بر کوشک
احـمـد عـلـی کـھـزاد

بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

در ميان ناحيت ھا و شھرھا و کوشک ھای غور سه نام پيش خود داريم
که يکی در وسط ديگری افتاده و عبارت از »ورشاد«» ،فيروز کوه« و
»بر کوشک« ميباشند» .ورشاد« ناحيه» ،فيروز کوه« شھر و »بر
کوشک« قصری بود .بدين ترتيب که قصر »برکوشک« در شھر »فيروز
کوه« و شھر فيروز کوه در ناحيت »ورشاد« واقع بود.
در ميان اين سه موضع مجھول ،دومی آن حل شده و امروز با اسناد و
مدارک روشن شده است که محل و موقعيت شھر »فيروز کوه« را در
مسير عليای »ھريرود« در نقطه ئی معيت ميتوانيم که آب »رود جام«
بدان ميريزد .شھر فيروز کوه قراريکه از نام آن پيدا است در دل کوه ھای
فيروز کوه ،در محل صعب المرور و دشوار گذاری افتاده .انتخاب چنين
نقطه دشوار گذار بيشتر روی سنجش ھای سوق الجيشی و نظامی اتکأ
داشت.
دو مطلب مجھول ديگر يک »ورشاد« يا »ورشاده« ناحيتی است که شھر
فيروز کوه در آن قرار داشت و در مأخذ تاريخی و ادبی به اشکال مختلفی
از قبيل »ورساد«» ،ورساده« و »درساده« ھم آمده ولی دو صورت
»ورشاد« و »ورساد« مرجح است .حدود اين ناحيت و سائر مميزات آن
معلوم نيست و ميتوان ساحت آنرا در پيرامون شھر فيروز کوه در دو
طرفه مسير عليای ھريرود در کوه ھای فيروز کوه منبسط دانست.
مجھول سوم که اينجا مستقيما ً مورد بحث ما است ،قصری است معروف
به »بر کوشک« که يکی از قصرھای مجلل پايتخت ملوک جبال در شھر
فيروز کوه بود.
اصالً نام اين قصر مرکب از دو جزء است :کلمۀ »کوشک« در کشور
ما ،مخصوصا ً در عصر غزنوی و غوری معروف و بسيار معمول و
مروج بود و چه در جنوب و چه در شمال ،در غزنه ،و بلخ و ھرات و در
گوزگانان و غور کوشک ھای زيادی داشتيم که نام ھای آنھا بسيار بسيار

معروف است .جزء اول اين نام مرکب از »بر« است که در زبانھا ما در
فارسی و پشتو »باال« معنی دارد و »بر کوشک« را »قصر باال« يا
»قصر بلند« ترجمه ميتوان کرد.
قاضی منھاج السراج جوزجانی صاحب طبقات ناصری در اثر بسيار مفيد
خود دو بار در موارد مختلف از نبر کوشک« نام ميبرد .در يکجا آنرا
عمارتی ميداند که در ھيچ ملک و حضرت مثل آن قصر به ارتفاع و
تدوير و ارکان و منظرھا و رواق ھا نبوده .از ين تذکر مختصر واضح
معلوم ميشود که »بر کوشک« ھمانطور که از نام آن ھويدا است قصری
بوده بر بلند کوه و بر نقطه مرتفع ساخته شده بود و اساس و ارکان بسيار
مستحکم و استوار داشت و از آن رواق ھا و منظرھا ھر طرف کشيده
شده بود.
در عکس ھائی که از منار جام تا حال گرفته شده و برخی از آن ھا در
مطبوعات ما به چاپ رسيده عقب منار روی گردنه کوه بقايای برج ھا و
ديوارھا معلوم ميشود و مدققان امروزی که از ين محل ديدن کرده اند،
معتقدند که اينجا روی گردنه کوه قلعتی و بنائی آباد بوده و برج ھا و
ديواره شاھد مقال است.
غير از ين دامنه ،شھر فيروز کوه در سواحل راست مسير رودخانه
ھيرمند ھم منبسط بود و امروز بقايای پلی که روی رودخانه ھيرمند
ساخته بودند ھم ديده ميشود .اين پل محتمالً مانند مسجد جامع )در کنار
منار جام( در اثر سيالب در سال ھای اخير سلطنت سلطان غياث الدين
غوری ويران شده است .باری روی کوه ھا شواھد ديوارھای حصار شھر
و شواھد برخی آبادی ھا ھويدا است که مطالعات مبسوطی را ايجاب
ميکند.
سوالی کا اينجا بخاطر ميگذرد اين است که آيا شواھد برج ھا و
ديوارھائی که متصل منار جام روی گردنه کوھی تشخيص ميشود از
قصر »بر کوشک« نمايندگی ميکند؟ جواب اين سوال را بصورت يقين و
حتم عجالتا ً قبل از تحقيقات عميق تر محلی و احيانا ً حفريات نميتوان داد.
لبته به نحوی که گفتيم »بر کوشک« يکی از قصرھای مجلل فيروز کوه
بود و در دوران آبادی شھر که از  540تا  619ھجری قمری ،مدت 80
سال دوام داشت ،چند نفر از پادشاھان غوری را ديده و باالخره در پايان
خمس اول قرن ھفتم ھجری قمری در اثر طوفان خراب کاری ھای
چنگيزی ويران گرديده است 4/ .سرطان /1337

