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چکیده

ســلوکیان کــه پــس از مــرگ اســکندر در متصرفــات شــرقی امپراتــوری وی بهقــدرت رســیدند،
بــرای ادارهی ایــن قلمــرو پهنــاور ،نیــاز بــه عناصــری داشــتند کــه بتواننــد در مواقــع ضــروری بــر
آنهــا تکیــه کننــد .پادشــاهان ایــن سلســله بــرای تحقــق ایــن هــدف ،شــهرهایی را در سراســر
ســرزمینهای مفتوحــه ،از جملــه ایــران ،بینالنهریــن و ســوریه احــداث یــا تجدیدبنــا نمودنــد.
احداث این شــهرها تغییرات عمدهای را در ســاختار اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی
مردمــان آن نواحــی بهوجــود آورد .ایــن شــهرها متناســب بــا فرهنــگ یونانــی ســاخته شــدند و
حضــور بازرگانــان و ســپاهیان یونانــی و مقدونــی موجــب شــد تــا تفــاوت عمــدهای بــا شــهرهای
گذشــته داشــته باشــند .هــدف ایــن تحقیــق پاســخ بــه ایــن پرســشها اســت کــه سیاســت
شهرســازی ســلوکیان در ســرزمینهای مفتوحــه تابــع چــه عواملــی بــوده اســت و از ســوی دیگــر
ایــن سیاســت چــه تأثیــری بــر زندگــی مــردم ســاکن در ســرزمینهای مزبــور داشــت؟ دلیــل اصلــی
ســاخت شــهرهای جدید توســط دولت ســلوکی چه چیزی بوده اســت؟ با بررســی این سیاســت
بهنظــر میرســد بــا احــداث شــهرهای جدید مردم این شــهرها تحتتأثیــر اهداف دولت ســلوکی
قــرار میگرفتنــد .ایــن پژوهــش بـهروش کتابخانـهای و برمبنــای متــون مرجــع ،منابــع تاریخــی
و تحقیقــات صورتگرفتــه در ایــن زمینــه و نیــز بــا تحلیــل مطالــب بـهروش علمــی و اســتدالل
منطقــی مباحــث متناقــض مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفتــه اســت .یافتههــای تحقیــق
حاکــی از آن اســت کــه هــر چنــد ســلوکیان بــا هــدف ســلطهی اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی
و اشــاعهی هلنیســم اقــدام بــه شهرســازی در ســرزمینهای مفتوحــه نمودنــد ،امــا در درازمــدت
بهجــز در مــواردی انــدک بــه ایــن هــدف نرســیدند و میتــوان اذعــان داشــت کــه فرجــام آن بــرای
لوهــوای شــرقی
ســلوکیان موفقیتــی در پــی نداشــت .مــردم ایــن شــهرها هرگــز نتوانســتند حا 
خــود را فرامــوش کننــد و بــا مقاومــت در هم ـهی ابعــاد و همچنیــن میــل و عالق ـهی آنــان بــه
فرهنــگ بومــی و تجربیــات نیاکانشــان ،بعــداز گذشــت ســالها بــه حالــت اول خــود برگشــتند.
کلیدواژگان :سلوکیان ،مقدونیان ،شهرسازی ،ایران ،هلنیسم.
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مقدمه

پیدایــش شــهرها از آغــاز تــا بــه امــروز از عوامــل متعــددی تأثیــر پذیرفتــه اســت؛ عواملــی چــون
اقتصــاد ،فرهنــگ ،جمعیــت ،همچنیــن عوامــل محیطــی شــامل :آب ،هــوا ،ناهمواریهــای
طبیعــی و بهطورکلــی عناصــر زیس ـتطبیعی .ایــن عوامــل در چگونگــی شــکلگیری شــهرها
در تمــام ادوار ،مؤثــر بودهانــد.
اســکندر و ســپاهیان او ،در کمتــر از ده ســال ،نظامــی شاهنشــاهی را برانداختنــد و یــک
دســتگاه دیوانســاالری بینالمللــی را کــه بیــش از دویســت ســال فعالیــت داشــت درهــم
شکســتند (یارشــاطر .)18 :1387 ،اســکندر بعــد از فتــح ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه
بــرای حفــظ دســتاوردهای ایــن پیــروزی احتیــاج بــه مســتقر کــردن پادگانهــای نظامــی در
بیشــتر ســرزمینهای فتــح شــده دارد .همیــن مســأله او را واداشــت در قلمــرو خویــش بهویــژه
ایــاالت دورافتــادهی شــرقی کــه وصــول بــه آن نواحــی مســتلزم عبــور از بیابانهــای خشــک و
لمیــزرع بــود ،شــبکهی بزرگــی از شــهرهای نوبنیــاد احــداث کند .این شــهرها بیشــتر در مناطق
خــاوری ازجملــه شــرق ایــران ،آســیای میانــه و هندوســتان بــود .ایجــاد ایــن شــهرها در ایــران
بدینمنظــور انجــام گرفــت کــه مــردم بومــی ایــن مناطــق فرهنــگ یونانــی را فراگیرنــد و بــا ایــن
شــیوه جامعـهای یکپارچــه بــا افــکار و عقایــد یونانیان و مقدونیــان پدیــد آورنــد (Rostovtzeff,
 .)1941: 541بــا حملــهی اســکندر بــه ایــران و ســقوط امپراتــوری هخامنشــی ،مهاجــرت
یونانیــان و مقدونیــان بــه ایــران ُر خداد و عناصــر تــازهای در حیــات شــهری ایــران وارد شــده و
نوعــی درهمآمیختگــی در شهرســازی و شهرنشــینی ایرانــی و یونانــی ،هــم در ســاختار و هــم در
حیــات شــهری ایجــاد شــد و شــهرهایی بــا ماهیــت خودگــردان پــا بــه عرصـهی وجــود گذاشــتند
(اســماعیلی .)12 :1395 ،شــهرهایی کــه اســکندر در ایــران بنــا کــرد شــاید بتــوان گفــت،
روســتاهایی بودنــد بــرای اســکان ســپاهیان مقدونــی و یــا مهاجــران یونانــی واق ـعدر قلمــرو
پادشــاهی اســکندر ،کــه بعدهــا بــه دریافــت عنــوان و حــق «پولیــس» یــا «دولــت شــهر» نائــل
گشــتند ( .)Snyder, 1966: 77درواقــع یکــی از اقدامــات مهــم اســکندر و جانشــینانش ایجــاد
ً
یــک دســته شــهرها بــا یــک نــوع ادارهی جمهــوری ماننــد بــود .ایــن شــهرها نســبتا خودمختــار
بــوده و ســنایی داشــتند کــه امــور داخلــی آنهــا را تنظیــم میکــرد (هــوف.)8 :1374 ،
بدینگونــه ،شــهرهای جدیــد در جادههــای مهــم و سوقالجیشــی احــداث میشــد و
حلقـهی اتصــال و ارتبــاط بیــن ســاتراپیها بــود و در حقیقــت سیاســت شهرســازی اســکندر در
وهلـهی اول مبتنیبــر مقاصــد جنگــی بــود؛ زیــرا ،اســکندر بیشــتر از همه یک فاتــح جنگی بود
تــا یــک نظریهپــرداز اجتماعــی و اقتصــادی کــه طر حهایــی بــرای ادارهی امپراتــوری جهانــی
خــود داشــته باشــد .بنابرایــن ایجــاد شــهرها و پادگانهــای نظامــی بــرای او در درجـهی اول
بیشــتر بــرای مقاصــد نظامــی بــود َنــه اقتصــادی و دولتــی (ایوانــف و همــکاران.)122 :1359 ،
ایــن شــهرها بــرای اســکندر در حکــم زرادخانههــای انســانی و نظامــی بهشــمار میآمــد و از
طریــق ایجــاد ایــن پادگانهــا بیــن خــود و مقدونیــه پــل مطمئــن ارتباطــی بهوجــود آورده بود.
ایــن شــهرها بعــد از فــوت او تــا مدتهــا بهعنــوان پایگاهــی بــرای ســرکوب بومیــان محلــی
پابرجــا ماندنــد ()Bevan, 1884: 17؛ بنابرایــن شــهرها جــدا از وظایــف نظامــی کــه داشــتند،
بهعنــوان مراکــزی بــرای تحکیــم ســلطهی بیشــتر یونانیــان بــر ســرزمینهای فتحشــده
محســوب میشــدند (پیگولوســکایا و همــکاران .)21 :1354 ،اســکندر عالوهبــر سروســامان
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دادن بــه شــهرها و اقامتگاههــای موجــود ،در سراســر امپراتوریــش شــهرهایی تأســیس کــرد و
اغلــب نــام خــود را هماننــد اســکندریه مصــر بــر آن نهــاد (هــوف.)9 :1374 ،
از ســوی دیگــر ،بهدلیــل اینکــه جمعیــت مقدونیــه بهتنهایــی احتیــاج شــدید اســکندر
بــه نیــروی انســانی بــرای کشورگشــایی را برطــرف نمیکــرد ،در اســکندریه و یــک یــا چنــد شــهر
دیگــر کــه از آن بهفاصل ـهی ی ـکروز مســافتاند ،هفتهــزار َتــن بربــر و س ـههزار َتــن عملــه و
مــزدور بــرای جنگیــدن ســاکن شــدند .کورتیــوس هــم بــا دقــت و صحــت بیشــتر ،هفتهــزار
َتــن از ســربازان قدیمــی مقدونــی و تعــدادی از مزدبگیــران بیــکار را ذکــر میکنــد (گوتشــمید،
.)31 :1356
همــراه بــا اهــداف نظامــی کــه اســکندر در ســر میپرورانــد ،تأســیس ایــن شــهرها بهمــوازات
آن از لحــاظ بازرگانــی و تجــاری نیــز بــرای دنیــای غــرب بســیار پربــار بــود .ایــن مســأله باعــث
شــده بــود تــا بازرگانــان و تجــار یونانــی در زمینــهی آالت و ادوات نظامــی بهســمت شــرق
ایــران توجــه ویــژهای را مبــذول دارنــد (پیگولوســکایا و همــکاران.)49 :1354 ،
هــزاران نفــر از بازرگانــان و پیش ـهوران یونانــی بهامیــد ســود بیشــتر در ایــن مناطــق بــه
ایــن شــهرها مهاجــرت کردنــد و رشــتههای جدیــدی از فعالیتهــای صنعتــی و بازرگانــی را در
آن پدیــد آوردنــد و باعــث توســعهی مبــادالت بازرگانــی میــان ســرزمینهای شــرقی و یونانــی
شــدند ،و ایــن مســأله از دیــد اســکندر مؤثرتریــن شــیوه بــرای تحکیــم نیروهــای نظامــی بــا
اســتفاده از عوامــل اقتصــادی بــود کــه درنهایــت ســلطهی سیاســی را بــرای وی در برداشــت
(فــرای.)229 :1377 ،
اســکندر بــا احــداث شــهرهای جدیــد و اســکان هموطنانــش در ایــن شــهرها باعــث امتــزاج
دو فرهنــگ میشــد .مــردم غالــب و مغلــوب بــا همدیگــر مزاوجــت نمودنــد ،زبــان و خــط
یونانــی در کنــار زبــان آرامــی ب ـهکار میرفــت (آقاســی.)156 :1350 ،
ایــن مســأله توســط جانشــینان وی در ایــران ،یعنــی ســلوکیان نیــز تــداوم یافــت .دورهی
ســلوکی کــه ایــن مقالــه قصــد پرداختــن بــه آنرا دارد ،دورهی تلفیــق و ترکیــب دو فرهنــگ
شهرنشــینی و شهرســازی ایرانــی و یونانــی بــر ســرزمینهای تصرفشــده اســت .یکــی
از فعالیتهــای شهرســازی ســلوکیان احــداث شــهرها و شــهرکهای نوبنیــاد بــه ســبک
شهرســازی یونانــی و بــا اســتفاده از شــبکهی شــطرنجی «هیپودامــوس» بــوده کــه بهمنظــور
تحکیــم قــدرت و حفاظــت از قلمــرو حکومــت احــداث میشــدهاند .اینگونــه مراکــز شــهری،
کلنیهایــی نظامــی بودنــد کــه بیشــتر ســاکنان آنهــا را ســپاهیان یونانــی و مقدونــی تشــکیل
میدادنــد و در امتــداد راههــای مهــم سوقالجیشــی و بازرگانــی ســاخته میشــدند .شهرســازی
در ایــن دوره دو پیامــد داشــت :از نظــر اجتماعــی باعــث پیدایــش شــهرهایی گردیــد کــه حاصل
اســکان مهاجــران یونانــی بــود و از نظــر شهرســازی ،هلنیســتی شــدن شــیوهی شهرنشــینی را
بهدنبال داشــت .مشــخصهی اساســی این شــیوه ،ادارهی شــهرها بهصورت دولتشــهرهای
خودفرمــان بــود .یکــی دیگــر از اقدامــات ســلوکیان بازســازی مراکــز شــهری و روســتاهای کهــن
ایــران بــا اســتفاده از شــیوهی شهرســازی یونانــی اســت .آنــان در بیشــتر مــوارد ،بــه مرمــت و
بازســازی شــهرها و مراکــز ســکونتگاهی کهــن پرداختنــد و آنهــا را متناســب بــا خواســتههای
خــود تغییــر دادنــد .دورهی ســلوکی دورهی گــذار شهرســازی از ســبک بومی-ایرانــی ،بــه
شــیوهای ترکیبــی موســوم بــه پارســی-هلنی بــود کــه آثــار و شــواهد آن را در ســازمان فضایــی و
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شــکلگیری کالبــدی شــهر در نقــاط مختلــف کشــور نمایــان ســاخت .بنابرایــن ،ایــن مقالــه بــر
آن اســت تا شهرســازی و شهرنشــینی در دورهی ســلطهی ســلوکیان در ایران را بررســی نماید.
پرس ـشهای پژوهــش .1 :سیاســت شهرســازی دولــت ســلوکی در ســرزمینهای
مفتوحــه تابــع چــه عواملــی بــود و از ســوی دیگــر ایــن سیاســت چــه تأثیــری برزندگــی مــردم
ســاکن در ســرزمینهای مزبــور داشــت؟  .2دلیــل اصلــی ســاخت شــهرهای جدیــد توســط
دولــت ســلوکی چــه چیــزی بــوده اســت؟
فرضیــات پژوهــش -1 :بهنظــر میرســد عواملــی نظیــر اشــاعهی فرهنــگ هلنــی و
همچنیــن ســلطهی اقتصــادی و سیاســی در احــداث شــهرهای جدیــد در مناطــق مفتوحــه،
بهوســیلهی دولــت ســلوکی مؤثــر بودهانــد .ایــن سیاســت موجــب غالــب شــدن فرهنــگ
یونانیمآبــی یــا هلنیســم در تمامــی ابعــاد زندگــی مــردم در دورهی ســلوکی شــده اســت کــه
حتــی تــا دورهی پارتیــان نیــز تــداوم یافــت -2 .بهنظــر میرســد احــداث شــهرهای جدیــد در
مناطــق مختلــف ایــران ،تحتتأثیــر اهــداف سیاســی-نظامی دولــت ســلوکی و پادشــاهان آن
سلســله قــرار داشــته اســت و موجــب حفــظ قلمــرو آنهــا در برابــر تهاجمــات مختلــف میشــده
اســت.
روش تحقیــق :ایــن پژوهــش مــروری کتابخانــهای و اســنادی بــا تکیــه بــر منابــع
اصیــل و اولیـهی دورهی ســلوکی ،دربــارهی شــهر و شهرســازی دورهی ســلوکی اســت .بــرای
ای ـنکار ،ابتــدا ،منابــع و مقــاالت مرتبــط بــا متغیرهــای ایــن پژوهــش ،جم ـعآوری و ســپس
فیشبــرداری انجــام شــد .آنگاه بــا مقایسـهی فیشهــا و تطبیــق آنهــا بــا یکدیگــر ،مطالــب
گــردآوری شــده مــورد بررســی و بازبینــی قــرار گرفــت و در تدویــن بهتحلیــل مطالــب ب ـهروش
علمــی و بــا اســتدالل منطقــی پرداختــه شــد.

پیشینهی تحقیق

دیــودور سیســیلی ( 90ق.م 30 - .ق.م ).تاریخنــگار ایتالیایــی در کتــاب تاریــخ جهــان ســه
دورهی زمانــی را مــورد بررســی قــرار داده اســت .دورهی ســوم کــه کتابهــای هفدهــم تــا
چهلم را شــامل میشــود ،از مرگ اســکندر ( 323ق.م ).آغاز شــده تا زمان نویســنده را شــامل
میشــود .ایــن دوره بــه عصــر یونانیمآبــی (هلنیســم) معروف اســت .جغرافیای اســترابو (63
ق.م 24- .م).تاریخنــگار و جغرافـیدان یونانــی بــه تمــام اقــوام و کشــورهای شــناخته شــده
یونانیــان و رومیــان پرداختــه اســت .ایــن کتــاب ،منبــع گرانبهایــی بــرای کســب اطالعــات
دربــارهی اوضــاع جغرافیایــی دنیــای قدیــم اســت .مؤلــف در ایــن کتــاب نواحــی ایــران را
توصیــف کــرده و مطالــب مفیــدی دربــارهی فــات ایــران ،ســازمان اجتماعــی ،فرهنــگ
و تمــدن مردمانــی کــه در نواحــی مختلــف ایــران ســاکن بودهانــد ،نوشــته اســت .پلوتــارک
(127-46م).تاریخنــگار یونانــی حــدود  277کتــاب و رســاله نوشــته کــه از میــان آنهــا
حیــات مــردان نامــی بــه فارســی ترجمــه شــده اســت .این کتاب سرگذشــت ســرداران ،شــاهان
و فرمانروایانــی اســت کــه در روزگاران باســتان مشــهور بودهانــد .پلوتــارک در ایــن کتــاب بــه
ذکــر سرگذشــت ،فتــوح و حــوادث تاریخــی اکتفــا ننمــوده ،بلکــه خصوصیــات اخالقــی مردانــی
کــه منشــأ تحــوالت بزرگــی در دنیــای قدیــم بودهانــد را نیــز ،آورده اســت .ایزیــدور خاراکســی
مــورخ یونانــی قــرن دوم قبــل از میــاد ،در کتــاب ایســتگاههای پارتــی خویــش بهنــام برخــی

سیاست شهرسازی سلوکیان در سرزمینهای مفتوحه

شــهرهای ســاخته شــده توســط یونانیــان اشــاره دارد (ایزیــدور خاراکســی .)1390 ،حســن
پیرنیــا (مشــیرالدوله) در مجموع ـهی ایــران باســتان ،کتــاب ششــم تــا هشــتم بــه دورهی
مقدونــی و ســلوکی میپــردازد (پیرنیــا .)۱۳۴۵ ،رومــن گیرشــمن در ایــران از آغــاز تــا اســام
بهشــرح باست انشناســی تاریــخ و تمــدن ایرانــی پرداختــه اســت (گیرشــمن .)۱۳۷۲ ،فصــل
چهــارم ایــن کتــاب بــه اوضــاع ایــران پــس از روی کار آمــدن اســکندر و سلســلهی ســلوکیان
اســت .جلــد اول مجموعـهی کتابهــای ویــل دورانــت تحتعنــوان :مشــرق زمیــن گاهــواره
تمــدن بــه امپراتــوری ســلوکیان و هلنیســم در مشــرق زمیــن پرداختــه اســت (دورانــت،
 .)۱۳۶۵جورجینــا هرمــان در کتــاب تجدیــد حیــات هنــر و تمــدن در ایــران باســتان بــه
برخــی شــهرهای ســلوکی و نقشـههای منظــم و یکســان آنهــا اشــاره میکنــد .طبــق گفتـهی
وی شــهر مــرو توســط آنتیوخــوس اول ســاخته شــد کــه دارای نقشـهای مربــع و خیابانهــای
عمــود برهــم بــود .وی همچنیــن بــه شــهر دورااروپــوس بــا نقش ـهی شــطرنجی و آیخانــوم
افغانســتان بــه بخــش مهــم اداری آن اشــاره میکنــد (هرمــان()31-33 :1373 ،شــکلهای
 1و  .)2دیتریــش هــوف در مقال ـهای بــا عنــوان« :نظــری اجمالــی بــه پایتختهــای ایــران»،
قســمتی از آنرا بــه معرفــی شــهرهای اســکندر و جانشــینانش نظیــر ســلوکیه پایتخــت دولــت
ســلوکی پرداخــت کــه طبــق نظــر وی  600هــزار نفــر جمعیــت داشــته اســت و دارای ســنایی
مرکــب از َ 300تــن بــوده اســت .نقش ـهی شــهر یــک سیســتم مشـ ّـبک متشــکل از خیابانهــا
و بلوکهــای ســاختمانی بــه ابعــاد  70تــا  140متــر اســت و دو خیابــان اصلــی و مــوازی هــم در
امتــداد طــول شــهر بهســوی رودخانــه کشــیده شــده بــود .در خیابــان مرکــزی آن دو معبد ،یک
محــل تجمــع و بــازار بهچشــم میخــورد (هــوف .)10 :1374 ،نــادر میــر ســعیدی در «ســلوکیان
و اشــکانیان» بــه بررســی سلســله ســلوکیان و هلنیســم در شــهرهای ســلوکی پرداختــه اســت
(میرســعیدی .)۱۳۸۷ ،همچنیــن جلــد ســوم تاریــخ ایــران کمبریــج «از ســلوکیان تــا فروپاشــی
ساســانیان»به شهرســازی ســلوکیان و دالیــل ایجــاد شــهرها توســط آنــان در مناطقــی کــه
تصــرف کــرده بودنــد ،پرداختــه اســت و بــه شــهرهای نظیــر آیخانــوم و تاکســیال اشــاره نمــوده
اســت (اشــلومبرژه .)1380 ،درنهایــت جــا دارد تــا بــه مقالهی ســید اصغر محمودآبادی و ســید
محســن قائــم مقامــی (  )1388تحــت عنــوان« :بنیــاد شــهروندی در شــهر فرنگهــای ایــران
عهــد ســلوکی» و مقال ـهی «شــهرهای ســلوكیان در ســواحل خلیجفــارس و جنــوب ایــران»،
توســط حســن اســماعیلی ( )1395اشــاره شــود.
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شــکل  .1عکســی از شــهر مــرو بــا پــان منظــم
چهارگــوش در ترکمنســتان بهعنــوان یکــی از
شــهرهای ســلوکی (https: //en.wikipedia.
.)org/wiki/Merv

شهرسازی سلوکیها

ســلوکیان بــرای حفــظ خــود در برابــر ایرانیــان کــه اکثریــت جمعیــت را تشــکیل میدادنــد در
بخشهــای وســیعی از متصرفــات خــود شــهرهای جدیــدی تأســیس و یــا برخــی شــهرهای
قدیمــی را نیــز تجدیــد بنــا کردنــد و بــه اینترتیــب قلمــرو نخســت ســلطهی خــود ،بهخصــوص
ایــران را از شــبکهای از اقامتگاههــا پوشــاندند (میرســعیدی.)62 :1382 ،
ســلوکوس اول کــوچدادن اهالــی یونانــی بهطــرف شــرق کــه از طــرف اســکندر آغــاز شــده
بــود ،را ادامــه داد .بههمیــن جهــت بیــش از  60شــهر بنــا بــه گفتـهی آپ پیــان ،مــورخ یونانــی
قــرن دوم میــادی( ،پیرنیــا )2063 :1345 ،یــا بهقولــی  75شــهر (گوتشــمید)58 :1356 ،
بههمــت او ایجــاد گردیــد .ایــن شــهرها گاهــی بــه آنها اســامی شــهرهای یونانی داده میشــد

شــکل  .2پــان نقشـهی شــطرنجی و شــبکههای
منظــم یکســان در شــهر دورااروپــوس (https:
_//de.wikipedia.org/wiki/Datei: Dura
.)europos_plan.jpg
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و گاهــی ســلوکوس بهنــام فتــوح خــود نامــی برای این شــهرها انتخــاب میکرد .ســلوکوس اول
بانــی دو پایتخــت اســت ،ســلوکیه در ســاحل دجلــه کــه بابــل را از اعتبــار انداخــت و انطاکیــه
ن ِتــس در ســوریه (گیرشــمن .)255 :1372 ،جمعیــت ســلوکیهی دجلــه در
در ســاحل اورو 
ن ِتــس در محلــی بنــا
زمــان شــکوفایی بــه  600هــزار نفــر میرســید .انطاکیــه در کنــار رود اورو 
شــد کــه َنهچنــدان دور از مصــب آن رود کــه بــرای رفــت و آمــد کشــتیها نامناســب باشــد و
ً
ضمنــا در فاصلـهای باشــد کــه از حمــات دریایــی مصــون بمانــد .ایــن شــهر بعدهــا بــا معابــد،
بناهــا ،تماشــاخانهها ژیمناســیومها ،ورزشــگاهها ،باغهــای گل ،بولوارهــای خوشمنظــره
و پارکهــای زیبایــی ماننــد :پــارک دافنــه بــا ســرخسها ،درختهــای غــار ،چشمهســارها و
فوارههــای زیبایــش در سراســر یونــان شــهرتیافت (دورانــت.)642-641 / 2 :1365 ،
َ
پــس از ســلوکوس اول پســرش آنتیوخــوس اول از زن ایرانــی او ،اپامـهآ بــه تخــت ســلطنت
نشســت .او بعــد از اســتقرار حکومــت ،شــهری را در واحــهی مــرو تجدیــد بنــا کــرد و آنرا
«انطاکیــه» (آنتیوخیــا) نامیــد .محیــط ایــن شــهر حــدود  13کیلومتــر بــود .وی همچنیــن ایــن
واحــه را بــا کشــیدن حصــاری بهطــول  27/5کیلومتــر در برابــر حمــات بیابانگــردان اســتوار
ســاخت .او دو شــهر بهنــام «اســکندریه» (الکســاندروپولیس) ،یکــی در خجنــد و دیگــری در
ترمــذ تأســیس کــرد (میرســعیدی .)15 :1387 ،شــهر الئودیســیه در قســمت شــرقی پارســه را
احــداث نمــود .مرگیــان (مــرو) را بــا دیــواری بهطــول یکهــزار و پانصــد اســتادیوم (واحــد طــول
ســلوکی) محصــور کــرد و در همــان مقــام در ملتقــای رود مرغــاب و زوتالس ،شــهر مخروبـهای را
بهنــام «ســوریانا» تجدیــد بنــا کــرد و بــه آن نــام تــازهی «انطاکیــه» داد .محیــط ایــن شــهر جدید
در حــدود  170اســتادیوم ( 12کیلومتــر) بــود .وی همچنیــن در هــرات (آرییــا) شــهر ســوتیرا
و ســردارش شــهر آخائیــا را بنــا نهــاد .پایتختهــای قدیمــی آرتاکابانــه و اســکندریه در کنــار
رود آریــوس (هریــرود فعلــی) دارای حصارهایــی بهطــول  35اســتادیوم ( 9کیلومتــر) شــدند
(گوتشــمید.)60 :1356 ،
آنتیوخــوس ســوم (کبیــر) 187-223( ،ق.م ).پــس از بــه اطاعــت درآوردن شــهرهای
یونانــی ،بهطــرف ایــران حرکــت کــرد تــا تســط خــود را در ممالــک آن -کــه بهتصــرف پارتیــان
درآمــده بودنــد -برقــرار کنــد .او بــه پــارت لشــکر کشــید و اردوان شــاه پــارت عقــب نشســت.او،
هکاتومپولیــس (صــددروازه) را تســخیر کــرده و تأسیســاتی در آنجــا ســاخت ،ســپس بهطــرف
گــرگان رفــت و شــهر س ـی َرنکس را گرفتــه و آنرا بازســازی نمــود .ســپس بهطــرف هنــد رانــد و
ـوفاگازنوس» ،عهــد َمـ ّـودت بســته و بهطــرف خلیجپــارس برگشــت.
در آنجــا بــا پادشــاه هنــد «سـ
ِ
پــس از ورود بــه جزیــرهی بحریــن اصالحاتــی در آنجــا انجــام و بعــد به ســوریه برگشــت (پیرنیا،
 .)2080 :1345او همچنیــن ســاتراپی ِمســنه (مســیان) را بــا پایتخــت جدیــدش آنتیوخیــا
بــه یکــی از اهالــی بومــی بهنــام «هوسپائوســینس» فرزنــد ســاگدودوناکوس داد .چــون اقــدام
آنتیوخــوس در کار تحکیــم شــهر آنتیوخیــا اساســی نبــود و همچــون بنــای اســکندر در اثــر
ســیل و طغیــان آب از بیــن رفــت ،او شــهر را برفــراز یــک تپ ـهی مصنوعــی دوبــاره ســاخت و
ســدهایی در اطــراف آن کشــید تــا در روز مبــادا محافظــش باشــد .این بنای جدیــد را «خاراکس
هوسپائوســینس» نامیدنــد 1کــه مرکــز تجــاری ُپــر رونقــی شــد و پایتخــت حکومتــی گردیــد کــه
متحمــل اســت پــس از مــرگ آنتیوخــوس مســتقل شــده باشــد (گوتشــمید.)82-81 :1356 ،
آنتیوخــوس چهــارم ( 163-175ق.م ).ملقــب بــه «اپیفانــس» ،شــهرهای جدیــد بنــا
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میکــرد و شــهرهای قدیمــی را از نــو میســاخت ،شــمار شــهرهایی کــه نامهــای انطاکیــه،
ســلوکیه و اپیفانیــا داشــتند ،در جاهــای گوناگــون و در مناطقــی کــه توســط وی فتــح شــده
بــود ،ثبــت شــدند (الچیبگیــان.)85 :1382 ،
بدینترتیــب ،ســلوکیان شــبکهی وســیعی از اقامتگاههــا را بهوجــود آوردنــد .مؤسســات
اخیــر بهمنظــور دفــاع کشــور ضــد بدویــان -چنانکــه در بلــخ -یــا بهجهــت مراقبــت ســکنهی
ً
فتنهجــو مخصوصــا اهالــی مــاد ایجــاد میشــد .تعــداد زیــادی از ایــن شــهرها در طــول جــادهی
بــزرگ نظامــی ،شــریان اصلــی شاهنشــاهی کــه جــادهی هزارســالهی کرمانشــاه بــه همــدان
از آن میگذشــت ،احــداث شــدند .نواحــی حاصلخیــز نیــز توجــه آنــان را بهخــود جلــب کــرد،
ً
ً
مخصوصــا مثلثــی کــه بیــن کرمانشــاه ،همــدان و بروجــرد واقــع اســت و از زمینهــای کامــا
مشــروب بهشــمار میرفــت .در دشــت کرمانشــاه ،در دینــور و کنــگاور نیــز مؤسســات یونانــی
بنــا شــد (گیرشــمن.)262 :1372 ،

شکل عمومی ساختار شهرها در دورهی سلوکیان

منابــع یونانــی و التینــی نشــان میدهنــد کــه ســلوکیان بهمنظــور یونانــی کــردن ســرزمینهای
شــرق و گســترش تمــدن هلنــی شــهرهای نوبنیــاد متعــددی بنــا کردنــد .این شــهرها بهعنوان
مراکــز فرمانروایــی یونانیــان و مقدونیــان از اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــود .بهنظــر میرســد
کــه غالــب ایــن شــهرها در شــرق ایــران و بهمنظــور ایجــاد مراکــز نظامــی و بهجــای پادگانهای
هخامنشــیان بنــا شــده بــود .بررســی منابــع یهــودی نیــز آ گاهیهایــی در زمینـهی شــهرهای
ســاحلی ســوریه و فنیقیــه بهدســت میدهــد (فــرای.)218 :1373 ،
ســلوکیان بــا اســتفاده از طر حهــای یونانــی دربــارهی شــهر و ترکیــب آن بــا ســنتهای
ً
کهــن مشــرق زمیــن آمیــزهای هنری-سیاســی بهوجــود آوردنــد .طــرح ایــن شــهرها غالبــا
ً
بهصــورت مربــع بــا خیابانهــای عمــود برهــم بــود .شــهرهای ســلوکی معمــوال دارای بــازار،
ورزشــگاه و ســالن تئاتــر بــود و در آن ســنتهای یونانــی حفــظ میشــد .در اوایــل ســدهی
بیســتم ،یکــی از ایــن گونــه شــهرها بــا مجموعـهای از ســالن تئاتــر و ورزشــگاه در بابــل کشــف
شــد .ایــن شــهر از آجــر ســاخته شــده و ردیــف صندلیهــای تئاتــر آن بهشــکل نیمدایــره و روبــه
صحنــه ســاخته شــده اســت .قســمت جلــو صحنــه بــا نقــوش برجســته گچــی تزئیــن شــده
اســت (جعفریدهقــی.)143 :1391 ،
شــهرهای ایــن دوره نســبت بــه دورههــای قبــل بهداشــت بهتــری دارنــد .ســرعت در
ارتباطــات و حمــل و نقــل بــه عالیتریــن درجـهی خــود رســید و راههــای بــزرگ بیــن قــارهای
ابریشــم و ادویــه کــه دولــت مالــک آنهــا بــود هــم در ایــن دوره شــکل گرفتنــد .در ایــن دوره
بــرای اولینبــار مفهــوم میــدان شــکل میگیــرد .میــدان ،چشـماندازی بــرای نمایــان ســاختن
قــدرت و اعتبــار دولــت ســلوکی اســت .مقیــاس انســانی بــرای طراحــی معابــر و منــازل مبنــا قــرار
گرفــت .در کنــار آن بــازار کانــون زندگــی شــهری یونانــی و وجــه مشــخصهی اصلــی شــهرهای
یونانـ�ی نقشـ�هدار در مکانهایـ�ی نظیـ�ر دورااروپـ�وس و سـ�لوکیه بهچشـ�م میخـ�ورد( (�Mum
ford, 1961: 68؛ هرمــان.) 32 :1373 ،
شــهرهای پارســی-هلنی براســاس نزدیکــی بــه راههــای اصلــی ،نزدیکــی بــه قــاع نظامــی
یــا شــهرهای قدیــم و بــا توجــه بــه اهمیــت سوقالجیشــی ،مکانیابــی شــده بودنــد .شــهرهای
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ســلوکی بــا توجــه بــه ریشـهی یونانــی مرکــز عمــدهی دادوســتد و تجــارت و باتوجه به ریشـهی
پارســی بــه گســترش روابــط بازرگانــی و صنعتــی بــا روســتاهای تحتنفــوذ میپرداختند و شــهر
بــه مجموعــه قلعـهی شــهر و روســتاهای بههــم پیوســته اطــاق میشــد .ســازمان فضایــی-
کالبدی شــهرهای ســبک پارســی-هلنی ،مانند طرح عهد کالســیک« ،هیپودام» و شــبکهی
معابــر شــطرنجی و بــا مقیــاس انســانی بــوده اســت .میــدان ،ماننـ ِـد «آ گــورا» مرکــز مبــادالت
فرهنگــی ،تجــاری و اداری و تجلــیگاه کالبــدی دو فلســفهی یونانــی و ایرانــی محســوب
میگشــت.
نــام «هیپــودام» کــه از «هیپوداموس» معمار اهل میلتوس در ســدهی پنجم قبل از میالد
گرفتــه شــده بــود ،بــه شــهرهایی بــا طــرح «شــطرنجی» اطــاق میگردید کــه از شــبکهی درهم
فشــردهی خیابانهایــی تشــکیل میشــد و یکدیگــر را بــا زاویــهی قائمــه قطــع میکردنــد.
اصــل ســازماندهندهی اصلــی نقش ـهی هیپــودام میــدان بــود کــه در مرکــز قــرار میگرفــت و
بهراحتــی بــرای شــهروندان از همهجهــات قابــل دسترســی بــود .میادیــن فضایــی بــرای مکث
و ســکون بودنــد ،در قلمــرو فضاهــای عمومــی توســعه یافتهانــد .محوطــهی میدانهــای
تجــاری ،زمینهــای رژهی نظامــی ،میدانهــای تشــریفات ،میدانهــای برابــر معابــد و
مراکــز حکومتــی شــهری ،صحنهــای مذهبــی و زیارتگاههــا وجــود داشــتند (خوشــنویس،
 104 :1385و  .)106کریــر نیــز اعتقــاد دارد کــه :میــدان اولیــن عرصـهی عمومــی بــود کــه برای
اســتفاده از فضاهــای شــهری ب ـهکار میرفــت و از تجمــع خانههــا دراطــراف فضــای بــاز و در
جلــو معابــد بهوجــود میآمــد کــه تجمــع نیایشــگران زیــادی را در فضــای بیرونــی معابــد ممکن
میســاخت (.)17 :1375
بدینگونــه ،عناصــر شــهری در شــهرهای ســلوکی متشــکل از معابــد و ســاختمانهای
ً
خصوصــی و عمومــی بــود .فضاهــای عمومــی غیــر از معابــد ،معمــوال عبارتبودنــد از :آ گــورا
یــا میــدان شــهر کــه مرکــز زندگــی اجتماعــی و فعالیتهــای شــهری بــود .در اطــراف یــا نزدیــک
میــدان رواقهــای ســتوندار ،معابــد ،ســاختمانهای اداری و عمومــی ،بازارهــا ،اماکــن
تفریحــی و بناهــای یادبــود قــرار میگرفتنــد .ســاختمان شــورا و یــک محل مالقات سرپوشــیده
نیــز وجــود داشــت کــه بــرای تشــکیل جلســات از آنهــا اســتفاده میشــد .شــکل عمومــی بنــا
چهارگــوش بــود (گروتــر.)143 :1375 ،

انواع شهر در دورهی سلوکی

دورهی ســلوکی ،دورهی تجربــهی بــزرگ تاریخــی و بنیانگــذاری شــهرهای خــود فرمــان
بــه ســبک شــهرهای یونانــی و رشــد شــتابان شهرنشــینی در ایــران اســت (دیاکونــف:1351 ،
ـهرهای خودفرمــان بهچنــد شــکل دیــده میشــوند؛ یکــی ،شــهرهایی بودنــد
 .)72ایــن شـ
ِ
ً
کــه قبــا وجــود داشــتند و یونانیهــا بــه توســعه و ترقــی آنهــا پرداختنــد و بــه آنهــا زندگــی
دوبــارهی شــهری دادنــد .دوم ،بــه پیــروی از اســکندر شــهرهای جدیــدی کــه مراکــز اقامــت
مهاجریــن بــود ،بنــا شــدند .ایــن شــهرها نمونـ ه بهدســت بومیــان مـیداد تــا ســاختمانهایی
بــه ســبک یونانــی بنــا کننــد .عالوهبــر آن ســلوکیها روســتاهایی را کــه مســتعد بــرای شــهر
شــدن تشــخیص میدادنــد و یــا شــهرهای کوچــک را نیــز توســعه میدادنــد و اطــراف آن
حصــاری میکشــیدند و بــه مرکــز و اهالــی شــهر حقــوق دولتشــهر را میدادنــد .نــوع چهــارم،

سیاست شهرسازی سلوکیان در سرزمینهای مفتوحه

برخــی کلنیهــای نظامــی بودنــد کــه از حقــوق و مزایــای پولیــس برخــوردار شــده و منزلــت
شــهری کســب میکردنــد .براســاس مــدارک تاریخــی نظیــر کتابهــای مورخــان رومــی
(پلوتــارک و ایزیــدور خاراکســی) و همچنیــن یافتههــای باست انشناســی ،شــاید بتــوان یــک
تقســیمبندی کلــی بــرای شهرنشــینی ایــن دوره براســاس نحــوهی ســاخت و کاربــری آن
بـهکار بــرد .بــر همیــن اســاس ،ســکونتگاههای شــهری در ایــن دوره را بــه چهــار گــروه قابــل
تقســیم اســت:
ً
-1شــهرهای نوســاز احــداث شــده توســط ســلوکیها ،نظیــر شــهر مــرو و ســلوکیه کــه تقریبــا
پیریــزی  75شــهر را بــه ســلوکوس اول ( 358-381ق.م).نســبت میدهنــد (شــکل .)3
 -2شــهرهای قدیـ ِـم ایرانــی تغییریافتــه ماننــد شــهر شــوش کــه از حیــث ســاخت بناهــای
عمومــی ماننــد تماشــاخانه و ورزشــگاه و غیــره مــورد توجــه یونانیــان بــوده اســت (هــوف،
.)10 :1374
 -3روســتاهای بــزرگ یــا شــهرکهایی کــه تبدیــل بــه شــهر شــده اســت .هماننــد شــهر
بغســتانه در غــرب ایــران (بیســتون کنونــی) کــه ایزیــدور خاراکســی از آن نامبــرده اســت
(ایزیــدور خاراکســی )17 :1390 ،و هماکنــون مجســمه هرکــول در آن دیــده میشــود.
 -4کلنیهای نظامی که با ترقی عنوان «پولیس» میگرفتند.
براســاس کتابهــای مورخــان رومــی (پلوتــارک و ایزیــدور خاراکســی) و همچنیــن
یافتههــای باست انشناســی میتــوان بــرای شــهرهای دورهی ســلوکی براســاس کاربــری
تقســیمبندی قائــل شــد .از انــواع شــهرها در دورهی ســلوکی میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره
کــرد:

شهرهایی با کاربردهای مختلف

 -1شــهرهای نظامــی :ســلوکیان بــرای حفــظ خــود در برابــر ایرانیــان کــه بیشــترین جمعیــت
امپراتــوری آنــان را تشــکیل میدادنــد و نیــز بهمنظــور دفــاع کشــور ضــد بدویــان -در بلــخ-
ً
یــا بهجهــت مراقبــت ســکنهی فتنهجــو -مخصوصــا اهالــی مــاد( -گیرشــمن)262 :1372 ،
در بخشهــای وســیعی از متصرفــات خــود شــهرهای جدیــد بهصــورت مهاجرنشــین نظامــی
بــرای اســکان یونانیــان و مقدونیــان تأســیس کردنــد (میرســعیدی 20 :1387 ،و )21؛ اگرچــه
در برخــی از آنهــا ،بهویــژه مهاجرنشــینهای شــرقی ،عــدهای از اهالــی بومــی نیــز حضــور
داشــتند کــه از بازمانــدگان جنــگاوران ایرانــی بودند که در ســپاه اســکندر خدمت کــرده بودند.
ایــن مهاجرنشــینها در اکثــر مــوارد بهنــام شــهر یــا محلــی در مقدونیــه کــه بیشــتر ســاکنان
آن منطقــه را تشــکیل میدادنــد ،نامیــده میشــدند .همچنیــن در آنهــا ،پادگانــی یونانــی از
ســوی دولــت مرکــزی مســتقر بــود تــا ســاکنان یونانــی بههنــگام خطــر بتواننــد بــه آنجــا پنــاه
ببرنــد؛ عالوهبــر آن ،در صــورت بــروز خطــر نظامــی بــرای پادشــاهی از ســوی پولیسهــا ،ایــن
پادگانهــا بــه مقابلــه بــا پولیسهــا وارد عمــل میشــدند.
برخــی از مهاجرنشــینهای نظامــی کــه از لحــاظ اقتصــادی در شــرایط مســاعدی قــرار
داشــتند و موقعیتشــان از لحــاظ توســعهی بازرگانــی مناســب بــود بهســرعت ترقــی کــرده
بهصــورت شــهر درمیآمدنــد و از طــرف دولــت ســلوکی عنــوان پولیــس دریافــت میکردنــد .در
اراضــی شــاهی پادشــاهان ســلوکی ،مهاجــر نشــینهای نظامــی مســتقر میشــدند و از ســاکنان
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آنهــا قــوای پیادهنظــام «فاالنکــس» کــه اســاس ســپاه ســلوکی را تشــکیل م ـیداد ،بهوجــود
میآمــد (همــان.)23 :
ســلوکیها عالوهبــر احــداث شــهرها و ســاکن نمــودن یونانیهــا در آنهــا ،مســتعمرات
نظامــی هــم میســاختند .ایــن مســتعمرههای نظامــی متفــرق و پراکنــده نبــود ،بلکــه در
جاهایــی جمــع بودنــد و صــورت و شــکل شــهر را داشــتند .بعضــی اوقــات مهاجریــن نظامــی را
در شــهری کــه وجــود داشــت ،جمــع میکردنــد و در اینصــورت اینهــا طبق ـهای از ســاکنان
شــهر بهشــمار میرفتنــد و زمینهــای آنهــا جــزو اراضــی شــهری محســوب میشــد .گاهــی
هــم دهــات نظامــی بهتدریــج بــا طــول زمــان مبــدل بــه شــهر میشــدند و میتــوان گفــت ،کــه
شــهرهای نظامــی بســیاری در ابتــدا دهــات بودنــد (پیرنیــا.)2116 :1345 ،
بدینگونــه ،شــبکهای از شــهرهای نظامــی مقدونــی ،ایــران را از ســیر دریــا تــا خلیجفــارس
پوشــانده بــود و قلمــرو ســلوکی را بههــم پیوســته نگهمیداشــت .ایــن شــهرهای نظامــی
ً
معمــوال در اراضــی شــاهی و در محلــی ســاخته میشــد کــه دفــاع از آن آســان باشــد؛ بهطــور مثــال
در آیخانــم ،بــر کــران آمودریــا (جیحــون) ،کوچنشــین در محلــی بنــا شــده بــود کــه از دو ســو
پشــت بــه رودخانــه داشــت و در جانــب ســوم آن ،تپ ـهای قــرار داشــت کــه که ـندژ آن شــده
بــود (یارشــاطر( ،)107 :1387 ،شــکل  .)4بــا تکامــل دولــت ســلوکیان در ایــران و گســترش
مهاجرنشــینها ،اراضــی شــاهی در اطــراف شــهرهای بــزرگ مرکــز پیدایــش کلنیهــا شــدند و
چــون اســاس دولــت ســلوکی تصــرف مناطــق شــرق بــا اســتفاده از حومـهی نظامــی بــوده ایــن
کلنیهــا پیشــرفت بیشــتری کردنــد (دیاکونــف .)21 :1351 ،ایــن مهاجــران ســهمی از زمیــن
متعلــق بــه شــاه (کلــر) را دریافــت میکردنــد و در مقابــل آن موظــف بــه انجــام خدمــت نظامــی
بــرای پادشــاه بودنــد (رحمانــی .)586 :1392 ،زمینهاییکــه در اطــراف کلنیهــا به مهاجران
داده میشــد بهصــورت موروثــی بــه بازماندگانــش تعلــق میگرفــت (فــرای.)223 :1377 ،
افــراد ایــن کلنیهــا نظامیانــی بودنــد کــه اســاس ارتــش ســلوکی را تشــکیل میدادنــد
ً
و بــه آنــان «فاالنــژ» میگفتنــد .ظاهــرا افــراد ایــن کلنیهــا بهطــور یکدســت از یونانیــان و
مقدونیــان نبودنــد .بلکــه عــدهای از افــراد محلــی هــم در ایــن کلنیهــا وجــود داشــتند کــه
بازمانــدگان جنــگاوران پارســی بودنــد و در گذشــته در ارتــش اســکندر خدمــت کــرده بودنــد
(فاروقــی.)81 :1363 ،
ســلوکیان ،برخــی کلنیهــای نظامــی کــه از حقــوق و مزایــای پولیــس برخــوردار شــده و
منزلــت شــهری مییافتنــد ،را بهشــهر تبدیــل میکردنــد و نظامیــان را آنجــا آورده تــا بــرای
درگیــری احتمالــی بــا مــردم شــهرهای متصرفــی آمــاده باشــند (پیگولوســکایا.)43 :1354 ،
 -2شــهرهای بازرگانی-تولیــدی :منظــور از شــهرهای بازرگانی-تولیــدی شــهرهایی
هســتند کــه بخــش مهمــی از نیــروی کار در آنهــا صــرف تولیــد و تجــارت صنایــع میشــود.
ســواحل خلیجفــارس از مراکــز مهــم بازرگانــی در جهــان آنروز بهشــمار میرفــت و راه تجــاری
بیــن شــوش و هندوســتان بــود .در عهــد ســلوکیان حداقــل  9شــهر در همیــن نواحــی بنــا شــد.
در پــی رونــق برخــی از رشــتههای صنایعدســتی ،ماننــد :پارچهبافــی و فلــزکاری ،تعــداد
شــهرهای تولیدی-بازرگانــی در ایــن منطقــه روبــه افزایــش نهــاد .ســلوکیان شــهر انطاکیـهی
پــارس (بوشــهر کنونــی) را در ســواحل خلیجفــارس بههمیــن منظــور و توســعهی تجــارت از
راه دریــا احــداث کردنــد .شــهرهاییکه در ایــن منطقــه احــداث میشــدند در بــدو امــر دچــار
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تغییــرات زیــادی در زمین ـهی تجــارت و تولیــد شــدند .شــهرهای بازرگانی-تولیــدی ســلوکی
شــهرهایی بــا تشــکیالت قــوی بودنــد کــه شــاه انحصارهــای محصــوالت یــا کارخانههــا را
در دســت داشــت (گیرشــمن .)281 :1372 ،از دیگــر ســاختههای یونانیــان در فیلکــه یــا
ایــکاروس بهدســت آمــده کــه جزیــرهی کوچکــی در خلیجفــارس اســت؛ در آن کتیبــهای
از شــاهان ســلوکی بههمــراه یکســری آثــار معمــاری و بــا گنجین ـهای از ســکهها کــه تاریــخ
ضــرب آنهــا بــه نیم ـهی دوم ســده ســوم قبــل از میــاد میرســد (اشــلومبرژه-498 :1380 ،
 .)497همچنیــن بررس ـیهای باستانشناســی صورتگرفتــه در جزیــرهی قشــم نیــز بیانگــر
افزایــش چش ـمگیر محوطههــای حوض ـهی خلیجفــارس ،در دورههــای پــس از هخامنشــی
بــوده اســت (خســروزاده.)۹۶ :۱۳۹۲ ،
در ایــن شــهرها ،نظــام پولــی یکســانی وجــود داشــت و تنهــا ســکههای شــاهی ،پــول رایــج
و قانونــی بهشــمار میرفتنــد .نقــرهی خارجــی نیــز بهصــورت شــمش بــرای معاملــه در گــردش
بــود .واحــد اصلــی ســکهی ســیمین  4دراخمــی بــود که حــدود  17گرم وزن داشــت (یارشــاطر،
 .)110 :1387رواج پــول در شــهرهای ســلوکی عاملــی مؤثــر در توســعهی تجــارت خارجــی
ســلوکیان محســوب میشــد .شــاهان ســلوکی بــا  3فلــز :طــا ،نقــره و مــس ،ســکه میزدنــد.
ســکهی طــا تــا نیم ـهی دوم قــرن ســوم قبــل از میــاد پیوســته ضــرب میشــد ،امــا پــس از
آن ضــرب ســکهی طــا در شــهرها متوقــف و تنهــا گـهگاه و در مواقــع خــاص ســلوکیان متأخــر
ضــرب آنرا از ســر گرفتنــد (میرســعیدی.)44 :1387 ،
 -3شــهرهای کشــاورزی-تولیدی :یونانیــان مهاجــرت داده شــده بــه شــهرهای
نوبنیــاد ســلوکی کــه بــرای کشــاورزی آمــده بودنــد ،قطعــه زمینهایــی را در اطــراف شــهر
ً
میگرفتنــد و در قبــال آن ملــزم بــه انجــام خدمــات نظامــی میشــدند .ایــن شــهرها رســما
خودگــردان بودنــد .زمیـنداران در شــهر زندگــی میکردنــدَ ،نــه در روســتای بیدفاع .ســلوکیان
ً
عمومــا کشــاورزی را ترویــج و تشــویق میکردنــد .کشــاورزانی کــه در زمینهــای بایــر درخــت
مینشــاندند را مالــک موروثــی آن زمینهــا میســاختند (یارشــاطر 107 :1387 ،و .)110
بــرای ایــن منظــور ،آنهــا ســرزمینهای حاصلخیــز و در عینحــال دارای اهمیــت
سوقالجیشــی را بــرای ایجــاد شــهرهای جدیــد انتخــاب میکردنــد ،تــا بــه کشــاورزی در ایــن
شــهرها و بهدنبــال آن تجــارت و بازرگانــی بپردازنــد (اشــرف .)1353 ،شــهرهایی که ســلوکیان
ً
در ســوریه و بینالنهریــن و ایــران احــداث کردنــد ،تقریبــا ماننــد شــهرهای یونانــی بــود و ایــن
شــهرها بــه ســرزمینهای وســیعی در اطــراف خــود نیازمنــد بودنــد .در زمینهــای اطــراف
شــهر ،کشــاورزی انجــام میشــد و آذوقـهی مــردم شــهر و روســتا بهوســیلهی همیــن زمینهــا
تأمیــن میگشــت.
معابــد هــم دارای زمینهایــی بودنــد کــه عــدهی زیــادی از کشــاورزان بــرای تهیــهی
آذوقــه در آن معابــد کار میکردنــد (گیرشــمن.)266-265 :1372 ،
بدینگونــه ،زمینهــای کشــاورزی در شــهرهای نوبنیــاد ســلوکی بــه دو دســته تقســیم
میشــدند-1 :زمینهــای شــاهی -2 ،زمینهــای شــهری.
زمینهــای شــاهی بســیار وســیع بودنــد و بیشــتر زمینهــای کشــور جــزو ایــن زمینهــا
بهحســاب میآمدنــد؛ نصــف ایــن زمینهــای شــاهی را روســتاییان کشــت و زرع میکردنــد و
مجبــور بودنــد کــه مالیــات نقــدی و جنســی در قبــال آن به پادشــاه بپردازند .وضع کشــاورزانی
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کــه در زمینهــای شــهری کار میکردنــد تاحــدودی بهتــر از آنهایــی بــود کــه در زمینهــای
متعلــق بــه پادشــاه یــا معابــد کار میکردنــد و همیــن امــر موجــب رونــق بیشــتر شــهرهایی شــد
کــه در آنهــا کشــاورزی در زمینهــای شــهری انجــام میگرفــت.
روســتاییان در زمینهــای شــهری کــه در آن کشــاورزی میکردنــد ،بهنوعــی وابســتهی
بــه آن امــاک محســوب میشــدند .ایــن کشــاورزان بــا نظــارت عمــال ســلوکی زمینهــا را
زهکشــی و بــه اینترتیــب زمینهــای وســیعتری را زیرکشــت میبردنــد .در زمینهــای اطــراف
شــهرهای ســلوکی کشــاورزی رونــق داشــت و همیــن مســئله باعــث توســعهی اجتماعــات
شــهری گردیــد و بعضــی از ایــن زمینهــا بهصــورت دهکدههایــی کــه نوعــی اســتقالل داخلــی
داشــتند ،در میآمدنــد (گیرشــمن.)263 :1372 ،
در این دوره ،ســه دورهی برداشــت ســالیانه انجام میشــد و روشهای جدید در آبیاری،
احــداث جنگلهــا و پــرورش میوههــا و آبادانیهــا باغهــا بـهکار گرفتــه شــد .زمینهــای بــزرگ
بــه شــاه ،اعضــای خانــدان ســلطنت ،درباریــان ،ســرداران و مالــکان بــزرگ یونانــی ،مقدونــی
و ایرانــی تعلــق داشــت و د واقــع کشــاورزان بــرای آنــان در ایــن زمینهــا کار میکردنــد .مقــدار
معینــی زمیــن بــه هــر کشــاورز اختصــاص مییافــت کــه بــه آن «کلــروس» میگفتنــد و ایــن
زمیــن در صــورت مــرگ کشــاورز بــه بازماندگانــش تعلــق میگرفــت و گیرنــدهی یکلــروس ملــزم
بــه انجــام خدمــت نظــام بــود (میرســعیدی.)38 :1387 ،
بهطورکلــی ،در ایــن دوره تحــوالت چشــمگیری در کشــاورزی بهوقــوع پیوســت .کاربــرد
روشهــای جدیــد در کشــاورزی ،بــاغداری ،توزیــع زمینهــای آمــاده بــرای کشــت بیــن
عــدهای از شــهروندان و روســتاییان و انتظامهــا و مقرراتــی کــه کمابیــش بهنفــع بخشــی
از روســتاییان بــود ،موجــب پیشــرفت کشــاورزی شــد .ســلوکیان بــا انتخــاب ســرزمینهای
حاصلخیــز بــرای احــداث شــهرها کشــاورزی را رونــق دادنــد و بــا ایجــاد امنیــت در راههــای
تجــاری بــه گســترش بازرگانی بهواســطهی کشــاورزی پیشــرفته پرداختنــد (اشــرف.)1353 ،
بــا توجــه بــه اینکــه حاصلخیزتریــن اراضــی ایــران در خوزســتان واقــع اســت و شــهر شــوش
نیــز از حیــث ســاخت بناهــای عمومــی ،ماننــد :تماشــاخانه و ورزشــگاه و غیــره مــورد توجــه
یونانیــان بــوده اســت (هــوف )10 :1374 ،و از طرفــی مرکزیــت سیاســی بــه ســلوکیه منتقــل
گردیــده اســت؛ لــذا شــوش یکــی از شــهرهای کشــاورزی-تولیدی دولــت ســلوکیه بــوده اســت.
در دورهی ســلوکی ،شــوش ابتــدا یــک مهاجرنشــین نظامــی بــود ،امــا بــا تغییــر نــام شــوش بــه
ســلوکیه کنــار اوالئــوس جایــگاه ایــن مــکان بــه یــک دولتشــهر مهــم ارتقــاء یافــت (نیکنامــی
و همــکاران.)۱۵۲ :۱۳۹۴ ،
 -4شــهرهای سیاســی ،اداری (شــاهی) :احــداث عمــوم شــهرها ،یعنــی محــل اســتقرار
ارکان دولتــی و نهادهــای اداری-سیاســی ،بهوســیلهی پادشــاهان و برخــی از امــرا و حــکام
محلــی صــورت میپذیرفتــه اســت و مهمتریــن نقــش و کارکــرد اینگونــه شــهرها ،همیــن
جنبـهی اداری-سیاســی آنهــا بــوده؛ بههمیــن دلیــل ،احــداث شــهر ،موضوعی سیاســی تلقی
میشــد و هــر حاکمــی اجــازهی ایــن اقــدام را نداشــت و اگــر حاکمــی محلــی بــدون کســب اجــازه
چنیــن کاری انجــام م ـیداد ،مــورد پرســش قــرار میگرفــت (ســلطانزاده.)41-40 :1365 ،
متصرفــات ســلوکیان بــه  72ســاتراپی یــا ایالــت تقســیم میشــد .ساتراپنشــینها از
نظــر سیاســی و اقتصــادی از طریــق چنــد مرکــز اداری امپراتــوری ســلوکی هدایــت میشــدند
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(میراحمــدی .)565 :1390 ،ســاتراپها یــا اســتانداران دارای قــدرت زیــادی بودنــد ،ولــی
دخالتــی در امــور مالــی نمیکردنــد .امــور مالــی را مأمــور ویــژهای بهنــام «اکونــوم» انجــام
ً
مــیداد ،کــه مســتقیما تحتفرمــان شــاه قــرار داشــت .ســاتراپیها از لحــاظ سیاســی و
اقتصــادی تابــع یکــی از ســه مرکــز اصلــی پادشــاهی بودنــد؛ ســاتراپیهای آســیای صغیــر تابــع
ســارد ،ســاتراپیهای ســوریه تابــع انطاکیــه اورونتــس و ســاتراپیهای بینالنهریــن و ایــران
در ابتــدا تابــع بابــل و بعــد تابــع ســلوکیه بودنــد (میرســعیدی .)20 :1387 ،هــر ســاتراپی دارای
شــهری مرکــزی بــود کــه مقــر ســاتراپ و ادارات مرکــزی آن ســاتراپی بــود ،از قبیــل خزانــه و
بایگانــی شــاهی کــه شــعباتی در تمــام شــهرهای ســاتراپی داشــتند (دیاکونــف.)20 :1351 ،
در شــهرهای ســلوکی ،اســتراتگ ،شــهربانی بــود کــه همــراه بــا یــک صاحبمنصــب کشــوری
از اشــرافیت محلــی و از خانــوادهی مقدونــی بــر شــهرهای بــزرگ ریاســت میکردنــد (لوکونیــن،
 .)113 :1381هماننــد ســلوکیه بــا  600هــزار نفــر جمعیــت و ســنایی مرکــب از  300نفــر کــه
مرکزیــت سیاســی و اداری دولــت ســلوکیه را برعهــده داشــته اســت (هــوف.)10 :1374 ،
ً
 -5پولیــس (شــهرهای خــاص)« :پولیــس» کــه معمــوال بــه «دولتشــهر» ترجمــه
میشــود ،شــهر یــا اجتماعــی بــود بــا ســازمان سیاســی مخصــوص بهخــود ،شــامل مرکــز اداری
ً
شــهری کــه در آن مــکان نمایــش اصلــی شــهر و مــکان تجمــع ،آ گــورا قــرار داشــت .شــهر معموال
دارای تپـهای از اســتحکامات بهنــام «اکروپولیــس» داشــت کــه اهالــی میتوانســتند در مواقــع
خطــر بــه آنجــا پنــاه ببرنــد .فرمانروایــی پولیــس در دســت مقاماتــی بــود کــه مســئولیتهای
ویــژهای نظیــر رهبــری نظامــی ،قضــات و دادرســی یــا هدایــت امــور مذهبــی را بــر عهــده
داشــتند و بــا نوعــی انتخابــات بــه ایــن ســمتها منصــوب میشــدند (بویــس.)121 :1379 ،
ســازمان پولیــس ،مســتلزم حضــور و وجــود ســاکنان یونانــی یــا کلنــی یونانی-مقدونــی
بــود .بیگانــگان و بــردگان و مهاجــران غیراروپایــی جــزو پولیــس محســوب نمیشــدند،
درواقــع ایرانیــان و دیگــران وضــع خــاص و مســتقلی داشــتند کــه ارتباطــی بــا شــرایط پولیــس
نداشــت (کلیمــا .)43 :1356 ،شــاید اتخــاذ چنیــن شــیوهای کــه باعــث تمایــز بیــن یونانیــان
و غیریونانیــان در ایــن شــهرها میگردیــد باعــث میشــد آنــان بــا اینکــه در کنــار هــم زندگــی
میکردنــد ،عقایــد و راه و روش خــاص خــود را دنبــال کننــد .درواقــع ســلوکیان تمایــز بیــن
پولیــس و ناپولیــس را در ایــران نگهداشــتند و عقیــده داشــتند کــه هیــچ جامع ـهای چنــدان
ســزاوار گرفتــن نــام پولیــس نیســت و بدینترتیــب آنــان جوامعــی کــه تاحــدی شــبیه پولیــس
بــوده از روســتاها متمایــز میکردنــد و آنــان را «پولیتومــا» میخواندنــد (محمودآبــادی و
قائممقامــی.)12 :1388 ،
ایجاد پولیسها به چهار طریق صورت میگرفت:
ً
-1چند روستای نزدیک بههم را مجموعا بهصورت یک پولیس درمیآوردند.
 -2برخی از مهاجرنشینهای نظامی را به درجهی پولیس ارتقاء میدادند.
 -3به برخی از شهرهای بومی و قدیم ،عنوان پولیس اعطا میکردند.
 -4برروی زمین بایر و بکر ،شهرهای جدیدی بهعنوان پولیس احداث میکردند.
رویهــم رفتــه پولیــس بــه شــهرهایی اطــاق میشــد کــه مســتقل و دارای یــک مجمــع
مرکــب از افــراد متســاویالحقوق جامعــه و شــورای انتخابــی شــهر و دادرســان انتخابــی مــردم
بودنــد (تقوینــژاد.)79 :1366 ،
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وضعیــت ایــن پولیسهــا در قلمــرو ســلوکی یکســان نبــود ،بهطــور مثــال :برخــی از
پولیسهــای قدیمــی بهخصــوص شــهرهای ثروتمنــد یونانــی آســیای صغیــر ،ماننــد
«میلتــوس» و «اســمیرنا» ،و در فنیقیــه ،ماننــد «صــور و صیــدا» و «بیلیــوس» عنــوان پولیــس
داشــتند؛ چــون در ســاحل دریــا واقــع بودنــد و از لحــاظ سوقالجیشــی و تجــاری موقعیــت
مهمــی داشــتند ،خــود را متعهــد دولــت ســلوکی محســوب میکردنــد ولــی بــه پادشــاه ســلوکی
«فــوروس» یــا خــراج میپرداختنــد (میرســعیدی.)22 :1387 ،
ســلوکیان در مــواردی روســتاهایی را کــه مســتعد بــرای شــهر شــدن تشــخیص میدادنــد،
توســعهداده و اطــراف آن حصــاری میکشــیدند و بــه آنهــا یعنــی بــه مرکــز و اهالی شــهر حقوق
پولیــس (دولتشــهر) میدادنــد (پیگولوســکایا.)43 :1354 ،
در راســتای گســترش پولیسهــای یونانــی در ســرزمینهای مفتوحــه بهوســیلهی
ً
پادشــاهان ســلوکی و حضــور بســیار زیــاد مهاجــران در ایــن پولیسهــا ،خصوصــا ایــران،
حکومــت مقدونــی بــا شــتاب تأثیرگــذاری بــر اقــوام شــمال و مشــرق ایــران بهســمت یــک
حکومــت پایــدار از عناصــر بومــی و مهاجــر پیــش میتاخــت (ولســکی.)29 :1383 ،
پولیسهــای ایرانــی در محــدودهی خویــش حکومتــی خودگــردان داشــتند .شــورای شــهر
و انجمنــی متشــکل از مــردم و کارمنــدان کــه مســئولیت پاس ـخگویی نیــز بــر عهــدهی آنــان
بــود ،بــه ایــن خودمختــاری عینیــت میبخشــیدند؛ هــر پولیــس ایرانــی قانــون عالــی و ســپاه
خــاص و در امــور دینــی مقــررات خــاص خــود را داشــت .ایــن امــور در چهارچــوب دیــن یونانــی
بــود کــه بههمــراه پرستشــگاهها ،ورزشــگاهها و تماشــاخانهها ،آداب و ســنن یونانیــان را بــه
مــردم پولیــس آمــوزش مـیداد (بویــل .)398 :1366 ،شــاهان ســلوکی بــا اســتفاده از همیــن
مقــررات دههــا پولیــس هلنیســتی را در ایــران بنــا نهادنــد کــه بــرای آنــان موجــد فرهنــگ
یونانــی باشــند (مولــه.)102 :1371 ،
در حقیقت بین شــیوهی ادارهی پولیسهای یونانی که در یونان و با ســابقهای دیرین
از شهرنشــینی بهوجــود آمــده بــود ،بــا آنچــه در ایــران عهــد ســلوکی پدیــد آمــد ،تفاوتهــای
آشــکاری وجــود دارد .نخســت ،آنکــه ایــن پولیسهــا در ســرزمینی بیگانــه و تصــرف شــده
بهوجــود میآمــد کــه بهطــور طبیعــی حاکمیــت آن مبتنیبــر عناصــر واحــد اجتماعــی خــود
بــود .نکتــهی دوم ،آنکــه پولیسهــای ایرانــی بهوســیلهی مقدونیانــی اداره میشــد کــه
نســبت بــه مهاجــران یونانــی کــه نقشــی در فتــح ایــران نداشــتند ،احســاس برتــری مینمودند
و در مرحلــهی ســوم ،شــرایط ویــژهی پولیــس یونانــی کــه در آن بازرگانــان ،دریانــوردان و
صنعتگــران حــرف اول را میزدنــد ،بــا شــیوههای اشــغال و بیگانگــی فرهنگــی و سیاســت
غالــب و مغلــوب چالشهایــی را بهوجــود مــیآورد کــه میتــوان آنرا تفاوتهــای فاحــش
بیــن دو تمــدن شــرقی و غربــی نامیــد (محمودآبــادی و قائــم مقامــی .)15 :1388 ،درواقــع
شــهرهای یونانــی ایرانــی باوجــود خودمختــاری اعطایــی از ســوی شــاهان ســلوکی دارای
ً
خودمختــاری محــدودی بــوده و روابــط خارجــی پولیــس ،مســتقیما بــا شــاه ســلوکی مربــوط
میشــد .یکــی دیگــر از مســائلی کــه مانــع از یکســان نمــودن پولیسهــای ایرانــی و شــهرهای
یونانــی میشــد ،عــدم یکپارچگــی فرهنگــی بیــن دو ملــت بــود کــه بهتنهایــی از مســائل مهــم
بــود (دیاکونــف .)193/1 :1352 ،براســاس یافتههــای باست انشناســی ،ســلوکیان در ایــن
شــهرهای خــاص یــا پولیسهــا معابــدی ســاختهاند کــه نمون ـهی آنهــا را در غــرب ایــران
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شهرهای با کاربردهای مختلف

نمونه

شهرهای نظامی

آیخانوم در افغانستان

شهرهای بازرگانی-تولیدی

ایکاروس یا فیلکه و انطاکیه پارس (بوشهر کنونی)

شهرهای کشاورزی-تولیدی

شوش

شهرهای سیاسی -اداری(شاهی)

همانند سلوکیه با  600هزار نفر جمعیت که مرکزیت سیاسی و اداری دولت سلوکیه را برعهده داشته است.

پولیس (شهرهای خاص)

معب د ددد سهودیس د دده در نهاون د دددر ش د ددهر بغس د ددتانه در د ددر ا د ددران (بیس د ددتون کن د ددونی) ک د دده ا زی د دددور خاراکس د ددی از آن
نامبرده است (ا زیدور خاراکسی )17 :1390 ،و هماکنون مجسمه هرکول در آن دیده میشود.

میتــوان بــه معبــد الئودیســه در نهاونــد (اشــلومبرژه )497 :1380 ،و شــهر بغســتانه در غــرب
ایــران (بیســتون کنونــی) کــه ایزیــدور خاراکســی نیــز از آن نامبــرده اســت (ایزیــدور خاراکســی،
 )17 :1390و هــم اکنــون مجســمه هرکــول از دوره ســلوکی در آن دیــده میشــود.

هلنیسم در سرزمینهای مفتوحه

تأثیر اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ســلوکیان در مناطق متصرفی متفاوت بود .در آســیای
صغیــر کــه از مدتهــا پیــش از آن زمــان یونانیهــا بــا آنجــا ارتبــاط داشــتند ،شــدیدتر بــود،
درحالیکــه در بینالنهریــن ایــن تأثیــر بســیار ضعیــف بــود .در نواحــی غربــی ایــران بهدلیــل
وجــود عقایــد دینــی و عــدم هماهنگــی اعتقــادات و باورهــای یونانــی بــا زرتشــتی ایــن تأثیــر
کمتــر بهچشــم میخــورد .باوجودیکــه کوش ـشهای زیــادی در رابطــه بــا مســائل دینــی و
تشــابهاتی ،بیــن خدایــان یونانــی و اعتقــادات بومیــان بهعمــل آمــد ،ایرانیــان و نیــز ســاکنان
ســوریه ،زبــان و آداب و رســوم خــود را حفــظ کردنــد و دگرگونیهــای اجتماعــی تنهــا شــامل
تغییــرات اقتصــادی و مســائل شهرســازی و غیــره شــد؛ اگرچــه حاکمــان بعــدی آن -یعنــی
اشــکانیان -تــا مدتهــا در تــداوم فرهنگــی یونانــی کوشــیدند (میراحمــدی.)569 :1390 ،
هلنیســم ،درواقــع نوعــی رجعــت تمــدن یونانــی بــه مبــدأ اولیــهی آســیایی خــود
بــود .امکانــات سیاســی بازرگانــی و هنــری ســیلی از :ماجراجویــان ،مهاجــران ،ســربازان،
دانشــمندان ،فالســفه ،تجــار ،نویســندگان و اطبــاء را از یونــان بــه ایــن نقــاط کشــاند ،ولــی بــا
ایــن وجــود آســیا و ایــران مغلــوب غــرب و یونــان نشــد .ایــن تمــدن تأثیــر خــود را در ایــن نواحی
بهجــای گذاشــت ،امــا ایــن تأثیــر باوجــود گســتردگی ،پایــدار نمانــد؛ چــون اقشــار فرودســت
ً
جامعــه تقریبــا از ایــن تأثیــر برکنــار بودنــد .تمــدن ایرانــی قدیمتــر و عمیقتــر از آن بــود کــه روح
خــود را تســلیم کنــد .تودههــای پاییــن جامعــه بــه زبــان مــادری خــود حــرف میزدنــد و راهو
روش عــادی خــود را پیــروی میکردنــد و خدایــان اجــدادی خــود را میپرســتیدند .هرچنــد
طبق ـهی بــاالی ایــن تمــدن کهــن کــه طبق ـهی حاکــم را تشــکیل میدادنــد ،مــدت زمانــی
13ـا اکثریــت ،ســلیقهی ســنتی خــود را داشــتند.
جــذب فرهنــگ و تمــدن یونانــی گردیدنــد امـ
آن اختــاط نــژادی کــه رؤیایــش در ســر اســکندر و جانشــینان وی -یعنــی ســلوکیان -بــود،
بهوجــود نیامــد .فرهنــگ یونانــی در فرهنــگ شــرقی و ایرانــی نفــوذ نکــرد و برعکــس بــا
گذشــت زمــان ،نحــوهی اندیشــه و احســاس شــرقی از ُبــن بــه قشــر یونانیــان حاکــم نفــوذ و
توســط همانهــا بــه غــرب رفــت (دورانــت 654 /2 :1365 ،و.)646
درواقــع ایــن تمــدن باوجــود مانــدگاری چندینســاله درنظــر ایرانیــان بیگانــه مانــد ،چــون
آنــان وحــدت ملــی و زندگانــی اجتماعــی و اقتصــادی خــود را کــه از گذشــتههای دور بهدســت
آورده بودنــد ،حفــظ کردنــد .تــودهی ایرانیهــا هرگــز در یونانیــت غــرق نشــده ،زندگانــی
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اجــدادی خــود را حفــظ کــرد و معتقــدات فرهنگــی ،اجتماعــی و از همــه مهمتــر ،مذهبــی خــود
را ادامــه داد (گیرشــمن .)283 :1372 ،مشــرق بــه مغــرب نزدیــک نگردیــد ،هرچنــد در ابتــدا
مغــرب ،چنــدی بــر مشــرق برتــری یافــت تــا پارتهــا روی کار آمدنــد و پــس از آن مشــرق قدیــم
بــه دو بخــش تقســیم شــد؛ در قســمت غربــی تــا فــرات و در قســمت شــرقی بهواســطهی زوال
ســلطهی یونانیان ،هلنیســم سســت و زائل شــد و غربیان در میان شــرقیان منحل گردیدند
(پیرنیــا .)2119 :1345 ،هــر چنــد تمــدن هلنــی در شــهرهایی کــه بهوســیلهی ســلوکیان
احــداث شــده بــود ،وارد گردیــد؛ ولــی در اوضــاع رعایــا و طبقــات پاییــن جامعــه ،ماننــد
روســتاییان و کشــاورزان تأثیــر چندانــی نگذاشــت و حتــی تأثیــر کمــی کــه بــر افــراد نزدیــک بــه
میدانهــای جنــگ و داخــل ایــن شــهرها گذاشــت ،بهتدریــج کمرنــگ شــده و تنهــا اثــرات
کمــی از آن برجــای مانــد (ســایکس .)406 :1343 ،بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در نیم ـهی
دوم عمــر ســلوکیان بهویــژه در ســرزمینهای شــرقی پیشآمــد ،جریــان پیــاده کــردن و
گســترش یونانیت در شــرق دچار سســتی گردید .البته ســلوکیان در ایران و در مســیر جادهی
خراســان (ابریشــم) و شــمال ایــران ،از جملــه در باختــر بهمـ ّـدت نیمقــرن موفقیتهایــی را
تجربــه کردنــد .همیــن وضــع در آســیای غربــی نیــز بهوجــود آمــد و شــهرهای یونانی-مقدونــی
احــداث شــده کــه دارای جمعیــت زیــادی از یونانیــان بودنــد بــا انحطــاط و انقــراض دولــت
ســلوکی ضعیــف گشــته و در ایــران بــه تابعیــت دولــت پــارت و در ســوریه و آســیای صغیــر و

شــکل  .4پــان شــهر ســلوکی آیخانــوم (http: //
www.civilization.org.uk/wp-content/
.)uploads/Ay-Khanum-map.jpg

سیاست شهرسازی سلوکیان در سرزمینهای مفتوحه

بخشهایــی از شــمال و مرکــز بینالنهریــن بــه اطاعــت رومیــان درآمدنــد و درنهایــت دولــت
مقتــدر ســلوکی از نظــر جغرافیایــی و فرهنگــی راه زوال را در پیش گرفــت (خدادادیان:1383 ،
 133و  .)135پارتهــا بهعنــوان قبایلــی صحراگــرد ،هنگامــی کــه وارد قلمــرو ســلوکیها
شــدند و حتــی پــس از کســب اســتقالل در حــدود ســال  240ق.م .قدرتهــای عمــدهی
اطــراف آنهــا یونانیمــأب بودنــد کــه در غــرب ســلوکیها و شــرق دولــت یونانــی باکتریایــی
ً
حضــور داشــتند و قبــا آنتیوخــوس اول ( 281-261ق.م ).بــا اقدامــات قدرتمندانــه خــود،
بــار دیگــر ســلطهی یونانیــان را بــر سراســر ایــران و حتــی آســیای مرکــزی برقــرار ســاخته بــود.
تأثیــری کــه ســلوکیان بــر فرهنــگ و تمــدن ایرانزمیــن بــا توســعهی شهرســازی و ایجــاد
شــهرها در فواصــل جغرافیایــی دور از هــم ایجــاد کــرده ،بهحــدی زیــاد بــود کــه بــا رویکار
آمــدن اشــکانیان بهعنــوان رقبــای جــدی دولــت ســلوکی ،تــا مدتهــای مدیــدی مجبــور بــه
پذیــرش فرهنــگ یونانــی و اســتفاده از لفــظ فیلهلــن (یونانی دوســت) برروی سکههایشــان
بودنــد و حتــی شــهر صــددروازه (هکاتومپلیــس) بهعنــوان یکــی از پایتختهــای اصلــی
پارتیــان ،توســط دولــت ســلوکیه ســاخته شــده بــود (هرمــان .)25 -27 :1373 ،درواقــع در
ً
سرتاســر قلمــرو ایــران در ایــن زمــان ،شــهرهایی دیــده میشــد کــه کامــا تحتتأثیــر هنــر و
ســلوکیان قــرار داشــت و بدینســان قرنهــا طــول کشــید تــا دولــت پــارت توانســت از زیــر نفــوذ
فرهنــگ هلنیســتی رهایــی یابــد؛ بنابرایــن ،هرچنــد کــه هــدف اصلــی ســلوکیان از شهرســازی
در سراســر قلمــرو خویــش ،تســلط سیاســی-نظامی بــوده اســت امــا بــا گذشــت زمــان ،همیــن
شــهرها بهعنــوان نقاطــی کانونــی بــرای اشــاعهی فرهنــگ یونانیمآبــی از افغانســتان و
آســیای مرکــزی در شــرق تــا بینالنهریــن و ســوریه در غــرب بــود.

نتیجهگیری

ســقوط شاهنشــاهی هخامنشــی بهوســیلهی اســکندر مقدونی پیامدهای تعیینکنندهای را
در ســرزمینهای فتــح شــده بهدنبــال داشــت .ســلوکیان که جانشــین اســکندر بــر متصرفاتش
بودنــد ،بــرای ســلطهی قویتــر و پیــاده کــردن اهــداف خــود در تمامــی زمینههــا و بــا تصــور
اینکــه ســالیان متمــادی در ایــن مناطــق حضــور خواهنــد داشــت ،بــا احــداث شــهرهای جدید
و در بعضــی مــوارد بازســازی شــهرهای قدیــم ،تغییراتــی در ســاختار مــردم ایــن شــهرها اعمــال
نمودنــد .از عوامــل مهــم در احــداث ایــن شــهرها میتــوان بــه عوامــل اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماعــی ،و بهخصــوص عامــل فرهنگــی اشــاره کــرد .هلنیســم و رواج آن مهمتریــن و
اصلیتریــن عامــل احــداث ایــن شــهرها بــود .حضورمقدونیهــا و یونانیــان با کوچنشــینهای
زیــادی کــه در ایــن قلمــرو پدیــد آمدنــد ،مراکــز هلنیســم را اعتبــار بخشــید و وضــع زندگــی را در
ایــن شــهرها تغییــر داد .ایــن شــهرها بــا غلبـهی فرهنــگ هلنیســم روز بــه روز گســترش یافتــه
و بعدهــا مــوج رونــق اقتصــادی خــود را نیــز فراهــم آوردنــد .همچنیــن حضــور بازرگانــان و
ســپاهیان یونانــی و مقدونــی نیــز عاملــی بــرای ایجــاد شــهرهایی شــد کــه بــا شــهرهای گذشــته
تفاوتهــای عمــدهای داشــتند .ایــن شــهرها پایگاههــای اقتصــادی و فرهنگــی مهمــی بــرای
ایــن سلســله بهشــمار میآمدنــد و حاکمــان آن بــه اهمیــت ایــن شــهرهای ُپرجمعیت و ُپرســود
پیبــرده بودنــد و ایــن شــهرها از نظــر ســاختاری شــکل یونانــی بهخــود گرفتنــد .از آن پــس و بــا
گســترش ایــن شــهرها ،اهدافــی از ســوی مقدونیــان در زمینـهی تغییــر فرهنگ مــردم از طریق

121

122

شماره  ،17دوره هشتم ،تابستان 1397

زندگــی شــهری دنبــال شــد کــه درواقــع بخشــی از سیاســت کلــی مبتنیبــر تســلط و حضــور دائم
در ایــن ســرزمینها بهشــمار میآمــد کــه اصلیتریــن ایــن اهــداف ،گســترش هلنیســم بــود؛
بنابرایــن مهمتریــن اقــدام ســلوکیان را میتــوان توســعهی شهرســازی دانســت ،بهطوریکــه
فقــط ســلوکوس اول (358-381ق.م ).حــدود  75شــهر را پیریــزی نمــوده اســت و ایــن
همــان سیاســت اســکندر مقدونــی بــود کــه در زمــان ســلوکیان نیــز تــداوم یافــت .تمامــی
شــهرهای ســلوکی بــا شــکلی یکســان بهصــورت چهارگــوش مربــع یــا مستطیلیشــکل شــامل
شــبکهای شــطرنجی از خیابانهــا و بناهــا ایجــاد شــده اســت .در اطــراف خیایانهــای اصلــی
ایــن شــهرها ســاختمانهای اداری-دولتــی ،معابــد ،تاالرهای ســتوندار ،کاخ ،بــازار ،میدان،
ســالن تئاتــر ،حمــام و غیــره وجــود داشــته اســت .شــهرهایی نظیـ ِـر نایســفوریوم ِ(رقــه کنونــی
در ســوریه) ،دورااوراپــوس ،نصیبیــنِ ،ادســا ،رگای (ری) ،اکباتانــا (همــدان) ،هکاتومپلیــس
(صــددروازه ،قومــس) ،مــرو ،آیخانوم ،ســلوکیه ،شــوش (ســلوکیه کــران ائوالیــوس) ،کنگاور
(کنکوبار) ،فیلکه(ایکاروس) ،بغســتانه ،باکتریا و غیره اســت .این شــهرها براســاس کاربری
بــه شــهرهای نظامــی ،بازرگانــی ،کشــاورزی ،سیاســی-اداری (شــاهی) و پولیــس (شــهرهای
خــاص) تقســیمبندی شــد.
بنابرایــن ،بــا وجــود دگرگونیهــا در شــیوهی زندگــی مــردم در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی در ایــن شــهرها ،فرجــام آن بــرای ســلوکیان موفقیــت قابلمالحظ ـهای بهدنبــال
نداشــت و مــردم ایــن شــهرها در مقابــل ایــن تغییــرات مقاومــت نمــوده و بهدلیــل میــل و
عالقـهی آنــان بــه فرهنــگ بومــی و تجربیــات نیاکانشــان بعــد از گذشــت ســالها بهحــال اول
خــود برگشــتند و درواقــع اســکندر و ســلوکیان ردپــای عمیقــی از اهدافــی کــه در ســر داشــتند را از
خــود برجــای نگذاشــتند و فقــط در مــواردی انــدک میتــوان بــه بقایــای آثــار تاریخــی ،هنــری
آنــان در بعضــی نقــاط اشــاره کــرد.

پینوشت
 .1اعراب به این شهر «کرخ میسان» و بعدها فقط «میسان» میگفتند ،این کلمه در مورد کرخه هنوز بهجا مانده است.

کتابنامه

 آقاسی ،گیورگیس ،1350 ،ایران کهن ،تهران :نشر پدیده. اســماعیلی ،حســن« ،1395 ،شــهرهای ســلوكیان در ســواحل خلیجفــارس و جنــوبایــران» ،فصلنامــه مطالعــات فرهنگــی و سیاســی خلیجفــارس ،ســال ســوم ،شــمارهی ،10
صــص.11-20 :
 اشــرف ،احمــد« ،1353 ،ویژگیهــای تاریخــی شهرنشــینی در ایــران» ،نامــه علــوماجتماعــی ،دورهی  ،1شــمارهی  ،4صــص.49-7 :
 اشــلومبرژه ،دانیــل« ،1380 ،هنــر پارتــی» ،در :تاریــخ ایــران از ســلوكیان تــا فروپاشــیدولــت ساســانیان ،جلــد سوم-قســمت دوم ،ترجم ـهی حســن انوشــه ،چــاپ اول ،تهــران:
انتشــارات امیركبیــر ،صــص.487-552 :
 الچیبیگیــان ،ژاســمن ،1382 ،ارمنســتان و ســلوکیان ،ترجم ـهی گارون سارکســیان،تهــران :نشــر نائیــری.
 -ایزیــدور خاراکســی ،1390 ،ایســتگاههای پارتــی ،کهــن تریــن متن مکتــوب جغرافیای

سیاست شهرسازی سلوکیان در سرزمینهای مفتوحه

ایــران باســتان ،ترجمـهی فیروز حســن عزیــز ،تهران :انتشــارات گنجینه هنر.
 ایوانــف ،م .س.؛ گرانتنســکی ،آ.م .آ.؛ داندامایــف ،گ ،آ .کوشــنلکو ،1359 ،تاریــخایــران باســتان ،ترجم ـهی ســیروس ایــزدی و حســین تحویلــی ،تهــران :نشــر دنیــا.
 بویــس ،مــری ،1379 ،تاریــخ ایران(پــس ازاسکندرگجســته) ،ترجمــهی همایــونصنعت ـیزاده ،تهــران :نشــر تــوس.
 بویــل ،1366 ،تاریــخ ایران(ازســلوکیان تافروپاشــی ساســانیان پژوهــش دانشــگاهکمبریــج) ،ترجم ـهی حســن انوشــه ،جلدســوم ،بخــش دوم ،تهــران :نشــر امیرکبیــر.
 پیرنیــا ،حســن ،1345 ،تاریــخ ایــران باستان(ســلوکی هــا) ،جلدهشــتم ،تهــران :نشــرســازمان کتابهــای جیبــی.
 پیگولوســکایا ،نیناویکتــورو ونــا؛ یاکوبوســکی ،آ .یــو؛ پطروشفســکی .ای.پ.؛بلنیتســکی.آ.م.؛ اســترویوا .ل.و ،1354 ،تاریــخ ایــران از دوران باســتان تــا پایــان ســده 18
میــادی ،ترجمــهی کریــم کشــاورز ،تهــران :نشــر پیــام.
 تقوینــژاد ،محمدرضــا ،1366 ،معمــاری شهرســازی وشهرنشــینی ایــران درگذرزمــان ،تهــران :نشــر تاریــخ وفرهنــگ ایــران.
 جعفریدهقی ،محمود ،1391 ،بازشناســی منابع ومآخذ تاریخ ایران باســتان(ازورودآریائیهاتاســقوط امپراتوری ساســانی) ،تهران :نشــر سمت.
 خدادادیــان ،اردشــیر ،1383 ،تاریــخ ایــران باســتان ،جلــد اول (آریاییهــا ،مادهــا،هخامنشــیان ،ســلوکیان) ،تهــران :نشــر ســخن.
 خدادادیان ،اردشــیر ،1383 ،تاریخ ایران باســتان ،جلد دوم (اشــکانیان وساسانیان)،تهران :نشــر سخن.
خســروزاده ،علیرضا« ،۱۳۹۲ ،اســتقرارها و محوطههای اشکانی جزیرهی قشم» ،مجلهی
پژوهشهای باستانشناســی ایران ،شــمارهی  ،۵دورهی ســوم ،صص.۷۹ -۱۰۰ :
 دورانــت ،ویــل ،1365 ،تاریــخ تمــدن ،ترجمـهی امیــر حســین آریانپــور و دیگــران ،جلــددوم ،تهــران :ســازمان انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی.
 دیاکونــف ،میخاییــل میخائیلوویــچ" ،1351 ،اشــکانیان" ،ترجمــه کریــم کشــاورز،تهــران :نشــر پیــام.
 دیاکونــف ،میخاییــل میخائیلوویــچ ،1352 ،تاریــخ جهــان باســتان ،ترجمـهی صادقانصــاری و دیگــران ،جلــداول ،تهران :نشــر اندیشــه.
 رحمانــی ،رضــا ،1392 ،تاریــخ ســرزمین کهــن (ایــران پیــش از اســام) ،جلــداول،تهــران :نشــر یادداشــت.
 ســایکس ،سرپرســی ،1343 ،تاریــخ ایــران ،ترجمـهی فخرداعــی گیالنــی ،تهــران :نشــرعلمی.
 سلطانزاده ،حسین ،1365،مقدمهای بر تاریخ شهرنشینی در ایران ،تهران :نشر آبی. فاروقی ،فواد ،1363 ،مروری برسرنوشت انسان درتاریخ ایران ،تهران :نشر باستان. فــرای ،ریچاردنلســون ،1377 ،میــراث باســتانی ایــران ،ترجم ـهی مســعود رجبنیــا،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 گروتــر ،یــورک ،1375 ،زیبایــی شــناختی درمعمــاری ،ترجم ـهی جهانشــاه پاکــزاد وعبدالرضاهمایــون ،تهــران :نشــر دانشــگاه شهیدبهشــتی.
 گوتشــمید ،آلفــرد فــن ،1356 ،تاریــخ ایــران و ممالــک همجــوار آن (از اســکندر تــاانقــراض اشــکانیان)،بامقدمهای از :نولدکــه ،ترجمــهی کیــکاووس جهانــداری ،تهــران:
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بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 گیرشــمن ،رومــن ،1372 ،ایــران از آغــاز تــا اســام ،ترجم ـهی محمــد معیــن ،تهــران:نشــر علمــی و فرهنگــی.
 لوكونیــن ،والدیمیــر« ،1381 ،نهادهــای سیاســی ،اجتماعــی و اداری ،مالیاتهــا ودادوســتد» ،در :تاریــخ ایــران کمبریــج :از ســلوكیان تــا فروپاشــی ساســانیان ،گردآورنــده:
احســان یارشــاطر ،ترجمــهی حســن انوشــه ،تهــران :انتشــارات امیركبیــر.
 محمودآبــادی ،اصغــر؛ قائممقامــی ،محســن« ،1388 ،بنیــاد شــهروندی درشهــای تاریخــی ،دورهی جدیــد ،شــمارهی ،4
شــهرفرنگهای ایــران عهــد ســلوکی» ،پژوه 
صــص.20-1 :
 موله ،ماریژان ،1371 ،ایران باستان ،ترجمهی ژاله آموزگار ،تهران :نشر توس. میراحمــدی ،مریــم ،1390 ،تاریــخ تحــوالت ایــران شناسی(پژوهشــی در تاریــخفرهنــگ ایــران در دوران باســتان) ،تهــران :نشــر طهــوری.
 میرزاکوچــک خوشــنویس ،احمــد« ،1385 ،دولتشــهر آرمانــی مفهــوم فضــای شــهریایــران» ،بــاغ نظــر ،دورهی  ،3شــمارهی ،6صــص.118-101 :
 میرسعیدی ،نادر ،1382 ،ایران باستان ،تهران :نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی. میرسعیدی ،نادر ،1387 ،سلوکیان واشکانیان ،تهران :نشر ققنوس.نیکنامــی ،کمالالدیــن؛ قاســمی ،رضــا؛ رضائــی ،رضــوان« ،۱۳۹۴ ،مطالعــه و تحلیــل
شهــای باستانشناســی
گونهشــناختی اثرمهرهــای دورهی ســلوکی» ،مجلــهی پژوه 
ایــران ،شــمارهی  ،۹دورهی پنجــم ،پاییــز و زمســتان ،صــص.۱۴۵-۱۶۲ :
 ولســکی ،یــوزف ،1383 ،شاهنشــاهی اشــکانی ،ترجمـهی مرتضــی ثاقبفــر ،تهــران:نشــر ققنــوس.
 هرمــان ،جورجینــا ،1373 ،تجدیــد حیــات هنــر و تمــدن در ایــران باســتان ،ترجمـهیمهــرداد وحدتــی ،چــاپ اول  ،تهــران :مركــز نشــر دانشــگاهی.
 هــوف ،دیتریــش« ،1374 ،نظــری اجمالــی بــر پایتختهــای ایــران از آغــاز تــا ظهــوراســام» ،ترجمــهی فرامــرز ســمیعی ،در :پایتخ 
تهــای ایــران ،بهكوشــش :محمدیوســف
كیانــی ،چــاپ اول ،تهــران :انتشــارات ســازمان میراثفرهنگــی.
 یارشــاطر ،احســان ،1387 ،تاریــخ ایــران کمبریــج (از ســلوکیان تــا فروپاشــی دولــتساســانیان) ،پژوهــش دانشــگاه کمبریــج ،جلــد ســوم ،بخــش اول ،ترجمـهی حســن انوشــه،
تهــران :نشــر امیرکبیــر.
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