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  مقدمه

در اوايل قرن نوزدهم گرجستان و قفقاز در طي دو دوره جنگهاي ايران و روس از ايران جدا 
مناطق و واليات شمال ايران و نيز شدند و سپس طبق اهداف دولت روسيه، مطالعات در باب اين 

خطة افغانستان به طور جدي در دستور كار قرار گرفت و هيئتهاي گوناگوني هم به همين منظور به 
زمان بود و  گيري و توسعة خاورشناسي در اروپاي غربي هم اين اقدامات با شكل. ايران سفر كردند

ويژه آلماني و  ن كشورهاي ديگر، بهاز اين روي، دولت روسيه براساس اهدافش از خاورشناسا
فرانسوي، دعوت به همكاري نمود تا در جهت بسط و توسعة تحقيقات درباب تاريخ و جغرافيا و 

اما در اين ايام تحقيقات دربارة تواريخ محلي . زبانهاي كشورهاي مسلمان همجوار به كار بپردازند
تبار روسيه، برنهارد  شناس آلماني ر ايرانواليات شمال ايران و زبانهاي آنها بيشتر مرهون پشتكا

دورن بود، كه تحقيقاتش در همان زمان مورد توجه مراكز خاورشناسي اروپا قرار گرفت و حتي 
 حاضر ةمقال. بديل بود بعدها بر همين اساس نهضتي هم در ايران به وجود آمد كه در نوع خود بي

 اين دستاوردها در ايران موجب شد به بررسي دستاوردهاي دورن در روسيه و تتبعاتي كه
  .پردازد مي
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  بحث و بررسي

نشين  ، واقع در دوك٢م در دهكدة ِشِنرِفلد١٨٠٥ مه ١١ در تاريخ ١يوهان آلبرشت برنهارد دورن
دوران . م در سن پترزبورگ فوت نمود١٨٨١ مه ٣١ آلمان، متولد شد و در تاريخ ٣ساكس كوبورگ
رش انجام داد و سپس براي ادامة آن به دبيرستاني در كوبورگ اش را زير نظر پد تحصيالت ابتدايي

پس از اتمام آن و براي پيگيري تحصيالت عالي خود، ابتدا به دانشگاه هالّه رفت و در نزد . رفت
، محقق كتاب مقدس و استاد زبان عبري، به تحصيل پرداخت و سپس به ليپزيگ ٤ويلهلم ِگزينوس

 ةللغ به تحصيل دروس فقه ا٥شهر و زير نظر ارنست روزن موِلرعزيمت نمود تا در دانشگاه اين 
 موفق به كسب درجة دكتراي فلسفه شرح مزامير به زبان حبشي رسالة ةم، با ارائ١٨٢٥در . بپردازد

  ٦.و هنر از اين دانشگاه شد و سپس در همانجا نيز به تدريس زبانهاي شرقي مشغول گرديد
خاورشناسان آلماني و فرانسوي را به سن پترزبورگ دولت روسيه، كه قبالً چند تن از  

دعوت كرده و درصدد بود كه پس از متصرفات خود در قفقاز و مجاورت تنگاتنگ با ايران و 
بار از دورن دعوت كرد تا  شناسي اقدام كند، اين افغانستان به تحقيقات تاريخي و جغرافيايي و زبان
 بپردازد و وي هم، ضمن پذيرفتن اين پيشنهاد، در دانشگاه خاركف به تدريس زبانهاي شرقي

ظاهراً طبق توافقي كه با دولت  ٧.انصراف خود را از ادامة همكاري با دانشگاه ليپزيگ اعالم كرد
م، در ١٨٢٦روسيه به عمل آورد با تأخير به اين كشور رفت، چون كه بدواً چند ماهي را، طي سال 

يات فارسي و زبانهاي ايراني گذراند و سپس در سال هامبورگ به تحقيق درباب نسخ شرقي و ادب
و نيز ) م١٨٢٧ (٨سه موضوع جالب توجه از گلستان سعدينام  بعد ترجمة آلماني اثر نادري به

منتشر ) م١٨٢٧ (٩آلماني و يوناني التيني ،درباب قرابت زبانهاي فارسياي را تحت عنوان  رساله
ويژه   مدت دو سال به تحقيق دربارة نسخ شرقي، بهم به لندن رفت و به١٨٢٧در همين سال . كرد

عالوه به عضويت انجمن آسيايي اين شهر و نيز كميته ترجمة آثار  در آكسفورد، مشغول شد و به
  .  برگزيده شد١٠شرقي
 كاري كه در اين مدت در لندن براي اين كميته انجام داد، خالصة ترجمة كتاب ترين مهم  

 اهللا هروي، از نعمة، اثر خواجه )ق١٠٢١ (تاريخ خانجهاني يا خزن افغانيمتاريخ افغانها، موسوم به 
، امپراتور هند بود، كه آن را در )ق١٠٣٧ تا ١٠١٤(متصديان امور ديواني در عهد جهانگير پادشاه 
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 خواجه در اين كتاب ١١. به زبان انگليسي در لندن منتشر كرد١٨٣٦ و ١٨٢٩دو مجلد و در سالهاي 
ن ريشه و منشاء سامي داده است و اقوال تأمل برانگيزي درباب مهاجرت قوم به قبايل افغا

. اسرائيل به افغانستان آورده كه تا مدتها خاورشناسان زودباور را به خود مشغول داشته بود بني
درباب سوم، به سرگذشت سلسلة شاهان لودي؛ درباب چهارم، به پادشاهي شيرشاه افغان و 

، به سرگذشت خانجهان لودي، كه موضوع اصلي كتاب است؛ درباب جانشينانش، درباب پنجم
  ١٢.نامة افغانان و درباب بعدي به تاريخ سلطنت جهانگير پادشاه پرداخته است ششم، به نسب

هاي افغاني و زبان و ادبيات افغاني همچنان در دستور كارش بود،  دورن، كه تاريخ و تيره  
ويژه تيرة  هاي افغاني، به امير سكندرخان لودي، اسامي تيرهنگاريهايي درباب تاريخ  تتبعات و تك

وقفه به انتشار  زايي، ريشه و امالي واقعي چندين وجه تسمية افغاني منتشر كرد و سپس بي يوسف
هايي از  م نمونه١٨٥٥ نيز در ١٣تتبعات و متوني دربارة زبان افغاني يا پشتو، كه الكساندر شودزكو

شناساند، منتخبات افغاني، دستور زبان و فرهنگ لغت افغاني و حتي تصنيفهاي تاريخي آن را 
، مشغول گشت و تا سالها بعد كه ايران با ١٤چاپ مباحثي از ديوان شعراي افغاني، اثر عبدالرحمان

ديد،  انگلستان بر سر هرات در نزاع بود و روسيه مصلحت خود را در جانبداري از دعاوي ايران مي
سواي آن، حجم مطالعات افغاني او به قدري . هاي مذكور پرداخت ر زمينهبه بررسي و تحقيق د

پترزبورگ به تدريس   دولت روسيه از او درخواست كرد كه در دانشگاه سن١٨٥٥مهم شد كه در 
زبان افغاني بپردازد، امري كه خود بدعتي در تاريخ مطالعات شرقي در روسيه و اروپا بود، هر چند 

  ١٥.يس بيش از دو سال به درازا نكشيدكه در مجموع اين تدر
م و قبل از رفتن از لندن به خاركف، دورن ابتدا در پاريس توقف نمود و با ١٨٢٩در اواخر   

وطن پرآوازة   و هم١٧، آِبل ِرموزا١٦بزرگان خاورشناسي فرانسه و اروپا، همچون سيلوستر دوساسي
پترزبورگ و نيز عضو سابق آكادمي اين    در سن١٩، مؤسس آكادمي آسيايي١٨خود يوليوس كالپروت

  ٢٠.شهر، آشنا شد
شناسي خود را  طور كلي و ايران دورن حرفة واقعي و تام و تمام خاورشناسي خود را به  
 زبانهاي فارسي، عربي ٢١م به تدريس١٨٣٥م تا ١٨٢٩او ابتدا از . طور اخص در روسيه آغاز كرد به

 اواخر همين دوره و به مدت يك سال از طرف و انگليسي در دانشگاه خاركف پرداخت و در
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، مركز ليتواني رفت تا به بررسي و تحقيق درباب چندين مسئلة مربوط به ٢٢دانشگاه خود به ويلنا
م، به سمت استاد ١٨٣٥ سپس به محض بازگشت به محل كار، در اواخر ٢٣.شناسي بپردازد سكه

پترزبورگ  به وزارت امور خارجه در سن آسيايي وابسته ٢٤تاريخ و ادبيات شرقي در انستيتوي
 مصروف تدريس و بررسي نسخ شرقي شد، در عين حال همشمنصوب شد و در اين مرحله نيز 

پترزبورگ پرداخت و  م به تدريس زبان سانسكريت در دانشگاه سن١٨٤٢م تا ١٨٣٨كه از سال 
 در ٢٥.منتشر نمود) ١٨٣٨ (درباب قرابت زبانهاي اسالوي و سانسكريتاي نيز تحت عنوان  رساله
كرسي ) ١٨٤٣(پترزبورگ برگزيده شد و چون چهارسال بعد  م به عضويت آكادمي علوم سن١٨٣٩

 كتابخانة سلطنتي شهر منصوب و ٢٦ به سمت سرخازن١٨٤٤او در انستيتوي آسيايي حذف شد، در 
تيجه،  را مصروف بررسي و شناساندن نسخ خطي شرقي آن نمود و درنهمشبا حفظ سمت تمام 

  .م بود١٨٥٢ اين كتابخانه در ٢٧دستاورد آن انتشار فهرست
شناسي، تاريخ خزرها و واليات شمال ايران، اقوام و جغرافياي قفقاز  مباحثي همچون سكه  

ويژه اينكه بيشتر اين مباحث در دستور كار دولت،  مشغوليهاي او شد، به زمان جزو دل تقريباً هم
  .قازي جمعيت جغرافيايي روسيه هم بودپترزبورگ و بخش قف آكادمي سن

هاي ضرب شدة سامانيان و بويهيان و  شناسي در روسيه با كشف تعداد زيادي از سكه سكه  
نيز امراي حكومتهاي محلي واليات شمال ايران، كه روابط تجاري نسبتاً مهمي با اقوام گوناگون 

و بدينسان خاورشناسي وقت يكي از  پيدا كرد هميتهاي شمالي درياي مازندران داشتند، ا كرانه
كريستيان مارتين . اركانهاي خود را، كه بحق يار كمكي مهمي براي علوم تاريخي بود، باز يافت

پترزبورگ به كار و تحقيق زبانهاي شرقي و  شناس بزرگ آلماني در سن ، خاورشناس و سكه٢٨فران
شتة تاريخ خاورشناسي ساخته بود  مشغول شد و از آن علمي دقيق و كارآمد براي ر٢٩شناسي سكه

هاي  توصيف تعدادي از سكهويژه  شناسي او، به و سيلوستر دوساسي نيز به معرفي كارهاي سكه
م ١٨٢٢ در ٣٠.، در فرانسه پرداخته بود)م١٨١٠ (هاي سامانيان و بويهيان ضرب شدة امراي سلسله

عنوان نمونه در ضرب   كه به]يزپرو[هاي خسرو  دربارة سكهفران نوشتة معروف خود را موسوم به 
 ٣١. منتشر كرد و كنجكاوي شديد همگان را برانگيختكار رفته بود هاي خلفاي نخستين به سكه
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شناسي خود را، كه  م به ويلنا رفته و نخستين تحقيقات سكه١٨٣٥دورن نيز، كه در طول سال   
  سال انجام داده بود، پس ازهاي شرقي متعلق به دانشگاه قديم ويلنا بود در همين مربوط به سكه

هاي متعلق به موزة آسيايي، كه رياستش با فران بود، به تحقيق پرداخته بود و  آن، درباب سكه
هاي ساساني يافت شده در شهر  هاي هرمز اول، شاه ساساني، سكه هاي جالبي دربارة سكه رساله
عالوه، گزارشهاي او   به٣٣.ه بودشناسي پهلوي و معناي كلمة اوستا منتشر كرد  روسيه، سكه٣٢پِِرم

هاي غربي درياي خزر پيدا كرده و   در كرانه٣٤هاي ساساني، كه ژنرال روسي بارتولومه دربارة سكه
 را نيز شديداً به خود جلب كرده ٣٥فرضياتي دربارة آنها ارائه داده بود و حتي توجه آرتور دوگوبينو

 بود، چون به گفتة خودش مطالعه و قرائت بود، از نخستين كارهاي او در باب تاريخ ايران
  ٣٦.هاي عصر ساساني باعث شد كه توجهش به تاريخ ايران اين عصر معطوف شود سكه
به موازات آن، دورن به تاريخ كشورهاي قفقاز و اقوام شرقي، طبق منابع نسخ خطي شرقي،   

 و به رغم ٣٧پردازد  هم ميو به تاريخ شروانشاهان و نيز به تاريخ آنان در عهد حكمرانان و خانها
دار  ها نيز طاليه  بسيار دارد، او در اين زمينه٣٨اينكه تاريخ شروان و شروانشاهان هنوز مجهوالت

 و والديمير ٤٠، والديميروويچ بارتولد٣٩مطالعات خاورشناساني همچون فرديناند يوستي
، سعي كرده .)م١٨٤٢ (هاهاي طبري دربارة خزر نوشتهاش،  دورن در رساله. شود  مي٤١مينورسكي

 فرازهايي از ة بررسي كرده بودند، با ارائ٤٢بود موضوعي را كه قبالً فران و كنستاتين دوهسون
  ٤٣.طبري، حافظ ابرو و ابن اعثم كوفي، تكميل كند

شناس بزرگ  سواي اين مطالب، تاريخ گرجستان نيز مدنظر او بود، هر چند كه گرجي  
، كه در اين ايام در خدمت دولت روسيه بود، با تحقيقاتش بنيان ٤٤هفرانسوي، ماري ِفليسيته بروس

دورن با رسالة .  كرده بود٤٥ريزي مطالعات گرجي را نه فقط در اين كشور، بلكه در اروپا پي
خود، به تاريخ اين كشور در قرون شانزدهم و هفدهم ) م١٨٤٤ (نخستين تتبع دربارة تاريخ گرجيان

طور كلي اطالعات ارائه شده توسط خود گرجيها  مؤلفان ايراني را، كه بهپردازد و شرح  ميالدي مي
كند، و با جزئيات  را درخصوص روابطي كه بين ايران و گرجستان برقرار بود، تأييد و تكميل مي

اش را به جهت رسيدگي و مقابله  گفت كه دورن رساله  مي٤٦ژول مول. شناساند كافي و وافي مي
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 كه متكي بر منابع گرجي بود، ارائه كرده بود و به نتايج جالبي، كه موثق بودن نمودن با آثار بروسه،
  .داد، رسيده بود اطالعات اين منابع را نشان مي

تا اين تاريخ، دورن به اغلب موضوعات تاريخي سرزمينهاي قفقاز و اقوام آن و نيز قوم خزر   
ماند توجه به  آنچه مي. فاده كرده بودشناسي و منابع ايراني است پرداخته و در تحقيقاتش از سكه

  .شناسي در محل بود واليات جنوبي درياي مازندران و مالحظات جغرافيايي، ادبي و زبان
شناسي بود كه به تواريخ واليات شمال ايران، كه بدواً دارالمرز هم  ظاهراً دورن نخستين ايران  

اريخ و زبانهاي نه چندان روشن اين طور جدي توجه نشان داد و سعي نمود تا ت شد، به گفته مي
واليات را كه با روسيه همجوار بودند بشناساند، آن هم به رغم اينكه هدف او براساس اميال دولت 

 تحت عنوان ٤٧ شرحيةم به ارائ١٨٤٥به همين روي، ابتدا در . روسيه و ارگانهاي علمي آن نيز بود
 اقدام كرد و در آن اهداف آتي برستان ظهيرالدينگزارش دربارة انتشار تاريخ مازندران و گيالن و ط

دهد كه نام ظهيرالدين مرعشي، مورخ  شواهد امر نشان مي. خود را براي چاپ آن اعالم نمود
بزرگ تواريخ محلي ايران در قرن نهم هجري، در آثار چند تن از خاورشناسان اوايل قرن نوزدهم 

 حبيب السيرن وي تحقيقات مبسوطي دربارة  آمده بود، چو٤٨ميالدي، ازجمله ژوزف فون هامر
خواند مير انجام داد و متوجه شد كه مطالب اين مورخ، درخصوص مازندران، از ظهيرالدين گرفته 

  ٤٩.شده بود
 تاريخ اين استان با نهضت سربداران، هميتبر آن، دورن، كه به هنگام كار و تحقيق به ا عالوه   

م تحقيقي در همين زمينه با ١٨٥٠ر كرد، پي برده بود، در كه در قرن دهم هجري در خراسان ظهو
پترزبورگ  براساس خواند مير، در رساالت آكادمي علوم سنتاريخ طبرستان و سربداران،  ٥٠عنوان

اين بخش از . داد وي تحقيقش را ابتدا در آكادمي ارائه كرده بود كند، امري كه نشان مي منتشر مي
 قرار گرفت كه تحقيقي مستقل نيز ٥١ه ايليا پاولوويچ پطروشفسكيتحقيقات دورن بعدها مورد توج

اين نهضت با رنگ عقيدتي .  منتشر نمود٥٢نهضت سربداران خراساندر اين زمينه تحت عنوان 
شيعه تا مازندران و گيالن بسط يافته بود و بارتولد هم با بررسي افكار سربداران، كه تا نواحي 

  ٥٣.زندران، رواج يافته بود، تحقيقي عالمانه در اين زمينه ارائه نمودساحلي درياي خزر، گيالن و ما
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منابع اسالمي اي را كه به آن عنوان  م نخستين مجلد از مجموعه١٨٥٠دورن در همين سال   
 تاريخ طبرستان و رويان و مازندران داد؛ يعني متن فارسي دربارة تاريخ ايالتهاي جنوبي درياي خزر

 هجري را، كه به ذكر وقايع از ابتداي بنياد طبرستان تا ٨٨١ن مرعشي در سنة  ظهيرالديسيدتأليف 
  ٥٤.پردازد، منتشر كرد هاي ملوك آن سامان مي انقراض سلسله

ظهيرالدين، مورخ قرن نهم هجري، از خاندان سادات مرعشي بود و از طرف كاركيا سلطان   
فويض شده بود و درنتيجه، خود شاهد و محمد دوم، پادشاه گيالن، مأموريتهاي گوناگوني به او ت

 علي تاريخ طبرستان است از ٥٥تاريخ او تلفيقي. ناظر بسياري از رويدادهاي تاريخي عصرش بود
اما .  اولياءاهللا آملي، به همراه فصولي كه بر آنها افزوده استتاريخ رويانالدين روياني و  ابن جمال

 ابن اسفنديار، مؤلف قرن هفتم هجري  طبرستانتاريخ خود متني رونويسي شده از تاريخ رويان
، كه به نخستين اظهارنظرها دربارة اين دو تاريخ پرداخته بود، ٥٦است و به همين روي ويليام اوزلي

وي ابتدا به وضع .  كرده است٥٧بود كه ابن اسفنديار كتابش را از كتاب مرعشي اقتباس تصور كرده 
ل، ساري و گرگان پرداخته و سپس رويدادهاي تاريخي اين جغرافياي تاريخي رويان، رستمدار، آم

، شرح داده است ) ق٨٨٣ تا ٨٥١(خطه را، از دورة كيومرث تا حكومت كاركيا سلطان محمد دوم 
هاي باونديان، زيديان، قاِرن ونديان، پادوسپانيان و آل دابويه هم  و از دوران حكومت سلسله

هاي  مصدر ديواني داشته و درنتيجه به اسناد و نوشتهكه خود  لكن از آنجايي. صحبت كرده است
گوناگون هم دسترسي داشته است، دو فصل جالب توجه نيز به وقايع دورة حكومت ملك 

الدين مرعشي و استيالي  قوامسيد و فرزندان او و نيز به وقايع ) از اميران رستمدار(كيومرث 
جوار طبرستان و هم به  ف هم به وقايع مناطق همعالوه، مؤل به. اخالف او بر مازندران افزوده است

هاي ايراني چون طاهريان،  رويدادهاي دوران حكومت ساسانيان، امويان، عباسيان و سلسله
هاي غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، قراقويونلو،  صفاريان، سامانيان و بويهيان و نيز به سلسله
  .ربوط بودند، پرداخته استكه به تاريخ طبرستان و رويان و مازندران م

، در عصر ٥٨شناسان معاصر ساده و گاه عاميانه است اگر نثر مرعشي در اين تاريخ براي ايران  
ويژه براي خود او نثري دشوار بود و غلطهاي اماليي و انشايي هم فهم آن را دشوارتر  دورن و به

حات الزم را در آن به عمل  كه آيا اصال٥٩پرسيد طوري كه قبل از چاپ از خود مي كرد، به مي
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بياورد و آن را با قاعدة متداول تطبيق دهد يا خير؟ اما سرانجام تصميم گرفت متن را به شكلي كه 
، براي اهل فن فهرستي، از اغالط را به همراه متن ٦٠بوده ارائه كند و به كمك يك اديب تبريزي

 و حتي اعالم بكند كه بعداً آن را نسخ بدل و فهرست مندرجات و مقدمة مبسوط و انتقادي ارائه
  ٦١.ترجمه و به همراه تفسير منتشر خواهد كرد

م دورن توجهش را به تاريخ گيالن معطوف نمود و متن ١٨٥٧پس از تاريخ طبرستان، در   
الدين الهيجي، مورخ قرن دهم هجري را، در مجموعة  ، تأليف علي بن شمستاريخ خانيفارسي 

گيالن در زمان ) ق٩٢٠ تا ٨٨٠از ( اين كتاب مشتمل بر تاريخ چهل سال .منابع اسالمي منتشر كرد
 تاريخ گيالن و ديلمستاندهد كه دنبالة كتاب  سالطين كياني آن است و ظواهر امر هم نشان مي

دو تاريخ الهيجي و مرعشي در چهارده سال تداخل زماني دارند، اما . ظهيرالدين مرعشي است
 يك مقدمه و سه باب تاريخ خاني ٦٢.ماني در اين دو اثر متفاوت استمطالب مربوط به اين دورة ز

پردازد و  دارد؛ درباب اول، مؤلف به حكومت سلطان محمد و جانشين او كاركيا ميرزا علي مي
درباب دوم، سلطنت سلطان حسن و عزل و قتل ميرزا علي و كشته شدن سلطان حسن را تشريح 

الهيجي كتاب . پردازد خان احمدخان گيالني مي نت سلطانكند و درباب سوم، به توصيف سلط مي
  .خود را براي اين خان، كه بر تأليف او نيز نظارت داشته، نوشته است

هاي عاميانه هم در آن  اين تاريخ نثري دشوار دارد و لغات مغولي و تركيبات گيلكي و واژه  
. ات قرآني آميخته استاش را با اشعار فارسي و عربي و آي شود و مؤلف نوشته ديده مي

الوصف، اين اثر از منابع مهم تاريخ گيالن است و مطالبي كه دربارة مدت اقامت شاه اسماعيل  مع
 ق در آن آمده، در هيچ اثر ديگري ذكر نشده است، ٩٣٠ تا ٩٠٥صفوي در گيالن، يعني در سالهاي 

ين منظر هم اطالعات جالبي زمان با آغاز دورة صفوي بوده و از ا آن هم مضاف بر اينكه تأليف 
  ٦٣.دارد
 تأليف عبدالفتاح فومني، مورخ قرن يازدهم هجري را، تاريخ گيالن، دورن ١٨٥٨سال بعد،   

ق است، براساس يك نسخة خطي كه از نيكالخانيكف ١٠٣٨ تا ٩٢٣كه دربارة وقايع گيالن از 
 تاريخ، رويدادهاي گيالن اين.  به چاپ رساندمنابع اسالميروسي دريافت كرده بود، در مجموعة 

ق دربردارد و مؤلف، كه از ١٠٣٨را از اواخر سلطنت شاه اسماعيل اول تا جلوس شاه صفي در 
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حسن تواريخ محلي هم واقف بوده خواسته است به ذكر وقايعي بپردازد كه در كتابهاي تاريخي 
  ٦٤.نيامده است

) رشت و فومن(الن بيه پس عبدالفتاح در كتاب خود به توصيف انقراض خاندان حاكم گي  
و ) الهيجان(در عصر شاه طهماسب اول و فرار خان احمدخان گيالني، حكمران گيالن بيه پيش 

 و نيز به تشريح استيالي شاه عباس اول بر گيالن و ظهور كاليجار تاريخ خانيحامي مؤلف 
 بيه پس و بيه ةمينكتة جالب توجه اينكه دو وجه تس ٦٥.سلطان، ملقب به عادلشاه، پرداخته است

 ٦٦، تأليف اسكندر بيگ منشي آمده بود و اتين مارك كاترمرتاريخ عالم آراي عباسيپيش، در 
الدين يحيي   شهابمسالك االبصار في ممالك االمصارم، به هنگام ترجمة ١٨٣٨فرانسوي، در 

را براساس دانست، ابتدا توضيح آنها  العمري الدمشقي، كه خود را از اعقاب عمر بن خطاب مي
يابد، هر آينه يك طرف آن را  سفيدرود از ميان واليت گيالن جريان مي«: گفت اسكندر بيگ، كه مي

شود كه آنها در نزد مورخان  ، آورده و سپس متذكر مي»گويند بيه پيش و طرف ديگر را بيه پس مي
در آثار نويسندگان نسبتاً توان آنها را  شده نيستند و صرفاً مي و جغرافيدانان نه چندان قديمي شناخته

  . متأخر يافت
كار  نثر كتاب عبدالفتاح نسبتاً دشوار است و مؤلف در آن آيات قرآني و اشعار فارسي نيز به  

اما به خاطر در اختيار داشتن مصدر ديواني، آشنايي كاملي با اصطالحات اداري، مالي و . برده است
است و به ذكر آداب و رسوم محلي و نيز مطالبي كه در ارضي داشته و آنها را عيناً در كتابش آورده 

  ٦٧.ويژه صدور اجناس روسي از مسكو به گيالن، پرداخته است ديگر آثار اين دوره وجود ندارد، به
 تواريخ محلي واليات شمال ايران را در ةم آخرين مجلد سلسل١٨٥٨سرانجام دورن در   

پترزبورگ منتشر   در سن٦٨...از مؤلفين اسالمي تلخيصهايي  خود با عنوان منابع اسالميمجموعة 
 بيشتر ٦٩انتخابات البهيه من الكتب العربيه و الفارسيه و التركيهاين مجلد بزرگ، كه با عنوان . كند مي

 مورخ ايراني و اسالمي است، ازجمله، ٧٠  ٢١ها و تلخيصهايي از  شناخته شده است، شامل گزيده
 ياقوت حموي درج شده است يا بخش معجم البلدانان كه در مباحث مربوط به گيالن و مازندر

 تاريخ عالم آراي عباسي اصطخري است يا حتي مسالك الممالكمربوط به مازندران كه در 
 معتقد بود كه كوششها و پيگيريهاي مستمر دورن و آكادمي ٧١مول. اسكندربيگ منشي
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كرد كه با ترجمة آتي  ورن نقل ميپترزبورگ به چنين نتيجة مهمي منجر شده و از قول د سن
اش تمامي آنچه را از تاريخ گيالن و مازندران حفظ شده در اختيار همگان قرار خواهد  مجموعه

  .دانيم اين آرزو تحقق نيافت طور كه مي داد، اما همان
 سواي مول، كه از نزديك تحقيقات علمي دورن را زير نظر داشت، گوبينو، كه در سفر اول   

ويژه از  خود به ايران در تبريز با خانيكف آشنا شده بود، از طريق وي با كارهاي دورن، به) م١٨٥٥(
مطلب جالب توجه اينكه گوبينو نيز مثل دورن در اين .  ظهيرالدين مطلع شدتاريخ طبرستانچاپ 

مكاتبه ايام به مسئلة خاستگاه افغانها، زبان و تاريخ آنها توجه نشان داد و درخصوص آنها با مول به 
او عالقة زيادي داشت تا راه حل اين مسئله را از طريق مطالعة دستور زبان و فرهنگ . پرداخت

 خود، كه در شرف نگارش بود، مطالب الزم را در تاريخ ايرانيانلغت افغاني ثابت كند و براي 
انساب طور مرتب با دوست و مشاور علمي خود در علم  براي اين امر، هر روز به. محل تهيه كند

 را در دست تهيه داشت، به مجمع الفصحا، كه به نوبة خود ٧٢خان هدايت و گويشها، رضاقلي
تكميل زبان فارسي خود پرداخت، در عين حال كه هر دو نفر درصدد تهية دستور زبان كوچكي از 

براي شناسي بسيار مهمي را، ابتدا  رسيد قواعد و مطالب زبان زبان مازندراني بودند كه به نظر مي
در . تاريخ مهاجرت آرياييها به طرف غرب و سپس براي تاريخ تكوين زبان فارسي دربرداشته باشد

هاي  شناسي و ميل به بازگشت به سرچشمه نتيجه، هم براي دورن و هم براي گوبينو دغدغة قوم
  ٧٣.اقوام ايراني وجود داشت

ر محل و شواهد به كار و تحقيق شناسي و از طريق تجربه د در واقع، گوبينو با توسل به زبان  
شناس بتواند اطالعات  شناسي با روش مورخ قوم او اميدوار بود كه با تلفيق روش زبان. پرداخت مي

عالوه، او معتقد بود كه گويشها كمك  به. جديدي دربارة خاستگاه اقوام و مهاجرت آنها ارائه كند
الني، خط سير ملل اسكانديناوي و ژرمني توان به كمك گويشهاي مازندراني و گي اند و مي بزرگي

م اين نكات را براي ١٨٥٦گوبينو، كه در . طور كامل و دقيق پيدا كرد را از طريق اين سرزمينها به
قطعاً جالب است كه در «: ٧٤دهد نوشت، چنين ادامه مي  ميكارمندوستش پروسِپرِمريمه، نويسندة 

درياي خزر، به اصل و منشاء زبانهايي برخورد شود هاي  اين گويشهاي واليتي شمال ايران و كرانه
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اند و اكنون هم  كهن حفظ شده) فريزي (٧٥اند، ليكن در زبان فريزوني كه در زبان آلماني از بين رفته
  .»در هيچ زبان اروپايي جز انگليسي استمرار ندارند

ي او در واليات اما اعالم دورن درباره ترجمة آتي مجموعة مذكور، تقريباً با مأموريت علم  
در واقع، در . دار و بديعي اقدام نمود شمال ايران مصادف شد و او در اين مناطق به تحقيقات دامنه

م، بخش قفقازي انجمن جغرافيايي روسيه به او مأموريت داد تا در مازندران و گيالن و ١٨٦٠سال 
در اين سفر، گرگوري . پردازدشناسي ب شناسي و زبان ايالتهاي قفقاز و داغستان به تحقيقات باستان

اولي زير نظر او به . كردند  او را همراهي مي٧٧مف و اسپاسكي آوتونو٧٦والريا نوويچ ِملگونُف
دورن و . رساند ها به او ياري مي برداري از كتيبه پرداخت و دومي در نسخه بررسيهاي جغرافيايي مي
 او از شهر اشرف ٧٨.شدند ه در مازندران  با كشتي وارد قراتپ١٨٦٠ اكتبر ٢٤همراهانش در تاريخ 

سپس به منظور . برداري از كتيبة آن بپردازد رود تا به نسخه به طرف برج معروف رادكان مي) بهشد(
اين شهر در عصر اسالمي مقر سلسلة سادات . رود شناسي به ساري مي تحقيقات تاريخي و زبان

 ظهيرالدين مرعشي بود كه سيدمعاريف آن نيز الدين مرعشي بود و از   قوامسيدويژه  مرعشي، به
نام شاه  او اسنادي را در اين شهر از يك فرد محلي به. دورن تاريخ او را به چاپ رسانده بود

  .پترزبورگ قرار داد درويش دريافت نمود و در بازگشت آنها را در اختيار آكادمي سن
توقف ) بابل(كه عالقه داشت كه به مطالعة زبان مازندراني بپردازد، در بارفروش  از آنجايي  

نامه به گويش  آوري مطالب الزم براي يك واژه كرد و در آنجا به مدت چهار هفته به جمع
مازندراني مشغول شد و حتي دستور زبان آن را به نگارش درآورد و سپس امر به دو ترجمة 

وان شاعر معروف اين واليت، امير پازواري، نمود و تفسيري نيز به فارسي دربارة فارسي از دي
نكتة جالب اينكه چند صباحي قبل از ترك روسيه و آمدن به اين نواحي، . اشعارش خريداري كرد

رساله جهت كمك به شناخت گويشهاي ايراني يا فارسي، او متن اصلي اين ديوان را تحت عنوان 
اين مجلد ترجمة مازندراني تعدادي از . منتشر كرد) م١٨٦٠پترزبورگ،  سن( گويش مازندراني

مجموعه اشعاري هم به . روايات فارسي را كه اصل آن در پايين صفحات آمده است دربردارد
همراه اين روايات ارائه شد و تمامي متنهاي مازندراني آن، براي نشان دادن تفاوتهاي اين گويش با 
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، اهل ٧٩دورن اين اقدام جالب را با همكاري ميرزا شفيع. گذاري شد  نقطهزبان فارسي، با دقت
  . پترزبورگ بود بارفروش انجام داد، كه در آن وقت وابستة سفارت ايران در سن

اي دقيق به زبان مازندراني از آن بخش از تاريخ  سواي اين امر، او موفق شد كه ترجمه  
در ضمن شانس . مل و ساري بود، براي خود تهيه كندظهيرالدين، كه مربوط به احداث شهرهاي آ

 پيدا نمود كه ٨٠به ياري او آمد، چون كه چند قطعه از اشعار شعراي مازندراني را، مثل طالب آملي
حتي او موفق به پيدا . شد تا آن وقت ناشناخته مانده بود و حتي در مازندران هم به ندرت يافت مي

 شد وليكن به غلط تصور كرد كه اين اشعار هم به زبان مازندراني  هم٨١كردن اشعار باباطاهر عريان
 از باباطاهر، صاحب اشعار لُري، صحبت كرده و اروپاييان ٨٣كه قبالً گوبينو ، آن هم در حالي٨٢است

به زعم او . م او از بابل به آمل، مقر اسپهبدان، رفت١٨٦٠در ماه نوامبر . را با نام وي آشنا كرده بود
هاي منقوش به خط پهلوي را اين سلسله ضرب كرده بودند و البته اين امر نيز   سكهقسمت اعظم

الدين، معروف به   قوامسيداو از مزار . شناسي او در طي ساليان دراز نبود ربط با مطالعات ايران بي
ميرزا بزرگ، زيارت كرد و يك سنگ قبر بزرگ تاريخي را كه به قعر رودخانة هراز افتاده بود و 

پترزبورگ   هجري قمري را داشت، بيرون كشيد و آن را براي موزة آسيايي آكادمي سن٥١٤اريخ ت
  ٨٤.خريداري كرد

، پس از بازديد از چندين مكان مقدس، سواركشتي شده به انزلي رفت )بابلسر(در مشهرسر   
 براي سير و از آنجا وارد رشت شد و به مدت يك ماه به مطالعة زبان محلي پرداخت و چند بار نيز

او از فومن، پايتخت سابق آل دابويه و سلطان عالءالدين ِدباج . و سياحت به اطراف شهر رفت
اما ظاهراً حاصل تحقيقات او در اين واليت قابل قياس با ابعاد تحقيقاتش در مازندران . ديدن كرد
اهم نمود الوصف، يك دستور زبان گيلكي براساس گويشهاي رشت و الهيجان فر مع. نبوده است

نامة مشابهي ملحق نمود كه  نامه پرداخت و آن را به واژه و به گردآوري مطالب الزم براي يك واژه
نام  عالوه، شاعري محلي، به  به٨٦.، كنسول انگليس در رشت تهيه كرده بود٨٥چارلز فرانسيس مكنزي

س خطاب به او قطعه  چند قصة فارسي را براي او به زبان محلي ترجمه كرد و سپ٨٧ميرزا ابراهيم
شعري به همين زبان سرود و حتي آن بخش از كتاب ظهيرالدين را كه قبالً ترجمة مازندراني آن را 

ميرزا ابراهيم براي تكميل مجموعة دورن سه . تهيه كرده بود، به زبان گيلكي براي او ترجمه كرد
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آوري غزليات ميرزا   جمعدورن سپس به.  را به فارسي ترجمه كرد٨٨ شرفشاهسيدقطعه از اشعار 
، فرزند ٨٩اي همچون مالرضا عبيد فومني، به همراه جوابية اين قطعات شعري، كه شعراي محلي

، كه به همراه ٩٠مالرستم و در اثري به گويش الهيجاني با عنوان هزليات ميرزاباقر لشت نشايي
 گيلكي براي او به مراتب گفت كه مطالعة زبان دورن مي. هاي او بود، اقدام نمود غزليات جوابيه

 كه ميرزا ابراهيم، كه قبل از ورود او به  تر از زبان مازندراني بوده است، آن هم در حالي مشكل
 را مصروف همكاري با او نمود و به همش، پس از ورودش تمام ٩١كرد منطقه با مكنزي كار مي

ر روسيه محفوظ است، با او هايش هم اكنون نيز د عالوه، برادرش، ميرزا محمد نيز، كه نوشته
  ٩٢.كرد خطاب مي» جنرال برنهارد دارن«ها ميرزا محمد او را  در اين نوشته. همكاري نزديكي داشت

م، دورن به مرحلة جديدي از مسافرت خود دست زد و به ١٨٦٠در آخرين روزهاي سال   
رة زبان تاتي آوري شدة خود، به گردآوري اطالعات دربا باكو رفت و ضمن تنظيم مطالب جمع

به نظرم رواج اين گويش فارسي، در سرزمينهاي «: ٩٣گفت باره مي خانيكف در اين. پرداخت
ي سدقفقازي، از طريق مردماني كه ساسانيان آنها را به مرزهاي شمالي والياتشان منتقل كردند تا 

نژاد به  م تركشك، اين زبان قبل از تهاجم اقوا بي. در مقابل تهاجمات خزرها باشند صورت گرفت
 در جنوب رشته كوههاي قفقاز ترويج ]م١٨٦٢ [به مراتب بيشتر از زمان كنوني رهبري سلجوقيان،

نشيني در مقابل زبان تركي از قرن پنجم هجري، اين گويش در شبه  ليكن به رغم عقب. يافته بود
زي قفقاز، حتي در چندين دره از جبال مرك. صورت دست نخورده حفظ شده است جزيرة باكو به

اند، يافت  ويژه در دهات بلوك قُبه، كه از هر طرف مردمان تاتار و لزگي آنجا را احاطه كرده به
گونه سند مكتوبي  عالوه، پديدة حفظ اين گويش به قدري عالي است كه هرگز هم هيچ به. شود مي

تطبيقي گويشهاي اي كه داشت به مطالعة  سپس دورن، منطبق با برنامه» .را به وجود نياورده است
آوري كرد و  فارسي پرداخت و در باكو مطالب زيادي را براي تأليف دستور زبان تاتي جمع

اي هم تنظيم كرد و آن را به فرهنگ لغتي كه تهيه كرده بود ملحق نمود و سرانجام  نامه واژه
 را به بخش هاي عاميانه پرداخت و در پايان، همة آنها آوري قصه هايي را تنظيم و به جمعگفتگو

  ٩٤.قفقازي جمعيت جغرافيايي روسيه اهدا كرد
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 پرشور و شوق تاريخ شروانشاهان، كه قبل از او تاريخ آنان تقريباً ٩٥ةدورن، احياءكنند  
ترين و بهترين بناي برجاماندة اين سلسله، يعني  ناشناخته مانده بود، نخستين فردي بود كه از جالب

در عصر سلجوقيان شروانشاهان . جزئيات تمام آن را بررسي كرد مشهور آن بازديد و با ٩٦خانقاه
موفقيت دورن در . كردند نام خود ضرب مي بردند و حتي سكه به سر مي تقريباً به حالت استقالل به

ها امكان  هاي مربوط به شاهان سلسلة خاقانهاي آنان بود و اين كتيبه آوري كتيبه اين منطقه جمع
  ٩٧.نمود سامي آنان را بر پاية محكمي فراهم ميبرقراري ترتيب تاريخي ا

م، دورن از طالش، كه در نيمة دوم قرن هفتم هجري تبديل به مركز تبليغات ١٨٦١در ماه مه   
الدين هم جزو مريدان او شد، ديدن به   و شيخ صفي٩٨دار مريدان شيخ زاهد گيالني گرديد دامنه

اي از  صورت مجموعه ه، تكميل نمود كه به را درباب زبان منطق٩٩عمل آورد و تحقيقات ريس
او به اين منتخبات كوچك چند قطعه از اشعار . ها بود كه از فارسي به طالشي ترجمه شده بود قصه

سروده شده به زبان طالشي را اضافه كرد و مالحظات مفصلي هم از يك فرد محلي دربارة دستور 
ح علمي بود كه توانست در دربند سيان عالوه، او نخستي به. زبان طالشي ريس دريافت نمود

، كه به ساختن ِزره و جوشن و ديگر ادوات آهني مشهورند، ١٠٠گران چيان، يا ِزره داغستان، از قُبه
چيان صحبت و اقوال جالبي هم  حان غربي از قُبهسياتقريباً اغلب مورخان اسالمي و . ديدن كند

ها هستند و گروه  گفتند كه آنها از اعقاب فرانك ي ميگروه. اند دربارة اصل و نسب آنها عنوان كرده
ويژه در اوايل قرن نوزدهم نشان   اما تحقيقات بعدي، به١٠١.تبارند يگر مدعي بودند كه آنان آلمانيد

هاي متعددي از زبان   دورن هم موفق شد كه نمونه١٠٢.داد كه زبان آنها گويشي از زبان لزگي است
  .وري كند و سپس در همان ماه مه مسافرتش را به پايان برساندآ اين قوم كوهستاني را جمع

م، دورن آثار كمتري دربارة تواريخ محلي، جغرافيا و زبانهاي ايراني منتشر كرد، ١٨٦٦بعد از   
آوري و در  صورت مدارك و نوشته در ايران و در سرزمينهاي همجوار جمع ليكن هر آنچه را به
شناسان و قفقازشناسان روسيه  ر داده بود، براي نسلهاي بعدي ايرانپترزبورگ قرا اختيار آكادمي سن

شناسي نيز براساس اين اسناد انجام گرفت، اسنادي كه  مثمر ثمر واقع شد و تحقيقات بعدي ايران
  .شناسي در روسيه هستند اند و جزو مآخذ مهم ايران  خود را حفظ كردههميتهنوز ا
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. گلستان و سپس در ايران پيامدهاي تحقيقي جالبي داشتاما تحقيقات دورن در فرانسه و ان  
ق تأليف شده، يكي از تواريخ محلي قديم ٦١٣ ابن اسفنديار، كه در حوالي تاريخ طبرستان

، كه در آغاز آن نامة تنسر ١٠٣.رود نويسي محلي فراتر مي طبرستان است و حتي در مواردي از تاريخ
 ١٠٤فارسي ترجمه شده است، مورد توجه جيمز دار مستترارائه شده و در اصل از زبان پهلوي به 

 ١٠٥نام احمدبيگ آقايف تبار، به نامه به يك قفقازي ايراني عنوان سوژة پايان قرار گرفت و وي آن را به
پيشنهاد كرد، اما چون اين تبعة روس براي ادامة تحصيالتش ديگر به فرانسه بازنگشت او خود به 

 را به نامة تنسر و نيز تاريخ طبرستان تلخيصي از ١٠٧م ادوارد براون١٩٠٥  در١٠٦.چاپ آن اقدام نمود
نامة اين امر بازتاب جالبي در ايران داشت و مجتبي مينوي . انگليسي ترجمه و در لندن منتشر نمود

 ١٣٢٠ را در تاريخ طبرستان شمسي در تهران به چاپ رساند و عباس اقبال ١٣١٠ را در تنسر
  .در اين شهر منتشر كردشمسي در دو مجلد 

تاريخ به داليلي كه مشخص نيست، دورن به چاپ دومين كتاب معروف ظهيرالدين مرعشي،   
جا مانده درباب حكومت خاندان  ترين تاريخ محلي به ، موفق نشد كه ظاهراً قديمگيالن و ديلمستان

شت، كه پس از دورن ، كنسوليار حاذق انگليس در ر١٠٩ لويي رابينو١٠٨.كياييان در اين خطه است
) م١٩١١( هجري ١٣٣٠ترين محقق واليات شمال ايران است، نخستين بار اين كتاب را در  جدي

دهندة پرتوان تحقيقات رابينو، چاپ انتقادي جديدي از  در رشت منتشر كرد و منوچهر ستوده، ادامه
ومني را نيز، كه قبالً در  عبدالفتاح فتاريخ گيالنستوده .  شمسي در تهران منتشر كرد١٣٤٧آن را در 
 ١٣٣٣ در ١١٠. در تهران به چاپ رساند١٣٤٩ شمسي در رشت چاپ شده بود، بار ديگر در ١٣١٥

 چاپ دورن را عباس شايان به همراه ديباچة سعيد نفيسي و تاريخ طبرستان و رويان و مازندران
سي محمد حسين  شم١٣٤٥اي از احمد كسروي در تهران منتشر كرد و در  شده گفتار شناخته
  ١١١. شمسي يعقوب آژند، چاپهاي ديگري از آن را در تهران ارائه كردند١٣٦٣تسبيحي، و در 

سيد  تواريخ محلي براي تدوين تاريخ كشور ما شد هميتاما مورخي كه خيلي زود متوجة ا  
ر و نيز  ابن اسفندياتاريخ طبرستاناحمد كسروي تبريزي بود كه مطالعة ترجمة انگليسي براون از 

مطالعة مجموعة چاپهاي دورن، توجه او را شديداً به اين امر جلب كرد، مضاف بر اينكه در 
اش متوجه شد كه فقط يك مورخ ايراني عهد صفوي، خليفه عيدي بك، در  تحقيقات شخصي
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، به تاريخ خاندانهاي ناشناس محلي پرداخته، و از مورخان اسالمي هم  االخبارةتكمكتاب خود، 
 زيادي هميتگونه تواريخ ا  اين١١٢. آن را بررسي كرده استصحائف االخبارباشي در  نجمفقط م

گويند  دارند، چون از رويدادهاي جداگانة يك سرزمين يا از حوادث خاص يك خاندان سخن مي
اين امر توجه كسروي را به نكتة مهمي . شود و در نتيجه، اين اقوال در تواريخ ديگر يافت نمي

شناختن اين خاندانها در حقيقت رشتة «: ١١٣ شمسي اظهار داشت١٣٠٧طوري كه در  بهجلب كرد، 
 خود، كه به چندين شهر ياران گمنامناگفته پيداست كه كسروي با » .شناسي است مهمي از فن ايران
  .شود شناسي در ايران مي پردازد بنيانگذار اين رشته از ايران خاندان گمنام مي

 ارزشمندش در ١١٤كند، كه يادداشتهاي ز تواريخ طبرستان شروع ميكسروي تحقيقاتش را ا  
اند، و آنها را با تواريخ ارمني به زبان اصلي يا  اين باب، كماكان از منابع مستدل و مهم اين تواريخ

ِصرف مطالعة مقدمة انگليسي براون در تاريخ ابن . دهد  ميمعيتترجمة آنها به زبان فرانسه جا
آورد، اما بررسي ترجمة انگليسي آن، كه متضمن   جالبي را براي او به ارمغان مياسفنديار مفاهيم

اي از  دارد تا نسخه مقابلة آن با متن فارسي بود، چون هنوز چاپي از آن وجود نداشت، او را وامي
 بود و وي در ١١٥خان هدايت اين نسخه متعلق به رضاقلي. آن را تهيه كند و به مطالعة آن بپردازد

زعم كسروي اين نسخه  به . ها تذكرات و حواشي كوتاهي هم آورده بود ي از صفحهبعض
كاستيهايي داشت و حتي كاتب، بدون توجه به اصل مطلب، در موقع استنساخ، دو مطلب متفاوت 

ق تمام كرده بود، ٦١٣در واقع، ابن اسفنديار تاريخ خود را حدود . را به همديگر وصل كرده بود
شناسان قرار گرفته بود دامنة وقايع را بالانقطاع تا   آن وقت مورد استفادة ايرانليكن نسخي كه تا

كسروي . افزود  سال را بر مطالب اصلي كتاب مي١٥٠داد و بدينسان وقايع  ق ادامه مي٧٦٠حدود 
هاي  فهرست نسخه در ١١٧مسيودارن در مقدمة آلماني سيد ظهيرالدين و مسيو ريو «١١٦:گويد مي

ض متعر و پروفسور براون در ترجمة ابن اسفنديار همان نكته را موزة بريتانيفارسي خطي 
ليكن ما داليل . اند نويس را پيدا نكرده يك از ايشان شخص و اسم اين الِحِقه اند، ولي هيچ شده

  .»قطعي در دست داريم كه آن الِحِقه از موالنا اولياءاهللا آملي است
تاريخ گفت در تأليف خود از  قوال ظهيرالدين بود كه مياين تأكيد كسروي بيشتر متكي بر ا  
شد كسروي با ابرام و تفحص بسيار  ، اما چون اصل آن يافت نمي١١٨ آملي استفاده كرده استرويان
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آغاز و پايان اين تاريخ مشخص نبود، لكن در خاتمه شرح . كند اي از آن را پيدا مي سرانجام نسخه
 آملي در اين تأليف ١٢٠. ق در آن آمده بود٨٠٥ تا سال ١١٩)كُجورنواحي (رويدادهاي تاريخ رويان 

بيشتر از تاريخ ابن اسفنديار استفاده كرده و ظاهراً اعتمادالسلطنه نيز از اين تأليف آملي استفاده كرده 
 شمسي با مقدمة كسروي و به كوشش عباس خليلي در تهران منتشر ١٣١٣ در تاريخ رويان. بود

 شمسي منوچهر ستوده چاپ جديدي از آن را به همراه مقدمه به چاپ ١٣٤٨شد و سپس در 
  ١٢١.رساند
اما تحقيق دربارة تواريخ طبرستان توجه كسروي را به خاندانهاي كوچك محلي، كه بر يك يا   

دهد و چون تحقيقات خاورشناسان نيز در اين زمينه  دو ايالت فرمانروايي كرده بودند، سوق مي
كند، مثل سه  ، او همش را مصروف زنده كردن تاريخ اين خاندانها مي١٢٢اشتكمبودها و نواقصي د

ان، و راديان اشدنيان، كنگريان و ساالريان، خاندان رواديان آذربايجان و خاندان جستاخاندان ديلمي 
شود كه يكي  بر همين اساس، او متذكر مي. نامد  ميشهرياران گمناماين رشته از تحقيقات خود را 

گفتيهاي بزرگ تاريخ اسالمي، خاندان محلي ديلميان بودند كه پس از سيصد سال مقاومت در از ش
برابر اسالم به راهنمايي علويان اسالم آوردند و سپس پنجاه سالي بيش نگذشت كه خاندانهايي از 

ق در اين شهر حكومت كردند، پيدا شدند كه بر بخش ٤٤٧ تا ٣٢٠آنان، ديالمة بغداد، كه از حدود 
نام آنان خوانده  بزرگي از عالم اسالم فرمانروايي كردند و حتي در منابر مكه و مدينه خُطبه و دعا به

سرايي عمومي را براي امام حسين  ق نوحه٣٥٢ معزالدوله ديلمي، مؤسس ديالمة بغداد، در ١٢٣.شد
جشن عيد غدير عالوه، مراسم   شد و به١٢٤در بغداد رواج داد و همين امر اساس عزاداري ماه محرم

  ١٢٥.را نيز آنان در شهر با تشريفات اجرا كردند
اديان توجه كسروي را به منابع ارمني شداما كمبود منابع ايراني براي خاندانهاي رواديان و   

شناس بزرگ فرانسوي، فِرِدريك  هاي ارمني معطوف نمود و او از تواريخ ارمني، ازجمله ترجمه
اين براي نخستين . لكن هرگز در كار خود از ديد انتقادي به دور نماند، ١٢٧، استفاده نمود١٢٦ماكلر

بار در عصر ما بود كه مورخي ايراني براي نوشتن تاريخ مستدل خاندانهاي محلي ايران از اين منابع 
 .شد ياني را نيز يادآور ميسر از منابع گرجي و ١٢٨كرد، در عين حال كه ضرورت استفاده استفاده مي
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  نتيجه

ر اوايل قرن نوزدهم توجه به شمال ايران وجود داشت و گزارشها و تأليفات چندي هم، كه مبتني د
بديل خود براي نخستين بار در  اما دورن با تحقيقات بي. بر مالحظات در محل بود، منتشر شده بود

جه، روسيه به تواريخ محلي شمال ايران و به گويشها و ادبيات آن توجه جدي نشان داد و درنتي
تر از آن بازتاب  شناسي نه فقط در روسيه بلكه در اروپا شد و مهم بنيانگذار اين بخش از ايران

نگاريهاي مستدل  تحقيقاتش در ايران بود كه به شكوفايي چاپ و تدوين تواريخ محلي و حتي تك
  .شناسي در ايران بود منجر شد، امري كه خود بدعتي در تاريخ مطالعات ايران

  ١٣٨١سفند  ا٦تهران، 
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