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کاندید اکادمیسین سیستانی

معرفی یک کتاب خوب:

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی درافغانستان
(از استاد بشیر مؤمن)
ازدوست دانشمند وارجمندم استاد بشیر مؤمن سومین اثر دلچسپ با محتوای عالی بنام "جامعه
شناسی انحرافات اجتماعی درافغانستان" بدستم رسید ،اما مطالعه آن بدلیل عمل چشمانم مدتی به تعویق
افتاد.
کتاب در دو فصل(شامل ۲۶عنوان) بحث دلچسپ جامعه
شناسی با یک سرآغاز و یک سرانجام به نگارش آمده ودو تقریظ از
دو دانشمند اکادمیک افغانستان،در آغاز کتاب برخوبی محتوای
اثرگواهی میدهند.
کتاب با قطع وصحافت مرغوب بر روی کاغذ درجه اول
در ۳۰۵صفحه از سوی انتشارات عازم درکابل در سال ۱۳۹۷شمسی
به چاپ رسیده است.
کتاب با ادبیات روان وشیوه استدالل دلپذیر به نگارش آمده است
که از خواندنش انسان لذت می برد ودر هر صفحه وهر پراگراف آن
به نکات بکر وتازه برمیخورد که فهمیدنش برای عالقمندان
وبخصوص جوانان بسیاری ضروری پنداشته میشود.
دانش جامعه شناسی یکی از دلچسپ ترین ومهم ترین فصل های تاریخ یک جامعه است .اگرچه
این رشته از علوم اجتماعی عمر چندانی ندارد و در کشور ما نویسندگان وتاریخ نگاران بسیار اندک
به آن پرداخته اند ،اما باید گفت که بررسی پدیده های مختلف سیاسی واجتماعی وفرهنگی واقتصادی
یک جامعه بدون توجه به شرایط اجتماعی ومحیط پیدایش آن پدیده ،کارکاملی نخواهد بود.هیچ دولت
وهیچ رهبروحکومتی  ،قادر به تطبیق هیچ برنامه ای اجتماعی واقتصادی وفرهنگی نخواهد شد ،اگر
جامعه خود را نشاسد و برنامه های خود را مطابق ظرفیت وتوان وجاغور آن جامعه عیار نسازد.
آقای پوهنیار بشیرمؤمن با توجه به اهمیت موضوع جامعه شناسی در جوامع بشری بطورعام
و جامعه افغانی بطورخاص از چندن سال بدینسو مطالعات خود را روی این موضوع دلچسپ
متمرکز ساخته ومقاالت مهم وسودمندی درزمینۀ جامعه شناسی ومشکالت جامعه افغانی نوشته ودر
سایت های مختلف افغانی در خارج وداخل کشور انتشار داده است .کتاب حاضر سومین مجموعه
ازاین نوع مقاالت است.
درونمایه کتاب مجموعه یی ازبحث های خالف کاری وناهنجارهای اجتماعی است که بسیاری
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از آنها از قبیل :رشوه خواری ،فقر ،دروغگوئی،فحشا ،طالق،تجاوز جنسی ،خشونت علیه زنان،
خودکشی ،قاچاق ،دسیسه سازی،خیانت وجنایت در همه جوامع بشری دیده میشوند ومنحصر به
جامعه افغانی نیستند ،اما بحث های بچه بازی وبچه رقصاندن و تجاوز برآنها ،اذیت وآزار زنان ،
متلک گوئی وپرزه پرانی وتعقیب یا تهدید زنان ودختران ،شایعه پراگنی،چاپلوسی ودیګرانحرافات
اخالقی وعدول از ارزش های اجتماعی مربوط به جامعه افغانی است که متاسفانه باعث بروز
مشکالت زیادی درجامعه ما گردیده است.
نویسنده در مقدمه خویش بر دانش جامعه شناسی چنین روشنی می اندازد«:جامعه شناسی
مطالعه زندگی اجتماعی ،گروه ها وجوامع انسانی است.کار یک جامعه شناس بسیار درخور توجه
است چون موضوع مطالعه او عملکردهای خود ما درمقام موجودات اجتماعی است .جامعه شناسی
جوان ترین رشته علوم اجتماعی است.اصطالح جامعه برای بار اول توسط اوگست کنت( Agust
 )Contبنیانگزارجامعه شناسی بکار برده شد.او معتقد بودکه علم جامعه شناسی باید برپایۀ مشاهده
منظم وطبقه بندی استوار گردد.جامعه شناسان در پی آن اند تا علل نابسامانی ها را در یابند
وتوضیح دهند».
نویسنده عالوه میکند" :به پندار جامعه شناسان ،هر رفتاری که از آدمی سرمیزند ،متاثر از
مجموعه ای از عواملی است که به طور معمول در طول زندگی سر راه وی قرار دارد و وی را به
انجام عملی خاص وادار می کند ".مولف متذکرمیشود که "در مطالعه هرانحراف وخطا،با تحلیل
دقیق ،به این نتیجه میرسیم که محیط اجتماعی بسترکامالً مناسبی برای فرد خطا کار فراهم آورده
وعامل مهمی برای پیدایش رفتار مجرمانه توسط وی بوده است.اگرفساد وتباهی وبی بند وباری
برجامعه حاکم باشد،افراد مستعد درگرداب تباهی آن اسیر می میشوند واگر نظام اجتماعی
برمعیاروارزش های به مثابۀ یک سیستم دولتی مدرن وباثبات استوار باشد  ،امکان انحرافات
اجتماعی درجامعه بسیار ضعیف خواهد شد ».مولف از قول مارکس نقل میکند که":محیط درشکل
گیری شخصیت ومنش انسان نقش بسیار تعیین کننده وموثری ایفا میکند ورفتار انسان که نشانۀ از
شخصیت ومنش اوست ،تاحد زیادی ناشی از تربیت اکتسابی از محیط است.بنابراین  ،محیط آلوده،
افراد آلوده ومحیط سالم وبا نشاط ،زمینه رشد وشگوفائی وشادابی ونشاط افراد است (".صفحه)۳-۱
کتاب اهدا شده  ":به فرخنده ها،ناهیدها،رخشانه ها،وصدها زن مظلوم که توسط انسانهای
شرور ،پر پر شده اند!"
این اهداء بیانگر تأثر واحترام عمیق استاد مومن بحال زنان مظلوم جامعه جهل زده وجنگ زده
افغانستان است .مولف این تأثر واحترام را در مقاالت "جامعه شناسی تکفیری" (شایعه سازی)
و"جامعه شناسی خشونت علیه زنان" به بررسی گرفته است.
استاد مومن ازقربانی شدن فرخنده توسط تعدادی از مردان عقده ئی ومنحرف براثر یک تهمت
وشایعه متاثر شده ومقالۀ "جامعه شناسی تکفیری" خودرا به قتل فرخنده اختصاص داده است و در
باره چیستی شایعه منیویسد «:شایعه یکی از طبیعی ترین پدیده های اجتماعی ویکی از رایج ترین
سیوه های عمل متقابل است که تا کنون کمتر شناخته شده است.شایعه یک مقوله ذهنی و روانی با
ابعاد گسترده ای است که ابعاد مختلف آن به ویژه در زمان جنگ وبی ثباتی،حالت به مراتب حاد تر
به خود میگیرد.شایعه پیامی است که معموال دهان به دهان منتقل میشود وبه موضوعی مربوط
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میشودکه تحقیق در صحت وسقم آن مشکل است.شایعه شامل اطالعاتی میشود که برای مردم اهمیت
دارد.شایعه پیامی است که درمیان مردم رواج می یابد ،ولی واقعیت ها آنرا تائید نمیکند»....
(ص)۱۱۶
استاد مومن ،در همین مقاله به خواب رفتگی وجدان جمعی جامعه ما اشاره میکند و مینویسد:
"درجامعه شناسی اصطالحی بنام وجدان جمعی یا عمومی وجود دارد ،یعنی آن عاملی درونی که
باعث میشود تا انسان بدون نظارت جمعی براساس ارزشهای اخالقی عمل کند .درمقابل اگر کسی به
محض احساس نبود نظارت اجتماعی ،برخالف این ارزش ها رفتار کند بی وجدان تلقی میشود.
فرخنده سوخته ودود شد وبه هوا رفت.تعدادی از آتش زدن وزجرکشی او کیف کردند وتعدادی این
عمل وحشایانه را نفرین نمودند .واما این تراژیدی یک چیز مهم را برمال ساخت وآن اینکه خفته گی
بسیار عمیق وجدان جمعی جامعه ما را فراگرفته است.علی الرغم آن،تراژیدی فرخنده درشرایطی رخ
داده است که درحال حاضر درکشورما متاسفانه از یک طرف دولت مقتدری وجود ندارد ودرتمام
اهرم های قدرت دزد ساالران مسلط اند ،از جانب دیگر ،شاهد سقوط الگوهای ارزشی هستیم .این
تراژیدی به صورت واضح نشان داد که ارزشهای اخالقی درجامعه ما تا چه حد سقوط نموده
است.هرچه الگوهای اخالقی جامعه بیشتر سقوط کند ،حلقه نظارت درونی ویا عمومی سست تر
میشود ،وحوادث ازاین قبیل افزایش می یابد(".ص)۱۱۹
یکی از مقاالت دلچسپ دیگر استاد مومن دراین کتاب جامعه شناسی خشونت علیه زنان است
که از صفحه  ۱۳۶ -۱۲۵را در برگرفته است .این مقاله از چگونگی انواع خشونت علیه زنان افغان
ودفاع از حقوق آنها به وجه تحسین کننده ای پرداخته است.
تبصره وبحث وفحص در مورد محتوای هریک از مقاالت مندرج درکتاب،کار آسان وساده
نیست،چون وقت وفرصت زیادمیخواهد ،اما بطور کلی میتوانم بگویم که نویسنده ،با نگارش هریک
از این مقاالت زحمات فراوانی کشیده و تاحد ممکن تواسته ذهن خواننده را به بیخ و بنمایۀ مشکالت
جامعه افغانی روشن نماید .به نظرمیرسد که هدف نویسنده از ارائه این مجموعه روشنگری های
روشنفکرانه برای جامعه افغانی بوده که درارائه آنها تحلیل ها وبرداشت خود ازقضایا را با احساس
انسان دوستی همراه باوطندوستی ابراز داشته است.
از مطالعه فهرست منابع در آخرکتاب برمی آید که استاد مومن بهترین آثار جامعه سناسی را از
قلم جامعه شناسان مشهور دنیا در اختیار دارد ومیتوان گفت اولین مهاجر تحصیل کرده افغان است که
در مهاجرت نیز دامن مطالعه وتحقیق را رها نکرده و در رشتۀ تخصصی اش بهترین آثار نویسندگان
را جمع آوری ومطالعه کرده واز هریک آنها دراین اثر بهره جسته است .واین کارعالقمندی نویسنده
را به مطالعه ودسترسی به کتب مفید در غربت نشان میدهد .شیوه بهره گیری از منابع بطوربایسته
یی رعایت شده وتنها به ذکرنام منبع بسنده نکرده است ،بلکه مدارک ومنابع مورداستفاده خود را
بطوردقیقتر و روشمندانه به خواننده معرفی کرده است .بنابرین میتوان گفت که کتاب دارای محتوای
مفید برای جامعه برای جوانان ومحصالن پوهنتونها میباشد.
عالقمندی وزحمتکشی جناب استاد بشیر مؤمن را در تالیف این اثر تقدیروتحسین میکنم و برای
تخلیق دیگراثار ارزشمند از این دست چشم انتظارم .پایان
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