
 درد اینجا، درد همینجا و درد همینجا در همین ایران... شفا هم نیست. 
 

» مطب«آنگاه که جناب شادروان استاد شجاع الدین شفا زنده بودند در باره شفا خانه یا به زبان قدیمی ها 

 پدرشان که روبروي صحن به اصطالح 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 
شھرت پیدا کرده بود خودشان ھم » شفا الدولھ«بسیار پر ارزش بود. چون پدرشان پزشک بود آن خانھ بنام خانھ 

سیاری از پزشک ھای آن دوران بنویسند، متخصص در را داشتھ اند؛ و بجای اینکھ مانند ب» شفا الدولھ«عنوان 
 بر سردر مطب خود نوشتھ بودند:  امراض داخلی یا خارجی یا زنان و مردان ریھ و روده و غیره.... 

   
 مطب دکتر اینجا،کاخ سبط مصطفی آنجا

 !!بشارت دردمندان را، دوا اینجا، شفا آنجا 
 

الدین شفا دانشمند برخاك خفته، ایمیلی رسید که درد فراوان  دیروز از نوه شفا الدوله و فرزند دکتر شجاع

 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 

پیوست نوشته خود کرده بودند که نمیشد خواند خیلی ریز و بهم چسبیده بود. ولی گشتم و نوشته اصلی  نگاره

 را در وبسایتی پیدا کردم.

 

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

(سه سال پیش) است ولی درد که به آن اشاره  1393مرداد سال از این مال خوانده بودم. نوشته او مربوط به ا

 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 

 رم که همچنان سرپا مانده باشدیا نه و یا آن ساختمان یکسد و چند ساله هنوز برسر پا بجا مانده. امیدوا

 

آقاي داریوش شفا و نوشته اي را که رسول جعفریان در باره خانه دکتر شفاالدوله خانه اجدادي   باهم نوشته

 آقاي داریوش شفا نوشته را میخوانیم. من همه را براي ایمیل تنظیم کرده ام.
 



نصب در سایت جاي  از خواهد رفت. پس» متولدي دیگر دات کا«این ها تاریخی است و به سایت استاد شفا 

 آنرا به شما اعالم میکنم.
 

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

 ،دوست گرامی

ھای بدون ارتباط، ھای الزم برای حذف بخشرسیده، بعد از دستکاریمطلب زیر را کھ امروز صبح بھ دست من 
 .برای پخش اختصاصی بھ ھر نوع کھ خواستید و بھ تشخیص خودتان برایتان میفرستم

 با درود و سپاس قبلی

 .برای دیدن با دوستان و ھم میھنان عزیزم ای جالب و دیدنیسوژه

قم بودم، از سر در مطب پدر بزرگم دکتر شفا الدولھ در  ھاییتصویربھ  دست یابی از چندین سال پیش من در پی
پدرم  ھرگز در این باره موفق نشدم. حتی حدود شش سال پیش در مصاحبھ با رادیو اسرائیل در باره زندگی ولی

ام دھند، یا کسانی محبت کرده و این کار را برای من انج نیز بھ این موضوع اشاره کردم و درخواست اینکھ کسی
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.

در این باره ھم شاد و ھم حزین کرد. شاد از اینکھ باالخره  ھاییامروز صبح دوست عزیزی مرا با مطلب و عکس
یادگاری از آن زمان داشتھ باشم، و حزین از آنکھ حدس من درباره رفتار و واکنش رژیم  و بھ ھر حال توانستم

ھای پدر بزرگ من محکوم ھای بسیار نفیس آن با شعردرست بوده، و این بنای بیش از یک صد سالھ و کاشیکاری
در لیست آثار  موعھبھ فنا شده اند، در صورتی کھ چند سال پیش بھ من خاطر جمعی داده شده بود کھ این مج

 .قم ثبت شده و برای ھمیشھ در امان خواھد بودباستانی 

ای ھوس کرده کھ در آن مکان و در مجاور صحن مطھر برای خود چیزی دست و پا کند، و آقا زاده شاید آقا زاده(
دیف خودش کرده، ھم کھ احتماال صاحب نفوذ در آثار باستانی است آنرا از لیست در آورده و تقدیم ھم ر دیگری 

 ")!!.....میکن و در دجلھ انداز تو نیکی"  بھ مصداق

ھا را با دوستان و ھم وطنانم با ھم ببینیم و لذت ببریم، و افسوس بھ ھر حال، اقال شانس این ھست کھ این عکس
 دیگری ھم، برای ھزاروچندمین بار بخوریم، !.

 داریوش شفا

============= 

 



  - 1393 مرداد 23 پنجشنبھ:  تاریخ
  جعفریان، رسول 

 ! 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 

کاشی ھا از دیوار کنده شده و بھ موزه  .طرح توسعھ حرم قم شامل تخریب آن نیز شده است
 این بھ معنای حفظ آنھاست؟ تقال یافتھ است؟ اما آیا آستانھ ان

 
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 

عا می شود، فضای حرم نیاز بھ زیارت، امری جدی تر و شایع تر است. در این زمینھ، اد
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 

شیده ساختھ شده و شبیھ الس وگاس بھ عالوه تمامی آثار تاریخی ویران شد و بھ جای آن ھتل ھای سربھ فلک ک
 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، 

حال جز خود حرم کھ سروسامانی یافتھ، بخش مھمی از محالت این مسألھ از قریب بیست سال قبل آغاز شد و تا بھ 
ویران شده و تا بھ امروز نیز شکل نگرفتھ و ھمچنان در حال خرید خانھ و تخریب ھستند. در کربال و نجف ھم 

 .ھمین طرحھا در حال طراحی و اجراست
 

در باره این قبیل توسعھ ھا کھ بسیاری از بافت سنتی از میان 
یند نیاز حرم اقتضای این کار را دارد و در این می رود، می گو

 .باره نمی شود حرف زد
 

امروز فرصتی شد تا ھمراه دوست عزیز جناب دکتر علی قیصری 
ش ـ ، بانی ۱۳۲٦[نوه مرحوم حاجی میرزا علی قیصریھ ـ م 

کارخانھ ریسباف قم، جایی کھ االن صدا و سیماست] بھ حرم 
ھای تاریخی صحن کوچک کھ  برویم. برای دیدن برخی از اتاق

مزار شماری از رجال قدیم قاجاری است رفتیم. معلوم شد صحن 
کامال 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 

روش قبر خواھد بود کھ یکی از مھم ترین درآمد است. از آنھا ف
خدا رحم کرده کھ سعودی ھا بھ این مسألھ یعنی جای قبر و 
اھمیت آن کھ کجا باشد باور ندارند و اال قبر ھای صد طبقھ در 
مسجد الحرام و اطراف آن درست کرده، بھ شکل میلیون دالری 

ت خیالمان راحت و ریالی (لایر سعودی) می فروختند. از این باب
 .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 

ھدی نمی دانم با خیابان چھ خواھند کرد؟] و مدرسھ خان کھ بھ نام م
قلی خان گرجی نواده رستم خان قرچقای سپھساالر سپاه شاه عباس 
نامیده شده و بعدھا در زمان آیت هللا بروجردی تجدید بناه شده است. 
این اواخر مطلبی در باره این مھدی قلی در ھمین وبالگ نوشتم و گفتم 
کھ قبر وی االن در وسط خیابان قرار گرفتھ در حالی کھ در یکی از 

خود مدرسھ بوده کھ در توسعھ، آن بخش مدرسھ از بین رفتھ  حجرات
 اینھا عکسھایی است کھ قبال از مطب شفاءالدولھ گرفتھ بودیم .است

. 
 

 
 

 
 

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



 
 

 

نیم چھ شده است. مرد کامل و موقر و محترمی از درون ساختمان بیرون آمد. مالک نزدیک تر رفتیم کھ سوال ک
کردیم. ایشان  این بنا بود. پرسیدم کاشی ھا چھ شده؟ گفتند: آنھا را کندیم و تحویل موزه حرم دادیم. در واقع اھداء

کنند اما ھمچنان در قم  کھ نامش آقای ھاشمی و از خانواده ھای قدیمی قمی است، گفتند در تھران زندگی می
دلبستگی ھای آباء و اجدادی را دارند و با تالش 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  

را با قیمت گزاف  طرح توسعھ شد، این کاشی ھای مطب 
کردیم. زمانی از ما می خریدند، اما ما بھ موزه اھداء

حتی دزدانی قصد بردن آنھا را داشتند. سپس صحبت 
گفتند کھ اینجا در طرح توسعھ  شد کھ بنا چھ خواھد شد؟

ھ زودی تخریب خواھد شد. کنار آن چندین حرم است و ب
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 

 ین محوطھ، مرحوم قیصری صاحب کارخانھ ریسباف قم (فعال محل صدا و سیما)ھاشمی آشنا ھستند، زیرا، در ا
 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 
گاه برق برای روشن کردن چراغ خانھ مردم ھم آورد و سالھا این دستگاه برقرار بود و برق شھر عبدالکریم دست

 .را می داد و اینجا، در ھمین نزدیکی دفتر محل وصول پول آن بود
 



فرصت خوبی بود. موزه روبروی  .آقای ھاشمی خواستند کھ با ھم بھ موزه آستانھ برویم و کاشی ھا را مالحظھ کنیم
خان در آن سوی آستانھ در کنار حرم قرار دارد. ابتدا بھ محل کتابخانھ بھ دفتر آقای حجت االسالم محمد مدرسھ 

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 

کنار مرقد  سوال کردم کھ در یک ھشتی بسیار زیبا در
حضرت معصومھ (س) قرار داشت. ایشان گفت دقیقا 
نمی دانیم چھ بر سر آن آمده است. برخی می گویند 

و برخی می   زیر ھمانجاست و رویش ساختھ شده
گویند از این جا بیرون رفتھ و حتی زمانی در بیرون 
از اینجا رویت شده است. ایشان افزود کھ چند تصویر 

صورت گرفتھ  ۱۳٥۰یا در سال از بازسازی آن کھ گو
داریم کھ بھ بنده لطف کردند. آقای منوچھر ستوده، شرحی در باره مدفن شاه صفی و شاه عباس دوم و نیز شاه 

 ۳۳ص » کتابھ ھای حرم مطھر حضرت معصومھ علیھا سالم«سلطان حسین را با کتیبھ ھای اطراف آن، در کتاب 
  .) آورده اند۳٥ـ 
 

 
. از این کھ کاشی ھای دیوار مطب شفاء الدولھ را در روی زمین کنار ھم چیده بودندسپس بھ موزه آستانھ رفتیم.  

اصل این ھا در اینجا حفظ شده (و صد البتھ کھ بھ انبارھا کنار دھھا سنگ قبر بسیار نفیس قاجاری و غیره خواھد 
خوشحال بودیم. اما از این کھ این طرح توسعھ، یک بنای رفت و بھ این زودی دیگر در محل دید مردم نخواھد بود) 

ھشتاد سالھ را با آن کاشی ھای نفیس و اشعار بسیار زیبا از بین برده ناراحت شدیم. آیا واقعا این مقدار توسعھ 
  .آیا ھیچ طرحی وجود ندارد کھ یک بنای کوچک در میان این توسعھ نگھداری شود؟ طبعا نمی دانیم الزم است؟

 
عکس اخیر این قسمت نام   ما تصاویر کاشی ھا کھ از دیوار کنده شده و کف اتاقی در موزه پھن شده است. درا

 .ش آمده است۱۳۱۲کاشی کار (حسین کاشی ساز حاجی خاک نگار) و تاریخ آن یعنی سال 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

نیک آقای ھاشمی و تالش خاص عکسی کھ نشان می دھد کاشی ھا با دقت کنده شده است. طبعا باید بھ اقدام 
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

 ۱۳٥۲بھ نام حکایات االطباء منتشر شده آمده کھ جالب است. در آنجا آمده است کھ این مطب در سال  ۱۳۹۱سال 
ش است (و اتفاقا ھمین تاریخ در انتھای کاشی ھا ھم ھست) تاسیس شده و این  ۱۳۱۲ق کھ تقریبا مصادف با 

ب حک شده است. ظاھرا تاریخ بنا قدیمی اشعار ھم توسط خود او سروده شده و با کاشی بر دیواره ھای این مط
سال پیش است. او این بنا را خریده و تعمیر  ۱۰٤ق یعنی حوالی  ۱۳۳۲تر است و بر اساس کتیبھ دیگر تاریخ آن 

نقل شده آمده است کھ  ۱۳۱۳کرده و کاشی ھا را ھم نصب کرده است. در ھمان یادداشت کھ از مجلھ توفیق سال 
 :در اول شعر این طور بود

 
 مطب دکتر اینجا، کاخ سبط مصطفی آنجا
 بشـــــارت درمندان را دوا اینجا شفا آنجا

 
مطب «اما بھ دلیل آن کھ شفاءالدولھ فارغ التحصیل دانشکده پزشکی نبود بھ او اعتراض شد کھ برای چھ عنوان 

 :را بکار برده بنابرین او شعر را عوض کرده این طور نوشت» دکتر
 

 کاخ سبط مصطفی آنجارواق حکمت اینجا، 
 .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

 
 ینجا می دھد تشخیص علت راشفا از نبض ا

 خـــــداوند شـــــفا دارد یــــــِد 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 
ا بارھا با اعتراض مطب بود، لذت می بردند. امروز ھم کھ ما با آقای ھاشمی صحبت کردیم، گفتند کھ این روزھ

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 االطباء آمده است کھ محمود تندری رئیس شھربانی قم کھ ناظر جمع شدن مردم کنار مطب و 

 :آنان بھ اشعار شده بود، ھمان طور کھ سوار مرکب بود، بھ طنز اشعاری در ھمان قالب سرودتوجھ 
 

 مطب دکتر بی رحم پر جور و جفا اینجا
 حریم و جایگاه دخت پاک مصطفی آنجا
 کتــاب ِحرز یعقوب و طب ُمرخای اینجا
 فـــــــــرامین و الھیات و آیات خدا آنجا

 شاعر و مائر بــــــــرای ذکر تاریخ ثناء



 بگفتم من کھ غّسالخانھ دکتر شفا اینجا
 

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 

  .د و تعداد بیشتری در انبارھا ھست. از جملھ سنگ قبر مھد علیا مادر ناصرالدین شاه بودنگھداری می شو
 

 
 

درگذشت و در ایوان بقعھ ای در سمت جنوب شرقی  ۱۳۳۹فروردین ماه  ۲۸سالگی در  ۸۳شفاء الدولھ در سن 
آرامگاه میرزا صحن بزرگ حضرت معصومھ (س) کھ ھم اکنون بھ صورت راھروی بزرگی می باشد، در مقابل 

 جھانگیرخان صور اسرافیل بھ خاک سپرده شد (سالنامھ حکایات االطباء صفحھ آخر)



. 

 
 
 

 عکس زیر را از باالی مطب شفاءالدولھ از حرم گرفتیم
 

 
 


