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تاریخچه، جایابی و ساختار هگمتانة مادی

چکيده

مناب�ع تاریخ�ی)549ق.م(،  همواره هگمتانه یا همدان دورة اس�امی را به عنوان یکی از کهن ترین ش�هرها و ش�اید 
نخس�تين ش�هری که اقوام ایرانی بنيان نهادند، معرفی می کنند. بی شک بخش�ی از این شهرت به دليل انتساب این شهر 
به مادها و اّولين سلس�لة ایرانی اس�ت. فعالّيت هاي باستان شناس�ي برای کشف آثار هگمتانة مادی، سابقة صد ساله دارد. 
با این حال؛ این فعالّيت ها تاکنون منجر به کش�ف آثاری از این ش�هر نشده است. این مسأله در کنار ابهام های دیگری 
که در خصوص وجود پادش�اهي بزرگ ماد ش�کل گرفته، زمينة س�ردرگمی پژوهش�گران حوضة ماد را فراهم س�اخته 
است. بی تردید دست یابی به هرگونه اطاعاتی در خصوص پایتخت ماد، می تواند شناخت بهتری از ساختار سياسی و 
ماهّيت دولت ماد فراهم سازد. در این باره تاش شده تا با بررسی ميدانی و تجزیه و تحليل مدارک و شواهد موجود، 
مدارک قابل اعتمادی در خصوص پایتخت ماد و جایابی و ساختار آن و نيز دالیل عدم کشف آثار این شهر ارائه شود. 
مناب�ع موج�ود تردی�دی در وجود دولت ماد و پایتخت آن ها باقی نگذاش�ته اند و مطابقت مکان آن را با محل کنوني 
شهر همدان تأیيد مي کنند. از طرف دیگر، مدارک نشان مي دهند که تمامي مراکز حاکمّيتي و ارگ هاي دورة مورد 
بحث در باالي تّپه ها و ارتفاعات قابل دفاع س�اخته می ش�دند و محل اس�تقرار مردم عادي نيز در مجاورت آن ش�کل 
می گرفت. از آن جا که تّپة هگمتانه کنوني در دورة اش�کاني و بر بس�تر طبيعي ش�کل گرفته بود و تّپه پيسا نيز فاقد آثار 
دوره ماد اس�ت، تنها گزینة محتمل تّپة مصّلي اس�ت که بر اس�اس مدارک موجود از دورة اشکاني تا دورة قاجار محل 
اس�تقرار قلعة ش�هر بود و بقایاي چنين قلعه اي بر اساس نوشته ها و عکس های هوایی تا چند دهة اخير بر سطح تّپه باقی 
بوده اس�ت. بر این اس�اس محل استقرار مردم عادی را نيز می توان در محل بافت قدیم شهر، با مرکزیت مسجد جامع 

جایابی کرد.

واژگان کليدي: ماد، هگمتانه، همدان، تّپه مصّلی. 
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مقّدمه
منابع تاريخی)549ق.م(،  همواره هگمتانه يا همدان دورة اسالمی 
را به عنوان يکی از کهن ترين ش��هرها و ش��ايد نخستین شهری که 
اقوام ايرانی بنیان نهادند، معرفی می کنند. بی ش��ک بخش��ی از اين 
ش��هرت به دلیل انتساب اين شهر به مادها و نیز به عنوان پايتخت 
تابستانی هخامنشی هاس��ت. با توّجه به اين شهرت)حداقل از دورة 
قاجار(، کاوش هايی به امید يافتن اشیای ارزش مند  در اين شهر آغاز 
و از حدود 100 س��ال پیش با کاوش های گس��ترده باستان شناسی 
پیگیری شده اس��ت. در نتیجة اين کاوش ها، هر چند آثار و بقايای 
پراکنده ای از دورة هخامنش��ی و نیز بقايای شهری از دورة اشکانی 
به دس��ت آمده، اّما متأسفانه تاکنون هیچ آثار مشّخصی از هگمتانه 
مادی به دست نیامده اس��ت. اين مسأله در کنار فقدان هر نوع آثار 
مشّخص و روش��نگری از بخش های ديگر قلمرو ماد، زمینه را برای 
ش��کل گیری ابهام ها و ترديدهای اساسی در خصوص ماهّیت دولت 
ماد و نیز پايتختی که هرودوت توصیف کرده، فراهم س��اخته است. 
مطمئناً کش��ف هر نوع آث��اری از پايتخت ماد، حّت��ی در نبود آثار 
درخوری در ديگر نقاط، می تواند گام بس��یار بزرگی در تأيید نظريّة 

وجود پادشاهی بزرگ ماد و پايتخت آن ها باشد. 
ب��ا توّجه به آن چه گذش��ت، در اين مقاله تالش خواهد ش��د تا با 
بررس��ی منابع تاريخ��ی، داده های باستان شناس��ی و نتايج مطالعات 
میدانی صورت گرفته، ضمن مطالعة س��ابقة استقرار در شهر همدان 
و تاريخچ��ة هگمتانة مادی، به صورت تحلیلی ب��ه جايابی هگمتانة 
مادی، س��اختار احتمالی آن و داليل عدم کش��ف آثار مادی در اين 
ش��هر پرداخته شود و پیش��نهادی عملی نیز برای کشف آثار مادی 

ارائه گردد.

1. سابقة استقرار در دشت همدان
با توّجه به بررسی های انجام ش��ده)محمدی فر و مترجم،1383(، 
قديمی ترين اس��تقرارهای شناس��ايی ش��ده در دش��ت هم��دان، به 
دورة مس و س��نگ)حدود3100-6000ق.م( ب��ر می گردد. در دورة 
مفرغ)1500-3100ق.م(، با گسترش استقرار در حوضة شهر همدان 
مواجه هستیم که بهترين معرف اين استقرار، تّپه 5/5 هکتاری پیسا 
در ضلع ش��مال غربی شهر است. اين تّپه با توّجه به کاوش های انجام 
گرفته)رنجب��ران و مترج��م، 1383؛ محمدی ف��ر و مترجم، 1387؛ 
مترج��م، 1389(، در بر گیرنده آثار گس��ترده و مهمی از دورة مفرغ 
قديم، میانی و الية سطحی از دورة اشکانی است. هم چنین در بخش 
غربی اين محوطه، آثار دورة آهن  I و يا II نیز شناس��ايی شده است. 
از عص��ر آهن III و هم زم��ان با دورة ماد نی��ز محوطه های آقداش، 
تّپه های پیس��ه، موش تّپه و تّپة يلفان شناسايی و در مواردی کاوش 

شده اند)محمدی فر و مترجم، 1383(. 

2. بررسی سابقة تاریخی هگمتانه
قديمی ترين اش��اره به نام هگمتانه مربوط به متون بابلی و حدود 
سال 550 ق.م اس��ت)Cogan,2008: 211(. اين تاريخ اّولین اشارة 
تاريخی به ش��هر هگمتانه و تصّرف آن به دست کوروش هخامنشی 

اس��ت. مس��لماً هگمتانه بس��یار قبل از اين تاريخ نیز وجود داشته 
اس��ت. بر اساس نوش��تة هرودوت، ش��هر هگمتانه در حدود اواخر 
قرن 8ق.م توس��ط ديوکس، مؤسس پادشاهی ماد بنیان نهاده شده 
اس��ت)Panaino,2003: 329(. البته اين روايت امروزه اعتبار اندکی 
دارد. متأسفانه در متون آشوری هیچ اشاره ای به نام هگمتانه نشده 
اس��ت. در اين متون به دو ش��هر مهم مادی اشاره شده که احتمال 
م��ی رود يکی از آن ها همان هگمتانة س��ال های بعد باش��د. يکی از 
اين مراکز س��اگ بیت1 است که نخس��تین بار در حدود سال 820 
ق.م به آن اش��اره می ش��ود و تا صد سال بعد نیز هم چنان به عنوان 
يکی از مراکز مادی باقی ماند. در گزارش لشکرکش��ی شمش��ی ادد 
پنجم)مربوط به حدود س��ال820ق.م(، ب��ه يک حاکم مادی به نام 
Rad�( 2 و مرکز حکومت او، ساگ بیت اشاره شده است اهانِش��یروک
ner,2003:40�41; Luckenbill, 1926:257(. در اي��ن کتیبه، از اين 

ش��هر با اصطالح »شهر ش��اهی«3 ياد شده که نشان دهندة اهمّیت 
آن اس��ت1. اين ظاهراً تنها موردی اس��ت که در منابع آشوری يک 
مرکز مادی، »شهر ش��اهی« خوانده می شود)Ikeda,1979: 87(. در 
يک نامة آشوری)+ND2443( که احتماالً مربوط به سال های پايانی 
تیگالت پیله س��ر س��وم )727-744ق.م( است، اش��اره ای به تبعید 
 .)Galil,2002:71�79( يکی از بزرگان يهود به س��اگ بیت می ش��ود
هم چنی��ن در کتیب��ة ديگ��ر اي��ن پادش��اه، ب��ه فت��ح س��رزمین 
مادی های نیرومند و اس��کان مردمانی از نقاط ديگر، اش��اره ش��ده 
است)Tadmor,1994:166�167(. با توّجه به کتیبه های مذکور و نیز 
سابقة طوالنی حضور يهوديان در منطقة همدان، می توان ساگ بیت 
را ب��ا هگمتانة دورة بع��د و همدان امروزی مطابق��ت داد. پارپوال و 
 Parpola and Porter,2001:(پورتر نیز جايابی مشابهی انجام دادند

.)7,map.11

مرکز مهم ديگر مادی کار- َکرّش��ی)Kar-Kašši( مقّر حکومت 
کش��تريته )خشثريته( مادی اس��ت که در منابع آشوری به آن اشاره 
شده است)Wiseman,1958: 13(. کشتريته رهبر قیام مادی ها علیه 
آش��ور، در فاصلة س��ال های 674 تا 672 ق.م ب��ود. از اين رو، همان 
گونه که ملک��زاده احتمال داده )ملک��زاده،1374 : 94(، امکان دارد 
مرک��ز حکومت او با هگمتانة دورة بعد مطابقت داش��ته باش��د. البته 
ش��واهد موجود )اس��تفاده از اصطالح شهر شاهی در مورد ساگ بیت 
مادی، قدمت بیش تر آن، تبعید يهوديان به اين شهر و داليل ديگر(، 
مطابقت ساگ بیت با همدان را تأيید می کند؛ هر چند اين امکان نیز 
وجود دارد که س��اگ بیت قرن 8 ق.م، همان کار- َکرّشی قرن 7 ق.م 
و آن نیز هگمتانة قرن 6 ق.م بوده باش��د. تغییر نام در دوره ای که با 
تحّوالت مهم سیاسی و جابه جايی های قومی همراه بود، امری طبیعی 
اس��ت. هم چنین بايد اين فرض را نیز مطرح ک��رد که احتمال دارد 
مادی ها در اواسط يا اواخر قرن 7 ق.م و بعد از تسلّط بر مناطق غربی 
ايران، ش��هر هگمتانه را که از موقعّیت استراتژيکی در مسیر ارتباطی 
بین النهرين برخوردار بود و قبل از اين به عنوان محل تجّمع نیروهای 
مّتحد ماد )ش��ايد نام هگمتانه به معنای محل تجمع از همین زمان 
رواج پیدا کرده باش��د( برای حمله به آشور مورد استفاده قرار گرفته 

بود، به عنوان پايتخت انتخاب کرده باشند.
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3. بررس�ی مناب�ع بابلی، هخامنش�ی و یونان�ی در ارتباط با 
هگمتانة مادی

در نب��ود داده ه��ای باستان شناس��ی، منابع تاريخ��ی می توانند 
اطالعات ارزش مندی را فراهم س��ازند که بر اساس آن می توان تا 
حدودی به جايابی هگمتانة مادی و مطالعة ساختار آن اقدام کرد. 
هم چنان که اش��اره شد، اّولین اش��ارة تاريخی به نام »هگمتانه«، 
مربوط به کتیبة نَبونَئید پادش��اه بابل و س��ال 550 ق.م است. در 
اين کتیبه آمده اس��ت: »)آس��تیاگ( حرکت داد )لشکر خود را( و 
علیه کوروش ش��اه انشان لشکرکشی کرد]    [، اما لشکريان علیه 
آستیاگ ش��ورش کردند و او را دس��تگیر کرده و تحويل کوروش 
دادند. کوروش به طرف هگمتانه، ش��هر ش��اهی، لشکرکشی کرد. 
نقره، طال، دارايی و اموال]   [ هگمتانه را به عنوان غنیمت با خود 

 .)Cogan,2008: 211 (»]    [به انش��ان برد
اش��اره بعدی به اين ش��هر مرب��وط به کتیبة بیس��تون و حدود 
س��ال 520 ق.م اس��ت ک��ه در آن داريوش اول ضمن اش��اره به 
س��رکوب ش��ورش مادی ها، به هگمتانه به عنوان مقّر اصلی حاکم 
شورشی اش��اره می کند: »داريوش ش��اه گويد ... فَرَورتی دستگیر 
شد، به سوی من آورده شد، ... ، سپس در هگمتانه او را به صالبه 
کشیدم و مردانی که وفاداران اصلی او بودند در دژ هگمتانه به دار 
آويختم« )لوکوک، 1386: 234(. در نس��خة بابلی کتیبة بیستون 
تأکید ش��ده که س��ر شورش��یان در باالی بارو و يا کنگره های دژ 
هگمتانه قطع شده است)پیشین(. با توّجه به اشارة  صورت گرفته، 
می ت��وان مطمئ��ن بود که در اين تاري��خ ارگ و دژی با ديوارهای 
دفاعی در هگمتانه وجود داش��ته اس��ت. همان گونه که استروناخ 
اش��اره کرده، به نظر نمی رس��د اي��ن دژ از س��اخته های کوروش 
باش��د، چرا که او در پاس��ارگاد نیز اقدام به س��اخت ب��رج و بارو 
نک��رد و کمبوجیه و داريوش نیز فرصت چنین کاری را نداش��تند. 
بنابر اين اس��تحکامات مذک��ور بايد مربوط ب��ه دورة ماد و همان 
Stron� )مکانی باش��د که خزائن آستیاگ در آن نگه داری می شد  

ach,2003:242( و ک��وروش آن ها را به عنوان غنیمت به انش��ان 

.)Cogan,2008: 211( انتق��ال داد
بعد از کتیبة بیس��تون، ه��رودوت اطالعات ارزش مندی در مورد 
هگمتانه و ساخت اين شهر به دست ديوکس، در اختیار ما گذاشته 
اس��ت: »… او ديوارهای بزرگ و مستحکمی ساخت که به صورت 
دواي��ر متحدالمرکز يکی در داخل ديگری قرار داش��ت، که اکنون 
اکباتانا نامیده می ش��ود. اين قلعه به گونه ای س��اخته ش��ده که هر 
ک��دام از باروه��ای داخل��ی تنها به ان��دازة کنگره هاي��ش از باروی 
بیرون��ی مرتفع تر اس��ت. اين طرح تا حدودی نتیجة س��اخت بنا بر 
روی تّپه ای اس��ت که در میانة دشت قرار گرفته است. قلعه در کل 
دارای هفت بارو اس��ت ک��ه در داخلي تري��ن آن کاخ و خزائن قرار 
 گرفته اند و طويل ترين باروی آن تقريباً به اندازه طول ديواری است 
که ش��هر آتن را در بر گرفته است. کنگره های باروی نخست سفید، 
دومي سیاه، س��ومي ارغوانی، چهارمي آبي و پنجمي نارنجي است. 
کنگره های اين پنج بارو رنگ آمیزی شده، در حالی که کنگره های دو 
باروی ديگر با نقره و طال پوش��ش يافته است. ديوکس اين باروها را 

برای خود و اطرافیانش ساخت و دستور داد تا مردم بیرون ديوارها 
 .)Panaino,2003: 329(»...زندگی کنند

دومین روايت از کتزياس اس��ت. اين مورخ از سال 416 تا 398 
ق.م پزش��ک دربار ايران بود. وی بنیاد هگمتانه را به س��میرامیس 
ملکه افس��انه ای آش��وری که به گفته او 1500 سال پیش از زمان 
وی می زيس��ته است، نسبت می دهد و در اين مورد چنین می آورد: 
»هنگامی ک��ه س��میرامیس به هگمتانه آمد، در جلگه ای پس��ت و 
هم��وار، کاخی س��اخت که بیش از هر کاخ ديگ��ری که در جاهای 
ديگ��ر بنا کرده بود، درباره آن توّجه و اهتمام ورزيد«. وی در ادامه 
اش��اره می کند که به فرم��ان آن ملکه، نهری از الوند کوه تا همدان 
ب��رای تأمین آب م��ورد نیاز حف��ر کردند)جکس��ن، 1352: 174; 
اذکائی، 1367: 62; صراف، 1368: 2- 291(. هر چند نوش��ته های 
کتزياس، به ويژه در اين زمینه، اعتبار چندانی ندارد، اما اشارة او به 
س��اخت اين شهر توسط آش��وری ها احتمال دارد مربوط به ساخت 
و سازهايی باش��د که در دورة تیگالت پیله سر سوم و سارگون دوم 
)يعن��ی دوره ای که منطقه در اختیار آش��وری ها بود( صورت گرفته 

بود.
پولیبیوس4 ديگر م��ورخ يونانی )کتاب10، بند27( که در اوايل 
دورة اش��کانی و در فاصلة 204 تا 122 ق.م می زيس��ت، جزيیات 
بیش تری از شهر باستانی هگمتانه ارائه می کند: »اکباتان در اصل 
تخ��ت گاه مادها بود و بر ديگر ش��هرها در ثروت و ش��کوهمندی 
ساختمان هايش وس��یعاً تفوق داشت. آن شهر در دامنة کوه الوند 
قرار گرفته و با آنکه بدون بارو اس��ت، دارای ارگی استوار می باشد 
که به گونه ای ش��گفت انگیز آن را مس��تحکم ساخته اند. در پايین 
آن کاخی برپاس��ت که وصف جزئیات آن، يا س��کوت کامل درباره 
آن تا حدی دش��وار اس��ت. برای آن نويس��ندگانی که قصدش��ان 
برانگیخت��ن اعجاب اس��ت و آن��ان که عادت دارن��د اغراق گويی و 
بدايع ن��گاری نماين��د، همانا اين ش��هر بهترين موض��وع ممکن را 
ف��راروی آن��ان می نهد، اما برای آن کس��انی که چ��ون خود من، 
هن��گام بیان توصیفاتی که فراتر از تصورات عادی می روند محتاط 
هس��تند، دشواری و گرفتاری بس��یار فراهم می سازد. باری کاخ از 
نظ��ر اندازه، پهنه ای را که محیط آن نزديک به هفت اس��تاد)1/4 
کیلومتر( اس��ت، پوش��انده و با گرانمندی س��اختار در بخش های 
متعددش، نشانگر ثروت س��ازندگان نخستین آن است. زيرا، همه 
چوب س��اخته های آن س��در يا س��رو بوده، حّتی ي��ک تختة تنها 
پوش��ش نیافته نمانده، تیرها و تخته کاری س��قف ها و ستون های 
رواق  سرس��تون ها با ورقه های سیم يا زر پوشش يافته، در حالی 
که همه آجرها)س��فال ها(، از نقره بوده اس��ت. بیش تر اينها را در 
هنگام يورش اس��کندر مقدونیان و باقی را در روزگار آنتیگونوس و 
سلوکوس نیکاتور کندند... «)اذکائی، 1367: 63؛ جکسن، 1352: 
177-176(. پلیبی��وس همچنین اش��اره می کند که اين ش��هر به 
 Bryce,(جهت پرورش اس��ب و تولید غله ش��هرت داش��ته اس��ت

)2009:213

به نظر هرتس��فلد، توصیفی که پلیبیوس از شهر اکباتانا در سال 
205 ق.م می کن��د، توصیف کاخ و دژ هخامنش��ی اس��ت. زيرا با 
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توصیف او از قصر پاس��ارگاد کاماًل مطابقت می کند. بر اساس اين 
توصیف ها، ش��هر اکباتانا هیچ حصاری نداشت و فقط قلعه يا ارگ 
حیرت آور و مس��تحکمی داش��ت. در زير آن قصر، میدانی بود که 
محیط دور آن هفت »استاد«)1/4کیلومتر( و قدری از محیط قصر 

پرس��پولیس کوچک تر بود )هرتس��فلد، 1354: 50(. 

4. بررسی داده های باستان شناسی و نتایج کاوش ها 
همان گونه که در مقدمه اشاره شد، ياد و خاطرة هگمتانة مادی 
هیچ گاه فراموش نش��د و آرزوی يافتن نشانه هايی از کاخ شکوه مند 
مادی با هفت باروی تودرتو و هفت رنگ آن، بدان گونه که هرودوت 
توصیف کرده، بسیاری از ماجراجويان، جهانگردان و کاشفان غربی 
را ب��ه خود مش��غول کرده ب��ود. آن ها به همان ان��دازه که در عراق 
در جس��تجوی ش��هر نینوا و برج نمرود بودند، در غ��رب ايران نیز 
به دنبال کش��ف پايتخت م��اد بودند)عب��دی، 1372: 15(. با توّجه 
ب��ا گزارش ها و نويس��ندگان اروپايی، س��ابقة کاوش های تجاری در 
ش��هر همدان به دورة قاجار برمی گردد. در اين دوره، پیمانکاران با 
پرداخت مبالغی می توانس��تند مجوز کاوش در محدوده های معّینی 
را کس��ب کنند. ويلسون اش��اره مي کند، در دهة 1880 جستجوي 
عتیقه ها در همدان يک حرفة س��ازمان دهي شده بود و پیمانکاران 
مي توانس��تند امتی��از زمین ه��ا را براي کاوش تا عم��ق يک يارد يا 
بیش تر بخرند و س��پس ترانش��ه هايي را در س��طح آماده شده حفر 
کنند. بدين گونه، جريب هاي زيادي کار  ش��د و آثار ارزش مندي به 

 .)Wilson,1896: 156�57(دست آمد
در س��ال های پايانی قرن 19 میالدی، ژاک دمرگان به بررس��ی 
همدان و نواحی پیرامون آن پرداخت و نتايج بررسی خود را در سال 
1896 منتش��ر کرد )آذرنوش،1386: 21(. دمرگان در گزارش خود 
به کاوش های تجاری و تخريب محوطه های باستانی اشاره می کند.

ش��ارل فوس��ی در س��ال 1913 در چند نقطه همدان، از جمله 
تّپ��ه مصلّی، تّپة هگمتانه و تّپة پیس��ا، کاوش گس��ترده ای کرد که 
متأس��فانه نتايج آن منتشر نش��د )ملکزاده، 1374: 101-98(. در 
جريان اين کاوش، اش��یايی کشف شد که می توان آن ها را به دورة 
ماد نسبت داد، اّما مدارک مشّخصی از هگمتانه مادی به دست نیامد 

و يا گزارش نشد.
در ده��ة 50 شمس��ی، هیأت��ی از باستان شناس��ان ايران��ی ب��ه 
سرپرستی مس��عود آذرنوش، طی دو فصل به کاوش محوطه سنگ 
ش��یر همدان پرداخت که در نتیجه آن قبرس��تانی از دورة اشکانی 
به دس��ت آم��د )آذرن��وش، 1354 و 1355(. در س��ال 1362 نیز 
هیأتی از باستان شناس��ان ايرانی به سرپرستی محمد رحیم صراف، 
 کاوش در تّپ��ه هگمتانه را ش��روع کردند)ص��راف، 1374 و 1378؛

 Sarraf,2003(. اي��ن کاوش ها در قالب 11 فصل و تا س��ال 1379 
ادام��ه يافت و در نتیجة آن مجموع��ة معماری بزرگی خاک برداری 
ش��د که بر اس��اس گاه نگاری های جدي��د، به اواخر دورة اش��کانی 
می رس��د )آذرنوش، 1386: 31(. در سال 1383 کاوش در اين تّپة 
با هدف اليه ش��ناختی، توسط مس��عود آذرنوش پی گرفته شد و تا 
سال 1385 ادامه يافت)پیشین(. بر اساس اليه نگاری صورت گرفته، 

قديمی ترين الية ش��کل گرفته در اين تّپه، مربوط به اواسط و اواخر 
دورة اش��کانی است و بناهای بزرگ مکش��وفه هم مربوط به همین 
دورة تاريخی اس��ت که مس��تقیماً بر روی خاکريزی گس��ترده قرار 
گرفت��ه که در قس��مت هايی عمق آن به بیش از 4 متر می رس��د و 
گاه با نخاله های س��اختمانی، به ويژه قطعات خش��ت همراه اس��ت. 
خود اين خاکريزی نیز مس��تقیماً بر بستر طبیعی تّپه کشیده شده 
است. مهم ترين ش��واهد گاه نگاری از جمله س��فالینه های شاخص 
اواسط و اواخر دورة اش��کانی در میان اين انباشت و نیز روی بستر 
طبیعی تّپه به دس��ت آمده است. بر س��طح استقرار اشکانی، اليه ای 
ساس��انی شناس��ايی ش��ده، اما بالفاصله بعد از آن در بیش تر نقاط 
اليه هايی از دوره قاجار و پهلوی قرار دارد )پیشین: 31-30(. فصل 
ش��انزدهم کاوش های باستان شناس��ی تّپة هگمتانه در سال 1388 
توس��ط يعقوب محمدی فر پیگیری ش��د و نتايج  قبلی مورد تأيید 

قرار گرفت )محمدی فر، 1388(. 

5. تحليلی پيرامون جایابی و ساختار هگمتانة مادی
کاوش های گس��تردة تّپ��ة هگمتانه به طور س��ّنتی با »هگمتانة 
م��ادی« مطابقت داده ش��ده بود. متأس��فانه تاکن��ون هیچ مدرک 
مس��تندی بر مادی بودن محوطه به دس��ت نیامده اس��ت. اين امر 
ترديد جدی در مطابقت پیش گفته به وجود آورده است. اين مسأله 
در کن��ار ابهام ه��ا و ترديدهاي��ی که در مورد پادش��اهی بزرگ ماد 
به وجود آمده، زمینه سردرگمی باستان شناسان و ديگر پژوهشگران 

اين دورة تاريخی را فراهم ساخته است. 
در بحث جايابی هگمتانة مادی، در نظر گرفتن چند نکتة اساسی 
ضروری است: نخست  بايد میان محل ارگ حکومتی و محل استقرار 
مردم عادی تمايز قائل ش��د. دوم اين که با توّجه به مدارک تاريخی 
و داده های باستان شناس��ی، مراکز حاکمّیتی يا قلعه های اين دوره، 
در حوضه غرب و ش��مال غرب ايران، نه در س��طح دشت و نقاط کم 
ارتفاع، بلکه در نقاط نس��بتاً مرتفع و قابل دفاع بنا می شدند)تصوير 
ش��ماره1( و در نهايت اين ک��ه علی رغم اش��اره های مختلف منابع 
آش��وری به مراکز مادی، مدارک موجود نشان می دهند که در اين 
دوره با توّجه به س��اختار اقتصادی و ش��یوة معیشت، شهرنشینی و 
ساختار شهری به معنای واقعی آن وجود نداشته است. بنابر اين در 

اين دوره نبايد به دنبال شهر به معنای واقعی آن بود. 
ب��ا توّج��ه به مقّدمة مطرح ش��ده و اطالعاتی ک��ه در بخش های 
قبلی ارائه شد، می توان ادعا کرد که مدارک و شواهد موجود نشان 
می ده��د ک��ه در طول حیات ش��هر همدان، از دورة م��اد تا کنون، 
هی��چ جابه جاي��ی و انتقالی صورت نگرفته و ش��هر در همان مکان 
نخستین خود باقی مانده است2. با توّجه به اين نکته، تقريباً ترديدی 
باقی نمی ماند که هگمتانة مادی در محل ش��هر کنونی همدان قرار 
داش��ته اس��ت؛ اما کدام نقطه ش��هر؟ همان گونه که در مقّدمة اين 
بح��ث مطرح کرديم، بايد تمايزی میان محل ارگ حکومتی و محل 
اس��تقرار مردم عادی قائل ش��د3. محل اس��تقرار مردم می توانست 
پیرامون ارگ حکومتی، يک جانب ارگ حکومتی و يا با فاصله ای از 
آن شکل بگیرد4  و اين بستگی به توپوگرافی محل و موقعیت  ارگ 
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داشت. ارگ های حکومتی دورة مورد بحث تماماً بر باالی ارتفاعات 
طبیعی يا تّپه های باستانی ساخته می شدند5 تا ضمن سهولت دفاع 
از آن، اشراف و چشم انداز مناسبی به مناطق پیرامون داشته باشند. 
تّپة هگمتانه هر چند در بعضی نقاط دارای ساختار صخره ای برآمده 
و کم ارتفاعی است، اّما با توّجه به کاوش های صورت گرفته و عمق 
آثار مش��خص شده، در دورة ماد محل مناس��بی برای برپايی ارگ 
حکومتی نبوده اس��ت و گزينة مناسبی برای جايابی قلعة مادی به 
ش��مار نمی رود. ش��واهد موجود، به ويژه تأکید هرودوت به ساخت 
شهر هگمتانه بر روی تّپه)Panaino,2003: 329( و نیز اين حقیقت 
که اش��راف ديوارهای داخلی بر ديوارهای بیرونی، تنها با وجود يک 
سطح شیب دار امکان پذير بوده، نشان می دهد که بايد برای جايابی 
هگمتانه مادی، به دنبال تّپه ای مرتفع و نسبتاً وسیع بود. تّپة مصلّی 
در قس��مت شرقی ش��هر، با ارتفاع و وس��عت زياد6، بهترين گزينه 
برای برپايی چنین ارگی است. حضور استحکامات نظامی دوره های 
بعد)حداقل از دورة اش��کانی ت��ا دورة قاجار(، اين فرضیه را که قبل 
از اين توس��ط پژوهشگران مختلفی از جمله جکسن)1352: 179-
177( و هرتس��فلد مطرح شده)اذکائی، 1367: 60(، تأيید می کند. 
جیمز موريه می نويس��د که سابق بر اين، قلعة مستحکمی بر باالی 
اين تّپه وجود داش��ت که توس��ط آغامحمدخان قاجار ويران شد و 
تنها يک برج مدور و بزرگ آن را باقی گذاشتند تا گواهی بر عظمت 
بنای اولیه باش��د. تخريب دورة آغا محمدخان، واقعّیتی اس��ت که 
امکان دارد از دوره هخامنش��ی به بعد، چندين بار تکرار شده باشد. 
ل��ذا جای تعجب نخواهد بود اگر بقايای مادی در اين مدت طوالنی 
از میان رفته باش��د)Stronach,2003: 243(. جکسن نیز که در سال 
1903 از همدان بازديد کرده بود، می نويسد: »حّتی امروزه بقايايی 
از ديوارهای کهنی بر فراز مصلی ديده می ش��ود)تصوير ش��ماره6( 
ک��ه ضخامت بعض��ی از آن ها به حدود پنج مت��ر و بلندی آن ها به 
حدود ش��ش متر می رسد و مصالح به کار رفته در آن ها خاک رس، 
س��نگ لوح، آجر و قلوه س��نگ ها اس��ت. در میان آن ها جای تخته  
س��نگ هايی که از زير طبقات نرم خاک و خ��اک رس بیرون آمده 
اس��ت، ديده می شود«)جکس��ن،1352: 178(. جکس��ن هم چنین 
اش��اره می کند که در ساخت شالودة خانه های همدان از سنگ های 
بزرگ تراش��یده استفاده ش��ده که احتمال دارد از حصارهای کهن 
به دس��ت آمده باشند)پیشین(. متأسفانه در ساخت و سازهای دورة 
اخیر، سطح تّپه چنان دس��تخوش تخريب و خاک برداری گسترده 
شده)تصوير شماره 7( که ديگر امکان ندارد با بررسی و حّتی کاوش 
نیز بتوان به نتیجة قابل قبولی دست يافت7. در سال 1913 فوسی، 
به مدت شش هفته در میان بقايای تّپة مصلّی به کاوش پرداخت و 
مقدار زيادی آجر لعاب دار و قطعات پاية س��تون تزيینی و کتیبه دار 
به دس��ت آورد)Chevalier, 1989: 248(. هم چنین در فصل نخست 
کاوش های هگمتانه که در سال 1362 و به سرپرستی محمد رحیم 
صراف صورت گرفت، اسماعیل يغمايی در تّپة مصلّی گمانه هايی زد 
که منجر به کش��ف شواهدی از معماری اش��کانی گرديد )ملکزاده، 
1374: 117(. متاسفانة اين کاوش پیگیری نشد و تخريب و ساخت 

و س��از محوطه نیز تا حدود زيادی مان��ع از پی گیری اين مطالعات 
ش��د. میزان تخريب در اين تّپه و نی��ز محوطة هگمتانه به اندازه ای 
اس��ت که در هیچ ک��دام از آن ها تا کنون طبقة دورة هخامنش��ی 
شناسايی نشده است. اين در حالی است که با توّجه به پايه ستون ها، 
کتیبه، اشیای ارزش مند مکشوفه و هم چنین گواهی متون تاريخی، 
ترديدی وجود ندارد که مجموعة بناهای مهمی از دورة هخامنش��ی 
در محدودة ش��هر همدان وجود داشته است. زمانی که تخريب های 
صورت گرفته توانس��تند بناهای باشکوه هخامنشی را به طور کامل 
از بی��ن ببرند، انتظار زيادی وجود ندارد که آثار معماری خش��تی و 

بسیار کوچک تر مادی برجای مانده باشد.
ب��ا توّجه ب��ه مطالب ارائه ش��ده می ت��وان مدعی ش��د که ارگ 
حکومتی دورة ماد بر باالی تّپة مرتفع و وس��یع مصلّی قرار داش��ت 
که بازس��ازی های دورة هخامنشی، اشکانی و دورة اسالمی، آن را به 
طور کامل ويران کرد و کاوش های غیر مجازی که از دورة قاجار به 
بعد صورت گرفته و نیز س��اخت و س��از دورة اخیر، آثار باقیمانده را 

از میان برده است. 
جايابی صورت گرفته البته مخالفانی دارد. مصطفوی می نويس��د: 
»برخی ... اظهار نموده اند که تّپة مصلّی در قس��مت مش��رق ش��هر 
فعل��ی همدان، محل هگمتانه قديم بوده اس��ت، اي��ن عقیده بدون 
تردي��د صحت ن��دارد، زيرا تّپ��ة مصلّی تّپة طبیعی اس��ت و غیر از 
بقايای باروی عهد اش��کانی برفراز آن هیچ اثر ساختمانی ديگر روی 
آن دي��ده نمی ش��ود... بنابر اين تّپة مصلّی تنه��ا محل قلعه نظامی 
ش��هر همدان در عهد اش��کانی بوده است و با مشاهدة آثاری که در 
تّپة هگمتانه پديدار اس��ت و يا پیدا شده است، اظهار نظر کردن که 
محل هگمتانه در تّپه مصلّی بوده اس��ت از هر جهت امری نادرست 
خواه��د بود«)مصطف��وی، 1332: 66 و68(. اذکائی نیز در نقد نظر 
هرتس��فلد می نويس��د: »برخی از نگره های وی در باب آثار تاريخی 
همدان درس��ت به نظر نمی رس��د. از جمله نگره او در مورد بقايای 
تّپة مصلّی همدان که همچون جکس��ن آن جا را محل قديمی ارک 
هگمتانه) بنا به توصیف هرودت( می دانس��ته است. راقم اين سطور، 
مستند بر ... شواهد ترديدناپذير تاريخی، بقايای تّپه مصلّی را همان 
بنای مش��هور ويژه آناهید دانس��ته و اين موضوع را در رس��اله ای با 
عنوان » ستاره شناسی پیشینیان« به اثبات رسانیده است«)اذکائی، 
1367: 60(. صراف نیز بیان مشابهی دارد: »بررسی هايی که تاکنون 
در روی تّپه مصلّی واقع در 450 متری جنوب ش��رقی تّپه هگمتانه 
انجام گرفته، نشان می دهد که تّپه مذکور کاماًل طبیعی است و فقط 
گزارش شده است که در قسمت فوقانی آن آثار باقیمانده يک قلعه 
پارتی قرار داشته...«)صراف، 1368: 293(. ملکزاده نیز ضمن اشاره 
به جايابی هرتس��فلد می نويسد: »بر اساس پژوهش ها اينک دانسته 
اس��ت ک��ه تّپه مصلّی صخره ای طبیعی اس��ت که تنه��ا بر فراز آن 
دژی)يا نیايشگاهی( بر پا بوده که آن بنا را هم در چند ده سال اخیر 
ش��هرداری همدان به کلی برچیده و برکنده است« )ملکزاده،1374 
:98(. يکی از مواردی که در اين نوشته ها مطرح شده طبیعی بودن 
تّپة مصلّی اس��ت، اين در حالی اس��ت که تّپة نوشیجان، تّپة يلفان، 
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زيويه و موارد بس��یار ديگر نیز طبیعی و س��اختار صخره ای دارند و 
درست به دلیل همین شرايط طبیعی و عامل دفاع طبیعی است که 
مادی ها و مانّايی ها آن ها را برای ساخت مجموعه های خود انتخاب 
بودن��د. از طرف ديگر وجود بنای آناهید از دورة هخامنش��ی و قلعة 
بزرگ دورة اش��کانی و حّتی اس��المی نه تنها هیچ منافاتی با ارگ 
مادی که زمانی بر روی اين تّپه وجود داشته، ندارد بلکه بر اهمّیت 
و موقعّی��ت مهم اين تّپه تأکید می کند. مخالفت مصطفوی، اذکائی، 
صراف و بخش��ی با اين جايابی،  به اين جهت است که تّپة هگمتانه 
را محل ارگ مادی فرض کرده اند که کاوش های هگمتانه اين فرض 
را رد کرده است. در مقابل، کاوش های محدود تّپة مصلّی )پیشین: 
117( و نوش��ته های س��یاحان)Stronach,2003: 243( و هم چنین 
تصاوير هوايی)تصاوير ش��مارة 4و5( نشان می دهد که بر باالی اين 
تّپه، استحکاماتی وجود داشته است که قدمت آن ها حداقل به دورة 
اش��کانی می رسد. استفاده از اين تّپه برای ساخت ارگ و قلعه شهر 
ظاهراً تا اوايل دورة قاجار ادامه يافته است. در اين دوره قلعه موجود 
توس��ط آغا محمدخان قاجار ويران ش��د )Stronach,2003: 243( و 
بعد از آن ديگر قلعه ای باالی آن ساخته نشد. مینیاتور کشیده شده 
از ش��هر همدان دورة صفوی، وجود ارگی مسلط و مرتبط با شهر را 
تأيید می کند )تصوير ش��مارة 9(. نقشة فالندن و کست نیز به قلعة 
ش��هر بر باالی تّپة مصلّی اش��اره دارد)تصوير شمارة 8(. مشابه اين 

وضعیت در دوره ماد نیز می توانست وجود داشته باشد. 
ب��ا توّجه به مطالب ارائه ش��ده و اين حقیق��ت که ارگ دورة ماد 
بر باالی تّپه ای در محل ش��هر کنونی همدان قرار داشت و نیز عدم 
کش��ف هر نوع آثار مادی در تّپة هگمتانه، می توان مدعی ش��د که 
تپة وس��یع و مهم مصلّی که اش��راف مناسبی به شهر همدان دارد، 
بهتري��ن گزينه برای جاياب��ی ارگ حکومتی دورة ماد اس��ت؛ مگر 
اين ک��ه يافته های جديد اين نظ��ر را رد کنند. اما داليل فقدان آثار 
مادی در اين تّپه را می توان چنین برش��مرد: 1( س��اخت و س��از و 
بازس��ازی های مکرری که از دورة هخامنشی تا دورة قاجار بر سطح 
اي��ن تّپه صورت گرفته که در اين بازس��ازی ها برای ايجاد ش��الوده 
مس��تحکم، گاه اليه های فرهنگی قبلی تقريباً به طور کامل برچیده 
می ش��دند،8  2( اس��تفاده از مصالح بناهای قديمی تر برای ساخت 
بناه��ای جديدتر، 3( کاوش های گس��ترده و غیرمجازی که حداقل 
از دورة قاجار به بعد برای کش��ف اش��یای ارزش مند صورت گرفته 
اس��ت، 4(تخريب و خاک برداری گس��ترده ای که با هدف ساخت و 
ساز در دورة اخیر انجام شده است، 5( نبود هرگونه بررسی و کاوش 

هدف مند و علمی برای مشّخص ساختن آثار مادی در اين تّپه9.
تع��دادی از پژوهش��گران، تّپة پیس��ا را برای جاياب��ی هگمتانه 
مادی پیش��نهاد دادند. مهريار در اين ارتباط می نويسد:» حّتی اگر 
هگمتانه هخامنش��ی در زير تّپة هگمتانه امروزی قرار داشته باشد، 
هگمتان��ة م��ادی را بايد در جای ديگری و احتماالً در تّپة پیس��ای 
علی آباد، در دو و نیم کیلومتری ش��مال غرب تّپه هگمتانه جستجو 
نمود«)مهري��ار، 1354: 44-55 و نیز نگاه کنید به ملکزاده،1374: 
107-106(.  ام��ا در جريان کاوش هايی که در س��ال های اخیر در 

نقاط مختلف اين محوطه صورت گرفته )رنجبران و مترجم، 1383؛ 
محمدی ف��ر و مترجم، 1387؛ مترجم، 1389(، تاکنون هیچ آثاری 

از دورة ماد به دست نیامده، لذا اين فرضیه منتفی است10.  
در خصوص جايابی شهر و محل استقرار مردم عادی ماد نیز بايد 
گفت، اين محوطه با توّجه به ش��واهد و مدارک موجود در مجاورت 
ارگ حکومت��ی و محل بافت تاريخی ش��هر هم��دان) و نه لزوماً در 
مح��ل تّپة هگمتانه( قرار داش��ته اس��ت. تپة هگمتانه ب��ا توّجه به 
کاوش های صورت گرفته)آذرنوش، 1386: 31( يک بس��تر طبیعی 
اس��ت که در دورة اش��کانی اولین بار برای ساخت مجموعه بناهای 
بزرگ و حکومتی اس��تفاده ش��د. در واقع مدارک��ی نیز وجود ندارد 
که نش��ان دهد اين بخش شهر قبل از اين تاريخ مورد استفاده بود. 
هم چنین کاوش ها نشان داده که اين محل بعد از دورة اشکانی و يا 
ساس��انی تا اواخر دورة قاجار و يا اوايل پهلوی تقريباً بدون استفاده 
رها ش��ده است. بنابراين شهر اصلی و محل استقرار مردم عادی در 
مجاورت اين بخش قرار داش��ته است. کاوش قسمت زيرين مسجد 
جامع)رنجب��ران،1385( و نی��ز حفاری هايی که به منظور س��اخت 
و س��از در بافت کهن ش��هر انجام گرفته)مصطفوی،1332: 141(، 
سابقة استقرار در اين نقاط را حداقل تا دورة اشکانی به عقب  برده و 
نشان داده است که در کنار استقرار نسبتاً کوتاه مّدت تّپة هگمتانه، 
اس��تقرار اصلی و تاريخی ش��هر در زير بافت قديم و کنونی ش��هر 
همدان قرار دارد.  از همین رو اس��ت که تا کنون اليه های باستانی 
مربوط به دورة ماد و هخامنشی شناسايی نشده است. تّپة هگمتانه 
همان گونه که نتايج نش��ان داده، دورة کوتاه مدتی از حیات ش��هر 
را پوش��ش می دهد11. از اين رو، می توان گف��ت که محدودة اصلی 
ش��هر از دورة ماد به بعد در مجاورت تّپه های مصلّی، هگمتانه و به 
احتمال زياد با مرکزيّت محل کنونی مس��جد جامع بوده اس��ت. در 
اين بازسازی، حاشیة  جنوبی شامل مقبرة استر و مردخای می شود 
ک��ه در ح��ال حاضر در مجاورت میدان امام و بخش مرکزی ش��هر 
ق��رار گرفته و احتماالً ريش��ه در دورة هخامنش��ی دارد. تّپة مصلّی 
حاش��یة جنوب ش��رقی و تّپة هگمتانه حاشیه شمالی هگمتانه دورة 
ماد و هخامنشی را مشّخص می سازد. در دورة سلوکی و اشکانی نیز 
مجّسمة شیر سنگی و قبرستان اشکانی سنگ شیر همدان)آذرنوش، 
1353و 1354(، احتماالً حاش��یه جنوب ش��رقی ش��هر را مشّخص 
می کرد. ش��یر سنگی مزبور ظاهراً به دس��تور اسکندر ساخته و در 
دروازه ش��رقی)در اصل جنوب ش��رقی( همدان برپا ش��د )اذکائی، 
1367: 63(. به دلیل وجود همین مجّسمه در دورة اسالمی مدخل 

شرقی شهر را باب االسد می نامیدند)مصطفوی، 1332: 68(. 
در خصوص گس��ترش جنوبی بافت قديمی شهر همدان، مهريار 
اش��ارة تأيید کنن��ده ای دارد. نامبرده ضمن اش��اره به وس��عت 50 
هکتاری تّپه هگمتانه می نويس��د: »بررسی بافت شهر معلوم داشت 
که گس��ترش هگمتان باس��تان در ادوار تاريخی پ��س از مادها به 
سمت جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی بوده، چنان که تّپة مصلّی 
ک��ه زمانی دارای آثاری از روزگار پارتیان)و صد البته کهنه تر از آن( 
بوده، در جنوب ش��رقی تّپه هگمتان قرار گرفته اس��ت. هم اکنون 
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می توان بازار قديمی ش��هر، حمام ها و کاران س��راهای دورة اسالمی 
را پش��ت خاکريز های جنوب��ی و جنوب ش��رقی و جنوب غربی]تپه 

هگمتانه[ مشاهده کرد)مهريار، 1354: 44-45(.

نتيجه گيري 
ياد و خاطرة هگمتانة مادی، هم چون بانیان آن)مادی ها(، هیچ گاه 
از صحنة تاريخ حذف نگرديد و در منابع تاريخی جايگاه شايسته ای 
برای خود کس��ب کرد. يکی از داليل اي��ن ماندگاری، موقعّیت اين 
ش��هر در مس��یر مهم ترين ش��اه راه ارتباطی ايران و ديگر ش��رايط 
مناس��ب زيست محیطی آن است که سبب شد موقعّیت و مرکزيّت 
اين شهر در دورة فاتحان جديد)هخامنشی ها، سلوکی ها، اشکانی ها 
و ...( نی��ز تداوم پیدا کند. هیچ مدرکی و ش��اهدی وجود ندارد که 
نش��ان دهد در طی حی��ات طوالنی مّدت اين ش��هر، جابه جايی يا 

انتقالی در محل آن صورت گرفته باشد. 
تّپ��ه يا محلّة »س��رقلعه« که در دورة اخیر »تپ��ة هگمتانه« نام 
گرفته است، با وسعت 50 هکتاری خود تنها بخشی از بافت تاريخی 
ش��هر همدان و بخش کوچکی از تاريخچه اين ش��هر)بیش تر نیمه 
دوم دورة اشکانی و اواخر قاجار و دورة پهلوی( را پوشش می دهد و 
اس��تقرار اصلی را بايد در زير بافت تاريخی شهر، با مرکزيت مسجد 
جامع، جس��تجو کرد. در جستجوی شهر مادی نیز اين نکته را بايد 
به خاطر داش��ت که در اين دوره با توّجه به ساختارهای اقتصادی، 

شهری به معنای واقعی آن وجود نداشته است.
 اّم��ا در خص��وص جاياب��ی ارگ حکومتی دورة ماد ب��ا توّجه به 
مباحث مطرح ش��ده، در حال حاضر مناسب ترين گزينه، تّپة مصلّی 
در قس��مت ش��رقی شهر است که سابقة اس��تفاده و استقرار در آن 
حداقل به دوره اش��کانی می رس��د. توصیف هرودوت از هفت ديوار 
تو در توی هگمتانه مادی، هر چند اغراق آمیز می نمايد، اّما مدارک 
و نقوش برجس��تة آشوری )تصاوير ش��مارة 1و3( نشان می دهد که 
محوطه ه��ای حاکمّیت��ی اين دوره بر روی تّپه های مرتفع س��اخته 
می ش��دند و گاه برج و باروهای تودرتو و متعّددی داش��تند و ارگ 
اصلی در مرتفع ترين بخش آن قرار می گرفت. با توّجه به توپوگرافی 
تّپه  ای که ارگ بر باالی آن س��اخته می ش��د، هر ک��دام از باروهای 
داخلی از باروی بیرونی مرتفع تر بود و بر آن اش��راف داش��تند. اين 
همان توصیفی اس��ت ک��ه ه��رودوت می کند؛ هر چن��د در تعداد 
ديوارها و رنگ آمیزی کنگره ها اغراق صورت گرفته اس��ت. با توّجه 
به مصالح مورد اس��تفادة دورة ماد که خش��ت و گل بود و با توّجه 
به بازس��ازی های گس��ترده و مکّرر دوره های بع��د و نیز کاوش های 
غیرمجازی که احتماالً در طول حیات ش��هر انجام گرفته اس��ت و 
هم چنین س��اخت و ساز دورة اخیر، طبیعی است که آثار مشهودی 

از ارگ مادی برجای نمانده باشد. 
در پايان پیشنهاد می شود با توّجه به نابودی کامل بقايای فرهنگی 
تّپة مصلی و نیز عدم امکان کاوش گس��ترده در بافت قديمی شهر، 
با هماهنگی شهرداری همدان و سازمان میراث فرهنگی اين امکان 
برای باستان شناس��ان متخّصص فراهم ش��ود ت��ا در نقاطی از بافت 
قديم که ب��رای پروژه های عمرانی و س��اخت و س��از خاک برداری 

می ش��وند، اقدام به حفر گمانه ه��ای مطالعاتی کنند. مطمئناً با اين 
گمانه ها به س��هولت می توان اليه های فرهنگی و سابقة استقرار در 
بافت کهن را شناس��ايی کرد و مس��أله وجود يا نبود هگمتانه مادی 

را حل کرد.

پی نوشت
Sagbita .1
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.)Ikeda,1979: 87(ياد شده است
2- برخالف تعدادی از ش��هرها مانند زاهدان کهنه و جديد يا سیرجان 

قديم و جديد که شهر به نقطه جديدی منتقل شده است. 
3- هم��ان گونه که ه��رودوت و پلیبیوس تمايز قائل ش��دند و مدارک 

متعّدد تاريخی و باستان شناسی نیز چنین تمايزی را تأيید می کنند.
4- در اين باره می توان به محوطه های اورارتويی شمال غرب ايران اشاره 
ک��رد که تقريباً  با محوطه های مادی هم زمان هس��تند. در اين محوطه ها  
قلعه بر باالی ارتفاعات قابل دفاع و محوطه اس��تقراری در قسمت پايین و 
س��طوح هموار قرار گرفته  است و ساکنان می توانستند به هنگام ضرورت 

در قلعه پناه بگیرند)کاليس، 1365: 78-79(. 
5- تّپه نوش��یجان، گودين تّپه، پاتپه، زيويه، حسنلو، تّپه ازبکی و موارد 

ديگر. 
6- اي��ن محوط��ه با فاصلة کم��ي در جنوب تّپة هگمتانه واقع ش��ده و 
تّپه اي است بزرگ و طبیعي به طول تقريبي 600)شمالي-جنوبي( و عرض 
400 متر)شرقي-غربي( و ارتفاع حدود 80 متر. تنها اثر تاريخي سطح اين 
تّپه تا س��ال هاي قبل بقاياي ديوار دفاعي برجاي مانده از دورة اش��کاني و 
بقاياي قلعه اي از اوايل دورة قاجار بوده است)مصطفوي،1381، ص151-2 

و اذکايي، 1380،ص164(. 
7- در بررس��ی چند س��اعته ای که به همراه تعدادی از دانش��جويان بر 
س��طح اين تّپه انجام گرفت، نه تنها هیچ اثر معماری شناسايی نشد، بلکه 
تنها تعداد بس��یار اندکی سفال مشاهده ش��د که می توان آن ها را به دورة 
اش��کانی و ش��ايد يکی دو مورد را به دوره ماد تاريخ گ��ذاری کرد. اين در 
حالی اس��ت که عکس های هوايی و نوش��ته های سیاحان، بقايای معماری 

باشکوهی را نشان می دهند.  
8- برای مورد مش��ابه نگاه کنید به کتیبة داريوش در شوش که اشاره 
می کند: برای شالوده س��ازی کاخ خود، تّپة باس��تانی شوش را در بعضی از 
نق��اط ت��ا 40 ارش و در بعض��ی نقاط ديگر تا 20 ارش کنده تا به س��طح 
صخره برس��د و س��پس آن را با شن و س��نگ ريزه پر کرده است)لوکوک، 

.)282 :1386
9- البته با از میان رفتن کامل الية س��طحی تّپ��ه، ديگر امکان چنین 

مطالعه ای وجود ندارد)تصوير شماره7(.
10- به عنوان پیش��نهاد جايگزين شايد بتوان مجموعة تّپه های پیسه، 
واق��ع در میان زمین های زراعی ش��هرک جورقان و نزدي��ک باند فرودگاه 
هم��دان را پیش��نهاد کرد که در آن آث��اری از دورة ماد تا دورة اس��المی 
به دس��ت آمده اس��ت؛ هر چند که اين تّپه ها بر سطح دشت قرار گرفته و 
فاقد عامل دفاع طبیعی اس��ت و نیز فاقد آثار معماری درخوری اس��ت که 

بتوان آن را با هگمتانه مادی مطابقت داد. 
11- استقرار دورة اشکانی تّپة هگمتانه با توّجه به ويژگی های معماری 
مطمئناً حکومتی بود و استقرار اواخر قاجار و دوره پهلوی نیز بیش تر يک 

استقرار حاشیه ای محسوب می شد تا استقرار اصلی شهر.
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