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تاریخ دریافت مقاله94 /2/22 :؛ تاریخ پذیرش مقاله49/20/02 :

چكيده
کشف اتفاقی چند تکه از یک کتیبۀ متعلق به سدۀ هفتم هجری در منطقۀ فورگ شهر داراب ،در
نزدیکی قلعۀ مشهور به بهمن ،بابی تازه برای جستجو و ردیابی بازماندگان آل بویه پس از انقراض رسمی
آنان گشود .شناسایی عناوین و القاب و نام متوفی ،که آشکارا شهریار دیلمی دانسته شده است ،این
موضوع را تقویت کرد .جستجوی مجدد منجر به کشف کامل اجزای گمشدۀ کتیبه شد .از سوی دیگر،
متن تاریخ منظوم دفتر دلگشا ،که در زمرۀ منابع مهم تاریخ محلی فارس در دورۀ مورد نظر شمرده
میشود ،گره از کار شناسایی متوفی و دیگر دیلمیان این خطه در سدۀ هفتم و هشتم گشود .در این
مقاله به بازسازی قطعات گورنبشتۀ مکشوفه ،شناسایی صاحب گور و چگونگی و تداوم نقش بویهیان در
قدرت سیاسی فارس پرداخته شده است.
واژههای کليدی :تاریخ فارس ،آل بویه ،روادیان ،فورگ داراب ،ارجاسب بن محمد بن وهسودان.
 .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

emad_hokamaii@yahoo.com
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مقدمه
ادارۀ میراث فرهنگی شهرستان داراب با بررسی مکان کاوشی غیرمجاز در مجاورت قلع ۀ
بهمن فورگ( ) (در جنوب شرقی استان ف ارس و در  91کیل ومتری شهرس تان داراب در
مسیر بندرعباس) ،چند قطعۀ شکستۀ کتیب های را ب ه دفت ر ادارۀ می راث منتق ل ک رده
بودند .این پنج قطعه متعلق به یک گورنوشته بود .با تأکید نگارندگان بر احتم ال وج ود
قطعات دیگر ،در آذرماه  ، 393ب ا مراجع ۀ مج دد همک اران ادارۀ می راث ،خوش بتتانه
قطعات باقیمانده نیز یافت شد )2(.این کتیبه از عمق  41سانتیمتری زم ین ب ه دس ت
آمده است .ابعاد محل خروج سنگ از محل حفاری  71در  11سانتیمتر است .بررس ی
مقدماتی متن نشان از تعلق این سنگ مزار به یک شتصیت مهم تاریتی از س دۀ هف تم
هجری داشت.
 .1بازسازی شكل گورنبشته
یکی از اشکال رایج سنگ مقبرهه ا در س دۀ هف تم هج ری ش کل ص ندوقی ی ا مکع ب
مستطیل است .این کتیبهها گاهی از سنگی یکپارچه ساخته میش ده و گ اهی از چه ار
قطعۀ مجزا که در نهایت در کنار هم قرار میگرفته و به مکعب مستطیلی تبدیل میشده
است .سطح صندوق نیز معموال با یک قطعهسنگ و یا با گچ و خشت پر م یش ده اس ت
(برای شکل رایج گورنبشتههای رایج این قرون ،رک .شیخ الحکمایی .) 374- 372 ،کتیب ۀ حاض ر از ن وع
دوم است .اگر باالی سر متوفی بایستیم ،شروع متن از سمت راست ،سپس ب االی س ر و
ادامۀ متن در سمت چپ صندوق نوشته شده است .اندازۀ دو تتتهس نگ ب زرگ دو س و
 41در  42سانتیمتر (موجود در ف ورگ) و  41در  36س انتیمت ر (موج ود در ادارۀ می راث

فرهنگی داراب) است .بتش باالی سر مقبره دارای دو سطر است ،اما از میان ه ب ه ص ورت
عمودی دو نیم شده است .این بت ش اکن ون در ادارۀ می راث فرهنگ ی داراب نگه داری
می شود و اندازۀ آن  61در  44سانتیمتر و قطر آن  7سانتیمت ر اس ت .برجس تگیای
گنبدی در باالی این بتش وجود داشته که متأسفانه شکسته و از بین رفته است .قطع ۀ
پایین مقبره دارای سطحی صاف و بدون نوشته است .با توجه به دو فرورفتگی موجود در
لبۀ خارجی این قطعه و وجود برجستگی برابر در قطعات دیگر ،با اتصال همۀ قطعات ب ه
هم ،بیتردید این تکه ضلع کوتاه پایین صندوق را تشکیل میداده است .اندازۀ ای ن تک ه
 73سانتیمتر طول و  1سانتیمتر عرض است (موجود در فورگ).
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 .2متن گورنبشته
متن کتیبه به زبان عربی و به خط ثلث نوشته شده اس ت .کتیب ه ه یچ عنص ر تزیین ی
هندسی و گیاهی ندارد .نقطههای کلمات به صورت دوایر بسیار ریز با سوراخی در می ان
دایره حجاری شده است.
سمت راست ( ) :بسم اهلل الرّحمن الرّحيم .هذا قبر االمير االسـ[ـفهسالر]
باالی سر ( :)2ملك االمرا ،شهریار الدّیالمی  /عمادالدّولة و الدّین ابوشجاع
سمت چ پ ( :)3ارجاسب بن محمد بن وهسودان ـ رحمه اهلل ـ  /و قد توفّی فـی
رجب سنة ثلث و ستين و ستمایة[666ق]
پایین پا ( :)4بدون نوشته
برجستگی بتش باالی سر که به ص ورت ن یمدای ره ب وده نی ز دارای نوش ته اس ت ،ام ا
متأسفانه شکسته و تنها اندکی از پایین نوشته پیداست .احتمال دارد حاوی عب ارت «اهلل
الباقی» بوده است.
 .6مضمون کتيبه
کتیبۀ سنگ مزار مکشوفه متعلق به فردی با نام «ارجاس ب ب ن محم د ب ن وهس ودان»
است .ماه و سال مرگ او رجب  663ق برابر با  264م بوده اس ت )3(.پ یش از ذک ر ن ام
درگذشته ،عناوین «امیر ،اسفهسالر (سپهساالر) ،ملک االمرا و شهریار» برای او ذکر شده
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است .لقب او «عمادالدولة و الدین» ،کنیۀ او «ابوشجاع» و نس بت خان دانی او «دی المی»
(دیلمی) بوده است.
تردیدی نیست که یکی از ویژگیهای متن گورنبشتهها بزرگنمایی شتصیت مت وفی
با استفاده از القاب و عناوین اغراقآمیز است .با این حال و ب ا احتی اال الزم م یت وان ب ا
توجه به کاربرد امیر و سپساالر ،مت وفی را دارای جایگ اهی حک ومتی و دارای منص بی
نظامی دانست .نیز باید در نظر داشت که معنای نتست کلمۀ شهریار «کالنت ر و ب زرگ
شهر ،حاکم ،امیر ناحیه» و سپس حاکم کشور و یا شاه است (دهتدا ،ذیل لغت) .با توجه ب ه
کاربرد واژۀ امیر در این دوره برای وزرا و حاکمان غیر از شاه ،کاربرد مل کاالم را نی ز ب ه
معنی بزرگ وزیران و یا بزرگ حاکمان است .نسبت دیالمی تردیدی در انتساب او ب ه آل
بویه باقی نمیگذارد .اما وجود کنیۀ ابوشجاع (که کنیۀ خود بویۀ دیلم ی ب وده اس ت) و
نیز لقب عمادالدوله (که لقب علی بن بویۀ دیلمی بوده است) ،ارتباال میان فرد درگذشته
و خاندان دیلمی را بیشتر تقویت میکند.
میدانیم آخرین حکمران بویهی فارس «ابومنصور فوالد ستون پسر ابوکالیجار» ب وده
است .در سال  444ق 116/م فضلویۀ شبانکاره بر او غلبه کرده و فوالد ستون را زندانی
کرده است .بنابراین ،سال انقراض آل بویۀ فارس سال  444ق است (فقیهی  .)327 : 366در
کتاب تاریخ گزیده این سال سال مرگ «ابومنصور فوالد ستون» ،آخرین حکمران ب ویهی
فارس ،دانسته شده است (مس توفی .)421 : 347 ،مؤلف مجمعاالنساب از ابوعلی کیتسرو بن
عزّالملوک یاد میکند که پ س از ف والد س تون ،ب ا موافق ت س لطان طغ رل ،حکوم ت
نوبندجان (ظاهراً شولستان؛ نورآباد ممسنی کنونی) بدو سپرده شده اس ت .وی در س ال
 441ق درگذشته است (محمد شبانکارهای .)91 : 376 ،او در ادامه مینویسد که نوادگ ان او در
بارین (ظاهراً دشت بارین کازرون) ماندهاند ،اما نسب خود را از ترس آل س لجوق پنه ان
داشتهاند و میگوید« :چون روزگاری برآمد ،در هر شهری بعضی از نسل دیالم ه س ر ب ر
زدندی و نسب خود نگفتندی تا امروز که کسی نمانده( ».همانجا)
به استناد کتیبۀ بهدستآمده در فورگ میت وان حض ور ط والنیم دت برخ ی از
بازماندگان آل بویه در نظام حکومتی فارس تا سدۀ هفتم هجری را اثبات کرد .ام ا م تن
این کتیبه خبر واحدی است که نیازمند تأیید مت ون دیگ ر اس ت .مهمت رین منب ع ک ه
درب ارۀ نق ش سیاس ی و نظ امی ام رای دیلم ی در س دۀ هف تم و هش تم هج ری ن زد
سلسلههای محلی فارس (اتابکان فارس و ملوک شبانکاره) دارد و تا کن ون از ای ن منظ ر
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مورد توجه قرار نگرفته است ،دفتر دلگشا ،اثر منظوم ص احب ش بانکارهای (ت ألیف 721
ق) است .در این اثر از امرا و سپهداران متعددی از دیالمه به عنوان سردار سپاه و پهلوان
یاد شده است .به عنوان مثال اشعار زیر نمونههایی از این اشارات را شامل میشود:
یک ی دیلم ی ش اه ب د ن ام اوی

ک ه ج ز نام داری نب د ک ام اوی

ر

ر

زش

هر فس

اب

ود او را گه

س رافراز لش کر س پاهی تم ام

س

شن

پهک

ژادی دالور هن

ک ه خوانندش ان دیلم ان را ب ه ن ام
(صاحب شبانکارهای) 12 : 349 ،

بیام

دب

رش

هریار زم

تایشکن ان مهت

ر دیلم ان

ان

س

ب رون آم د از پ یش او نام هدار

س

پ س ان در س واران دیل مگه ر

جوان ان ش یران ب ا زی ب و ف ر

(همو) 46 ،

ر دیلم

ان رس

ار

تم روزگ

(همو) 47 ،

س ر دیلم ان گ رد زرین هکف ش

خداون د کوپ ال و ک وس و درف ش

س پهدار و س االر درگ اه ش اه

چن ین گف ت ب ا مهت ران س پاه
(همو)211 ،

دری ا از ت ن دیلم ان شص ت م رد

که ش د خ ون ایش ان ب ه خ اک نب رد
(همو)334 ،

بس ی گ وهر دیلم ان زی ر خ اک

به شمشیر دش من جگ ر چ اک چ اک
(همو)339 ،

س ر دیلم ان ش یر شمش یر بن د

ک ه ب د بن د شمش یر او ش یربند

ه م از ای ن نش ان نام داران ه زار

هریار

رده ب

ر کش

یده ب

رش

(همو)341 ،

اتاب

ک بفرم

ود آم

دب

س

پهدار لش

کر س

ر دیلم

س

ر

ر دیلم

ان مهت

ر کش

ور

(همو)397 ،

ان

س پهک ش گه ر دیل م پهل وان
(همو)464 ،

گویا بیشتر پهلوانانی که در سدۀ هفتم و هشتم هجری به ملوک ش بانکاره و اتابک ان
سلغری فارس خدمت میکرده ،از دیلمیان بودهاند .دفتر دلگشا نام پهلوان ان متع ددی را
آورده است که در خدمت امیر شبانکاره ،محمد بن مبارز ب ن حس ن (ح ک 619 - 624
ق) ،و اتابک فارس ،ابوبکر بن سعد (حک  619 623ق) ،بودهاند .به اس تناد ای ن منب ع،
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میتوان گفت که در دورۀ مورد بحث ،امور سپاهیگری فارس بیشتر بر عهدۀ دیلمی ان و
بقایای آل بویه بوده است (صاحب شبانکارهای.)334 : 349 ،
عالوه بر موارد یادشده در حوزۀ سیاسی و نظامیگری ،میت وان ب ه اعتب ار و حض ور
معنوی برخی از مشایخ دیلمی پس از انقراض رسمی بویهیان نیز اشاره کرد .تذکرۀ ه زار
مزار (تألیف  79ق) مقابری چند از بزرگ ان دیالم ه در ش یراز را معرف ی ک رده اس ت.
بیشتر این بزرگان دارای مقاماتی معنوی ب ودهان د ،مانن د ش یخ حس ن دیلم ی فس وی،
همعصر روزبهان بقلی (جنید شیرازی ،2 6 ،91 ،49 ،44 : 364 ،یادداشت )23؛ شیخ ش هریار( )4ب ن
حسین دیلمی ،درگذشتۀ  611ق ک ه مری دان بس یاری داش ته اس ت (هم و)2 4 ،؛ ش یخ
عمادالدین ابومقاتل دیلمی ،عالم اواخر سدۀ ششم و اوای ل س دۀ هف تم (هم و)412 ،411 ،؛
()1
شیخ ابوالحسن دیلمی  ،مؤلف سیرت شیخ کبیر ،ابوعب داهلل خفی ف ش یرازی (ابوالحس ن
دیلمی .)4 : 363
 .4شناسایی متوفّی
تاریخ منظوم موسوم به دفتر دلگشا (ت ألیف 721ق 321 /م) گ ره شناس ایی هوی ت
تاریتی صاحب مزار فورگ ،یعنی ارجاسب بن محمد بن وهسودان ،را میگشاید .در ای ن
متن به طور مشتص در دو جا از پهلوانی به نام ارجاسب ستن رفت ه اس ت .نتس ت در
این ابیات:
دگ

رن

امداری ز گردنکش

ان

هش یوار و بی دار و خسرونش ان

()6

س ر ن امداران ای رانزم ین

خردمن دا دان ادلِ پ یشب ین

()7

ســ هدار و س االر و گ رگینعل م

ن دیمان ارجاســب آزادهش م

س پهدار س االر سیص د س وار

پی اده ف زون از حس اب و ش مار
(صاحب شبانکارهای)249 : 349 ،

یکی از پهلوانان نامدار شبانکارهای ،که در خدمت محمد بن مب ارز ب ن حس ن ب وده
است ،در یکی از صحنههای رزم خود را چنین معرفی کرده است:
ان ش

یر اوژن پهل

وان

چن ین گف ت ب ا ش هریار ج وان

نریم

ک ه س االر دان د نیاک ان م ن

بزرگ ان و ش اهان پاک ان م ن

ن ژاد م ن ان در جه ان روش ن اس ت

که پیمان ب ه گیت ی نی ای م ن اس ت

ز دهم ان( )4ارجاس ب مم النن ژاد

گه ر برش مارم ک ه دارم ب ه ی اد

ن ژادم ز گ رگین م یالد نیس ت

به ج ز تت م مم الن م را ی اد نیس ت
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اگ ر برف رازم ب ه س ر ت اج زر

م را زیب د ای ن رس م و راه پ در
(همو)219 ،

پ در ب ر پ در شــهریاری مراس ت

می ان مه ان ت اجداری مراس ت

هم ه رزم تبریــ ( ) ت ا رم س تان

ز مم الن زنن د ای ن زم ان داس تان
(همو)261 ،

دهتدا «ممالن» را نامی ایرانی میدان د (دهت دا ،ذی ل لغ ت) .باس ورث مم الن ی ا
محالن را صورت کُردی نام محمد میداند (باس ورث .)296 : 34 ،ن ام مم الن و وهس ودان
رواج زیادی بین امرای سلسلۀ روادیان ،که در فاصلۀ سالهای  344ت ا  463ق حکوم ت
کرده اند ،داشته است .امرای سلسلۀ روادیان بر ناحی ۀ ط ارم ،ش میران ،تبری ز ،مراغ ه و
گنجه حکومت میکردهاند (نفیس ی .)474 ،476 : 342 ،معروفترین امرای این سلس له مم الن
بن حسین ،ابوالهیجاء (حک  39 374ق) ،حسین بن ممالن ،ابونصر ،ممالن اول (حک 39
 4 6ق) ،وهسودان بن ممالن ،ابومنصور (حک  41 4 6ق) ،ممالن بن وهسودان ،ابونص ر
(حک  463 41ق) بودهاند.

در سال  463ق سلجوقیان آذربایجان را تصرف کردن د و پ س از آن روادی ان ب ه
صورت دستنشاندگان سلجوقیان درآمدند (باس ورث .)296 -291 : 34 ،بنابراین ،به نظر می-
رسد «ارجاسب ممالننژاد» یادشده در ابیات صاحب شبانکارهای ،متوفی  663ق ،نسبتی
خویشاوندی با امرای سلسلۀ روادی داشته است .نکته دیگری ک ه ای ن ارتب اال را برق رار
میکند بیتی است که در متن دستنویس دفتر دلگشا بهوضوح به نام ش هر تبری ز اش اره
دارد .ذکر این نام اشارهای روشن ب ه مقاوم ت مم الن دوم (ابونص ر) در محاص رۀ تبری ز
بهدست طغرل سلجوقی در سال  412ق دارد (مادلونگ .)214 217 : 372 ،محمد ب ن مب ارز
شبانکارهای بین سال های  614 624ق (نطنزی ) 1 : 343 ،ی ا  619 - 624ق (ش بانکارهای،
 ) 66 : 376حکومت کرده است .پس از کشتهشدن او در پیک ار ب ا مغ والن ،جانش ینانش
قطبالدین مبارز دوم  661/619-614ق و سپس نظامالدین حسن در فاص لۀ س اله ای
 662-661 / 619ق قدرت را به دست گرفتهاند .پ س از ای ن دو حکم ران ،نص رةال دین
ابراهیم در فاصلۀ سالهای  662-664ق حکومت کرده است .بنابراین ،پهل وان ارجاس ب
بعد از مرگ امیر محمد بن مبارز بن حسن ،دورۀ کوتاه سه امیر بعدی ش بانکاره را درک
کرده است .این پهلوان سرانجام ،چنانکه ذکر شد ،در زم ان امی ر ش بانکاره نص رةال دین
ابراهیم و در سال  663ق درگذشته است .ذکر این نکته نیز از جملۀ فواید کشف کتیب ۀ
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مورد بحث است .نام «وهسودان» از نامهای رایج در دورۀ آل بویه به بعد است .اما این نام
در تصحیح و بازنویسی متون تاریتی به چند شکل منتقل شده است.
به نظر میرسد سنگ مزار فورگ تأییدی بر شکل صحیح ثبت این نام در س دۀ 7
ق به صورت «وهسودان است.

() 1

 .5پيشينۀ تاریخی فورگ و محل دفن متوفی
شهر دارابگرد و بتش فورگ در دورۀ مورد بحث زیر سلطۀ مل وک ش بانکاره ب ود .س ال
 663ق همزم ان ب ا دوران حکوم ت نص رةال دین اب راهیم (ح ک  664-662ق) اس ت.
(مهرآبادی .)149 : 347 ،ملوک شبانکاره در این دوره تابعیت مغوالن را پذیرفته و خراجگ زار
آنان شدند .در این دوره ساخت و سازهای زیادی در فورگ و خصوصاً قلعه بهمن ص ورت
گرفته است .سرایندۀ دفتر دلگشا ،در شرح ح ال یک ی از پهلوان ان ش بانکارهای ب ه ن ام
«لشکری» که در خدمت یکی از بزرگان و پهلوانان معروف به نام بهمن بوده ،مینویسد:
یک

ین

ز تت

امور ن

فندیار

ک ه ب ا او ش دی در هم ه ک ارزار

بس ی ب وده ب ا بهم ن ان در جه ان

چ ه در آش کارا چ ه ان در نه ان

چ و بهم ن ب ه ف رگ آم د از ک ارزار

دار

س پرد

مس

ام او لش
لحدار اس

کری

گ

و گردگی

روی

لگ

وهری

ب دان م رد ب ا ج اه و ارز

بیفکن

د آن قلع

ک ه ای در بب ا

ۀ نام

[و] نگ هدار م رز

(صاحب شبانکارهای)211 : 349 ،

این ابیات اشارۀ روشنی به ساخت و س ازهای بهم ن ،پهل وان ش بانکارهای ،همزم ان ب ا
حکومت محمد بن مبارز بن حس ن در ف ورگ دارد .ب ر ای ن اس اس ،پ س از س اخت و
( )
سازهای بهمن ،او حکومت فورگ را به سردار خود به نام لشکری سپرده است.
حفاری غیرمجاز سارقان آثار تاریتی بر سطح تپ ۀ ک مارتف اعی در مج اورت ک وهی
صورت گرفته که دژ و باروی قلعه بهمن فورگ بر بلندای آن است .چنان که یاد شد ،این
کتیبه در عمق  41سانتیمتری زمین به دست آمده است .هر چن د ام روزه ب ر س طح
زمین اثری از قبور دیگر دیده نمیشود ،اما کاو های غیرمج از در اط راف ای ن قلع ه و
کشف این سنگ قبر شاید نشانهای از وجود گورستانی متعلق به ساکنان قلع ۀ بهم ن در
سدۀ هفتم هجری باشد .شاید بار های فصلی در گذر زم ان ،انب وهی از خ اکا حاص ل
فرسایش دیوارههای قلعۀ مجاور را ب ه س مت قبرس تان حرک ت داده و س بب پوش اندن
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قبرستان زیر الیهای از خاک شده است .چندین متر دورتر از محلّ حف ر ،در نزدیک یِ راه
خاکی ،بقایای خندق و دیوارۀ خاکی آن دیده میشود .لسترنج به این نکته اشاره ک رده و
مینویسد« :احتمال دارد شهر برک (مذکور در متون تاریتی و جغرافی ایی) هم ان قلع ۀ
کهنۀ بهمن ،که سه بارو و خندق داشته است ،باشد .این قلعه تقریباً در یک میلی جنوب
بتش کنونی فورگ قرار دارد( ».لسترنج ،3 3 : 377 ،یادداشت ) در متون تاریتی همدوره ب ا
ملوک شبانکاره اشارات متعددی به فُرگ یا فورگ شده است .برخی از امرای شبانکاره ،از
جمله قطبالدین مبارز بن نظامالدین حسن ،در فورگ اقامت داشته و همانجا درگذشته
است (شبانکارهای .) 19 : 376 ،به هر حال ،با توج ه ب ه س نگ قب ر مکش وفه و ت اریخ آن و
صراحت متن تاریتی دفتر دلگشا ،قدمت آثار قابل مشاهده در مجاورت و بر بلندای قلعۀ
بهمن را میتوان همدوره با ملوک شبانکاره و سدۀ هفت هجری تاریخگذاری کرد.

 .6نتيجه
بازخوانی کامل متن کتیبۀ سنگ مزار مکشوفه در فورگ داراب منجر به شناسایی شتص ی
به نام عمادالدین ارجاسب بن محمد بن وهسودان متوفی سال  663ق شد .در متن کتیب ه
از وی با عنوان امیر و سپهساالر ،ملک االمرا و شهریار دیالمی یاد شده و ب ا بررس ی مت ون
تواریخ محلی فارس ،بهویژه تاریخ منظوم دفتر دلگشا ،روشن میش ود ک ه بتش ی از اف راد
این سلسله سالها پس از سقوال رسمی آل بویه به مناصب نظامیگری توسط شبانکارگان و
اتابکان فارس به کار گرفته شده و در حکومت س هیم ب ودهان د .از منظ ر ن امشناس ی ،ن ام
متوفی از سوی دیگر شباهت بسیار با نامهای سلسلۀ روادیان حوزۀ ش مال غرب ی ای ران در
سدۀ پنجم دارد .افتتار کردن این امیر دیلمی به جد خود ،ممالن ،در دفتر دلگشا و اش اره
به مقاومت او در محاصرۀ تبریز از س وی دیگ ر ،ارتب اال می ان ای ن دو سلس له آل بوی ه و
روادیان را مکشوف میدارد .همچنین نگار درست نام وهس ودان در م تن کتیب ه ،ابه ام
صورت اصلی نام او را ،که در متون تصحیح شده به چند شکل نقل شده ،رفع میکند.
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تصاویر

 .شروع متن کتیبه.

 .2بتش باالی سر
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 .3بتش سوم تصویر

 .1برآمدگی و فرورفتگی لبۀ سنگ مزارها

 .4تصویر پشت و رو قطعه سنگ چهارم (بدون نوشته)

 .1برآمدگی و فرورفتگی لبۀ سنگ مزارها
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پینوشتها:
 .محل کاو غیرمجاز از شمال و شرق با روستای نصیرآباد ،از غرب با روستای نصرت و از جنوب با ارتفاعات
قلعۀ بهمن همجوار است.
 .2از آقای علی پرویزی ،ریاست وقت ادارۀ میراث فرهنگی داراب ،و کارمندان محترم آن اداره ،آقایان نادر گنجی
خواهان و محمد حیدری نسب ،و همچنین از آقای منصور محمودنژاد ،مسؤول محترم پایگاه میراث فرهنگی فورگ،
و آقای رسول اخگر ،از پژوهشگران محلی فورگ ،سپاسگزاریم.
 .3این تاریخ درست سه ماه پس از مرگ هالکوخان (بنیانگذار سلسلۀ ایلتانی) و همزمان با آغاز حکومت اباقاخان
(حک  641-663ق) است .هوالکوخان در نوزدهم ماه ربیعاالخر سال  663ق درگذشته است (آیتی.)34 : 343 ،
 .4در متن کتاب «شهردار» آمده است .مصحح در ص  61پاورقی « 223شهردار» را با «شهریار» معادل دانسته
است.
 .1احتماالً با شیخ حسن دیلمی یکی است.
 .6در نسته چاپی :خردمند[و] دانادل [و] پیشبین
 .7در هر دو نستۀ چاپی به صورت «ندیمان» آمده است؛ شاید «نریمان» به معنی پهلوان.
 .4مصحح در متن «دسمان(؟)» آورده است .حرف دوم کلمه بهیقین "ه" و این کلمه به نظر «دهمان» است.
 .9در نستۀ عکسی چاپ مسکو« ،تبریز» (ص  ) 9و در نستۀ تصحیحشده «نیریز» آمده است .به دالیلی که
در همین مقاله اشاره شده است ،مسلماً «تبریز» صحیح است.

 .ملکه نبت وهسودان بن محمد (مجملالتواریخ) 39 ،؛ ابومنصور وهستودان و هودان بن محمد (سفرنامۀ
ناصرخسرو)9-4 ،؛ علی بن وهسودان (جامعالتواریخ.) 3 ،
 .جالب است که پس از گذشت هفت سده هنوز این قلعۀ تاریتی به نام بهمن معروف است .این بدان معناست
که کارهای او در این دوره آنچنان قابل توجه بوده که قلعه ای که محتمالً قبل از او نیز وجود داشته به نام بهمن
شهرت یافته است .کهن ترین سندی که به وجود کوهی در پُرگ یا فورگ اشاره کرده کتیبۀ داریو اول است.
داریو در کتیبۀ بیستون ،در شرح شکست یکی از شورشیان به نام وهیزداته ،اشاره به مکانی به نام «کوه پرگا»
میکند .در آنجا سپاهیان او موفق میشوند شور بزرگ وهیزداته را سرکوب کنند (لوکوک241 : 349 ،؛ کتیبۀ
بیستون ،بند  .)42سرکوبی شور وهیزداته در  1یا  6ماه ژوئیۀ سال  12پ.م اتفاق افتاده است (کخ: 379 ،
16؛ داندامایف .)314 : 373 ،تطبیق پرگای مذکور در کتیبۀ بیستون با فورگ امروزی را اکثر پژوهشگران
پذیرفتهاند (کخ ،همانجا؛ توین بی.) 17 : 344 ،
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