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آخرين روز
فعاليت علمی سر اورل استين
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بنياد فـرھنگی کھـزاد

احـمد عـلی کھـزاد

روز چھارشنبه  26ميزان ) 20اکتوبر (1943تيلفونی از سفارت امريکا به
مديريت عمومی تاريخ رسيد و شخص تيلفون کننده ھم که يکی از ترجمان ھای
وزارت مختاری امريکا مقيم کابل بود ،اظھار داشت که وزير مختار امريکا
ميخواھد فردا ساعت  9صبح با يک نفر از مھمان ھای خود برای معاينۀ موزۀ
کابل برود .چون از رسيدن »سر اورل استين« ھم به کابل و مھمان بودن او در
سفارت امريکا مسبوق بودم ،از ترجمان مذکور جويا شدم که سر اورل استين ھم
به موزه ميرود؟ جواب داد که اجازه بدھيد پرسان کنم و متعاقبا ً گفت که يک نفر
»آرکيالوجست« که تازه وارد شده به موزه خواھد رفت .آنگاه متيقن شدم که اين
»آرکيالوجست« غير از سر اورل استين کسی ديگری نميباشد .چون قرار مانده
بوديم که روز پنجشنبه صبح يکجا به موزه خواھيم رفت ،ساعت  9در اطاق
مديريت عمومی تاريخ انتظار ميکشيدم .ساعت  9و نيم ) 27ميزان مطابق 21
اکتوبر( اتوموبيلی در جادۀ ابن سينا مقابل عمارت پشتو تولنه آمده از اطاق
برآمدم ،موسيو »گيرشمن  «Roman Ghirshman 1895-1979مدير سابق
ھيئت حفريات فرانسه که مخصوص بواسطۀ مالقات سر اورل استين تاريخ
حرکت خود را از کابل به ايران به تعويق افگنده بود ،پير مردی را که در سيت
عقب موتر جا گرفته بود به اسم »سر اورل استين  «Sir Aurel Steinمعرفی
کرد .عالوه بر ين دو نفر »آرکيالوجست« ،پسر سفير امريکا مقيم کابل و يک
خانم امريکائی ھم آمده و يکجا بطرف موزه حرکت کرديم.
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اتوموبيل از خيابان جادۀ شاھی و جادۀ باغبان کوچه حرکت ميکرد .سر اورل
استين راجع به آبادی ھای دو طرفۀ رودخانه سواالتی نموده و راجع به تاريخ و
زمان ساختمان اين بناھای جديد معلومات داده ميرفتيم تا اينکه مقابل ماشين خانه
]فابريکه حربی[ رسيديم و گيرشمن بسواحل راست رودخانه در پای پوزۀ قلعه
ھزاره ھا سنگ بزرگی را که بنام »تخت شاه« موسوم و دارای کتيبه جھانگير
ميباشد ،به سر اورل استين نشان داد .پيشتر رفتيم ديوارھای باالی کوه ھای شير
دروازه و آسمائی نظر مدقق باستان شناس انگليس را جلب نموده و پاره ئی
تشريحاتی به او داده ميرفتم و خودش از عقب شيشه ھای اتوموبيل کوشش ميکرد
که قسمت بزرگتر ديوارھای با عظمت روی کوه ھا را که روزی حصار شھر
کابل بشمار ميرفت ،ببيند .جلگۀ سر سبز چھاردھی ،جادۀ وسيع کابل نو ]جادۀ
داراالمان[ ،قطار چنارھای بلند دو طرفۀ سرک منظرۀ زيبائی داشت و روز ھای
اول خزان ،ھمان خزانی که بھترين فصل کابل ميباشد ،برگ ھای شاخسار
درختان را تازه زرد ساخته و خالف معمول عوض جدار سبز ،پرده ھای زرد
طالئی به دو طرفۀ جاده حائل کرده بود .در جادۀ طوالنی و مستقيم درالفنون
]جادۀ داراالمان[ از کابل کھنه و نقشه ھای شھر جديد صحبت کرده ميرفتيم .حين
ورود در مقابل تھداب عمارت جديد مکتب حبيبيه گيرشمن به او حالی نمود که
عمارت با شکوھی که در اينجا آباد خواھد شد مخصوص مدرسه ئی خواھد بود
که زبان انگليسی در آن تدريس ميشود .اتوموبيل در جادۀ فراخ و زيبای دارالفنون
سير داشت تا در مقابل دروازۀ عمارت موزۀ کابل رسيديم .فرود آمديم و بعد از
معرفی اعضا و کارکنان موزه داخل ھال مدخل عمارت گرديديم.
سر اورل استين از تماشاگران عادی نبود که قرار پروگرام خود او را در دھليزھا
و اطاق ھای موزه گردش ميدادم .به مجرد ورود در ھال مدخل موزه چند قدم
بطرف راست گذاشت و در مقابل الماری ھای ظروف تيکری بگرام توقف نمود.
در اين چند الماری بزرگ که در ديوار نصب است ،فقط ظروف سفالی بگرام که
از  1936تا  1940کشف شده و ھمه بدست متخصص موزه ،موسيو »ھملن« ،به
بھترين صورتی مرمت کاری و چيده شده است .سر اورل استين اين پارچه ھای
تيکر و ظروف گلی را که تماشا کننده عادی حتی در وقت خروج از موزه ھم
بدان عطف توجه نميکرد ،با يک عالم اشتياق تماشا ميکرد و در حاليکه ميگفت به
اين چيزھا خيلی دلچسپی دارد ،ھر پارچه را به دقت تمام معاينه مينمود .در ميان
اين اشيا بعضی ظرف ھائی است که روی دوش فيل بشکل تنۀ گيالس قسمت
ديگری وضع شده .سر اورل استين گفت که اين ظرف ھا مخصوص نوشيدن بود.
ھمين قسم بعضی اشيای ديگر بشکل اسپ است که سوارکار آن معموالً کم بدست
آمده و چون چندی قبل يک مجسمۀ سوارکار را با اسپ آن يکنفر از حوالی لوگر
يافته و به موزۀ کابل اھدا کرده بود ،آنرا خواسته و به سر اورل استين نشان داديم.
خيلی طرف دلچسپی او واقع شد و تشريحاتی در اطراف آن داد.
بعد از  20دقيقه توقف از ين الماری گذشته در مقابل ميز ظروف گلی شھر غلغله
سبز ،زرد رنگ با بعضی نوشته ھای عربی توجه او را
نزديک شد .کاسه ھای
ِ
جلب کرد .راجع به موقعيت شھر غلغله و صورت کشف آثار مذکور برايش
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تشريحاتی داديم .سپس در گوشۀ ديگر ميز کره ھای شيشه ئی ملون سيستان
افغانی را مشاھده کرد .در مقابل اين الماری در امتداد ديوار سمت چپ ھال در
الماری ھای بزرگ ،تيکرھا و ظروف گلی قبل التاريخ تپه ھای سرخ داغ و سفيد
داغ حوالی زرنج ،پايتخت قديم سيستان )ناد علی امروزه( ،تيکرھای قريب کابل،
ظروف گلی تپۀ مرنجان و ديگر نقاط را يکه يکه معاينه نمود.
سر اورل استين که يک قسمت عمر خود را در سيستان وقف کرده و در ين سال
ھای اخير سيستان ايران ،اراضی اطراف ھامون ،بلوچستان و مکران را صحنۀ
فعاليت ھای علمی خود قرار داده بود ،در مقابل ظروف سه ھزار سالۀ سيستان
افغانی توقف طوالنی نمود .ھر ظرف را از نقطۀ نظر شکل و سرپوش و خطوط
رنگه و غيره به دقت معاينه ميکرد.
بعد از اينکه معاينه ظروف گلی تمام شد ،به ھال وسطی عمارت موزه باال شديم.
ظرف بزرگ سنگی وسط ھال توجه او را جلب نموده در باب آن شرح داديم که
اين ظرف اصالً از ظروف قبل از اسالم بوده و مسلمانان از آن استفاده نموده و
آيات قرانی را در جدار خارجی آن نقر کرده اند و از حياط مسجدی از شھر
قندھار آورده شده است .سر اورل استين شرح داد که ظرف بزرگ سنگی بنام
»کاسه گدای بودا« در قندھار وجود داشت و شايد ھمان ظرف باشد .موسيو
گيرشمن به تۀ ظرف نگاه نموده و برگ ھای بزرگ نيلوفر را که با داستان ھای
بوديزم اختصاص دارد ،نشان داد و گفت اين برگ ھا عالمۀ دورۀ بوديزم آنست و
ظرف طوری ساخته شده بود که گوئی در ميان برگ ھای شگفتۀ نيلوفر قرار داده
شده باشد.
سپس بطرف دست راست برگشته و چند سری را که از قندوز کشف شده است به
او نشان داديم و گفتيم که اينھا اولين آثار و شواھد ھيکل تراشی بودائی است که
بعد از سال ھا انتظار از شمال ھندوکش ،از صفحات باختر بدست آمده است و
يکعدۀ آن در موزۀ مزارشريف ميباشند .سر اورل استين عالوه نمود که صنعت
گندھارا از راه باختر به کاشغر و ختن و از آنجا به چين و شرق اقصی انتشار
يافته است.
چون موسيو گيرشمن ميخواست که اطاق بگرام ،يعنی مجلل ترين و باشکوه ترين
اطاق موزۀ کابل را زودتر به سر اورل استين معرفی کند ،به منزل اول عمارت
باال شديم .از مقابل ميزھای مسکوکات و از ميان تفنگ ھای بزرگ قسمت اسلحه
موزه بسرعت عبور ميکرديم ،سر اورل استين اسم مخصوص اين تفنگ ھای
بزرگ و وزمين و تاريخ جمع آوری آنھا را در موزه پرسان نموده و داخل اطاق
بگرام شديم.
اطاق بگرام ھمام اطاقی است که تماشاکننده عادی و متخصصين بزرگی که چشم
شناشائی در صنعت و آرت و شاھکارھای صنعتی و ھنری آسيا دارند ،مات و
مبھوت ميمانند .سر اورل استين با خوشی مخلوط با حيرت از مقابل ميزھا و
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الماری ھا ميگذشت .مدقق معروف قرن  20آنچه از زيبائی ھای صنعت در چين
و ھند و آسيای مرکزی و روم شرقی و يونان سراغ داشت ھمه را در محوطۀ اين
اطاق بزرگ ميديد و تعجب ميکرد که چطور باران ھای افغانستان اين ھمه پارچه
ھای نفيس و حتی رنگ و الوان آنھا را تغيير نداده است .مدال ھای گچی که
صنعت صاف يونانی را وانمود ميکرد ،پارچه ھای عاج که سبک ھای مختلف
رسامی و کندنکاری را نشان ميداد ،گيالس ھای بزرگ شيشه ئی منقوش که
نظير آنھا در ھيچ يک موزه دنيا نيست ،ھر کدام بجای خود در وی توليد حيرت
ميکرد .مرتبان بزرگ شيشه ئی که از نقطه نظر تناسب بزرگترين ظرف شيشه
ئی است که تا حال در افغانستان و شايد در خارج ھم کشف شده باشد و بيش از 2
ھزار سال عمر دارد ،نظر او را بخود جلب کرد .بزرگی و باريکی جدار ظرف
را مورد صحبت قرار داده گفت ،گمان نميکنم که ظرف شيشه ئی بدين بزرگی و
باريکی از خارج از سواحل بحر مديترانه ) که کارخانه ھای ظروف شيشه سازی
در آنجا بود( به اينجا آورده شده باشد .حمل و نقل چنين ظرفی از آنجا متعسر
است پس ميتوان گفت که در خود افغانستان مخصوصا ً در صفحات شمال در
باختر شيشه سازی مقارن شروع عھد مسيح کمال ترقی داشت .گيرشمن سخنان
باستان شناس عاليمقام را تائيد نموده و تبصره نمود که کارخانه ھای شيشه سازی
سغد ھم در ين وقت ھا معروف بود .بلی قراريکه منابع قديمه شھادت ميدھد در
اوائل عصر کوشانی ماھرين فن شيشه سازی از صفحات شمال آريانا ،از باختر و
سغد به چين خواسته شده و نفايس صنعت خود را در آنجا ھا رواج دادند و بعدھا
کار شيشه و چينی در کشور چين رونق فوق العاده پيدا کرد.
آثار حيرت آور فلزی ،عاجی ،شيشه ئی ،و گچی اطاق بگرام که نماينده مدنيت
باستانی افغانستان و آسيا است يکطرف و انتظام و حسن مرمت کاری و ترتيب
اين اشيای لطيف و قيمت بھا از طرف ديگر خيلی ھا در اين مرد با علم و تجربه
که  80سال حيات خود را در کشف غوامض و شواھد مدنيت ھای کھن آسيا
گذرانيده بود ،تاثير کرد و ميگفت انتظار نداشتم که چنين آثار و چنين ذوق و
ترتيبی را در موزۀ کابل ببينم .ھندی ھا بايد به کابل بيايند و از روی موزه شما
حسن ترتيب و انتظام را ياد بگيرند .انديانيست ھا يعنی علمای ھند شناس و
کسانيکه مدنيت ھای اين گوشۀ آسيا را مطالعه ميکنند بايد برای استفاده و بسط
نظريات خود به موزۀ کابل بيايند.
سر اورل استين تقريبا ً يک ساعت در اطاق بگرام متوقف بود و از ميزی به ميزی
و از الماری ئی به الماری ئی گردش ميکرد .اسم ھاکن کاشف اين ھمه شاھکار
صنعتی و نام بگرام محل وقوع اين آثار قيمتی پشت ھم در گفتگو ھا برده ميشد.
راجع به کسی که مرمت کاری ھای آثار بگرام را نموده سواالتی نموده و شرح
داديم که موسيو »ھلمن« يکی از متخصصين موزۀ »لوور [Paris] «Louvre
مدت سه سال مصروف مرمت کاری آثار بگرام در موزۀ کابل بود .حينيکه از
اطاق بگرام خارج ميشديم به گيرشمن گفت :موسيو ھاکن فھرست آثار مکشوفه
خود را بصورت کتالکی ترتيب داده و بعد از جنگ بايد از فرانسه کميسيونی
مرکب از يکعده علمای مختلف برای مطالعه و نشر آثار مکشوفه بگرام بيايند
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زيرا مطالعه اين ھمه آثار مختلف که از روی ماده و موضوع تباين زياد دارد از
عھدۀ يک نفر و متخصص به يکی از اين دسته ھای اشيا بيرون است.
از اطاق بگرام برآمده و به اطاق فندقستان داخل شديم .بعد از اينکه موقعيت
جغرافيائی اين محل را بخود معلوم کرد ،مجسمه ھا و تصاوير رنگه ديواری اين
اطاق را که آخرين شواھد ھيکل تراشی و رسامی و نقاشی ھای افغانستان قديم
است و مربوط به قرن  7مسيحی ميباشد به دقت تمام تماشا کرد .حقيقتا ً فندقستان
يک مرحلۀ مخصوصی است در تاريخ صنايع ظريفۀ افغانستان که نه تنھا در
داخل کشور بلکه در ين گوشه آسيا مدرسۀ مخصوصی شمرده ميشود .در ين شبھۀ
که اين آثار چون محصول آخرين دورۀ ھيکل تراشی افغانستان قديم است ،تناسب
در اندام مجسمه ھا از بين رفته و سرھا عموما ً نسبت به بدن خورد شده و رنگ
آميزی ھای زياد رواج پيدا کرده است ،باز ھم کشيدن تصاوير رنگۀ ديواری به
منتھای عروج خود بود و از ھمين سبب سر اورل استين در مقابل تصوير رنگه
بوديس اتوا که از ديوار معبد فندقستان موسيو »کرل« جدا کرده و حاال در ميان
چوکات چوبی در اطاق فندقستان موجود است دقايق طوالنی مات و مبھوت مانده
بود و چنين تصور ميکرد که تابلوی مصنوعی است که اينجا گذاشته شده است.
بعد از اينکه به او اطمينان دادم که پيش از اينکه اين تصوير رنگه به موزه آورده
شود در خود ديوار معبد در فندقستان آنرا ديده بودم و بعد از اينکه موسيو
گيرشمن توضيح داد که موسيو کرل اين تصوير را از معبد بودائی فندقستان آورده
و ھنوز ھم بواسطۀ شکستگی ھای زياد تابلوی ديواری رنگه ديگر که رب النوع
ماھتاب را نشان ميدھد در فندقستان مانده و پيش روی آنرا ديوار کرده ايم تا کسی
آسيب نرساند ،آنگاه خيلی ھا تمجيد کرد و گفت ھيچ انتظار نداشتم که تصاوير
رنگه عصر بودائی را به اين سالمتی در اينجا ببينم .اين رنگ ھا چطور در زير
باران ھای قرون متمادی اينجا باقی مانده است! اگر از زير ريگ ھای ختن کشف
ميشد ،امکان داشت که چنين سالمت و تازه بماند .بجواب شرح داديم که قراريکه
در تصوير مشاھده ميکنيد ،کمان ھای ضخيم اطاق ھای معبد اين ھمه رنگ ھا را
از آسيب باران محفوظ نگھداشته بود.
سپس از اطاق فندقستان ھم برآمده و داخل اطاق »شترک« شديم .گيرشمن به او
شرح داد که در مجاورت سه کيلومتری غرب بگرام ،در پوزۀ »کوه پھلوان«
معبدی بود که امپراطور »کنيشکا« يرغمل ھای چينی را در آنجا امر اقامت داده
بود .از اينجا ھم فارغ شده و باز به منزل اولی فرود آمديم .اطاق ھای باميان و
کابل و ھده به ترتيب مورد معاينه قرار گرفتند .در اطاق باميان مقابل نوشته ھای
سانسکريت ايستاده و گفت اين نوشته ھا و آنھائيکه از گلگت پيدا شده در رساله ئی
يکجا از طرف »سيلون لوئی« فرانسوی مطالعه شده ،گفتم بلی و رسالۀ مذکور را
از پای نوشته ھا برداشته و به دست او دادم .تابلوئی را که آقای معاون موزه آقای
محمد عزيز خان و آقای خير محمد خان ساخته اند ھمه را تمجيد کرد و گفت جای
مسرت است که يکعده جوان ھا عمالً در کشف آثار و مطالعه وکشيدن تابلوھا و
آثار تاريخی کشور خود مصروف شده اند.
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اطاق کوچک کابل و اطاق ھای ھده را ھم به ترتيب معاينه نمود .در ين وقت
چون بعضی کتبی را که اعضای ھيئت حفريات فرانسوی نوشته اند ،از من
خواھش نمود .گيرشمن و سر اورل استين وارد اطاق ھده شدند و من به کتابخانه
موزه رفته يک جلد راپور حفريات بگرام و يک جلد راپور حفريات کوتل
خيرخانه نگارش ھاکن را برای او آوردم .در ين وقت ايشان از معاينه اطاق ھای
ھده خالص شده و در ھال دھن مدخل عمارت موزه يکجا شديم .با تکليف سر
اورل استين به کتاب موزه که مخصوص امضا است پيش شده و قلم خود را کشيد
که امضا کند .قلمش رنگ نداشت .ديوات روی ميز را به او نشان دادم .فقط به
امضای خود اکتفا نموده »اورل استين  21اکتوبر« نوشت و اين آخرين سطر يکی
از بزرگترين علمای معاصر است که از قلم او آنقدر آثار متعدد برآمده که خودش
به فھرست خالصۀ آنھم موفق نشده و بالشبھه مجموع آن يک کتابخانه مھمی را
تشکيل ميدھد.
سر اورل استين قبل برين به مملکت ما نيآمده بود ،اما تحقيقات او از  60سال به
مسايل تاريخی کشور ما روشنی می اندازد 58 .سال قبل در کنگرۀ مستشرقين در
»وين  [Vienna] «Wienراجع به جغرافيای اوستا کنفرانسی داده و ھمان
مطالب جغرافيائی اوستائی را که ما امروز تازه بدان متوجه شده ايم ،نيم قرن قبل
روشن ساخته و »دارمستتر  «Darmstadterدر ترجمۀ اوستا به فرانسوی از
تحقيقات او استفاده کرده است 56 .سال قبل رسالۀ کوچکی بنام »ارباب انواع
اوستائی در مسکوکات ھند و سيتی« نوشته و موضوع بسيار مھمی را که ما تا
حال پوره اھميت آنرا در مطبوعات خود ادا نتوانسته ايم ،خاطر نشان و حل کرده
است .در تحقيقات خط سير اسکندر بطرف اندوس و در کتاب ديگری موسوم به
»انرموست ايشيا  «Innermost Asiaحينيکه به پامير و سيستان ،مخصوصا ً
حوزۀ ھيرمند تماس ميکند ،راجع به روشان و شغنان و واخان و مدنيت وادی
ھيرمند در زمينه قبل التاريخ روشنی می اندازد.
سر اورل استين  60سال دورادور افغانستان گشت و گذار نموده و اشتياق فوق
العادۀ بديدن »قلب آسيا« داشت و  23سال قبل ھم به جناب وزير مختار فعلی
امريکا مقيم کابل که يکی از رفقای قديم او بود ،در کشمير گفته بود که ميل زياد
دارد به افغانستان برود ولی مشاغل متعدد علمی تا اين اواخر به او مجال نداد که
وارد مملکت ما شود .معذالک قراريکه شنيده ام در اثر احتياجات مبرم علمی اين
کاشف بزرگ يک دفعه زمانی که در پامير آمده بود ،چند قدمی در درۀ واخان
گذاشته و دفعۀ ديگر ھم در  1936وقتيکه ھاکن و گيرشمن در »ناد علی« )زرنج
قديم( حفريات ميکردند ،سر اورل استين در سيستان ايران مصروف تحقيقات بود
و چوپانی را فرستاده بود تا از داخل سرحدات افغانی بعضی تيکر پاره ھا را
برای مقايسه و تکميل نظريات علمی او بياورد.
سر اورل استين چون ميدانست که خاک افغانستان از قديم ترين زمانه ھای قبل
التاريخ به بعد در تاريخ آسيا رول مھمی بازی کرده به زيارت آن عشق داشت و
روز دوشنبه )اول عقرب( مطابق  25اکتوبر ،زمانيکه برونشيت نفس او را قيد
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کرده بود به جناب وزير مختار امريکا و موسيو گيرشمن گفته بود که» :حاال با
روح آرام می ميرم زيرا به آرزوی ايام جوانی خود رسيده ام و داخل کشوری شده
ام که از  60سال باينطرف انتظار ديدار آنرا بدل ميپروراندم«.
سر »اورل استين« روز سه شنبه ) 2عقرب مطابق  26اکتوبر( ساعت پنج و نيم
بعد از ظھر در سفارت امريکا وفات نموده و با وجود تلگرامی که از سمله راجع
به حمل و نقل جنازه او به پشاور آمده بود ،چون خودش حين وصيت به وزير
مختار امريکا در ين مورد چيزی نگفته بود ،خموشی او را به رضائيت دفن شدن
او در کابل تعبير کرده و قراريکه خواھش نموده بود ،بدون تشريفات زياد ساعت
ده و نيم پيش از ظھر جمعه  5عقرب مطابق  29اکتوبر جنازۀ او را از وزارت
مختاری امريکا برداشته و با مراسم بسيار ساده در شيرپور دفن گرديد/ .مجله
آريانا ،شمارۀ  ،11قوس  ،1322کابل/

معلومات مختصر در مورد سر اورل استين
ترجمه از منابع ھنگری و انگليسی
اورل استين بتاريخ  26نوامبر  1862در شھر بوداپست ،پايتخت ھنگری
)مجارستان( در يک خانوادۀ يھودی چشم به جھان گشود اما والدين اش او
وبرادرش را در مذھب ) (Lutheransغسل تمھيد دادند تا چانس بھتر در امور
زندگی داشته باشند .پسانھا به انگلستان مھاجرت نمود و تابعيت آنکشور را
پذيرفت و يکی از باستان شناسان و مستشرقين نام آور جھانی شد.
اورل استين تحصيالت خود را در بواپست و جرمنی به پايان رسانيده و در سن
 21سالگی درجۀ دوکتورا در ادبيات بدست آورد .بعداً تحصيالت بيشتر را در
دانشگاه ھای لندن ،آکسفورد و کيمبرج ادامه داد .در سال  1886به ھند رفت و
مامور دولت ھند بريتانوی شد و پسانھا در بسياری از دانشگاه ھای ھندوستان
تدريس ميکرد .وی ھمچنان عضو اکادمی علوم مجارستان نيز بود.
اورل استين بعد از مطالعه کتاب » «Through Asiaنوشتۀ سيفن ھيدن سويدنی،
تحت تاثير رفته و به مطالعه امور کشورھای آسيای مرکزی عالقمند شد .اين
عالقمندی وی را چھار بار به طرف آسيای مرکزی کشاند و در ھر سفر کشفيات
قابل توجه ی را باعث شد .اين سفرھا و مطالعات معلومات وی را در موارد
مسايل جغرافيائی ،تاريخی ،باستان شناسی ،زبان شناسی ،مردم شناسی وغيره بی
حد زياد ساخت چنانکه آثار زيادی در کتاب خانه بريتانيا »«British Library
در مورد اسنادی از چين ،تبت ،تانگت ،ختن ،يغور ،سغد و غيره از وی بجا مانده
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است .اورل استين ھمچنان اسنادی در زبان تخاری از وادی تارم ،مارين و
شھرھای ديگر بدست آورد.
ادامه کارھای اکتشافی اورل استين کاشفين ديگر اروپائی را تشويق نمود تا ھر
کدام برای يافتن گنج ھا و کشف آثار باستانی به اين مناطق سفر کنند و چيزھائی
بدست آرند.
در يکی از سفرھای اکتشافی در بين سال ھای  1908 -1906در يخچال ھای
غرب چين پنجه ھای پای راستش را يخ و برف برد.
از سفر چھارم اش به آسيای مرکزی نه خودش و نه ديگران حرفی به ميان می
آورند زيرا يک ناکامی بزرگ بود ولی اين ناکامی بيشتر به خاطر رقابت ھای
کشورھای مختلف بود که در بدست آورن معلومات ،گنج ھا و آثار گرانبھا به
رقابت برخاسته بودند .بيشتر اين رقابت ھا بين ديپلومات ھای انگليسی و
امريکائی در چين صورت گرفت که موزيم »فاگ  «Foggدانشگاه ھاروارد و
بريتش موزيم در آن دخيل بودند.
مطالعات اورل استين و دانشمندان ديگر مانند »سيفن ھدين ،«Sven Hedin
»فرانسس ينگھزبن  «Francis Younghusbandو »نيکوالی پرژيفالسکی
 «Nikolai Przhevalskyدر رقابت ھای سياسی و ديپلوماتيک که بنام »بازی
بزرگ« شھرت يافت ،نيز مورد استفاده قرار ميگرفت.
اورل استين در کشور ايران نيز مطالعات زيادی در منطقۀ سيستان و بعضی نقاط
ديگر آنکشور نموده است.
در واقع يکی از داليلی که سر اورل استين با وجود اشتياق زياد مدت مديدی
نتوانسته بود از افغانستان ديدن کند ،مناسبات سرد افغانستان و انگلستان بوده است
چنانکه جنگ سوم افغان و انگليس در سالھای قبل از  1919برای ھمه روشن
ميباشد .سالھائيکه سر اورل استين در جوش و خروش کارھای علمی خود بوده
است .اما بھر حال در اطراف افغانستان و در مورد تاريخ اين سرزمين کارھای
مھمی انجام داده است که در آثارش بازتاب يافته است و مؤرخين و باستان
شناسان افغانستان از آنھا استفاده نموده اند / .فـريار کھـزاد  29 -جوالی / 2011
نوت :عکس سر اورل ستين در باال از يک ويب سايت مجاری گرفته شده است.
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