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 نقش داوی در سراج االخبار و امان افغان
 

 دکتر دینا محسنی

 
 دهیچک

های مهم جنبش ، رسانه و از شخصیتسیاست، ادب ،شعر مشاهیر بزرگیکی از  داويعبدالهادي 
خواهي كشور جنبش مشروطه در كشور جامعه و وضع یهمشاهد داوي از آوان جواني با مشروطیت است.

 آزادي یاور ،عمل خویشو  آفرینش، قلم با ورزم محمود طرزی است شاد داوی همروان گیرد،میسهم 
، استبداد و خرافات مهم ترین هدف در سراج االخبار است. این محرر استعمارمی گردد. مبارزه با خواهان 

ج االخبار و امان به گواهی سراکوشد. می راستاي كسب استقالل درسراج االخبار با مایه گذاشتن از جانش 
محمود طرزی در  ژورنالیستی است متعهد به بیداری و روشنگری. او همکار فعال داوی عبدالهادیافغان، 

، نهضت ترجمه فرانسویو  ترکی انگلیسی، زبانهای اردو، است. به دلیل تسلّط و آشنایی بر سراج االخبار
های خارجی دال بر این حقیقت است.بعد از استقالل شده از زبانها و آثار برگردانبخشد. مقالهرا رونق می
امان »ل ؤونخستین مدیر مس دهد.به نشر ادامه می« امان افغان»م.(، سراج االخبار به نام ۹۱۹۱افغانستان)

این مرام و اهداف ی تداوم دهنده و سراج االخبار یهامان افغان در واقع ادام است. عبدالهادی داوی «افغان
ی آفرین است و به توسعهکه داوی در سراج االخبار و امان افغان نقشجاییباشد. از آنمیی وزین نشریه

 ی داوی را به حیث ژورنالیست بررسی نمایم.کوشم تا کارنامهفرهنگی متعهد؛ در این نبشته می
 

 طرزی، سراج االخبار، داوی، امان افغان. :یدیکل کلمات

 

 مقدمه
 طور ی آرمان مشروطه خواهان است و تا آستانه ی استقالل به بازتاب دهنده« االخبار سراج»

در مبارزه با استبداد و استعمار نقش کلیدی ایفا  تنها نه االخبارسراج. شودسپرده می نشر به مستمر
ادبیات و  سازد و بهرا به جریان نیرومند و تأثیرگذار مبّدل می نگاریکند بل روزنامهمی

 می بخشد.  نگاری جان تازهروزنامه
ریالیسم ادبی را  تا دارندبرمی استواری های، لودین و غیره گامطرزی و همکارانش چون داوی 

اجتماعی، راهکار محوری این فرایند  هایاندیشه و بر جای رمانتیسم بنشانند. پرداختن به افکار
 سیاسی و ادبی است. 

عمیق و بنیادی در شئون مختلف زنده  تحول بسیار(، ۹۱۹۱افغانستان)آمدن استقالل دسته با ب 
مطبوعات از نظر کمی و در این زمان، شود. رونما می -در بخش مطبوعات ویژهبه -گی مردم

روشنفکران از دولت  آید.میوجود به رسد. آزادی بیان رشد غیر منتظره می یکیفی در مرحله
. اولین قانون شودمیداشته های بلندی به سوی مدرنیسم برگامو  کنندملی خود طرفداری می
و بحث جامعه ی قانونمند و کارکرد مبتنی بر  گرددمیاساسی تصویب  یاساسی زیر نام نظامنامه

 ی امانیه است.ترین دستآورد دورهقانون مهم
 سرمحررد که نخستین باشمی «امان افغان»گی دولتی ههفتی مهم ترین نشریه این دوره، جریده 

 ،گسترش معارفی اهداف امان افغان، ترویج قانون گرایی و سر لوحه. است یعبدالهادی داوآن 
دهد. و بیداری فرهنگی است. گزارش سفر شاه امان الله را به گونه یی پیوسته بازتاب می دانش

، والیات و و آزاد در مرکز های دولتیی نشریهیی سر لوحه عمل و کارکرد همهدر چنین برهه
ی رسانه سازی بیانگر دانایی و توانایی داوی در عرصهاست. این جریان ی امان افغاننشریه
 است.

گی فعالیت عبدالهادی داوی در با توجه به چنین حقایق مستندی، هدف این تحقیق دریافت چگونه 
باشد. یعنی این نبشته به گونه ای ی مطبوعات به ویژه در سراج االخبار و امان افغان میعرصه

یی، پرسش ژورنالیست حرفه ی داوی با هویتنامهمحور است. چگونگی کارهاختصاصی رسان
  اساسی این متن تحقیقی است.
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که با نگرش و یی بوده از نوع کتابخانه نگارنده تحقیقروش 
ی رسانه ی داوی را در عرصهنامهکارتحلیلی و تشریحی  نگاه

 معتبر آثار ،پژوهش های این تحقیق وسرچشمه. کندمیارزیابی 
 ادبی است. و تاریخی، فرهنگی

 
 محمود طرزی

محمود طرزي پس از بیست و سه سال دوري از وطن در 
 –(  خ.۹۹۲۱-۹۹۱۱الله خان) روایي حبیبزمان فرمان

هاي الدین افغان و نهضتافکار سیدجمال که از درحالي
به م.( ۹۱۱۱در سال)  -ثر بودأپرستانه آن زمان متمیهن

 . گرددمیافغانستان باز
هاي سودمند براي اصالح محمود طرزي درآغاز بعضي مشوره

 انتشار ها،ی این مشورهاز جملهدهد که می به امیر، برخي امور
است. با پذیرش و حمایت امیر « سراج االخبار» ینشریه مجدد
سراج االخبار دیگر  بار خ.( ۹۹۱۱)سال در محمود طرزي، 

بنیاد مطبوعات  منتشر؛ و اف واالافغانیه را با کیفیت نوین و اهد
از همان این نشریه  کند.میگذاری مدرن را در افغانستان پایه

و  شودمیخواهان و روشنفکران افغانستان تریبون آزادی آغاز
 آوردمی وجوده ای را در کشور بطلبانهجنبش اصالح

دركشور  را مبارزه با استعمار( و فرهنگ ۵۱۳۹۱۱۶)محسنی،
ی داوی به عنوان همکار کارنامه گستراند.میهاي همسایه 

 االخبار مزیّن به چنین افتخاراتی است.طرزی در سراج
 

 سراج االخبار
برای  روزه،م.( پانزده ۹۱۹۲-۹۱۹۹االخبار)ی سراجهنشری

سه ماه به نشرات خـود ادامه  هفت سال و
 سراجی نشریه طرزی درکار(. ۹۱۲۵۳۹۹دهد)سخاورز،می

دیگری  تن روشنفکران یکی عبدالهادی داوی و از دو االخبار
عبدالرحمان و داوی آشنایی  .گیردعبدالرحمان لودین کمک می

مطالب جالب را از شود تا ، سبب میچندین زبان هلودین ب
فرانسوی به زبان فارسی  ترکی، انگلیسی، زبانهای اردو،

 االخبار چاپ کنند.سراج در کنند وترجمه 
تشکل و تحول ایجاد آثار بدیعی ادیبان  ، در«سراج االخبار»

. روشنفکران افغان کندایفا میخواه، نقش نهایت بزرگ مشروطه
بازتاب  ی وزینیهنشردر این های اجتماعی خود را اندیشه
 انقالب فکری را در میان جامعه توسعه بخشند.  دهند تامی

مبتنی بر « سراج االخبار»مرام و اهداف محمود طرزی از نشر
 نین محور هایی است۳ چ
 ؛آگاه ساختن مردم از وقایع و حوادث کشور-
جهت آشنایی مردم  ،آثار نویسنده گان شرق و غرب یترجمه -

افغانستان با اندیشه، فرهنگ، علوم جدید و فکر دنیای قرن های 
 ؛نزده و بیست

 ؛آموزش طرز نگارش ساده و علمی  
 ؛نویسیایجاد جنبش تاریخ 
 ؛تاریخ ادبیات افغانستان یتحقیق در زمینه 
 -؛زبان دری و تکامل آن یتحقیق در باره 
 شعر، نثر،  ی های تحقیقی در عرصهتتبع و تدوین مقاله

موضوعات اجتماعی، علمی و سیاسی، ترویج نگرش 
  .انتقادی

 
همراه با همکارانش  با توجه به فضای تیره و تار، طرزی
ایت سیاسی و با در عبدالهادی داوی و عبدالرحمان لودین،

د. به بیان نداررا مشتعل نگه می« سراج االخبار»فرهنگی، 

سراج »و تفکر توأم با تحجر مخالف نشر  دیگر، نه تنها استبداد
، بل استعمار در جهت خاموش کردن این شوندمی« االخبار

 .ورزدمشعل بیداری از هیچ کوششی دریغ نمی
فیلسوف  رزی،باید خاطر نشان ساخت که افزون بر شادروان ط

گیری شکل رعالمه اقبال نیز د ،و اندیشمند بزرگ نیم قاره
 ثر بوده است. ؤخواهی داوی مسیاسی و آزادی، شخصیت ادبی

، نقش زنان در این برهه های اصالحات اجتماعیکی از بخشی
داوی به عنوان شاگرد و . باشدمی در جامعهو تربیت اطفال 

ساختن ذهن مردم از شنرو یمحمود طرزی در بارهدستیار 
ش ش نقش مهم دارد. ان و تربیه ی اطفالحضور و نقش زن

سراج االطفال به مدیریت عبدالهادی داوی منتشر ی شماره
ولی اخبار و  استسراج االخبار  ی، هر چند ضمیمهشودمی

مکاتب به بیشتر است. این نشریه را اهداف آن کامال مستقل 
 ش آموزان را صیقل بزنند.فرستند تا ذهن اطفال و دانمی
 

  افغان امان
فارسی  زبان به اجتماعی و سیاسی ،خبری ی، نشریهامان افغان
 -۹۱۹۱/ش.۹۱۱۱-۹۹۱۲ سالهای) یدر فاصله كهاست 
 .شودمى منتشر كابل در (،م.۹۱۹۲
تعطیل ( پس از ۹۱۹۱/آوریل۹۹۱۲ )حملدر  نشریه این

می  وجود یعرصه به پا االخبار، سراج یروزنامه
، آن مسؤول مدیر نخستین (.۳۹۲۹ ۹۱۵۱حبیبی، گذارد)

 خاناللهامان كار آمدن با روی كه است داوی عبدالهادی
 امان» شاه، نام از الهام با را ی(، روزنامهم۹۱۹۲ -۹۱۹۱)

، عمالً حكومت دستگاه به روزنامه . نزدیكی ایننامدمی «افغان
 سازد.می مبدل خان اللهرسمی امان ارگان را به آن
 یدر دورهیابد که می انتشار جداگانه یدوره ۱در  نشریه این »

بعد،  هايو در دوره شودمنتشر می بار یك روز ۹۶ هر ،اول
در  (۳۹۲۱ ۹۱۵۱حبیبی، ).« گیردمی خود به نامههفته شكل

طی سه دروه انتشار امان افغان چندین سرمحرر به ترتیب آن 
را منتشر می سازند. سر محرران امان افغان عبارت اند از۳ 

 ، میر، عبدالجبارخانفرحت محمدخان ،داوی عبدالهادی
 . آبادینبی جالل احمد و غالم، غالمخانسیدقاسم

ها، تبصره حاوی خبرها، سرمقاله شمارهامان افغان، در هر »
های رسمی ها، مقاالت علمی و معلوماتی، نطق ها و بیانیه

های کوتاه و دار، داستانهای دنبالهمقامات دولتی، داستان
 (.۹۱۱۳۹۱۲۱رهین،«)باشد. اعالنات می

ی امان افغان با تأثیر پذیری عمیق از سراج االخبار جریده
اهداف متعالی را ارائه کند و چون سراج  افغانیه می کوشد همان
هایی را در جشن استقالل افغانستان به االخبار افغانیه، کتابچه

 دهد. وطنان هدیه می، به همی سالهدیهنام 
 قبایل و اغتشاش ، در پی شورشش۹۱۱۱، در پاییز سرانجام
 افغان امان یقندهار، نشریه و فرار او به خان اللهبر امان افغان
 غالم ،امان افغان سردبیر رسد. آخرینمی خود راه پایان به نیز
 جنگ قدرت كشته دار و گیر در آبادی است کهجالل نبی
 شود.می
 

 نقش داوی همچون روزنامه نگار
ی، تحریک یهای ژورنالیست حرفهگیهیکی از اوصاف و ویژ

شاعر و  ژورنالیست   باشد.می عواطف و احساسات عمومی
با چنین هنری عواطف و احساسات، شور و  ژورنالیستشاعر  

 انگیزد۳شعور مردم را چنین برمی
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 سنجش از پندار نشناسی هنوز »
 خویش را بسیار نشناسی هنوز

  گیها وز سادهخون چکان ز انگشت
 ( ۹۶۹ ۹۱۵۵۳حبیب،)« فرق گل از خار نشناسی هنوز

  
 نویسد۳ ن افغان چنین میها در اماداوی در یکی از سرمقاله

 آتش به دو دست خویش در خرمن خویش» 
 چون خود زده ام چه نالم از دشمن خویش

 
ترین گی؛ چون مار آستین، مدهشی عالم دشمن خانهدر همه

ی های خود را حوالهترین ضربتمخالفین است که مهلک
ی نماید. تا امروز برای بریدن شجرهنازکترین جاهای بدن می

ی عالم اسالم، هر تبری که دست اغیار حواله کرده است، هطیب
ی آن از خود این درخت بدنصیب بوده دسته
  (.۹۳۹۹۱۱داوی،»)است

ها و شکستن قالب ،یییک ژورنالیست حرفهگی دومین ویژه
 سخن نو گفتن و طرح نوست. به سخن دیگر، هاکلیشه

ی یکار یک ژورنالیست حرفه گوهرهنجارشکنی  درانداختن،
بیستم  یاول سده یدر دو دهه و تجدد ادبی روشنگری. است

محمود طرزی نخستین  »گمانگی است. بیدال بر این ویژه
کند. کسی است که شعر محتوایی را در افغانستان معرفی می

گان قرار شعر نو نه تنها در افغانستان مورد پذیرش همه
را برای گیرد بلکه اوضاع کشورهای همسایه هم شرایط می

آورد. شاعران منطقه از احوال استقبال از این بدیل نو فراهم می
 ،سخاورز«). شونددیگر توسط نشرات و جراید با خبر میهم

۹۱۲۵۳ ۹۱۱ . ) 
بیستم در افغانستان،  یشعر در آغاز سده یاز پیشگامان عرصه

های زباناست. داوی با آشنایی به  عبدالهادی داوی یکی هم
از منابع شعر و ادب و می تواندو انگلیسی  ترکی، عربی

را اشعار غنامندی برون مرزی استفاده ی بهینه ببرد و سیاست 
توانند بنیاد فکری شعر  مشروطه خواه می . شاعرانندک عرضه

محیط اجتماعی  هرا تغییر دهند و شعر را از محیط رمانتیک ب
 سوق دهند. 

. بنابر چنین هاستبیان ناگفته ژورنالیستسومین خصوصیت 
ی همواره و ییک ژورنالیست حرفه خصوصیتی داوی همچون

ها درآورد و خواهد سر از اسرار و پشت پردهدر همه حال می
دری، کشف به اصطالح، آن سوی سکه را بر نمایاند. پرده

 یرموز، پی بردن به کنه حوادث و رخدادها، ابزار کار حرفه
 وصیتی است. داوی مظهر چنین خص ژورنالیستی است.

عبدالهادی داوی پیشگام ی، ژورنالیستهای افزون بر ویژه گی
 .استبه دانش اندوزی  شعر هدفمند تأکیداست.  شعر هدفمند

و  ، آگاهیبیداری فریادش مبتنی بر داوی بنا بر چنین رسالتی،
حبیب الله نهیب بر امیر  حتی . اواستکسب معرفت و دانش 

 زند۳ می
 

 شد بد نبودبسیار می در وطن گر معرفت »
 شـد بد نبودن ملت بیمار مییا یچاره

 شد بد نبوداین شب غفلت که تار و مار می
 ۹۱۱۹۳ژوبل،) شد بد نبودر خوابت اگر بیدار میچشم پ  
۹۱۶  ) 

 
نگارش و پردازش حوادث و  داوی با کار ژورنالیستی خود، در

رسالت  و در سپهر این شناسدنمیرا  یرخدادها و اخبار، مرز

 هراسد. از زندان، شکنجه و مرگ نمی
داوی همان گونه که در سراج االخبار برای روشن ساختن ذهن 

ی امان افغان این تالش را ادامه کند، در نشریهمردم سعی می
اخبارها، افکار اهالی را روشن »دهد. داوی باور دارد۳ می
و از کند و آن نسازد، چشم های خواب آلوده را بیدار میمی

گان را، آن نو لرزان لرزان به پا آمده گان را، خواب برخواسته
(  راه اسلوب ۱۳۹۹۱۱داوی،»)دهدراه و اسلوب رفتار نشان می

مبارز با استبداد و استعمار را، این خصوصیت بارز یعنی 
 ادبیات روشنگری است. 

  
 گیرینتیجه

محمود طرزی با توسط بنیاد مطبوعات مدرن در افغانستان 
و این نشریه  گرددمیگذاری پایه ،سراج االخبار یانتشار نشریه

 خواهان و روشنفکران افغانستانبه سرعت تریبون آزادی
 .آوردمیوجود ه و جنبش اصالح طلبانه را در کشور ب شودمی

ی نشریه درکار ،طرزی یکی از همکاران فعال عبدالهادی داوی
خارجی از زبانهای  . آنان مطالب جالب رااست االخبار سراج

  رسانند. ه چاپ میو ب دننک به زبان فارسی ترجمه می
های اجتماعی، ، منبر عقیده«سراج االخبار»در آن برهه 
مشروطه خواهان است. مشروطه خواهان با سیاسی و ادبی 

انقالب فکری  تا کوشندایثار و شجاعت فرهنگی و اجتماعی می
استقالل چنان روشن  در کسب سراج االخبارمشتعل کنند. را 

 است که نیاز به استدالل ندارد.
 در امان افغان ینشریهاستقالل کشور،  بعد از کسب

 به پا االخبار، سراج یتعطیل روزنامه( پس از ۹۱۹۱)ریلاپ
 عبدالهادی مسؤول آنمدیر  نخستین گذارد.می وجود عرصه ی

 است. داوی
سراج ی و عمدههمان اهداف اصلی «امان افغان»نشریه 

استقالل، ملی گرایی، تجدد گرایی،  االخبار افغانیه یعنی
زدایی و اتحاد و ترقی کشورهای مسلمان را دنبال استعمار

د. با این تفاوت که سراج االخبار از آن به عنوان سالحی نکمی
امان افغان حفظ  برد، رسالتبه کار میبرای کسب استقالل 

  است.غانستان پیشرفت و ترقی اف ،استقالل
یک نسل  یدهنده پرورش ی،امان یدوره متجدد مطبوعات

نسلی که در سالهای بعد وقتی آزادی  است؛خواه و مبارز آزادی
، حاکمیت قانون گرفتن آزادیبازبرای د، وشمیهای مدنی سلب 

 .نندکمیشان را قربانی گیه زند و تجدد،
ادبیات نیز اثرات  یدر عرصه امان افغان، همانند سراج االخبار

های ادبی مظهر نخستین تجربه تواندگذارد و میمیمهمی بر جا 
  باشد.در افغانستان 
با نگارش مقاالت، اشعار، ی، یژورنالیست حرفهداوی همچون 

االخبار و ی سراجتنظیم و پیشبرد به حیث محرر در نشریه
ی تواند بیداری فرهنگی و اجتماعسرمحرر در امان افغان، می

 نگری توسعه دهد. را با واقع
از ویژه ، درانداختن ها و طرح نوشکستن قالبهنجارشکنی، 

داوی از پیشگامان . گی های ژورنالیست جوان یعنی داوی است
نگاری مدرن و شعر متجدد در ادبیات فارسی ی روزنامهعرصه

 دری است. 
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