
»اکباتــان« یــا  »هگمتانه« در زمــان مادها به 
قلعه ای مســتحکم و وسیع شبیه بود. تعداد هفت 
حصار گرداگرد شهر ساخته شــده بود. کاخ شاهی 
و خزائن پادشــاه داخــل آخرین حصار قــرار گرفته 
بــود. نکتۀ جالب رنگ آمیزی این هفت حصار بود که هر 
یک به رنگی خاصـ  نماد هفت ســیارۀ شــناخته شده در آن زمانـ  
رنگ آمیزی شده بود. کشفیات تپۀ باستانی هگمتانه ثابت کرده است 
که معماری و نقشــۀ منظم این شهر در نوع خود منحصر به فرد بوده 
است. به ویژه شبکۀ منظم و پیشرفتۀ آب رسانی هگمتانه در تمام طول 
حکومت مادها مرکزیت خود را حفظ کرد تا آنکه در ســال 550 پیش 
از میالد، کــوروشدوم، پس از غلبه بر مادها، پایتخت را از هگمتانه 

به پارس منتقل کرد.

نازيالناظمیاى ايران

دورۀ  کشف گورســتان 
ســلوکی، با آیین تدفین با 
تابــوت و بــدون تابوت و با 
پوشش خمره ای و همچنین 
نوشــته های  و  تحقیقــات 
مورخان یونانی ثابت می کند 
که شــهر هگمتانــه در دورۀ 
سلوکیان دارای اهمیت بوده 

است. 

اشکانیان از این شهر به عنوان 
و ضرابخانه  تابســتانی  مقــر 
اســتفاده می کردنــد. بقایای 
و  اشــکانی  دورۀ  بناهــای 
گورستان مربوط به این دوران، 
امروز در تپــۀ هگمتانه و روی 
تپۀ موســوم به »تپۀ مصلی« 

وجود دارد. 

پس از جنگ نهاوند، در حدود 
سال 23 قمری/ 642 میالدی، 
به دنبــال حملۀ مســلمانان، 
به دلیل صلــح فرماندار ایرانی 
این شهر با آن ها، شهر آرامش 
خود را حفظ کرد. اما این صلح 
ادامه دار نبــود. ایرانیان قرارداد 
را شکســتند و در نتیجه شهر 
در بهار سال 44 قمری توسط 

مسلمانان فتح شد. 

در سال 319 قمری، مرداویج
دیلمی همدان را تسخیر کرد. 
از حــوادث مهم و معروف این 
شــمسالدوله حکومت  دوره 
با  ایــن منطقــه  بر  دیلمــی 
وزارت  و  همــدان  مرکزیــت 
ابوعلیســینا اســت.  حکیم
ابن ســینا در سال های 405 تا 
412 هجــری دوبــار به وزارت 

شمس الدوله رسید.  

همــدان طی ســال های 618 
و 621 قمری بــه دلیل حمله 
مغوالن، بار دیگر دچار آشــوب 
و ویرانی شد. مردم قتل عام و 
خانه ها غارت شدند. محققان 
گورهای دسته جمعی در محلۀ 
»دوگوران« همدان را، بازماندۀ 
همان کشتار بی رحمانۀ مغوالن 

می دانند. 

در سال 696 قمری، بایدوخان 
پس از آنکه در همدان بر تخت 
نشست، بانی بازسازی همدان 
شــد. توجه به همدان به ویژه 
در طــی دوران وزارت خواجه 
همدانی  فضل الله  رشیدالدین 
که مقام وزارت را در طی ســه 
دوره از ایلخانان داشت بسیار 
چشمگیر و در خور توجه است. 
مرمت و ساخت بناهایی مانند 
مقبرۀ سابق باباطاهر، امامزاده 
اظهر و امامزاده هود و غیره در 

این دوره انجام شده است. 
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»همدان« شــهری باســتانی با قدمتی چند هزار ســاله و 
از کهن ترین شــهرهای جهان اســت. این شــهر پیش از تشکیل 
حکومت مادها از سوی »بوسیان«، یکی از قبایل شش گانۀ مادها، 

به عنوان مرکز حکومت انتخاب شد. 
شــرايط راهبردی و موقعیت جغرافیایی این ناحیه، عامل اصلی 
انتخــاب آن به عنوان مرکز حکومت مادها در ســال 708 قبل از 
میالد بوده است. واژۀ »هنگمته« )Hangamata( یا »هگمتانه«، 
 بــه معنای محل اجتماع، و نــام عیالمی آن، یعنی »هل مته نه« 
)Hal mata na(، به معنای سرزمین مادها، از همین زمان برای 
آن استفاده شده است. این واژه به واژۀ همدان که آن را به معنای 

جای یا شهر و محل اجتماع دانسته اند، بسیار نزدیک است. پايتختهایايراندرطولتاريخ
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پس از انقــالب و طی دوران جنگ 
تحمیلی، همدان نیز مانند بسیاری 
دیگر از شــهرهای غــرب و جنوب 
ایــران گرفتــار جنگ و خســارات 
ناشــی از آن شــد و بارهــا هدف 
با  بمبــاران عراقی ها قــرار گرفت. 
پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، 
ویرانی ها از نو ساخته شدند و شهر 
راه پیشــرفت را در پیش گرفت. از 
جمله اقدامات انجام شــده پس از 
انقالب باید به تأسیس نیروگاه برق 
شهید مفتح، ســاخت شهرک های 
صنعتی، احــداث فرودگاه، توجه به 
صنعت گردشگری، مرمت، بازسازی 
و حفظ آثــار باســتانی، تاریخی و 
طبیعــی، و ایجاد بزرگراه ها و مراکز 

تفریحی و فرهنگی اشاره کرد. 

در سال 908 قمری، با قدرت یافتن 
حکومــت صفویه، همــدان پس از 
ســال های ســختی که پشت سر 
گذاشــته بود، بار دیگر رونق یافت. 
اما اختالفات ریشــه دار میان ایران 
و عثمانی، زمینۀ جنگ هایی طوالنی 
را میان دو کشــور فراهــم آورد. در 
نتیجه همدان چندین بار به اشغال 
اما هشــت سال  عثمانیان درآمد، 
بعد، نادرشــاه همدان را بــه ایران 
بازگرداند. بــه موجب پیمان نامه ای 
که در ســال 1144 قمری به امضا 
رسید، همدان به طور کامل به ایران 

واگذار شد. 

همــدان در دورۀ قاجــار در زمــرۀ 
شــهرهای بســیار معتبــر و مهــم 
ایران قرار داشــت. دوران حکومت 
علیخانظهیرالدوله در این شــهر 
بهتریــن دوران حکومتی در همدان 
بــود. وی در ســال 1324 قمــری 
به این منصب رســید و توانســت 
نمونــه ای از یک حکومت متکی بر 
شــورا و مشــورت را دو سال پیش 
از پیروزی انقالب مشــروطیت در 
اقدامات  برقرار كنــد.  ایالــت  این 
انجام شده توسط ظهیرالدوله تأثیر 
بسیاری در پیشرفت همدان و توابع 
آن از لحــاظ فرهنگــی، اجتماعی 
و سیاســی داشــت. از جمله این 
اقدامات عبارت بودند از: تشــکیل 
مجلــس فواید عمومــی همدان و 
تشکیل صندوق عرایض و شکایات 

در همدان.

در دوران پيــش از انقالب، همدان 
مرکزی برای گردشگری و هنرهای 
دستی شــد. وجود آثار تاریخی از 
دوران هــای کهن تا زمــان معاصر 
در کنــار آثــار طبیعــی و همچنین 
امکان دسترســی به اســتان های 
کرمانشــاه، کردســتان، لرستان و 
مرکزی به گســترش شبکۀ راه های 
آسفالت و تأسیس فرودگاه در این 
انجامید. همچنین تأسیس  شــهر 
تلویزیون و رادیو و دانشــگاه بوعلی 
در ســال 1351 گام هایی بود که در 
جهت پیشــرفت همدان برداشــته 

شدند. 
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همدان  شهر  مرکز  در  میدان، که  این  نقشۀ 
واقع شده است، در سال 1307 توسط معمار شهرساز 
آلمانی، به نام »کارل فریش« تهیه شده است. اين 
ميدان بین سال های 1309 تا 1312 ساخته شده است. 
ابنیه اطراف میدان، شبیه ساختمان های میدان حسن 
آباد تهران و به سبک »باروک« ) سبکی که در قرن 19 
و 20 در اروپا معمول بود( ساخته شده است. از این 
میدان شش خیابان سی متری منظم با زاویۀ 60 درجه 

منشعب می شود.
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