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" جراید فوائد "  

(12) افغان جمال الدینسید از  

 این در...   داشتم ای جریده  پاریس در و بوده ژورنالیست خود من و است شریفی کار مژورنالیس »

 نیاز  ساده جریده یک به مردم كهحالی  در دارد، وجود زیاد ادبی و علمی سیاسى، کشور جرائد

  را تان هاى جامه بشوئید، تان را دستهای ، بشوئید را تان هاى پا: بگوید شان برای كه دارند

 1.«بشوئید

امروز ما و شما هموطن عزیز، بجای این همه کارشناس سیاسی و نظامی و دینی، سخنگو و    

سخنور، چهره های تلویزیونی دکتور و پروفیسور و مهندس و نویسندگان که جز نفرت و کینه و 

شمنی پراکنی کاری ندارند به یک جریده ساده ضرورت داریم که بنویسد از کوه های درد عداوت و د

 و الم مردم چگونه یک سنگ را بر داریم

" لالرذائ جرعن زا  ال و الفضائل الی سائق لها لیس مه ال سعادة ال"   

 و بدیها از کننده منع و هانیکویی  بسوی راننده برایش که قومی برای از نیست بختی نیک) 
 (نیست رذایل
 در نموده ترک را تیبخ نیک تراس ه را و سعادت  ستقیمم صراط که سانان حالت است عجیب     

  رفاه  جویا بدبختی  های سنگالخ و (شدن بدبخت و بدبختی)  شقا  ( دشوار و صعب سخت، زمین ) عور و اراضی
 . میباشد خویش آسایش و  حال
  دیده به آن مضامین در و کند مطالعه اعتبار نظر به  را سیر کتب و  تواریخ صحف کسی اگر     
 راحت و  امنیت و ثروت و  غنی که شد خواهد نروش و ظاهر او بر شبهه بی نماید ورغ رتبصی

 هر شهرت و شان و عزت و  کلمه  علو و قوت و ( کسی بر ن کرد غلبه و کردن حمله) سطوت و سلطه و
 بپذیرد ( خویی )آنکه متخلق امت آن افراد که است بوده زمانی آن در  قبائل از قبیله ره و  امم از امتی

 وافربهره  را قوم آن طبقات از طبقه هر و اند بوده پسندیده سجایای به متصف و فاضله اخالق به
 و حقارت و کلمه  انحطاط و ضعف و مسکنت و ذل و فاقه و فقر بینائی، و بصیرت از است بوده

 عموم نابینایی و ( ینائیب نا و کوری)  عمش و جهل  که بوده درآنوقتی آن گمنامی و حالی پریشان
 بدین. بودند گردیده  مبتال افکار تباهی و اخالق سادف به گروه آن صنف و گرفته فرا آنرا اشخاص

 غباوت اثر آنها شقاوت و مهذبه بینایی نتیجه امم سعادت که کند حکم میتواند کسی هر دوران و سیر
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  باسم امتی عادتس که مساله ینا در نماید تدبر و تعمق  کسی اگر بلکه.  است ستوده نا سجایای و
 به مگر نمیگردد  حاصل آن فردی هر یترفاه لکهب میشود  شناخته  واحده  بسـمهء و نامیده  واحده
 ئی قبیله ( کم جمعیت)  ذمه شر بلکه واحد شخصی (آشکارا) بالبداهه که زیرا  (شدن برابر)  توازی و تعاون

  کجا  تا کرد تواندن  خود  ضروریه شتمعی بر قیام هرگز باشد چند افراد از ( شدن ترکیب)  مآلفه که
 اشخاص توازی و تعاون و نماید، خویش برای از کامله یترفاه و  نامه سعادت دریافت  برای که

 و اشغال در (داشتن برابر) اءبتکاف بر مگر پذیرفت  نخواهد  وقوع  صورت الطبیعه  فهمختل  متکثره
 حاصل  وحدانیه ورتص را  متعدده افراد آن که آنگونه  به اعمال در  تعادل و افعال در  بتناس

 اعتدال جزبه یافت نخواهد  هستی و وجود پیرایه  خارج عالم در عمل در  تعادل و اءتکاف و گردد
 و ویمتق و عقلی قوای  دیلتع و ینائیب و بصیرت به اال نپذیرد وجود هرگز سجایا اعتدال و اخالق

 .آن ملکات ذیبته
 (اعتبارعلت به پرسش)  لما و (االمر  نفس در حکم ثبوت یعنی بودن من=  انیـت  اعتبار با)  صیراناب مدبر آن البته     
 و بصیرت و  عقل امم از  امتی هر تامه  عادتس اصلی سبب و حقیقی علت که  کرد خواهد محک

  روش این چون است علت آن زوال  آن حالی پریشان و شقا باعث و آنست  اخالق  اعتدال و نزائت
 و ی مد و  جزری  عجائب را عقلی ملکات و وقوی و نفسانی  اخالق که دانست باید پس شد روشن
 ( آمدن باال)  عروجی و  ازدیادی و (پستی)  انخفاضی و ارتفاعی و ( گشادگی)  بسطی و( گرفتن فشرده)  قبضی

 محافظت و مراقبت از قلیلی زمانه ورزیده  غفلت امم از امتی اگر حتی. میباشد( آمدن فرود) هبوطی و
  ادامه و (نمودن راست)  تقویم و  (داشتن  برابر)  تعدیل در و بپوشد چشم خود عقلی قوای و نفسانی  اخالق

 اگر قوی و اخالق آن کند (کرد رفتار نرمی به یکدیگر با و گرفتن سست) تسائل الئقه مراکز بر  آنها  تشبیت و
 شد، خواهد نابود  بکلی آنکه  تا آورده ضمحاللا با روی رفته رفته، باشد رسیده عالی درجهه ب

 .گردید واهدخ  ملحق وحشی حیوانات به  شده بیرون  تانسانی رهدای  از  زمانی  اندک در  بلکه
 و ملکات حفاظت و  اخالق (نگهداری و حفاظت)  صیانت برای از  شههمی باید را امتی هر پس    
 به قائدی و  فضائل  ویبس  سائقی و (آمدن فرود)  هبوط از صائنی فلت،غ از  سعادت  بسوی نمائیره

 ناهی و  معروفه ب  آمری  و  نقائص  از  (بازدارنده)  زاجری  و  رذائل از  مانعی و  کماالت جانب
 به و.  نمائیم سیر بصیرت (میکنند معاینه را زخم درون  که است آلتی)  مسبار به  چون  و باشد بوده منکر از

 و اوصاف این  تمام به  متصف که  بینیم نمی  زمان  این در  را چیزی  هیچ بسنجیم عقل میزان
 و هرصنعت که زیرا.  یومیه  های نامه اخبار و جرائد مگر باشد بوده مزایا  این همگی دارای
 خاص  منزله  به را الناه نا  تصرف سوء از  که  عامی یا و خاص ستا موضوعی ایرا حرفه

 از و  پوشیده مدنیت در شخوی مشارکین از چشم شده، مستغرق او در  آن صاحب و است گردیده
 از اوقات بیشتر در را او معیشت ضرورت  بلکه است  ورزیده غفلت آنها تاخر و تقدم زیان و سود
 آن  موضوع که است صنعت یگانه آن اخبار اما است داشته باز شخوی صنعت ( کردن استوار) اتقان
 از امنیت و رفائیت و سعادت جلب و خویش  شئون اصالح شو غایت  امم اخالق و  احوال عموم
 .میباشد  امم  جمیع برای از بلکه  آن برای

 برای از اوالا  فضائل ارباب فضیـلت نشر در مینماید مسابقت( اخبارنامه)  جریده که آنست از ـ 1   

ا  و است فضیلت صاحب جزای که حقه (ستایش یا ستودن) محمدت  دیگران  ( برانگیختن) حث برای از ثانیا
 .فضائل اکتساب بر

  (بازداشتن) کبح جهت به است متعدی آنها های ررض که رذائلی ذکر بر میکند مبادرت ـ 2    

 . آن مثل ارتکاب از (م مرد) ناس سائر زجر و لهرذی صاحب
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 فائده آن از  عوام که  نهجی به شاقیه بیانات و  واضحه دالئل با  را جمیله  اخالق  مانع ـ 3    

 صفات مساوی و مینماید ادا خود تونهایس در  روزه هر. نماند بهره بی نیز خواص و  گیرد
 .میدهد  سطب و  شرح دلپذیر  عبارات به  انسانی  عالم در  را آنها مضرات و  را  دنی سهخسی
 که میشود حاصل یقین  را  کسی هر که میکند بیان چنان  ومعم برای از  را  علوم فوائد. ـ 4    

 و.  آنها یربغ نه است بوده  حقیقی معارف و حقه علوم به آن عزت و رفاهیت و امتی هر عادتس
 مصیبت هر که میکند رافاعت غبی جاهل هر که مینماید تقریر بطوری را  جهل  زیان و خسارات

 . است جهل شآمت از است رسیده  را  او که گزندی و
  مقدار و نماید می  تعین انسانی  عالم در  آنها  منافع اندازه به  را  علوم شرف درجات ـ 5    

 ( اندک و  کم)  زهیده  فائده جهت  به نادانی آنکه  تا میسازد  مبرهن و  مدلل را  یک هر  لوازم
 محروم دمیش حاصل  دیگر  علم به  اشتغال از ایکه  جلیله  فایده  از نکند را  گرانبها عمر صرف
 .نگردد

 و رفاهـیت حصول  عدم بر و تثبیت مدنیت  عالم در است علوم نتایج که را صنایع وجوب ـ 6     

 . ندمیک  قاطعه  براهین  اقامهء  صناعات در  ترقی  بدون سعادت
 
 

 و  واجب اش دانستن  او بر انسان اسم صدق برای از  را  انسان ره که ضروریه معارف ـ7    

 فـلکیات ( کند داللت چیزی صفت بر آنچه)  اتموذج و طبیعیات مبادی  و جغرافیا  احواالت چه است  الزمه
 تنظیف و منزل ترتیب و طبی ضروریات و حرف مقتضیات و زراعت لوازم و جوی حوادث و

 . میکند ذکر شوند ور  هرهب  آن از الناس عوام که نوعی بر اوالد تربیت و بالد
 به را مکنت  ارباب و اغنیا آن از سپ نموده، را انسان فضیلت  شرح و انسان تحدید  ـ 8   

  بنای و صنایع و معارف و علوم برای از عمومی مدارس انشاء به دعوت انسانیت فضیلت
 . نمایدمی  تشویق و ترغیب (ها شفاخانه) دارالشفاها

  فضائل  ذکر  مرده نفوس احیای و(  افسرده)  خامله ( همت جمع)  ممه انگیختن بر  برای از ـ 9    

 فرضیه یگاهب و  گاه شیرین،  نهج به احفاد و اوالد تجه به را  (گذشته)  سالفه اجداد و  ماضیه آبای
 .میداند خود ذمت
 آنکه تا میکند نقل تفصیل به خود ( سـتونها)  اعمده در را  بعیده  امم  احوال و اخبار ـ 10    

 یرندبگ را خود بهره و حظ تجارت خداوندان و بردارند آن از  را شخوی نصیب  سیاست صاحبان
 از اگر نموده، دقت نظر  آنها احوال بر امت افراد و کنند ساباکت را  علمی فوائد  علوم ارباب و
)  عرق و  انگیخته بر  را خود همت آن از سپ  فهمیده  آنرا اسباب نموده  اجتهاد اند سعادت لاه

 باهم)  مجارات و  ( مقابله و معارضه)  مبارات  صدد در و داده حرکت را شخوی غیرت و حمیت (رگ

  تناباج آن  سبب از گرفته عبرت آن از میباشند  شقا  لاه از اگر و. برآیند  آنها ( شدن قدم هم ـ رفتن
 . نمایند

 ،نموده را  رعیت  عموم توکال  و  بیان  آنرا فوائد و  دعوت تعدال بر  را  حاکم ـ 11     

 را هآتی  حوادث. کندمی را خوار رشوت مامور  ظلم  دفع و میرساند ومتحک به را  آنها کوایش
  را آن حدوث  از قبل  آنکه  تا  سازدمی   آگاه را  عقد و  اهل  ارباب نموده(  نمودن دریافت)  تفرس

 .ماند  محفوظ آن ضرر از  رعیت  و حکومت و بکوشند  آن  عالج و  دفع
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 و محکم)  قنهمت براهین و  ادله با بدهد نسبت  آن قوم  به مالیمی نا امر  نبیاج شخص اگر ـ 12    

 .داندمی واجب  را خود  قوم از  دفاع ها، رشمشی از دانایان  نزد در است تر برنده که( استوار
 عالمیان و میرساند عقال سائر به را عاقلی هر افکار ( گذاشتن امانت ، امانتها ـ ودیعه جمع)  ودائع ـ13    

 .میدهد  آگاهی دیگر بیک  را

  به  گاهی  گاه صدور  انشراح برای از را بلیغه اشعار و  فهظری نکات و لطیفه و حکایات ـ 14    

 .ندمیک عرصه خود  قارئین
  تازه اتحی به ، نموده  جمع آنرا  متفرقه اعضاء و را امت ( شده پراگنده)  متالشیه اجزاء ـ 15     

 .میگرداند اش زندگی
 .میکند شاد دل  عالم سیاحت و سیر به ستهنش  را خود خواننده و ـ 16     

 به را جاهالن و  داللت  ماهرین اطبا به را  ( کهنه مرضهای)  مزمنه  امراض به بیماری و ـ 17      

 ارشاد اکتساب و غنا مواقعه ب  را  فقرا و رهبری  ( باشد گوناگون صنایع و علوم دارای آنکه) ننمتف علما
 .مینماید
 شکافته) منشق را ( بردن بکار خدعه و فریب)  تلبیس لباس و میدهد تمیز دشمن از را امت دوست ـ 18      

 .میسازد(  ترکیده ـ شده
 سعادت های شاهراه به کرده، اخبار کردن احتراز برای از شقا و شر های گاه کمین به و ـ 19     

 و داده جلوه است واقع در چنانچه را حقایق مضرت  دفع و منفعت جلب برای از و میکند ارشاد
 و میکند اعالن حاال دیده خود امت برای از منفعتی که چیزی هر و  جا هر در و .مینماید آشکارا
 و. پیرا حقیقت است ینیب ذره و نما جهان است دوربینی  سعادت را خواهان انسان جریده، بالجمله

 است ناصحی و شفیق، است طبیبی و انجام، سعادت است صدیقی و فرجام، نیک ستا راهبری
 مربی و هوشیار، است ( نگهبان) حارسی و بیدار، است دیدبانی و خاضع است مودبی و متواضع،

( آور نشاط) منشطی بهترین و عموم جمیع جهت است شاقی  تریاق و عموم، برای از کامل است
 است بخش روح و را، غافلین است ( کننده یدارب)  منبهی ترین نیکو و را ( نشان و نام بی)  خاملین است

 در و است ( همدم و همنشین) جلیس وحدت در و را افسرده افکار است برانگیزنده و را مرده دلهای
 مشیر را حاکمان و رهبر، را تاجران ، پیرایه راست عارفان سرمایه راست عالمیان انیس، وحشت

 و. صناعت اسناد را صانعان و است، فالحت  قانون را زارعان (گری داد) گستر معدلت ( کننده مشورت)
 را سیاست خاوند و دیده، نور راست بصیرت ارباب ادبستان، ستا را عوام و دبستان را جوانان

  سعادت و (واراست)  نحصی( واراست و  ممحک جای و گاه ناهپ)  حصنی را مدنیت و پسندیده ستا دستوری
 ترقی برحسب آن کثرت و جریده. رفعت و منزلت و شرف و متین، است (مانریس) حبلی را  انسانی

 و حاجات عارف عالم که زیرا مدنیت مدارجه ب آنهاست عروج و معارف و علوم در است امم
 سپ. میدارد مبذول یسع زیاد آنها دریافت در و میداند بیشتر غافل لجاه از را خویش ضروریات

 های نامه اخبار و جرائد از بغیر که بداند باید باشد رفاهیت خواهان و سعادت  جویای که امتی هر
(  وشهگ)  بیغوله  راههای بیعت سپ رسید نخواهد خود حقیقی مطلوب و اصلی مقصود به یومیه
 بوده حق  بنده جریده صاحب نکه آ شرطه ب لکن و نماید قطع ودهبیه را بلند و پست اراضی نباید

 حق را باطل و باطل را حق باشد  بوده  درهم و دینار بنده اگر زیرا.  درهم و دینار عبد نه باشد،
 صدیق، را ( مندش) عدو و صادق را کاذب و  کاذب را صادق و خائن را امین و امین را خائن و

 و ضعیف را قوی و قوی را ضعیف و قریب را بعید و بعید را قریب و عدو، را  صدیق و دوست
 موجود را یحقیق موهوم و حسین را قبح و  قبح را حسن و منفعت را مضرت و مضرت را نفعتم
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه 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

 

  به آن وجود  از  جریده  گونه این عدم البته و مینماید  وانمود  موهوم را موجود و
 .است بهتر متناهی غیر مراتب

 را خویشتن تاسف که میرسد مرا اکنون گردید، معلوم آنها مزیت و ها نامه اخبار فایده  چون     
 و  بدایع و صنایع منبع و معارف و علوم معادن، زمان  قدیم از  که هندوستانی بگویم،  کرده اظهار
 او در جراید باید  چرا است بوده مدنیت و نظامات و قوانین  کان و فلسفه و  حکم( چشمه) ینبوع
 و باشد چند  معدودی از عبارت آن در منطبعه جراید و نباشد منزلت و وقار شاید و باید که آنقدر

  را تمملک آن اهالی  راچ و میشود بالغ( کرور چهارصد) ملیون صد دو  به که سّکان عدد کثرت
 از  بعضی که عذری آن اما و. آن منافع کثرت و فایده تربیش نباشد جرائد خواندن در نامه رغبت
 ممالک ینا در مطبوعه  جراید که میگویند کرده  تقدیم  جریده نخواندن  درباب هند وجاهت  ارباب
 عذر آن  البته نماید میه ن رغبت آن قرائت  به  طبع  لهذا نیست  حاوی را مفید مقاالت و مطالب
 کردن  محکم و استوار) قانات  که بصیرت صاحب هر نزد است معلوم که زیرا افتاد نخواهد مقبول

 نقص پس. میباشد امت عموم میل و بترغ حسب بر کار در خوبی و حرف  احکام و صناعت(  
 برای از صادق و کامل رغبتی را اهالی اگر. ها نامه اخبار در نه دانست  عمومی افکار در باید را

 عقول زوایای از آنچه نموده افکار صرف جراید صاحبان شبهه بی شود حاصل جرائد خواندن
 با را خویش فکر بلکه داد خواهند جلوه شهود عرصه به امت افراد خواهش  برای باشند داشته
 انشاء عموم تهذیب و تربیت برای از شیرین مقالهای روزی هر و کرده شریک دیگران افکار

 2". المالس و  کنم بیان جرائد فضیلت  در  میخواستم آنچه مجمل  است این نمود خواهند

 .میباشد قلم این از عمید فرهنگ از استفاده با لغات تشریح و توضیح و جمالت بر تاکید:  نوت    
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