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زندگی و کارنامه پرویز ورجاوند از دو نگاه

زندگینامه

ورجاوند حافظ آثار تاریخی ایران

 19خرداد سالروز درگذشت دکتر پرویز ورجاوند باستانشناس و فعال سیاسی است .آنچه درپی میآید نگاهی به زندگی
وکارنامه سیاسی اجتماعی ورجاوند است که به روایت دو تن از دوستان و همفکران استاد ،بیان میشود .گروه تاریخ
روزنامه<ایران> آماده چاپ نظرات دیگر صاحبنظران در نقد کارنامه دکتر پرویز ورجاوند میباشد.
داود هرميداس باوند

استاد حقوق و روابط بینالملل

در گذر تاريخ برخي رويدادهاي
خطير گذشــته از ايجاد تغييرات
بنياني در نظم و نسق جهاني ،بهطور
مســتقيم و يا غيرمستقيم اثرگذار
برتفكــرات سياســي و اجتماعي
جوامع وقت بوده اســت و جوامع
مزبور با توجه به ضرورت همسويي
بــا ارزش ها و مقتضيات روز بر آن
ميشوند از سويي در مقام بازنگري
باورهاي ديرينه درباره كيســتي و
چيستي خود برآمده و از سوي ديگر
با اتخاذ تدابير جديد ساختار سياسي
از نوعي ثبات سياسي و اجتماعي
آينده خود را رقم زنند .بيشــك
در انجام ايــن مقصود جوامعي كه
از نوعي ثبات سياســي مبتني بر
ارزشهاي مترقيانه برخوردارند در
استقرار ساختار سياسي آينده خود
همســو با تحوالت روز با مشكالت
چنداني روبهرو نخواهند شد.
ولي جوامعي كه موفق به تعديل
يا تغيير چالش مندرج در فرهنگ
سياســي خود نشــدهاند استقرار
نظام سياسي آتي مورد نظرشان با
ترديدها و اما و اگرها روبهرو خواهد
بود .به ديگر سخن با تمام اشتياق
متفكران و نوانديشان براي تغييرات
سياسي اساسي ،جامعه مورد نظر
باوجود فراز و نشــيبهاي نسبي
كماكان در محدوده منطق دوران
گذار متصف به تعديالت نســبي
مربــوط به آن باقــي خواهد ماند.
چالش مندرج در فرهنگ سياسي
مــورد بحث دو چندان شــديدتر
خواهد شــد وقتي مســئوالن در
ايفاي مسئوليت و رسالت متعارف
از دفاع ســرزمين آبــا و اجدادي
خود در میمانند .بخصوص وقتي
در همين زمان ملتهاي كوچكي
مانند فنالند در قبال تجاوز ارتش
ســرخ روســيه و يونــان در قبال
تهاجم ارتش ايتاليا در مقام دفاع از
سرزمين هاي خود نماد و نمودي از
ارزشهاي ملي و پويش اجتماعي و
مردمي به نمايش گذاشتند .شگفت
آنكه چنين چالشــی در ايران در
پي تجاوز و اشــغال ناشي از جنگ
جهاني دوم به منصه ظهور رسيد.
يعني با شــکل نگرفتن دفاع ملي
برگی مخــدوش در پرونده قطور
سياســي و تاريخي کشور برجای
ماند .بدين ترتيــب نظام حاكم با
وجود ارتش يكصــد وچهل هزار
نفري در قبــال تهاجم واحدهاي
نظامــي روس و انگليس كه خود

در قبال پيشرفتهاي ارتش آلمان
در جنوب روســيه و شمال آفريقا
در شــرايط بس نامطلــوب بودند
نه مظاهــري از دفاع ميهني و نه
عالئمي از بســيج مردمي پديدار
گرديــد .حتي با اينكه از اشــغال
ســرزمين وطني همواره بهعنوان
فاجعه تاريخي دردناك و اندوهبار
ياد شده است ،ولي برخي از آنجايي
كه ايــن رويداد تلــخ پيش آمده
را سبب ســقوط نظام استبدادي
وقت ميدانســتند بر آن بودند با
ديد متفاوتي نسبت به آن برخورد
شــود و اما متفقین بــا آگاهي از
آالم مردمي و خشــم و نفرت آنها
از كوتاهــي حكومــت در دفاع از
سرزمين آبا و اجدادي بر آن شدند
از يك سو در مقام تسكين آالم آنها
اقدام به فضاي باز سياسي كنند و
از سوي ديگر بدينترتيب آرامش
پشــت جبهههاي جنگ را تأمين
كنند .در نتيجه با گشايش آزادي
مطبوعــات ،احــزاب و تا حدودي
انتخابات و فراتر از آن ارتقاي نقش
و جايــگاه قوه مقننه در ســاختار
موازنه و كنترل قواي سهگانه زمينه

براي فعاليت سياســي و اجتماعي
احزاب مساعد گرديد و آنها بر آن
شدند با ارائه برنامههاي حزبي خود
ساختار سياسي آينده ايران را رقم
زنند .در اين راســتا برخي متصف
بــه ارزشها ملي بر آن بودند كه با
احياي اصول و آزاديهاي مندرج
در قانون اساســي مشروطه كه در
دوران نظــام اســتبدادي متروك
و به بوته فراموشــي سپرده شده
بود ،نظام مشروطيت را به اصالت
و رســالت واقعي خود بازگردانند.
بعضي در طلــب همگرايي جوامع
واقع در حوزه تمدن ايراني به ديگر
ســخن فالت ايران بوده و در اين
راستاي آرمانگرايانه سختكوشا
بودند .در اين رهگذر بســياري از
جوانان ،نوانديشان و متفكران وقت
براســاس ارزشهاي سياسي مورد
نظر و پسند خود راه همبستگي و
همكاري با يكي از احزاب سياسي
مورد عالقه خود را در پيش گرفتند.
در اين رابطه پرويز ورجاوند در
دوران دبيرســتان راه همانديشي و
همكاري با حزب پان ايرانيســم را
در پيش گرفت .و در  16ســالگي

مســئوليت روزنامــه دانشآمــوز
را بــراي نيروهــاي ملــي در برابر
روزنامه دانشآمــوزان حزب توده
بــه عهــده گرفت و همزمــان در
روزنامــه پرچمــدار و مجله اميد
ايران به نوشــتن داســتان و مقاله
درباره ارزيابي مقاطع مختلف تاريخ
سياسي -اجتماعي ايران پرداخت.
پس از نهضت ملي شــدن صنعت
نفــت ورجاوند همــكاري با حزب
ملت ايران و جبهه ملي را درپيش
گرفت .پس از كودتــاي 28مرداد
به دليل فعاليت در راســتاي ادامه
مبارزات نهضت ملي بارها دستگير
و بازداشت شد.
ورجاوند در راه نيل به هدفهاي
آكادميك سخت كوشا بود .نامبرده
پس از اتمام دبيرســتان با گرايش
رياضي دوره عالي نقشه برداري را
گذراند و در ســازمان نقشهبرداري
مشغول كار شــد ،سپس به علت
عالقه شــديد به فرهنگ و تاريخ
ايران زمين ،پس از اخذ ديپلم ادبي
وارد دانشگاه تهران شد و در رشته
مورد عالقهاش ،باستانشناسي ،به
ادامه تحصيل پرداخت و موفق به

دريافت ليسانس در اين رشته شد.
سپس فوقليســانس را در رشته
علــوم اجتماعي با موفقيت گذراند
و با استفاده از يك بورس تحصيلي
به فرانســه رفت .پس از گذراندن
انستيتوي انسان شناسي دانشگاه
پاريس و مدرســه عالي موزه لوور
وارد دانشگاه سوربن و در آنجا موفق
به دريافت مدرك دكتراي باستان
شناسي با گزينش معماري تاريخ
ايران شد.
ورجاوند در فرانسه نيز ضرورت
ايجاد شــاخه جبهه ملي در اروپا
را در اتحاديه دانشــجويان ايراني
مطرح كرد و ســرانجام با همكاري
شماري از دانشــجويان ملي ديگر
آن را شــكل داد و در نخســتين
كنگره آن به سمت مسئول هيأت
اجرايي آن برگزيده شــد و در آن
دوران روزنامه ايران آزاد را به عنوان
ارگان این تشکل منتشر كرد .فراتر
از آن در سازماندهي كنفدراسيون
دانشجويان ايراني در اروپا نقش ويژه
داشت.
پس از انقالب اسالمي ورجاوند
در دولت موقت بازرگان به ســمت
وزير فرهنگ و هنر منصوب شــد
و از همان ابتدا با مسئوليت خطير
حفظ آثار باستاني در قبال تمايالت
مخربانــه برخــی تندروهای وقت
مواجه شــد .از جملــه در رابطه با
تخريب تخت جمشــيد ورجاوند
با همكاري اســتاندار فارس موفق
به جلوگيــري از انجام اين مقصود
ضدفرهنگ و هنر شد.
وي براي بازشناسي تمدنهاي
كهن واقع در فالت ايران مانند تپه
حصار دامغان ،تپه گيــان نهاوند،
تپه ســيلك كاشــان ،گــوي تپه
اروميه،حسنلو آذربايجان ،جيرفت
كرمان ،هارپا و تمدن سوخته و آنائو
خراسان بزرگ مســاعي جدي به
كار برد .بويژه به منظور جلوگيري
از ادامه سرقت و انتقال غيرقانوني
اشياي مكشوفه جيرفت از يك سو
و حفظ نقش جهــان اصفهان كه
به سبب تخلفات چند نهاد مسئول
در معرض خطر حذف از فهرست
ميراث جهاني يونسكو قرار گرفته
بود از سوي ديگر مساعياش قرين
موفقيت بود .ورجاوند گذشــته از
فعاليتهاي سياســي و اجتماعي
خدمات ارزندهاي را از طريق انتشار
بيــش از  15تأليــف و ترجمه در
زمينهباستانشناسي،مردمشناسي،
سبك شناسي به جامعه دانشگاهي،
پويندگان علم و دانش و نسل جوان
به يادگار گذاشته است.

 ۱۱اردیبهشت  - 1313تولد
در تهران
 -1328انتشــار روزنامــه
«دانشآموز»
 -1329عضویت در جبهه ملی
ایران
 -1329مســافرت به فرانسه
برای ادامه تحصیل
 -1330انتشــار نشریه «ایران
آزاد»
 -1331بازگشــت بــه ایران
و اســتخدام در ســازمان
نقشهبرداری
 -1332کســب دیپلم عالی
نقشهبرداری
 -1336کســب مــدرک
کارشناســی در رشــته
باستانشناسی
 - ۱۳۳۸اخــذ مــدرک
کارشناسیارشد در رشته علوم
اجتماعی
 -1342اخذ مدرک دکتری در
رشــته باستانشناسی ایران از
دانشگاه سوربن فرانسه
- 1343انتصاب به سمت قائم
مقام ســازمان جلب سیاحان
ایران
 -1345ریاســت مرکز آموزش
خدمات جهانگردی ایران
 -1346مســئولیت بخــش
مردمشناسی و ایالت و عشایر
موسســه تحقیقــات علــوم
اجتماعی دانشگاه تهران
 -1348انتشــار مجلــه
باستانشناسی و هنر ایران
 -1349پایه گذاری دورههای
تخصصی مرمــت آثار تاریخی
ایران
 -1351مدیرعامل سازمان ملی
حفاظت آثار باستانی
 -1351آغــاز کاوشهــای
رصدخانه مراغه
 -1354انتشار مجله فرهنگ
معماری ایران
 -1355عضویــت در کارگروه
پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی
 -1355مشــارکت در
بررســیهای باستانشناســی
و کاوشهــای محوطــه های
هفتتپــه ،بیشــاپور ،تخــت
سلیمان
 -1357انتشــار مجله بناهای
تاریخی ایــران ارگان اداره کل
حفاظت آثار باستانی و بناهای
تاریخی
 -1357شــرکت در دولــت
مهندس بازرگان به عنوان وزیر
فرهنگ و هنر
 -1358ثبت ســه اثــر ایران
یعنــی زیگــورات چغازنبیل،
تختجمشــید و میدان نقش
جهــان در فهرســت میــراث
جهانی یونسکو
 -1363بازنشستگی با سمت
استادی از دانشگاه تهران
 ۱۹خردادمــاه -۱۳۸۶
درگذشت به علت ایست قلبی
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ورجاوند ،انسانی ورجاوند بود
يكــي از دســتاوردهاي نهضت ملــي ايران و كوشــشهاي
ميهندوســتانه دكتر محمد مصدق ،جذب نوجوانان و جوانان
به «مسائل ملي» و سياســت و عالقهمند كردن آنان به دو اصل
نگاه دوم
استقالل و آزادي بود كه جامعه ايراني را با شيوههاي دموكراتيك
به راستي به سوي عدالت و پيشرفت به حركت درميآورد.
يكي از شــعبههاي فعال و جوانگرايانه نهضت رشد «مكتب
پانايرانيســم» بود كه اندك اندك چهره سياسيتر و حزبي به
دســت ميآورد و بيشك به علت كمبود تجربههاي تشكيالتي
و خواســتههاي رواني – اجتماعي پارهاي از كار به دستان آن،
دکتر ناصر تکمیل همایون اختالفهايي پديــد ميآمد و راه و روشهاي گوناگوني انتخاب
جامعه شناس و تاریخنگار ميشــد ،در حالي كه محور انديشگي گروههايي از آنان يكسان
بود ،به اصطالح در مرام و تبيينهاي عقيدتي اختالفهاي زيادي
داشتند.
تا آنجا كه به ياد دارم سه دسته عمده آنان عبارت بودند:
-1حزب ملت ايران بر بنياد پانايرانيسم (دبير كل داريوش فروهر)
 -2حزب پان ايرانيسم (دبير كل محسن پزشكپور)
 -3سازمان پان ايرانيسم (دبير كل محمد مهرداد)
هر سه حزب روزنامهاي داشتند ،به ترتيب آپادانا ،نداي پان ايرانيسم و پرچمدار.
ناگفتــه نماند در برابر روزنامه دانشآموزان حزب توده ،روزنامه دانشآموزان ايران از
طرف نيروي ســوم و روزنامه دانشآموز از طرف حزب ملت ايران انتشار مييافت اما
روزنامه سازمان پان ايرانيسم كه «پرچمدار» نام داشت به همين دليل به وابستگان آن
پرچمدار ميگفتند.
پرويز ورجاوند يكي از پرچمــداران بود .دانشآموزي اهل مطالعه بود و با رهبران
سازمان خود همکاری تشكيالتي داشت .اين گروه با حزب ملت ايران به نوعي در رابطه
بودند و گهگاه مالقات و گفتوگوهايي با هم داشتند .محمد مهرداد همواره مورد احترام
بود و مقاومت و شــكيبايي او مورد تحسين همگان قرار داشت .منزل پرويز ورجاوند در
يكي از خيابانهاي پشــت دانشكده افسري ،نزدیک مدرسه شرف بود .از مدرسه عالمه
كه مدرســه ما و گروهي از دوســتان ملي بود ،فاصله زياد نداشــت و در نتيجه نوعي
هماهنگي ميان اين مدرســه و مدرسههاي همجوار پديد آمده بود .پس از كودتاي شوم
28مرداد ،دور دوم تالشهاي پنهاني «نهضت مقاومت ملي» ،همكاريهاي مدرسههای
منطق ه شدت بيشتر يافت و پرويز ورجاوند در آن مبارزات نيز شركت چشمگير داشت.
مدتي گذشــت ،پرويز ورجاوند دانشجوي رشته باستانشناســي دانشگاه تهران شد و
من دانشــجوي رشته فلســفه و علوم تربيتي -اما رابطه رفاقت و همفکری ما در دوره
فوقليسانس علوم اجتماعي بیشتر شد و فعاليتهاي سياسي هر دو ما همانند بسياري
ديگر در جبهه ملي دوم شكل مستحكمتري پيداكرد .ورجاوند به پاريس رفت و فزون
بر تحصيل در موزه لوور ،در دانشــگاه پاريس هم به تحصيالت خود ادامه داد و به اخذ
درجه دكترا نائل شد.
بعدها كه من هم به پاريس براي ادامه تحصيل رفتم دوســتان از مبارزات سياسي و
دانشجويي آقاي پرويز ورجاوند داستانهاي خوشي را حكايت كردند.
دكتر پرويز ورجاوند در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي و رشته باستانشناسي
دانشــكده ادبيات به خدمات فرهنگي ادامه داد و به استادي رسيد و با پارهاي سازمانهاي
فرهنگي كشور هم در ارتباط بود و هيچگاه ارتباط خود را با «مليون» قطع نكرد .يك سال
پيش از انقــاب كه من هم پس از پايان تحصيالت در پاريس (ســوربن) به تهران آمدم
(متأســفانه ممنوعاالستخدام شدم) مجدداً رابطه خود را با دكتر ورجاوند ،نخست در دفتر
وكالت داريوش فروهر و بعد در خانههاي يكديگر برقرار كرديم .در دوران اميدبخش انقالب
با هم بوديم حتي مجلهاي به نام انقالب ايران به ســردبيري ايشان انتشار داديم كه من
و مرحوم دكتر كاظم ســامي و دو ،ســه نفر ديگر از مبارزان انقالب ،از شوراي نويسندگان
آن بوديم.
پس از پيروزي انقالب ،دولت موقت تصميم گرفت وزارت فرهنگ و هنر را در وزارت
علــوم و آموزش عالي ادغام كند به همين دليل آقاي دكتر شــريعتمداري وزير علوم و
آموزش عالي شــد و آقاي دكتر ورجاوند كفيل وزارت فرهنگ و هنر و پس از چندماه،
ادغــام صورت گرفت و آقاي ورجاوند از كابينه خارج شــد و با آنكه من از جانب دكتر
شريعتمداري واسطه شدم كه ايشان با عنوان معاون وزارتخانه جديد ،انجام وظيفه كند
(و من كه قب ً
ال معاون بودم با يك درجه نزول مديركل شوم) اما وي نپذيرفت.
آقاي ورجاوند در همكاري با دايرئالمعارفهاي آن روز ،بويژه دايرئالمعارف تشيع
خود را مشــغول كرد .من هم براي امرارمعاش به کارهای مختلف پرداختم« .ورجاوند
به كار علمــي و دايرئالمعارفي» ادامه داد و من هم در مؤسســه مطالعات و تحقيقات
فرهنگي كه اكنون نام «پژوهشگاه علوم انساني» دارد ،به همت يك انسان بزرگوار( ،دكتر
محمود بروجردي) مشغول خدمت شدم .اما به لحاظ سياسي دكتر ورجاوند صادقانه به
ي و مصاحبهها) ادامه داد و من به داليل تشكيالتي بر پايه
فعاليت خود (نگارش ،سخنران 
رهنمودهاي روانشــاد دكتر محمدمصدق مصلحت دانستم كه دستي از دور بر آن آتش
داشته باشم و اما همواره ورجاوند و دوستيها و محبتهاي او را به ياد داشتهام و در اين
اميدم تا روزي آثار علمي و تاريخي و باستانشناسي و اجتماعي و سياسي او را در فضاي
مناسبتري بنمايانم .بويژه توصيف و تبيين آنچه درباره قزوين نوشته است و همشهريانم
در انتظار چاپ بقيه آثار ايشــان هســتند كه گويا در كتابخانه شخصي آن مرحوم در
البهالي يادداشــتها و نوشتارهاي بسيار ،جاي گرفته است و اميد است خانواده محترم
ورجاوند اجازه انتشار آن آثار ارزشمند را بدهند.

از <اکباتانا> تا <هگمتانه>

همدان پایتخت پادشاهی <ماد>
گروه تاریخ /در ســال  625پيش از
ميالد هوخشتره يا کياکسار بنيانگذار
خواندنی های
پادشاهي ماد ،شهر همدان را پايتخت
تاریخ
ايران کرد .آنچه ميخوانيد تاريخچهاي
است از شهري در دامنه کوه الوند که
هــرودوت آن را «اکباتانا» ناميده و به
دليل موقعيت جغرافيايي خود در تمام
ادوار تاريخي ايران نقش بــزرگ و تأثيرگذاري را برعهده
داشته است )1(.شــهري که امروز با نزديک به  600هزار نفر
جمعيت به عنوان مرکز اســتان همدان با مساحتي بيش از
19هزار کيلومتر مربع در غرب ايران قرار گرفته است.

تاريخ همــدان از يازده قرن پيش از
ميالد آغاز می شــود .اسم همدان براي
نخستين بار در کتيبه «تيگالت پالسر»
اولین پادشاه آسور ديده ميشود که آن
را «امدانه»ذکر کرده است .در کتيبههاي
هخامنشي اين شــهر «هگمتان»ذکر
شــده و هرودوت مورخ معــروف آن را
«اکباتان»ضبــط کرده اســت .عقيده
مورخــان ارمني و حتي «رالينســن»
مستشرق معروف بر اين است که اکباتان
هرودوت همان همدان کنوني نيست و
محل پايتخت قديم «ماد»را بايد در تخت
سليمان امروزي در  25فرسخي درياچه
ارومیه به طرف جنوب شرقي جستوجو
کرد .اما «دمرگان» مستشرق معروف که
حفريات شوش را اداره ميکرد شخصاً در
اين باب تحقيقاتي به عمل آورده و ثابت
کرد که اکباتان هرودوت همان همدان
امروزي است.

هرودوت بناي شــهر همــدان را به
«ديوکس» نخستين پادشاه ماد (-708
 655پيش از ميالد) نسبت ميدهد.
«پلي بيــوس» ( )Polybiusمورخ
معروف يونانــي (در حدود  204تا 122
پيــش از ميالد) دربــاره همدان و قصر
معروف سلطنتي آن چنين مينويسد.
اکباتانا در ابتدا مقر پادشــاهان ماد
بوده و از حيث ثروت و شــکوه و جالل
و عظمت و ابنيه عالي بر شهرهاي ديگر
برتري داشــته است .اين شهر در دامنه
کوه ارنتــس (( )Orontesکوه الوند را
يونانيها ارنتس ميناميدند) واقع شده
و فاقد حصار اســت ليکن قلعه و ارک
مســتحکمي در آن وجــود دارد که از
حيث استحکام و قوت ،حيرت آور است.
مســاحت زمين زيــر کاخ تقريباً هفت
«استاد» يا در حدود  1300متر است.
در همين همدان بود که «هووخشتر»

پادشاه ماد نقشــه جنگ با آشور را که
تورات آن را موحشترين جنگها ناميده
است طرح کرد.
هووخشــتر براي بيرون آوردن ماد
از قيد آشور ،قشــون جديدي مرکب از
پياده نظام و سواره نظام ترتيب داد .در
اين جنگ آشوريها علی رغم پافشاری
شکست خوردند و سپاهيان «ماد»داخل
آشور شــده نينوا (محل موصل کنوني)
پايتخت آسور را محاصره کردند .در اين
نبرد که براي اولين بار در تاريخ بشــر از
ارابه به عنوان وسيله جنگي استفاده شد
و تلفات زيادی به طرفين وارد آمد.
در دوره هخامنشــيها پايتخــت از
اکباتان يعني همدان به تخت جمشيد
انتقال يافت.
در هشت ميلي جنوب شهر همدان در
يکي از درههاي الوند روي تخته سنگي
نام و القاب داريوش اول و خشايارشــا به
خط ميخي روي سنگ خارا کنده شده
اســت .مردم اين محل اين کتيبهها را
گنجنامه ميناميدند زيرا معتقدند که با
عالئم و رموزي کــه در کتيبهها به کار
رفتــه ميتوان محل گنجينهها و ذخاير
پادشاهان گذشته را کشف نمود.
بنايي که در اين شهر نظر مسافران را
به خود جلب ميکند قبر «استر» همسر
يهودي اخشورش و عمويش «مردخاي»
اســت .عقيده عموم بر اين اســت که
«اســتر» مســبب مهاجرت يهوديها
به همدان شــد .اما پروفسور هرتسفلد
معتقد است مقبرهاي که به نام «استر و
مردخاي» معروف است درواقع آرامگاه

نمایی از آرامگاه بوعلی سینا -همدان

ملکه «شوشــن دخت» يا «سوســن»
همســر يزدگرد اول پادشــاه ساساني
اســت که در قرن چهارم ميالدي باعث
مهاجرت و اقامت يهودان در همدان شد
و استر هشتصد سال پيش از او در شوش
به خاک سپرده شده بود.
«پلوتارخ» مینویسد :اسکندر پس از
غلبه بر ایران به همدان وارد شد و در کاخ
سلطنتی این شهر اقامت گزید و غنایم و
ذخایری که در ایران به چنگ آورده بود
در قلعه این کاخ گذاشت.
«پلی بیوس» مــورخ یونانی معتقد
اســت :اسکندر بســیاری از کاشیهای
نقره و اوراق طال و نقره ستونهای کاخ
ســلطنتی همدان را کند و با خود برد و
آنچه از دســتبرد وی مصون مانده بود

بعدها به تاراج رفت.
همــدان در دوره پارتهــا هــم از
شــهرهای مهم به شــمار میرفت ولی
تنهــا اثری که از آن دوره در این شــهر
باقیمانده یک مجسمه شیر است که از
سنگ حجاری شده و اکنون شکسته آن
در خارج شهر دیده میشود.
سابق بر این در محل همین شیر یکی
از دروازههای شهر بوده و مسلمین صدر
اسالم معتقد بودند که آن را «بالیناس»
صاحب کتاب «طلسم» برای جلوگیری
از سرمای ســخت ،دم دروازه قرار داده
است.
در دوره ساسانیان یعنی از سال226
میالدی تا اواســط قرن هفتم ،همدان
در اهمیت و اعتبار سابق خود باقی بود

و در اواســط همیــن دوره بود که ملکه
«سوســن» چنان که شرح آن بیان شد
یهودیها را مقیم همدان ساخت.
همــدان در ســال 644میــادی
یعنی اندکی پس از پیــروزی اعراب بر
سپاهيان ایران در جنگ نهاوند ،به دست
مهاجمین عرب افتاد و از آن پس تا اواخر
دوره سالجقه اهمیت همدان این بود که
مرکز یک ایالت به شمار آید.
در سال  319هجری مرداویج دیلمی
با ســپاهیان کوهنورد خویش همدان
را به تصرف درآورد و خواســت که شیر
ســنگی را به ری انتقال دهــد ولی به
واسطه سنگینی موفق به انتقال آن نشد
و برای تسلی خاطر خود ،پنجههای آن
را به وســیله چکش خرد کرد .یک قرن

پس از این حادثه ابوعلی سینا فیلسوف
و دانشمند و پزشــک معروف ایرانی در
همدان بــدرود حیات گفت و همان جا
دفن گردید .در شــمال باختری همدان
آرامگاه ســاده و حقیر باباطاهر شــاعر
معروف که معاصر با ابوعلی سیناســت،
قــرار دارد .در نیمــه دوم قرن دوازدهم
میالدی ســاطین سلجوقی از بغداد به
همدان انتقال یافتند و مدت پنجاه سال
این شهر را مرکز سلطنت خود ساختند.
در همین دوران بود که «گنبد علویان»
ساخته شــد .ســادات علوی از طوایف
معروف همــدان بودند و چند تن از آنها
در دربار ســاطین مغول سمت وزارت
داشتند.
در دوره مغول،همــدان به دســت
مهاجمين ويران شد ولي پيش از پايان
آن دوره قســمتي از ويرانــي ها جبران
شد چنانچه «بيدوخان» مغول در سال
695هجري در آن شهر تاجگذاري کرد
و در حدود  45ســال پس از اين واقعه
کتاب خود را تأليف کرده ،مي نويسد در
اين شهر آب به طور وفور وجود دارد و در
آن  1600نهر از الوند جاري است.
باغهاي متعددي در اين شــهر ديده
ميشــود و به اين جهــت ميوههاي آن
بسيار فراوان است.
در دوره تيمور لنگ اين شهر به دست
قشون تيموري افتاد و بسيار از ساکنين
آن به دست آنها کشــته شدند ولي باز
بزودي خرابيها آباد شــد و از آن پس تا
سه قرن هيچگونه مصيبت و آفت بزرگي
بر آن شهر وارد نيامد .در دوره شاهعباس،

همدان نيز به همت آن پادشــاه آباداني
فــراوان يافت و در اواخــر قرن هفدهم
ميالدي بود که به ميسيونرهاي مذهبي
کاتوليک اجازه اقامــت در همدان داده
شــد و اسقفهاي بغداد آن شهر را غالباً
اقامتگاه ييالقي خود قرار دادند .پس از
انقراض سلسله صفوي به دست محمود،
افاغنه و سپس ترکان عثماني از اوضاع
هرج و مرج ايران اســتفاده کرده و يک
قســمت از خاک کشــور را به تصرف
درآوردند .احمد پاشا والي بغداد در سال
 1724ميالدي شــهر همدان را با اينکه
پادگان آن شــهر مدت دو مــاه دليرانه
مقاومت کرد ،به تصرف درآورد.
شش سال بعد نادرشاه افشار همدان
را از ترکها پس گرفت و آنها را به کلي
از ايــران بيرون کرد اما در پاييز ســال
 1731ميــادي ترک هــا پس از غلبه
کردن بر سپاهيان شاه طهماسب دوم بار
ديگر بر آن شــهر استيال يافتند .بعد به
موجب پيماني که در ژانويه سال 1732
ميان ايران و عثماني به امضا رسيد ،شهر
همدان به ايران مســترد شد .بنابراين با
اين جنگها و دســت به دست شدن،
اين شــهر ويران شد و به صورت شهري
از سنگ و کلوخ مبدل گرديد .اما با تمام
اين احوال همدان با وجود تمام لطمات
و مصائبي که متحمل شده بود باز هم رو
به آباداني گذاشت.
پاورقي
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