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بعد از مرور تقريبا ً ھشت قرن که از بنای شھر تاريخی و مرکز و پايتخت غور شاھان گذشته در
حاليکه جزء نام ،نشانی از فيروز کوه در دست نبود باالخره به کمک کشف و تعين موقعيت منار
جام به تعين موقعيت جغرافيائی »فيروز کوه« توفيق حاصل کرديم .اين نقطه عبارت از محلی
است کنار مجرای رودخانه ھری رود که در سواحل چپ آن دھکده »جام« و »منار جام« افتاده و
ساحه شھر فيروز کوه در کرانه ھای مقابل در سواحل راست رودخانه مذکور وقوع داشت.
فيروز کوه به حيث مرکز و پايتخت غور شاھان طبعا ً دارای کاخ ھا ،کوشک ھا .قصر ھا ،قلعه
ھا ،استحکامات ،باره و بروج و کاروان سرای ھا و مساجد و مساجد جامع و حمام ھا وغيره بوده
که حين مرور متون تاريخی و مخصوصا ً حين مطالعه تاريخ غور گاه ،گاه به نکات دلچسپی
برميخوريم که ھويت فيروز کوه را در نظر ما روشن ميکند .يکی از قصرھا يا يکی از کوشک
ھای مھم و مجلل و باشکوه فيروز کوه »برکوشک« نام داشته که متاسفانه نه تنھا موقعيت
جغرافيائی و اھميت تاريخی آن بر ما مجھول مانده بلکه مرور زمانه و فراموشی ھائی که از آن
ناشی شده است ،صورت صحيح ضبط و ثبت اين نام و اين کلمه را ھم در روی اوراق تاريخ
مغشوش ساخته است.
در متون خطی تاريخ طبقات ناصری اين کلمه به صور مختلف »بز کوشک«» ،نر کوشک« و
امثال آن قيد شده و اين قبيل سھوھا و اشتباھات مخصوصا ً از نظر ضبط کلمات در تاريخ فرھنگی
و اعالم جغرافيائی تاريخی ما بسيار بعمل آمده است.
کلمه »کوشک« از کلمات و نام ھای متعارفی است که در عصر غوری و غزنوی مورد استعمال
زياد داشته و نويسندگان و مؤرخان و شاعران اين دوره بسيار آنرا استعمال کرده اند و در قلمرو
حکمفرمائی غوريان و غزنويان »کوشک« ھای بسيار زياد داشته ايم .پس در کلمه »کوشک«
کوچکترين اشتباھی نيست .اصطالح کوشک بر قصر و بناھای مجلل و قلعه مستحکم اطالق ميشد.
کلمه ديگری که در کنار »کوشک« استعمال شده کلمه ايست که صورت صحيح آن »بر« ميباشد.
اين کلمه در فارسی باستان به معنی »باال« بوده و در زبان پشتو ھم به ھمين معنی حتی امروز ھم
استعمال ميشود .چنانچه در کلمه ھای »بر درانی« و »لر درانی« يا در کلمه ھای »بر کنر« و
»کوز کنر« .در ين موارد »بر« به معنی »باال« و »عليا« آمده و »لر« و »کوز« به معنی »پايان
و »سفلی« استعمال شده است.

پس بدين توجيه »بر کوشک« عبارت بود از قصر و کوشکی بلند و مرتفع .چون شھر فيروز کوه
کنار ھريرود در دامنه کوه ھای فيروز کوه افتاده بود» ،بر کوشک« که يکی از قصرھای آن بود
به علت بلندی و ارتفاع خود بدين صفت مشھور و موسوم شده بود.
اين توجيه تنھا متکی بر لغت و تفصيل آن نيست بلکه قرار تعريفی که منھاج السراج جوزجانی
صاحب طبقات ناصری ميکند »بر کوشک« بواقع قصر بلند و عالی و باشکوھی بوده چنانچه در
طبقه  ١٧يعنی در فصل غوريان ضمن شرح حال سلطان غياث الدين محمود بن محمد سام در
موقعيکه ملک عأل الدين عليشاه پسر سلطان تکش خوارزمشاه از برادر خود سلطان محمد
خوارزمشاه بريده و به فيروز کوه پناه آورد ،در اثر عھدی که ميان محمد خوارزمشاه و سلطان
غياث الدين محمد سام غوری برقرار شده بود ،سلطان اخيرالذکر ملک عأل الدين عليشاه را در
قصر »بر کوشک« بندی نمود .اينجاست که طبقات ناصری راجع به کوشک مذکور مينويسد:
"سلطان محمود به حکم آن عھدنامه عليشاه را بگرفت و در قصريکه آنرا »بر کوشک« قصر
گويند سلطان را محبوس کرد و ان قصر عمارتيست که در ھيچ ملک و حضرت مثل آن به ارتفاع
و تدوير و ارکان و منظرھا و اواقات و شرفات ھيچ مھندسی نشان نداده است و بر باالی قصر پنج
کنگره زرين نھاده اند ھر يک در ارتفاع سه گز و چيزی و در عرض دو گز و دو ھمای زرين
ھر يک به مقدار شتر بزرگ نھاده ،ان شرفات زرين و ھما سلطان غازی مغزالدين از فتح اجمير
بوجه خدمتی و تحفه بحضرت سلطان غياث الدين محمد سام فرستاده بود با بسيار تحف ديگر
چنانچه حلقه زرين با زنجير زرين و جريده که دايره او پنج گز در پنج گز بود و دو کوس زرين
که بر گردون آوردند و سلطان غياث الدين ان حلقه و زنجير و جريده در پيش طاق مسجد جامع
فيروز کوه فرمود تا بياويختند و چون مسجد جامع را سيل خراب کرد ان کوس و حلقه و زنجير و
جريده را به شھر ھرات فرستاد و تا مسجد جامع ھرات را بعد از انچه سوخته بود از ان وجوه
عمارت کردند"...
از چند سطر اول اين متن واضح ديده ميشود که »بر کوشک« قصری بود که از نظر ارتفاع و
تدوير و ارکان و اوراق ھا نظير نداشت و ھر قدر ھم در توصيف اين قصر مبالغه شده باشد باز
ھم ميتوان گفت که »بر کوشک« يکی از قصرھای مرتفع و مستحکم و مجلل و باشکوه فيروز کوه
پايتخت غور شاھان بوده است .از روی کنگره ھای زرين به ارتفاع سه گز و عرض دو گز
ميتوان حدس زد که در آن از فلزات قيمتی ھم بکار برده شده بود و چون به تفصيل مزيد متن دقت
شود ،معلوم ميشود که اين کنگره که مقصد آن ھر چه بوده از طرف سلطان مغزالدين غازی برادر
سلطان غياث الدين غازی بعد از فتح اجمير به فيروز کوه فرستاده شده بود چنانچه زنجيره ھای
طالئی ھم در ميان بود که مقابل رواق بزرگ مسجد جامع فيروز کوه تعليق نموده بودند.
بھر حال »بر کوشک« قصری بود از قصور مجلل و مرتفع غور که در پايتخت غورشاھان در
فيروز کوه ساخته شده بود و نظر به ارتفاع زياد آنرا »بر کوشک« يعنی »کوشک باال« ميخواندند
و وجود آن در فيروز کوه نشان ميدھد که پايتخت غوری ھا مجھز و مزين به قصرھای بلند و
باشکوھی بود ١٠/ .ميزان /١٣٣٧

