
 

    "مصدق محمد دکتر از نشده منتشر نامّه سه"  : ُگلبن محمد        

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

 

59 

  خاطراتِ  خانه ی زندگان:منشين بهار 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١۵۵  
  »سه نامّه منتشر نشده از دکتر محمد مصدق « : محمد ُگلبن 

   )٣٠ و ٢٩بخارا ، شماره  ( 

 
 باصفحه بندی دوباره 

 
 باسرودهايی از

سيمين بهبهاني   •
 دلم گرفته، اي دوست!...

جالل خالقي مطلق   •
سوگ الله و الدن 

شرف الدن خراساني   •
فرشته - انسان 

منصور اوجي   •
آن همه نسيم سحرگاهي 

اديب برومند   •
شكايت از اوضاع عمومي 

سيروس شميسا   •
چشم هايي كه ديگرحدودي  

نوذر پرنگ   •
جنگل پر آسمان خراش  

بيژن ترقي   •
تمنا 

     و... 

 
ا بخار30 و 29شماره   

محمدعلي موحد   •

 سايه سهمگين سركوب

عزت اهللا فوالدوند   •

نظر توين بي درباره تاريخ 

انور خامه اي   •

بررسي از ديدار خويشتن 

ايرج افشار   •

تازه ها و پاره هاي ايرانشناسي 

همايون صنعتي   •

ايران در جغرافياي استرابو 

عبدالحسين آذرنگ   •

علي دشتي 

صفدر تقي زاده   •

پست مدرنيسم از كي آغاز شد 

مظفر بختيار   •

مهماني واژه ها 

علي بهزادي   •

شاعري كه الهه شعر را.. 

ثمين باغچه بان   •

سه نوشته به ياد صبحي 

هرمز همايون پور   •

ياد گذشته ها 

بهرام بياني   •

ايران در بازي بزرگ 

اسماعيل جمشيدي   •

چند يادداشت خواندني 

  عمران صالحي   •
ه
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   محّمد ُگلبن

  

  

مصدق «ها به خط و مهر  ها و اوراق پراآنده نگارنده سه پاآت موجود است آه عنوان نامه در ميان نامه
هر سه پاآت را دآتر مصدق به . شناسم آه خط و مهر را آامًال مى. يعنى دآتر محمدمصدق است» السلطنه

نامه اول خطاب به . فرمائيد زير مطالعه مىنامه اول ودوم آه در . صدرالممالك و امجدالسلطان نوشته است
نامه سوم آه عنوان . اند داشته امجدالسلطان است و نامه دوم از عنوان نامه پيداست آه به صدرالممالك مرقوم

يك صفحه آن به خط امجدالسلطان و صفحه دوم آن به خط دآترمصدق . پاآت و مهر مصدق السلطنه را دارد
صدرالممالك خت . ز نظر شناخت شخصيت دآتر مصدق قابل توجه و تعمقاست آه بسيار جالب است و ا

صدرالممالك و امجدالسلطان هر دو ازرجال معروف شهرستان قزوين . شخصيت دآتر مصدق قابل توجه و تعمق
مشاغل را  اند و اين اند آه در دوران قاجار به علت قرابت با شيخ االسالم قزوين داراى مشاغل مهمى بوده بوده
هايش در  اند آه مردى چون دآتر مصدق در نامه اند آنها رجالى بوده  اواسط دوران پهلوى اول حفظ نمودهتا

ها از محلى ارسال  اّما نامه. ها معلوم نيست دهد محل ارسال هيچكدام از نامه نشان مى مقابل آنها فروتنى
به زيارت بايزيد بسطامى هاى جمعه به بسطام  شب بنده«اند  شده است آه دآتر مصدق ذآر فرموده

خان  هر وقت ميرزا حسن دار بود و بخصوص  امجدالسلطان سالها معاونت وزارت عدليه را عهده)١(»روم مى
صدر ديوانخانه آه معلوم . مشيرالدوله در رأس وزارت عدليه بوده امجدالسلطان معاونت او را داشته است

ى پايانى خدمت خود را در رياست عدليه آاشان و امجدالسلطان سالها. داراى چه مقامى بوده است است
در اين نوشته نظر ما در . نطنز سپرى آرده است صدر وامجدالسلطان هر دو از خاندانهاى معروف ايران هستند

هاى دآتر مصدق را به خوانندگان معرفى آنيم  آه نامه مورد معرفى و شناخت اين خاندان نيست در نظر است
و تاريخ ما گنج باد آورد   چون مصدق، دهخدا، مشيرالدوله به دست آيد براى فرهنگچرا آه آنچه از رجالى

هاى دآتر مصدق را تا به حال نويسنده و محقق فرزانه آقاى محمد  دو مجلد از مجموعه نامه. است
وشى گردآورى و چاپ و نشر آرده است اميد است آه اين راه را ادامه دهد و آنچه را آه در گوشه فرام ترآمان

  . مجلدات ديگر براى ملت ايران به ارمغان بگذارد مانده باز پيدا آند و به عنوان

  : متن نامه اول

السلطنه دامت شوآتها  اگر چه بعد از تشريف بردن حضرات يعنى سرآار عليه عاليه خانم احترام. قربانت گردم«
 رااطالع داده بودم و قرار بود پس از ورود با اينكه حرآت آنها را تلكرافًا عرض آرده و با پست هم شرح حالشان

توسط حضرتعالى و امروزه يازده روز است تشريف  يعنى به. به طهران سالمتى خودشان را مرقوم فرمايند
است و نه از جانب آقاى مصباح حضرت و خيلى متوحشم انشااهللا تعالى  اند نه از حضرتعالى خبرى رسيده آورده

البته شرح خدمتگزارى فدوى را هم حضور باهرالنور عالى عرض . اند دهآه به سالمتى وخوشى وارد ش
خود  حتى چند نفرى آه طلب داشتند عالوه از آنچه را آه. اندآنچه را آه از فدوى برآيد مضايقه نكردم آرده

بدهى داشتند آه  فرستاده بودند تقريبًا سى و سه تومان و پنجهزار پنجشاهى سواى ده تومان پول مرآب
برحسب حواله خود حضرت عليه  خواستند جلوى اسبابشان را بگيرند بنده ديدم خيلى بد است آاران مى طلب
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و قرض آرده پرداختم و قرار شد آه قبض خانم را  آه با پست قبل حواله شده خدمت حضرتعالى ارسال داشتم
احبان پول طلب خودشان تاآنون خبرى نرسيده است و ص. فرمائيد بفرستم خدمت جنابعالى آه وصول و ارسال

. نمايند ازحضور مبارك مستدعى هستم آه زودتر آن دو فقره پول را گرفته التفات فرمائيد را مطالبه مى
آنم با اين همه زحمات و خدماتى آه وقت حرآت بنده نسبت به حضرات آردم سكينه  مى محترمانه عرض

اند به  آورده بدون هيچ عنوانى همراه خودشانصبيه خدمه بنده را آه به سن نه سال است سرآار خانم  نام
. خودت هم بيا به طهران طهران، يعنى به مادرش آه آلفت بنده است فرموده بودند دخترت را بما بده ببريم

حاال از شبى آه اين دختر را . اند آورده مادر دختر رودرمانده بود آنها هم مفت خود دانسته دختر را به طهران
    اند مادرش شب و روز آه و ناله وردهحضرات به طهران آ

قرارى دارد حتى خدمت حضرت حجةالسالم آقاى مير مطلب و آقاى آشيخ احمدهم از بنده  آند و بى مى
اند و به  اسم و رسمى برده مصباح حضرت بدون هيچ) متن خانه وادة(شكايت آرده بودند آه دختر مرا خانواده 

 خواستم تلكراف آنم ازعرض راه برگردانند ديدم خوش آيند نيست بنده. رئيس عدليه هم شكايت آرده است
مقرر فرمايند آن دختر را به توسط يكنفر . آنم عالى عرض مى اين است آه حاال تفصيل را حضور مبارك حضرت

مسافرى آه عيال داشته باشد هرچه زودتر بفرستيد آه نزد خانواده بنده از دست آه و ناله مادر اين طفل 
  . ردمآسوده گ

صورت جزء آن را  يك فقره هم يكصد و يازده تومان طلب جناب آقا سيد محمد عليخان معاون ماليه است آه
زاده وجناب محتشم الدوله سر آرده سوار  آن صورت را جناب آقاى امين. بايست قبل حضور مبارك فرستادم

ت آقاى مصباح حضرت اين طلب را در وقت حرآ اند آه جناب آقاى آقا سيد محمد عليخان اينجا تصديق آرده
حضرت هم اقرار داشتند و به جناب آقا سيدمحمد عليخان معاون ماليه  نمودند جناب آقاى مصباح مطالبه مى

دهم و اّال از طهران برات  روم طهران اگر مراجعت آردم مى گيرى نكنيد مى گفته بود حاال ندارم وشما سخت
دهندهر چه  آرده و جلوگيرى ننموده بود حاال چنانچه اقرار دارند و مىفرستاد اين بيچاره هم انسانيت  خواهم

دارى  وزارت ماليه و خزانه اقرار ندارند به حرف حسابى جواب بنويسند آه پس فردا به. زودتر خودشان بفرستند
 ديگر حاال. در باب مالهاشان هم ازبنده همينقدر راپورت دادن بود. شكايت نكنند آه شخص داغ باطله بخورد

  . بسته به اقدامات خودشان است

ماآان آماآان شب وروز گرفتار مداخله . از حالت و گزارش و وضع زندگانى خودم بخواهيد همان است آه بوده
مجال به عدليه . آه متصل مشغول رسيدگى به امورات حقوقى وجزائى است. آقاى نايب الحكومه هستم

قدرى بيچاره با يك . آند شود ابدًا اعتنا نمى  عدم مداخله صادرمىدهد هر قدر هم آه از مرآز تلكراف در نمى
تواند پانزده تومان الى بيست  آخر محلى آه مى. مشت عيال و اطفال و اين همه مخاطرات ومحظورات است

  . رسد مى تومان حقوق به فدوى

دوله روحى فداه به خطمبارك خودشان به آقاى چند روز قبل بندگان حضرت مستطاب اجل اشرف آقاى مشيرال
آارهاى خودتان او را طرف شور و مشورت  امير اعظم توصيه فرموده بودند آه بايد قدر فالنى را بدانيد و در آلّيه

هاى  فشنگ. اميدوارم آه بعدها نتيجه خوب و خوش بدهد.قرار بدهيد زيرا آه او از خود ما است و دلخواه شما
مستدعى هستم زودتر التفات . آيد روزه آدم مخصوص به طرف خراسان مى و حال اينكه همهمرحمتى نرسيد 
  . با آمال افتخار و منت حاضرم. خدمت و فرمايشى آه باشد مرقوم فرمائيد فرمائيد هرگونه

    نامه دوم

 چه عرض آند اگر. رساند مى حضور مبارك حضرت اشرف آقاى صدرالممالك روحيفداه عرض فدويت و چاگرى
فدوى هيچوقت مراحم حضرت اشرف را از نظر  فرصت نداريد جواب عرايض پير غالم را مرحمت فرمائيد ولى

طلبم و بقاى وجود  روم خدمت بايزيد بسطامى همت مى آند مخصوصًا هر شب جمعه راآه مى فراموش نمى
بى براى حضرت اشرف فراهم آنم آه خداوند در اين آخر عمرى اسبا مبارك را از خداوند خواهان ودرخواست مى

  . محتاج به اين دوره نباشد نمايد آه
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جنابعالى فرستادم آه  مختصر عريضه حضور مبارك حضرت اشرف آقا روحى فداه عرض آرده و لفًا خدمت
خدمت حضرت آقاى عدل الملك معاون وزارت  اگرچه گاهى مختصر عريضه. برسانيد جواب گرفته مرحمت فرمائيد

ولى محض از براى خدا . نمايم صفحه خاطر مبارآشان را مسبوق مى آنم و از اوضاع اين  مىجليله داخله عرض
اگر مالقاتشان فرموديد وموقعى به دست آيد بفرمائيد تا زود است يك فكرى براى اين صفحه بفرمائيد و اال 

تواند   طفل ديگر نمىزيرا آه اين. متوالى و به خاك استرآباد در قونسولخانه خواهند رفت اهاّلى به ُآّلى
صفحه را منظم نمايد چشم تمام مردم ارازل و اوباش و اشرارى آه دور و برش جمع بودند وحاال دور خودش  اين

  تواند جلوگيرى آند  ديگر نمى. اند به روى خودش باز آرده است جمع شده

  

است آه خاطر  دانم آه حضرت عالى مثل حضرت آقاى محتشم السلطنه يك راهى با خدا داريد اين چون مى
ديگر اينكه امروز صبح  عرض. مبارك را مسبوق مينمايد آه هر گاه موقعى به دست آمد مذاآره بفرمائيد

فدهزار پول آنف از جناب آقاى مصباح خواستم بروم بسطام زيارت و خدمت آقا برسم يك نفر آمد مبلغ ه مى
فحش دادم آه وقت رفتن چرا مطالبه نكردين گفت  خيلى ُخلقم تنگ شده به مرديكه. آرد حضرت مطالبه مى

من بد گذشت اگر مالقات فرموديد بفرمائيد آه اين هفده هزار  محض اينكه شما نگذاشتى باالخره خيلى به
خدمت آقايان عظام خودم فردًا . بدهند يا حواله نمايند بنده بدهمچيزى نيست و بدنامى دارد اگرصحيح است 

هر قسم خدمتى فرمايشى داشته باشند مرقوم فرمايند با آمال منت حاضرم . برسانيد فرد عرض سالم
    تصدق شما ايام عزت مستدام. عرضى ندارد زياده

  

    نامه سوم

پيداست آه اين نامه راامجدالسلطان خطاب . تاس» مصدق السلطنه«عنوان پاآت و مهر نامه به خط و مهر 
به دآتر محمد مصدق نوشته است و مصدق در صفحه مقابل جواب او راداده است اصل نامه امجدالسلطان و 

  . جواب دآتر مصدق را به او در زير مطالعه ميفرمائيد
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  ياهو 

تصدقت شوم اميدوارم انشااهللا تعالى مزاج مرحمت امتزاج مبارك قرين صحت واستقامت و مصون از هر نوع 
قرين اشرف بندگان حضرت مستطاب اجل  ضمنًا تصديع ميدهد ابالغى از طرف. آدورت و ماللت خواهد بود

نقد و سى خروار جنس اضافه مواجب و دويست تومان  اشرف امجد اتابك اعظم مدظله صادر شده است آه
از . شود اينك ابالغ را لفًا تقديم نموده آه از مالحظه شريف بگذرد خانوارى به مخلص از محل صحيح داده

  . اجل عالى را درباره خود ميدانم آه بحمدالّله تعالى بسرحد آمال است آنجائيكه الطاف مخصوص

باشم مبلغ و مقدار معروض فوق رااز متوفيات صحيح  مستدعى مىلهذا با آمال اميدوارى بعد از فضل خداوند 
مرحمت حضرتعالى اين مبلغ و مقدار  بالمعارض خراسان محلى به مخلص مرحمت فرمايند آه انشااهللا تعالى به

آه هر . خانه حضرتعالى حاضر است براى تقديم قهوه درباره ارادت شعار برقرار شود و مبلغ سيصد تومان هم
و مقدار سى خروار محل صحيح موجود است با آمال امتنان و تشكر  يره بفرمائيد مبلغ دويست تومانزمان و غ

خانه جنابعالى آسر باشد هر قدر اضافه و سيصد تومان بفرمائيد حاضر  تقديم مينمايم و هرگاه ازتقديم قهوه
جناب اجل  صوص به دست مباركاميدوارم انشااهللا تعالى اين مرحمت مخ. است و بانهايت افتخار بندگى ميشود

عالى درباره مخلص انجام گيرد هرگاه به رأى مبارك قرار بگيرد آه اين مبلغ و مقدارمعروضه را محل صحيح به 
مخلص مرحمت فرمايند دو آلمه مرقوم فرمائيد آه مخلص بااطمينان حاصل نموده حكم او را از طرف باشرف 

وزير دفتر خطاب به حضرت عالى صادر نمايند و با تنخواه تقديمى  حضرت مستطاب اجل اآرم افخم بندگان آقاى
جسارت است و اگر هم . ابالغ حضرت اتابك را بعد از مالحظه اعاده خواهند فرمود انفاد نمايند يقين است آه

  امضاء » .ازحضرتعالى پيشرفت ندارد دو آلمه مرقوم داريد آه خيال مخلص راحت شود

  . است نامه فوق آه تصوير آن را مالحظه ميفرمائيد مرقوم داشتهدآتر مصدق در صفحه مقايل 

خداوندى خدا اين آار از بنده  ام لكن بحق تصدقت شوم اين بنده هيچوقت قصورى در خدمتگزارى نكرده«
اميدوارم فرمايش ديگرى . عريضه جسارت آنم چون حالت نداشتم نتوانستم درست به عرض. پيشرفت ندارد

. اين نامه از نظرشناخت خوى و خصلت دآتر مصدق بسيار ارزنده است» ...نجام آن برآيمشود آه از عهده ا
حتى دآتر مصدق نامه امجدالسلطان رابا زيرآى جزو اسناد خود نگاه نداشته است و نظر خود را در صفحه 

به ديگران روان بزرگانى چون دآتر مصدق شاد آه . است آه مالحظه فرموديد مقابل همين نامه اعالم داشته
  . درس آزادگى دادندوالسالم

  


