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تصوير 1. تصوير دكتر هولوبار در محل موزه دانشگاه و دفتر مطالعات تاريخ پزشكى 
ايران، نفر چهارم از سمت چپ



اين جهان      چون خس بدست   باد غيب (موالنا)

كارل  اطريش  اهل  پروفسور  درگذشت  با  بود  همراه   2013 ميالدى  سال  شروع 
هولوبار. ايشان كه استاد ممتاز پوست و تاريخ پزشكى دانشگاه علوم پزشكى وين 
بودند به دعوت دانشگاه علوم پزشكى شيراز براى سخنرانى در زمينه بيمارى هاى 
پوست و تاريخ پزشكى در تاريخ 91/8/17 به شيراز آمدند. فرصتى دست داد تا 
به همراه ايشان از موزه و مركز اسناد دانشگاه علوم پزشكى شيراز بازديد صورت 
در  آمده  گرد  پزشكى  خطى  كتب  و  وسايل  مشاهده  از  پس   .(1 (تصوير  گيرد 
موزه، از تاريخ معالجات پوست گفتند و همكاران را بسيار تشويق نمودند و در 
حالى كه به وجد آمده بودند مى گفتندكه از بهترين لحظات زندگى ايشان است. 
براساس عالقه اى كه به شرق و تسلطى كه به زبان عربى داشتند تمايل به آموزش 
زبان فارسى و خط نستعليق يافته و در جمع همكاران با دقت تمرين مى كردند و 
سعى در نگارش اشعار موالنا به نستعليق داشتند. دفتر يادبود موزه را با خط رقعى 
زيبا مزين به بخشى از آيه 115 سوره بقره كردند (تصوير 2) تا اشاره كنند به اينكه 

خداوند همه جا حاضر است و ارتباطى به  قوميت و مكان ندارد. 
آرزوى مغفرت برايشان و صبر براى خانواده اى كه استاد به ايشان عشق مى ورزيد 

داريم.

تصوير 2. دستنوشته پروفسور هولوبار در دفتر يادبود موزه دانشگاه علوم پزشكى شيراز
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