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شمار  گرايي و بيداري در جهان به  دورة نوآوري و ملّيعنوان نوزدهم ميالدي به قرن
هاِي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و ادبي و فرهنگي  رود كه در طي آن در زمينه مي

 روح و قلب يك ملّت ستمديده ها كه از  اين نهضت.نمود تحوالت گوناگون رخ
نظير  كرد و توفاني بي  چنان رستاخيز بزرگي در دنيا برپا،سرچشمه گرفته بود

 ايران نيز كه در اين دوره دستخوش. آورد كه مشعل راه كشورهاي ديگر گرديد وجود به
 هاي گوناگون بحرانهاي مختلف سياسي و اجتماعي بود نتوانست از اين انقالب و جنبش

 سرانجام ملّت ايران كه تحت حكومت  وبپوشد خود چشم ورهاي دور و بردر كش
 از خواب ،برد مي سر هاستبدادي و استعماري پادشاهان وقت زيربار فقر و فالكت ب

دست و سخنوران برجسته و دانشمندان و دانشوران  نويسندگان چيره. شد غفلت بيدار
آزادي و   پرداختن و كاشتن تخمدند كه دركر بلند پايه و تجددطلبان شامخي ظهور

  .تندشهاي بيداري در دل مردم ايران سهم گرانمايه دا انديشه
داشت امكان  علّت اختناق و سيستم شاهنشاهي كه رواج هاي چاپ ايران به روزنامه

همين جهت بود كه بسياري از  به. نداشت كه حقايق تلخ روزگار را منعكس بسازند
كشورهاي  درزده  فرار راني از كشور خودشان دست بهروشنفكران و آزاديخواهان اي

كارهاي  بهها در ساختن اذهان تودة مردم ايران  روزنامه انتشار گزيدند و با ديگر اقامت
ميرزا ملكم خان كه در آن دوره بعد از عزل از سفارت در لندن . العاده پرداختند فوق
ميت قانون و عدالت اجتماعي را اه» قانون«نام  هاش ب برد از طريق روزنامه مي سر به
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نگار سرشناس در  مقاالت آتشين و انقالب آفرين اين روزنامه. دكر مردم خاطر نشان به
جويي و اجتماعي و  هموارسازي راه براي افكار نوگرايي و تجددخواهي و عدالت

ي ا ويژهمحبوبيت  زايران ا  بهان ورود شدنوجود قدغن سياسي خيلي مؤثّر افتاد كه با
آميز  اي است كه در آن حقايِق تلخ و فاجعه  ملكم خان آيينهقانونروزنامة . شد برخوردار

  .توان مشاهده و بررسي نمود آن زمان ايران را مي
 ٢٠كردم اين روزنامه تحِت مديريت و سرپرستي ميرزا ملكم خان در  كه اشاره چنان

يافت كه فقط  تشارماهيانه انصورت  هجري در لندن به ١٣٠٧رجب /١٨٩٠فورية 
روي  در هر شماره به.  صفحه داشت٤ها   صفحه بود، بقية تمام شماره٨شمارة اول 

خورد و زير اين  چشم مي به» اتّفاق، عدالت، ترقّي «ةسه كلمو صفحة اول اسم روزنامه 
محلّ صدور اين جريده در دفترخانة كمپاني انطباعاِت شرقي در «روزنامه نشاني كلمات 
اين . هاي بعدي شد اما در شماره. رسد مي نظر به»  در لندن٣٨  نمرةومباردكوچة ل

 زيرا كه بعد از شمارة هفتم تاريخ انتشار ،داشت روزنامه تا چند سال ادامهروشن نيست 
 نوشته است كه در مدت سه و نيم خاورشناس معروف ادوارد براون. نوشته نشده است

ها هم بين پژوهشگران و  در مورد تعداد شماره. ١شد مي انه منتشريصورت ماه سال به
شده   چهل و دو شماره منتشرطبق گفتة محمود نفيسي. نويسندگان اختالف است

 گفتة براون بنابه. ٣و پنج شماره چاپ شد نوشته است كه چهل اسماعيل رايين. ٢است
 چهل و يك شماره را گردآورده هما ناطق. ٤چهل و يك شمارة اين روزنامه وجود دارد

 كه ٣٣ و ٣٢، ١٣، ١٢هاي  در مورد شماره. چاپ رسانده است به مقدمه ةاضاف و به
ها  آيد كه برخي از اين شماره مي نظر به”ظه بشود دستش نيامد نوشته است كه مالح به

ها برخي از مقاالت خود مانند نداي  جاي اين شماره  بهنشده باشد و ملكم اساساً منتشر
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مد مح علّامه. ١“ يافتيمقانونضميمة روزنامة  داده باشد كه با غيره را انتشار عدالت و
  .٢كرده است هاي مزبور اشاره بودن شماره كم بهه زاد تقي اي به  نيز در نامهقزويني

 ملكم خانآن  و مدير قانونمندرجات و مطالب روزنامة   راجع بهعبدالحسين نوايي
  :نموده است ين قرار ابرازبد را دعقيدة خو

 سخت در اذهان مردم مؤثّر واقع قانوناز حق نبايد گذشت كه مطالب روزنامة ”
مطالب اين روزنامه بسيار . لرزانيدرا  تخت استبداد ناصرالدين شاه شد و پاية

وضع استبدادي عجيب و وقايع  ده و روان و عبارت بود از حمالت سخت بهسا
نام دربار و شاه و  اران دولت بهز و تجاوزاتي كه كارگدربار سلطنتي ايران

چون اين سبك تحرير تا آن وقت سابقه نداشت، . دادند مي اعظم انجام صدر
چون ديدند كه مطالبي برخالف شاه و كردند و  برازخواندن آن ا مردم رغبتي به

ل دولت نوشته، اين افسانه كه شاه ساية خداست و امرش اعمو  ردربا
اي شد براي جنبش  االطاعه است از ذهن آنان بيرون رفت و همين مقدمه واجب

  .٣“واژگون ساختن كاخ استبدادو مشروطه 
غ بلّم بود و استبداد و ديكتاتوري شاه ايران ضد علمبردار نهضت قانونروزنامة 

 در مورد روزنامه و مديرش احساسات و ادوارد براون. دهي بوخوا هاي آزادي انديشه
  :نمايد  مطرح ميعبارتاين  عواطف خويش را با

 كه در زبان فارسي و شيوة كالم ميرزا ملكم خان در ساية اسلوب بيان قانون”
لحاظ نتايج حاصله و  النظير بود، بهترين روزنامة فارسي گشت و از عديم

 تأثيرات حادثه داراي مقام و موقعيت تاريخي مهمي در نهضت بيداري ايران
  .٤“باشد مي

 روزنامة قانونز تحرير و فصاحت و سالست دربارة روش نويسندگي و طر
  :كند  چنين ارزيابي مياسرافيل صور
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زبان  بهحال  داند كه از صدر اسالم تا به كس اين جريده را خوانده مي هر”
اشد فارسي، هيچكس بدين فصاحت و سالست كه صرف معني و زبان وقت ب

  .١“قلم روي كاغذ نگذاشته است
كه از نام و عنوانش پيدا و هويداست، بيانگر و   چنان،قانونسر روزنامة  تا سر

هاي سياسي و نيز آزادي زنان است  جويي و انديشه نشانگر شعارهاي بيداري و عدالت
  :طبق نظر فرشته نورايي. كند  را بازتاب ميو تصويري ماهرانه از اوضاع و احوال ايران

 همة طبقات اجتماع است و سبك آن خيلي ساده و روشن و قانونمخاطب ”
 نسبتاً محدود است و از سه موضوع اصلي دايرة مطالب قانون. باشد گيرا مي
ظام حكومت، لزوم اصالح حكمراني و ايجاد عدالت انتقاد از ن. كند بحث مي

 گذشته از .طلبي اتّحاد و اتّفاق و قانون قانوني، تعليمات حزبي و دعوت مردم به
 يكي .دهد مي  چند نكتة اساسي را نيز مورد بحث قراراين مسايل كلّي، قانون

يت طبقة روحاني درپيشبرد هدفهاي ملّي است و موضوع موضوع جلب حما
هاي آن  ترين جنبه يحقوق اجتماعي زنان است كه از مترقّ  بهقانون هديگر توج

  .٢“رود مي شمار به
انگيز و سرشار از احساسات و عواطف  مقاالت و مندرجات آتشين و هيجان

رسيد كه يك موج بيداري و  چاپ مي ين روزنامه بهپرستي در ا دوستي و وطن ميهن
 يكي از ميرزا ملكم خان.  را فراگرفتآورد و سراسِر ايران وجود خواهي به مشروطيت

تأسيس اين   راجع بهقانون بود و در اولين سرمقالة طرفداران و حاميان دادگاه و قانون
  .٣داده است روزنامه توضيح
الفاظ تند و تلخ بيان   را بههمين شماره اوضاع و احوال ايراناز ديگر  نيز در جاي

 هاي ايران رسنديخها و نا راه رويها و نابساماني عدالتي و بي و مطرح نموده است كه بي
سازد كه هيچ دستوري و رسمي دولتي مخصوص و معين نشده  زمان را منعكس مي آن
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عدم   داراي همة نعمات خداداد است، اما اين نعمات و عطايا بانظر وي ايران به. بود
 فالح و برايگويد كه  نيز ميو ست امعني  فايده و بي دادگستري و حقوق انساني بي

  :مثالً. استو دادگاه الزم  ك و ملّت قانونبهبود مل
چيزي كه همة اين نعمات را باطل گذاشته . ايران مملو است از نعمات خداداد”

. كس در ايران مالك هيچ چيز نيست زيرا كه قانون نيست هيچ. نبودن قانون است
حقوق . كنيم بدون قانون سرتيپ معزول مي. كنيم بدون قانون حاكم تعيين مي

. كنيم بدون قانون بندگان خدا را حبس مي. فروشيم بدون قانون را ميدولت 
در هند در پاريس . كنيم بدون قانون شكم پاره مي. بخشيم بدون قانون خزانه مي

داند كه حقوق  كس مي ميان تركمن هر در تفليس در مصر در اسالمبول حتّي در
  .١“و وظايف او چيست

دهم ميالدي بيشتر كشورهاي جهان از ترقّي و كه اشاره شد در اواخر قرن نوز چنان
 كه فرهنگ و ، اما ايرانگرديد فراهماجتماع ور شدند و قانون و عدالت در  تحوالتي بهره

 از قانون و حقوق بوده، توجه دنيا برخوردار ازقرنهاي دراز در تمدن شاياِن كهنه دارد و 
  :نويسد ملكم خان در اين مورد مي .ماندانساني محروم و تهي دست 

هزار  اند و ما كه سه  صاحب قانون شدههاند هم وجود آمده دولي كه پريروز به”
حاال در  ،ايم سال است دولت هستيم و قرنهاي دراز از مركزهاي ترقّي دنيا بوده

توانيم لفظ  نمي. ..ايم طوري ذليل ساخته پرور خود را به تحِت اين وزراي دولت
  .٢“زبان بياوريم ا بهقانون ر

 اظهار تأسف كرده است و اشك  بر اوضاع و احوال نامساعد مردم ايرانملكم خان
وي اوضاع كشورهاي اروپايي را .  ريخته استقانون آلود بر برگهاي روزنامة خون

و فقط حقوق انساني بلكه حقوق جانوران   كه آنجا نهدشك طور مثال پيش مي به
 احوال مردم نسبت تواند پايمال بكند، اما در ايران كس نمي پرندگان را هم هيچ
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مال و متاع براي امنيتي و ضمانتي  ست و هيچاتر  جانوران اروپايي هم بدتر و خسته به
  .١و عزّت و آبرو نيست
دانستة خود در زمينة ترقّي و تحوالت اجتماعي و   به شاهاگرچه ناصرالدين

 ،لكي اقدام بدون قانون و نظم خاص مهمه اما آن ،اقتصادي سعي بسيار نمود اصالح
 عقيده دارد كه اجراي قانون ملكم خان راجع به. مربخش نگرديدث عموم بارآور و براي
مبني بر حداقل صد نفر بايد  و اين مجلس استكيل يك مجلس شوراي ملّي الزم تش

شد كه اصول و قوانين ايراني را بدون دخالت شاه و ادانا و عاقل و باهوش و باسواد ب
  .٢ن و مزين بكننديدرباريان تعي

رزمين شاهان و  بايد گفت كه اين سدر مورد تاريخ تابناك و گذشتة درخشان ايران
پهلوانان و  ،غيره  و يا محمود غزنوي، انوشيروانمثال مانند جمشيد فرمانروايان بي

نشوران  و ديگران، و دانشمندان و دا و اسفنديار و سهرابقهرمانان نامور چون رستم
ي و الملك طوس ، نظام، نصيرالدين طوسيغزالي ، امامبرجسته مانند ابوالفضل بيهقي

 و  و فارابيني و فيلسوفان بزرگوار مثل بيروداشته و بسيار امثال آنان سينا بوعلي
غيره كه از افكار   و و حافظ، رومي، سعدي و سخنوران نامدار چون فردوسيخيام عمر

ودشان پرچم فرهنگ و تمدن ايراني را در سراسِر جهان  خو خياالت و علوم و فنوِن
اما در اواخر قرن . ويژة آسيا بود هاي طوالني مركز و محور دنيا به افراشتند كه تا مدت

. شتذازوال گ  پژمرده و خسته خاطر شد و روبهنوزدهم ميالدي ملك و ملّت ايران
 گذشتة طلب، ملكم خان، خواه و قانون ترقّياين دورة تاريك و بدحالي شخصي  در

 در جهت هموطنان را قانونتوسط روزنامة   را نشان داده بهدرخشندة كشور ايران
  .٣بيداري و هشداري برانگيخت

 .خارجيان واگذار كردند  را هم بهدر اين روزگار بيشتر كاروبار ملكي حتّي نظامي
 شكست خورد و ناحية ها  اين قدر ضعيف شد كه از افغانسرانجام حكومت قاجاري
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هايي از  طرِف ديگر، روسيه هم منطقه. مغلوب انگليس هم شد. داد دست  را ازهرات
فقط در امور  كه گفته شد، دخالت خارجيان نه چنان. تسلّط خود آوردند را تحِت ايران

توان   مي.خورد چشم مي  بلكه در سياست و كشورداري هم بسيار به،بازرگاني و تجاري
ن در مورد اي. دست خارجيان بوددر اي   بازيچه ناصرالدين شاه ايرانهگفت كه پادشا

  .١ه استلحن سخت انتقاد شد  بهقانونحوادث روزگار در روزنامة 
 و يك شركت وقتي كه قرارداد خريد و فروخت و تهية توتون و تنباكو بين ايران

رسيد، تحت اين  امضا به ١٨٩٠ مارس ٢١تاريخ  به) رژي(» تالبوت«نام  انگليسي به
نظر مالياتي خيلي  ها از اد كشاورزان ايراني خيلي خسارت ديدند و انگليسيقرارد
شد و اخگر  ميان ايرانيان ناراحتي و نارضايتي بسيار پيدا اين سبب در به. بردند نفع

 صورت  بههاي ايران تمام حومهدر زودي   و سپس بهانقالب و نهضت اول در تبريز
وزيران و رجال دولت ايراني .  لرزيدسلطنت ناصرالدين شاه كه پايروشن گشت آتش 

بسياري از نويسندگان و مورخان اعتقاد دارند كه اين حوادث بزرگ . سرنگون شدند
 قانونزنامة اين قرارداد مدير رو راجع به.  بودعلل و عوامل پيدايش مشروطيت ايران

  .٢ دولت آگاه ساختةنموده ايرانيان را از توطئ هاي خود را بيان انديشه
تر شده   در هر زمينه بدتر و وخيمكه بارها گفته شده، در آن زمان اوضاِع ايران چنان

 كه از ايران. ديده نشده استهاي اين گونه از تاريخ باستان تا آن روزگار  خرابي. بود
امنيت و حفظ مردم در . شد فقر و فالكت دچار دولت و ثروت خداداد پربار بود، به

شرم و حيا از بين رفته بود و خوف دين و دنيا هم . نمانده بود هيچ شعبه و گوشه باقي
  :قانونطبق نوشتة . مفقود گشت

امنيت از  عدم. گداخانهيك  كرده است به  را مبدلپرور ايران اين دولت ملّت”
علّت اينكه  توانند بكنند به زراعت نمي. براي مردم هيچ كار باقي نگذاشته است

. علّت اينكه امنيت نيست توانند بكنند به تجارت و كاسبي نمي. تيسامنيت ن
دنيا  آبرو نه مواجب نه امنيت هست نه علّت اينكه نه  بهتوانند بكنند نوكري نمي
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اين است كه مردم را   منحصر بهداري امروز در ايران هنر مملكت. آخرت و نه
غيرت بكنند كه هر قسم اسارت را  اينقدر فقير و اينقدر احمق و اينقدر بي

 اغراق نخواهد بود هرگاه بگوييم هيچ. داشته باشند آنكه قوة ناله متحمل بشوند بي
اين  اين حقارت و به اين خرابي، به  هرگز به تا امروز ايراناز عهِد كيومرث

  .١“علّت اينكه اولياي ما ناقابل هستند خاكساري نبوده است، چرا به
داران جهل و چاپلوس  از مشيران و عهده فرمانرواي وقت را قانونروزنامة 

چنگال   را مثل عقاب بهداده است، زيرا كه دورة تاريك و سياه سراسِر ايران هشدار
خور   آنان براي ملك و ملّت مثل مارهاي تملق و جانوران دولت.خود گرفتار كرده است
بنابراين براي اجرا و . اند  و نكبت غرق كردهتك فالدرياي  را بهبودند كه كشور ايران

  .٢كند  حكومت را تلقين و پيشنهاد ميافزار قانون
روحانيان هم مخاِطب و متوجه است كه حكومت وقت چطور   بهقانون روزنامة
نظمي و  اين هرج و مرج و بيدربارة است و لب فالكت و بدبختي رسانده  ايرانيان را به

 هيچ جاي نيست كه حقوق انساني را پايمال و گويد كه در جهان مثل ايران  مييقانون بي
نوع فالكت و بيچارگي مثالً فقر، قحطي، اسيري و زندان، ذلّت و رسوايي  هر. كردند فنا

م وقت تمام دارايي و ماليات دولت و حكّا. در سراسِر اين كشور دامنگير شده است
طبقة روحانيان كه . آب ريختند دست خارجيان به نمودند يا به اموال شخصي را غصب

هاي دولتي را آشكار  در آن روزگار بر مردم اثر و نفوذ بسيار داشت، روزنامه تمام نقيصه
  .٣بيداري اجتماعي نمود نموده آنان را ترغيب به

.  پيوسته و سرشته بود خودخواهي بسيار در اجتماع ايراندر آن زمان خودپسندي و
يقيناً آن . داده است هدف اخراج اين گرايش مضر قلم خويش را جنبش ملكم خان به
 اينقدر پراكنده بود كه از اعتنايي و اختالفات داخلي در ايران ورزي و بي روزگار غرض

نظر  به. كس پروا و عالقه نداشت ها هيچ سرگرداني و نگراني همسايهرنجوري و درد و 
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 در بيداري مردم ايران» قانون« روزنامة سهم  ١٦٥

  

 براي اتّحاد و اتّفاق بين قانوننيز روزنامة . ١روزنامه موجب اين خرابيها عدم قانون بود
قاتي، نوع تفاوت طب عهده داشت و براي فراموشي هر  سهم بسزايي بهمردم ايران

  .٢داد اي و لساني درس مهمي اجتماعي، منطقه
نظر روزنامه كليِد ترقّي و  به. عهده داشته است  جنبة اسالمي هم بهقانونروزنامة 

اسالم را  مسلمانان بايد آيين. موجود است) مجيد قرآن(خدا  پلة تحوالت در كتاب
اولين وظيفة . انتظار ديگران نبايد باشند به. بنمايند اصالحرا ودشان پيروي كرده خ

خاطر  كرده به مسلمانان اين است كه همة توانايي و حوصله و حواس خود را جمع
  .٣بزنند ترقّي و پيشبرد ملك و ملّت گام

ديگر گفته شده كه آن همه مساوات و اتّحاد و امنيت و  در اين روزنانه جايي
 ،اند هفترگپيش  درطور اصول فطري و افكار تازه قوق كه در اروپا بهعدالت و ح

فقط بايد مسلمانان آيين و . حقيقت تمام اين اصول در دين اسالم موجود است در
  .٤بنمايند قوانين و فرامين اسالم را جداً و مرتباً پيروي و عمل

ترين مند ن و ارزشتري عنوان يكي از سرشناس  واقعاً بهقانونبينيم كه روزنامة  مي
 پشتيباني و تشويق وافر ،شود كه از هر جهت و گوشه هاي فارسي محسوب مي روزنامه

از  و برايآزاديخواهان و تجددطلبان نمود و اخگر انقالب را هواي تازه بخشيد از 
بردن استبداد خشن و ديكتاتوري و ايجاد نظام حكومت مبني بر قانون اساسي و  بين

جويي و جنبش فكري اذهان مردم نقش  ي و هويتهاي آزاديخواه پيشرفت انديشه
توان گفت كه رهبر و نمايندة آزادي و بيداري و يكي  بيان ديگر مي به. نمود اساسي ايفا

  . بوداز ستونهاي نهضت مشروطيت ايران
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