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خدا نه برای خورشید
و نه برای زمین

بلکه برای گل هایی که برایمان می فرستد
چشم به راه پاسخ است.

                                     تاگور
در نسیم شامگاهی، چراغ ها کورسویی از نور را از میان درختان می نمایاندند تا رقص میوه های 
باغ را به رخ بکشند. راه روهای تنگ و باریک باغ را آب و جارو کرده بودند. بوی خاک می آمد، 
خاک نم دیده، بوی خاکی که به مشام ما آشناست و آدمی را به روزگاران پیشین می برد. ترکه 
های چوب های خشکیده باغ را در کناری چیده بودند تا با آنها صدای غل غل سماور را شعله 
ورتر کنند. هلوهای هسته جدای سردرود، هنوز بر روی شاخه های درختان می رقصیدند. در 
مسیر اصلی باغ و در زیر تیرک های عمودی، که شاخه های انگور را بر روی خود نگه داشته 
بودند، همه دور تا دور نشسته بودند. کریمی مراغه ای مثل همیشه در صدر مجلس بود و باز مثل 
همیشه با چشمان اش هم می خندید. محمد علی نقابی این همه راه را از شبستر آمده بود تا از 
یافته های جدیداش در مورد »معجز« سخن راند. طباطبایی مجد نیز همچون روال پیشین، آرام 
دست بر صورت نهاده بود و بر این همه زیبایی می نگریست تا شاید برگی دیگر بر »آواز قو«ی 
خود بیفزاید. او بخشی از مقاله خود را با عنوان »قِران سعدی در سردرود« را قرائت می کرد 
و خاطره ای از باباباغی که »خاطره ی نخست سخن از زندگی حسرت بار جذامِی جوانی بود 
که در دهه ی چهل، در همان دمِ ورود به حجله دست اش را گرفته به تبعید گاه باباباغی آورده 
بودند اش با یک تکه از لباس عروس. دکتر می گفت جوان جذامی این تکه پارچه ی گلدار را 
که یادگار عروسی نامزدش بود دایم مقابل چشمان اش داشت و هر لحظه، در خیال، با آن راز 
دل می گفت و نرد عشق می باخت«. همراز هم مراسم را اجرا می کرد و با تسلطی که بر ادبیات 

آذربایجان دارد، به فراخور مجلس سخن می راند و از دیگران سخن می طلبید.
خیلی های دیگر هم بودند که بر روی مبل های نصف و نیمه باغ نشسته اند، برخی های دیگر هم 
بر روی زمین، بر پشتی ها تکیه  زده اند. همه چهره ها شاد اند و دراز به درازای خیابان اصلی باغ 
در کنار هم نشسته اند. اما ناگاه از آن سوی خیابان باغ، عده ای به پا خواستند و طولی نکشید که 
این به پا خواستن به صدر مجلس نیز سرایت کرد. همه به پای مردی برخواسته بودند که زمین 
از آن بر خود می بالید. عصایی در دست راست، وقار او را تمام می کرد. ابروان اش مثل همیشه 
بلند بود، بلند بود و پریشان. قابیل نژاد که تا آن سوی باغ به پیشوازش رفته بود، دست در بازوی 

وی نهاده بود و او را به صدر مجلس رهنمون می کرد.
گام های اش آهسته بود، آهسته گام برمی داشت تا زمین سنگینی وجوداش را حس کند. به آرامی 
آمد و در صدر مجلس نشست. کریمی که به احترام او به پا خواسته بود، نشست و با لبخندی 
حال او را پرسید. او به چشمان پرلبخند کریمی نگریست و تنها با نگاه نافذاش، به استقبال لبخند 
او رفت. خیلی آرام بود و مجلس نیز به احترام او، به سکوت نشسته بود. او آرام بود و تنها با 
نگاه های اش سخن می گفت، اما این بار نگاه های اش طور دیگری بود. نگاه های اش خیلی 
عمق داشت و شاید، خیلی حرف. اما کسی چه می دانست که این روزها عمق نگاه های اش تا 

به دنیای دیگر هم خواهد رسد.
میکروفون را در دستان اش گرفت و آرام سخن راند. »آلزایمر و فراموشی گرفته ام. خودم پیرم 

آخرین دیدار با دکتر سید محمد حسین مبین

قلب ام را زیر پای شما می گذارم!

علی حامد ایمان
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اما قلبم جوان است. قلبم را زیر پای شما می گذارم. و چه باک 
که آذربایجان آلزایمر ندارد و شما را فراموش نمی کند«. 

و این همه، آخرین حرف های مردی بود که تنها پس از چند 
روز، نگاه های اش را از روی زمین فرو بست تا تنها چشم در 

چشمان آسمان ها بدوزد.

2
اکنون، تو رفته ای. تو که رفتی، همه چیز نیز رفت. ارک، رفت. 
محراب، رفت. امید، رفت. رویا، رفت. تو که رفتی، آرزو نیز 

رفت.
تو که رفتی، ارک به عزا نشست. محراب، سکوت کرد. ناقوس 
شهر، ماتم گرفت. سهند، اشک ریخت. ساواالن، نوحه سر داد. 

آراز، سکوت کرد و چالدران به غم نشست. 
تو که رفتی، گل های مغان لباس عزا بر تن پوشیدند و آواز 

پرطنین »موذن زاده« را به پیشوازات فرستادند.
آخر می دانی! تو برای این سرزمین، آتش ساواالن بودی. تو، 
استقامت ارک بودی. تو، غروب عینالی بودی. تو، ناقوس شهر 
می  آتش  در  و  است  کرده  تب  تو،  بی  تبریز  اکنون  و  بودی. 
سوزد. تو که نیستی، تبریز چنان در آتش می سوزد که گویی 
همه آتش ساواالن را، تنها تبریز نوشیده است. کاش بودی و 
می دیدی که نبودن های ات، چه آتشی بر جان تبریز زده و چه 
تبی بر جان او نشسته. تو  که می دانی! تو که بهتر از همه با تب 
کردن های تبریز آشنایی. تو که سال ها در قلب تبریز زیسته ای 
و می دانی که تبریز که تب کند، چه بایداش کرد! تو که بهتر 
از همه می دانی، تبریز که ساواالن نیست تا آن همه آتش را 
در درون خویش پنهان سازد و دم برنیاورد. تبریز که تب کند، 
طغیان می نماید، آتش می زند، عصیان می کند. تو که نیک می 

دانی، تبریز که تب کند، تنها دفن اش باید کرد.
اما اکنون، تو رفته ای و تبریز بی تو، سرگردان شده. کاش تبریز 
را هم با خود می بردی. تو رفتی و همه عشق شهر را با خود 
این ارک شکست  تبریز،  اکنون  نپرسیدی که  از خود  بردی و 

ناپذیر را چگونه با این همه عصیان خویش آرام سازد؟!

دکتر سید محمد 
حسین مبین
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حسن بهتاش
عاشق شورانه روزی، کار جهان سرآید/ ناخوانده »درس مقصود« در کارگاه 

هستی

1
دکتر محمد حسین مبّین، در سال 1306 ش در یکی از محله های قدیمی 
تبریز به نام چرنداب به دنیا آمد. طبق معمول زندگی روزمره و تکرار شونده 
مان، پس از اخذ دیپلم در علوم طبیعی از دبیرستان فردوسی )یکی از بهترین 
دبیرستان های آن روزگاران تبریز(، که در این مقطع اکثر ما به دنبال »کسب 
و کار« و »زندگی« می رویم اما محمد حسین مبین در سال 1328 ش. وارد 
را  خود  پزشکی  دکترای  1334 ش.  سال  در  و  شد  تبریز  پزشکی  دانشکده 

دریافت کرد.
وزارت  استخدام  به  1337 ش.  سال  در  وظیفه  نظام  خدمت  کردن  تمام  با 
بهداری آن روز )وزارت علوم و پزشکی امروز( درآمد. خدمات پزشکی خود را 

با بیماریابی جذام در آذربایجان شرقی و درمان آن آغاز کرد.
بهداشت جهانی  بورس تحصیلی سازمان  از  استفاده  با   در سال 1341 ش. 
برای طی دوره آموزشی علمی- عملی مبارزه با بیماری جذام و بیماری های 
پوستی، رهسپار کشورهای اسپانیا، پرتقال، نیجریه و مالی گردید، پس از اتمام 
به  و  برگشت  ایران  به  بالفاصله  یکساله  آموزشی- علمی- عملی  دوره  این 

عنوان رئیس مرکز آسایشگاه بابا باغی به خدمت مشغول شد.
در سال 1348 ش. با ادغام سازمان بهداری و دانشگاه تبریز، ضمن خدمات 
عاشقانه و خالصانه به جذامیان کشور، که در این سال های اخیر و اخیراین 
دو خصلت شاخص انسانی چه کم رنگ شده است، با اغتنام فرصت به اخذ 
موفق  تبریز  دانشگاه  از  آمیزشی  و  پوستی  های  بیماری  رشته  در  تخصص 
بابک به عنوان  بیمارستان  گردید، سپس در بخش پوست دانشکده پزشکی 
عضو هیئت علمی به خدمات درمانی- پزشکی- آموزشی ادامه داد. در سال 
1355 ش. به عضویت هیئت تحریریه مجله پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز انتخاب، و ضمن نشر این مجله پزشکی ارزنده مقاالتی را نیز در این 

مجله در مورد بیماری های پوستی نوشت.
دکتر مبّین در سال 1367 ش. بازنشسته گردید، با این همه تا آخر عمر خدمات 
انسان دوستانه خود را به عنوان رئیس سابق مرکز بررسی و تحقیق بیماری 
باغی  بابا  جذامیان  بیمارستان  و  آسایشگاه  و  شرقی  آذربایجان  پوستی  های 
تبریز کماکان ادامه داد. بیمارستان جذامی بابا باغی در سایه تالش و عشق و 
کار و کار و کار دکتر مبّین و همکاران اش به پیشرفت های قابل توجهی در 
بُعد کمی و کیفی دست یافته و این مجموعه اکنون به مرکز فعال تحقیق و 
بررسی جذام و درمان و نگهداری جذامیان تبدیل شده است. در زمینه تعلیم و 
آموزش بیماری های پوستی به مرکز مجهز علمی و عملی تبدیل شده است، 
و دانشجویان پزشکی، پرستاری، کارشناسان و کاردانان علوم آزمایشگاهی و 
دانشجویان علوم انسانی و پیرا پزشکی از امکانات آموزشی این مرکز استفاده 
کرده و عده زیادی از دانشجویان پزشکی پایان نامه های علمی- تحصیلی 

خود را با راهنمایی و همکاری دکتر مبّین تدوین و تهیه نموده اند.
عبدالحمید  دکتر  کالس  در  دانشجویی  دوره  در  من  گوید:  می  مبّین  دکتر 
گنجویان، دو بار برای بازدید از جذامیان به آسایشگاه بابا باغی رفتم و بعد از 
هر برگشت از آسایشگاه خیلی حسرت می خوردم که ای کاش می شد بیشتر 
دکتر  از  دوران  آن  در  کتابی  کرد.  رسیدگی  بیماران جذامی  این  به  بیشتر  و 
اِفریقا« با ترجمه فارسی آن خواندم که این  آلبرت شوایتزر به نام »در قلب 
کتاب روایت تیم مداواگربه سرپرستی آلبرت شوایتزر در افریقا بود که عاشقانه 
و خالصانه به این بیماران افریقایی کمک می کردند. خواندن این کتاب تأثیر 
تحصیالت  اتمام  از  بعد  گرفتم  تصمیم  و  داشت  من  تصمیم  روی  فراوانی 

پزشکی ام در خدمت بیماران جذامی ایران باشم.
من موقع آمدن فروغ فرخزاد برای ساختن مستند »خانه سیاه است« به تبریز، 
دوره آموزشی علمی یکساله را در خارج می گذراندم. اما همسرم، خانم نشاط 
وثوقی در ساختن فیلم خانه سیاه است، با فروغ فرخزاد همکاری داشته است. 
فروغ فرخزاد هنرمندی متعهد بود که چه در شعر نو فارسی و چه در کارگردانی 
این فیلم مستند درخشان انسان تاثیرگذاری بوده است، پخش این فیلم مستند 
و بحث درباره این فیلم مستند در ایران باعث شد مردم با این بیماری بیشتر 

راه تو را می خواند...
نفر دوم از سمت راست: دکتر مبین به همراه میهمانان خارخی به هنگام بازدید از آسایشگاه بابا باغی/ عکس: آرشیو اختصاصی حسین پور
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آشنا شوند و آگاهی و دانایی شان بیشتر شود.
وقتی به آسایشگاه بابا باغی آمدم، مشکالت خیلی زیاد بود، دیوارهای قطور 
دور و بر آن را برداشتم. بابا باغی جاده نداشت، رفت و آمد به آنجا آسان نبود، 
جاده ای ساخته شد، اوایل، آب آشامیدنی توسط تانکرها آورده می شد، بعد 
لوله کشی شد، تأسیسات و تجهیزات پزشکی فراهم شد، مدرسه ای ساخته 
شد و کاًل بابا باغی به مرکز اصلی درمان جذامیان و بیماری های پوستی در 
ایران تبدیل شد، و اکنون بیماران اندکی باقی مانده اند، بقیه درمان شده اند و 

به زندگی خود مشغول شده اند.
معیار سازمان بهداشت جهانی این است که اگر تعداد بیماران کمتر از ده در ده 
هزارم باشد، این بیماری ریشه کن خواهد شد. اّما در اصل این بیماری هنوز به 
میزان کمی وجود دارد، ما زمانی می توانیم این بیماری را از لیست خارج کنیم 
که تعداد به صفر صفر برسد. به هر حال گروه های بیماری یابی- بیماریابی 

باید هنوز به فعالیت خود ادامه دهند.
دکتر مبّین عالوه بر خدمات شایان توجه و فراموش ناشدنی اش با مبارزه با 
بیماری جذام و بیماری های پوستی، عالقه خاصی نیز به شعر و ادبیات ایران 
را به ترکی و فارسی به سهم  آثاری  نیز  این عرصه  آذربایجان داشت. در  و 
خود آفریده است. در شعر، »شمشک« تخلص می کرد. عالقه و عشق بی 
پایان به کودکان، به هستی، جهان و انسان  داشت، همین نیز سبب گردید 
همراه اشعار اجتماعی سه مجموعه شعر نیز برای کودکان که چاپ شده اند، 

به ارمغان مان بیاورد:
1-آچیل چتریم آچیل )1-اوشاقالر ادبیاتی(

2-گل بهاریم گل )2-اوشاقالر ادبیاتی(
3-قوش یوواسی )3-اوشاقالر ادبیاتی(

 او تا پایان عمر با عشق و عاشقانه و خالصانه، در خدمت انسان بود، وظیفه 
دشوار انسان بودن و انسانی زیستن را چه خوب در خود نهادینه کرده بود و با 
افق های باز نسبت داشت. دکتر مبّین، امیر کبیر و دکتر مصدق را به عنوان 
الگو و نمونه در خدمت به وطن و مردم میهن اش هماره و همواره در نظر 
داشت. در حقیقت مرگ پایان پایانها نیست، برای چنین انسان های شایسته، 
واال و سزاواری. باری مرگ امکانی است که هر امکانی را نا تمام می گذارد. 
آیین چراغ  را روشن می کرد که  توان داشت چراغ خانه  تا   شمع وجودش 
خاموشی نیست. چنین خانه روشنی در شش ام مهرماه 1394، به خانه روشنان 

پیوست.

2
شش  و  هفتاد  قریب  کوچاندن  با  ش.   1312 سال  در  باغی  بابا  بیمارستان 
جذامی مرد و زن از آرپادره سی اهر به قریه بابا باغی تشکیل گردید، و به 
تدریج بیماران جذامی از شهرها و استان های مختلف ایران به این مرکز روی 
آورده، به تدریج مداوا شده و پناهگاهی یافته اند. در قباله رسمی موجود، هفتاد 
و پنج هکتار زمین تپه و ماهور بابا باغی به مبلغ شش صد تومان آن زمان 
)1312ش( توسط شهرداری تبریز خریداری و جهت اسکان بیماران جذامی 

اختصاص یافته است. 

3
از  بعد  وی  دان،  موسیقی  فیلسوف،  پزشک،  1965-1875م:  شوایتزر  آلبرت 
سال1913  در  گابون  کشور  در  و  رفت،  افریقا  به  پزشکی،  تحصیالت  اتمام 
بیمارستانی را دایر کرد. او بیشتر عمراش را در افریقا گذراند، و در این مدت 
تمامی تالش اش را صرف فعالیت های  پزشکی ساخت بیمارستان ها، ایجاد 
تسهیالت پزشکی برای مداوای بیماری های منطقه افریقا کرد. در سال 1952 
میالدی جایزه صلح نوبل را به خاطر یک عمر مبارزه با بیماری، فقر، جهل 

و جنگ دریافت کرد.

4
فارسی  فروغ در شعر معاصر  ایرانی،  فروغ فرخزاد، 1345- 1313ش: شاعر 
مقامی خاص دارد، او برای نخستین بار به صراحت و با بیان شاعرانه، احساس 
ایمان  تولدی دیگر،  بازگو کرد. مجموعه های  را در شعر خویش  ایرانی  زن 
او فیلم  آثار شاخص اوست. در سال1341ش.  از  بیاوریم به آغاز فصل سرد 
خانه سیاه است، را که درباره بیماری جذام و زندگی جذامیان در آسایشگاه بابا 

باغی می باشد، ساخت و کارگردانی کرد.
خانه سیاه است- 1341

محصول: سازمان فیلم گلستان
پیوند و کارگردانی: فروغ فرخزاد

تهیه کننده: ابراهیم گلستان
فیلم بردار: سلیمان میناسیان

دستیار: هراند میناسیان و صمد پور کمال
- از تیتراژ پایان فیلم: این فیلم به سفارش جمعیت کمک به جذامیان در پاییز 

سال 1341 در سازمان فیلم گلستان ساخته شد.
- 35 م.م، سیاه و سفید،19/45 دقیقه

- این فیلم نگاهی شاعرانه است به زندگی جذامیان ساکن در جذام خانه ی 
» بابا باغی« تبریز

به یاد آر که زندگی من باد است،
و چشمانم دیگر نیکویی را نخواهد دید،

چشم کسی که مرا می بیند دیگر به من نخواهد نگریست،
و چشمان ات برای من نگاه خواهد کرد و من نخواهم بود...

                                    از گفتارآغاز فیلم خانه سیاه است
 فروغ فرخزاد در مورد خانه سیاه است می گوید: فکر اصلی فیلم هم همین 
است. زندگی جذامی ها می تواند نمونه ای باشد از زندگی عمومی مان: نمونه 
ای باشد از یک آدم معمولی؛ از یک رهگذر که راه می رود، رنج می کشد و 
ما دردهایش را نمی بینیم و نمی دانیم، می دانید که اول فیلم را با یک زن 
و یک آینه که در آن می نگرد شروع کرده ام؛ این زن مظهر آدمی است که 

زندگی خویش را توی آینه نگاه می کند، توی هر آینه ای...

من پشیمان نیستم،
قلب من گویی در آن سوی زمان جاری ست،

زندگی قلب مرا تکرار خواهد کرد،
و گل قاصد که بر دریاچه های باد می راند،

او مرا تکرار خواهد کرد.

5
برادر بزرگ مان صمد بهرنگی، قصه  از  یادی کنیم  ختم کالم، سخن آخر، 
نویس  مقاله  آذربایجان،  دهات  نویس  سفرنامه  پژوه،  زبان  کودکان،  نویس 
چرب دست و استاد کار در آسیب شناخت آموزش و پرورش، جامعه، دیوان 
ساالری معیوب، و شناخت بهتر هستی، انسان و جهان آن دوران و روزگاران، 
صمد بهرنگی نازنین، به زاللی آبی که از کهریز )کاریز- قنات( میهن ام خورده 
ای، من غبطه می خورم. هنوز هم خرخاکی ها از »وجودیت« تو هراسانند، تو 
در این عمر کوتاه ات، چندان ژرف و عمیق زیسته ای و نوشته ای که خود 

خانه روشنایی محسوب می شوی....
تو نیز در دی ماه سال 1343 با چند روز زیستن شبانه روزی درآسایشگاه و 
بیمارستان بابا باغی، در روزنامه کیهان، ده شماره درباره جذامیان در زندگی 
جذامیان و بابا باغی نوشتی، تو نه تنها دوست بچه های جهان، صدای بی 
صدایان دنیا، از دوزخیان روی زمین نیز نوشتی که باید صدای اینان را شنید، 

و به یاری شان شتافت، بدورد ای رفیق دانا و آگاه مان....



احوال و مناقب دكتر سیّدمحمدحسین مبیّن

یکي از زیان هاي حکومت عقل این است که راه کشف و شهود را به واسطه ي 
این جهان  پیوسته در فکر معاش  و  دیِد عقالني مسدود مي کند  محدودیِت 
است، یعني »آن جوید کزان سودي برد«. به عبارت دیگر عاقل در فکر غم 
زندگي است و این که در پي گریز از موج دریا، در جهان ظاهر؛ بالندگي ي 
را راحتي ننگ است  او  این گونه نیست.  خویش را تجربه کند، ولي عاشق 
و گریز از موج دریا و رسیدن به ساحل سکون و آرامش، ننگي مضاعف. از 
موالنا بشنویم: »هست عاقل هر زماني در غم پیدا شدن/ هست عاشق هر 
زماني بي خوِد شیدا شدن« از این رو سالکان راه حقیقت که شرط رسیدن به 
به  متهم  مبادا  تا  به عشق مي دانند  ورزیدن  »ارادت«  در گرو  را  »سعادت« 
حکومت  که  ـ  را  سّد  این  کرده اند  تالش  همواره  باشند،  بي هنري«  »عیب 
عقل در سر راه کشف و شهود سالک به وجود مي آورد ـ به گونه اي بشکنند 
و همراه با موالنا صال دهند: »مرا مي گفت دوْش آن یار عّیار/ سِگ عاشق 

بِْه از شیران هشیار«.
قصْد هم کالمي و هم گامي با یکي از همین عاشقاِن پاکباخته و راه یافته را 
دارم که فروِغ عشِق حقیقِت الهي با جالل و جمال اش را تنها و تنها در طرد 
حکومت عقِل معاش اندیش و بیعت با حکومت عشِق عاقبت اندیش یافت و 
لّذت  حیات باقي را در محشور شدن با جذامیان جست وجو کرد. صحبت از 
و  آماده  سربازي  چون  دهه  پنج  که  نباخته ایست  پاکي  اّما  پاکباخته  انسان 
حاضر یراق ُسرنگ به دست، مقابل یورش بي امان و سهمگین جذام ایستاد 
و سرانجام آن را تا حّد زکام، مرضي که عالج دارد نه ترس و وحشت، فرو 
کاست. دل شیر مي خواهد پنج دهه زخم هاي جوانه زده بر دست و پا و لب و 
گونه ي جذامي را چون گل هاي زنبق دیدن و با توشه اي از مهر و محّبت و 
ایثار به منزل آمدن و روي گشاده و نشاط انگیز »نشاط« را دیدن و خسته گي 

ظاهر از تن زدودن و خود را براي فردا، مالقات با خدا، آماده کردن.
که  را  سیاهي  روزهاي  آن  نکرده اند  فراموش  دیارمان  دیرسال  کوهنوردان 
هنوز جذام »جذام« بود و وحشتناك، در مسیرشان از کوه هاي بهلول، تّکه 
ناني از سِر تصّدق و رّد بال باالي صخره هاي سرد و سیاه مي گذاشتند و آن 
وقت به سرعت خود را پشت تخته سنگي قایم مي کردند و منتظر مي ماندند 
که مردي جذامي پس از اطمینان کامل از خلوْت بودن دور و بَِر سنگ، ترسان 
و لرزان، خود را به تّکه نان رها شده برساند و به محض تصّرف، ِد بدو که 
رفتي... به یک طرفـ ة العین ناپدید شوند. کوهنوردان از آن ها گریزان بودند، 
و آن ها از کوهنوردان؛ بي آن که علّت اساسي براي این ترس و نفرت وجود 

داشته باشد.

غالمرضا طباطبایي مجد   

شمشك با طعم نشاط
فروغ، سال ها قبل از این که به جذامخانه ي باباباغي تبریز بیاید و »خانه سیاه 
است« را بسازد و رنج و درد انسان هاي به بند کشیده شده در جهل و تعّصب 
و خودخواهي ي بشر را به چشم و گوش عالم و عالمیان برساند، در آرزوي 
آمدن مردي بود که از راه برسد و همه چیز را به تساوي تقسیم کند. انتظار 
فروغ هر چه بود، و این که آرزویش در آن حّد و کمال شدني بود یا نه با آن 
کار ندارم، همین قدر مي گویم که مردي که او انتظارش را داشت، در قالب و 
شمایل دکتر سّیدمحّمدحسین مبّین ظاهر شد و پاي به وادي نفرین شده ي 
باباباغي گذاشت و به شیوه ي »انساني« کاري کرد کارستان از جنِس عاشقانه 
و مرتاضانه، تا جذامي بداند مریض است و قابل درمان، و مردماِن آسوده خیاِل 
آن سوي باباباغي هم ترس و وحشِت بي خودي را از خود برانند و »جذامي« را 
مریضي بدانند همچون »زکامي« که مراقبت مي خواهد و درمان و تیمارداري، 
نه ترس و بیزاري! این مهّم را دکتر مبین با سعه ي صدر و پشتیباني همسرش 

»نشاط« به خوبي انجام داد ـ به آن خواهم رسید.
... اّما این باباغي هم سرگذشت شنیدني و عجیبي داشته است؛ تا بیاید تبدیل 
و  خوش  اّیام  الهي،  برگزیده ي  بندگاِن  معبد  و  جذامیان  آسایشگاه  به  شود 
ناخوشي به خود دیده است. تاریخ مي گوید: پرده ي دّوم سناریوي میوه چینان 
انقالب مشروطه، به دست صمصام الّسلطنه و سرداراسعد به روي صحنه آمد. 
به تهران  اکرام تمام  به  را  این دو، مجلس شورا سردار و ساالر  به اشاره ي 
فرا مي خواند. این دعوت با فکر و اندیشه ي این  دو نمي خواند. براي سردار 
و ساالر که تمامي عمرشان را در خاك تبریز سپري کرده اند و مخصوصًا در 
مّدت یازده ماهي که بارها جان بر کف براي اعتالء و شرف آن به پیشواز 
مرگ رفته اند، سخت بود که آن را ترك گویند و رخت در دیار غربت بگسترند. 
حّتي ستارخان حاضر مي شود اسلحه را با بیل عوض کند و در قسمتي از خاك 
زراعت  کار  به  ـ  تبریز  کیلومتري شمال غرب  پانزده  در  قریه اي  ـ  باباباغي 
پردازد، و هر وقت الزم شد دوباره تفنگ بر آغوش بکشد و از انقالب و آزادي 

مردم دفاع کند.
او را پاي رفتن نبود. عزم ماندن بود. چون با خود عهدي بسته بود. او به دعوت 
سرفرازي  و  انسان   به  عشق  برود.  عتاب اش  به  امروز  که  بود  نیامده  کسي 
نیازي  دیگر  مي دید  که  امروز  و  بود،  گذاشته  او  دست  به  اسلحه  خانه اش، 
و  اهل  و  نان خود  و  کند  بیل عوض  با  را  آن  بود  نیست، حاضر  اسلحه  به 
او  براي  آورد.  دست  به  نداشت  را  آدمیان  خّست  که  زمیني  از  را  عیال اش 
جانکاه بود دل کندن از خانه و کاشانه. خوب مي دانست زیستن در این خانه ي 
کهن با کهنه گي دیوارها و ریخته گي گوشه ها و موریانه خوردگي درها مشکل 
بیگانه گان نه  از کوچه پس کوچه هاي آن مي شنید که  اّما نغمه هایي  است، 

دکتر سید محمد 
حسین مبین

یادنامه
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مي شنیدند و نه مي دیدند. افسوس که برنامه ریزان چنان مي خواستند که پاي 
این مرد را از خاکي که برایش در حکم جان بود برکنند و او را به مسلخ ببرند. 
سّتارخان یکبار نیز همین خواسته را توسط میرزا آقا بلوري به انجمن ایالتي 
مخبرالّسلطنه  ولي  کرد،  موافقت  سردار  درخواست  با  انجمن  گرچه  فرستاد، 

نکرد. او را در سر خیاالتي بود.
باباباغي براي سردار مکان آشنایي بود. خاطراتي داشت از آن باغ از روزهایي 
شکارگاه  سال ها  که  باغ  این  ملّي.  سردار  سّتارخان  نه  بود  سّتار  هنوز  که 
دادن  دست  از  خاطره ي  یادآور  سّتارخان  براي  بود،  پیشکاران  و  ولیعهدها 
دستور  به  اکرام الّسلطان  که  زماني  به  مي شود  مربوط  حکایت  بود.  شکار 
محّمدعلي شاه در بابا باغي مستقر مي شود تا طرح ترور چهار تن از نخبه گان 
مشروطه و سران انجمن تبریز: شیخ سلیم، میرزاحسین واعظ، حاجي مهدي 
کوزه کناني و پسرش را از آن جا هدایت کند، تا این که شبي پرده ي راِز نهفته 
مجاهدین  سوء ظن  باعث  ترور  عوامل  و   )1286 اردیبهشت    30( برمي افتد 
مي گردد. ُکردحاجي آقا که سري نترس دارد و زباني نه در حّد اعتدال، درجا 
به دست مجاهدیِن محافظ انجمني ها کشته مي شود تا اسداهلل، دیگر مزدور 
اکرام الّسلطان، حساب دست اش بیاید و عافیت اندیش باشد. او مصلحت  را در 
اکرام الّسلطان جاي  براي  باباباغي  دیگر  زبان.  و گشادن  مي بیند  جان  حفظ 
امني نیست. براي سّتار قره داغي فرصت مغتنمي است که پا در راه دالوري 
با  پا،  به  گیوه  و  به دست  احمد کسروي »تفنگ  گفته ي  به  و  نهد. مي نهد 
را در  انجمن شکار  به دستور  تا  توپخانه« مي گذرد  میدان  از  همراهان خود 
شکارگاه به تله اندازد. ولي وقتي به آن جا مي رسد که مرغ از قفس پریده و 

راه تهران پیش گرفته است.
ماند،  باقي  به همان حال خود  نرسید و همچنان  به سردار  باباباغي  آن روز 
ولي بیست و پنج سال بعد )1312 شمسي( با کوچاندِن قریب هفتاد و پنج 
تن جذامي از آرپادره سي اهر، باباباغي به صورت آسایشگاه جذامیان درآمد تا 
قربانیان جهل و ناداني آن عّده از خوش خیاالني که به غلط و ظالمانه این 
بیماران را از خود رانده بودند، در خود پناه دهد و سال ها بعد محّل تزکیه و 
ایثار انسان هاي پاکباخته اي ـ به قول صمد بهرنگي »برادران )و خواهران( 
کوچک عیسي« ـ ازجمله خواهران مسیحي فابیوال، جوزبینا، مریم و... باشد 
که از اقصا نقاط جهان به این  جا بیایند و لّذت زندگي این جهان را در التیام 

زخم هاي جذامیان جست و جو کنند.
اگرچه فروغ فرخزاد در »خانه سیاه است« زندگي فالکت بار و مرگ تدریجي 
این تبعیدیان جامعه ي متّمدن را به فیلم کشید و کوس رسوایي ساحل نشیناِن 
مرّفه و بي خیال را بر بام انسانّیت و تعّهد کذایي به صدا درآورد؛ اگرچه صمد 
که  را  جذامي اي  کشیده ي  رنج   جوان  »پوالد«  دل  درد  کرد  سعي  بهرنگي 
به  شده  جدا  روستا  از  عروسي  حجله ي  به  رفتن  آستانه ي  در  پیش  سال ها 
و  مو  تار  به چند  بسته  دلخوشي اش  و همیشه  بود  پیوسته  باباباغي  ساکنان 
یک تّکه پارچه ي چیت گلداري که قرار بود پیراهن بخت عروس اش باشد 
به گوش خواب رفته گاِن جزیره ي آرامش رساند و بنالد که »دیدار و گفت و گو 
با یک جذامي حّتي براي یک لحظه هم که شده باشد، قوي ترین مسّکن و 
بهترین دارو براي درمان درد ماست... این دیدار اگر به ُحسن مان نیفزاید، از 
نیز عکس هاي  اگرچه آخرین همسر واپسین شاه  بزرگي مان کم نمي کند«؛ 
و  معصومانه  چهره ي  اشکي  قطره  گاه  و  مي انداخت  جذامیان  با  یادگاري 
و  طبیب  ـ  مبّین  محّمدحسین  دکتر  تا  ولي  مي کرد،  دلپذیر  را  محجوب اش 
انسان آزاده اي که هیچ آالیشي زالِل جان اش را نیالوده ـ آستین باال نزده بود 
و نگفته بود که این ها مریض اند مثل هزاران مریض دیگر نه مستحق ترّحم و 
اسباب انزجار و ترشرویي، اگر به فریاد نگفته بود »جذام نفرت است و نفرین، 
و  پناهندگان، شهامت  این  درمان!«  محتاج  بلکه  نیست،  منفور  ولي جذامي 
ساله ي  چهل  قریب  ایثار  نمي آوردند.  دست  به  را  رفته شان  دست  از  جرأِت 
این طبیب پاکدامن، از یک طرف، گرد غم غربت از تن و جان این بي کسان 
زدود، و از سوي دیگر جامعه را بر این یقین رسانید که جذام نیز مرضي است 
همچون امراض دیگر، و جذامي مریض است و محتاج به مداوا و پرستاري. 
بزرگي در این میدان آزمایش نصیب دکتر مبّین شد، عشق را به یاري طلبید، 

آن گاه عاشقانه و عارفانه به خدمت جذامیان آستین باال زد تا شوکت حیات 
را دوباره به او بازگرداند.

در پایان یکي از مراسم جشن و سرور چهارشنبه سوري اي که هر سال به 
هّمت انجمن حمایت از جذامیان و مدیریت و ره گشایي هاي دکتر مبّین در 
سالن اجتماعات آسایشگاه باباباغي تشکیل یافته بود، چند قدمي با دکتر در 
زیر درختان تبریزي سر به فلک کشیده هم کالم شدم. صحبت از مرارت هایي 
را پیش کشیدم که در مدت چهار دهه ذهن و فکر و وقت »شیمشک« را 
گرفته بود و این که چه بانوي ُپر  »نشاط« و بلندهّمت و بزرگواري پشت سر 
این مرِد بزرگ بوده که توانسته است بي دغدغه و تشویش روزمّره گي، عشق 
و ایثار را در خدمت به جذامیان با پوست و گوشت و خون خود احساس کند. 
من که به خیال خود در پي آن بودم دکتر بقچه ي گله و شکایت از همسر 
را باز کند و کار تیمارداري و طبابت از جذامیان را بهانه اي براي خودنمایي و 
تکّبر و تفرعن گرداند، با آن سنگیني و وقار مثال زدني، و با آن صداي آرام 
و  این مّدت طوالني »نشاط« همراه  اگر در  پرطنین اش گفت: »فالني...  و 
هم پایم نبود، کاِر سامان دادِن زندگي جذامیان هرگز به ُگل نمي نشست. نشاط 
نه تنها توي خانه مشّوق و پشتیبان من بود، بلکه، خود، مّدت  یک ربع قرن 

همپا و همراه من تیماردار جذامیان بود و غم خوار و سنگ  صبورشان.«
در همان لحظات دلْ نشین و به یادماندني ي گفت و گو و درددل بود )اسفند 
رشته ي  مهندس  نخستین  فارغ التحصیلي  مسّرت بخش  خبر  که   )1379
ساختمان را داد و با شادي گفت بیش از بیست دانشجوي ساکن آسایشگاه 
باباباغي ـ که دیگر جذامي نیستند ـ در دانشگاه هاي آزاد شهرهاي مختلف 
جهل  و  کینه  و  بغض  از  دور  به  ایراني  فردا  تا  تحصیل اند  مشغول  ایران 

بسازند.
که  افرادي  از  برخي  از سوي  ـ  نیز الحقه  و  ـ  سابقه  منحوس  سّنِت  طبق 
هنوز هم زنداني ي حواس پنجگانه هستند و از بینایي و شنوایي ي تن فراتر 
نمي روند در نتیجه چراغ شان در توفان ظلمت خاموش است و گوش شان از 
اعطا شده است؛  ایشان  به  لقب »پدر جذام«  ناشنوا،  هیاهوي خور و خواب 
همان عنوان مسخره و مشمئزکننده از نوع: پدر تاریخ، پدر فرهنگ، پدر شعر، 
پدر ورزش، پدر جناس، پدر طنز، پدر پول درآوردن به هر طریق و... که دو 
سه دهه ایست زیب و زینت کالم و گفتار ریاکارانه ي افرادي شده است که 
اهل قال اند ؛ نه اهل حال. سرشت پاك دکتر محّمدحسین مبّین بیزار است از 
چنین آرایه ها و پیشوندها و پسوندهاي بازاري و عاریتي! او که در پیوند زدِن 
خویش به جذامیان زندگي را مثل یک لیمو تا آخرین قطره چکیده است، خوب 
مي داند چیست و کیست! سرشت پاك و الهي حضرت شان قطع یقین، گریزان 
است از این که نام و مقام او را بر آسمان ها برند و جذامیان را رهین و مدیون 
هّمت و بزرگمردي وي قلمداد کنند. ایشان همواره در خلوت و جلوت برعکِس 
این توصیف پاْي فشرده و خود را مدیون جذامیان شناسانده است؛ چرا که به 
باورشان جذامیان فرصتي الهي به او بخشیده اند تا فارغ از بود ُو نبود حیاِت 
این جهاني، خود را هم کالم و هم سایه ي خدا ببیند و مشمول فحواي حدیث 

میمنْت اثِر »اّن اولیائي تحت ِقبابي الیعرفهم غیري«.
احساس سروري و رهبري دکتر سّیدمحمدحسین مبّین بر نهضت حمایت از 

جذامیان، از جنس رهبري اي است که زنده نام حبیب ساهر آرزو داشت:
ایسته رم غم لي توفان لي گئجه، یولچوالرا،

بیر فانیس تک، یادا قطب اولدوزو تک،
رهبر اوالم.

گرم  زمستان  در  که  است  چاه  آب  َمَثِل  مبّین  محمدحسین  سید  دکتر  َمَثِل 
است و در تابستان خنک. تبریز فراموش نکرده آن روز را که کتاب گرانسنِگ 
»تاریخ و جغرافي دارالسلطنه ي تبریز« بعد از سال ها انتظار چاپ و منتشر شد 

)اردیبهشت  1373(، پیشاني کتاب به این عبارت مزّین بود:
براي یک نام؛

نامي که تبریز به آن مي بالد،
و جذام را مي راند:

دکتر سّیدمحمدحسین مبّین و همسر ارجمندشان



فریدون مصطفی پور

هنوز فاجعه اسف بار حادثه منا که در آن عده کثیری از هموطنان عزیزم به لقااهلل پیوستند از ضمیر خاطرم نرفته بود که صبح روز 
دوشنبه ششم مهرماه زنگ گوشی همراه به صدا درآمد و از آن طرف خط تلفن دوست عزیزم و نویسنده محترم ابراهیم پورحسین، 
خبر جانگداز درگذشت دکتر مبین را اطالع داد. بی اختیار دلم گرفت و بی اراده زمزمه کردم: هر دم ستاره ای به زمین می کشند 
و باز این آسمان غمزده غرق ستاره است. شنیدن خبر مرگ دکتر مبین با همه سنگینی، یکباره مرا به یاد خدمات انسان دوستانه 
او انداخت. انسانی که واقعا از جنس ما نبود. او در عالم دیگری سیر و سلوك می کرد. عالمی که زیستن در آن کار هر کسی 
نیست. بیش از نیمی از عمر هشتاد و هشت ساله خود را در ره التیام آالم جذامیان و بیماران باباباغی سپری کرده بود. با دوستان 
تماس گرفتم و این خبر دهشتناك را به اکثر آنها اطالع دادم. اکثر دوستان و مریدانش بالفاصله عازم وادی رحمت تبریز شدند 

ولی اندکی بعد اطالع واصل شد که تشییع جنازه آن عزیز از دست رفته به روز سه شنبه هفتم مهر ماه موکول شده است.
روز سه شنبه همه آمده بودند. از هر قشر و طبقه ای بی تعارف و بی تملق. آخر همه می دانستند که مبین اهل صافی و صداقت 
و زاللی است. همه اذعان داشتند مبین تجسم عینی بشریت است. آری شمشک آخرین صاعقه خود را زده بود. دیگر نه جرقه 

ای مانده بود و نه صدای رعدی که بیدارگر وجدان های خسته نسل حاضر باشد.
روزگار درازی بود که مردم با شنیدن نام جذام به وحشت می افتادند اما با این همه هنوز هم آسایشگاه باباباغی و جذامیان به 
عنوان یادگار آن روزهای تلخ و آن کابوس سیاه در گوشه ای از شهر تبریز نفس می کشد. آری این بنا، یادگار دورانی است که 
در آن آذربایجان مرکز جذام در کشور بود و از آن جمله شهرستان اهر و روستاهای آن آلوده ترین نقاط استان. اکنون نیز بعد 
از گذشت آن سالها هنوز هم این آسایشگاه چشم انتظار و نیازمند حمایت مسئوالن و مردم خّیر است. روزگاری بیماری جذام 
بیماری خانمان سوز و سیاه بود. وسعت این بیماری به اندازه ای بود که مبتالیان را منجر به گوشه گیری و انزوا می کرد. این 
آسایشگاه که درست در 15 کیلومتری تبریز قرار دارد در دهه های سی به عنوان خوفناك ترین بیماری آن زمان سایه شوم خود 
را بر آذربایجان گسترده بود تا آنجا که دو سوم مبتالیان به این بیماری در این خطه زندگی می کردند. از آن زمان فعالیت این 

آسایشگاه تا اوایل دهه چهل آغاز شد.
در دهه های چهل خیلی ها را عقیده بر این بود که این بیماری را باید قرنطینه و حبس کرد غافل از اینکه آنها هم حق حیات 
دارند اما زنده یاد دکتر محمد مبین، که به عنوان پدر جذامیان ایران از آن مرحوم یاد می شد، مخالف این رویه بود. دکتر مبین 
در خاطرات خود، عنوان می کند: چندین ماه به اتمام تحصیالتم مانده بود که متوجه یک آگهی در روزنامه ای شدم که در حوزه 
بیماران مبتال به جذام پزشک نیاز است و همین آگهی مقدمه ورودم به مجموعه باباباغی شد. قبل از من نخستین پزشک در این 
مرکز یک طبیب اروپایی به نام دکتر )آلفونس داوید( بود که در این شهرك دورافتاده ساکن و به مدت چند سالی الهام بخش 
پزشکان ایرانی بود و این آشنایی من با دکتر )آلفونس داوید( مرا به سوی فعالیت در این مرکز تشویق کرد. اولین وظیفه ما 
بیماریابی در منطقه اهر و ارسباران بود که جمعیت زیادی در آن مناطق زندگی می کردند. آن روزها قریب به 1200 نفر بیمار در 

مبین تجسم عینی بشریت بود

دکتر سید محمد 
حسین مبین

یادنامه
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دکتر سّید محّمد حسین مبّین- ین 
وفاتی حّقینده تاریخ ماّده سی

محّمد امین سلطان القّرائی

شاخدی بوگون مبّین- ین شیمشه یی       
دالغاالنیر ملک ادب لواسی

سانکی اوخور گوی ده ملک لر شعرین                
نجواالنیر »گلدی  ائلین  نماسی«

قالدی یتیم جوذامینین کوتله سی                
چونکو گئدیب اؤز ائلینین باباسی 

بوردا سؤزوم بیر یا ایکی، اوش دئییل                
باشدا دورور جوذاملی ائل ساراسی )1(

سانما بیتر ائلده کدرلیق بو گون                 
بیتمییه جاق روزگارین جفاسی

یازدی »امین« ُجّمل ایلن   تاریخین  
»اْولدی مبّین جوذامین آتاسی« )2(

   1436    قمری

)1( اشاره دیر: »جوذاملی سارا« شعرمجموعه سینه.
)2( سون بیتین ایکینجی مصراعی »اْولدی مبّین 

جوذامین آتاسی«مصراعی، ُجّمل  )ابجد( حسابیله  
1436 نجی  قمری ایل، دکتر سّید محّمد حسین 

مبّین- ین وفات ایلیندن حکایت ائله ییر. بو 
مصراعین سون کلمه سینده ، »آتاسی« کلمه سینده 

اوالن مّد ده »الف« کیمی »بیر« حساب النیب. 

آن منطقه شناسایی کردیم. در مناطق و استان های دیگر وضع بیماری به این شدت نبود. در 
سال های اولیه فعالیت در باباباغی کمبود پزشک و دارو بر این بیماران مشکالت بسیاری را به 
وجود آورده بود ولی به واسطه فعالیت های انجام شده در این مرکز مورد توجه ارگان های بین 
المللی و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت. در اوایل این آسایشگاه که بیشتر به یک اردوگاه 
شباهت داشت و بیشتر کارکنان نمی خواستند با جذامیان هم تماس شوند. در ابتدا با 75 نفر 
بیمار جذامی کار را شروع کردم و به تدریج در فاصله دو سال تعداد جذامیان به 600 نفر رسید 
که آنها از مناطق گیالن و مازندران و کردستان جمع آوری شده بودند. کم کم پزشکان زیادی 
جذب این آسایشگاه شدند و سازمان بهداشت جهانی هم وظیفه تامین داروی مبتالیان به جذام 
را برعهده گرفت. جالب است بدانید که دست روزگار بازی عجیبی با دوست دیرین زنده یاد 
دکتر مبین و شهریار داشته، استاد شهریار پزشکی می خواند که در اواخر آن را نصف کاره رها 
کرده و به ادبیات روی آورد. استاد مبین که عالقه وافری به ادبیات داشت و تا آخر عمر هم این 
عالقه را همواره حفظ کرده بود در یک برهه با نصفه کار رها کردن ادبیات- بنا به توصیه برادر 
بزرگش که ارتشی بود- رشته پزشکی را انتخاب می کند. هر دو بزرگوار با نام محمدحسین، که 
هر کدام به نوبه خود آوازه و شهرت را تا بدان پایه می رسانند که حد و مرز نمی شناسند. زنده 
یاد دکتر مبین که به همراه همسر خود بیش از پنج قرن مداواگر بیماران باباباغی بودند، در اواخر 
عقیده داشت که دیگر بیماری جذام مثل سابق آن وحشت را در بین مردم ندارد، یکی به دلیل 
ریشه کن شدن و دوم به دلیل پیشرفت های پزشکی. حتی می توان امروزه اذعان کرد اگر هم 
بیماری در گوشه ای از این کشور، به خصوص در مناطق کرد نشین، پیدا بشود در مدت چهل 
و پنج روزه با این بیماری می شود مبارزه کرد حال آنکه در دهه های چهل مداوای این بیماری 
حتی به پانزده سال نیاز داشت. امروزه در سایه پیشرفت های روزافزون این بیماری مانند یک 
بیماری ساده و هم ردیف بیماری های پوستی معالجه می شود. مردم آذربایجان امروز باباباغی 
را خوب می شناسند و دیگر مثل سابق از نزدیک شدن به آن واهمه ای ندارند. افراد خّیر به 
مناسبت های مختلف کمک ها و هدایای خود را هر ساله به این مرکز بیشتر کرده و ساکنان 

این آسایشگاه را که همواره نیازمند امدادهای بیشتری هستند، بهره مند می سازند.
دکتر مبین متولد سیزدهم آذر هزار و سیصد و شش شمسی در خانواده ای که عبارت بودند 
از چهار برادر و دو خواهر- که برادران بزرگتر در خدمت ارتش بودند- در محله پدری خود، 
چرنداب، چشم به جهان گشود. پدرش سیدعلی مبین بود. محله او به نام »سیدلر« که تا این 
و همان  در همان کوچه  مبین  دکتر  داشت.  قرار  خیابان طالقانی  در  بود  آن ساکن  در  اواخر 
محله و همان خانه تا آخر عمر پربارش به سربرد. او دارای دو خواهر و چهار برادر بود. پدرش 
سیدعلی، مغازه عطاری داشت و هنوز هم سید عطارها در بازار تبریز هستند. بعد از مدتی که 
مغازه پدر در مسیر خیابان قرار می گیرد او مجبور می شود مغازه ای در ابتدای بارون آواك 

برای خود تهیه کند. 
اخذ دکترای  از  بعد  تبریز می گردد. در سال 1334  دانشگاه  وارد  دکتر مبین در سال 1328 
پزشکی به خدمت سربازی عازم شده و بعد از خدمت سال 1339 به استخدام وزارت بهداری 
درمی آید. خودش می گفت: اولین استخدام من در آذربایجان برای بیماریابی جذام بود. زمانی 
که در دانشگاه بودم کتابی از )آلبرت شوارتز در میان سیاهان آفریقا( به دستم رسید کتاب را 
خواندم و دیدم این مرد 17 -18 سال در میان جذامیان آفریقا زندگی کرده و آن وقت به ذهنم 
رسید که ای کاش برای ما هم این خدمت انسانی میسر می شد. آن زمان دکتر احمد راجی- 
وزیر بهداری وقت- آگهی داده بود که پزشکان بیابند و در جذام خانه خدمت کنند. این آگهی 
چندین بار چاپ شد ولی کسی نرفت. آن وقت ها دوره پزشکی دانشگاه شش سال بود. بنده 
رفته و با ایشان مالقات کردم و گفتم که هنوز 6 ماه از تحصیل من باقی مانده. دکتر راجی 
گفت: ما این 6 ماه را از تو قبول می کنم. برو مشغول باش. به گفته ایشان رفته و بعد از پایان 
تحصیل به استخدام وزارت بهداری درآمدم. کار من با بیماریابی شروع شد. بعد از یک سال با 
بورسیه بهداشت جهانی به اروپا و کشورهای اسپانیا و پرتقال و در آفریقا به نیجر و مالی برای 
آموزش در زمینه جذام رفتم. بعدها که برگشتم به عنوان کفیل آسایشگاه مامور خدمت شدم و 

پس از سه چهار سال با عنوان رییس آسایشگاه تا اواخر انجام وظیفه نمودم.
در خاتمه سخن اینکه زنده یاد مبین عالوه از پزشکی حاذق، عالمی دانشمند، شاعری ژرف 
نگر، و نویسنده ای توانا بود. ایشان انسانی متواضع و وارسته بود. دکتر مبین از سرمایه علمی 
و ادراك قوی و از عواطف لطیف و ژرف انسانی نیز کامال بهره مند بود و همین ها سبب شده 

بودند تا وی هم چنانکه پزشکی حاذق بود شاعری درون نگر و درد آشنا نیز باشد.
اندوه دوستدارانش روز سه شنبه هفتم  و  میان حزن  یاد در سن 88 سالگی در  زنده  عاقبت 
مهرماه نود و چهار در آرامستان وادی رحمت قطعه گلستان دو بلوك 21 شماره 8 در جوار 

همسر وفادارش به خاك سپرده شد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. 



سید  دکتر  برای  هایی  نامه 
محمد حسین مبّین 

رضا همراز

»شیمشک« ام شاخارام قارا گئجه ده
دله رم باغرینی قارا گئجه نین

یولچویام گزه رم ایتگین یول الری
توتارام آلینی یول دان گئچه نین

به راستی چه شده بوستان ادب و هنر آذربایجان عزیز را 
که این چنین گلچین خزان گرفته و مرگ در آن گل می 
امروزی  در وصف حال  را  زیر  بیتی  دو  نکند شاعر  کند! 

ما گفته:
نامرد فلک هانسی گولو چوخ گوزل اولسا

گولزاری خزان ائیله یه جک بیر گول آپارسین
چرخ فلکی ساخالماق اولماز اوز ایشیندن

بو عادت اولوب غنچه گتیرسین گول آپارسین
به راستی که چنین است. هنوز غم فقدان یّکه تاز میدان 
هابیل  مرحوم  جهانشمول  هنرمند  آذربایجان  موسیقی 
علی یئف را لمس می کردیم که شاعر نجیب ، فریدون 
این شاعر  باقی شتافت  و هنوز چهلم  به دیار  حاصارلی 
نرسیده بود که خبر آمد پدر جذامیان ایران، استاد زنده یاد 
و  رفت!  نیز  مبّین »شیمشک«  محمد حسین  سید  دکتر 
چند روز بعد از این خبر تلخ و دردناك، خبری دیگر مبنی 
بر اینکه عاشق رسول قربانی روانه راهی شد که چند روز 
قبل هابیل علی یئف، فریدون حاصارلی و دکتر مبین شده 
بودند! به راستی که گلچین روزگار چقدر با سلیقه است! 

نباید به این چنین سلیقه ای تبریک گفت؟!
آذربایجان  معاصر  تاریخ  افراد  معدود  از  یکی  مبین  دکتر 
بودند که در میان قاطبه مردم از احترام خاصی برخوردار 
بودند. عالوه بر اینکه خود بهترین سالهای جوانی خویش 
را به همراه شریک زندگی مشترك خود در »خانه  سیاه« 

دکتر سید محمد 
حسین مبین

یادنامه
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عکس مرحوم آقا سید علی مبین
پدر بزرگوار دكتر سید محمد حسین مبین

مصروف داشته بودند، از پس بازنشستگی و سالهای پیری نیز عشق وافر به جذامیان، آنها را از خدمت 
باز نداشت و با آن سن و سال عصا زنان راهی بابا باغی می شدند. این پیر دنیا دیده در کنار این همه 
خدمت بی منت، حیاط خلوتی نیز برای خود فراهم نموده بود بسان خیلی ها بنام »ادبیات« که در 

اوقات فراغت بدانجا پناه می برد و دلنوشته هایی نیز سر هم می چید.
من در طول چندین سالی که در خدمت ایشان بودم هیچ گاه ندیدم که دست طلب کاری را که به 
سویش باز شده خالی برگرداند! از این رو بود که محبوب القلوب شد و هست و خواهد بود. سالهایی 
که در حضورش بودم گه گاهی نیز از تاریخ و ادبیات سخن ها می ر فت. روزی در منزلشان آلبومی 
را نشانم دادند که نامه های جمعی از معاریف در آنجا بود و ایشان با نظم و سلیقه خاصی نسبت به 
نگهداری و محافظت آنها احتمال ورزیده بودند. روزی خواهش کردم که آن آلبوم را چند روزی جهت 
مطالعه و استفاده در اختیارم گذارند. بدون درنگ فرمودند هر زمانی که اراده کنم در اختیارم خواهند 
گذاشت. اما کارهای روز مره مانع از آن توفیق شد که کل آن مجموعه ارزشمند را مطالعه نمایم. اّما 
اخیراً با خواهش از فرزندان برومند این پزشک حاذق این آرزوی من بر طرف شد و آنها با گشاده رویی 

رونوشت چندین نامه را در اختیارم گذاشتند که در سطور پائینی بعضی از آنها تقدیم خواهد شد.
جالب است که در این نامه ها افرادی چون سیاستمدار، ادبیات پژوه، روحانی، عارف، پزشک، روزنامه 

نگار و... دیده می شوند که این هم از جایگاه اجتماعی مرحوم دکتر مبین حکایت می کند. 

در 94/5/18 در ضیافت دوست معارف پرور و نجیب آقای محمد حسین قابل نژاد سردرودی که در 
باغات سرسبز و جنت آسای سردرود بودیم ، شادروان دکتر مبین نیز دعوت بودند. زمانی که ایشان 
تشریف فرما شدند کلیه مهمانان به احترام ایشان قیام کردند و حضرت آقا را در صدر مجلس جای 
دادند. ما نیز در کنارشان بودیم . هر چه که دلم می خواست به صورت خسته شان نگاه می کردم 
. گویی می دانستم که این دیدار آخرین دیدارمان است! احساسم این بود که روغن فتیله عمرشان 
سوسو می کند! ای بسا این آخرین دیدارمان باشد. متاسفانه چنین نیز شد. مجری این ضیافت دوستانه 
که از قضا خود من بودم از ایشان خواهش کردم که پای میکروفن باشند. ناگهان تشویق های حضار 
بلند شد و میکروفن به ایشان تحویل گردید. مثل همیشه آرام- آرام و با تانی از محبت، عشق، کمک 
به یکدیگر و... صحبت فرمودند و اشک جمعی را درآوردند. به راستی چه رازی در وجود این شخصیت 
و پیرمرد بود که مردم این چنین دوستش می داشتند؟ پس از اتمام فرمایشات ایشان با چند عبارت 
»یاشاسین  نکنید،  فراموش  را  محبت  باشید،  همدیگر  یاریگر  همیشه   سپردند.  من  به  را  میکروفن 
آذربایجان« این عبارت آخری نیز سبب شد که دوستداران حاضر در جلسه تشویق  و کف زدنهای 
ممتد کردند و نهایت پس از خدا حافظی از جلسه چند پز عکس نیز گرفته شد و نهایت دیدار دیگر ما 

ماند به روز قیامت!

فرزند  و  مبین  خانم  از همراهی سرکار  تشکر  با  نیز  و  آن سفر کرده  بلند  روح  آرزوی شادی  ضمن 
برومند ایشان آقای بهزاد مبین به مطالعه چند فقره از این مکتوب ها که به عنوان مرادمان رسیده 

می نشینیم .
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عزیزیم دوقتور مبین نین یاسین دا

چال عاشیق چال
سنه قوربان

اورگیم آغالمادا
سینه می داغالمادا

گوز یاشیم چاغالمادا
گئدیب الدن عزیزیم
سنه قوربان عاشیقیم

چال سازینی
دویسون ائلیم

چال عاشیق چال
هاواالر اولدو دومانلیق

گوندوزوم اولدو قارانلیق
سوالریم اولدو بوالنلیق

گوزوم آغالر
سوزوم آغالر
اوزوم آغالر

شیمشک یم گئدی الیمدن
آدی دوشمزدی دیلیمدن

آیریلیب شانلی ائلیمدن

چال عاشیق چال سه گاهی
چال کی دویسون بوتون ایران

تبریزی، گنجه سی، زنگان
اورمو سو، خوشگنابی، نخجوانی

هم ده کی توران
شهریار جنت ماواده قوجاق لیر آداشین

چال عاشیق چال
سنه قوربان

آغلیری باخ بوتون ایران
هله تبریز گوروسن یاسه باتیب

اول خومار گوزلو عزیزیم
اول شیرین دیللی مورادیم، پیریم

قورو توپراق دا یاتیب
ائله بیر کامه چاتیب

سنه قوربان عاشیقیم چال
سنه قوربان یئنه چال

چال عاشیقیم چال

دكتر داود ابراهیمی )انسان(
سه شنبه 29/09/2015 اوستانبول
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»شیمشک«
»آذربایجانین دوكتور شووایتِزری«

 
كریم مشروطه چی»سؤنمز«

 
قارداشیم، جان جگریم، سئوگیلی شیمشک،

ایگیت انسانالر اؤرنک!
دئدیلر: ائل، بوگلن هفته ده گون خوشالیاجاقدیر،

تزه دستانینی، اّول سن ایلن باشالیاجاقدیر،
توپالرشارکن، سنی آلقیشالیاجاقدیر،

 
سن کی، عمرون بویو خلق ایچره عزیزدین،

گینه ده ساغالم اورك لرده عزیزسن،
اوجالیقدا ساواالن بویلو، درین لیک ده دنیزسن،

شانلی عمرون بویو عّزت له، شرافت له اکیزسن،
دوم- دوری گؤزیاشی تک وارلیغی، دنیاسی تمیزسن.

 
سن او شیمشک کی، قوراقلیقدا افق لرده چاخارسان،

یاغیشا بویلو بولودالردا، گورولتی له شاخارسان،
وئره رك خلقه یاغیش مژده سی، سونسوزدا آخارسان،

تشنه لب یوردا سخاوت له باخارسان!
 

چاقیشاندا قرانیت قلپه لری سن دوغوالرسان،
َسپه لنمیش قیزیل اولدوز کیمی گؤیده داغیالرسان

ایشیق عاشیقلری نین یولالرینا مشعل اوالرسان.
اونالرین هر بیری اؤز شأنیجه سندن پای آی آالرالر،

سنه اولدوز وئررلر ، وجهینه سندن پای آالرالر،
سس وئررکن های آالرالر.

سن او شیمشک کی، بشر، ایلک ایشیغی اوندان آالرمیش،
چاخماسایدی گئجه وقتی، بشر ائوالدی قارانلیقدا قاالرمیش

شاختادان قیشدا دونارمیش.
 

ایشیغین، اود- آلوون قایناغی شیمشک دی- دئییبلر،
اودو »شیمشک« کیمی لر آزدی، و یا، تک دی- دئییبلر

کامل انسانلیغا اؤرنک دی- دئییبلر.
 

سنه »شیمشک« دئدیلرکی، چاخاراق قورساالنارسان،
او یاشیل قلب لرین آغریسینا محلم اوالرسان
خلقیمین نیسگیلینه دردینه دایم دوشونرسن،

دوشونرکن ده یانارسان،
مظلوما آرخا دوروب، ظالمه قارشی دایانارسان

 
من، اورك دن بو آدا سس وئریرم، گئت، اوغور اولسون!

قوی بو سس لر قووشوب داغالر دوشسون،
سسلرین عکس صداسی، هامی سرحدلری آشسین،

گونو گوندن ده گور اولسون!
 

حّقه دوغرو جیغیر آچدین بو فاغیر خلق اورگیندن،
خلقدن خالِقه چاتدین!

»خلقسیز، حّقه قووشماق«- دئدین اولماز، بو محالدی،
کیمسه ده هر نه دئسه، سؤزدی بو، صحبتدی بو، قال دی!

او سؤزو اینجه له سن ده گؤره سن لغودی، کال دی.
 

سن ُجذامی لر اوچون هم آتاسان، هم ده حکیم سن،
چوخو بیلمز بونو کیمسن!

مگر اونالر کی، سنین له آغیر ایللرده تانیشدی،
یوکسک آماله قووشسون دئیه رك سنله یاریشدی،

ایشیغا دوغرو قارانلیقال ووروشدی.
 

سن ُجذامی لره قوللوق دئیه رك هر نه یی آتدین.
بو الهی، نجیب آماجه، قیزیل عمرونو ساتدین،

یاشایارکن ده، اؤزون جنّته- اؤلمزلیگه چاتدین،
هم ده، »آلبِرت« کیمی، کلِّ جهاندا،

آنامیز تبریزین آوازه سینی عرشه اوجالتدین.
 

سنی بیر اودلو قلم صاحبی تک وصفه چالیشدیم،
قلموندن چاخان آتشلره من یاندیم، آلیشدیم.

سن »جذام لی سارا«نی، اونال یاشایارکن یارادیبسان،
یارادارکن ده یانیبسان،



دکتر سید محمد 
حسین مبین

یادنامه

سارانین دردینی- منجه- سارادان یاخشی قانیبسان!
 

سن او دستانی یازاندا نیه اود توتمادی دفتر،
نیه سارسیلمادی اوستونده قلم گزدیرن اللر،

سؤز کی حقدن ایشیق آلدی، بئله جه روحالرا ایشلر،
دنیا ائلجه بیلنلر، بو سؤزو دوغرو دئمیشلر.

 
سنی »آلبرت« ایله تمثیله ده منطق گوجو چاتماز،
او دا آفریقادا، سن تک، قارا خلقین دایاغی ایمیش،

نئچه میلیون یاتان انساتالرین آنجاق اویاغی ایمیش،
گوندوز ایشلر، گئجه یاتماز،

او دا انسانلیغا الیق کتابین بیر َوراغی ایمیش،
خسته نین سیغناجاغی ایمیش،
صاف محّبت اوجاغی ایمیش.

 
سنی انسانلیغا اورنک سایان ائل، هئچ ده یانیلماز،

خلق ایچینده، قورو- بوش سؤزله، گوزل آد قازانیلماز،
بو سؤزون دوزلویون اثبات ائله میشدین عملین له،

او ریاسیز گوَذرانین، او صداقت لی دیلین له.
سنه ِهیکل تیکه نین ُحکمونه- انصافینا آلقیش!

عدل ایلن ُحکم سورن لر آدی تاریخده اوجالمیش.
 

سن او سیمرغ سن، ای قارتال اوچوشلوم،
یئلَگین هاردا توتارالر اودا، سن اوردا حاضرسان
بیر نیاز اهلی چاغیرسا سنی، هر حالدا اولورسان،

اونا یاردیم الینی تئز اوزادیرسان،
بئله جه ه بارلی، گؤزل عمرونو تاریخه یازیرسان.

 
یوخسوال نسخه یازارکن، اونا درمان دا وئَررسن،

خلقیمیز ایسته سه ، اوغروندا اونون جان دا وئررسن ،
وطن آزادلیغی ایجاب ائله سه، قان دا وئَررسن،

اؤز شیرین جانیوی قربان دا وئَررسن.
 

گؤرمه دیم بیر کسی سن اؤلچوده آلچاق گؤیول اولسون،
بهره لی- بارلی آغاجالر سایاغی قامتین اَیسین،

یاوا سؤزدن بوش اوالرکن،
معرفت له ایچی دولسون!
هر ییعینجاقدا دا باخدیم،

بیر دئییب، یوز ائشیدنلر سیراسیندا سنی گؤردوم.
 

سانما کی، من سنی تبریک ائدیرم چوخ دا اوزاقدان،
سنی باغریمدا دویارکن،

اؤز- اؤزومله دانیشیرمیش کیمی  یم سنله بایاقدان،
سئوگی سیزلر بونو ادراك ائله مز باخسا قیراقدان

سئوگی گرچک ده زمانسیزدی ، مکانسیزدی ازلدن ،
او ، کیمین قلبینه سینسه ، 

او کیمین روحونا هوپسا،
اونو قورسان دا اوجاقدان ،
گله جک باشقا بوجاقدان .

 
حیف کی ایندی الیم چاتمیری توتسون اتگیندن ،

هر زمان تبریزه دوندوم ، ایشیق الدیم اورگیندن
فایداالندیم اویودوندن ،

دویمادیم دوز – چورگیندن .
 

آتامیزدان بیزه ده آندیرا قالمیشدی بو دوستلوق ،
سو ایچیب گوز یاشیمیزدان دا اوجالمیشدی بو دوستلوق ،

بیز ایلن گرچی قوجالمیشدی بو دوستلوق ،
دوستلوغون ذروه سینی گوسته رن اولسا ،

سانکی اوندان دا باج آلمیشدی بو دوستلوق .
 

کاش او شفقتله باخان گوزلریوین هر بیریسینده
بیرجه تئل کیپریک اوالیدیم ،

گور صنوبر کیمی ،
بیر جوت او قالین قاشالریوین کولگه لیگینده ،

ام – آمانلیق دویاراق ، بیر نئچه آن دالداالنایدیم .
مهربان قلبیوین آهنگی ایله ، بیر دوشونه یدیم ، داشینایدیم ،

احتراصدان بوشالیب ، بلکه محبتله دوالیدیم ،
سنه من قوربان اوالیدیم .



ایستاده نفر دوم از سمت راست، دکتر سید محمد حسین مبین در کنار سایر دانشمندان جهان در کنفرانس پزشکی خارج از کشور
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فرزاد و بهزاد مبین



بازدید سفیر آلمان از آسایشگاه بابا باغی تبریز در سال 1340 شمسی، سمت راست آقای دکتر سید حسن مبین می باشد که 
توضیحات الزم را در باره آسایشگاه بابا باغی به سفیر آلمان ارائه می نماید.

ایستاده نفر اول از سمت چپ، دکتر سید محمد حسین مبین در کنار میهمانان بازدید کننده- 1340

در طول تاریخ همیشه کسانی بوده اند که صادقانه به هم نوع خود خدمت نموده اند. این تصویر دکتر مبین و همکارانش در 
سال 1342 است. از سمت راست: دکتر مبین- خواهر فابیوال- خواهر جزه پینا- خواهر اسپانیولی- آقای دیهیم، رئیس انجمن- 

و نفر آخر دکتر محمد رضا خامنه ای رئیس وقت اسایشگاه بابا باغی تبریز

دکتر سید محمد 
حسین مبین

یادنامه



داهی شاعیر و عالیم رحمتلی دوكتور مبین نین سون شعری


