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 ُحب و بُغض در نگارش
 

ای اجتماعی ه ایل مثل رادیو، تلویزیون، تیلفون و شبکهنگارش یکی از وسایل افهام و تفهیم در پهلوی سایر وس
ل ترین  وسایل افهام و تفیم و تباد سانکه درین عصر یکی از سریعترین و آ فیسبوک و تویت و دنیای مجازی

. نگارش هم مثل همه وسایل ارتباط ، میباشدبشر داردارتباط گروهی نقش کلی و عمده ای در مناسبات  نظر و
ان زادی بیست و به حیث جزئی از ارکان آو قانونی مستثنی نی یگروهی از قواعد و گزاره های مسلکی و اخالق

فته در نظر گر این حق اساسی و انفکاک نا پذیر انسان عایت اصول و موازینی است که برایو عقیده مقید به ر
هر کار مند رسانه های گروهی که با مردم سر و کار دارد و نای این اصول هر نویسنده و یا شده است. بر مب

به  و عدم اهانت  ممکلف به رعایت این اصول برای احترا ،مخاطب و هدف نگارش او گروهی از مردم هستند
 تشهیر و تبلیغات دروغین احتراز، شخصی ت حرمت و عدم تجاوز به حریم، رعایاشخاص  و گروهی از جامعه
 اصول اخالقی دیگر میباشد. بعضی اشخاص و اتعدم تعرض به باور ها و اعتقاد ،در مورد شخص و یک گروه

تال وزین افغان جرمن روود آن در همین پدی بیان و حدازمورد تا کنون مقاالتی در مورد آ که درین ،آزادی بیان
 د نوشت و نظر دادیهر نویسنده و کار مند رسانه های گروهی را رهنمائی میکند که چگونه با آنالین نشر کردم،

 ی از این مقولۀف در بسیاری موارد دیده می شود که بعضی ها با پیروتا موازین یاد شده رعایت گردد. با تاس
را گرفته و عقده  میکروفونقلم را برداشته و یا  ««هر چه می خواهد دل تنگت بگو»» معروف که می گوید 

ی در نظر داشته باشند م را گویند گینویسندگی و  ا و موازینبیان میکنند بدون اینکه نزاکت ه های دل شان را
 نویسند و میگویند. 

رسانه های همگانی اعم از چاپی، دیجیتالی، صوتی، تصویری و همه انواع دیگر مکلفیت دارند در آغاز هر 
یت را رعاآن مهمتر از آن ان برسانند ونشریه اصول نشراتی شانرا به اطالع خوانندگان و بینندگان و شنوندگ

به خصوص در عصر انفجار تکنالوژی امروزی که نشرات دیجیتالی  ،نمایند. در بسیاری از نشرات همگانی
و تویت زمینۀ دسترسی بدون قید و شرط را به همگان  اوج گرفته و انواع ویب سایت ها، حساب های فیسبوک

کنترول  رو کمتدیده می شود  ببیشتر ،همسؤوالنچنین نگارش ها و نشرات صوتی و تصویری غیر  ،میسر ساخته
بر زبان و فرهنگی است که آن  ،هنمسؤوالصدمۀ چنین روش غیر  و ونه نشراتاین گمیگردد. یکی از  عیوب 

استعمال زبان نشراتی آن به حیث یک روش  ،خود وارد میکند. با تداوم اینگونه نشرات برسانه بر جامعۀ مخاط
قابل قبول به جامعه تلقی گردیده و دیگران از آن تقلید میکنند که متاسفانه نمونه های زیادی از این دست در 

که شامل استعمال لغات, عبارات، اصطالحات و سبک  ج کشور مان می بینیم نشرات امروزی  به زبان های رای
 مستهجن و متناقض با عفت کالم و هتک حرمت است. ی بکار برد کلمات نگارش و حت

با درک اهمیت حفظ « قابل توجه نظر  دهندگان» زیر عنوان  پورتال افغان جرمن آنالین در ستون نظریات 
و  و حیثیت نویسندگان وقار از وقار و حیثیت این ویب سایت و تعهد به اصول نشراتی اش و حراست و حفاظت

    همکاران این ویب سایت می نگارد:
مطالب مندرج اظهار نظر نباید حاوی عبارات غیرقانونی، تخریش کننده، افترا آمیز، توهین آمیز، تهدید کننده، »

صورت کل ه مخرب، مستهجن، خالف دین و مذهب، مسایل جنسی، تبعیض طلبی و خود بزرگ بینی و یا ب
 نشر رسیده نمی تواند. نویسندۀ ، عفت قلم و عفت کالم باشد، ور نه به هیچ و جه بهخارج چوکات کرامت انسانی

که مطلب خود را به نظر خواهی می گذارد بهتر است حـُب و بغض خود را کنار بگذارند مردم را فراموش نکند 

 «.سهم فعاالنه بگیرد دل افکارمردم باشد در تبا آنچه به نفع جامعه و و
اطالعیه تعهد این ویب سایت را به ارزش های اصول نگارش و نشرات نشان می دهد. این  فپراگرانخستین 

مهمی به دست می  حقایق نظر است که تاختالفااختالف نظر یک امر عادی در جامعۀ بشری است و از همین 
ا ر نا گفته ای یک متن زوایای تاریک و  می رود و خواننده و یا بیننده نگارش و یا نظر مکمل شده آید و هر
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کشف میکند ولی اختالف نظر هیچگاهی نباید به مفهوم خصومت و دشمنی  پنداشته شود بلکه اگر نویسندۀ اولی 
 وضاحت بهبدون تعرض اده باشد و یا با طرح سوالی ضیح دکمبودی نشده باشد دیگری آنرا تو متوجه چنان

ن به ای ر و جلب توجه اونویسنده اصلی بجای آنکه بر افروخته شود که آنرا مقابله تصور کند با یک تشک ،خواهد
 .بکوشدناً اصالح اثرش او تشریح  نکات مبهم و یا تکمیل کمبودی ها و یا احی در توضیح نظر

و  نویسندگانن ندااین وسیلۀ نشراتی وارد میکند رضرر دیگری که نظریات غیر مسؤوالنه و متعرضانه بر 
ور اری کشدر بسی فغانهای پراگندهیه است. درین دنیای پُر آشوبی که  همه به خصوص اهمکاران قلمی آن نشر

هم فشار دشواری های داخل و جنگ و خون ریزی و غم از دست  ،های جهان که هم فشار زندگی در غربت
یدارند و مقاله قلم را بر م آن با وصف  ضربات طاقت فرسای بر مغز و روان شان وارد میکند ،دادن عزیزان

ور ردر دفاع از ت بعضا تعرضات و بر زنند و جواب اهانت ها و باید دست و آستین ،می کنند و یا نظری را انشأ
ا یک منطقه و ی ، قومیت، زبان شان، تعلق شان بهو متعرضین به حیثیت شخصیت شان توسط نا شناخته ها

که  ،به دهند. اگر اختالف نظری با یکی از نویسندگان  موجود است ،سکونت شان در یکی از کشور های دیگر
د چون هیچ کسی نمی تواند توقع داشته باشد که هر چه می نگارد باید مورد قبول تمام حتماً هم باید موجود باش

با طرح خواسته های برای توضیح و یا ابراز نظر  مردم قرار بگیرد، این اختالف با حسن اخالق، بدون تعرض، 
ده و هم نظر مطرح شود یقین کامل است که هم نویسن ،در باال تذکر رفتکه  طوری آن ،«ُحب و بُغض»ن وبد

 .شد ددهنده  و خواننده از آن مستفید خواهن
نشر  نظریاتی که مغایر اصول نشراتی و دارای حمالت  خود داری از ن مبنییاقدام پورتال افغان جرمن آنال

مید که ا است باشد، اقدامی نهایت بجا و مطابق به اصول نشراتی این پورتال« ُحب و بُغض»از شخصی و مملو 
 رسانه های گروهی دیگر وها است که سر مشقی باشد به سایر ویب سایت 
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