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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت همکارۍ ته رابولي. نـتاسو په 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 : یادښت 

 

 ۲۰۱۹/ ۱۰/ ۱           کاندید اکادمیسین سیستانی                                                       
 

 من!ؤگرامیداشت ازاستاد بشیرم بمناسبت
 

نیت کرده اند تا ازاستاد درکشورهالند  افغان یان مهاجرفرهنگ که گروهی از ادنددع طالابمن 

 .ندبعمل آورتجلیل  افغانیمعه شناسی مسایل جاورزیدۀ  محقق بشیرمومن،

تجلیل از شخصیت های نخبه اجتماعی وفرهنگی وعلمی به نظر من 

مثبت آن بر جوانان  اتدرحیات شان کاری شایسته واز لحاظ تربیت وتاثیر

. بنابرین گرامی داشت از استاد مومن را استبسیارمفید تجلیل شونده  شخصو

 تبریک میگویم.ش وارادتمندان برای خودش  ودوستان

مردۀ بد ودرافغانستان زنده خوب که) ذهنیتاین وتلقین  تحت تاثیرما که قرنهاست متاسفانه 

می رسد که در به نظر چنین ! گفته ایم نه مرده بد را بد و یماقدر کرده نه زنده خوب را  (وجود ندارد

تلقی بی هوده  ت وزشجامعه ما در روزگاران گذشته ، قدرشناسی از یک شخصیت خوب در حیاتش 

، چنانکه همین کار را ندودشمی گ زبان به توصیف اودرمیگذشت آنگاه میشده است ولی وقتی 

باشد،برسرقبرش انجام میدهند )این ده شنهم نیکی اکنون درحق آدمهای بی کاره که مصدرهیچ عمل 

زندۀ خوب  تا  موضوع  باید از دید جامعه شناسی مورد توجه قرارگیرد!(درحالی که شایسته آنست

تا سرمشقی برای دیگران  یمکنمجیدتقدیر وش تنیکواز کارکردهای قدر نماییم را در زندگی اش 

 باشد. ما وبخصوص جوانان 

بودم که از مرحوم پسندیده من شاهد این عمل  برای اولین بارقرن گذشته  ۸۰دهه در 

بمناسبت پنجاه سال خدمت غانستان اکادمیسین زبان وادبیات اکادمی علوم اف جاوید داکترعبداالحمد

و او خود را غرق شادمانی  دمتجلیل بعمل آان گانجمن نویسنددر از او وهنتون کابل پدراستادی اش  

نیکو درحق سایر روش این  ،بعد از آن وقدر شناسی شاگردان وهمکاران علمی وقلمی خود یافت.

 رایج گردید. استادان واهل قلم وکتاب در داخل وخارج کشور

یکی از شخصیت  ،ستیتوت علوم اجتماعی کابلسابق استاد جامعه شناسی ان استاد بشیرمومن،

محققانه او در نوشته های  .است انهوسعت نظرانسان محوردارای و وطندوست، های روشنفکر

 دارد.  دری وپشتو درافغانستان خوانندگان وعالقمندان فراوانی ملی دو زبان در جامعه شناسی زمینه 

من با این شخصیت نخبه فرهنگی از طریق نوشته ها ومقاالت سودمند شان درخارج از  

آشنا شده ام و توجه ام را بخود جلب   کشور بخصوص بعد از همگانی شدن وجهانی شدن انترنت

ه ایم. من او را شخصیت داشتکرده است. افزون براین از طریق تلیفون نیز با هم تبادل نظر وافکار 

 بی آالیش و در عرصۀ جامعه شناسی استادی ماهر یافته ام. آدممیمی ومتواضع وخوش برخورد وص

دانش جامعه شناسی یکی از دلچسپ ترین ومهم ترین بخش ازتاریخ اجتماعی یک کشوراست. 

این رشته از علوم اجتماعی با آنکه عمر چندانی ندارد مگر در کشور ما نویسندگان وتاریخ نگاران 

  واستاد مومن یکی ازاین اندک استادان علوم اجتماعی است.ه آن پرداخته اند،اندکی ب

باید گفت که بررسی پدیده های مختلف سیاسی واجتماعی وفرهنگی واقتصادی یک جامعه 

بدون توجه به شرایط  اجتماعی ومحیط پیدایش وپرورش آن پدیده، کارکاملی نخواهد بود.هیچ دولت 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، کوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادښت

بیق هیچ برنامه ای اجتماعی واقتصادی وفرهنگی نخواهد شد، اگر  وهیچ رهبری ، قادر به تط

 جامعه خود را نشاسد و برنامه های خود را مطابق ظرفیت وتوان وجاغور آن جامعه عیار نسازد.

بطورعام آقای استاد بشیرمؤمن با توجه به اهمیت موضوع جامعه شناسی  در جوامع بشری 

سال بدینسو مطالعات خود را روی این موضوع دلچسپ از چندین  ،بطورخاصجامعه  افغانی و 

متمرکز ساخته ومقاالت مهم وسودمندی درزمینۀ جامعه شناسی ومشکالت جامعه افغانی نوشته ودر 

 کتابانتشار داده وسپس از مجموعۀ آن مقاالت  خارج وداخل کشورسایت های مختلف افغانی در 

 :نامهای ا بایشان را که من تا کنون سه کتاب  استهای مدونی ترتیب داده وبه چاپ رسانده 

 انحرافات اجتماعی درافغانستان-3زیبائی شناسی، -2برخی مسایل جامعه شناسی افغانی،-1

 وبه دیگران معرفی کرده ام. خوانده ام

در مقدمه کتاب)انحرافات اجتماعی درافغانستان( استاد مومن بر دانش جامعه شناسی چنین 

جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی ،گروه ها وجوامع انسانی است. جامعه :»انداخته اندروشنی 

شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. جامعه شناسان در پی آن اند تا علل نابسامانی ها را 

 « در یابند وتوضیح دهند.

محیط درشکل گیری شخصیت ومنش انسان نقش بسیار مولف از قول  مارکس نقل میکند:"

یین کننده وموثری ایفا میکند ورفتار انسان که نشانۀ از شخصیت ومنش اوست، تاحد زیادی ناشی تع

از تربیت اکتسابی از محیط است.بنابراین ، محیط آلوده، افراد آلوده ومحیط سالم وبا نشاط، زمینه 

 (۳-۱)صفحه" رشد وشگوفائی وشادابی ونشاط افراد است.

جامعه شناسان، هر رفتاری که  از آدمی  سرمیزند، متاثر از نویسنده عالوه میکند:"به پندار 

مجموعه ای از عواملی است که به طور معمول در طول زندگی سر راه وی قرار دارد و وی را به 

که "در مطالعه هرانحراف وخطا،با تحلیل متذکرمیشود انجام عملی خاص وادار می کند." مولف 

اجتماعی بسترکامالً مناسبی برای فرد خطا کار فراهم  آورده دقیق، به این نتیجه میرسیم که محیط 

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 

لتی مدرن وباثبات استوار باشد ، امکان انحرافات برمعیاروارزش های به مثابۀ یک سیستم دو

 )همانجا(« اجتماعی درجامعه بسیار ضعیف خواهد شد.

از مطالعه کتابهای استاد بشیرمومن وبخصوص از  فهرست منابع ومآخذ کتاب هایش برمی 

ز آید که ایشان یکی ازاستادان پیشتاز علوم اجتماعی در رشتۀ جامعه شناسی است که در مهاجرت نی

دامن تحقیق را رها نکرده و بهترین آثار جامعه سناسی از قلم جامعه شناسان مشهور دنیا را گرد 

بهره جسته است. بنابرین  میتوان گفت که آثاراستاد مومن آنها آورده است و درنوشته های خود از 

 ا میباشد.دارای محتوای مفید ومستند و مآخذی با اعتباربرای جامعه وجوانان ومحصالن پوهنتونه

 یمن از فرهنگیانی که به تقدیر وتکریم ازاین استاد زحمتکش وطن پرست پرداخته اند ومحفل

سامان داده اند اظهار تشکر میکنم و برای استاد مومن برای گرامیداشت او وخدمات فرهنگی اش 

     دارند توفیقات مزید آرزو میکنم.رو عزیز در راهی که در پیش 

 پایان
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