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 «اریخی اوهای تق، نگین سیاست ایران و نطقدکتر مصد»

 مکّیحسین 

 مجموعا « او یخیتاار یهااو نطق یرانا یاستس یننگ ،دکتر مصدق»کتاب  

ارائ  شده  یمل یدکتر مصدق است ک  در مجبلس پنجم و ششم شورا هبییسخنران

 یا با  دل یبفتناد،اداما   1307آغبز و تاب  1302است. مجبلس پنجم و ششم، ک  از 

حکومات از ابجابر با   ییرتغ  بود، از جمل یربب آن درگ یرانک  جبمع  ا یاوضبع خبص

کا  در  یب  موضاوعب  و ماابل  یبفتنلذا دست  گذراند،یرا م یایژهو یطشرا یپهلو

 یخاز تابر یکتب  ک  برگا یناست. ا یتحبئز اهم یبربس شدیدو مجلس عنوان م ینا

هم عصر دکتار  یبسیس هبییتاز شخص یکی ی،مک یناست توسط حس یرانمعبصر ا

 تحات عناوان 1324ببر در سبل  یننخست یاثر برا ین. ااستشده  یمصدق، گردآور

در  یگارمنتشر شاده باود، پاس از آن دوبابر د« او یخیتبر یهبدکتر مصدق و ناق»

ببر در سابل  ینچهبرم یبرا یزاست. اکنون ن یدهب  چبپ رس1364و  1358 یهبسبل

سابل  در( یمکا ینک  گردآورنده )حس یادم ب  همراه مق یدان،انتشبرا  جبو 1398

 بر چبپ سوم آن نوشت  بود، آن را ب  چبپ رسبنده است. 64

 معرفی تخصصی و تفصیلی

در  یهابنک  در آن زمابن در روزنبما  ک یو شرح یدگبهچند سار د یکتب  ط یشده است. در ابتدا ینکتب  در چند بخش تدو ینا

در آن  یهابنروزنبما  ک یرماد یاسمت ب  الم نوشبد )ع دالرحمن فرامارز ینآمده است. ا ،یدهاثر درج گرد یندر مورد ا 1324سبل 

کتاب  اارار گرفتا   یساندهدر ادام  کتب  دو مقدما  از نوکتب  و دکتر مصدق است.  ویسندهگون  از کتب ، نمدح یفیزمبن( و توص

از کتب  را با  خاود  یبدیتر بوده و بخش زک  مفص  ( بوده و مقدم  دوم1324است، ک  مقدم  اول مربوط ب  چبپ نخست کتب  )

خود بب  ییابتدا ب  آغبز آشنب یمقدم  مک ین. در ات( ب  آن ملحق کرده اس1364در چبپ سوم ) یمک یناختصبص داده است، را حس

نبما ، باب  یسدساتنو یر)دکترمصدق( را، همراه بب تصو ینبم  از و یندکتر مصدق و نوع ارت بط خود بب او پرداخت  است و سپس چند

بب دکتر مصادق را  بطدر دوران ارت  یشخو یهبیتعملکردهب و مسئول یسر یکپس از آن،  یدر کتب  ارار داده است. و یحبتیتوض

در دو بخش کوتابه  یسندهمقدمب  نو ینانتقبدا  بوده است. پس از اتمبم ا یدفبع از خود در مقبب  برخ یشرح داده، ک  در وااع نوع

 یهبناق هب،یعملکردهب و آثبر دکتر مصدق پرداخت  است. در ادام  بب شروع متن سخنران یبرخ هب،یتفعبل ی،از زندگ یتصرشرح مخ
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 ییارهب بب موضوع جلس  تغیسخنران یندر مورد موضوعب  مختلف آمده است. ا یمل یمصدق در دو مجلس پنجم و ششم شورا تردک

بحار خازر، اارارداد  یال شدارسی،  1919 چون ارارداد یدر مورد مسبئ  مهم یگرد ینعنوان سخنرا 23سلانت آغبز و پس از آن 

هاب را ارائا  داده یساخنران یاناست، ک  در غبلب موارد شخص دکتر مصدق ا یدهکتب  افزوده گرد یب  محتوا ،و... یال گمرک و ش

 پرداخت  اند. یسخنران یراددکتر مصدق ب  امابلب  یالدول  در راستبوثوق یبچون مدرس و  یگریموارد افراد د یدر برخ یباست و 

 نقد تحلیلی

از فعابنن معارود در عرصا   یکی ی،مک یناست ک  حس یاثر مهم« او یخیتبر یهبو ناق یرانا یبستس یندکتر مصدق نگ» کتب 

است کا   یزمبنمصدق مربوط ب  هبی سخنرانی یآورنگبرش کتب  و جمع یخکرده است. تبر ینو تدو یسده حبضر، گردآور یبستس

بود.  یشهبیبستس یش ردمصدق در پ یمبنبنپهم ترینیکاز نزد یکیشخص هنوز  ینو ا ودب یفتبدهن ییو مصدق جدا یمک ینهنوز ب

 یکایواضح و م ارهن اسات. عاالوه بار نزد یخی،ب  وااع  تبر یسندهنو یکیکتب  ب  لحبظ دست اول بودن و نزد ینا یترو اهمیناز ا

 ینبر ارزش مابلب منقول کتب  افزوده است. اماب در عا نیز یبستعبلم س یو مکبن رخداد، اشراد او ب  سبزوکبرهبب  زمبن  یسندهنو

 یساندهنو یک یطشرا توانیم یاز حوادث آن روزگبر، ب  سخت یبریدر بس یسندهبودن نو ی در نظر داشت ک  ب  خبطر دخ یدحبل بب

اسات کا  گردآورناده، صاد  ینا خوردیک  در مابلع  کتب  ب  چشم م یانکت  ینم بحث، نخست یناز ا ی. جدایدطرد را از او دیب

بخش ک  تحت س  عناوان مقدما  آماده  یناز کتب  اختصبص داده است، امب در ا یاز مقدم ( را ب  شرح مقدمبت یصفح  اول )بخش

نگابرش  یخیراجع ب  بستر تابر یآگبه یچو خواننده کتب  هر ینروند نگبرش کتب  نشده است، از ا یبو  یخب  تبر یااشبره یچاست ه

 ینبش یتب حد توانیم یمک ینمسئل  را در مورد حس ین. ال ت  ایببدینخست نم ینگردآورنده آن در هنگبم تدو یهبیدگبهکتب  و د

کتب  را در زمبن حبضار با  چابپ  ینک  ا یزن یداندانست، امب متبسفبن  انتشبرا  جبو یو یب و س ک ادب یفلأاز نوع نگبرش زمبن ت

است ک   ییمسئل  تب جب ینآن را ب  چبپ مجدد رسبنده است. وضوح ا ین ،زم یندر ا یحبتیگون  توض یچبدون اضبف  کردن ه رسبنده

مقدم  مرباوط با  چابپ ساوم  ینک  ا ی( ث ت شده است، در حبل1398کتب  تحت عنوان مقدم  چبپ حبضر ) ینمقدم  سوم در ا

آن را آورده اسات. سا ک نگابرش  ینبرا اصالح کند ع عنوان ینا یک  حت ینبدون ا یزن یر( بوده است، و نبشر چبپ اخ1364کتب  )

 یانو در ا یساتمالاب مشاخص ن ینادهاز موارد گو یبریاست و در بس یبن و عبم یاروزنبم  یب کتب  ب  صور  ادب یندر ا یسندهنو

با   یبید،از آنهب ب یکهر  یدر ابتدا یحیتوض یچه ینک اند را بدون اارائ  شده جلسدکتر مصدق ک  اکثرا در صحن م یهبناق ین زم

 یساندهاز دکتر مصدق آمده اسات، نو یاک  مقبل  ییدر جب موارد، مثال یوار و پشت سر هم آورده است. ال ت  در برخصور  روزنبم 

اسات،  یا از هرگونا  تحل یصرد و عابر یفب  صور  توص ب کت یبنب یوهاست. ش آن ارائ  کرده یادر ابتد یمختصر یبربس یحتوض

دکتار مصادق  یفاب و تأل یمختصار با  زنادگ یبراند ب  صاور  بساک  پس از مقدمب  کتب  ارار گرفت  یعالوه بر آن دو بخش اول

کا   نماودیم زمن یکتابب ینچنا یک  ااتضب یدر حبل یرد،گیاو در مجلس در بر م یهبحجم کتب  را ناق یشترو ب یبفت اختصبص 

از  ینکا باب وجاود ا هابینارائ  شود. عالوه بر هما  ا هبیسخنران ینا یندهگو یتو شخص یدعقب ی،در مورد زندگ یکبف یحب ابتدا توض

 یگریافراد د ین سخنرانمت یدر موارد یول ،شودیدکتر مصدق در مجلس را شبم  م یهبک  تنهب ناق یداستپ ینعنوان کتب  چن

 است. یدهنق  گرد یزو مدرس ن  چون وثوق الدول
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