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 ۲۴/۰۵/۲۰1۹            احسان لمر
 

 یروح افزا طرز
 در تاریخ کشور هیمنشاولین سکرتر یا 

 

دو قطعه فوتوی زیبای خانم ننگیالی طرزی که جناب دکتور  و بزرگوار گرانقدرورزیده و  تدپلوماقبل از همه از 
بوک را برایم  فیس به زندگی نامۀ خانم روح افزا در رابطه صدیق رهپو طرزی درسطور آقای روح افزا و همچنان 

ً آقای رهپو هم عین مطلب را به ارسال نمودند سپاسگذاری نمایم فرستاده که از ایشان هم ایمیل من  ادرس. ضمنا
  ممنون می باشم.

 

 .و خرد است یآن آگاهوجود دارد و لتیفض کیدر جهان تنها 
 .ستا گناه و آن جهل و ناداني کیتنها  و

 از یکی «دل خانرحم»پسر  و بارکزیسرداران  از «خان غالم محمد» سردار
حضرت به  و عارف بود. و شاعر و مردامی باشد  «خان محمد ندهیپا» پسران سردار

 شعر یسبک هند در و هشت دا خاص عالقه وارادت دلیبعبدالقادر  مرزا ابوالمعانی
نام  هب سپس که دیگز اش بر یبه عنوان تخلص شعر را «یطرز» یسرود. و یم

 توسط سپس «غالم محمد خان» راشعا وانیشد. د لیتبد یو احفاد وأوالد  یخانوادگ
 دارد. تیب هزار حدود چهار در که دیبه چاپ رس «یمحمود طرز»پسرش 

محمد زمان »و « محمود طرزی»هر یک « غالم محمد خان»دو پسر سردار 
کنون نام شناخته شده در تاریخ کشور  تا 1۹أواخر قرن  ازخازن الکتب « خان

 می باشند.
در کشور گشودند و در این راه را روزنه ها بسوی تجدد و نو گرائی ایشان 

 فعاالنه سهم گرفتند.
ملکه ( ، )همسر محمود طرزی «اسما رسمیه» «طرزی » خانوادۀزنان از 
 «روح افزا»هم چنان  ، (محمود طرزی دختران ) «هیریخ» و «ایثر»

 هجیخد»و )اولین مدیره مکتب مستورات( « بلقیس طرزی»، خانم {هی}منش
درخشان های ستاره هم چون  شی)مادر خانم رخشانه( برادر زاده ها «یطرز

 «میمر»آنها با  .ندفضای علم و عرفان و فرهنگ کشور درخشید درو تابناک 
 مالاستاد غدختر ) خواهر زاده او «رایحم»ــ  (یمنگیخان م یدختر عبدالباق)

والده ) «فاطمه»ــ  (جمال قیمادر استاد شا) «آمنه الرسول»ــ  (یمنگیم محمد
قرار گرفته  انش ( در خدمت مردمیخور یب یب) «شهیعا»ــ  هللا( قیعت ریم

وم به قول از مرح .فعال گرفتند سهیماری و بیدارگری دبی معارف و در عرصه
با سواد  روح افزا از جمله دختران نخبه و محترمه» «یق طرزیمحمد صد»

 1۹۲۵ ـ1۳۰۴ کابل افزا طرزیروح           1 «فامیل های سر شناس آن زمان بود تمام
 

كه از تمدن و فرهنگ  یزاده و برادر یطرزي دختر و روح افزا طرز ایهمسر او، ثر یاسما طرز ،یمحمود طرز"
 تیخصش نیا گزاری گمان اثر ی" بدبشکستنرا  شیعصر خو تیسنت و جاهل یترك بهره برده بودند و سنگ واره ها

 یرقم م نیسر زم نیا یرا برا ینوشت ها سر دفرا گر نیاو در مقام شاه افغانستان از ا تیها بر شاه امان هللا و حما
امروز ما دانش  ستادند،یا یمه در مقابل آن ن یدیچون سد سد نیبه د یزیوآ که اگر گره افگنان عصر با دست زد
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تن گف یبرا یشدن گپ یجهان دانیتهمتن در م النیبل چون  میبود یو حقوق زنان و... نم دموکراسيآموزان دبستان 
  2 "میداشت یخود م [ن]م یبرا یی شهیو اند

دختر موصوف که  یطرز ایثر بإنو ارشاد النسوان را منتشر کرد و یبار مجله  نینخست یبرا یخانم محمود طرز"
زنان را در برابر مردان  اتیشکا یبررس محکمهنسوان را اساس گذاشت و  تیخانم شاه امان هللا خان بود انجمن حما

 بیز و نشپر فرا خیبا تار ستمیدوم قرن ب ی مهیکه سپس در ن نستاننهضت زنان در افغا دیکرد. بدون ترد جادیشان ا
 بتكاراقرن با فکر و  نیا أوائلنمود در  میرا در جامعه تقد رروشن فکو  افتهی میاز زنان تعل یتکامل کرد و نسل نو

  3 "او اساس گذاشته شد. خانوادۀو  یطرز
را از  یینامه  یطرز. بعد از مدتی (نامور زنان جهان گشود)در ابتدا محمود طرزی در سراج االخبار صفحۀ بنام "

ابن المرحوم مال ابوبکر آخند زاده ابن المغفور  قیمال رف ،یمحمد نیو چاکر د یکه خود را ]خادم الشرع احمد یفرد
در سراج االخبار (زنان جهان ناموران)در واکنش به نشر ستون {از شهر یمکتوب}آخند زاده] با عنوان  نیالد مال صدر
 یو کم مقدار است، م تیاهم یپندارد زن نصف وجود مرد و ب یفرد که م نیبه پاسخ ا متیالآورد، با م یبه دست م

: "مدیر سدینو یم قیمال رف نیزد. اپردا
صاحب، یک طرفه مردان را از خاطر محو 

بحث مي راند؟ « زنان نام آور جهان»کرده، از 
 یو ذ تیبا حم ۀجلیل ۀفیچون افغان یک طا

عوض آن در  گاهو شجیع همت اند؛ هر  رتیغ
توپ و تفنگ و اسلحه و آالت جنگ  فیتعر

  ".افزوده مي شد بهتر بود
: "سبحان سدیدر پاسخ مال رفیق مي نو طرزي

آنها  تیثیهللا اگر ما از قدر و قیمت و مزیت و ح
مي شنیدیم؟ اگر از  الیچه وا و میبحث مي راند

ها و داستان رزم آزمایي  یاحوال حقوق طلب
هایي که در این وقت با مردان به میدان مسابقه 

آمده اند؛ بحث مي راندیم ؛ چه چیز ها مي  در
 .مدیدی

اش دفاع مي کند و  ۀدلیرانه از اندیش طرزي
روشن مي سازد که دین اسالم همان گونه که در 
تمام شؤون زندگي، عدالت را معیار قرار داده 
است ؛ براي زنان نیز حق داد گرانه یي قایل 
شده است که در دیگر ادیان هرگز نظیرش را 

  4."نه مي توان یافت
 یبرا یی هینشر نی، اولالنسوان ارشادهفته نامهٔ 

مدیر صاحب امتیاز و  که زنان در افغانستان،
همسر  ،«یطرز هیرسماسما »مسئول آن را 

در ماه )حوت  به عهده داشت، ،یمحمود طرز
( به نشرات آغاز 1۹۲1ــ فبروری  1۲۹۹

 ییکاغذ نازک پسته  یرو ه،ینشر نیبوده است. ا هیمعروف به منش ،یروح افزا طرز ه،ینشر نیا ریدکه م .نمود
 مینظر مسق ری، که زارشاد النسوان یتر نوشته ها شیب .دیرس یم ی، کابل به چاپ سنگده افغانان یسرا٫در رنگ 

 یمطالب آموزش شد، یکشور، منتشر م ترقی خواه، معارف و فرهنگ دوست و بیدارگرهللا، شاه  همسر امان ایملکه ثر
مهم  ،یکودک و خانه دار تیترب ،یاطیخ ،ی، آشپززنان، آداب معاشرت در بارهر اخبا. هزنان و دختران بود یبرا
  .داد یم لیرا تشک هینشر نیا عناوین نیتر
( و ر -اسما رسمیه نام خود را با مخفف )ا است. اما،  دهیمحرر درج گرد سر ثینام روح افزا به ح ه،ینشر نیا در

فراموش نمود که خود  دیا ( را درج مي كردند. البته نبا -ف ) ررا به دوش داشت، با مخف یروح افزا كه نقش منش
 .داشت امههفته ن نیا شبردیرا در پ ینقش اساس ،یمحمود طرز

 )فارسی( دری یبه زبان ها یبود، ورود کاف یعرب یب یکه معروف به ب هیباور وجود دارد که چون اسما رسم نیا
  .قرار داشت ه،یمنش ،یروح افزا طرزخانم نشر ارشاد نسوان به دوش  نینداشت، بار سنگ

 :دیرس یبه دست چاپ م ریسرودهٔ ز هینشر نیا نامهٔ  سر در
 کند یم سوانـــن اد  ـارش ام، هـخام
 کند یرفان مـقدر ها وصف ع نیا
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ها و تبصره ها )بصورت عمومی( ــ و هم اطالعات  مقاله ــ)داخلی و خارجی( چون ـ خبر ها  یمطالب دهیجر نیدر ا
بحیث « خاده»در یک خبر خارجی از تقرر خانمی بنام به گونۀ مثال:  خاص مربوط زندگی نسوان مالحظه می شد.
 وزیر معارف دولت عثمانیه تذکار رفته است.

ا به این گونه آغاز می کند ( مطلب جالبی ر... )خوانده نمی شود( در خدمت قران کریمیک تجویز و»زیر عنوان 
اختالف نظر دارند و که در دو مطبعه هند آن وقت نشر شده بود، کلمه در)قرآن( یک دو معلمه در مکتب روی  :که

« و ما هم بضارین»پارۀ که در مطبعه لکشو الهور چاپ شده بود  در»نمود:  مالحظهوقتی پاره ها را  مکتب مدیره
جمع کرده بعد از مالحظه و تدقیق معلوم  را که بدست طلبه بوددیگر پاره های مطبعه  نوشته شده بود. به مراق افتاده

غلطی و در پاره مطبوعه  8۰غلطی و در پاره مطبوعه چهجو سنگ  18۰گردید که در پاره ستیم پرس الهور 
 کریم بعد از افشای این راز تصمیم بر آن شد که قران که 5« غلطی به نظر می خورد ۳8راجپوت پر نتنگ الهور 
و دیگران به قدر وسع و توان خود  (افغانی 5۰۰۰ )شاه امان هللا خان اعانه جمع شد که و در داخل کشور طبع شود

 { ، سال اول 16به نقل از ارشاد النسوان شماره }معاونت نمودند 
ای دختران پاک وطن صفا ناک! »: کهمی خوانیم خوب زنان(  یها خوبي)در یکی از عناوین مربوط به عالم نسوان 

ساختگی یعنی استعمال رنگ و روغن مبتال هستیم و تجربتا عرض می کنم  مقبولينسوان بیچاره همگی به  طایفۀما 
 ... ما را می برند ربه عوض آن زر و دینا دآی. که از خارج به وطن عزیز ما می که همین سرخی ها و سفیدی ها ..

به جز از ضرر و خسارات هیچ فایده ندارد ... درست خلقتی چهره ها و سیما های خداداد ...را با چنین رنگها و بو 
  6 «های ضرر ناک خراب نسازید.

ازدواج خان ع یعبدالسمخان پسر ، عبدالرؤوفافزا بار اول با  روح»
سردار  پسر ز،یعبدالعزنموده است. بعد از او جدا شده و با سردار 

 هیبود که در جنگ عل یکس دومی ازدواج نمود. مزار یعبدالوهاب، وال
 ،دهیوهاب د میرا که عبدالحک یریلنگ شرکت نموده است. تصوی مال

به صاح هیمنش اتمیح قهٔ یبه رف میتقد" ٫٫شده است،  نوشته نیدر پُشتش چن
برابر هفتم ) " 1۳۰۲دلو  1۶مشر  کندک زی. عبدالعز"رشینوا ادگاری

با  قبالً او  رایافزا همسر دومش بوده است، ز روح ،(1۹۲۴ یجنور
 .7« ازدواج نموده بودهم فرحت سلطان، دختر سردار عبدالقادر 

خان در حاشیه رانده شد، زیرا  زا، بعد از سقوط سلطنت امان هللااف روح
ده خانواخواندیم که بریتانیه و روحانیت مرتجع و کشور  ما در تاریخ

نادر خان با محمود طرزی و دوستانش به شدت خصومت داشتند. او 
 یرمایبه ب عبدالوهاب خان گذراند. هسرش یاز سر م یبا تلخ زندگی را

 (1۹۴۰یم ــ 1۳1۹ یجوزا) و درو فشار خون مبتال شد.  زمیرومات
 ان درشعاشقان و عارفان که خانه  ارتگاهیدر ز دهونمدر کابل فوت 

  .بود، به خاک سپرده شد محلهمان 
 دهیبه هرات کوچ م( 1۹47)سال  درروح افزا که پس از مرگ شوهرش 
 یکار ممکتب نسوان  رهٔ یمد ثیبه حو در خدمت معارف قرار گرفت تا 

ر روزگا نیهنوز هم از ا انیاز هرات یرا در آن مکتب سامان داد. برخ خاصیبود که نظم  ریبا تدب رینمود. او چنان مد
  .ندینما یم ادی

)پدر صدیق  پسر کاکایش سردار محمد حسین طرزی با خانواده در هرات ،م( 1۹51شمسی ــ  1۳۲۹در سال ) او
من روح افزا را که زن بلند قامت،  ان،یم نیا در»می نویسد:  . آقای رهپو طرزیرهپو طرزی( زندگی می نمود

  8 «.دارم ادیآگاه بود، به  اریبس خوش صحبت و با،یز
 ن،یالد زیعز، با را دخترش مهینس به پاس حرمتی که به دختر کاکایش داشت وصلت بعداً  ،یطرز خان نیحس محمد
  پذیرفت. .(بود شهمسر دوماز که خانم روح افزا )پسر 
بلند، جز  شد. از آن قد و قامت یم نا توان روز تا روز الغر وو  دچار سرطان گلو شد یافزا، پس از مدت روح

 ،یزهللا طر بیکابل نزد حباین نتیجه رسیدند که مریض به به  سر انجام .نماندبدنش بر  یگرید زیپوست و استخوان چ
شمسی  1۳۳۰سال های دهه )یکی از در  یچند از پسکه  گونه، آنان به کابل رفتند نیا .برود یتداو یبرادرش برا

نخبه  نام داشتندر زنده نگه حاکمان کشور  . چونشهر کابل بخاک سپرده شد ه و درنمود وفات (میالدی 1۹5۰ــ 
 بود.  هعالقه یا توجه نداشتند تا کنون از وی کسی یاد نکرد ی وطنها

********************************************** 
 :منابع

 .7۳ص  1۳6۹دهه اول استقالل ــ کابل  پوهنوال کاظم آهنگ ــ مطبوعات أفغانستان درــ  1
 ..۲۰۰8سپتمبر  1۳87سال چهارم سنبله  8۰کابل ناتهـ شماره  ـو زنان ـ روشنگريها،  یطرز ــ یباختر ژهیمن ــ ۲
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 16ــ  ستمیدوم و سوم قرن ب یدهه  ییو نوگرا روشنگريدر نهضت  یـ نقش محمود طرز شمندیمحمد اکرم اندــ  ۳
 خاوران. تیسا ۲۰۰8سپتمبر 

 .1۰. ص ــاالخبار  سراج یمطبوعات یژانر ها لیو تحل فیمحمد کاظم آهنگ ـ تعرــ  4
 .75ص  1۳6۹پوهنوال کاظم آهنگ ــ مطبوعات أفغانستان در دهه اول استقالل ــ کابل ــ  5
 .171ص  1۳4۹در أفغانستان ــکابل  زمیژورنال ریمحمد کاظم آهنگ ــ ســ  6
 .ع.۲۰1۹ ی. اول ماه میــ جرمن یرهپو طرز قی، صدبوک  سیصفحه فــ  7
 ــ همان منبع. 8
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