
تیر و مرداد 1399      شماره اول          111 پارلمان

سلوک )نامه امام محمد غزالی به عین القضاه 
همدانی(. تنها نقطه تاریک زندگی حاج سید 
یا  مــدیــره  هیئت  در  عضویت  تقوی  نــصــراهلل 
دادگاه  که  بود  دوم  مشروطه  انقالب  شورای 
انقالبی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم 

کرد. اعدام شیخ فضل اهلل نوری را صادر 
سال  در  او  ــدر  پ ایـــروانـــی،  محمدرضا  شیخ    -3

آن  در  که  ــروان«  »ایـ به  تبریز  از  قمری   1295
کرد. او در  روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت 
سال 1255 یا 1257 شمسی در ایروان به دنیا 
آمد. تحصیالت مقدماتی را نزد پدر انجام داد 
عتبات  به  سپس  و  تبریز  به  سالگی   12 در  و 
نیز در عتبات  عالیات رفت و حدود 24 سال 
به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد 
رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. 
بازگشت  ایران  به  وی در سال 1298 شمسی 
در  و  شد  ــاف  اوق کل  رییس   1299 ســال  در  و 
سال 1300 به همراه شیخ محمدحسن یزدی 
ع پرداخت. وی در  کم شر به قضاوت در محا
نوین  دادگستری  به   1306 سال  اردیبهشت 
شد  ع  شر کم  حا رسمی  صورت  به  و  پیوست 
و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز 
انجام وظیفه می کرد و پس از آن رییس شعبه 
که سال  سوم دیوان تمیز شد و تا سال 1319 
همین  در  بــود  سالگی   64 ســن  در  او  وفــات 
مرجع  وی  ــرد.  ــی ک م وظــیــفــه  انــجــام  منصب 
تدریس  نیز  مـــروی  مــدرســه  در  و  بــود  دیــنــی 

می کرد.
عالم،  به  معروف  فیروزکوهی  علی بابا  شیخ    -4

در  شــمــســی   1251 ــا  یـ  1250 ــال  ــ س در  وی 
علمای  از  او  خــانــواده  آمــد.  دنیا  به  فیروزکوه 
را  دین بودند. وی تحصیالت مقدماتی خود 
را در حوزه های علمیه  آن  و  کرد  آغاز  پدر  نزد 
ادامــه  را  خــود  تحصیالت  اصفهان  و  تــهــران 
او مرحوم سید  بزرگ  استاد  اصفهان  در  داد. 
با  علی بابا«  »شیخ  بود.  درچــه ای  محمدباقر 
با  و  بود  هــم درس  بروجردی  آیــت اهلل  مرحوم 
قوی  حافظه  خــود  بــروجــردی  مرحوم  که  آن 
ــوارد از  ــ ــا ایـــن هــمــه در بــســیــاری م داشــــت، ب
وی  می گرفت.  کمک  بابا  علی  شیخ  حافظه 
اصفهان  حوزه  اساتید  از  اجتهاد  اخذ  از  پس 
به  و  به نجف رفت  از جمله مرحوم درچه ای 
عتبات  مراجع  و  علما  از  و  پرداخت  تحصیل 

ــرد و ســپــس به  کـ ــازات مــتــعــدد دریـــافـــت  ــ اجـ
سپهساالر  مدرسه های  در  و  بازگشت  ــران  ای
ــروی بــه تــدریــس پــرداخــت. وی ابــتــدا به  و م
در  و  کــرد  استعفا  سپس  و  رفــت  دادگــســتــری 
به  منقول  و  معقول  و  حقوق  عالی  مــدرســه 
تدوین  کمیسیون  در  وی  پرداخت.  تدریس 
»فیروزکوهی«  داشت.  عضویت  مدنی  قانون 
حافظه ای  و  بــود  دانشمند  و  مهذب  مــردی 
قواعد  و  اصول  و  فقه  بر  و  داشت  قوی  بسیار 
کتابی نیز در اصول  فقه تسلط بسیار داشت و 
که به چاپ رسیده است.  و قواعد فقه نوشته 
وی تألیفات دیگری هم داشت و سرانجام در 
و در  تهران درگذشت  سال 1327 شمسی در 

ک سپرده شد. کربال به خا
ــاد »شــیــخ  ــ ــهــرانــی، دامـ ــاظــم عــصــارت ک 5-  ســیــد 

فلسفه،  مسلم  استاد  و  فیروزکوهی«  علی بابا 
را در  فرانسه  زبــان  بــود.  عــرب  ادبــیــات  و  فقه 
و  گرفت  فــرا  اساتید  بهترین  نــزد  دارالــفــنــون 
نیز  را  مدتی  شد.  آشنا  فیزیک  و  ریاضیات  با 
با  و  گــذرانــد  فرانسه  »ســوربــن«  دانــشــگــاه  در 
از  یکی  وی  کرد.  پیدا  آشنایی  جدید  فلسفه 
دانشگاه  و  حوزه  استاد  و  برجسته  روحانیون 
مثل:  فعلی  نـــام آور  اساتید  از  بسیاری  و  بــود 
دکتر  جاللی نائینی،  محمدرضا  سید  دکــتــر 
دکتر  فــروزانــفــر،  بدیع الزمان  محقق،  مهدی 
جمله  از  بودند.  او  گرد  شا نصر  سیدحسین 
اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت 
اصفهانی، میرزا محمدتقی شیرازی، آقا ضیاء 
و  بــودنــد  یـــزدی  محمدکاظم  سید  و  عــراقــی 
وی  ــت.  داش مطلق  اجتهاد  ــازه  اج ایشان  از 
ــه  ــود«، »رســال ــ تــألــیــفــاتــی مــثــل »وحــــدت وجـ
بداء«، »اجابه الدعا فی مسأله البداء«، »علم 
در  »شزراتی  کریم«،  قرآن  »تفسیر  الحدیث«، 
گذاشت. تولد او  جبر و اختیار« از خود بر جای 
در سال 1264 شمسی در تهران بود و وفات او 

در دی ماه سال 1353 شمسی اتفاق افتاد.
از  نــیــز  ــراف(  ــدراالشــ 6-  ســیــد محسن صـــدر )صــ

فرزند  وی  بود.  مدنی  قانون  تدوین کنندگان 
میرزاحسین و در سال 1247 شمسی )1289 
اهل  همه  او  خــانــواده  ــد.  آم دنیا  بــه  قــمــری( 
ابتدا  از  بود.  نیز مجتهد  او  بودند و خود  علم 
یعنی از سال 1284 شمسی به عدلیه پیوست 
محکمه  ــیــس  ری شــمــســی   1288 درســــال  و 

 1289 ــال  سـ در  و  شــد  خـــراســـان  اســتــیــنــاف 
در  و  شد  تمیز  عالی  دیــوان  مستشار  شمسی 
سال 1299 رییس شعبه دیوان تمیز شد و در 
ریاست  در  نیز  دادگستری  جدید  تشکیالت 
سال  در  او  گــردیــد.  ابقا  کشور  دیـــوان  شعبه 
انتظامی قضات  رییس دادگاه  1307 شمسی 
شد و در سال 1309 دوبــاره به ریاست شعبه 
یکی  گشت. وی دوبار  کشور منصوب  دیوان 
وزیر   1315 ســال  در  دیگری  و   1312 ســال  در 
از   1322 سال  در  سرانجام  و  شد  دادگستری 
رییس  و  سناتور  و  شد  بازنشسته  دادگستری 
گشت و در همین سمت در سال  مجلس سنا 

1341 شمسی درگذشت.
افــراد  از  و  نوین  عدلیه  پیشکسوتان  از  وی 
و  متانت  که  بود  مدنی  قانون  تدوین  هیئت  مؤثر 
مرحوم  دوستان  از  وی  بود.  زبانزد  شخصیت اش 
از  و  بــود  تقلید  معروف  مرجع  بــروجــردی  آیــت اهلل 
مرحوم بروجردی نقل شده که فرموده: »شخصیت 
مرحوم  معمواًل  ــت.«  اس صــدراالشــراف  ذات  جــزو 
که می خواست برای شاه  بروجردی پیغام هایی را 

بفرستد توسط صدراالشراف می فرستاد.
در   1258 ســال  )متولد  عــدل  مصطفی  سید    -7

هیئت  غــیــرروحــانــی  عضو  تنها  تــبــریــز(  انــگــج 
ریشه  نیز  او  ولــی  بــود  مــدنــی  قــانــون  تــدویــن 
»میرزا  فــرزنــد  وی  داشـــت.  روحــانــی  پایگاه  و 
»میرزا  دخــتــری  نــوه  و  رکــن الــعــدالــه«  ابراهیم 
ــراد خــانــواده  افـ اغــلــب  بـــود.  احــمــد مجتهد« 
ــدرش  او مــشــاغــل مــهــم قــضــایــی داشــتــنــد. پ
ــراســـان شــد.  ــه عــدلــیــه خـ ــان ــخ ــوان ــس دی ــی ری
دایـــی او »مــحــســن خــان مــشــیــرالــدولــه« وزیــر 
او »حــاج  بـــود. جــد  نــاصــرالــدیــن شــاه  عدلیه 
»حــاج  او  مـــادری  جــد  و  ــاه«  شـ سیدحسین 
میرزا مجتهد« و دایی دیگر او »میرزا جواد« از 
مخالفان  از  دو  هر  و  آذربایجان  بزرگ  علمای 
که از تبار بزرگان بود  قرارداد رژی بودند. وی 
و  کــرد  شــروع  تبریز  در  را  ابتدایی  تحصیالت 
برای ادامه تحصیالت متوسطه به قاهره رفت 
و زبان های عربی، فرانسه، ایتالیایی و روسی 
گرفت و سپس به پاریس رفت  را به خوبی فرا
غ التحصیل  و از دانشکده حقوق این شهر فار
حقوق شد. در سال 1282 شمسی به وزارت 
و  رفت  »عدلیه«  به   1286 سال  در  و  خارجه 
داشت.  حساس  مشاغل  سال  بیست  مدت 


