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مرحوم دکتر حس���ین ش���هیدزاده نه تنها نویسنده که دیپلمات، مترجم و 
کار  نقاش���ی توانا از دودمان فضالی ش���هر قم بود. او بی هی���چ ادعایی به 
گون و نقش آفریدن و ترجمه کردن پرداخت.  گونا نوش���تن در موضوع های 
که »هم���ه قبیل���ه او از عالم���ان دینی بودن���د«. او  از سرشناس���ان ق���م ب���ود 
کرد.  فضیل���ت دین مداری را به اقتضای اصال���ت خانوادگی خود حفظ 
در سال1301ش در خاندانی سرشناس و خوش نام متولد شد. جد پدری 
او مرحوم آیت اهلل ش���یخ محمدحس���ن نادی معروف به »چهارمردانی« از 
روحانی���ان متنفذ قم در عهد ناصری به ش���مار می رفت و جد مادری اش 
مرح���وم آیت اهلل العظمی حاج میرزا محمد قمی معروف به »ارباب«1 بود. 
پدر ایش���ان محمدتقی بیک ارباب مورخ، نویس���نده و فاضلی هوش���مند 
ی به  یخ دار االیمان قم از و در عه���د ناصری ب���ود2 و آثار متعددی چون تار
جا مانده اس���ت. آیت اهلل حاج می���رزا محمد ارباب محق���ق توانای حوزه 
علمی���ه ق���م بود که کارهای باارزش���ی چ���ون اربعین حس���ینیه و تصحیح 

کتاب معظم بحاراالنوار را در اختیار اهل علم قرار داد.

دکتر ش���هیدزاده چهارس���اله بود که پدر خود، آقا ش���یخ علی را از دس���ت 
کره با س���ران دولت از طرف علمای ش���هر  داد. آق���ا ش���یخ علی ب���رای مذا
قل���م به تهران رفته بود که در بازگش���ت در راه حضرت عبدالعظیم)ع( در 
که جان  کش���ته ش���د. علمای حوزه او را به دلیل آن  تصادفی س���اختگی 
گذاشت، شهید نامیدند و نام فامیلی  خود را در راه دین و ارزش های آن 

شهیدزاده از آنجا برخاست.

ی���س علوم دینی و زعامت آن،  1. اط���الق عن���وان ارباب ب���ه این بزرگوار از آن جهت بود که عالوه بر تدر
رزی و باغداری بود. کشاو شغل اصلی شان 

کوشش مدرسی طباطبایی، 1353. یخ داراالیمان قم؛ محمدتقی بیک ارباب؛ به  2. تار

کتاب دربردارنده357 صفحه در 21 عنوان )س���رفصل( است: 1. مقدمه 
2. س���خنی با خوانندگان 3. مس���افرتها 4. ش���هر ناآش���نا 5. مدرسه عالی 
کانونی ناآشنا 7. آقا عباد 8. مدرسه مبارکه شرف احمدی  سپهساالر 6. 
9. دیدار دوس���ت 10. تنها در جمع 11. خانه ای دیگر 12. باز هم ش���ورآباد 
13. دبیرستان حکیم نظامی 14. شهر افسونگر 15. شهریور سرنوشت ساز 
کاخ 17. عش���ق و جوانی 18. دانشگاه تهران 19. روزگاری  کوخی در   .16

دیگر 20. از دلگشا تا برن 21. یادی از دوستان اهل قلم.

»راه بی بازگشت« دنباله خاطرات و یادداشت های شادروان دکتر حسین 
ش���هیدزاده است که مجلد نخستین آن، »روزگاری در شورآباد«، از سوی 

نشر البرز و درسال 1347 انتشار یافت.

آش���نایی بیشتر با مؤلف هرچند به اجمال ضروری است، چه آن مرحوم 
که قلم راب���ه زمین  عاش���ق ش���هر و دی���ار خود ب���ود و تا واپس���ین لحظ���ه ای 

گذاشت، پیوسته از یار و دیار و متعلقات آن غافل نماند.
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 گذری بر

راه بی بازگشت 
سیدعلی ملکوتیراه بی بازگشت؛ حسین شهیدزاده؛ چاپ اول، تهران: اطالعات، 1390

چکی���ده: کت���اب راه بی بازگش���ت دنبال���ه خاطرات و یادداش���ت های حس���ین 

ش���هیدزاده اس���ت که مجلد نخس���ت آن با عنوان »روزگاری در شورآباد« توسط 

نشر البرز در سال 1347 انتشار یافت. کتاب مذکور که پیرامون وضع اجتماعی 

ایران در دوره رضاش���اه س���خن به میان می آورد، در سال 1390 توسط انتشارات 

اطالع���ات به چاپ رس���یده اس���ت. نویس���نده در نوش���تار حاضر ب���ه معرفی این 

اثر همت گماش���ته اس���ت. وی در راس���تای این هدف، پس از بیان زندگی نامه 

مختصر ش���هیدزاده، وجه تس���میه نام کتاب و انگیزه نویسنده کتاب از نگارش 

آن را ب���ه اختصار بیان م���ی دارد. در ادامه، گزیده ای از محتوای کتاب را مورد 

بررسی قرار می دهد.                                                                                        

کلیدواژه: کتاب راه بی بازگش���ت، حسین شهیدزاده، وضع اجتماعی ایران در 

دوره رضاشاه، معرفی کتاب.                                                                           
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گذر عمر آموخته است: »من با سپری شدن  چیست؟ نویسنده درسی از 
یستن و از  گرایش���ی آرزو مانند به س���وی ساده ز عمر و تجربه آموختن هایم 

کرده ام«. )ص 14( گذشته را پیدا  طبیعت بهره گرفتن زمان های 

نویس���نده معتقد است این س���اده گرایی و برخورداری از مواهب طبیعی 
ک���ه عطیه ای ارزش���مند از پیش���گاه حق اس���ت، ب���رای همه در دس���ترس 
نیس���ت و عامل بازدارنده خود انس���ان است: »پیش���رفت تمدن صنعتی 
پای بندی ه���ا و نیازه���ا و اس���ارت های آن دو را ب���ه خود مش���غول داش���ته 
که گس���ترش فناوری، رفاه یا بهزیس���تی غیرقابل  اس���ت. ش���کی نیس���ت 
کرده است. در عوض همین وسایل رفاهی خود  تصوری برای بشر ایجاد 
موجب بروزگرفتاری ها و اس���ارت هایی ش���ده که رهایی از وبال آنها دیگر 
کار س���اده ای نیست. در عین حال کسی منکر ارزش های غیر قابل انکار 
عل���م نیس���ت؛ اما عل���م در چه راه؟ برای چ���ه منظور؟ و رس���یدن به کدام 

هدف؟«. )ص 14، 15(

انگیزه نوشتن راه بی بازگشت
کت���اب س���اده و صمیمی »روزگاری در ش���ورآباد« چنان ش���وق و ش���ور در 
خوانن���دگان ایج���اد کرد که به تک���رار، خواندن آن را از س���ر گرفتند و لذت 
بردن���د. اس���تاد علی اصغر فقیه���ی )رحمةاهلل علی���ه( می فرمودند: »من هر 
کت���اب روزگاری در ش���ورآباد را  ب���ار ناراحت می ش���وم ب���رای آرامش خاطر 
می خوانم. ش���اید این بیان ایشان نقل به معنی باشد؛ اما نقل لفظ به لفظ 
چنین اس���ت: »تفریح من این اس���ت که وقتی از نوشتن و مطالعه خسته 
می ش���وم، چند صفحه از روزگاری در ش���ورآباد را می خوانم تا خستگی از 

تنم به در رود«.4

ک���ه »روزگاری در ش���ورآباد« یاف���ت و اس���تقبال خوانن���دگان از آن  اقبال���ی 
کتاب، راه نوش���تن »راه بی بازگشت« را هموار س���اخت. »اصرار و تشویق 
کت���اب )روزگاری در ش���ورآباد( ب���ه  گروه���ی از دوس���تان و خوانن���دگان آن 
نگارش دنباله آن سرگذش���ت، نگارنده را بر آن داش���ت که این اثر را که از 
گانه از دوران  لحاظی به منزلۀ جلد دوم آن اثر و از جهتی شرح حال جدا
خاصی از زندگی نگارنده اس���ت، بنویس���د و در اختیار عالقه مندان قرار 

دهد«. )ص 16(

همه فصل های این کتاب مربوط به شهر قم نیست، بلکه شرح خاطرات 
نویسنده طی زمان ها و مکان های متفاوت در تمام مراحل زندگی است. 
تنه���ا دو فصل اختصاص به قم دارد: »باز هم در ش���ورآباد« و »دبیرس���تان 
حکیم نظامی«؛ اما نویس���نده هر ج���ا که اقتضا کند، گریزی به قم می زند 
و از آن س���خن می گوید. فرهنگ و آداب و س���نت قم دست مایۀ فکری و 
که هیچ گاه فراموش نمی شود. در این مقال برای دوری از  ذهنی اوس���ت 
یک فصل  اطال���ه کالم و اقتض���ای درج مطل���ب در مجله، همه بیس���ت و

زگار ما؛ سیدحسین رضوی برقعی؛ ص 222. یرگر شورآباد، شبلی رو 4. چشم جهان بین، به یاد تصو

ش���هیدزاده تحصیالت ابتدایی را در شهر قم و تهران گذرانید و دو سالی 
نی���ز در دبیرس���تان حکیم نظام���ی درس خواند. ب���ار دیگر ب���ه قصد ادامه 
تحصیل ب���ه تهران رفت و س���رانجام از دبیرس���تان البرز همراه دوس���تانی 
چون س���یدعبداهلل انوار دانش آموخته ش���د. در مهرماه 1322 به دانشکده 
حقوق دانش���گاه تهران راه یافت و رش���ته علوم سیاسی را در سال 1325 
گذراند. نیز دوره دکترای علوم سیاس���ی و اداری را در دانش���گاه نوش���اتل 

گذرانید. )سوئیس( 

فروردی���ن م���اه 1327 به خدم���ت رس���می وزارت امور خارج���ه درآمد. در 
اس���فندماه 1325 س���فیر ایران در بغداد شد که ش���رایطی بسیار سخت و 
مش���کل داشت. نتیجۀ سفارت توام با حس���ن نیت و درایت او عهدنامه 
که ب���ه موجب آن  افتخارآمی���ز 1975م مع���روف ب���ه عهدنام���ۀ بغداد ب���ود 
کش���ور همس���ایه حل ش���د. روانشاد  اختالفات مرزی چهارصد س���الۀ دو 
دکت���ر حس���ین ش���هیدزاده در فروردین 1359 بازنشس���ته ش���د. آن بزرگوار 
کاردان و زبان دان  یده و  رادمردی نیک نهاد و ش���رافت مند، دیپلماتی ورز
و هنرمن���دی خ���وش ذوق و خوش محضر با دغدغه ه���ای فرهنگ اصیل 
ایرانی بود. ایش���ان س���رانجام در نخس���تین روز فروردین م���اه 1389 جان 
گورس���تان ش���یخان قم در ج���وار اجداد  ک���رد و در  ب���ه جان آفرین تس���لیم 

طاهرینش دفن شد.3

یداده���ای زندگ���ی و ماجراه���ا و ف���راز و  ک���ه ش���رح رو کت���اب  در بررس���ی 
نش���یب های آن اس���ت طبیع���ی اس���ت باید ازمحت���وای کتاب که ش���رح 
رخدادهاس���ت، کمک گرفت؛ چه هیچ صاحب قلمی توانایی و جرأت 
گونه ای که صاحب اثر خود  آن را ندارد که حوادث را در فضا و صحنه به 

کند. شاهد و ناظر زمان و مکان بوده، بازسازی 

کتاب« می گوید:   نویس���نده در پیش گفتار با عنوان »س���خنی با خواننده 
»چنانچ���ه منظ���ور از ای���ن کتاب روبروش���دن ب���ا ح���وادث هیجان انگیز و 
که در جاهای دیگ���ر نخوانده یا نش���نیده، الزم  ماجراه���ای حی���رت آوری 
اس���ت کتاب را همین  جا بر زمین بگذارد و س���راغ نوش���ته ای دیگر برود«. 
کتاب ش���رح بیان واقعیت های زندگی اس���ت. این واقعیت ها  )ص 13( 
ممکن اس���ت هیجان انگیز باش���د یا نباش���د. آنچه می گوید و می نویسد، 
کم���ال فروتنی اس���ت: »در ای���ن دنیا ه���زاران ه���زار آدمی یافت  نش���انی از 
که ش���رح زندگی ش���ان بس هیجان انگیزتر و پرماجراتر از زندگی  می ش���ود 

نویسنده است«. )همان(.

کتاب وجه تسمیه نام 
که از آن هیچ گونه  »راه بی بازگش���ت«، راه محتوم سرنوشت بش���ری است 
که خواهی نخواهی باید طی ش���ود و پایان  گریزی نیس���ت و راهی اس���ت 
پذی���رد؛ اما اصل این اس���ت که عمر چگونه صرف می ش���ود و حاصل آن 

3. آنچ���ه دربارۀ ش���رح ح���ال آن زنده یاد آمد، فش���رده ای بود از کتاب »چش���م جهان بی���ن، یادنامه دکتر 
حسین شهیدزاده«، )ص 11 - 15(

گذری بر راه یب بازگشت
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ک���ه با رنگ پری���ده دوان دوان خود را به من رس���اند. با حالت���ی بهت زده و 
که  گرفت. بغضم ترکید. همان طور  نگران به من رس���ید وتنگ در آغوشم 
کردم اشک در چشمان  گریس���تن  س���ر بر سینۀ او داش���تم، زارزار شروع به 

برادر حلقه زد )ص 49 - 50(.

نویس���نده چند روزی تا ش���روع مدرس���ه در حجره برادر به سر می برد. این 
کودک  که در ژرف���ای روح  بن���ا و فض���ای روحانی به حدی  دل پذیر اس���ت 
اث���ر دارد. ب���ه وی���ژه آنکه با غ���روب آفتاب و برآم���دن گل بان���گ اذان، این 
روحانی���ت دل و جانش را به بیکرانگی با خ���ود می برد: »حیاط یا صحن 
مدرس���ه سپهساالر با فرارس���یدن غروب آفتاب و روشن ش���دن چراغ های 
گ���رد آن، صف���ا و روحانی���ت خاصی پیدا می ک���رد، به وی���ژه برای من  گردا
یارتگاه شورآباد و عوالم مقدسی  کودک غربت زده، یادآور صحن و سرای ز

کرات در آن محیط ها رفته بودم.  که به همراه مادرم به  بود 

آقا عباد
نویس���نده از س���ن ده - یازده س���الگی به صالحدید برادران، آقا رضا و آقا 
کند. از دید برادران، این شهر  حسن فقیه زاده به تهران می آید تا تحصیل 
محیطی نامناس���ب تر از شورآباد است و از طرفی عقیده داشتند که برادر 
کوچک ت���ر بای���د در تهران درکانون گرم خانواده ای باش���د. فضا و موقعیت 
محیط خانواده به او آرامش می دهد تا بهتر بتواند درس بخواند و پیشرفت 
کند. بنابراین آقا عباد که یکی از خویش���ان نزدیک بود، سرپرستی کودک 
را ب���رای تحصی���ل ب���ه عه���ده گرف���ت و او چن���د س���الی از دوران تحصیل 
ابتدایی را در خانه آقا عباد گذراند. آقا عباد در زیر ذره بین قلم نویسنده، 
م���ردی بس���یار زرنگ و وقت ش���ناس ب���ود و از ه���ر موقعیتی برای پیش���برد 
کارهای خود بهره برداری می کرد و در این موقع شناس���ی، فرصت جویی، 
که در نهایت وکیل مجلس  رفتن و پیمودن مراتب ترقی، به جایی رسید 
نیز شد. »او همان کسی است که در کتاب روزگاری در شورآباد، شمه ای 
از حال���ش را هن���گام طالق گرفتن صبیحه خانم )همس���ر اولش( آورده ام. 
مردی بود از خانواده روحانیت ش���ورآبادی. بی اندازه زرنگ و موقع شناس 
ک���ه عل���وم طلبگ���ی را در همان زادگاه���ش در ح���د جام���ع المقدمات یا 
مط���ول خوان���ده و در طلب زندگ���ی بهتر به تهران مهاج���رت کرده بود. زن 
کرده و با بیوه یکی از دوس���تان  اولش را در عنفوان جوانی در ش���ورآباد رها 

کرده بود...« )ص 71(. درگذشته اش ازدواج 

در ای���ن فص���ل نویس���نده از وضع اجتماعی ای���ران در دوره رضاش���اه بابی 
می گشاید. دید رضاشاه به وضع اجتماعی از رهگذر  غربی و غرب گرایی 
ب���ود و در ای���ن راه رهبر ترکیه کمال آتاتورک را الگوی کارهای خود قرار داد، 
غافل از آنکه زندگی اجتماعی هر جامعه بر پایه فرهنگ و سنت و باورهای 

که به این راحتی نمی توان آن را تغییر داد. دینی آن طراحی شده است 

آنچه بیش از همه در دوران جوانی سبب آزار نویسنده شده است، دست 
ک���ه بیانگر  ویران گ���ری رضاش���اه بر آثار قومی و ملی اس���ت: »بیش���تر ابنیه 

گزیده ای از آنها موردنظر است. کتاب به تمامی بررسی نمی شود، بلکه 

شهر ناآشنا
کودکی ده یازده س���اله، تک و تنها بعداز پیاده ش���دن از ماشین قراضه که 
مس���افت بین قم و تهران را س���اعت ها لک و ل���ک راه پیموده بود. کودک 
که او را ب���ا خود ببرد و برادر با س���خن نادرس���ت  چش���م انتظ���ار برادر ب���ود 
که ماش���ین ف���ردا صبح حرک���ت می کند،  گاراژ ش���مس العماره  دفت���ردار 
ک���رده بود و رفت���ه بود. این کودک بی پناه در نیمه های ش���ب  گاراژ را ت���رک 
به راهنمایی پاسبانی شب گرد در پی مسجد سپهساالر بود تا به جایگاه 
یکی و وحشت امان از او بریده است؛ اما ناامید  برادر برسد. تنهایی و تار
نیست و همچنان به راه ادامه می دهد و آهسته می گرید. از خم کوچه ای 
کودکی آهس���ته می گرید  که  دو نف���ر مرد بی���رون آمدند و متوجه می ش���وند 
و ب���ه راه ادام���ه می دهد. دل س���وزانه به او نزدیک می ش���وند. »یکی از آنها 
که چهره ای مهربان داش���ت پرس���ید: آقا پس���ر چته؟ اینج���ا چه میکنی؟ 
گفتم.  گریه ای ش���دیدتر ماجرا را برایشان  گریه می کنی؟« )ص 40( با  چرا 
که بعدًا دانس���تم خودش و م���رد همراه���ش خمیرگیران دکان  هم���ان مرد 
کارش���ان بودند گفت:  نانوای���ی در بازارچ���ه پامنار هس���تند و ع���ازم محل 
»غصه نخور پس���رجان هیچ مشکلی نیس���ت. خدا ما را برای کمک به تو 
فرس���تاده. خودم تو را به مسجد سپهساالر می رس���انم و به دست برادرت 

می دهم«. )همان(

دلداری و آرامش خاطر کودکی هراسان و آشفته حال در آن دل شب، تأثیر 
عمیقی در فراخنای جان او داش���ت و تا پایان حیات هدیه ای ارزش���مند 
که رهایی از ترس و سرگردانی  گر بگویم این برخورد انس���انی  برای او بود. »ا
را ب���رای م���ن به دنب���ال آورد، بزرگ ترین حادثۀ دل انگیز زندگی من اس���ت، 
سخن به گزاف نگفته ام. خوشی ها و شادی ها در زندگی تمام مردم نسبی 
که خوشی یا لذت،  کرده اند این اس���ت  که از آن  اس���ت و بهترین تعریفی 
چی���زی جز رفع درد و رنج نیس���ت«. )ص 46(. از آن زمان تا امروز بیش از 
هزار بار نیکوکاری این مرد شریف را به خاطر آورده و برای هزاران نفر بازگو 

کرده و این شعر حافظ را صمیمانه به یاد آورده ام«. )همان(
 ص���د مل���ک دل ب���ه نی���م نظ���ر میت���وان خری���د
می کنن���د تقصی���ر  معامل���ه  ای���ن  در  خوب���ان 

مسافر تنها پشت در مسجد در یکی از سکوهای محرابی شکل از شدت 
خستگی به خواب فرو رفت.

مدرسه عالی سپهساالر
یش  »دس���تی ش���انه م���را تکان داد. چش���م ب���از کردم م���رد میان س���الی با ر
جوگندمی در برابرم ایس���تاده بود. بچه چرا اینجا خوابیدی؟ نام و نش���ان 
گفتم. بعدها دانس���تم مش���هدی محمود س���رایدار مدرس���ه  برادرم را به او 
گفت همین جا باش  کنان مدرسه رابطه الفت دارد  که با تمام سا اس���ت 
گهان برادرم را دیدم  تا من برگردم« )ص 49( هفت هش���ت دقیقه بع���د نا
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نویس���نده حال و هوا و فضای خانه س���نتی پدری را چون نقاشی چیره و 
استادانه توصیف می کند: »آن طرف حیاط اتاق پنج دری دیده می شود 
ی پشت بام آن بادگیری سر به آسمان برافراشته بود. هر سال در فصل  و رو
ی آن  معین، دو لک لک برای تخم گذاری و پروراندن جوجه های خود رو
من���زل می کردند و ب���رای چند ماه میهمان بودن���د. میهمان هایی بی آزار و 
که به خانه ما حال و صفایی می بخشیدند من از درون اتاقم  خوش یمن 
رفت وآم���د و آب و دانه دادن این لک لک ها را به جوجه های خود تماش���ا 

می کردم و با آنها مأنوس بودم«. )همان(

کن���ار یکی از  تفریح نویس���نده و هم درس���ان و دوس���تانش جمع ش���دن در 
یارت���گاه ش���هر بود. عصره���ا بع���د از تعطیل مدرس���ه، میعاد و  بقعه ه���ای ز
گلدسته ها  میقات، صحن اتابکی با رواق آیینه کاری بس���یار دل فریب و 
ب���ا نقش کاش���ی ها و اس���لیمی ها و نور چراغ ها که جل���وه ای خاص به این 
که برای نسل های بعد از  گفتنی است  فضای روحانی می بخش���ید، بود. 
نویس���نده نیز صحن اتابکی و فضای دلگشا و روحانی اش میعادگاه همه 
که نویسنده با شاعری  به ویژه دانش آموزان دبیرس���تانی بود. در آنجاست 
ش���وریده و دست شسته از متعلقات دنیوی آشنا می شود: »شیخ اردشیره 
را من در کنار یکی از همین بقعه ها شناختم. او مردی وارسته و ادیبی بود 
که ظاهری ژنده داش���ت و باطنی آراسته. بهلول زمان خود بود. پابرهنه راه 
می رفت؛ اما طبعی بی نیاز و سخاوتمند داشت. عالقه او به ارده شیره هم 
ک���ه غذای حاضری و مطبوع شورآبادی هاس���ت و مخلوطی از ارده، یعنی 
روغن کنجد و شیره است. آوردن لفظ ارده شیره در شعر شاید مصلحتی 
و فتح بابی باشد برای به میان کشیدن کنایات و ابهامات دیگر. این یک 

بیت و مصرع از ترجیع بند او به خاطرم مانده است:
گذش���تم ازفس���نجانت  خدای���ا 
گذش���تم مس���مایت  از  و  م���رغ  ز 
ارده ش���یره5 ب���ا  هم���ه  ک���ردم  ب���دل 

دبیرستان حکیم نظامی6
که بعد  نویس���نده نخستین س���ال دوره دبیرستان را در مدرس���ه حکمت 
گذراند. مدیریت دبیرس���تان حکمت به  به حکیم نظامی تغییر نام داد، 
عه���ده جوانی به نام محمدعلی جواهری از مردم رش���ت بود. بعدها این 
یک نفری  کار درآمد و جزء هم���ان پنجاه و ج���وان از توده  ای ه���ای بن���ام از 
که در س���ال 1329 با عبدالحسین نوشین هنرمند تئاتر از زندان قصر  بود 

5. تخلص ش���یخ ارده ش���یره، مفل���س بود. از کاره���ای جدی او تذک���ره ای درباره ش���اعران زادگاهش 
اس���ت که به چاپ نرسیده است. استادعلی اصغر فقیهی در شرح حال شیخ ارده شیره تحقیقاتی 

که جزء همه یادداشت ها و دست نوشته های ایشان چاپ شود. کرده اند. امید است 
زارت  6. دبیرس���تان حکی���م نظامی نخس���تین دبیرس���تان دولتی بود که س���نگ بن���ای آن را در عهد و
علی اصغر حکمت نهادند و در س���ال تحصیلی 1317 با مجموعه کامل و مشجر به وسعت هفتاد 
و پنج هزار متر گش���ایش یافت. فضای این دبیرس���تان بخشی از باغ بزرگ و وقفی معصوم آباد است 
زارت معارف آن زمان واگذار کرد. این  که تولیت آس���تان حضرت معصومه )س���الم اهلل علیها( به و
مجموعه فاخر فرهنگی بعد ازا نقالب اس���المی به دبیرس���تان امام صادق تغییر نام داد. )باغهای 

قم؛ سیدعلی ملکوتی؛ پژوهشهای ایران شناسی، نامواره دکتر محمود افشار، ج 12، ص 520(.

که  فرهنگ قومی و ملی بود، با تیش���ۀ ستم ویران شد؛ خصوصًا بناهایی 
ی���ه ب���ه جا مانده بود و این ش���یوۀ ویران گ���ری بناها در دوره  از دوران قاجار
یه ای بود که مردم به تبعیت  گوارتر رو محمدرضا ادامه پیدا کرد و از این نا
گرفتند و  کلنگ تخریب به دس���ت  گرفتن���د و  از س���لطان خ���ود در پیش 
بی توجه آثاری که نش���ان از ارزش ه���ای فرهنگی این مملکت بود، ویران 
کردند. چه خانه های زیبا، چه گذرهای زیباتر با س���ایه بان های دل پذیر، 
که  چ���ه دروازده ها، چ���ه بازارها، حمام ه���ا، تکیه ها و باغ ه���ای مصفایی 
که  کردند و ب���ه جایش چیزهایی س���اختند  یک���ی پس از دیگری خ���راب 
گاهی به نام  معل���وم نبود طرح و نقش���ه آنه���ا را از توبره کدام بیابان گ���رد ناآ

مهندس بیرون آورده بودند«. )ص 79(.

تهران سال 1312
کنون حکم افس���انه  که ا نویس���نده نمایی از ته���ران 1312 نش���ان می دهد 
که من به آن رس���یدم،  کرده اس���ت. »تهران س���ال 1312  و خی���ال را پی���دا 
کمی بیشتر، زیبایی  شهری بود زیبا با جمعیتی حدود سیصدهزار نفر یا 
طبیعی و ش���رقی داش���ت، بدون بزک و پیرایه های وارده از دنیای غرب. 
خیابان ه���ای مش���جر ب���ا آب روان، بازارچه های س���قف دار ب���ا دکان های 
آراسته و کسبه مردم دار و مهربان، تکیه ها، مسجدها و سراها و هر یک از 
اینها همراه با سنت ها و آداب و رسوم اصیل و جاافتاده. از آسمان خراش 
پای یکدیگر  و برج و انبوه اتومبیل و لولیدن انس���ان و ماشین الی دست و
کس���ی چیزی نمی دانس���ت. مردم اینقدر نس���بت به هم بیگان���ه نبودند، 

آرامش ستودنی بر شهر و جامعه حکم فرما بود...«. )ص 82(.

ک���ه عمومًا چ���ون فصل های دیگ���ر در آن  نویس���نده در ادام���ه ای���ن فصل 
مس���ئله مردم  شناسی و جامعه شناس���ی و شناخت شخصیت و حاالت 
و روحیات مردم و فراموش���ی فرهنگ ها و س���نتها مطرح اس���ت، مقایس���ه 
گذش���ته و نوع تفریحات و سرگرمی های امروز  کودکان و نوجوانان امروز و 

که »تفاوت از زمین تا آسمان است«. و دیروز را مقایسه می کند 

باز هم شورآباد
نویس���نده پ���س از مستقرش���دن در ته���ران و خان���ه آقاعب���اد، کالس س���وم 
ابتدای���ی را در مدرس���ه ش���رف احمدی گذران���د و بقی���ه دوران ابتدایی را 
که برای  کرد؛ اما ب���رادران چنین مصلحت دیدند  در مدرس���ه تربیت طی 

گذراندن دوره دبیرستان بار دیگر به زادگاه برگردد.

نوجوان داستاِن »راه بی بازگشت«، به شوق دیدار مادر و آغوش مهربانش 
گویی بال درآورد و به سرزمین موعود »شورآباد« بازگشت. داشتن طاقچه 
ی او را به دنبال  و گنجه جزء آرزوهای او بود. بازگشت به خانۀ پدری آرزو
داش���ت. »ات���اق کوچک ول���ی دودزدۀ قدیمی را خودم با دس���ت خودم با 
ی  ک���ردم. کتاب ه���ا و دفترهای خ���ود را رو گ���چ و پنب���ه س���فید  دوغ آب و 
طاقچ���ه چی���دم و المپ های نفتی مخصوص برای خ���ودم فراهم کردم و 

صاحب اتاق شدم«. )ص 152(
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از س���پاهیان اش���غال گر روس به آنها می رسید، ش���کایت نزد مراجع دینی 
کره با س���رداران روس���ی و دفع ستم  قم می برند؛ اما هیچ یک حاضر به مذا
که ش���رح برخورد  نمی ش���وند و تنها حاج میرزا محمد پیش قدم می ش���ود 
کند.  نادرس���ت س���پاهیان روس را با ژن���رال باراتف بگوید و دف���ع مظلمه 
ژن���رال باراتف فریفتۀ اخ���الق و رفتار پدربزرگم می ش���ود و از او می خواهد 
کند. از این به بعد تا  که هر وقت مشکلی پیش می آید، بی واسطه مطرح 
گوار برای مردم پیش  زمانی که س���پاهیان روس در ق���م بودند، مزاحمت نا

نمی آید«. )همان(

دانشگاه تهران
نویس���نده در مهرماه 1322 به دانش���گاه تهران راه می یابد و در دانش���کده 
حقوق ثبت نام می کند. در آن دوره تنها یک دانشگاه در تمام ایران وجود 
یاد نبود و  داش���ت و آن هم دانش���گاه تهران بود. بنابراین چون دانش���گاه ز
گرد دانشگاه بودن اهمیت بسیاری داشت  کم بود، شا شمار دانشجو هم 
و دارندگان این عنوان بیش از امروز در جامعه از ارزش و اعتبار برخوردار 
بودند. )ص 251( در آن دوران آن جنجال و وسیله کسب روزی که بعدها 
کنکور ش���د و بیش از شش ماه از سال وقت  ما ش���اهد آن شدیم و نام آن 
ی بخش���ی از مال مردم را به ب���ازی می گیرد و اعصاب خانواده ها را  و نیرو
خرد می کند، وجود نداشت. )ص 252( نویسنده درباره آسیب شناسی 
پایی،  کش���ورهای ارو کنک���ور می نویس���د: »در مرفه تری���ن و پیش���رفته ترین 
درصد جوانانی که پس از دورۀ دبیرس���تان عازم دانشگاه می شوند، شاید 
از ی���ک دهم کل آنه���ا تجاوز ننماید. مابقی در آموزش���گاه های حرفه ای و 
فنی و به اصطالح خودش���ان انیستیتوی تخصصی و مشاغل اجتماعی 
ک می گردند. این همه هجوم و جنجال و تنش و هیاهو  پخش و اس���تهال
به دلیل دانش اندوزی در هیچ جای دنیا ولو آنکه ده ها برابر، جمعیت و 

کار نیست«. )ص 254( دانشجو داشته باشد در 

و  تجربه ه���ا  و  دانش���جویی  چم وخم ه���ای  گذران���دن  از  پ���س  نویس���نده 
دیدگاه ه���ا و کس���ب اندوخته های تجرب���ی و خاطره های ب���ه یادماندنی، 
س���رانجام در خرداد 1325 از دانش���کده حقوق و در رش���ته علوم سیاسی 
کرام و احترام یاد  که هر متعلم از استاد به ا دانش آموخته می شود. از آنجا 
می کند، نویس���نده نیز یکایک نام اس���تادان را به نیکی می برد و از فضل و 
دانشش���ان به تکریم س���خن می گوید: »درس حقوق مدنی، زمانی با دکتر 
علی شایگان و زمانی با دکتر سیدحسن امامی، امام جمعه بعدی تهران 
که معمواًل  بود. دکتر امامی با پوس���تی سفید و چشمان آبی رنگ و پیپی 
زیرلب داش���ت، بیشتر به یک اس���تاد دانشگاه س���وربن شباهت داشت 
ت���ا یک فرهیخت���ه ایرانی. اما ی���ک روز غفلتًا هم���ه او را در لباس روحانی 
ک���ت و ش���لواهای خوش دوخ���ت خارج���ی تبدیل ب���ه عبا و  دیدن���د. آن 
عمامه ش���د و دکتر امامی در زمره روحانیان درآمد. علت این تغییر لباس 
که  کردن���د، به طوری  را خالی ب���ودن جایگاه ام���ام جمعه در تهران توجیه 
می گفتند ش���خص ش���اه هم بر آن اصرار داش���ت. پی���ش از آن من به قول 

گریختند و به کش���ور اتحاد جماهیر ش���وری پناهنده ش���دند )ص 163(. 
یس زبان فرانس���ه را به عهده داش���ت.  جواه���ری ع���الوه بر مدیری���ت، تدر
زبان فرانس���ه را در س���ال اول آنچن���ان در ذهن بچه ها پایه گ���ذاری کرد که 
س���ال های بعد بدون اشکال فرا می گرفتند. دو ماه اول سال را به صورت 
ک���ودک، آموزش زبان  که  کرد، همان طور  کار  مکالم���ه ای با دانش آم���وزان 
را به صورت ش���فاهی و مکالمه ای فرا می گیرد. خواندن و نوش���تن مرحله 
بعدی است. »روش جواهری در آموزش زبان فرانسه مرا به راهی انداخت 
ک���ه در س���ال های آخ���ر دبیرس���تان توانایی خوان���دن رمان های فرانس���ه را 
داش���تم و نخس���تین رمان را که کتابی از تولس���توی بود، در همان زمان به 

فارسی برگرداندم و به چاپ رساندم«.7 )ص 164(

از  یک���ی  نظام���ی  حکی���م  دبیرس���تان  در  نویس���نده  تحصی���ل  دوران  در 
که  کش���ف حجاب است  گوارترین حوادث زندگی مردم ایران مس���ئله  نا
با ضرب و زور، اجحاف و اعتس���اف همراه بود. مأموران کش���ف حجاب 
رضاش���اهی ب���ا قدرت و ش���دت و ح���دت به زن���ان حمله ور می ش���دند و 
چادراز س���ر آنها می کش���یدند و این س���انحه برای مردم این ش���هر مذهبی 
ک تری���ن حادث���ه بود. در کش���ف حجاب، مبارزه ب���ا خلق و خوی و  دردنا
یج نادرست الگوی غربی و زیر پا گذاشتن  آداب و رس���وم جامعه بود، ترو
کمال  که  عقای���د و باورهای مردم، اش���تباه و خطای جبران ناپذی���ری بود 
ک���رد. دوران دانش آم���وزی  ِی خام طب���ع آن رضاش���اه  آتات���ورک و دنبال���ه رو
نویس���نده در دبیرستان حکیم نظامی شورآباد چندان دوامی پیدا نکرد و 
بار دیگر به توصیه برادران برای ادامه تحصیل به تهران بازگش���ت. همین 
که  کوتاه مغتنم و پربار بود. دوس���تانی یک رنگ و شایس���ته یافت  م���دت 
برای همیش���ه عمر رفاقتش���ان پابرجا ماند و با فرهنگیان بنامی آش���نایی 
یافت که وجودشان سبب سرفرازی است: »تاسف من از دوران تحصیل 
گردی مدیر  که توفیق دیدار و شا در دبیرس���تان حکیم نظامی این اس���ت 
بعدی دبیرس���تان یعنی جناب آقای علی اصغر فقیهی را نداشتم. تقدیر 
گرفته بود که درس���ت پنجاه س���ال بع���د، یعنی در دوران پیری  بر این قرار 
و خانه نش���ینی این مرد ش���ریف و فاضل را بشناس���م و طرح دوستی با او 
یخ مذهبی قم،  یخ آل بوی���ه، تار بری���زم. تألیفات ارجمند ایش���ان چون تار
وهابی���ان: تحقی���ق درباره مذه���ب وهاب���ی و ترجمه نفیس نه���ج البالغه 
ی���خ و ادب و تحقی���ق گنجینه  گرانبهای تار آش���نایی یاب���م که مجموع���ه 

معنوی ما ایرانیان است«. )ص 178( 

یخ مذهبی قم، به شرح واقعه ای مندرج در  کتاب تار نویسنده در بررسی 
که سبب ش���گفتی خاطرش می شود می پردازد. شرح مالقات  کتاب  آن 
ک���رۀ پدرب���زرگ مادری اش آیت اهلل حاج میرزا محم���د ارباب با ژنرال  و مذا
که  باراتف فرمانده نیروهای روس���ی در ایران در دوران جنگ جهانی اول 
برای نویس���نده بس���یار جالب بوده اس���ت: »مردم به دلیل س���تم هایی که 

کروتی���زر« )Sonate akrevtzer( ن���ام دارد و در س���ال 1320 از س���وی بن���گاه  کت���اب »س���ونات  7. ای���ن 
مطبوعاتی افشاری به چاپ رسیده است.

گذری بر راه یب بازگشت
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که  کس���انی  یادی از هواخواهان دولت س���ابق یا  گ���روه ز قدرت رس���یده و 
از ج���ان و مال خود بیم داش���تند، درپی دورش���دن از کش���ور بودند« )ص 
کنون پس از  که حتی ا گواری اس���ت  295( »نی���ز جدایی از مادر لحظه نا
گذشت پنجاه سال دوست ندارم آن را به خاطر آورم. نزدیک غروب بود، 
غروبی غم انگیز، ش���هر تهران در بهت و س���رگردانی ف���رو رفته بود. دکان ها 
کم وبیش بس���ته و خاموش، چهره ها دره���م و غم زده«. )ص 297( »هیچ 
وقت اندیش���ۀ ترک این مرز و بوم به س���رم راه نیافت. با زندگی محقر خود 
س���اختم. روزها و دش���واری های همراه با آنها را پشت سر گذاشتم و امروز 
بیش���تر اوقاتم را در انتظار سرنوش���ت محتوم در ش���هر زادگاهم می گذرانم. 
یت دیگران ترجیح دادم و از آن خشنودم.  کهن جامۀ خود را به جامه عار
ح���ال دیگران را نمی دانم؛ اما من این دش���ت های وس���یع بیکران، همین 
دش���ت های خش���ک و پوش���یده از بوته های تیغ گون، همین آفتاب تند، 
گیاه، همین دش���واری های زندگی را به  کم آبی و تش���نگی زمین و  همین 
دش���ت های سرس���بز و به آب و ه���وای مطبوع، به رف���اه و تنعم دیار غربت 
گر بت���وان ن���ام پ���اره ای از کمبودها را بدی گذاش���ت،  ترجی���ح می ده���م. ا
که بر س���ر آن اس���ت،  گر مال خودمان ش���د از خوبی های دیگران و منتی  ا
ارزنده تر اس���ت. آنچه زندگی را ارجمند می سازد، آشنایی و الفتی است 
که انس���ان با ح���ال و هوای اطراف خ���ود دارد و خوبی و ب���دی آنها مطرح 

نیست«. )ص 301 - 302(

نویس���نده در این س���ال های بازنشس���تگی نیز چندبار به دیار غرب س���فر 
کرده اس���ت آنان به چش���می دیگر به  کرده و با دوس���تانی »ماندگار« دیدار 
نویس���نده می نگریس���تند، ش���اید از نوع ترحم و دلس���وزی یا از ن���وع تنبه و 
که در تصور خودشان  توجه یا دس���ت کم از نوع خواب و خیال های باطل 
است که چگونه کسی حاضر می شود بعد از دیدن و ماندن در کشورهای 
گرم و خش���ک کویری چون »ش���ورآباد«8  پا، به ش���هری  سرس���بز و مفرح ارو
کند و ب���ه رغم آنکه از هم���ه موهبت ها محروم اس���ت بماند و  دل خ���وش 

کند و زنده بماند؟!   زندگی 

»م���ن نیز به همین نظر به آنان می نگرم، با خ���ود می گویم چطور در دیاری 
ک���ه هم���ه چی���زش ب���رای انس���ان ناآش���نا باش���د و خ���ود او را در آن بیگانه 
کرد و خرس���ند  که زبان حال م���ا را نفهمند، زندگی  بخوانن���د، س���رزمینی 
گفت���ه جالل الدین محمد  ب���ود؟ عقیده آنه���ا را نمی دانم؛ اما م���ن به این 
که جداش���دن از هم زبان را بی نوایی و نابسامانی می داند، اعتقاد  بلخی 

دارم«. )ص 303( 

راه بی بازگشت، سیر و سفر آدمی است به نقطه پایان زندگی در این دنیا، 
که »چشم دل«  کوله باری اس���ت از اندوخته ها، آزمون ها و اندیش���ه ها  اما 

آدمی را باز می کند.

زهای پایانی عمر من است. از اینکه نام مستعار شورآباد را روی زادگاه  8. »شورآباد من، آسایشگاه رو
گذاشتم، از همشهریان عزیزم پوزش می طلبم«. )ص 304( مقدسم قم 

علم���ا کالهی ش���دن عمامه دار را دی���ده بودم؛ اما به قول خودش���ان معمم 
شدن مکال را ندیده بودم!«. )ص 264(

»ی���اد اس���تاد جالل الدی���ن همایی به خی���ر. م���ردی فرهیخت���ه و بزرگوار و 
یای���ی از دانش  کالمش چ���ون جان به تن می نشس���ت و در که  دانش���مند 
ک���ه هنوز اس���ت من خالص���ه برخ���ی از درس های  و فرهن���گ ب���ود. هنوز 
پرمحت���وای او را در زمینه تفس���یر پاره ای از آیات قرآنی ب���ه یاد دارم و از آن 
اس���تفاده می کن���م. با آن همه عل���م و فضیلت، نمون���ه فروتنی و خضوع و 
بی اعتنای���ی به دنیای مادی اطراف خود بود. س���اده می پوش���ید، س���اده 
که س���ر تواضع به زمین داش���ت و عبرتی  زندگی می کرد، ش���اخ پر میوه ای 
که به  بود برای برخی فضل فروش���ان سربه آسمان س���ای روزگارهای بعدی 
نام استاد دانشگاه عرض خود می برند و زحمت فرزندان ملت می دارند. 

تربتش از شمع رحمت الهی پرنور باد!«. )ص 265(

گزیرم از نظ���ر خصوصیت اخالقی و علمی از یک اس���تاد به  »در اینج���ا نا
طور استثنایی سخن بگویم و آن زنده یاد، شیخ محمد سنگلجی، استاد 
درس فقه در س���ال اول دانش���کده بود که مردی بی نهایت روش���ن ضمیر و 
باذوق و دررشته تدریس خویش ورزیده بود. استاد سنگلجی در سال اول 
کتاب ش���رایع را درس می داد و نحوۀ تدریس او از نظر حالوت  دانش���کده 
کالم طوری بود که کسانی را نه تنها از سایر کالس ها بلکه از دانشکده های 
گردها  کالس درس خود می کشاند. شوخی می کرد، متلک بار شا دیگر به 
می نمود و مطالب خشک درسی را به صورتی ارائه می داد که همه اشتیاق 
ش���نیدن آن را داش���تند... یکی از دوس���تان هم کالس���ی حکایت می کرد، 
یک بار پس از تعطیل ش���دن دانشکده به اتفاق استاد سنگلجی پیاده به 
طرف منزل می رفتیم. در همان نزدیکی در دانش���گاه دو نفر از دانشجویان 
ک���ه جلوی ما می رفتند، مقابل دکان اغذیه فروش���ی رس���یدند و توجهی به 
حضور اس���تاد از پشت سر نداش���تند و با هم تبادل نظر می کردند. یکی از 
آنها به دیگری گفت: هرچه بادا باد. بیابرویم یک آبجو بزنیم. در این موقع 
گر آبجو روشن کننده  اس���تاد دست روی شانه او گذاشت و گفت: اخوی ا

بود، خر می بایست چلچراغ شده باشد«. 

از دلگشا تا برن
نویس���نده در این بخش از یادداش���ت ها، مب���دا و مقص���د را در نظر دارد. 
کنونی  ک���ه حد آن به میدان ش���هدای  دلگش���ا نام محلی در ش���رق تهران 
می خورد و مقصد، برن پایتخت کش���ور س���وئیس اس���ت که نویس���نده در 
یتش آنجاس���ت.  کارمند وزارت ام���ور خارجه اس���ت و محل مأمور آنج���ا 
نویس���نده حال مناس���بی ن���دارد و در بهت و حیرت به س���ر می برد. در آن 
کودت���ای 28 م���رداد و واژگون���ی حکومت دکت���ر محمد مصدق  بلبش���وی 

درمانده و شگفت زده است:

ی���ت س���ی ام م���رداد 1332 اس���ت؛ یعن���ی دو روز  »روز س���فر و آغ���از مأمور
کودتا به  کودتا و س���رنگونی دکتر مص���دق از حکومت. حکوم���ت  بع���د از 

گذری بر راه یب بازگشت


