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 یقيصدن يدآتر غالمحس

 

الت متوسطه به فرانسه اعزام شد و در يان تحصيپس از پا.ا آمدي در محلة سرچشمة تهران به دن١٢٨۴ در آذر یقين صديغالمحس

 آودك، آموزش و پرورش، اخالق و جامعه ی، روان شناسی روان شناسیها در رشته( ی دانشنامة عال۵ در رشتة فلسفه ١٣١۴سال 

ران ي به ا١٣١٧افت و در سال يق يس توفي به اخذ درجة دآترا از دانشگاه پار١٣١۶ و در سال اخذ نمود) انيخ ادي و تاریشناس

د و در ي رسی به رتبة استاد١٣٢٢ن يس در دانشگاه تهران پرداخت و در فروردي به تدریاريپس از بازگشت با سمت دانش.بازگشت

قرار ...  ملل متحد و ی و فرهنگی و علمیتي تربیها مانس سازيران در آنفرانس تاسي ایندگيات نمايت در هي چون عضویمناصب

 دانشگاه تهران در سال یقات علوم اجتماعيس موسسة مطالعات و تحقي تاسیقي دآتر صدی و فرهنگین خدمت علميمهمتر.گرفت

ن يهمچن.ئل آمد نایبازنشستگ   به درجة١٣۵٢ل شد و استاد در سال ي تبدی به دانشكدة علوم اجتماع١٣۵١ بود آه در سال ١٣٢٧

 .ديآ ی آشور به حساب میران و از مفاخر ارزندة علمي ایانگذار و پدر علم جامعه شناسي بنیقيدآتر صد

د و سپس به وزارت آشور ي به سمت وزارت پست و تلگراف و تلفن رسیقي دآتر مصدق ، دآتر صدی آار آمدن دولت ملیبا رو

د قرار ير شدي آه به همراه او به جنوب داشت تحت تاثی شاه هم در سفرید آه حت دانشمند و وارسته بوی فردیاو به حد.منصوب شد

 !  برگشتمی رفتم و آیدم آين سفر من نفهميگرفته و سخت مجذوب او شده بود و به همكارانش گفته بود در ا

 با دآتر مصدق ی را همكار خودین افتخار زندگي خود، برتریرغم تمام افتخارات علميفتگان مصدق بود و علي از شیقيدآتر صد

ت يد خود و دآتر مصدق حماي مرداد و پس از آن هم همراه دآتر مصدق بود و در دادگاه هم با آمال شجاعت از عقا٢٨دانسته و در 

 در یقيدآتر صد.د يگو ی صداقت سخن می ندارد و از روی به آسید و نه طمعي امیم، نه به آسي بیآرده و اعالم آرد آه نه ازآس

 دوم شد و آنها یل جبهة مليل شد تا به مرور منجر به تشكي در منزل او تشكی جلسات١٣٣٨ از زندان آزاد شد و از سال ١٣٣٢اد خرد

 یقي پر شور دآتر صدیه آه با سخنرانيدان جاللي در مینگ بزرگ صد هزار نفريتي می هم در دربار تحصن آردند و با برگزاریمدت

ن ي به زندان افتاد و در نخستیقير دآتر صدي ت٣٠ مراسم یپس از آن متعاقب برگزار. ابراز وجود آردند یتوام بود آنها به نحو مناسب

.  نداشتیت چنداني تا انقالب فعال١٣۴٢ور ي از زندان در شهری بازهم به زندان افتاد و پس از آزاد١٣۴١ ی در دیآنگرة جبهة مل

د و از او درخواست ي را به حضور طلبیقيده بود شاه عاجزانه دآتر صدي رسیكه اوضاع آشور به مراحل بحراني هنگام١٣۵٧سال 

ا در ي به شاه اعالم آرد آه در اثر الطاف او در گذشته یقيدر آن جلسه صد.آرد تا با به دست گرفتن قدرت اوضاع آشور را آرام آند 

و شاه به او گفت آه . ن امروز حاصل شاه شده استجه آيا در حصار اطراف او توسط ساواك در خانه و دانشگاه بوده آه نتيزندان و 

دن نام مصدق بدنش به لرزه ي با شنیقيآه دآتر صد... افتاد یال هائيم اما مصدق به فكر و خيارات نداديمگر ما به شما و مصدق اخت

اه گفت شما در عوض ده بوده و به شي شاه ندی برایالي بزرگ و وارسته عنوان آرد آه هرگز خواب و خیافتاد و مصدق را مرد

 به یقيدآتر صد  در آن هنگام... د وي آردیران را از هرچه مرد آزاده و وطن پرست بود خاليح داده و ايداها را ترجيها و هو یزاهد

جة آن است يط نتين شراين موضوع را درك آرده بود با اذعان به آنكه گذشته پر از خطا بوده و اي شده بود و شاه آه ایشدت عصبان



 ماندن در یشنهاد نمود آه شاه ضمن باقي پس از چند روز پیقيت دآتر صديدر نها... بكند ینده فكري آی خواست برایقيز دآتر صدا

ط ين شراي ملت را بازگردانده و مجرمان را مجازات آند آه چون ای هایي سلطنت واگذار آند و دارایارات خود را به شورايآشور اخت

 را آه ممكن بود منجر به بهبود ین بختيل دولت اعالم آرد و شاه آخري انصراف خود را از تشكیقيدآتر صدمورد قبول شاه واقع نشد 

 ی مرآزیت شورايرفت و به عضوي نپذیچ سمتيرغم دعوت مهندس بازرگان هيپس از انقالب هم استاد عل. اوضاع شود از دست داد

 در تهران ١٣٧١بهشت ي ارد٩ آرد و در یري آناره گیاسيت سيل و هر فعای از جبهة مل١٣۵٨ در سال ی درآمد ولیجبهة مل

 . درگذشت

 : ن شعر را سروده بودي داشت در مراسم چهلم او ایقي به دآتر صدید پروانه فروهر آه سالها ارادت خاصيشادروان شه

 ... آنمی تو باور نمیبرا     ستنيمن ن     خردمند پر من      شب شكنیا     فانوس راه شو

 ...نشر علم و/ یف عبدالرضا هوشنگ مهدويتال/ اران دآتر مصدق يسرنوشت : منابع  
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