بررسى نشريه آينده و نقش آن
در اعتالء فرهنگ ايران
راضيه بيگى

آينده و دليل نامگذارى آن از سوى دكتر افشار
دكتر محمود افشار در حين تحصيل در سويس با مطبوعات آن كشوور بو
صورت مقال نويسى همكارى داشت و همچنين براى روزنامو هواى حبولالمتوين
«كلكت » و شمس «استانبول» مقال مىنوشت او خدمت مطبوعاتى خود را درايران
از سال 1300ش با نشرياتى ماند شفق ،سرخ ،شيركوه يزد ،ستاره جهان و ...آغواز
نمود.

()1

او در ارديبهشت ماه 1303ش اجازه طبع و انتشار مجل آينده را در تهوران
با مسلك ادبى و سياسوى  -اجتمواعى  -اقتصوادى بوا موديريت خوود از وزارت
معارف و اوقاف گرفت )2(.مجل در چهار دوره منتشر گرديد.
بنياد آن در تيرماه 1304ش گذاشت شود ،در آن روزهوا رميوا بازمانوده از
كودتا تازه مىرفت قوام يابد و ريش بدواند .هرج و مورج گذشوت موىخواسوت
جاى خود را ب نظا و ظابط ها بسپارد تملقات و چاپلوسوىهوا هنووز حكوموت
نسبتاً مقتدر وقت را ب بيراه نكشانده بود محمود افشار ن با تحريكات انقالبوى
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بلك با يك روش اعتدالى مجل آينده را ب جامع ايرانى تقوديا كورد )3(.دو دوره
پياپى آن تا اسفند  1306طول كشيد و سپس هفوده سوال تعطيول گشوت .افشوار
درباره تعطيلى آينده در اين دوره مىگويد:
«خاموشى در اين مدت اختيارى نبود .اوضوا و احووال ايوران و جهوان اجوازه
نمىداد با صراحتى ك اين مجل از روز نخست تا پايان كوار روش خوود قورار
داده ب خدمت ملى آزادان ادام دهود بودين جهوت پوي

از آنكو قلوا موا را

بشكنند خود قلا شكست  ،در گوش اى نشست و منتظر فرصت

بوديا»)4(.

تا اينك بار ديگر شرايط فراها شد و دور سوم آينوده از مهور  1323آغواز
ودر اسفند  1324پايان يافت .اما پس از چهارده سال توقف يكبار ديگور در مهور
1338ش تا ارديبهشت  1339ش .منتشر شد .عالوه بر فراها نبودن شرايط جامع
براى نشر آينده ،افشار در پيشگفتار دور چهارم مىگويد:
«تعطيلهاى دوگان آينده را دو علت بوده است :يكى اينك در سى و پنج سوال
و حتى چهارده سال پي

ك براى دومين بار مجل نشر شد عام مردم ايران بو

مجل اى از نو »آينده« احساس احتياج نمىكردند ،در صورتى كو بو روزنامو
نيازمند بودند ،زيرا در آن هنگام شماره بى سوادان بسى بيشتر از امروز بود و ب
گفت يكى از نويسندگان خارجى ماهنام براى خواص همان كار را مىكنود كو
روزنام براى عوام».

از طرفى ب جهت اينك بار سنگين مجل از هر جهت بر دوش افشار بوود
وچون آينده ب صورت ماهنام منتشر مىشد ومطالب آن بايد برگزيوده موىشود،
زيرا خوانندگان آن طبق با سوادتر و نخب تر و دان پژوهان و دانشمندان بودند ب
زحمت مىتوانست آن را اداره كند.
ب همين جهت قبل از اينك دور چهوارم را منتشور نمايود بوا بنيواد نهوادن
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شركتى براى آينده مجل را از حالت فردى ب صورت شركتى ك دوامپذير باشود
در آورد و اساسنام اى براى شركت نوشت شد و ب ثبت رسويد .هور چنود بوراى
محمود افشار سرماي ك شركا ب زحمت روى ها گذاشت بودند فراها نموودن
بسيار آسان بود اما او مىخواست بدين روش مجل را از حالت فردى ب صورت
شركتى درآورد ك دوامپذير باشد و آن را ب آيندگان بسپارد.

()5

هدف اساسى او در آينده تحكيا وحدت ملى از طريق عموميوت يوافتن زبوان
فارسى بود .او چون نويسنده صريحاللهج بود با نوشوتن مقوا ت پور مووز و تنود و
انتقادآميز از اوضا ايران و شرايط بينالمللى و زبان فارسى و خطرهاى موورد تهديود
زبان فارسى و وحدت ملى ،تالش داشت تا حكومت وقت را متوج اين امور نمايود.
در واقع «اين مجل پاينده عرص گسترده و نوينى را جو نگاه ارباب قلوا قورار داد و
()6

مدخلى بود ب ادب پارسى و روزنى ب جهاننگرى جديد شرقى و ايرانى».

عشق ب وطن ك طبيعوىتورين و پابرجواترين عشقهاسوت محور اصولى
افشاردر طول چهار دوره نشر آينده بود .وى مراقب بود از خوط و مشوى كو در
ابتداى نشر آينده ترسيا نموده بود منحرف نشود و قلا ب مدح و ثناى بى جواى
كسان نفرسايد و بدكاران را تا آنجا ك ميسر است نكوه

نمايد.

()7

چرا افشار نوام نشوري خوود را آينوده گوذارده و آيوا تموامى محتويوات و
مندرجات آن راجع ب آينده مىباشد؟
درباره وج تسمي آينده بايد بگوييا او با تأسى از سخن ارزشمند پاسوكال
فيلسوف و رياضىدان نامى فرانسوى« ،گذشت و حال وسائل ما هستند ،تنها آينده
هدف ماست» گذشت را غيرقابل دسترسى مىداند ك خوب يا بد گذشت است ك
تنها نتيج اى ك از گذشت مىشود گرفت پند و اندرز اسوت كو آن را تواري و
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پيران مى آموزند .آنچ را ك بايد در آن انديش و تدبير نمود آينده است .با كمك
تجربيات گذشت بايد آينده را نيكو نمود و ب عبارت ديگر سياست و تودبير ايون
است ك با چراغ گذشت «يعنى تاري » آينده را روشن ساخت و مطلوب خوود را
يافت .ب همين سبب نام نشري را آينده گذاشت.

()8

و اما محتويات و مندرجات آينده ،در اين نشري مطالب و مقا ت بيشتر ب
موضو گذشت و مسائل روز پرداخت تا با حل اين مسائل افوق آينوده را ترسويا
نمايد .ب عنوان نمون اگر فتح دهلى در آينده ب اقتراح گذاشت مىشود .هدف ها
احياء احساسات ملى و ها گسترش زبوان و ادب فارسوى و احيواء دوبواره زبوان
فارسى در قلمرو خود مىباشد .پس با طرح يك واقع اى ك در گذشوت رخ داده
قصد دارد ب وحدت ملى و احياى زبان فارسى در آينده كمك نمايد.
افشار و مطبوعات
با وجود اينك منتقدى صريح بود ولى قلا خود را ب دشنام و ناسزا نيوالود
و معتقد بود انتقاد بايد بيشتر براى تنب آيندگان باشد ،ن تنبي گذشتگان .بودگويى
اشخاص را چ آنهايى ك از پا در آمده و چ آنهايى ك در دستگاه دولتى بودنود
را روا نمىدانست .مىگفت «ن مداحى مىكنيا و ن فضاحى».
بر اساس همين ديدگاه ،بعد از شهريور  1320و ايجاد فضاى بواز سياسوى
زمانى ك بسيارى از روزنام نگاران و منتقدين ب يك بواره تموام دوران سولطنت
رضاشاه را ب انتقاد گرفت بودند ،او در برابر تندروى آنها بيان مىدارد:
«ما تصديق مىكنيا در آن دوره اختنوا شوديد بوود و بسويارى از آزاد موردان
بيگناه در سياهچالها كشت شدند ،و از اين نظر منتقود دولوت و حكوموت قبول
مىباشيا .ولى برخى كارهاى خوبى در عصر او انجام گرفت .از قبيل برقورارى
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امنيت و وحدت لباس مردان  -ايجاد دانشگاه و كارخان و بانكها و نبايد اينها
را فراموش

كرد»)9(.

وظيف ديگرى ك افشار براى مطبوعات قائل است اين مىباشود كو بايود
افكار عام را تهيج و مهيا كنند ك مجلس و دولت هوي كودام نتواننود در برابور
افكار عمومى خطايى مرتكب شوند )10(.ب اعتقاد او مطبوعات خووب موىتواننود
دولت بد را متزلزل كنند و پشتيبان دولت خووب باشوند مخصوصواً در سياسوت
خارجى ومطبوعاتى ك دولت بتواند ب آن در برابور بيگانگوان تكيو كنود و بايود
آزادى قلا وفكر داشت باشند )11(.چنين روي اى در تمام طول دوران نشر آينده سر
لوح دكترافشار و همكاران او بود و در واقع افشار وظيف خود مىدانست كو بوا
نشر مقا تدولت و حكومت را از هر حيث متوج شورايط و اوضوا سياسوى و
اجتماعىنمايد و افكار و عقايد وطنپرستان ملت را ها بيدار نمايند .نشري آينده
ب خاطرداشتن چنين ويژگىهايى از ديگر نشريات آن روزگار متمايز گرديوده ،و
مقا تمتعدد آن ب ويژه نوشت هاى دكتر افشار خالى از حُب و بوض مىباشد.
اقتراح و هدف محمود افشار از آن
يكى از بديعترين اقدامات افشار در آينده ب اقتراح گذاشتن مسائل ملوى و
اجتماعى و ادبى مىباشد .تقىزاده طى مقال اى تحت عنوان «اقتراح انتخابات» بوا
تمجيد از اين ابتكار افشار مىگويد:
«او با اين روش مىخواست در باب مسائل عمده سياسى و اجتمواعى و ادبوى،
عقايد اهل خبره را در صفحات مجل خود ب معرفوى و اطوال عامو برسواند.
بدين طريق خيا ت و عقايد مفيد را ك در گوشو و كنوار در موزهوا و دلهواى
صاحبنظران خوابيده روى دايره بريزد واز مجمو نظريات ارائو شوده نتيجو
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آيد»)12(.

افشار مسائلى مانند انتخابات و شرايط انتخابكنندگان وانتخابشوندگان،
تعليا ابتدايى يا عوالى و توسوع عودالت اجتمواعى در جامعو و ...را بو اقتوراح
مىگذاشت .زيرا تمام اينها از مسائل روز جامعو بوود او موىخواسوت بوا چنوين
روشى راه حلى براى مشكالت جامع پي

روى دولت و حكومت قرار دهد.

ب عنوان مثال زمانى ك در دور سوم آينده عدالت اجتمواعى را بو اقتوراح
مىگذارد مىخواهد اهل فن نظرات و عقايد خود را در چگونگى برقرارى عدالت
اجتماعى در جامع بيان دارند .زيرا عدالت اجتماعى را عامول توسوع وترقوى در
كشور مىداند چيزى ك جامع از فقودان آن رنوج موىبورد .از هوا قلموان خوود
مىخواهد با نوشتن مقا ت در اين زمين راهكارهاى درست ارائ دهند .ب اعتقاد
او و همكاران

عدالت »تنها از توسع دادگاهها و امنيت قضايى ب دست نمىآيد.

بلك از طريق فراها نمودن حداقل معاش و بهداشت و فرهنگ براى كليو افوراد
جامع حاصل مىشود )13(.بدين ترتيب مقا ت ارزشمندى از جانب دكتر افشوار،
اللهيار صالح و حبيباللَّ آموزگار در اين زمين در آينده منتشر گرديد.
آينده و ملىگرايى محمود افشار
يكى ديگر از موضوعات آينده توج ب تاري ايران قبل از اسالم و توج ب
مليت و مفهوم قوميت و مليت در ايران و ارائ راهكارهايى براى وحدت ملوىدر
ايران مىباشد.

()14

توج ب مليت و آثار مفاخر ملى در تموامى سوطور آينوده مشوهود اسوت.
افشار و هاقلمان او با پاسداشت ادباى ايران زمين و قهرمانان ملى و بزرگان علا
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و خرد ،اين مرز و بوم ،تالش داشتند حس ملى ايرانيان را بيدار نمايند.
محمود افشار با گزين

چنين روي اى ،فردوسى نامودار را سرمشوق خوود

قرار مىدهد و مىگويد:
«فردوسى در هزار سال پي

جنگهاى ايوران را بوا تركوان »تورانيوان« وعربهوا

»تازيان« و تاخت و تازهاى آنان را در سرزمين ما ب نظا در آورده و بو نحووى
ك غيرت ملى ما را تحريك مىنمايد .اموا بعود از فردوسوى تاخوت و تازهواى
سهمنا ترى از طرف تركان چنگيزى و تيمورى در ايران ديوده موىشوود ولوى
متأسفان با وجود شعراى زيادى در آن مقطع ،فردوسى ديگورى پيودا نشود كو
حقايق تاريخى را ب رشت نظا در آورد».

بر همين اساس او در دور دوم مجل آينده با اقتراح گذاشوتن فوتح دهلوى
هاب هدف احياى دوباره شعر و ادب فارسى و هوا احيواى حوس وطونپرسوتى
ايرانيان و در دور سوم آينده نيز ب اقتراح گذاشتن سلطان جاللالدين خوارزمشاه
پهلوان ناكام ايران در برابر فتن موول در اين مسير گام نهاد.
او در اقتراحى ك براى سلطان جواللالودين خوارزمشواه گوذارده بوود بو
شعراء متذكر مىشود ك عالوه بر مدح جاللالدين بايد ب آمودن قشوون تُور و
موول ب ايران و خرابكارىها و قتل و غارتهاى آنها در ضومن اشوعار پنودآموز
بفهمانند ك وقتى ملتى تنپرور و غافل و بر ضد يكديگر و هواخواه اجنبى باشند
مورد هجوم همسايگان واقع مىشوند.
بدين ترتيب از شعراى تركستان ك مهد فارسى مىباشود و تاجيكسوتان و
افوانستان دعوت مىنمايد تا قصائدى در اين مضامين بسرايند و ب آينوده ارسوال
دارند .افشار مىخواست با چنين روشهايى وجدان ملى ايرانيان را بيدار كنود توا
ب موقعيت تاريخى خوي

و سوء استفادههاى دولوتهواى اجنبوى آگواه شووند.
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ازطرفى ب تحكيا زبان فارسى ها كمكى كرده باشد.

()15

افشار در نشري آينده در مسير ايجواد وحودت ملوى مقوا ت متعوددى بوا
عناوينى چون وحدت و مسئل مليت و يا خطرهاى موورد تهديود وحودت ملوى
نگارشى در آورده است .ب اعتقاد او ايران از جانب همسايگان با خطرهاى زرد و
سفيد و آبى و سبز مواج است .لذا راهكارهاى منطقى در برابر اين خطرات ارائ
داده است ك از اين حيث حائز اهميت مىباشد.
آينده و تقويت زبان فارسى
يكى از اهداف اساسى افشار در آينده ،تقويوت زبوان فارسوى و عموميوت
يافتن آن در ايران مىباشد .ب جهت اينك زبان را عامل اصلى وحدت در جامعو
و ترقى و اقتدار كشور مىدانست .بر همين اساس افشار ب همراه بسيارى ديگور
از اديبان و سخنوران عرص ادب مقا ت متنوعى را در ايون زمينو در آينوده بو
رشت تحرير در آوردند.
افشووار مقووا تى بووا عنوواوين قلموورو زبووان فارسووى «ايووران  -افوانسووتان –
تاجيكستان» يگانگى ايرانيوان و زبوان فارسوى  -وحودت ايوران و افوانسوتان و...
درآينده با قلا خود منتشر نموده است .او در آغاز نام آينده نيوز بوراى عموميوت
يافتن زبان فارسى با ارائ راهكارهايى چون كشيدن راه آهن بين تموام شوهرها و
استانهاى ايران و انتشار مجالت و كتابهاى ارزان قيموت فارسوى در منواطق غيور
فارسى زبان  -كوچ جابجايى ايالت تر

زبان ب منطقو فارسوىزبوان و ايوالت

فارسى زبان ب منطق تر زبان ...افق آينده را ترسيا مىنمايد.

()16

چنين روي اى در آينده مختص دكتر افشار نمىباشد بلك ب قلا دانشمندان
بزرگ ديگرى مانند محمود عرفان ك با درج مقا ت متعدد در دور اول آينده بو
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زبان فارسى در تركستان ك مهد اين زبان بوده مىپردازد .سوعيد نفيسوى ،محمود
قزوينى و ...از نويسندگان ادبى آينده بودند.
از ديگر اقدامات ذيقيمت آينده در جهت تقويت زبوان فارسوى ،تحقيقوات
ادبى در احوال و اشعار شعرا و بزرگان عرص سخنورى زبان فارسوى موىباشود.
تحقيق و تتبع در نظا و نثر فارسى با آوردن شاهد و مثال از شعراى پارسىگووى
جنب ادبى ويژهاى ب آينده داده است.
دكتر افشار با ب اقتراح گذاشتن برخى مسائل ادبى ماننود روش تجودد در
زبان فارسى ب برخى اقدامات انجام شده در ايون زمينو از سووى دولوت انتقواد
داشت و روش آنها را نمىپسنديد .ب فرهنگستان زبان فارسى ك صدها و هزاران
لوت نو و كهن را در جريان انداخت بود و هرج و مرج ادبوى بور فضواى جامعو
حاكاكرده بود اعتراض داشت .بدين طريوق از نويسوندگان عرصو ادب دعووت
نمود تا با نوشتن و ارسال درباره روش تجدد در زبان فارسى ب اين هرج و مرج
پايان داده شود .از اين نظر نيز آينده براى مطالعات در زمين نظا و نثر فارسوى و
آشنايى با فضاى ادبى آن روزگار براى عالق مندان حائز اهميت مىباشد.
آينده و بازتاب اوضاع سياسى ايران
از ابتداى نشر آينده ،در هور شوماره بخشوى بو اوضوا و اخبوار داخلوى
ايراناختصاص داده شده بود .با مطالع اين فصول خواننده بوا اوضوا و شورايط
تاريخىآن روزگار ب خوبى آگاه مىشود .فضولاللَّو رضوا درمقالو اى راجوع بو
آيندهمىنويسد:
«بخ هاى سياسى و اجتماعى مجل مانند مذاكرات مجلس شوراى ملوى بوراى
ما بسيار جالب و نظام دهنده بود .منواظره سياسوى و طنزآميوز دكتور مصود و
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وثو الدول در مجلس ك در آينده ثبت مىشد هم در ذهن اثر موىگذاشوت و
بانى اين حُسن بين

و گزين

دكتر محمود افشار

بود»)17(.

درج مذاكرات و نطقهاى نمايندگان موافق و مخوالف مجلوس بو هنگوام
تويير سلطنت از قاجاري ب پهلوى در شماره چهار دور اول نشري آينده خواننده
را با فضاى حاكا بر مجلس ب خوبى آشنا مىسازد.
در بخ

()18

سياسى در آينده عالوه بر اوضا داخلى ايران ،در رابط با روس

و انگليس ك سياست تسلط و نفوذ را در ايران دنبال مىكردند مقوا ت متعوددى
ب ويژه ب قلا دكتر افشار نگاشت شده است .افشار ب واسط مطالعات عميوق در
اين عرص و همچنين ب مناسبت تناسبى ك با رسال دكترى خود يعنوى سياسوت
اروپا در ايران داشت  ،بوا انتشوار اسوناد و مودار قورارداده و امتيازهواى روس و
انگليس ،ماهيت اين دو دولت را در ايران براى ما آشكار مىكنود و از ايون جنبو
يعنى مطالع روابط خارجى ايران از ابتداى دوره قاجار تا روزگارى ك آينده نشر
مىشد ،منبع خوبى محسوب مىشود.
آينده و ديدگاهش نسبت به زنان
در ميان نشريات آن روزگوار ديودگاههواى آينوده دربواره زنوان متموايز و
ب گون اى منحصر ب فرد مىباشد .اولين مقال در مجلود اول ،شوماره يوازده (تيور
 )1305ب عنوان زن و سياست بر قلا آقاى ترقى چاپ شوده اسوت )19(.از مجلود
دوم ب بعد نشري در هر شماره بخ

مربوط ب زنان را داشت است كو مطالوب

مربوط ب زنان در اين قسمت نوشت مىشد .از نويسندگان اجتماعى و بوانوان بوا
فضل و كمال براى همكارى در اين قسمت دعوت شده بود.
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در اين زمين مقا ت با عناوين :زن در ايران باستان ،كشف حجاب و بيوان
شرح و حال زنان شاعره و شرايط شوركت زنوان در انتخابوات نوشوت موىشود.
نويسندگان و پژوه گران نشري آينده مىخواستند زنان را با حقو خوي

آشنا

سازند و با برخى افكار و انديش هاى رايج و مرسوم زمان ك زنوان را بو عنووان
جنس دوم ك از بسيارى حقو ومزاياى طبيعى محروم مىكرد مبارزه ميكردند و
خواهان شركت زنان در انتخاب ها براى انتخاب كردن و انتخاب شدن بودند .از
اين جنب آينده براى پژوهشگران و محققين حوزه فمنيسا مىتواند قابل استفاده و
مفيد باشد.
آينده و ديدگاهش نسبت به رضاشاه
مطلب ديگرى ك در رابط با نشري آينده بايد گفت شوود ايون اسوت كو
برخى آينده را حامى رضاشاه دانست اند ك مدير مسئول آن دكتر محمود افشار بوا
درج مقا ت از رضاشاه حمايت نمود .در اين باره بايد اظهوار داشوت ،افشوار در
اولين شماره نشري آينده هدف خود را تقويت زبان فارسى براى نيل ب وحودت
ملى عنوان داشت او اين امر را در ساي يك دولت مقتدر مىدانست« .انديشو اى
ك در فضاى روشنفكرى آن دوره و بين هر تحصيلكرده و تجوددخواهى وجوود
داشت»( )20افشار نيز با حمايت از چنين روي اى از وجوود مور مقتودر در جامعو
حمايت مىكرد .او در مقال اى ك تحت عنوان «فتح دهلى» آورده مىنويسد:
«زمانى ك نادرشاه در هندوستان ،روز فتح دهلى مىبيند ك يكى از لشكريان او
اهل اصفهان ها بوده با شمشير آخت در ميدان جنگ ب جان دشمن افتواده و از
كشت ها ،پشت ها ساخت از او مىپرسد آيا موقع حمل افوان ب اصفهان در ايوران
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نبوده؟ جواب مىدهد بودم ولى سردارى مانند تو بر سرم

نبود»)21(.

نمون ديگر مقال «سپاه و سياست» او در دور اول مجل آينده مىباشد .اين
مقال ها نشاندهنده گراي

او ب حكومت مرد مقتدر مىباشد .زيرا دولت مقتدر را

براى تحكيا وحدت ملى و تقويت زبان فارسى زم مىدانست.
رضاشاه نيز با داشتن ويژگىهاى يوك مورد مقتودر موورد موافقوت امثوال
محمود افشار بود اما بايد بگوييا هر چند افشار و نشري آينده از حاميان رضاشاه
بودند اما بعد از مدتى با وجود برخى اقدامات نسونجيده كو رضاشواه داشوت و
همچنين روحي مستبدان او ،براى دكتر افشار قابل بخش

نبود و از هموان ابتودا

روش و روي خود را از او جدا و در صف منتقدين حكومت او قرار گرفت.
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