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بسيار » آھنگران«در ميان اع�م تاريخی و جغرافيائی افغانستان و روی نقشه مملکت با نام 
ی، جائی عبارت از دھکده ئی و جائی عبارت از بقايای ق�ع برميخوريم که جائی عبارت از دره ئ

کسانی که از کابل بطرف باميان رفته اند بعد از شھر ضحاک، درۀ آھنگران را . قديمه ئی است
طبيعی اين دره آھنگران که در . خوب ميشناسند زيرا ماھی خالدار آنجا بسيار مشھور است

کاوه «و » اک مارانحض«ستان ھای افسانوی مجاورت خرابه ھای شھر ضحاک افتاده با دا
  .نه اسطوره ھای باستانی گرديده استحمخلوط شده و ص» آھنگر

  

ھکذا کسانی که غزنه و اطراف آنرا ديده اند و به دھکده ھای آن شھر تاريخی بلديت دارند، ميدانند 
  . ھر دو مشھور اند»آھنگران«و دھکدۀ » آھنگران«که محلۀ 

  

ً غير از اين ھائی است که ذکر کردم و اص� يکی ،وان اين مقاله قرار داده ايمآھنگرانی را که عن
ملتفت بايد بود که . از ق�ع مستکم و تاريخی غور بود که اينک شرحی در اطراف آن مينگارم

آنچه در تاريخ و جغرافيای افغانستان و تاريخ آسيا بنام غور خوانده شده، منحيث ساحه جغرافيائی 
انه فرق کرده يعنی گاھی غور به معنی بزرگ و گاھی به معنی کوچک ايالتی و حتی در مرور زم

ًحدود ايالتی و وXيتی غور بجانب شمال تقريبا مجرای . به معنی کوچکتر شھری ھم ياد شده است
ز امروزی مرک» تيوره«مرکز چغچران بطرف » کاسی«ھری رود بوده و ھست و کسانی که از 

 کيلومتر بطرف 22است که » آھنگران« غور که دم راه ميآيد، دھکدۀ کدۀغور ميروند، اولين دھ
 متر از سواحل ھريرود فاصله دارد و آنچه از 50افتاده و در حدود » کاسی« جنوب غرب –غرب 

دور جلب نظر ميکند روی تپه خاکی دو پارچه ديوار شکسته است که روی صخرۀ بزرگ سنگی 
  .ه فارقه خاطرۀ قلعۀ تاريخی و مستحکم آھنگران را بياد ميدھدبه ھوا بلند رفته و بحيث يک ع�م

  

کمرانی روئسا و شاھان محلی غور در پرده ھای ابھام پيچيده است، حًاص� ھمانطور که اوائل 
بعضی آنرا از بناھای محمد سوری يکی از . اسم بانی و مؤسس قلعۀ اھنگران ھم واضح نيست

يقت دارد که در زمان سلطنت محمد سوری که بعد از امير اين امر حق. پادشاھان غوری ميدانند
 امير منجی مھاران به سلطنت رسيده است، قلعه آھنگران ھم آباد و مستحکم کرور وو امير فوXد 

 ،مود غزنویحآنچه خاطرۀ اين قلعه را معاصر سلطنت محمد سوری غوری و م. و معروف بود
ه است، جنگی است که ميان پادشاھان غور و  در صفحات تاريخ مسجل کرد،سلطان بزرگ غزنه

 ھجری قمری واقع 401غزنه در کرانه ھای ھريرود، در پيرامون ھمين قلعۀ آھنگران در سال 



شده و قراريکه مبرھن است با وجوديکه غور تازه فتح شده بود، محمد سوری حاضر به اطاعت 
رگ خود از کوه ھای بلند غور و دربار غزنه نبود و محمود غزنوی ھم با وجود قوا و نيروی بز

مد سوری خويش را حقلعه ھای متين و مستحکم آن در انديشه بود تا اينکه محمود لشکر کشيد و م
جنگ و ستيز غور و . در قلعۀ آھنگران محکم کرد و از عقب باره و بروج به مدافعه پرداخت

لی خانه جنگی ھای غور و غزنه قوای غزنه چندين ماه طول کشيد و آخر قلعه آھنگران فتح شد و
  .سنجر سلجوقی بر ايشان مسلط گرديدسلطان طرفين را طوری ضعيف ساخت که 

  

از اين تعبير معلوم ميشود که . را مرکز آھنگران ميخواند» رف«خود شھر » قانون«البيرونی در 
ز آن محسوب مرک» رف«آھنگران نام قلعه ئی نبوده بلکه اسم محل و ع�قه ئی بوده که شھر 

ولی ابن اثير آھنگران را يکی از ق�ع ھای مستحکم و حتی مستحکمترين قلعه ھای غور . ميشد
  .ميخواند و موقعيت آنرا در بين کوه ھا قرار ميدھد

  

از آھنگران چنين ياد ميکند که غور وXيتی است مشھور و » نزھته القوب«حمد هللا مستوفی در 
نند، شھر بزرگيست و گرم سير و آب و ھوايش در سازگاری و شھرستان آنرا رود آھنگران خوا

 30 طول البلد و 99س�مت و از ميوه ھايش انگور و خربوزه نيکوست و موقعيت آنرا بين خطوط 
  .عرض البلد تعيين ميکند

  

موسيو مينورسکی يکی از دانشمندان معاصر که در ين سال ھای اخير کتاب حدود العالم را به 
ه و تحشيه نموده به اين عقيده است که نام پايتخت قديم غور در آثار و کتب و نوشته انگليسی ترجم

ھای جغرافيه نگاران عربی به مشاھده نرسيده است اما آھنگران در زمان فتوحات سلطان محمود 
وضع قلعه . د بزرگ غور خوانده شده استغزنوی و ھمچنان در زمان حم�ت مغول يکی از ب�

با خرابی ھائی . زمان حمله محمود غزنوی قسميکه در باX ذکر رفت، تذکر ميدھدآھنگران را در 
که در جريان جنگ و محاصره بعمل آمد، قلعه مذکور به کلی از بين نرفت و در زمان حمله مغول 

  .ھنوز ھم آنقدر آباد بود که مقاومت ھائی در آنجا بعمل آمد

  

 خود از قلعه آھنگران نام ميبرد و آنرا دھی بارتولد دانشمند روسی ھم در جغرافيای تاريخی
  .ميخواند که در حصص عليای ھريرود باقی مانده است

  

 سال قبل در غور بعمل آوردم از قلعه آھنگران و دھکدۀ امروزی آن ديدن 14در مسافرتی که 
 دو پارچه ديوار شکسته و گل و خشت خرابه ھای از حصار داخل و خارج قلعه جزء. کردم

ًز ديگری باقی نمانده معذالک دو خط برجسته که احتماX بقايای باره و بروج داخلی و حصار چي
خارجی آن قلعه تاريخی ميباشد، جلب نظر ميکند که فاصله ميان آن دو را زمين ھای زراعتی سبز 

آھنگران غير از قلعه و حصار مربوطات ديگری ھم داشته و خرابه ھای آن بصورت . ساخته است
آھنگران شمالی ترين ق�ع غور بود و باشندگان . طرف شرق و جنوب قلعه منبسط استغندی ھا ب

خرابه ھای قلعه . ًامروزی آن فيروز کوھی ھستند و حتما احفاد فيروز کوھی ھای قديمی ميباشند
. در زاويه جنوب شرقی از Xی شاخسار درختان خانه ھای دھکدۀ موجوده آھنگران معلوم ميشود

بر اين » بايان«ه مرتبه بلند شده و به تپه ھا پيوست ميگردد و در آخر افق تيغه کوه اراضی مرتبه ب
اشجار ميوه و انگور دارد و فاليز . ھوای آھنگران در تابستان ھا گرم ميشود. نه حاکميت داردحص
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