
پارلمان110      شماره اول      تیر و مرداد 1399

معارف  کل  رییس  ابتدا  و  بست  همکاری  پیمان 
را  »آزاد«  روزنــامــه  شــد.  مجلس  نماینده  سپس  و 
کرد و حزب رادیکال را تأسیس و در انقراض  منتشر 
قاجار و عزل »احمد شاه« در سال 1304 در مجلس 
ح  شورای ملی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود. طر
اعضای  تعیین  حتی  و  مؤسسان  مجلس  تأسیس 
که  آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور 
گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصالحات 
)عاقلی، 1369، ص  کــرد  را شــروع  نظر خــود  مــورد 

.)23
روز  چند  یعنی   1305 ماه  بهمن   27 تاریخ  در 
مجلس  از  داور  عدلیه،  وزارت  به  انتصاب  از  پس 
برای  ویــژه  اختیارات  واحـــده ای  مــاده  موجب  به 
گرفت و بر مبنای  کردن وضع عدلیه ایران  دگرگون 
و  زیــاد  پشتکار  و  دقت  با  بود  گرفته  که  اختیاراتی 
شخصی،  مصاحبه  و  کره  مذا و  مداوم  وقت  صرف 
از  را  قضاوت  صالحیت  واجــد  و  شخصیت  با  افــراد 
معقول  پیشنهاد  هر  با  و  جمع آوری  ایــران  سراسر 
مختلف  مــراتــب  در  می خواستند  کــه  امــتــیــازی  و 
نیز  مصدق«  »دکتر  از  وی  کــرد.  منصوب  قضایی 
کــشــور را بــا حقوق  کــرد تــا ریــاســت دیـــوان  دعــوت 
نصاب  حد  باالترین  از  که  تومان«  »هــزار  ماهیانه 
کــشــور دویــســت و پنجاه  حــقــوق ریــاســت دیـــوان 
در  که  مصدق  دکتر  ولی  بپذیرد  بود،  باالتر  تومان 
آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد 
را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در 

ارتباط بود و به او مشورت می داد.
»عدلیه«  شمسی   1306 سال  اردیبهشت  در 
»ناقص«  طــور  بــه  تــهــران  در  مراسمی  طــی  جدید 
بــرای  کــرد و در همان روز رضــاشــاه  کــار  بــه  ــروع  ش
کاپیتوالسیون فرمانی خطاب به »مستوفی  الغای 
یک  ظرف  را  آن  مقدمات  تا  کرد  صادر  الممالک« 
عدلیه،  وزیر  داور  بعد  روز  چند  و  کند  فراهم  سال 
به  کــاپــیــتــوالســیــون  لــغــو  ــرای  ــ ب را  ایــــران  تصمیم 
دولت های آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس 
که  ســاخــت  نــشــان  خــاطــر  و  کــرد  اعـــالم  اسپانیا  و 
نــوزدهــم  تــاریــخ  در  یعنی  بعد  ــال  یــک س ــر  ام ــن  ای
لذا  شــد.  خــواهــد  محقق   1307 ســال  اردیبهشت 
نوشته  ایران  مدنی  قانون  می بایست  تاریخ  آن  تا 

می شد.
سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در 
تدوین  هیئت   1306 دیماه  دهم  شنبه  سه  تاریخ 

کرد. کار  قانون مدنی منصوب شد و شروع به 

نگاهیبهشخصیتبرخیازاعضایهیئت
تدوینقانونمدنی

1-  سید محمد فاطمی قمی، وی در سال 1252 

شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام »حاج 
تحصیالت  او  ــود.  ب علما  از  نیز  میرزاحسن« 
خود را در قم شروع و در زمینه های مختلف 
از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، 
اجتهاد  به  ریاضیات  و  منطق  عربی،  ادبیات 
سال  در  شد.  سرشناس  مدرسین  از  و  رسید 
1288 شمسی توسط مرحوم »حسن پیرنیا« 
بــرای خدمت دعــوت شد و  وزیــر عدلیه وقت 
قضایی  خدمت  ســال  چهل  قریب  طــول  در 
دیوان  چهار  و  دو  یک،  شعب،  ریاست  خود 
کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو 
بود.  ترفیع قضایی  کمیسیون  شورای ثبت و 
کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم  وی در 
تدریس  نیز  حقوق  عالی  مــدرســه  و  سیاسی 
در »دانشکده   1320 تا   1310 از سال  و  می کرد 
مرحوم  کــرد.  تدریس  نیز  منقول«  و  معقول 
عضو  مــؤثــرتــریــن  شــایــد  و  مــؤثــر  عضو  فاطمی 
ــود و مـــواد جلد اول  ب قــانــون مــدنــی  تــدویــن 
وی  شــد.  تدوین  او  انشای  به  مدنی  قانون 
عالم  دانــا،  منضبط،  جلیل القدر،  مجتهدی 
و نافذالکلمه بود و در طول بیست سال اول 
نگرفت.  روز مرخصی  خدمت خود حتی یک 
او  نگارش  شیوه  ــود،  ب عمل  اهــل  و  کم حرف 
معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول 
قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در 
کاتوزیان« با  تدوین »فرهنگ عربی به فارسی 
کاتوزیان« همکاری  »شیخ محمد علی تهرانی 
کتاب »اسالم  ترجمه  او  آثار  از جمله  داشت. 
و اندیشه ها« نوشته »هانری دوکاستری« بود 
که توسط »زغلول پاشا« به عربی ترجمه شده 
لذا  نــداشــت  فــرزنــدی  فاطمی  مــرحــوم  بـــود. 
همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی 
در  سپس  بیمارستان  ایــن  کــرد.  قم  شهر  در 
ــراب شــد و بــه جـــای آن  تــعــریــض خــیــابــان خـ
به  شد.  ساخته  فاطمی  کودکان  بیمارستان 
که در تدوین قانون مدنی  علت نقش موثری 
عصای  »داور«  پیشنهاد  بــه  ــود  ب کـــرده  ایــفــا 
شد.  هدیه  او  بــه  رضــاشــاه  ســوی  از  مرصعی 

مرگ او در سال 1324 اتفاق افتاد.
اخــوی(  ــادات  )سـ تقوی  نــصــراهلل  2-  حــاج سید 

دیــوان  رئیس  سال ها  و  نــامــدار  چــهــره ای  نیز 
کشور بود. وی فرزند  کل  کشور و یا دادستان 
سید رضا اخوی لواسانی بود و در سال 1241 
پــانــزده  در  و  آمــد  دنــیــا  بــه  تــهــران  در  شمسی 
وی  بــود.  متبحر  علوم  از  بسیاری  در  سالگی 
به  آنــجــا  از  و  لبنان  بــه  تحصیل  ادامـــه  بـــرای 
و  کرد و در فقه  »سامره« و »نجف« مهاجرت 
از  اصول و ادبیات و عرفان به اجتهاد رسید. 
جمله اساتید او شخصیت های معروفی چون 
ابوالحسن  میرزا  آشتیانی،  میرزاحسن  حاج 
میرزاحسن  حاج  و  رئیس المحدثین  و  جلوه 
نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل 
حقوق به اروپا رفت و سپس به ایران بازگشت 
و از همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام 
مدرسه  اســاتــیــد  اولــیــن  از  وی  شــد.  وظیفه 
به  نخستین  دوره هــای  در  بــود.  حقوق  عالی 
شد  انتخاب  ملی  شــورای  مجلس  نمایندگی 
تمیز  دیــوان  در  قضایی  شغل  همان  به  ولــی 
با  را  ملی  کتابخانه  همچنین  وی  بازگشت. 
محمدعلی  مــیــرزا  و  ملک المتکلمین  کمک 
نــاصــری  ــان نــصــره الــســلــطــان در خــیــابــان  خـ
کتابخانه  و  کرد  تأسیس  فعلی(  خسرو  )ناصر 
همچنین  وی  نــمــود.  هــدیــه  آن  بــه  را  خـــود 
انجمن  عضو  و  ایران  فرهنگستان  ثابت  عضو 
تشکیل دانشگاه بود. او در سال 1322 رئیس 
سال  در  و  شــد  منقول  و  معقول  دانــشــکــده 
تهران درگذشت. حاج سیدنصراهلل  در   1326
تــدویــن  ــون مــدنــی در  ــان ق از  گــذشــتــه  تــقــوی 
آیین  قانون  جمله  از  دیگر  قوانین  از  بسیاری 
دادرسی مدنی سال 1318 و قانون تشکیالت 
تــألــیــف هــای  از  نــقــش داشــــت.  دادگــســتــری 
بــیــان  و  مــعــانــی  در  هــنــجــار   - یـــک  اوســـــت: 
فارسی، دو - تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه 
- تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهار- 
پنج  نصیر،  خواجه  اوصــاف االشــراف  تصحیح 
شیعه(،  اخبار  معتبر  )کتاب  برقی  محاسن   -
شش - اشباه و نظایر، هفت - تصحیح دیوان 
و  ترجمه   - هشت  تهرانی،  کالنتر  میرزا  حاج 
شهاب الدین  شیخ  شناخت  رساله  تصحیح 
ــوجــود  ــه ال ــروردی، نـــه - تــصــحــیــح رســال ــهــ ســ
و  ترجمه   - ده  جــرجــانــی،  شــریــف  مــی رســیــد 
افضل الدین  ــامــه  جــاودان ن رســالــه  تصحیح 
تازیانه  تصحیح  و  ترجمه   - یـــازده  کاشانی، 


