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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
اوریا ناصر  و    /  داکتر  نخبگان  بخش:  افغانستان،  مختصات 

 مشاهیر

۱۴/۰۳/۲۰۲۱ 

 در اولین ژورنالیست زن افغان  «اسما رسمیه طرزی»میرمن رفی مع
 قاموس کبیر افغانستان

 
شرح لغات و مجمع اللغات به معرفی تاریخ، جغرافیه، اقتصاد، معارف، صحت  قاموس کبیر افغانستان، در کنار  

نیز می پردازد.   این کشور  عامه، شخصیتهای فرهنگی، مانند شعراء، نویسندگان، هنرمندان و خدمتگزاران ملی 

افغان آنالین-پورتال  معرفی    جرمن  خصوص  در  که  دانند  می  خود  مسؤولیت  هردو  افغانستان  کبیر  قاموس  و 

شخصیتها، بدون تبعیض و کینه های فردی، برای مردم معرفی کند. منظور آنست تا خوانندگان به کشور خود و  

 .داشته های آن آشنا گردند

 

 
 
 

لومړنی  " افغانستان  د  د میرمنولپاره  ارشادالنسوان" 
او   جریده  د  رسمی  طرزی  رسمیه  اسما  میرمن 

  .افغانستان لومړنی ژورنالیسته وه
 :معلومات مزید

طرزی   محمود  همسر  طرزی  رسمیه  اسما  میرمن 
مدیر مسئول  افغانستان،  در  نخستین ژونالیست زن 
اولین نشریهٔ زنان بنام "ارشادالنسوان" و اولین معلمهٔ 
مکتب  نام  به  زنان  مخصوص  مکتب  در  زن 

 .آرا بودمستورات واقع شهر
اولین شمارهٔ "ارشادالنسوان" که میرمن اسما رسمیه 
بهار  سومین  در  بود،  آن  مسؤول  مدیر  طرزی 
سال   مارچ  هفدهم  تاریخ  به  هللا  امان  شاه  پادشاهی 

 .هجری شمسی در شهر کابل چاپ و منتشر شد ۱۳۰۰مطابق بهار سال  ۱۹۲۱
ادر ثریا طرزی، ملکهٔ افغانستان بود. میرمن اسما  این بانوی روشن ضمیر و روشنگر، دختر شیخ محمد صالح و م

 .میالدی با محمود طرزی، پدر ژورنالیزم معاصر افغانستان، ازدواج نموده بود ۱۸۹۱رسمیه طرزی در سال 
هجری شمسی در کابل در    ۱۳۰۰میالدی مطابق سال    ۱۹۲۱اولین مکتب نسوان در افغانستان در ماه جنوری سال  

منطقهٔ شهرآرا افتتاح شد. این مکتب پنجاه نفر شاگر داشت که شامل دختران خردسال و خانم های جوان بود. در این  
مکتب معلمین ترکی، آلمانی و هندی نیز تدریس می نمودند که اسما رسمیه طرزی که تحصیل یافتهٔ خارج بود، عالوه  

 .یت مکتب را نیز به عهده داشتبر وظیفهٔ تدریس مسولیت مدیر 
شاه امان هللا قبل از سفرش به ممالک اروپایی، در پهلوی تأسیس و افتتاح مكاتب عالى و مدارس دینی، مكاتب زنان 

 .را نیز تأسیس نمود
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

هجرى شمسى براى اولین بار مكتب مستورات را در كابل اساس    ۱۳۰۰میالدى مطابق    ۱۹۲۱امان هللا خان در سال  
هجرى شمسى دراجتماع زنان سخنرانى كرد و از عقب مانده گى و درد   ۱۲۹۹"ملكه ثریا درماه جدى سال    گذاشت.

و مشكالت زنان افغانستان صحبت نمود. درهمان مجلس پنجاه نفر از زنان حاضر به تأسیس اولین مدرسه زنان اقدام  
 ".كردند كه ملكه ثریا به حیث مفتش آنها قرار گرفت

 .ورات با مراسم باشكوهى به اشتراک عده ای از زنان و رجال سرشناس آنزمان صورت گرفتافتتاح مكتب مست
 :دراین محفل سخنرانی ملكه ثریا چنین آغاز شد 

الحمدهلل براى ما زنان الیوم یك یوم نهایت خوبیست كه به سایهء اعلیحضرت غازى امروز مكتب مستورات را افتتاح  "
ازاین مكتب مستفید شده ودرجهت دین و دولت خویش حتى الواسع خدمت كنند و   میكنیم امید است كه فرزندان وطن

به همه حاضرین معلوم است كه فرضیت علم به مرد و زن یكسان است و این فضیلت مكتب كه جهت ما زنان عاید 
شده از توجهات معارف خواهى اعلیحضرت جوان غازى ما و همت و كوشش جناب ناظر )وزیر( معارف ) محمد  
سلیمان خان( است اول دعاى حیات اعلیحضرت علم جوى خود را نموده عزت و نیكنامى جناب ناظر معارف خود 

 "را از خداوند نیاز میكنیم آمین
هجری شمسی مكتب دیگرى بنام "عصمت" افتتاح گردید كه بعد ها به نام"ماللى" شهرت    ۱۳۰۰حمل    ۳۱به تاریخ  

 .فرزندان دانشمند و صدیقی را تربیه و به جامعه تقدیم نموده است یافت و خوشبختانه تا امروز باز است و
ارشادالنسوان، اولین نشریهٔ مخصوص زنان افغانستان، غرض تنویر افکار و اذهان جامعه مخصوصاً بانوان افغان،  

ر( و  -به اهتمام ملکه ثریا طرزی به نشر رسید که مدیر مسؤول آن میرمن اسما رسمیه طرزی بود که به مخفف )ا
ا( خواهر زادهٔ محمود ٓطرزی، معروف به منشیه دختر محمد زمان خان طرزی  -سرمحرر آن میرمن روح افزا )ر

 .بود
 :صورت ظاهري جریدهٔ ارشادالنسوان به شرح ذیل بود

 در صفحه اول در حاشیهٔ راست عنوان اخبار نوشته می شد، 
 .مقابل آن در حاشیه چپ نام مدیر مسؤول و سر محرر آن

 سپس سرمقاله و تاریخ روز، ماه و سال و شمارهٔ همان نشریه و
 :این بیت نیز در آن درج شده است
 خـــانـــه ام ارشاد النسوان می كـند
 این قدر ها وصف عرفان می كند

در كاغذ نازك پسته ای رنگ چاپ    ٬ارشادالنسوان در چاپخانهٔ سنگی در كاروانسرای ده افغانان )دارالتحریر شاهی(
مي شد. این جریده در ابتدا در چهار صفحه و بعد از شمارهٔ دوازدهم در هشت صفحه نشر میگردید. در این جریده  
مطالب مختلف نشرمی شد اما موضوعات عمدهٔ آن را مسایل مرتبط به صحت زنان، اخالق، آشپزی، خیاطی و تربیه  

در جهان، كشور های اسالمی، و کشور های همسایه  اطفال تشكیل میداد. همچنان از ترقی و انكشافات فرهنگی زنان  
 .بحث می شد. همچنان اخبار مربوط به امور زنان افغانستان مثل میله ها و سرگرمی ها را نیز به دست نشر می سپرد

شمسی در مورد میلهٔ زنان در باغ بابر چنین   ۱۳۰۰طور مثال در شمارهٔ سوم سال اول پنجشنبه یازده حمل سال  
مینویسد: "بنا بر اعالنی كه یك روز پیشتر شده بود، جمله طایفهٔ نسوان كابل جنت نشان از وقت شش بجه صبح، جوقه  
جوقه و فوج فوج به سوی باغ بابر شاه كه از باغ های تاریخی كشور است رهسپار گردیده بودند و باغ را كه مشاطهٔ 

هاری به گل های شگوفه و سبزه های ترو تازه آراسته و پیراسته گردیده بود، پر نمودند. در چهار اطراف باغ، باد ب
دكانها، بازار های زنانه از هر صنف و هر قسم ترتیب شده بود كه فروشنده گان همگی نسوان و خریداران نیز  

 ."ازهمان جنس لطیف نسوان بودند
میالدی دوام پیدا نمود ولی به قولی    ۱۹۲۵فتگی چاپ می شد، به روایتی تا سال  نشرات این جریده که به صورت ه
 .نشرات آن شش ماه دوام نموده است

 
د   آفغانستان  د  ژورنالیسته،  لومړنی  افغانستان  د  مایندینه  طرزی  محمود  ښاغلی  د  طرزی  رسمیه  اسما  مېرمن 

 .لومړنی ښځینه ښوونځی مدیره او ښوونکی وهارشادالنسوان جریدی مسؤله مدیره او د افغانستان 
میالدی کال پسرلی د مارچ د میاشتی په اولسمه نیټه چی د شاه امان هللا خان د   ۱۹۲۱د ارشادالنسوان لومړنی ګڼه د  

 .پادشاهی دریم کال وه په کابل کښی چاپ او خپره ښوه
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

میالدی    ۱۸۹۱ثریا طرزي مور وه چی په  دغه روښانه او رڼابخښونکی میرمن د شیخ محمد صالح لور او د ملکه  
 .کال کی یی د افغانستان د معاصر ژورنالیزم پالر ښاغلی محمود طرزی سره واده کړی وه

لمریز هجری کال    ۱۳۰۰میالدی کال د جنوری میاشت کی چی د    ۱۹۲۱افغانستان کی لومړنی ښځینه ښوونځی د  
ښو. دی ښوونخی پنخوس زده کونکی یی درلودل چی   سره سمون خوری، د کابل د شهرآرا په سیمه کی پرانستل

سربیره    ماښومانی او ځوانی نجونی پکښی شامل وی. میرمن اسما رسمیه طرزی د ښوونځی مدیره او ښوونکی وه.
 .پدی ښوونځی کښی ترکی، آلمانی او هندی ښوونکو هم ښوونه کوله

ونو او په ځانګړی توګه د ښځو د افکارو د روڼا کولو  ارشادالنسوان د ښځو لپاره لومړنی جریده وه چی د ټولنی د ذهن 
په موخه د افغانستان د ملکی ثریا طرزی په اهتمام، د میرمن اسما رسمیه طرزی په مسؤول مدیریت او د میرمن 

 .روح افزا په سرمحرری، چی د محمد زمان خان طرزی لور او د ښاغلی محمود طرزی خورزه وه، بنسټ کیښوده
 .میالدی کال پوری او په ځینو روایتونو شپږ میاشتی خپره کیدله ۱۹۲۵نو دا جریده تر په ځینو روایتو 
 تکزاس ۲۰۱۸اپریل   ۵ناصراوریا * 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

