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چند سال بعد به همراه خانواده اش به اصفهان رفت و تحصيالت خود را در آنجا .  در شهرضا متولد شد١٣١٨حميد مصدق بهمن 

بديعی، هوشنگ گلشيری،محمد حقوقی و بهرام صادقی هم مدرسه بود و با آنان دوستی او در دوران دبيرستان با منوچهر . ادامه داد

 در رشته حقوق قضايی ١٣۴٣از سال .  وارد دانشکده حقوق شد و در رشته بازرگانی درس خواند١٣٣٩مصدق در .و آشنايی داشت

ق اداری از دانشگاه ملی فارغ التحصيل شد  در رشته فوق ليسانس حقو١٣۵٠در . تحصيل کرد و بعد هم فوق ليسانس اقتصاد گرفت

وی پس ار دريافت پروانه وکالت از کانون وکال در دوره .و در دانشکده علوم ارتباطات تهران و دانشگاه کرمان به تدريس پرداخت

در . گرفتهای بعدی زندگی همواره به وکالت اشتغال داشت و کار تدريس در دانشگاه های اصفهان، بيرجند و بهشتی را پی می

 بيشتر به تدريس ١٣۵٨تاسال .  برای ادامه تحصيل به انگليس رفت و در زمينه روش تحقيق به تحصيل و تحقيق پرداخت١٣۴۵

مصدق تا پايان عمر عضو هيات علمی .  تدريس حقوق خصوصی به خصوص حقوق تعاون ١٣۶٠روش تحقيق استغال داشت و از 

 بر اثر ١٣٧٧حميد مصدق در هشتم آذرماه . سردبيری مجله کانون وکال را به عهده داشتدانشگاه عالمه طباطبايی بود و مدتی نيز

 . بيماری قلبی در تهران درگذشت

 ويکی پديا: منبع

 
 
 
 
 
  ل خورشيد وا می شدگ

  شعاع مهر از خاور
  نويد صبحدم می داد

 شب تيره سفر می کرد
 جهان ازخواب بر می خاست
  و خورشيد جهان افروز

  ی شکست آنگهشکوهش م
  خموشی شبانگاه دژم رفتار 
  و می آراست 
  عروس صبح را زيبا 
  و می پی راست 

  جهان را از سياهی های زشت اهرمن رخسار
  زمين را بوسه زد لب های مهر آسمان آرا

  و برق شادمانی ها
  به هر بوم و بری رخشيد

  جهان آن روز می خنديد 
  ميان شعله های روشن خورشيد 

  پيام فتح را با خود از آن ناورد
  نسيم صبح می آورد



  سمند خسته پای خاطراتم باز می گرديد
  می ديدم در آن رويا و بيداری 
  هنوز آرام 
  کنار بستر من مام 
  مگر چشم خرد بگشايد و چشم سرم بندد 

  برايم داستان می گفت
  برايم داستان از روزگار باستان می گفت 

   آن روزگاران خوش آغازدريغی دارم از
  سيه فرجام
  هنوز اما

  مرا چشم خرد خفته است در خواب گرانباری
 ! دريغا صبح هشياری 
 ! دريغا روز بيداری 

 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 
  ختری استاده بر درگاهد

  چشم او بر راه
  تدر ميان عابران چشم انتظار مرد خود مانده س 
  چشم بر می گيرد از ره 
  باز

  می دهد تا دوردسِت جاده مرغ ديده را پرواز
  از نبرد آنان که برگشتند

  گفته اند
  او بازخواهد گشت

  ليک در دل با خود اين گويند
  صد افسوس

  بر فراز بام اين خانه 
  روح او سرگرم در پرواز خواهد گشت 

  جاده از هر عابری خالی ست
  نيمه گذشته ست و کسی در جاده پيدا نيستشب هم از  
  باز فردا 
  دخترک استاده بر درگاه 
 !چشم او بر راه 

 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 
  ه روزهايی خوبچ

  که در من و تو گل آفتاب می روييد
   ی شعر و شراب می رفتيم به شهر شهره

  يمبه کشهکشان پر از آفتاب می رفت
  قلندرانه

  گريبان دريده تا دامن 
  به آستانه ی حافظ
  خراب می رفتيم

  و چشمهای تو با من هميشه می گفتند
  رها شو از تن خاکی

  از اين خيال که در خيل خوابها داری
  مرا به خواب مبين 
  بيا به خانه من 
  !خوب من 
 به بيداری 

  به اين فسانه ی شيرين به خواب می رفتيم
   چشمهای سياهت سکوت می آموختو 

  ز چشمهای سياهت هميشه می خواندم
 به قدر ريگ بيابان دروغ می گويی



  درون آن برهوت
  اين من و تو و ما مبهوت 
 فريب خورده به سوی سراب می رفتيم 


