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  !ميرحسين شاه  استادزندگی پربار مين سال  باد نودرامیگ
  

پوھنځی علوم باستان شناسی از طريق استاد باوری، استاد  روز قبل چند

نتون کابل اط:ع حاصل کردم که استادان  آن پوھنځی نيت کرده اند اجتماعی پوھ

) برنوم ٢١( عقرب٣٠تاريخ تا از نودمين سال تولد استاد ميرحسين شاه، در

مرد  که افتخار شاگردی آن دانشی اين خبربرای من. امسال تجليل به عمل آورند

  در تجليل  خبری مسرت باری بود و وعده دادم تا با ارسال پيامیرا دارم،

بنابرين . بی بديل سھم بگيرم مين سال زندگی پرفيض آن استاد فاضل و٩٠از

  بزرگوار جناب پوھاند صاحب ميرحسين شاه،عرض احترام ودستبوسی خدمتبا

احتفال دراين محترمی که ارادتمندان و ذوات  شاگردان  و به ھمه وابستگان،

به تدويرکنندگان اين محفل س:م وعرض ادب ميگويم و حضور بھم رسانده اند، 

  .شکوھمند، در حسن تدوير و کار آن  موفقيت آرزو ميکنم

  پروفيسرميرحسين شاه                                                                                                                                                

  !انشمندان گرامی د وفرھنگيان عزيز 

فرھنگی يک جامعه در حيات شان، کار ادبی وتجليل وقدردانی از شخصيت ھای اجتماعی،علمی  و ھنری و
 درخور ستايش فراوان است، زيرا اين قدرشناسی درزندگی يک شخصيت علمی، به مراتب بھتر و شايسته تر از آن

، زيرا درصورت اولی قلب يک شخصيت علمی که بعد از درگذشت آن شخصيت صورت بگيرداست قدر شناسی ای 
در صورت مگر ، انرژی می بخشدبيشتر  و کارھای بھتررا در انجام اوشادمان ومملو از سرور وخوشحالی ميشود، و 

  .خواھد داشت نھيچ تاثيریخودش  حاله  و برا خوشحال خواھد نمودشخصيت متوفی دومی، فقط بازماندگان 

استادان وآموزگاران ومحققان دانشمندان،از خدمات وکارکردھای علمی وفرھنگی قدر شناسی  و تقدير ًع:وتا 
 عرصه ھای انکردھای بزرگکار وروشاند تا نسل ھای جوان ما از و مؤلفان کشور، بدون ترديد درس ھای سودمندی 

  .شخصيت خود را تکامل ببخشند دانش وفرھنگ و نھضت ھای اجتماعی وطن خود بياموزند و

ين جھت نيز با اھميت است که می بايد احساس قدرشناسی وتقدير ازبزرگان عرصه ھای علم و ادب اين کارازا
.  وھنر وقلم وتحقيق را در نسل ھای کنونی، پوياتر ازگذشته،تقويت کنيم  وآنرا به يک فرھنگ پسنديده مبدل سازيم

که وجود دارند ار وبا درکی ھم درخارج از کشور جوانان ھوشي جای خوشحالی است که امروز ھم در داخل و
يرکنفرانس ھای علمی خدمتگزاران صديق و آينده سازان نيک نام وطن را تشخيص ميدھند و از آنھا با تدو

ث انگيز ياد ميکنند  و کارنامه ھای علمی و فرھنگی و اجتماعی شان را برمی شمارند و به نسل ھای حوسيمنارھای ب
ی اين گونه محافل برای فرزندان ونسل ھای جوان ما اينست تا از فضايل اجتماعی تاثير آن. بعد از خود انتقال ميدھند

ًبا تاسی از آنھا، شخصيت خود را کامل تر کنند و به مدارج بھتر وعالی تر گام  وفرھنگی اين شخصيت ھا بياموزند و
  .نھند

پوھنځی انستان درميرحسين شاه، پژوھشگر، مترجم واستاد تاريخ قرون وسطای افغصاحب وجناب پوھاند
ادبيات وعلوم بشری پوھنتون کابل،  نيز يکی از آن شخصيت ھای واlی فرھنگی  وعلمی کشورماست که بھترين ايام 

 دوست را برای  با استعداد ودانشھزاران شاگرد تربيت نسل جوان کشور صرف کرده و عمر خود را در راه تعليم و
  .  به افغانستان تقديم کرده اندیخدمتگزار

مديون راھنمائی ھمواره را  خود  ميرحسين شاه را دارم وروفيسرخوشبختانه اينجانب نيز افتخار شاگردی  پ
 خوب بخاطر دارم که درسال .ميدانم جغرافيای تاريخی   تاريخی ودر عرصۀ پژوھش ھایھای بزرگوارانۀ ايشان 
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و استاد با مھربانى ولبخندی مليح، به شمسی، روزی در ساعت درسی از ايشان در مورد سيستان سوال کردم ١٣٤١
شھر زرنج و سيستم آبياری و بندھای آب بر رودخانه شکوه ورونق  دقيقه در باره ٢٠سوالم لبيک گفتند وحدود 

ميتوانم بگويم که از ھمان روز ببعد من .  زراعت وباغداری درسيستان قرون وسطی صحبت کردندسيستم ھيرمند و
العاتم را پيرامون مضمون تاريخ وبخصوص جغرافياى تاريخى سيستان ، زادگاه زال و شيفتۀ درس تاريخ شدم و مط

  . برگزيدم» سيستانى « رستم متمرکز ساختم و تخلصم را نيز 

بيدار کرد که   را در من  سيستان شناختى  ميرحسين شاه در باره سيستان، حسصحبت گيراى آن روزۀ استاد
 صرف مطالعه پيرامون اوضاع سياسی، تاريخى ، جغرافيائی و اقتصادی من د را،ت خواوقا بيشترين ،از آن روز ببعد

 نمودم و گاه گاھى ياداشت ھاى خودم را از نظر آن استاد فاضل و مھربان می گذشتاندم و ايشان با  سيستان و فرھنگى
پيرامون نامھاى تاريخى به ھمين سبب اولين مقالۀ تحقيقى خود را که . محبت مرا در اين زمينه رھنمائى ميکردند

سيستان نوشته بودم ، در مجله ژوندون به نشرسپردم و آنرا به نام استاد مير حسين شاه اھدا نمودم تا مراتب حق 
   .شناسى خود را ادا کرده باشم

 با نشر آن مقالت ، روش کارم مورد توجه دانشمند ديگر افغان ، مرحوم پوھاندعبد الحى حبيبى قرار گرفت و 
دانشى مرد نيز مرا مورد نوازش و محبت فراوان خويش قرارداد و تشويقم نمود تا گاه گاھى در انجمن تاريخ اين 

افغانستان سرى به او بزنم و من چنان ميکردم و ازآن ببعد نوشته ھاى تحقيقى ام در زمينه سيستان شناختى ، در 
ريخ در انجمن تاريخ افغانستان آشنائى حاصل کردم ودر بدين سان با دانشمندان عرصه تا. مجله آريانا اقبال نشر يافت

ًحالى که مصروف تحصيل در فاکولته ادبيات وعلوم بشرى بودم، اما عم: کار ھايم بکمک دانشمندان عرصه تاريخ 
  . بصورت عام و در باب سيستان بطور خاص گسترش و تعميق مى يافت تا آنکه دوره فاکولته ختم شد

شخصيت دانشمند، فاضل، مھربان وخوش برخورد وخوش صحبت اند و پيش آمد استاد ميرحسين شاه، 
ً و بخصوص شاگردانش، وھمچنان تسلط واحاطۀ اش  بر تاريخ عمومی و مخصوصا دم متواضعانه وشريفانۀ او با مر

ر دوران تاريخ قرون وسطای افغانستان ومنطقه، او را در نظر شاگردانش چنان بزرگ و با عظمت ساخته بود که من د
 با خود فکر ميکردم اگر ھمه مردم ما و بخصوص استادان ومعلمان کشورچون  او صاحب دانش وفضيلت و متحصيل

  . اخ:ق و بزرگ منشی  می بودند، بدون ترديد  جامعه خيلی خوشبختی می داشتيم

 شيوۀ استاد ميرحسين شاه ھمواره برای من، ھم از لحاظ کرکتر و شخصيت متواضع خود وھم از جھت
اما رسيدن به مقام .  الگويی قابل تقليد بوده وھست، وسعی کرده ام حتی اlمکان راه او را دنبال نمايم،تحقيقات تاريخی

در اينجا من . ميرحسين شاه، استعداد ولياقت ميخواھد که من يکی، عاری از ھردوی آنم فضل وتواضع  ودانش استاد
يم در برابرعظمت استاد خم کنم، شرمنده ام که خدمت ديگری کرده بحيث يک شاگرد مخلص شان، جزاينکه سرتعظ

نميتوانم وحتی کلماتی که بتواند حق اين انسان بزرگ و استاد برحق را ادا کند، در ذھنم خطورنميکند تا نثار قدمھای 
  .اين شخصيت واlی فرھنگی وعلمی کشورنمايم

 سال ٩٠مير حسين شاه استاد که ، اينقدر دريافته ام دوران تحصيل  و دوران کار در اکادمی علوم افغانستاناز 
قبل در شھرقندھار دريک خانوادۀ منور روحانی  متولد شده است و بعد از فراگيری  دروس ابتدائی وثانوی درقندھار، 

ت عالی عازم کشور ھندوستان شده ودردانشگاه لکنھو فاکولتۀ ادبيات را در کابل تمام نموده وسپس برای تحصي:
بعد به افغانستان بازگشته و بيشتر از سی سال درفاکولته ادبيات وعلوم اجتماعی کابل بحيث استاد . تحصيل کرده است

 .تاريخ قرون وسطای افغانستان ومدتی را بحيث معاون ورئيس آن فاکولته خدمت کرده است

علمی و کارنامه ھای فرھنگی وآموزشی استاد ميرحسين شاه ، برای من درعالم ابراز نظر پيرامون شخصيت 
 که به منظور تربيت و تقويت شعورعلمی  ستود استادانی ااستاد ميرحسين شاه، از جمله معد. ھجرت کارآسانی نيست

ی دقيق درسی و شاگران خود، خواب خوش و راحت جان را برخود حرام ساخته و تا نيمه ھای شب برای تھيۀ متن ھا
 تحقيقی، بيدار مانده اند  و مسئوليت خود را به حيث يک استاد دانشمند ودلسوز -نوشتن مقاله ھا و رساله ھای علمی

وطن، نه تنھا از طريق تدريس بلکه از راه تحقيق وتأليف و ترجمۀ  کتابھای سودمند در عرصه ھای تاريخ و 
بدون شک تاريخ نام چنين استادان دانشمند و . بدرستی ايفا کرده اندجغرافيای تاريخی وديگرمسائل اجتماعی کشور 

 . زحمتکش و پرکار را با خطوط زرين ثبت  اوراق خود خواھد کرد
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  وتاريخی پروفيسر مير حسين شاه ازچھره ھای اکادميک افغانستان است که در ده ھا سيمنار وکنفرانس  علمی 

در عرصۀ تاريخ و جغرافيای تاريخی شھرھای  امريکا،اشتراک نموده وکشورھای منطقه وحتی اروپا و افغانستان و
افغانستان مقاlت ارزشمندی خوانده است و از اين طريق با اکثر دانشمندان شرق شناس و افغانستان شناسان خارجی 

مجلۀ نستان،آريانا،  مجلۀ افغا: پوھاند ميرحسين شاه درمج:ت معتبر داخلی مثلمقاlت . آشنائی  حاصل کرده است
انگستان  ده و برخی از  مقاlتش در مج:ت معتبر خارج از کشور در ھندوستان و روسيه ويبه نشر رسغيره کابل و 

  . ندوايتاليا وغيره  کشورھا نيز به چاپ رسيده ا

از آثار مھم استاد ميرحسين شاه ترجمه کتاب گرانسنگ حدود العالم من المشرق ال المغرب،از متن انگليسی 
ھيه شده توسط مينورسکی است، احوال و آثار امير علی شير نوائی، تاريخ افغانستان در عصر مغول و افغانستان و ت

 . انگلستان  وتاريخ ھند در قرون وسطی، و صد ھا مقالۀ تحقيقی وعلمی  ديگر می باشد

  در زمينه تاريخ و ميرحسين شاه افزون برتأليف و ترجمۀ کتب معتبر، مقاله ھای تحقيقی فراوانی پوھاند
فرھنگ افغانستان نوشته اند،و قبل از مھاجرت، بحيث استاد رھنما، بسياری از استادان تاريخ پوھنتون  کابل واکادمی 
علوم افغانستان را در پيشبرد تحقيقات علمی شان ، رھنمائی وسرپرستی کرده وآنھا را برای ترفيعات علمی  آماده 

 مجبور شدند کشور را ترک کنند وبه امريکا  مھاجرت نمايند وحاl مقيم شھر ١٩٨٨استاد در سال . کرده اند
 . سانفرانسيسکوی امريکا استند

از ثمرات نيک وارجمند استاد ميرحسين شاه، پرورش سالم فرزند رشيد و دانشمند او سيد طيب جواد است که 
در نيويارک امريکا به پايان رسانده واکنون تحصي:تش را در رشتۀ حقوق در پوھنتون کابل وسپس  در آلمان و بعد 

دانش واط:عات وسيع او در عرصه ھای سياست و حقوق بشر وادبيات وتصوف . مقيم اياlت متحده امريکا اند
وجامعه شناسی وسھمگيری فعال ايشان درمباحث داغ روز در سطح جھان ومنطقه از وی شخصيتی ساخته که در 

اين دانشمند جوان بخاطر تسلط .  پخته و ف:سفۀ کھنسال می انديشد وسخن ميزندعين جوانی مانند سياستمداران
برچندين زبان معتبر جھان، واحاطه برعلوم سياسی وحقوق وادبيات معاصرجھان، مورد توجه سازمانھای بين المللی 

سازمان عفو بين حقوق بشر قرارگرفته و به عضويت جامعه بين المللی حقوق بشر وچندين سازمان ديگر به شمول 
 .در آمده است) Amnesty International(المللی 

سيد جواد طيب بخاطر دانش وسيع خود در علوم اجتماعی، نه تنھا در جملۀ محققان و دانشمندان جوان جھان 
چاپ کمبريج انگلستان معرفی شده است ، بلکه شرح حالش )Dictionary of International Biography(درکتاب 
  .نيز درج گرديده است) Who is Who in the Weast,Who is Whi in California(درکتاب

 و) BBC(تحليل ھای سياسی اقای سيد طيب جواد در رسانه ھای جمعی بخصوص در تلويزيون ھای
تلويزيونھای داخل افغانستان، ھمواره تحليل ھای عالمانه و جامع و بسيارمفيد بوده است و بخاطر سطح بلند آگاھی 

او در دورۀ حکومت حامدکرزی چندی به حيث . اش، برشھرت ومحبوبيت اين دانشمند جوان کشور افزوده است
سخنگوی رئيس جمھور و بعد بحيث سفيرکبير دولت افغانستان در اياlت متحدۀ امريکا گماشته شد وسعی نمود تا 

ومتمدن تعويض کند، وکمک مردم و موسسات چھرۀ طالبانی افغانستان را در نزدجامعه امريکائی به يک چھرۀ انسانی 
د ،او دراين کارش موفق ھم شد بود، مگر اين موفقيت ھا خارچشم ماينائی را برای مردم افغانستان جلب قدرتمندامريک

دشمنان خوشبختی مردم افغانستان گرديد و نامردانه عليه او دسيسه ساختند تا  مجبور شد از آن وظيفه استعفا بدھد و 
خ:صه سيد .  حقوقی امريکا شامل کار شود وچندين برابر معاش سفارت حقوق بگيرد- از نھاد ھای علمی در يکی 

طيب جواد نيز مثل پدر بزرگوارخود، يکی از مفاخر علمی کشورما است، که بايد به نام ولياقت واستعدادش افتخارکنيم 
 .ستان تبريک بگوئيمووجود چنين فرزند صالح را به خانواده شان و نيز به مردم افغان

درپايان ک:م اجازه ميخواھم تا نودمين سال زندگی مملو از عزتمندی و سرفرازی استاد بزرگوار را برای 
خانواده محترم شان،و فرزند برومند شان جناب سيد طيب جواد، دوستان و ھمه شاگردان شان  شخص خودشان،

ا و سرفراز از خداوند متعال، عمرطوlنی  و صحت کامل صميمانه تبريک بگويم  وبرای اين استاد متواضع وشکيب
  دت و دست بوسیابا عرض ار                                             . آرزو کنم 

  


