
 
 
 
 
 

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 

 المتوينهواى حبولنويسى همكارى داشت و همچنين براى روزنامو صورت مقال 

نوشت او خدمت مطبوعاتى خود را درايران مقال  مى «تانبولاس»و شمس  «كلكت »

 آغواز ش با نشرياتى ماند شفق، سرخ، شيركوه يزد، ستاره جهان و...1300از سال 

 (1)نمود.

 ش اجازه طبع و انتشار مجل  آينده را در تهوران1303او در ارديبهشت ماه 

 د از وزارتاقتصوادى بوا موديريت خوو -اجتمواعى  -با مسلك ادبى و سياسوى 

 .مجل  در چهار دوره منتشر گرديد (2)معارف و اوقاف گرفت.

 ش گذاشت  شود، در آن روزهوا رميوا بازمانوده از1304بنياد آن در تيرماه 

 خواسوترفت قوام يابد و ريش  بدواند. هرج و مورج گذشوت  موىكودتا تازه مى

 نووز حكوموتهوا هها بسپارد تملقات و چاپلوسوىجاى خود را ب  نظا و ظابط 

 نسبتاً مقتدر وقت را ب  بيراه  نكشانده بود محمود افشار ن  با تحريكات انقالبوى
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 دو دوره (3)بلك  با يك روش اعتدالى مجل  آينده را ب  جامع  ايرانى تقوديا كورد.

 طول كشيد و سپس هفوده سوال تعطيول گشوت. افشوار 1306پياپى آن تا اسفند 

 :گويده مىدرباره تعطيلى آينده در اين دور

اجوازه  خاموشى در اين مدت اختيارى نبود. اوضوا  و احووال ايوران و جهوان»

قورار  داد با صراحتى ك  اين مجل  از روز نخست تا پايان كوار روش خوودنمى

 داده ب  خدمت ملى آزادان  ادام  دهود بودين جهوت پوي  از آنكو  قلوا موا را

 (4).«ظر فرصت بوديااى نشست  و منتبشكنند خود قلا شكست ، در گوش 
 

غواز آ 1323تا اينك  بار ديگر شرايط فراها شد و دور سوم آينوده از مهور 

 مهور پايان يافت. اما پس از چهارده سال توقف يكبار ديگور در 1324ودر اسفند 

  جامع ش. منتشر شد. عالوه بر فراها نبودن شرايط 1339ش تا ارديبهشت 1338

 :گويدتار دور چهارم مىبراى نشر آينده، افشار در پيشگف

سوال  هاى دوگان  آينده را دو علت بوده است: يكى اينك  در سى و پنجتعطيل»

ايران بو   و حتى چهارده سال پي  ك  براى دومين بار مجل  نشر شد عام  مردم

روزنامو   كردند، در صورتى كو  بو احساس احتياج نمى» آينده«اى از نو  مجل 

ود و ب  بامروز  در آن هنگام شماره بى سوادان بسى بيشتر ازنيازمند بودند، زيرا 

كنود كو  كار را مى گفت  يكى از نويسندگان خارجى ماهنام  براى خواص همان

 «.روزنام  براى عوام
 

 از طرفى ب  جهت اينك  بار سنگين مجل  از هر جهت بر دوش افشار بوود

 شود،ن بايد برگزيوده موىشد ومطالب آوچون آينده ب  صورت ماهنام  منتشر مى

  ببودند  پژوهان و دانشمندانتر و دان زيرا خوانندگان آن طبق  با سوادتر و نخب 

 .توانست آن را اداره كندزحمت مى

 ب  همين جهت قبل از اينك  دور چهوارم را منتشور نمايود بوا بنيواد نهوادن
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 پذير باشودمشركتى براى آينده مجل  را از حالت فردى ب  صورت شركتى ك  دوا

 اى براى شركت نوشت  شد و ب  ثبت رسويد. هور چنود بوراىدر آورد و اساسنام 

 محمود افشار سرماي  ك  شركا ب  زحمت روى ها گذاشت  بودند فراها نموودن 

 خواست بدين روش مجل  را از حالت فردى ب  صورتبسيار آسان بود اما او مى

 (5)را ب  آيندگان بسپارد.پذير باشد و آن شركتى درآورد ك  دوام

زبوان  هدف اساسى او در آينده تحكيا وحدت ملى از طريق عموميوت يوافتن

و  تنود اللهج  بود با نوشوتن مقوا ت پور مووز وفارسى بود. او چون نويسنده صريح

 موورد تهديود المللى و زبان فارسى و خطرهاىانتقادآميز از اوضا  ايران و شرايط بين

د. اين امور نمايو دت ملى، تالش داشت تا حكومت وقت را متوج زبان فارسى و وح

 وارباب قلوا قورار داد  اين مجل  پاينده عرص  گسترده و نوينى را جو نگاه»در واقع 

 (6)«شرقى و ايرانى. نگرى جديدمدخلى بود ب  ادب پارسى و روزنى ب  جهان

صولى تورين و پابرجواترين عشقهاسوت محور  اعشق ب  وطن ك  طبيعوى

ر افشاردر طول چهار دوره نشر آينده بود. وى مراقب بود از خوط و مشوى كو  د

جواى  نشر آينده ترسيا نموده بود منحرف نشود و قلا ب  مدح و ثناى بى ابتداى

 (7)نفرسايد و بدكاران را تا آنجا ك  ميسر است نكوه  نمايد. كسان

 مى محتويوات وچرا افشار نوام نشوري  خوود را آينوده گوذارده و آيوا تموا

 باشد؟مندرجات آن راجع ب  آينده مى

 تسمي  آينده بايد بگوييا او با تأسى از سخن ارزشمند پاسوكالدرباره وج 

آينده  گذشت  و حال وسائل ما هستند، تنها»دان نامى فرانسوى، فيلسوف و رياضى

 است ك  داند ك  خوب يا بد گذشت گذشت  را غيرقابل دسترسى مى «هدف ماست

تواري  و  شود گرفت پند و اندرز اسوت  كو  آن رااى ك  از گذشت  مىتنها نتيج 
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با كمك  آموزند. آنچ  را ك  بايد در آن انديش  و تدبير نمود آينده است.پيران مى

تودبير ايون  تجربيات گذشت  بايد آينده را نيكو نمود و ب  عبارت ديگر سياست و

خوود را  آينده را روشن ساخت و مطلوب «يعنى تاري »است ك  با چراغ گذشت  

 (8)يافت. ب  همين سبب نام نشري  را آينده گذاشت.

ب   ترو اما محتويات و مندرجات آينده، در اين نشري  مطالب و مقا ت بيش

 سوياموضو  گذشت  و مسائل روز پرداخت  تا با حل اين مسائل افوق آينوده را تر

ها  شود. هدفر آينده ب  اقتراح گذاشت  مىنمايد. ب  عنوان نمون  اگر فتح دهلى د

 احياء احساسات ملى و ها گسترش زبوان و ادب فارسوى و احيواء دوبواره زبوان

 هاى ك  در گذشوت  رخ دادباشد. پس با طرح يك واقع فارسى در قلمرو خود مى

 .قصد دارد ب  وحدت ملى و احياى زبان فارسى در آينده كمك نمايد

 

 افشار و مطبوعات

يوالود ندشنام و ناسزا   وجود اينك  منتقدى صريح بود ولى قلا خود را ب با

 گويىتگان. بودمعتقد بود انتقاد بايد بيشتر براى تنب  آيندگان باشد، ن  تنبي  گذش و

بودنود  اشخاص را چ  آنهايى ك  از پا در آمده و چ  آنهايى ك  در دستگاه دولتى

 .«كنيا و ن  فضاحىن  مداحى مى»گفت دانست. مىروا نمى را

 و ايجاد فضاى بواز سياسوى 1320بر اساس همين ديدگاه، بعد از شهريور 

 لطنتنگاران و منتقدين ب  يك بواره تموام دوران سوزمانى ك  بسيارى از روزنام 

 :داردرضاشاه را ب  انتقاد گرفت  بودند، او در برابر تندروى آنها بيان مى

 تنوا  شوديد بوود و بسويارى از آزاد موردانكنيا در آن دوره اخما تصديق مى»

 چالها كشت  شدند، و از اين نظر منتقود دولوت و حكوموت قبولگناه در سياهيب

 باشيا. ولى برخى كارهاى خوبى در عصر او انجام گرفت. از قبيل برقورارىمى
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اينها  ها و نبايدايجاد دانشگاه و كارخان  و بانك -امنيت و وحدت لباس مردان 

 (9).«راموش كردرا ف
 

 باشود كو  بايودوظيف  ديگرى ك  افشار براى مطبوعات قائل است اين مى

رابور بافكار عام  را تهيج و مهيا كنند ك  مجلس و دولت هوي  كودام نتواننود در 

تواننود ب  اعتقاد او مطبوعات خووب موى (10)عمومى خطايى مرتكب شوند. افكار

ت خووب باشوند مخصوصواً در سياسوت بد را متزلزل كنند و پشتيبان دول دولت

ايود بخارجى ومطبوعاتى ك  دولت بتواند ب  آن در برابور بيگانگوان تكيو  كنود و 

نده سر اى در تمام طول دوران نشر آيچنين روي  (11)آزادى قلا وفكر داشت  باشند.

دانست كو  بوا لوح  دكترافشار و همكاران او بود و در واقع افشار وظيف  خود مى

دولت و حكومت را از هر حيث متوج  شورايط و اوضوا  سياسوى و  تنشر مقا

ده ري  آينپرستان  ملت را ها بيدار نمايند. نشنمايد و افكار و عقايد وطناجتماعى

، و هايى از ديگر نشريات آن روزگار متمايز گرديودهب  خاطرداشتن چنين ويژگى

 .باشداز حُب و بوض مى هاى دكتر افشار خالىمتعدد آن ب  ويژه نوشت مقا ت

 

 اقتراح و هدف محمود افشار از آن

 لوى ومترين اقدامات افشار در آينده ب  اقتراح گذاشتن مسائل يكى از بديع

 بوا «اتاقتراح انتخاب»اى تحت عنوان زاده طى مقال باشد. تقىاجتماعى و ادبى مى

 :گويدتمجيد از اين ابتكار افشار مى

ادبوى،  ست در باب مسائل عمده سياسى و اجتمواعى وخوااو با اين روش مى»

برسواند.  عقايد اهل خبره را در صفحات مجل  خود ب  معرفوى و اطوال  عامو 

دلهواى  بدين طريق خيا ت و عقايد مفيد را ك  در گوشو  و كنوار در موزهوا و

نتيجو   نظران خوابيده روى دايره بريزد واز مجمو  نظريات ارائو  شودهصاحب
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 (21).«دست آيد  مثبت ب
 

شوندگان، كنندگان وانتخابافشار مسائلى مانند انتخابات و شرايط انتخاب

توراح تعليا ابتدايى يا عوالى و توسوع  عودالت اجتمواعى در جامعو  و... را بو  اق

بوا چنوين  خواسوتگذاشت. زيرا تمام اينها از مسائل روز جامعو  بوود او موىمى

 .دهد پي  روى دولت و حكومت قرارروشى راه حلى براى مشكالت جامع  

 توراحب  عنوان مثال زمانى ك  در دور سوم آينده عدالت اجتمواعى را بو  اق

عدالت  خواهد اهل فن نظرات و عقايد خود را در چگونگى برقرارىگذارد مىمى

ى در اجتماعى در جامع  بيان دارند. زيرا عدالت اجتماعى را عامول توسوع  وترقو

خوود  بورد. از هوا قلموانى ك  جامع  از فقودان آن رنوج موىداند چيزكشور مى

اعتقاد  خواهد با نوشتن مقا ت در اين زمين  راهكارهاى درست ارائ  دهند. ب مى

آيد. نمى دست تنها از توسع  دادگاهها و امنيت قضايى ب«او و همكاران  عدالت 

كليو  افوراد  براىبلك  از طريق فراها نمودن حداقل معاش و بهداشت و فرهنگ 

دكتر افشوار،  بدين ترتيب مقا ت ارزشمندى از جانب (31)شود.جامع  حاصل مى

 .داللَّ  آموزگار در اين زمين  در آينده منتشر گرديهيار صالح و حبيبلال

 

 گرايى محمود افشارآينده و ملى

  بوج يكى ديگر از موضوعات آينده توج  ب  تاري  ايران قبل از اسالم و ت

در ىمليت و مفهوم قوميت و مليت در ايران و ارائ  راهكارهايى براى وحدت ملو

 (41)باشد.ايران مى

 توج  ب  مليت و آثار مفاخر ملى در تموامى سوطور آينوده مشوهود اسوت.

 قلمان او با پاسداشت ادباى ايران زمين و قهرمانان ملى و بزرگان علاافشار و ها
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 .داشتند حس ملى ايرانيان را بيدار نمايند و خرد، اين مرز و بوم، تالش

 اى، فردوسى نامودار را سرمشوق خوودمحمود افشار با گزين  چنين روي 

 :گويددهد و مىقرار مى

 وعربهوا» تورانيوان«هاى ايوران را بوا تركوان فردوسى در هزار سال پي  جنگ»

نحووى و بو و تاخت و تازهاى آنان را در سرزمين ما ب  نظا در آورده » تازيان«

تازهواى  نمايد. اموا بعود از فردوسوى تاخوت وك  غيرت ملى ما را تحريك مى

شوود ولوى موى ترى از طرف تركان چنگيزى و تيمورى در ايران ديودهسهمنا 

پيودا نشود كو   متأسفان  با وجود شعراى زيادى در آن مقطع، فردوسى ديگورى

 «.حقايق تاريخى را ب  رشت  نظا در آورد
 

ى بر همين اساس او در دور دوم مجل  آينده با اقتراح گذاشوتن فوتح دهلو

 پرسوتىب  هدف احياى دوباره شعر و ادب فارسى و هوا احيواى حوس وطونها

 اهالدين خوارزمشايرانيان و در دور سوم آينده نيز ب  اقتراح گذاشتن سلطان جالل

 .نهاد پهلوان ناكام ايران در برابر فتن  موول در اين مسير گام

 الودين خوارزمشواه گوذارده بوود بو او در اقتراحى ك  براى سلطان جوالل

 و الدين بايد ب  آمودن قشوون تُور شود ك  عالوه بر مدح جاللشعراء متذكر مى

 وزهاى آنها در ضومن اشوعار پنودآمها و قتل و غارتموول ب  ايران و خرابكارى

 باشند د يكديگر و هواخواه اجنبىپرور و غافل و بر ضبفهمانند ك  وقتى ملتى تن

 .شوندمورد هجوم همسايگان واقع مى

 باشود و تاجيكسوتان وبدين ترتيب از شعراى تركستان ك  مهد فارسى مى

 نمايد تا قصائدى در اين مضامين بسرايند و ب  آينوده ارسوالافوانستان دعوت مى

 ان را بيدار كنود تواهايى وجدان ملى ايرانيخواست با چنين روشدارند. افشار مى

هواى اجنبوى آگواه شووند. هاى دولوتب  موقعيت تاريخى خوي  و سوء استفاده
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 (15)ازطرفى ب  تحكيا زبان فارسى ها كمكى كرده باشد.

 افشار در نشري  آينده در مسير ايجواد وحودت ملوى مقوا ت متعوددى بوا

 ىعناوينى چون وحدت و مسئل  مليت و يا خطرهاى موورد تهديود وحودت ملو

 زرد و نگارشى در آورده است. ب  اعتقاد او ايران از جانب همسايگان با خطرهاى

 ارائ  سفيد و آبى و سبز مواج  است. لذا راهكارهاى منطقى در برابر اين خطرات

 .باشدداده است ك  از اين حيث حائز اهميت مى

 

 آينده و تقويت زبان فارسى

 يوت زبوان فارسوى و عموميوتيكى از اهداف اساسى افشار در آينده، تقو

 امعو باشد. ب  جهت اينك  زبان را عامل اصلى وحدت در جيافتن آن در ايران مى

يگور ددانست. بر همين اساس افشار ب  همراه بسيارى و ترقى و اقتدار  كشور مى

ه بو  اديبان و سخنوران عرص  ادب مقا ت متنوعى را در ايون زمينو  در آينود از

 .ردندتحرير در آو رشت 

–فوانسووتان ا -ايووران »افشووار مقووا تى بووا عنوواوين قلموورو زبووان فارسووى 

افوانسوتان و...  ووحودت ايوران  -يگانگى ايرانيوان و زبوان فارسوى  «تاجيكستان

 عموميوت درآينده با قلا خود منتشر نموده است. او در آغاز نام  آينده نيوز بوراى

 رها ون راه آهن بين تموام شوهيافتن زبان فارسى با ارائ  راهكارهايى چون كشيد

 يورغاستانهاى ايران و انتشار مجالت و كتابهاى ارزان قيموت فارسوى در منواطق 

 زبوان و ايوالتوچ جابجايى ايالت تر  زبان ب  منطقو  فارسوىك -فارسى زبان 

 (16)نمايد.فارسى زبان ب  منطق  تر  زبان... افق آينده را ترسيا مى

دانشمندان  باشد بلك  ب  قلاص دكتر افشار نمىاى در آينده مختچنين روي 

اول آينده بو   بزرگ ديگرى مانند محمود عرفان ك  با درج مقا ت متعدد در دور
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محمود  ،نفيسوى پردازد. سوعيدزبان فارسى در تركستان ك  مهد اين زبان بوده مى

 .قزوينى و... از نويسندگان ادبى آينده بودند

 نده در جهت تقويت زبوان فارسوى، تحقيقواتاز ديگر اقدامات ذيقيمت آي

 باشود.ادبى در احوال و اشعار شعرا و بزرگان عرص  سخنورى زبان فارسوى موى

 گووىىتحقيق و تتبع در نظا و نثر فارسى با آوردن شاهد و مثال از شعراى پارس

 .اى ب  آينده داده استجنب  ادبى ويژه

 ردادبى ماننود روش تجودد دكتر افشار با ب  اقتراح گذاشتن برخى مسائل 

 ادزبان فارسى ب  برخى اقدامات انجام شده در ايون زمينو  از سووى دولوت انتقو

 ارانپسنديد. ب  فرهنگستان زبان فارسى ك  صدها و هزداشت و روش آنها را نمى

عو  لوت نو و كهن  را در جريان انداخت  بود و هرج و مرج ادبوى بور فضواى جام

اشت. بدين طريوق از نويسوندگان عرصو  ادب دعووت كرده بود اعتراض دحاكا

مرج  ونوشتن و ارسال درباره روش تجدد در زبان فارسى ب  اين هرج  نمود تا با

و  ثر فارسوىشود. از اين نظر نيز آينده براى مطالعات در زمين  نظا و ن پايان داده

 .دباشمندان حائز اهميت مىفضاى ادبى آن روزگار براى عالق  آشنايى با

 

 آينده و بازتاب اوضاع سياسى ايران

از ابتداى نشر آينده، در هور شوماره بخشوى بو  اوضوا  و اخبوار داخلوى 

ايط اختصاص داده شده بود. با مطالع  اين فصول خواننده بوا اوضوا  و شورايران

اى راجوع بو  اللَّو  رضوا درمقالو شود. فضولآن روزگار ب  خوبى آگاه مىتاريخى

 :نويسدمىآينده

بوراى  هاى سياسى و اجتماعى مجل  مانند مذاكرات مجلس شوراى ملوىبخ »

مصود  و  ما بسيار جالب و نظام دهنده بود. منواظره سياسوى و طنزآميوز دكتور
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گذاشوت و موى شد هم  در ذهن اثرالدول  در مجلس ك  در آينده ثبت مىوثو 

 (17).«بانى اين حُسن بين  و گزين  دكتر محمود افشار بود

 

 هاى نمايندگان موافق و مخوالف مجلوس بو  هنگوامدرج مذاكرات و نطق

 وانندهختويير سلطنت از قاجاري  ب  پهلوى در شماره چهار دور اول نشري  آينده 

 (18)سازد.را با فضاى حاكا بر مجلس ب  خوبى آشنا مى

 وسردر بخ  سياسى در آينده عالوه بر اوضا  داخلى ايران، در رابط  با 

 ددىكردند مقوا ت متعونگليس ك  سياست تسلط و نفوذ را در ايران دنبال مىو ا

 ميوق درب  ويژه ب  قلا دكتر افشار نگاشت  شده است. افشار ب  واسط  مطالعات ع

 تاين عرص  و همچنين ب  مناسبت تناسبى ك  با رسال  دكترى خود يعنوى سياسو

 روس و قورارداده و امتيازهواى اروپا در ايران داشت ، بوا انتشوار اسوناد و مودار 

 جنبو  كنود و از ايونانگليس، ماهيت اين دو دولت را در ايران براى ما آشكار مى

 رينده نشيعنى مطالع  روابط خارجى ايران از ابتداى دوره قاجار تا روزگارى ك  آ

 .شودشد، منبع خوبى محسوب مىمى

 

 آينده و ديدگاهش نسبت به زنان

هواى آينوده دربواره زنوان متموايز و روزگوار ديودگاهدر ميان نشريات آن 

 تيور) باشد. اولين مقال  در مجلود اول، شوماره يوازدهاى منحصر ب  فرد مىگون ب 

از مجلود  (91)( ب  عنوان زن و سياست بر قلا آقاى ترقى چاپ شوده اسوت.1305

ب لوب  بعد نشري  در هر شماره بخ  مربوط ب  زنان را داشت  است كو  مطا دوم

ن بوا شد. از نويسندگان اجتماعى و بوانواب  زنان در اين قسمت نوشت  مى مربوط

 .كمال براى همكارى در اين قسمت دعوت شده بود فضل و
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 يوانبدر اين زمين  مقا ت با عناوين: زن در ايران باستان، كشف حجاب و 

 شود.شرح و حال زنان شاعره و شرايط شوركت زنوان در انتخابوات نوشوت  موى

 شناخواستند زنان را با حقو  خوي  آگران نشري  آينده مىيسندگان و پژوه نو

 عنووان هاى رايج و مرسوم زمان  ك  زنوان را بو سازند و با برخى افكار و انديش 

 و كرد مبارزه ميكردندجنس دوم ك  از بسيارى حقو  ومزاياى طبيعى محروم مى

 از كردن و انتخاب شدن بودند. خواهان شركت زنان در انتخاب ها براى انتخاب

و  تفادهتواند قابل اساين جنب  آينده براى پژوهشگران و محققين حوزه فمنيسا مى

 .مفيد باشد

 

 آينده و ديدگاهش نسبت به رضاشاه

 مطلب ديگرى ك  در رابط  با نشري  آينده بايد گفت  شوود ايون اسوت كو 

بوا شار مسئول آن دكتر محمود اف اند ك  مديربرخى آينده را حامى رضاشاه دانست 

 ر دردرج مقا ت از رضاشاه حمايت نمود. در اين باره بايد اظهوار داشوت، افشوا

 دتاولين شماره نشري  آينده هدف خود را تقويت زبان فارسى براى نيل ب  وحو

 اىانديشو »دانست. ملى عنوان داشت او اين امر را در ساي  يك دولت مقتدر مى

 كرده و تجوددخواهى وجوودروشنفكرى آن دوره و بين هر تحصيلك  در فضاى 

  اى از وجوود مور مقتودر در جامعوافشار نيز با حمايت از چنين روي  (20)«داشت

 :نويسدآورده مى «فتح دهلى»اى ك  تحت عنوان كرد. او در مقال حمايت مى
 

لشكريان او  زبيند ك  يكى ازمانى ك  نادرشاه در هندوستان، روز فتح دهلى مى»

دشمن افتواده و از  اهل اصفهان ها بوده با شمشير آخت  در ميدان جنگ ب  جان

ب  اصفهان در ايوران  پرسد آيا موقع حمل  افوانها ساخت  از او مىها، پشت كشت 



 16 6/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 (21).«نبود دهد بودم ولى سردارى مانند تو بر سرمنبوده؟ جواب مى

 

 باشد. ايناو در دور اول مجل  آينده مى «سپاه و سياست»نمون  ديگر مقال  

را  تدرباشد. زيرا دولت مقدهنده گراي  او ب  حكومت مرد مقتدر مىها نشانمقال 

 .دانستبراى تحكيا وحدت ملى و تقويت زبان فارسى  زم مى

 امثوال هاى يوك مورد مقتودر موورد موافقوترضاشاه نيز با داشتن ويژگى

 هان رضاشابگوييا هر چند افشار و نشري  آينده از حاميمحمود افشار بود اما بايد 

 وبودند اما بعد از مدتى با وجود برخى اقدامات نسونجيده كو  رضاشواه داشوت 

 ابتودا همچنين روحي  مستبدان  او، براى دكتر افشار قابل بخش  نبود و از هموان

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