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ف ،هیرمند

اهانت به باور ها و افراد با الفاظ نامناسب

در این اواخر در بعضی از رسانه ها به طمع اینکه به اصطالح "مباحث روشنفکرانه "!!...مطرح میگردد،
کاربرد کلمات ،لغات ،کنایه ها ،اشارات و بذله نویسی هایی به تحریر آمده و به نشر میرسند که از لحاظ شکل و
محتوی تعارض آشکار و جدی با آداب نشراتی دارند .عده ای از قلمبدستان محترم این روش را "آزادی بیان و
یا آزادی نشراتی" می نامند و تعدادی هم شجاعت قلم...
واقعیت این است که فرهنگ روش نامبرده یا فرهنگ استعمال الفاظ نامناسب به باور ها و افراد ،فرهنگی است
که هم خاستگاه مشخصی از یک قشر اجتماعی دارد و هم در فقدان عقالنیت و حضور فراخ خشونت بر انسان
چیره می شود و نیز این فرهنگ به نیت و غرض تبلیغ نفرت و انزجار استفاده شده و هم بعضا ً از ایدیولوژی
های خشونت مدار منشأ میگیرد.
اپیدمی کاربرد فرهنگ کوچه و بازار و لومپنی به طور عمده از شبکه های اجتماعی آب می خورد از دنیای
مجازی ،دنیای که هیچ حرف و نکته اش اعتبار ندارد ،به همین جهت هیچ مطلب حسابی را نمی توان به مندرجات
دنیای مجازی دقیقا ً استناد نمود.
اگر در شبکه های اجتماعی و بعضی از رسانه هایی که با نشر مطالب نامناسب شهرۀ آفاق اند ،و یا برخی از
زورگو ها که مصاب به فرهنگ کوچه و بازارند ،فرهنگ لجن سر بلند میکند ،زیاد غیر قابل انتظار نیست ،ولی
اگر یک رسانه ای که با چنین فرهنگی آشنایی ندارد و در راه و رسم خود هم متعهد گردیده است که به انسان ها
و باور های شان اجازۀ اهانت نمی دهد ،این فرهنگ حضور یابد ،جای تأسف و تعجب خواهد داشت و یکی از
این رسانه ها وبسایت آریانا افغانستان آنالین است.
وبسایت آریانا افغانستان آنالین به استناد پالیسی نشراتی اش (مادۀ " 5عدم رعایت حرمت به عقاید دینی" ) اشارات
غیر محترمانه به عقاید دینی مردم ما ،چه به صورت صریح و چه به شکل مستور و طنزگونه را ممنوع اعالم
کرده است و متعهد شده که نشر چنین مطالبی را اجازه نخواهند داد.
دلیل این ممنوعیت آن است که نشرات ضد عقاید دینی اعتبار وبسایت را نزد مردم ما الاقل تضعیف می کند
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این نکته نیز قابل توضیح است که طوری که معلوم است ،مقاالت حایز جمالت و کلمات اهانت آمیز و به دور
از آداب عامه و نیز مطالب و اشارات آشکار و مستور حاوی توهین و بی حرمتی به عقاید عامه جز اخالق این
وبسایت نمی باشد .تا جایی که از نشرات این وبسایت بر می آید ،اکثر خوانندگان وبسایت به همین شیوۀ مؤدبانۀ
وبسایت آریانا افغانستان آنالین دلچسپی و عالقه داشته و آنرا از صفات نیکوی آن میدانند.
از نظر نگارنده ،اخالق و شیوۀ مؤدبانه و توأم با آداب معاشرت رسانه یی این وبسایت باید حفظ گردیده از آن
مواظبت به عمل آید .حال صالح مملکت خویش خسروان دانند.
ایضاح گردد که متوسل شدن به الفاظ نامناسب و اهانت آمیز در کنار اینکه قانونا ً و اخالقا ً ممنوعیت دارد ،عواقب
ناگوار فرهنگی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ در مباحث علمی و اجتماعی نقش علم و علمیت و
عقالنیت را منتفی خواهد ساخت ،به جای ارائۀ قناعت به جانب بحث و رقیب ،طرف را به نفرت و انزجار
ناگزیر خواهند کرد و در نهایت ترویج و کار برد این فرهنگ لجن را حالت معمول و عادی خواهند بخشید و
ماهیت ضد اخالقی و ضد قانونی آنرا معاف و حذف خواهند نمود.
قبل از نوشتن و نشر این نوشته عده ای از قلمبدستان گرامی این وبسایت به برخی از نبشته های محدودی که
چنین شبهی در مورد آنها پدید آمده بود ،صریح و غیر صریح اعتراض نموده بودند ،نوشتۀ رویدست به تأئید و
حمایت همان آرای معتبر شان خامه گردیده است.

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایـل باشند که نبشته ها و مطالب دیگـری از
این نویسنده معزز را مطالعه کنند ،میتوانند با کلـیکی بر عکس نویسنده
در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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