و ﯾﮏ
رﺳﺗوران ،ﺣد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺧش ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺣرم در آن ﺳوی ارم ]واﻗﻌﺎ
ﻧﻣﯽ داﻧم ﺑﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭼﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد؟[ و ﻣدرﺳﮫ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﮭدی
ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﮔرﺟﯽ ﻧواده رﺳﺗم ﺧﺎن ﻗرﭼﻘﺎی ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺳﭘﺎه ﺷﺎه ﻋﺑﺎس
ﻧﺎﻣﯾده ﺷده و ﺑﻌدھﺎ در زﻣﺎن آﯾت ﷲ ﺑروﺟردی ﺗﺟدﯾد ﺑﻧﺎه ﺷده اﺳت.
اﯾن اواﺧر ﻣطﻠﺑﯽ در ﺑﺎره اﯾن ﻣﮭدی ﻗﻠﯽ در ھﻣﯾن وﺑﻼگ ﻧوﺷﺗم و ﮔﻔﺗم
ﮐﮫ ﻗﺑر وی اﻻن در وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از
ﺣﺟرات ﺧود ﻣدرﺳﮫ ﺑوده ﮐﮫ در ﺗوﺳﻌﮫ ،آن ﺑﺧش ﻣدرﺳﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ
اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﻋﮑﺳﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از ﻣطب ﺷﻔﺎءاﻟدوﻟﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم
.

اﻣﺎ ...ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺄﺳف دﯾدﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی دﯾوارھﺎ ﮐﻧده ﺷده و ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ﺑود .

ﻧزدﯾﮏ ﺗر رﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺳوال ﮐﻧﯾم ﭼﮫ ﺷده اﺳت .ﻣرد ﮐﺎﻣل و ﻣوﻗر و ﻣﺣﺗرﻣﯽ از درون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﯾرون آﻣد .ﻣﺎﻟﮏ
اﯾن ﺑﻧﺎ ﺑود .ﭘرﺳﯾدم ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ ﭼﮫ ﺷده؟ ﮔﻔﺗﻧد :آﻧﮭﺎ را ﮐﻧدﯾم و ﺗﺣوﯾل ﻣوزه ﺣرم دادﯾم .در واﻗﻊ اھداء ﮐردﯾم .اﯾﺷﺎن
ﮐﮫ ﻧﺎﻣش آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ و از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻗﻣﯽ اﺳت ،ﮔﻔﺗﻧد در ﺗﮭران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﻗم
دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی آﺑﺎء و اﺟدادی را دارﻧد و ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘدرﺷﺎن زاﺋر ﺳرا و ﻣﺳﺟدی در ﻣﯾدان اﻧﺗﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﺎم دارﻧد
ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑﺎ اﻣوال ﺧودﺷﺎن آن ﺟﺎ را ﺳرو ﺳﺎﻣﺎن داده اﻧد.
آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺣث ﺧرﯾد اﯾن ﺑﻧﺎھﺎ ﺑرای
طرح ﺗوﺳﻌﮫ ﺷد ،اﯾن ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی ﻣطب را ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﮔزاف
از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧرﯾدﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣوزه اھداءﮐردﯾم .زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺗﯽ دزداﻧﯽ ﻗﺻد ﺑردن آﻧﮭﺎ را داﺷﺗﻧد .ﺳﭘس ﺻﺣﺑت
ﺷد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ در طرح ﺗوﺳﻌﮫ
ﺣرم اﺳت و ﺑﮫ زودی ﺗﺧرﯾب ﺧواھد ﺷد .ﮐﻧﺎر آن ﭼﻧدﯾن
ﻣﻐﺎزه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،از ﺟﻣﻠﮫ رﺳﺗوان ﺣﺎج داود ﮐﮫ ﺷﺻت
ﺳﺎل اﺳت در اﯾﻧﺟﺎﺳت .ﻧزد اﯾﺷﺎن رﻓﺗﯾم .ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺷﮕﻔﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ اﯾن ﺣواﻟﯽ و ﺧﺎﻧواده ھﺎ داﺷﺗﻧد .
ﺟﺎﻟب آن ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷد دﮐﺗر ﻗﯾﺻری ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺧﺎﻧواده
ھﺎﺷﻣﯽ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد ،زﯾرا ،در اﯾن ﻣﺣوطﮫ ،ﻣرﺣوم ﻗﯾﺻری ﺻﺎﺣب ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ رﯾﺳﺑﺎف ﻗم )ﻓﻌﻼ ﻣﺣل ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ(
ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺳت ﺑرق داﺷﺗﮫ و ھﻣﯾن طور دﻓﺗر وﺻول ﮐﮫ ﭘول ﺑرق از ﻣردم ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷده اﺳت.
آﻗﺎی ﻗﯾﺻری ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﻋﻠﯽ ﻗﯾﺻرﯾﮫ ﺟد اﯾﺷﺎن وﻗﺗﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ را درﺳت ﮐرد ،ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣرﺣوم ﺣﺎج ﺷﯾﺦ
ﻋﺑداﻟﮑرﯾم دﺳﺗﮕﺎه ﺑرق ﺑرای روﺷن ﮐردن ﭼراغ ﺧﺎﻧﮫ ﻣردم ھم آورد و ﺳﺎﻟﮭﺎ اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑرﻗرار ﺑود و ﺑرق ﺷﮭر
را ﻣﯽ داد و اﯾﻧﺟﺎ ،در ھﻣﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ دﻓﺗر ﻣﺣل وﺻول ﭘول آن ﺑود.

آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻣوزه آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑروﯾم و ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ را ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾم .ﻓرﺻت ﺧوﺑﯽ ﺑود .ﻣوزه روﺑروی
ﻣدرﺳﮫ ﺧﺎن در آن ﺳوی آﺳﺗﺎﻧﮫ در ﮐﻧﺎر ﺣرم ﻗرار دارد .اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر آﻗﺎی ﺣﺟت اﻻﺳﻼم ﻣﺣﻣد
ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎھﯽ رﻓﺗﯾم .ﻗدری ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺻﺣﺑت ﺷد .از
اﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت در ﺑﺧش ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺣرم
ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد ،در ﺑﺎره ﺳﻧﮓ ﻗﺑر ﺷﺎه ﻋﺑﺎس دوم
ﺳوال ﮐردم ﮐﮫ در ﯾﮏ ھﺷﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ در ﮐﻧﺎر ﻣرﻗد
ﺣﺿرت ﻣﻌﺻوﻣﮫ )س( ﻗرار داﺷت .اﯾﺷﺎن ﮔﻔت دﻗﯾﻘﺎ
ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﭼﮫ ﺑر ﺳر آن آﻣده اﺳت .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
زﯾر ھﻣﺎﻧﺟﺎﺳت و روﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد از اﯾن ﺟﺎ ﺑﯾرون رﻓﺗﮫ و ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯾرون
از اﯾﻧﺟﺎ روﯾت ﺷده اﺳت .اﯾﺷﺎن اﻓزود ﮐﮫ ﭼﻧد ﺗﺻوﯾر
از ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ در ﺳﺎل  ۱۳٥۰ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻧده ﻟطف ﮐردﻧد .آﻗﺎی ﻣﻧوﭼﮭر ﺳﺗوده ،ﺷرﺣﯽ در ﺑﺎره ﻣدﻓن ﺷﺎه ﺻﻔﯽ و ﺷﺎه ﻋﺑﺎس دوم و ﻧﯾز ﺷﺎه
ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن را ﺑﺎ ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی اطراف آن ،در ﮐﺗﺎب »ﮐﺗﺎﺑﮫ ھﺎی ﺣرم ﻣطﮭر ﺣﺿرت ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﻼم« ص ۳۳
ـ  (۳٥آورده اﻧد .

ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣوزه آﺳﺗﺎﻧﮫ رﻓﺗﯾم .ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی دﯾوار ﻣطب ﺷﻔﺎء اﻟدوﻟﮫ را در روی زﻣﯾن ﮐﻧﺎر ھم ﭼﯾده ﺑودﻧد .از اﯾن ﮐﮫ
اﺻل اﯾن ھﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﻔظ ﺷده )و ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺑﺎرھﺎ ﮐﻧﺎر دھﮭﺎ ﺳﻧﮓ ﻗﺑر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻔﯾس ﻗﺎﺟﺎری و ﻏﯾره ﺧواھد
رﻓت و ﺑﮫ اﯾن زودی دﯾﮕر در ﻣﺣل دﯾد ﻣردم ﻧﺧواھد ﺑود( ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﯾم .اﻣﺎ از اﯾن ﮐﮫ اﯾن طرح ﺗوﺳﻌﮫ ،ﯾﮏ ﺑﻧﺎی
ھﺷﺗﺎد ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﺎ آن ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی ﻧﻔﯾس و اﺷﻌﺎر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ از ﺑﯾن ﺑرده ﻧﺎراﺣت ﺷدﯾم .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﯾن ﻣﻘدار ﺗوﺳﻌﮫ
ﻻزم اﺳت؟ آﯾﺎ ھﯾﭻ طرﺣﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﻧﺎی ﮐوﭼﮏ در ﻣﯾﺎن اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﮕﮭداری ﺷود؟ طﺑﻌﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم .
اﻣﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ ﮐﮫ از دﯾوار ﮐﻧده ﺷده و ﮐف اﺗﺎﻗﯽ در ﻣوزه ﭘﮭن ﺷده اﺳت .در ﻋﮑس اﺧﯾر اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﺎم
ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎر )ﺣﺳﯾن ﮐﺎﺷﯽ ﺳﺎز ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺎک ﻧﮕﺎر( و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎل ۱۳۱۲ش آﻣده اﺳت.

ﻋﮑﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ ﺑﺎ دﻗت ﮐﻧده ﺷده اﺳت .طﺑﻌﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻗدام ﻧﯾﮏ آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ و ﺗﻼش ﺧﺎص
ﻣوزه آﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣدﯾرﯾت آن ﺑرای ﺣﻔظ ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ اﺣﺗرام ﮔذاﺷت ،اﻣﺎ ﺳوال ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻧﺣوه
ﺗوﺳﻌﮫ و ﺑﺎ اﯾن ھزﯾﻧﮫ درﺳت اﺳت؟

ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷرﺣﯽ در ﺑﺎره ﻣطب ﺷﻔﺎء اﻟدوﻟﮫ در ﻗم )ﭘدر ﺷﺟﺎع اﻟدﯾن ﺷﻔﺎ( در ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﮐﮫ وﯾژه ﭘزﺷﮑﺎن ﻗم در
ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﮑﺎﯾﺎت اﻻطﺑﺎء ﻣﻧﺗﺷر ﺷده آﻣده ﮐﮫ ﺟﺎﻟب اﺳت .در آﻧﺟﺎ آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣطب در ﺳﺎل ۱۳٥۲
ق ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ  ۱۳۱۲ش اﺳت )و اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻣﯾن ﺗﺎرﯾﺦ در اﻧﺗﮭﺎی ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ ھم ھﺳت( ﺗﺎﺳﯾس ﺷده و اﯾن
اﺷﻌﺎر ھم ﺗوﺳط ﺧود او ﺳروده ﺷده و ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﺑر دﯾواره ھﺎی اﯾن ﻣطب ﺣﮏ ﺷده اﺳت .ظﺎھرا ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻧﺎ ﻗدﯾﻣﯽ
ﺗر اﺳت و ﺑر اﺳﺎس ﮐﺗﯾﺑﮫ دﯾﮕر ﺗﺎرﯾﺦ آن  ۱۳۳۲ق ﯾﻌﻧﯽ ﺣواﻟﯽ  ۱۰٤ﺳﺎل ﭘﯾش اﺳت .او اﯾن ﺑﻧﺎ را ﺧرﯾده و ﺗﻌﻣﯾر
ﮐرده و ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ را ھم ﻧﺻب ﮐرده اﺳت .در ھﻣﺎن ﯾﺎدداﺷت ﮐﮫ از ﻣﺟﻠﮫ ﺗوﻓﯾق ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﻧﻘل ﺷده آﻣده اﺳت ﮐﮫ
در اول ﺷﻌر اﯾن طور ﺑود:
ﻣطب دﮐﺗر اﯾﻧﺟﺎ ،ﮐﺎخ ﺳﺑط ﻣﺻطﻔﯽ آﻧﺟﺎ
ﺑﺷـــــﺎرت درﻣﻧدان را دوا اﯾﻧﺟﺎ ﺷﻔﺎ آﻧﺟﺎ
اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﮐﮫ ﺷﻔﺎءاﻟدوﻟﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﮑده ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﺑود ﺑﮫ او اﻋﺗراض ﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﻋﻧوان »ﻣطب
دﮐﺗر« را ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺑﻧﺎﺑرﯾن او ﺷﻌر را ﻋوض ﮐرده اﯾن طور ﻧوﺷت:
رواق ﺣﮑﻣت اﯾﻧﺟﺎ ،ﮐﺎخ ﺳﺑط ﻣﺻطﻔﯽ آﻧﺟﺎ
ﺑﺷــــــﺎرت دردﻣﻧدان را دوا اﯾﻧﺟﺎ ﺷﻔﺎ آﻧﺟﺎ.
اﺑﯾﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن ﺷرح:
در اﯾﻧﺟﺎ طب ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﺗﺷرﯾﺢ اروﭘﺎﯾﯽ
ﻓــــراﻣـــﯾن و اﻟﮭﯾﺎت و آﯾـﺎت ﺧدا آﻧﺟﺎ
ﺳﺑب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑﻣت و ﺗﻘدﯾر و داﻧﺎﯾﯽ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑم و ﺗﻘدﯾر و ﻗﺿﺎ آﻧﺟﺎ
ﺷﻔﺎ از ﻧﺑض اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ دھد ﺗﺷﺧﯾص ﻋﻠت را
ﺧـــــداوﻧد ﺷـــــﻔﺎ دارد ﯾــــــ ِد ﻣﻌﺟز ﻧﻣﺎ آﻧﺟﺎ
ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ھﻣﯾﺷﮫ از ﺧواﻧدن اﯾن اﺷﻌﺎر و ﻣﺿﻣون زﯾﺑﺎﯾﯽ آن ﮐﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از دو ﺑﻧﺎی روﺑروی ھم ،ﺣرم و
ﻣطب ﺑود ،ﻟذت ﻣﯽ ﺑردﻧد .اﻣروز ھم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم ،ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ اﻋﺗراض
ﻣردم روﺑرو ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷده وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑر ﺳر ﻧﺎﭼﺎری ﺟﮭت طرح ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﮐردﯾم و ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ را ھم ﺑدون
ھﯾﭻ ﭼﺷم داﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوزه ﺳﭘردﯾم .
در ﯾﺎدداﺷت ﺣﮑﺎﯾﺎت اﻻطﺑﺎء آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﺗﻧدری رﺋﯾس ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻗم ﮐﮫ ﻧﺎظر ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻣردم ﮐﻧﺎر ﻣطب و
ﺗوﺟﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ اﺷﻌﺎر ﺷده ﺑود ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺳوار ﻣرﮐب ﺑود ،ﺑﮫ طﻧز اﺷﻌﺎری در ھﻣﺎن ﻗﺎﻟب ﺳرود:
ﻣطب دﮐﺗر ﺑﯽ رﺣم ﭘر ﺟور و ﺟﻔﺎ اﯾﻧﺟﺎ
ﺣرﯾم و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺧت ﭘﺎک ﻣﺻطﻔﯽ آﻧﺟﺎ
ﮐﺗــﺎب ﺣِرز ﯾﻌﻘوب و طب ُﻣرﺧﺎی اﯾﻧﺟﺎ
ﻓـــــــــراﻣﯾن و اﻟﮭﯾﺎت و آﯾﺎت ﺧدا آﻧﺟﺎ
ﺑــــــــرای ذﮐر ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﻧﺎء ﺷﺎﻋر و ﻣﺎﺋر

ﺳﺎﻟﺧﺎﻧﮫ دﮐﺗر ﺷﻔﺎ اﯾﻧﺟﺎ
ﺑﮕﻔﺗم ﻣن ﮐﮫ ﻏ ّ
در ھر ﺣﺎل ،ﮔﺷﺗﯽ در ﻣوزه زﯾﺑﺎی ﺣرم زدﯾم .ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺧش ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و ﻣوزه در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ اﺳت
و ﺑﺎز ھم طرح ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ آﻧﮭﺎ وﺟود دارد .ﭼﻧد ﺳﻧﮓ زﯾﺑﺎ ﮐﮫ از روی ﻗﺑور ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده ،در اﯾﻧﺟﺎ
ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری در اﻧﺑﺎرھﺎ ھﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧﮓ ﻗﺑر ﻣﮭد ﻋﻠﯾﺎ ﻣﺎدر ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﺑود .

ﺷﻔﺎء اﻟدوﻟﮫ در ﺳن  ۸۳ﺳﺎﻟﮕﯽ در  ۲۸ﻓروردﯾن ﻣﺎه  ۱۳۳۹درﮔذﺷت و در اﯾوان ﺑﻘﻌﮫ ای در ﺳﻣت ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ
ﺻﺣن ﺑزرگ ﺣﺿرت ﻣﻌﺻوﻣﮫ )س( ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﺑﮫ ﺻورت راھروی ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﻣﻘﺎﺑل آراﻣﮕﺎه ﻣﯾرزا
ﺟﮭﺎﻧﮕﯾرﺧﺎن ﺻور اﺳراﻓﯾل ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد )ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑﺎﯾﺎت اﻻطﺑﺎء ﺻﻔﺣﮫ آﺧر(

.

ﻋﮑس زﯾر را از ﺑﺎﻻی ﻣطب ﺷﻔﺎءاﻟدوﻟﮫ از ﺣرم ﮔرﻓﺗﯾم

