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گســتردگی قلمــرو ســلوکیان در شــرق و نیــاز آن بــه تســلط بــر اتبــاع ایرانــی ،منجــربــه ایجــاد پایگاههــای
حامــی خــود بــا مجبــور ســاختن اتبــاع یونانی-مقدونــی بــه مهاجــرت در درون ســرزمینهای شــرقی شــد.
ســاخت زنجیرگونــۀ کلونیهــا درطــول مســیرهای تجــاری شــرق و عملکــرد سیاســی-اقتصادی آنهــا
ســبب اســتحکام حکومــت ســلوکی و دوام بیشــتر آن نســبت بــه حکومــت اســکندر مقدونــی شــد .وجــود
کلونیهــای هلنیســتی در آســیایمرکزی ســبب شــد تــا جمعیــت انبوهــی از مهاجــران یونانی-مقدونــی
بهســوی ایــن منطقــه گســیل شــوند کــه خــود پنجــرۀ جدیــدی ب ـهروی تجــارت شــرق بــه غــرب بــاز کــرد.
مقالــۀ حاضــر ،بــر آن اســت تــا بــا تکیــه بــر دادههــای باستانشــناختی و متــون تاریخــی و بـهروش توصیفــی-
تحلیلــی ،نخســت بــه روشــن ســاختن ماهیــت شهرســازی ســلوکیان و تفــاوت کلونیهــا و پولیسهــا بپــردازد؛
ســپس علــل ســاخت و کاربــرد کلونیهــا در آســیایمرکزی و فــات ایــران را شــرح دهــد .از آنجــا کــه تمرکــز
پژوهشهــای گذشــته بیشــتر بــه نحــوۀ ســاخت و تجدیدبنــای شــهرهای ســلوکی در ســوریه و آســیایصغیر
بــوده اســت .پژوهــش حاضــر ،ســعی دارد تــا بــر ایــن پرســش اصلــی تمرکــز کنــد کــه ،هــدف ســلوکیان در
ســاخت کلونیهــا و شــهرهای مختلــف چــه بــوده اســت؟ فرضیــۀ تحقیــق آن اســت کــه ســلوکیان عالوهبــر
اســتفادۀ نظامــی از ایــن شــهرها ،بــه اســتفادۀ اقتصــادی از آنهــا نیــز میاندیشــیدند؛ چرا کــه جایــگاه ایــن
کلونیهــا کــه بعدهــا بــه شــهرهای بــزرگ تبدیــل شــدند ،درطــول جادههــای تجــاری شــرق بــوده اســت کــه
خــود بــر نقــش اقتصــادی آنهــا افــزوده اســت.
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پیشینۀ پژوهش

یکــی از مهمتریــن گامهــا بــرای درک جغرافیــای سیاســی ســلوکیان را «تــارن» ( )Tarn, 2010برداشــت.
تــارن در فصــل اول کتــاب خــود یونانیــان در باختــر و هنــد بــه بررســی تقســیمات ســاتراپیهای ســلوکیان
یپــردازد .وی در
برمبنــای متــون کالســیک باقیمانــده ازجملــه «آپیــان» (تاریــخ ُرم) )Appian, 2009( ،م 
ایــن بخــش از کتــاب خــود بــا مقایســۀ ســاتراپیهای هخامنشــی بــا حــدود و ثغــور ســاتراپیهای ســلوکی،
ســعی در توجیــه وجــود  72ســاتراپی در حکومــت ســلوکی میکنــد؛ بــا اینحــال ،وی اهمیــت چندانــی بــه
موضــوع کلونیســازی در ســاختار قــدرت ســلوکیان نمیدهــد .پیــش از ایــن «کوهــن» ()Cohen, 2013
در کتــاب ســکونتگاههای هلنیســتی در شــرق از ارمنســتان و بینالنهریــن تــا باختــر و هنــد بهطــور جامــع
بهشــرح کلونیهــای ســلوکی پرداختــه بــود ،امــا توجــه کوهــن معطــوف بــه بخــش غربــی امپراتــوری ســلوکی
بــوده و توجــه چندانــی بــه کلونیهــای شــرقی نداشــته اســت« .کــورت» و «شــروینوایت» (Sherwin-
 )white & Kuhurt, 1993در کتــاب خــود بــا عنــوان :از ســمرقند تــا ســارد :رویکــرد جدیــدی بــه امپراتــوری
ســلوکی در فصلــی از کتــاب خــود بــه چگونگــی ســاخت پولیسهــا و کلونیهــا میپردازنــد؛ امــا کــورت و
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ســلوکیان در دورۀ حکومــت خــود بــر گســترۀ وســیعی از ســرزمینهای متمــدن شرقباســتان حکومــت
میکردنــد و در گســتردهترین حالــت مرزهــای مابیــن ســیحون تــا حــدود ســوریه را ذیــل ســلطۀ خــود
داشــتند .آنهــا بــرای تســلط بیشــتر بــر ســرزمینهای مفتوحــه و بــرای ایجــاد پایگاههــای مردمــی حامــی
خــود در ایــن ســرزمینها ،دســت بــه ایجــاد کلونیهــا و پولیسهایــی زدنــد تــا پایههــای قــدرت خــود را در
ق بــه هخامنشــیان بــوده ،مســتحکم ســازند .تفکــر کلونیســازی و
ســرزمینهایی کــه پیــش از ایــن متعل ـ 
ایجــاد پادگانهــا ،میــراث اســکندر مقدونــی درطــول زمــان فتوحــات وی بــوده کــه وارد ســاختار نظامــی و
اجتماعــی ســرزمینهای مفتوحــه شــده اســت .ورود مهاجــران یونانی-مقدونــی بــر پهنــۀ بینالنهریــن و
شرقباســتان نقطــۀ عطفــی در فرهنــگ و تمــدن هلنیســم در دورۀ حیــات آن بــود؛ بهنحــوی کــه مرکــز ثقــل
پایگاههــای هلنیســم از غــرب دنیایباســتان بــه پهنــۀ شــرقی منتقلشــده و تــا آخریــن روزهــای حیــات
امپراتوریهــای هلنیســتی در ســوریه و مصــر امــروزی ،تــاش وســیعی بــرای زندهمانــدن و ادامــۀ حیــات
خــود انجــام داده اســت؛ بــا اینحــال ،تهاجــم ازســوی شاهنشــاهی اشــکانی و جمهــوری ُرم و درگیریهــای
درونخاندانــی ســبب از بیــن رفتــن امپراتوریهــای هلنیســتی در شرقباســتان شــد .بــا وجــود ایــن آثــار
تمدنــی ،ایــن امپراتوریهــا تــا قرنهــا بــه حیــات سیاســی و اجتماعــی خــود ادامــه دادنــد و در برخــی از
برهههــا نقــش کلیــدی در تاریــخ بــرای خــود بــه ثبــت رســاندند .حضــور فعــال پولیسهــا در بــهقــدرت
رســیدن یــا خلــع شاهنشــاهان اشــکانی ،تابعیــت یــا عــدم اطاعــت از ســرداران در درگیریهــای داخلــی ُرم،
ایــن نکتــه را بــه یــاد مـیآورد کــه گرچــه امپراتوریهــای هلنیســتی بــه تاریــخ پیوســته بودنــد ،امــا آثــار تمدنــی
آنــان همچنــان باقیمانــده و همــواره ادامــۀ حیــات میدادنــد .ســاخت کلونیهــا و پولیسهــا و ســپس
حیــات آنهــا در زمانهــای بعــد مهمتریــن میــراث ســلوکیان در شــرق بــود؛ از ایـنرو پژوهــش حاضــر بــر آن
اســت تــا نخســت ،ماهیــت کلونیهــا و پولیسهــا را روشــن ســازد
پرس ـشهای پژوهــش :پرســشهای پژوهــش عبارتنــداز :سیاســت کلونیســازی و شهرســازی
(پولیــس) در امپراتــوری ســلوکی براســاس برنامــۀ خاصــی انجــام میشــده اســت یــا خیــر؟ حیــات اقتصــادی
شــهرهای غیرهلنــی در دورۀ ســلوکی چگونــه بــود؟ آیــا جــادۀ خراســان ،خــط ســیری مشــخص بــرای ایجــاد
کلونیهــا بــوده اســت؟ آیــا محــل قرارگیــری کلونیهــا و پولیسهــا نقشــی در ایجــاد جادههــای تجــاری در
دورههــای بعــدی ایفــا کــرده اســت؟
روش پژوهــش :مقالــۀ حاضــر بــهروش توصیفی-تحلیلــی ســعی در پاســخگویی بــه پرس ـشهای
مطر حشــده و تببیــن جایــگاه کلونیهــا در ســاختار اقتصــادی و سیاســی ســلوکیان را دارد.
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پس از نابودی شاهنشــاهی هخامنشــی بهدســت اســکندر ،وی تغییرات خاصی را در ســاختار ســاتراپیهای
تحــت حکومــت خــود ایجــاد نکــرد؛ هرچنــد در برخــی از ســاتراپیها ،همچــون ســاتراپیهای شــرقی ،شــاهد
کاهــش قلمــرو (نســبت بــه حــدودی کــه در کتیبــۀ بیســتون داشــتند) و در نتیجــه افزایــش تعــداد آنهــا
بودنــد ()Tarn, 2010: 4-5؛ بــا اینحــال ،نمیتــوان ایــن موضــوع را نادیــده گرفــت کــه اســکندر بــه ایــن
تقســیمبندیهای نــو بــرای تحکیــم پایههــای حکومــت متزلــزل خــود نیــاز داشــت؛ درحالیکــه امپراتــوری
اســکندر را میتــوان میــراثدار ســاختار اداری حکومــت هخامنشــیان دانســت (.)Fleischer, 1991: 2-4
یکــی دیگــر از ابدعــات اســکندر ســاخت پادگانهــا در جــوار شــهرهای بــزرگ و مناطــق راهبــردی بــرای حفــظ
آن ناحیــه بــود ()Fraser, 1996: 170-190؛ هرچنــد شــاید بتــوان ســاخت پادگانهــا را الگوبــرداری از نظــام
پادگانســازی هخامنشــیان دانســت و شــاید بهظاهــر هــدف اولیــۀ اســکندر تنهــا نظــارت نظامــی مناطــق
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شــروینوایت بیشــتر تمرکــز خــود را توجــه بــه عوامــل سیاســی و موضوعــات سیاســی در دورۀ حکومــت
ســلوکیان معطــوف کــرده بودنــد و ایــن موضــوع ســبب شــد ویژگیهــای اقتصــادی در بنــای پولیسهــا و
بازســازی شــهرها و کلونیهــا را درنظــر نگیرنــد .در ادامــه« ،فریــزر» ( )Fraser, 1996در کتــاب خــود موســوم
بــه شــهرهای اســکندر کبیــر بــه شــرح اســکندریههایی کــه اســکندر مقدونــی در آســیایمیانه و ایــران ســاخته
بــود ،میپــردازد؛ وی بــا بررســی دقیــق تمامــی منابــع در بخــش انتهایــی کتــاب خــود اســامی پولیسهــا و
کلونیهــای کــه در منابــع یــاد شــدهاند را در جدولــی شــرح داده اســت ،امــا فریــزر نیــز بــا در اولویــت قــراردادن
شــهرها ،کلونیهــا را چنــدان کــه بایــد مــورد بررســی قــرار نــداد« .اپرقیــس» ( )Aperghis, 2004نیــز در
اثــر خــود ،اقتصــاد ســلطنتی ســلوکیان :امــور مالــی و مدیریــت مالــی امپراتــوری ســلوکی شــرحی از حیــات
اقتصــادی ســلوکیان ارائــه داده اســت و توجــه ویــژهای بــه کلونیهــا و وظایــف اقتصــادی آنــان داشــته
اســت؛ وی بــا اســتفاده از مــدارک بهدسـتآمده ،سعیداشــته تــا ظرفیتهــای اقتصــادی حکومــت ســلوکی
ً
را بیــان کنــد .بــا اینوجــود ،بــدون تحلیــل ایــن اســناد و حتــی بــدون ترجمــۀ برخــی دیگــر از آنهــا ،عمــا
نتوانســت از ایــن اســناد بهطــور مناســب اســتفاده کنــد.
عالوهبــر آثــار بــاال در ســالهای اخیــر چنــد اثــر مهــم نیــز در بــاب کلونیهــا نوشــته شــده اســت؛ ازجملــه
«اســتروتمن» ( )Strootman, 2011نیــز در اثــر خویــش بهنــام پادشــاهان و شــهرها در عصــر هلنیســتی بــه
ویژگیهــای پولیــس و کلونیهــا در تمــدن هلنیســتی پرداخــت؛ وی در ایــن مقالــه ســعی دارد تــا نشــان
دهــد کــه شــاهان ســلوکی بــرای افزایــش قــدرت خــود در مناطــق تحــت تملکشــان دســت بــه ســاخت
کلونــی و پولیــس میزدنــد و از مهاجــرت افــرادی از آســیایصغیر یــا یونــان بــه داخــل فــات ایــران ســعی
در ایجــاد پایگاههــای وفــادار بــه حکومــت داشــتند« .کاســیمن» ( )Kosmin, 2014نیــز در فصلــی از کتــاب
ســرزمین شــاهان فیــل بــه شــرح کاملــی از سیاسـتهای کلونیســازی و پولیسســازی در حکومــت ســلوکی
بــا اســتفاده از منابــع مکتــوب و شــواهد باستانشناســی پرداختــه اســت؛ وی در کتــاب خــود بــا رویکــرد
جدیــدی نســبت بــه دورۀ ســلوکی نگریســته و ســعی کــرده تــا در تمامــی ابعــاد ســاختاری حکومــت ســلوکی
نگاهــی بینــدازد .واپســین اثــری کــه بــه ســاختار ســلوکیان پرداختــه اثــر «بوهــم» ( )Boehm, 2018موســوم
بــه شــهر و امپراتــوری در عصــر جانشــینان :شهرنشــینی و واکنــش اجتماعــی در ســاختار پادشــاهی هلنیســتی
اســت؛ بوهــم در کتــاب خــود بــا تکیــه بــر منابــع بــه بررســی جایــگاه شــهرها و فرآینــد شهرســازی در عصــر
ســلوکی مــی پــردازد ،امــا بوهــم معیــار قــراردادن تاریــخ سیاســی و تکــرار وقایــع سیاســی توجــه چندانــی بــه
تحــوالت اقتصــادی بهخصــوص در حکومــت ســلوکی نــدارد .همانطورکــه ذکــر شــد ،تمــام آثــار ذکرشــده
بــه ســاختار حکومــت ســلوکیان و کلونیســازیهای آنهــا پرداختهانــد؛ امــا همچنــان اهــداف ســلوکیان
در ســاخت کلونیهــا در شــرق ایــران و آســیایمرکزی و جایــگاه آنهــا در اقتصــاد ســلوکی بیپاســخ مانــده
اســت.
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متصرفــه بــود ،امــا پــس از چنــدی بــا اســکان مهاجــران و دادن اقطــاع بــه ایشــان جهــت تثبیــت مهاجــرت
ایشــان ( )Kreissig, 1978: 40-46معلــوم میشــود کــه وی عالوهبــر سیاســت نظــارت نظامــی مناطــق در
پــسپــردۀ ایــن تدابیــر آمیختگــی شــرق و غــرب را درنظــر داشــت (.)Smith, 1988: 20-21
بدینترتیــب میتــوان اظهــار داشــت کــه اســکندر در کلونیســازیهای 1اولیــه (حداقــل در ســرزمینهای
شــرق شاهنشــاهی هخامنشــی) بهدنبــال منافــع اقتصــادی صــرف نبــوده و هــدف وی بیشــتر ایجــاد امنیــت
و اهــداف نظامــی بــوده اســت ( .)Olbrycht, 2004: 128-148باتوجــه بــه ایــن مطلــب ،طــرح اولیــۀ
کلونیســازی در ذهــن مهاجمــان یونانی-مقدونــی را میتــوان نظــارت مرزهــا و ایجــاد کمربنــد نظامــی
درطــول کشــور از نیروهــای معتمــد دانســت .در کنــار ایــن موضــوع ،ســاخت پایگاههایــی بــا مردمــان وفــادار،
یکــی دیگــر از انگیزههــای اســکندر و بعدهــا ســلوکیان بــرای ایجــاد کلونیهــا بــود (.)Koester, 1995: 44
َ
در طــی لشکرکشــی اســکندر بــه شــرق ،گزارشهــای مورخــان بــه نبردهــای متعــددی در َ«پرثــو» و «باختــر»
و پــس از آن در جنــوب و هنــد اشــاره میکننــد .برخوردهــای متعــدد در ایــن مناطــق ســبب شــد تــا اســکندر
چــارۀ کار بــرای حفــظ ایــن مناطــق را در تأســیس کلونیهــا و یــا پادگانهــا بدانــد.
در منابع اشــاراتی به نخســتین شهرســازیهای اســکندر در مناطق شــرقی ایران شــده اســت (Justinin,
 ،)1994: 12.5.13امــا تــا چهحــد ایــن شهرســازیها درواقــع ســاخت یــک شــهر بــود و نــه بازســازی آن،
جــای بحــث دارد .فقــدان جمعیــت کافــی و صــرف زمــان و هزینــۀ زیــاد بــرای ســاخت یــک شــهر ازجملــه
دالیلــی اســت کــه نمیتــوان تمامــی اســکندریهها را شــهر دانســت .باتوجــه بــه زمــان محــدود اســکندر و
حضــور جمعیــت نظامــی در لشکرکش ـیهای وی ،میتــوان بــه ایــن پاســخ رســید کــه ا کثــر اســکندریهها،
پادگانهــای بازمانــده از دوران هخامنشــیان بودنــد ( .)Tuplin, 1987: 130-135همچنیــن اشــاراتی بــه
برگــزاری المپیادهایــی 2درطــول زمــان لشکرکشــی وجــود دارد کــه نشــان از ایــن دارد کــه اســکندر در ایــن
زمــان در مناطقــی کــه دســت بــه بازســازی یــا بنــای شــهر مـیزد ،هماننــد ســنت یونانــی دســت بــه تأســیس
ژیمناســیوم( )Gymnasiumsو ســایر بناهــای تمــدن هلنیســتی م ـیزد ( )Koester, 1995: 75کــه خــود
نشــان از تــاش وی بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ هلنیســتی در شــرق دارد.
ً
شــهرهایی کــه اســکندر در شــرق ایــران بنیــان نهــاد پــس از وی ا کثــرا حیــات سیاســی و اجتماعــی خــود
را از دســت دادنــد ()Fraser, 1996: 40-50؛ بــا اینحــال ،توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه لــزوم
پایهگــذاری و رونــق یــک شــهر در گــروی حمایــت مســتقیم و بیچــون و چــرای حکومــت اســت ،هماننــد
شــهر انطاکیــه در پــارس ( )Antioch in Persisکــه حمایــت پادشــاهان اولیــۀ ســلوکی منجــربــه شــکوفایی
آن شــد ( .)Potts, 2016: 329موضوعــی کــه در تاریــخ ســلوکیان بــه کــرات دیــده میشــود ،ایــن اســت کــه
هنگامیکــه سیاســت شــاهان ســلوکی بــر اســکان مهاجــران بنــا شــده ،منابــع حاکــی از تأســیس کلونیهــا،
افزایــش مهاجــران و ارتقــاع برخــی کلونیهــا و شــهرهای غیرهلنــی بــه پولیسهــا هســتند (Marfoe , 1978:
 ،)623-624امــا افــول قــدرت ســلوکیان و درگیــری ایــن پادشــاهان در مناطــق غربــی سرزمینشــان همزمــان
میشــود بــا از دســت رفتــن کلونیهــای کــه در دورۀ قبلــی ســاخته بودنــد .تأ کیــد بــر ایــن نکتــه ضــروری
اســت کــه کلونیهــای اولیــه همــان پادگانهایــی بودنــد کــه در دورۀ اســکندر مقدونــی بنــا شــده بودنــد ،امــا
ً
سیاســت ســلوکیان کمــی متفــاوت بــا اســکندر بــود .هــدف اســکندر از ســاخت کلونیهــا صرفــا جنبــۀ نظامــی
آن بــود .امــا ســلوکیان بــا حفــظ ســاختار پادگانــی کلونیهــا ،در درون کلونیهــا دســت بــه ســاخت محلهــای
زندگــی همچــون روســتاها و شــهرکها زدنــد .درواقــع ،سیاســت شهرســازی و کلونیســازی ســلوکیان را بایــد
از بطــن پادگانســازی دورههــای پیشــین مســتخرج دانســت؛ بدینترتیــب کــه پادگانهــا نهتنهــا مکانــی
بــرای اســکان ســربازان ،بلکــه محلــی بــرای زندگــی مهاجــران بــوده اســت (.)Leriche, 1987: 61
ً
هرچنــد بــه یقینــا میدانیــم کــه ســاکنان اولیــۀ ایــن پادگانهــا ســربازان یونانی-مقدونــی هســتند،
امــا در دورۀ ســلوکیان باتوجــه بــه اســناد بهدســتآمده (کــه بــه سیاســت مهاجرتــی ایــن امپراتــوری از
یشــود کــه افــراد
ســرزمینهای آســیایصغیر بــه مرزهــای شــرقی ارتبــاط دارنــد) ،ایــن موضــوع آشــکار م 
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بــا آغــاز پیکارهــای ســلوکوس و فتــح ســرزمینهای گســتردهای میــان ســیحون و مــاوراء فــرات ،وی بــا گســترۀ
وســیعی از اقــوام گوناگــون در پهنــۀ قلمــرو خــود روب ـهرو شــد و دســت بــه اصالحاتــی در ســاختار حکومتــی
و جغرافیــای سیاســی-اداری ســاتراپیهای پیشــین هخامنشــی زد؛ وی بــا الهــام از اسکندریهســازیهای
اســکندر مقدونــی (هرچنــد بســیاری از ایــن اســکندریهها پادگانهــای نظامــی بودنــد و نــه شــهرهای جدیــد) و
ســاخت شــهرها و کلونیهای جدید 4،ســعی در ایجاد ســاختار جدید اجتماعی در ســاتراپیهای تحتســلطۀ
خــود کــرد ( .)Engels, 2017: 174-177بــرای شــناخت زمینههــای ســاخت کلونیهــا و پولیسهــا توســط
شــاهان ســلوکی ،ابتــدا میبایســت بهنحــوۀ شــکلگیری ایــن تفکــر در زمــان اســکندر پرداخــت.
میــراث اســکندر پــس از  10ســال لشکرکشــی عالوهبــر یــک امپراتــوری ناهمگــون گســترده ،فرهنــگ
هلنیســم در شرقباســتان بــود .اســکندر دســت بــه ابتــکار جدیــدی بــرای حفــظ ممالــک متصرفــه خــود
زد ،وی بــا ایجــاد پادگانهایــی در جــوار شــهرهای مهــم تاحــدی از فروپاشــی حکومــت نوپــای خــود
جلوگیــری کــرد ( .)Olbrycht, 2004: 97-98, 108-118ایــن عمــل خــود تقلیــدی از سیاســت نظــارت
بــر قلمــرو هخامنشــیان بــوده اســت ( .)Briant, 2002: 422-471شــهرهای پدیدآمــده در عصــر کوتــاه
اســکندر مقدونــی و آنــگاه دورۀ طوالنــی ســلوکیان حائــز اهمیتــی بســیار بودنــد .لشکرکشــی مقدونیــان بــه
شــرق نیازمنــد تأســیس پایگاههایــی بــرای فاتحــان جدیــد بــود .بههمیــن علــت بــرای اســکان مهاجــران
جدیــد بــر آن شــدند تــا مکانهــای مناســبی بهصــورت پــادگان احــداث گــردد (پیگولوســکایا.)٣٤ :1388 ،
ً
ایــن پادگانهــا بعــدا پایــهای بــرای پولیسهــا و کلونیهــای دورۀ جانشــینان اســکندر شــدند .اهمیــت
راهبــردی پادگانهــای نوپــا بهگونــهای بــود کــه باتوجــه بــه گزارشهــای پلوتــارک مبنیبــر تأســیس 70
اســکندریه ،بایــد آنرا همچــون کمربنــدی بــرای اســتوار کــردن فتوحــات و همچنیــن تأمیــن امنیــت راههــا
در ســرزمینهای شــرقی دانســت (.)Behrend, 1973: 150-151
در میــان ایــن اســکندریههای کوچــک میتــوان چنــد شــهر را نامبــرد کــه بنــا یــا بازســازی آنهــا بــه دورۀ
ً
اســکندر برمیگــردد و نامشــان حقیقتــا اســکندریه اســت و تنهــا یــک پــادگان نظامــی معمولــی در جــوار شــهر
نبودنــد ( .)Olbrycht, 2004a: 97-104تأمیــن جمعیــت ایــن پادگانهــا نیــز یکــی از موضوعاتــی اســت
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد .وجــود جمعیــت زیــاد یونانی-مقدونــی و مردمانــی از آســیایصغیر و اطــراف آن
(همانند بازرگانان فینیقی) در پشــت لشــکر اســکندر ( )Tarn, 2010: 10و اســکان دادن مجروحان و برخی
از نیروهــای خــود در اســکندریههای تازهتأســیس ( )Widemann, 2009: 39ایــن تــوان را بــه اســکندر
م ـیداد کــه بتوانــد بــا اطمینــان خاطــر جمعیــت اولیــۀ غیربومــی را بــرای مکانهــای موردنظــر تأمیــن کنــد.
بــا مــرگ اســکندر کلونیســازی همچــون دیگــر دســتاوردهای ایــن ســردار مقدونــی دچــار تزلــزل شــد،
تخصیــص نیافتــن جمعیتهــای مهاجــر جدیــد بــرای افزایــش جمعیــت و نوســازی بافــت جمعیتــی پیشــین
در کلونیهــا دربرابــر جمعیــت اکثریــت بومــی منطقــه ،ازجملــه مــواردی بــود کــه ســبب زوال اســکندریههای
اولیــه شــد ( .)Briant, 1985: 62-65درک صحیــح ایــن موضــوع ســبب شــد تــا در امپراتــوری ســلوکی
برنامــۀ دقیقتــری بــرای ایجــاد کلونیهــا و تبدیــل شــهرها بــه پولیــس و لــزوم اجبــار شــهرهای آســیایصغیر
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مهاجــر وظیفــۀ دوگانــۀ «سرباز-شــهروند» را بهعهــده داشــتند .مفهــوم سرباز-شــهروند را بایــد نوعــی
وابســتگی سیاســی-اقتصادی بــه حکومــت دانســت ( .)Briant, 1978: 61همانطورکــه اشــاره شــد بــا
روبــه ضعــف نهــادن حکومــت ســلوکی حیــات کلونیهــا در ســرزمینهای شــرقی ایــران بــه مخاطــره افتــاد و
بهتدریــج حیــات کلونیهــا در پهنــۀ شــرقی و مرکــزی ســیر نزولــی یافــت ،یکــی از مهمتریــن دالیــل آن ،عــدم
تأمیــن جمعیــت مــورد نیازشــان بــود کــه همچــون خونــی تــازه در پیکــر پولیسهــا و کلونیهــا بودنــد .دربــارۀ
ســاختار معمــاری کلونیهــا شــاید بتــوان باتوجــه بــه نــوع معمــاری «هیپودامــوس» )Hippodamus( 3در
پولیسهــا آنرا در مقیــاس کوچکتــر ،یعنــی بــه کلونیهــا نیــز تعمیــم داد (.)Koester, 1995: 73-74
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تفاوت پولیسها با کلونیها

شــهرهای ســلوکی بــه دو دســته تقســیم میشــدند :نخســت ،شــهرهایی کــه احیــاء میشــدند یــا مهاجــران
یونانی-مقدونــی بــه آنجــا مهاجــرت داده میشــدند .دوم ،شــهرهایی کــه از دل برنامــه شهرســازی ســلوکیان
بیرون آمده بودند و از ابتدا سنگ بنای آنها توسط سلوکیان نهاده شد (.)Portier-young, 2011: 11-27
یکــی از اهــداف مهــم ســلوکیان در شهرســازی ،ایجــاد مشــروعیت بــرای حکومتشــان بــود (Mueller, 2006:
 .)1-3ازجملــه منابــع مــا بــرای بررســی اطالعــات اقتصــادی و وقایــع تاریخــی در ســاتراپیهای شــرقی ،منابــع
بشــده در ایــن مناطــق هســتند .حضــور «آنتیوخــوس اول» در شــرق ایــران ســبب
مکتــوب و ســکههای ضر 
انســجام بخشــیدن بیشــتر در ســاخت و یــا تبدیل شــهرها به پولیــس ،مانند :انطاکیــه در مرغانــه (Antiochia
 )in Margianaو انطاکیــه در ترمــذ ( )Antiochia in Termozشــد ( .)Aperghis, 2004: 91بــا دقــت در
نکــه مــکان قرارگیــری پولیسهــا برســر
نقشــه و مکانهــای پولیسهــا میتــوان یــک موضــوع را حــدسزد؛ ای 
راههــای تجــاری بــوده اســت .بدینترتیــب پولیسهایــی همچــون :هکاتومپولیــس (،)Hecatompylos
ســیرینکس در هیرکانــه ( )Sirynx in Hyrcaniaو اپامه-خورنــه ( )Apamoia-Choarenehدر ســاتراپی
ً
پــارت در امتــداد یکدیگــر ســاخت شــدهاند ( .)Fraser, 1996: 170-190ایــن شــیوۀ ســاخت احتمــاال همــان
سیاســت ایجــاد دیــوار دفاعــی از پولیسهــا و کلونیهایــی بــود کــه ســلوکیان در شــرق دنبــال میکردنــد.
سیاســت ایجــاد مجموعــه شــهرها (تتراپولیــس) بــرای نظــارت بــر مناطــق راهبــردی ماننــد شهرســازی
و کلونیســازیهای ســوریه ازجملــه سیاس ـتهای سیاســی-اقتصادی ســلوکیان بــود (Aperghis, 2004:
 )90مابیــن ایــن تتراپولیسهــا ،شــبکهای از کلونیهــا بــرای حفــظ ارتباطــات وجــود داشــت (Martinez
 .)Sève, 2004: 22-29سیاســت ســلوکیان ســاخت کلونیهــا و پولیسهــا در مناطــق کمجمعیــت و
حاصلخیــز بــود .ایــن موضــوع را میتــوان باتوجــه بــه تمرکــز ایــن حکومــت در شــمال و غــرب فــرات دریافــت
( .)Van der Spek, 1998: 206همچنیــن مناطقــی کــه پــس از فروپاشــی امپراتــوری آشــور اهمیــت خــود
را از دســت داده بودنــد و دیگربــار موردتوجــه قــرار گرفتنــد ()Tscherikover, 1973: 84-90؛ بــا اینحــال،
وجــود مناطــق مســتعد کشــاورزی ،دسترســی بــه رودخانــه و دریــا ،یکــی دیگــر از عوامــل تأثیرگــذار بــرای
تأســیس پولیسهــا بــود ( .)Leriche, 1987: 59-61یکــی از نیازهــای اولیــۀ پولیسهــا زمیــن مناســب
و وســیع بــرای بنــا بــود و ایــن موضــوع ســبب میشــد تــا شــاهان ســلوکی دســت بــه تأســیس پولیسهــا در
زمینهــای ســلطنتی کــه متعلــقبــه پادشــاه بــود ،بزننــد .ســامانۀ یکپارچــه زمینهــای ســلطنتی ،میراثــی
بهجــا مانــده از هخامشــیان بــرای ســلوکیان بــود (.)Kreissig, 1978: 43-46
از دالیــل دیگــر ســاخت پولیسهــا ،تضعیــف شــهرهای غیرهلنــی بــود و ایجــاد پایگاههــای وفــادار بــه
حکومــت ســلوکی و نظــارت اقتصــادی آن ناحیــه بــود؛ بــرای مثــال ،پولیسهــای جدیــد در ســاتراپی ســغد
دربرابــر شــهرهای غیرهلنــی ایجــاد شــدند ( .)Atakhodjaev, 2013: 213-246سیاســتهای تشــویقی
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 .)1995: 44البتــه محیــط جغرافیایــی نیــز از عوامــل تأثیرگــذار بــر تأســیس و ادامــۀ حیــات کلونیهــا و
توســاز کلونیهــا و پولیسهــا در
پولیسهــای هلنیســی بــوده اســت؛ بهنحــوی کــه مــا شــاهد تمرکــز ساخ 
ســاتراپیهای فوقانــی )Upper Satrapies( 5و اطــراف رود فــرات هســتیم ()Van der Spek, 1998: 206
و هرچــه بهســمت دجلــه و ســرزمینهای شــرقی ایــران میرویــم تعــداد کلونیهــا و پولیسهــا ســیر نزولــی
پیــدا میکنــد ( .)Tarn, 2010: 9بهنحویکــه شــاهد شــهرهای بزرگــی همچــون ســلوکیه کنــار دجلــه،
ســلوکیه کنــار اوالئــس ( )Seleucia of the Eulaiosو شــهرهای یونانی-مقدونــی در باختــر هســتیم .علــت
کمشــدن تعــداد کلونیهــا در مناطــق بینالنهریــن و فــات ایــران ،حضــور مترا کمتــر جمعیتهــای بومــی از
دورههــای پیشــین در ایــن مناطــق بــود؛ درحالیکــه در مناطقــی ماننــد ســوریه و افغانســتان امــروزی ،ترا کــم
پایینتــری از جمعیــت را در خــود جــای داده بودنــد.
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بــه تأمیــن جمعیــت کلونیهــا و پولیسهــای تازهتأســیس یــا بازسازیشــده صــورت بگیــرد (Koester,
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همانطورکــه پیشتــر نیــز گفتــه شــد ،ســاکنان کلونیهــا را بایــد گون ـهای خاصــی از مهاجــران دانســت و
میبایســت بــه آنــان نــام «سرباز-شــهروند» را داد .بــا درنظــر گرفتــن مفهــوم سیاســی-نظامی ســرباز بــرای
7
حفــظ بقــای حکومــت ،بایــد درنظــر داشــت کــه مفهــوم شــهروند در ایــن نــام در ســایۀ ســرباز قــرار داد.
همینطــور الزم بــه یــادآوری اســت کــه ابتــدا ایــن مهاجــران سرباز-شــهروند بــرای مقاصــد نظامــی و ســپس
مقاصــد سیاســی-اقتصادی مهاجــرت داده میشــدند (.)Schiffman & Scharfstein, 1991: 184-185
مفهــوم اقتصــادی واژۀ شــهروند در کلونیهــا ،همــان مفهــوم تیــولداری و سیاســت وا گــذاری اقطــاع زمیــن
بــه ایــن افــراد بــرای ایجــاد دلبســتگی ،حــس مالکیــت و بهتدریــج بومیســازی ایــن افــراد در ســرزمینهای
جدیــد بــوده اســت ( .)Koester, 1995: 72مفهومــی کــه نشــان از شــکلگیری مفاهیــم جدیــد اقتصــادی
در اقتصــاد ســلوکی داشــت ،بهنحویکــه شــاه بــرای جلــب حمایــت ازطریــق پایگاههــای مردمــی دســت
بــه بخشــش وســیع زمینهــای شــاهی بــه مهاجــران زده و حتــی در برخــی از مــوارد معافیتهــای مالیاتــی
چندســاله را بــرای ترغیــب بیشــتر مهاجــران اعمــال کــرده بــود (.)Menl, 1991: 104
«کاتویکــوی» )Katoikoi( 8و کلونیهــا در امتــداد مســیرهای تجــاری بــرای حفــظ امنیت راهها تأســیس
میشــدند ( .)Capdetry, 2007: 160-161ســلوکیان بــرای رونــق تجــاری پولیسهــا و کلونیهــای نوبنیــاد
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بــرای پولیسهــا ،ســبب رشــد جمعیــت ایــن شــهرها میشــد ( ،)Adams, 1981: 174بــا ایجــاد ایــن شــهرها،
شــهرهای قدیمــی بــه حاشــیه رانــده میشــدند ( .)Alcok, 1993: 163تأمیــن جمعیــت متخصــص بومــی
بــرای پولیسهــای نوبنیــاد از شــهرهای همجــوار بــا دادن مشــوقهایی انجــام میگرفــت (Invernizzi,
 .)1993: 236درواقــع ایــن پولیسهــا بودنــد کــه نقشــی مهمــی در رونــق شــریانهای اقتصــادی بــازی
میکردنــد .میتــوان پولیسهــا را لنگرگاههــای در دریایــی از شــن (صحــرا) دانســت کــه عالوهبــر اهمیــت
راهبــردی بــرای لشکرکشــیهای بعــدی ،توانایــی حفــظ امنیــت راههــا را در مناطــق راهبــردی داشــتند
( .)Aperghis, 2004: 99وجــود راههــای تجــاری از هنــد ،چیــن و مناطــق داخلــی ایــران در دورههــای
بعــدی (اشــکانی) نشــان از صحــت ایــن مدعــا ،یعنــی مکانهــای راهبــردی اقتصــادی در میــان پهنــۀ
شــرقی امپراتــوری اســت ( .)Khlopin, 1977: 123-126تجــارت بــا مناطــق دوردســت نیازمنــد شــبکۀ
گســتردۀ راههــا و پایگاههــا بــرای تبــادل کاال و دادوســتد بــود ( .)Strootman, 2011: 146بــرای نمونــه،
تجــارت ادویــه و جواهــرات ازطریــق راههــای ارتباطــی بــا هنــد در زمــان ســلوکیان رونــق داشــت (& Kuhrt
.)Sherwin-white, 1993, 13
بــا تســلط اشــکانیان بــر بخشــی از پهنــۀ شــرقی آســیایمرکزی ،شــاهد تقابلهایــی بــا جمعیتهــای
یونانی-مقدونــی در ایــن نواحــی هســتیم .ایــن کشــمکشها ســرانجام موجــب تضعیــف کلونیهــا و
همچنیــن پولیسهــا شــد؛ هرچنــد پولیسهــا بهعلــت ســاختار خــاص سیاســی-اقتصادی خــود توانســتند
بــرای چندیــن دهــه بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد (حبیبــی ،)68 :1375 ،امــا از اوخــر قــرن اول پیشازمیــاد
یــک حرکــت اصالحگرایانــه در شاهنشــان اشــکانی ســبب شــد تــا آشــکارا بــه مبــارزه بــا فرهنــگ هلنیســتی
بپردازنــد و بــا ضــرب ســکه بــه زبــان آرامــی (و بعدهــا پهلویــگ) و درنهایــت ســاخت شــهرهای شــاهی و
اســکان افــراد در ایــن شــهرها (هماننــد تیســفون و بالشــگرد) درصــدد تضعیــف موقعیــت پولیسهــا باشــند؛
درواقــع ،پولیسهــا ادامــۀ حیــات خــود را در دورۀ اشــکانی و حتــی تــا حــدود دورۀ ساســانی مدیــون قرارگیــری
درطــول شــریانهای اقتصــادی و شــاهراههای تجــاری ازجملــه جــادۀ خراســان (مســیر اصلــی جــادۀ ابریشــم
در ایــران) بودنــد .البتــه باتوجــه بــه روحیــۀ تســامحطلبی اشــکانیان ،پولیسهــا فرصــت حیــات و رشــد را
در ایــن دوره پیــدا کردنــد ،فرصتــی کــه در زمــان ساســانیان بــرای پولیسهــا فراهــم نشــد و برخــورد ســخت
شــاهان ساســانی بــا پولیسهــا منجــر بــه زوال ایــن شــهرها ماننــد شــهر شــوش درطــول حکومــت ساســانیان
شــد (.)Harper et al., 1992: 162
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«ســلوکوس» در نبردهــای خــود در شــرق و آســیایمرکزی موفــق بــه فتــح :هیرکانــه ،پــارت ،باختــر ،
ســغد و آرخوزیــا شــد ()Appian. syr. 55 , Justinin 15.4.10؛ فتــح چنیــن ســرزمین گســتردهای نشــان
میدهــد کــه ســلوکوس اول در ا کثــر مناطــق بــا رقیــب سرســختی مواجــه نشــد و تنهــا در مرزهــای باختــر بــا
حملــۀ اقــوام صحراگــرد مواجــه شــد ( .)Bopearachch & Flandrin, 2005: 195-201تســخیر ســریع
نواحــی شمالشــرقی ایــران شــاید نتیجــۀ مذا کــرات و روشهــای دیپلماتیــک باشــد (Sherwin-white
 .)& Kuhurt, 1993: 12بــرای مقابلــه بــا فشــارهای وارده توســط اقــوام صحرا گــرد حکومــت ســلوکی بــه
شهرســازی روی آورد؛ هرچنــد ممکــن اســت عالوهبــر ُبعــد سیاســی ،حکومــت ســلوکی در کلونیســازیهای
اولیــه در آســیایمرکزی نگاهــی اقتصــادی هــم داشــته اســت ( .)Behrend, 1973: 89شــاهان اولیــه
ســلوکی بــا تغییــر نــام «اســکندریهها» بــه «ســلوکیه» و «انطاکیــه» و تجدیدحیــات برخــی شــهرها ،ســعی در
اثبــات اینامــر داشــتند کــه عصــر جدیــدی آغــاز شــده اســت (.)Sherwin-white & Kuhurt, 1993: 23
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بخشـشهای مالیاتــی را اعمــال میکردنــد ( .)Polybius, V, 89, 8-9اغلــب ایــن کلونیهــا ب هشــکل قلعــه
یــا شــهرکهای نظامــی کوچــک بودنــد کــه درجهــت سیاســت اســکان مهاجــران یونانی-مقدونــی بــرای
افزایــش جمعیــت وفــادار بــه دســتگاه ســلوکی ســاخته شــدند ( .)Rougemont, 2012: 14-20سیاســت
کلونیســازی بــرای امنیــت راههــا حتــی در مناطــق داخلــی نیــز ماننــد ســاتراپی مــاد اعمــال میشــده اســت
( .)Polybius, X, 27, 3توجــه ویــژۀ ســلوکیان بــه جادههــای ارتباطــی شــرق بــه غــرب منجــربــه ســاخت
کلونیهــا و پولیسهــا درطــول ایــن مســیرها بهخصــوص ناحیــۀ اکباتــان تــا بابــل همچــون الئودوســیه در
مــاد ( )Laodicea in Mediaشــد ( .)Kosmin, 2014: 191ســلوکیان کلونیســازی و پولیسســازی را
نهفقط در ماد ،بلکه در مسیر جادۀ خراسان ( ،)Pasha Zanous & Yang, 2018: 131مانند سیرینکس
در هیرکانــه ( )Sirynx in Hyrcaniaنیــز پــی گرفتنــد ( .)Kosmin, 2014: 191درحقیقــت تعــداد زیــادى
از ایــن کلونیهــا درطــول جــادۀ خراســان کــه ســلوکیه ســاحل دجلــه را بــه بلــخ متصــل میســاخت و از مــاد و
ا کباتــان میگذشــت ،بنــا کردنــد (خاراکســی .)29-37 :1392 ،جــادۀ خراســان از شــهرهای مهــم دیگــری
همچــون انطاکیــه در مــرو ( )Cohen, 2013: 245-20و ری یــا همــان اروپــوس ( )Europosدورۀ ســلوکی
( )Cohen, 2013 , 209میگذشــت و درنهایــت بــا عبــور از الئودوســه در مــاد ()Laodicea in Mediaا
( )Cohen, 2013: 220بــه ســلوکیه کنــار دجلــه ( )Seleucia on Tigrisمیرســید.
وضعیــت جغرافیایــی منطقــه ،یکــی از مهمتریــن دالیــل ســاخت کلونیهــا بــود .بــرای ســاخت کلونــی
ـشرو در منطقــه وجــود میداشــت :نخســت اینکــه ،منطقــه بهلحــاظ نظامــی
بایــد یکــی از ســه ویژگــی پیـ ِ
بــرای نظــارت گذرگاههــا و مناطــق همجــوار جهــت جلوگیــری از شــورشهای احتمالــی میبایســت حائــز
اهمیــت راهبــردی باشــد ( .)Sherwin-white & Kuhurt, 1993: 54قرارداشــتن در مســیر تجــاری
دلیــل دوم ســاخت کلونیهــا بــود ( .)Bernard, 1980: 309-311درنهایــت آنکــه ،محــل ســاخت کلونــی
میبایســت محیــط مســاعدی بــرای کشــاورزی داشــته باشــد ( .)Leriche, 1987: 59-61ســاخت کلونیهــا
بــرای حیــات و تغذیــه پولیسهــا اهمیــت داشــت؛ زیــرا ازطریــق کلونیهــا ،پولیسهــا میتوانســتند نیازشــان
را بــرآورده کننــد ( .)Gardin & Lyonet, 1978: 147-148باتوجــه بــه مســاعد بــودن برخــی مناطــق در
ایــران ،ســاخت کلونــی در آن مناطــق همچــون کاتالیــزوری 9بــرای اقتصــاد منطقــه موردنظــر عمــل میکــرد
( .)Jahne, 1978: 41-47موقعیــت جغرافیایــی ایــران و عبــور راههــای تجــاری از شــرق بــه غــرب از درون
فــات ایــران ( )Planhol, 2003: 605باعــث شــده بــود تــا ایــن کلونیهــا در مناطــق نزدیــک راههــای
تجــاری شــکل بگیرنــد .ســلوکیان شــکاف میــان پولیسهــا را بــا زنجیــرهای از کلونیهــا پــر میکردنــد تــا
بتواننــد ســاختار یکپارچــۀ سیاســی و اقتصــادی خــود را در ســرزمینهای تحــت تســلط خــود حفــظ نماینــد
(.)Aperghis, 2004: 95
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امــا پی ـش َروی ســلوکوس بهســمت جنوبشــرق بــا ســد محکمــی بهنــام «چاندرا گوپتــا» مواجــه شــد؛ پــس
از عقــد پیمــان صلــح میــان ســلوکوس اول و چاندراگوپتــا هیــچ کلونــی در هنــد ایجــاد نشــد (Errington ,
.)1976, 163-164
آســیایمرکزی بهعنــوان چهــارراه تجــاری شــرق بــه غــرب در دورۀ ســلوکی از اهمیــت بســیار برخــوردار
بــود ( .)Fery, 1984: 18پیــش از دورۀ اشــکانیان ،تمــاس فرهنگهــای ایــران و چیــن بیشــتر ازطریــق
فرهنگهــای بیابانگــرد آســیایمرکزی شــکل گرفتــه بــود .فرهنگهــای بیابانگــرد آســیایمیانه ،همچــون
ســکاها و دیگــر فرهنگهــای ایرانــی و بومــی آســیایمیانه ،همــواره نقــش یــک واســطه بــرای تبــادالت
فرهنگهــای چیــن و فرهنگهــای فــات ایــران را ایفــا میکردنــد (بادامچــی و پاشــازانوس.)8 :1393 ،
مســیرهای ارتباطــی شناختهشــدهای کــه دو ســوی آســیا را بههــم متصــل میکننــد ،هنــوز در مراحــل
ابتدایــی شــکلگیری قــرار داشــتند ( .)Stark & Rubinson, 2012: 111در ایــن مســیرهای تجــاری،
کاالهــای ارزشــمند و فلــزات گرانبهــا مبادلــه میشــدند؛ بــرای نمونــه ،لباسهــا و پارچههــای ابریشــمی،
آینــۀ چینــی و برخــی ابــزارآالت ســاخت چیــن بــه آســیایغربی صــادر میشــدند (.)Yang, 2013: 74-76
همانطورکــه اشــاره شــد ،حمــات اســکندر ابتــدا در تجــارت شــرق و غــرب آســیا وقفــه ایجــاد کــرد
( ،)Azarpay,1954: 328امــا در ادامــه بــا شــکلگیری فرهنگ هلنیســتی ،زمینه برای تماس فرهنگهای
ایــران و چیــن بیشــتر مهیــا شــد؛ بــرای نمونــه ،همزمــان بــا روی کار آمــدن اشــکانیان بهاســتناد گفتــۀ
«اســترابون» ،حکمــران یونانــی باختــر« ،اوتیدمــوس» و پســرش «دمتریــوس» در قــرن دوم پیشازمیــاد
امپراتــوری خــود را حتــی تــا ســیریس (شــمالغربی چیــن) گســترش دادنــد (بادامچــی و پاشــازانوس:1393 ،
 .)21در آن زمــان ،ناحیــۀ ســیریس توســط مردمــان غربــی بهعنــوان ناحیــۀ تولیــد ابریشــم شــناخته میشــد
و بــه تمــام ســرزمین امپراتــوری«هــان» اطــاق نمیشــد؛ بــا اینحــال بعضــی از دانشــمندان ماننــد «ای.ک.
نارایــن و ای .کونیگهــام» معتقدنــد کــه ناحیــۀ ســیریس ،یعنــی کاشــغر ،در شــینجیانگ چیــن اســت
( .)Yang, 2007: 103همزمــان بــا گســترش پادشــاهی یونانی-باختــر در شمالشــرقی ایــران ،نظــارت
بــر مســیرهای تجــاری آســیایمرکزی و فــات ایــران کــه بهتدریــج بهدلیــل انتقــال کاالهــای تجــاری و
ابریشــم اهمیــت بســیار یافتنــد ،تبدیــل بــه یکــی از اصلیتریــن دغدغههــای اقتصــادی ســلوکیان و بعدهــا
اشــکانیان شــد (.)Salles, 1987: 90
دو مســیر اصلــی تجــارت در دورۀ ســلوکی وجــود داشــت :مســیر نخســتین ،از هنــد باســتان شــروع
میشــد؛ و دومیــن ،از باختــر و آســیایمیانه عبــور میکــرد (بعدهــا ایــن مســیر ،یکــی از مســیرهای اصلــی
جــادۀ ابریشــم نــام میگیــرد) .ایــن دو مســیر در «آرتاکوانــا» ( )Artakounaدر «آریــا» (هــرات کنونــی) بههــم
میپیوســتند و بــا عبــور از شــمال دشــت کویــر بــه رشــتهکوههای زا گــرس و ســرانجام بــه ســلوکیه کنــار دجلــه
میرســید .مســیر دیگــری نیــز وجــود داشــت کــه تــردد در آن دشــوارتر بــود ،پــس از طــی مســیر در «آرخوزیــا»،
«درنیــگا» و «کارمانیــا» بــه «پــارس» و «شــوش» میرســید کــه بــه ســلوکیه کنــار دجلــه ختــم میشــد (Le
 .)Rider, 1965: 306آنتیوخــوس اول در دورۀ حکومتــش در شــرق (نائبالســلطنه بودنــش) در باختــر
ســاکن بــود 10.وی در مناطــق شــرقی همجــوار بــا دریــای مازنــدران دســت بــه تأســیس دو ایالــت جدیــد
ســلوکی بهنامهــای «ســلوکیس» ( )Seleucisو «آنتیوکیــس» ( )Antiochisزد (ولســکی.)37 :1386 ،
بهنقــل از اســترابو ،آنتیخــوس اول دیــواری بــه طــول  270کیلومتــری بــرای محافظــت از ســاتراپیهای
ً
شــرقی ایجــاد نمــود ( )Strabon, 11.10.2و احتمــاال یــک اســکندریه (انطاکیــه؟) در ســاتراپی مــرو بــرای
کارهــای دفاعــی ســاخته شــد (.)Hermann et al., 1993: 41
حراســت از حــدود و ثغــور امپراتــوری ســلوکی ،شــاهان ایــن خانــدان را واداشــت تــا مشــوقهای اقتصادی
بــرای کلونیهــای مــرزی را بهعنــوان سیاســت همیشــگی خــود درنظــر بگیرنــد ()Adams, 1965: 63؛
هرچنــد کلونیهــا در مرزهــای شــرقی امپراتــوری ســلوکی حیاتــی مانــدگار نداشــتند ،امــا در دورۀ اوج ایــن
سلســله شــاهد بنیانگــذاری و تجدیدبنــای شــهرها و کلونیهــای بســیاری هســتیم (& Sherwin-white
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امپراتــوران ســلوکی درطــول حیــات خــود بــا مشــکالت زیــادی روبــهرو بودهانــد؛ ازجملــه ایــن مشــکالت
ناهمگــون بــودن اقــوام در گســترۀ وســیعی جغرافیایــی حکومتشــان بــود .بخــش مهمــی از اعتراضــات و
شــورش نســبت بــه ایــن سلســلۀ غیرایرانــی ،بومــی نبــودن ایــن افــراد بــود؛ هرچنــد ســلوکوس اول بــا انتخــاب
آنتیخــوس اول کــه مــادری ایرانیتبــار داشــت بهعنــوان جانشــین خــود ،ســعی در از بیــن بــردن ایــن
موضــع اقــوام ایرانــی نســبت بــه خــود را داشــت ،امــا همانطورکــه شــاهد بودیــم ،توفیــق چندانــی نیافــت.
کار برونرفــت از ایــن وضــع را ایجــاد پایگاههــای مردمــی در درون ســرزمینهای
امپراتــوران ســلوکی راه ِ
خــود یافتنــد .ایشــان بــا ایجــاد کلونیهــا و مهاجــرت دادن جمعیــت یونانی-مقدونــی بــه ایــن محلهــا در
سراســر ســرزمینهای خــود اولیــن گام را بــرای زمینهســازی مشروعیتســازی خــود انجــام دادنــد .ســلوکیان
بــا فهــم درســتی کــه از جایــگاه کلونیهــا ازمنظــر جغرافیایسیاســی و ژئوا کونومیــک ()Geoeconomics
در ســرزمینهای تحــت نظــارت آنــان ایجــاد میکردنــد بــر آن شــدند تــا بــا تقویــت و گســترش برخــی از ایــن
کلونیهــا ،پایگاههــای قدرتمندتــری بــرای خــود در مناطــق تحتنظارتشــان ایجــاد کننــد؛ هرچنــد ایــن
سیاســت در برخــی نقــاط همچــون آســیایمرکزی ،اندکیپــس روبــه ضعــف گذاشــتن حکومــت ســلوکیان بــا
اعــام اســتقالل پولیسهــای آســیایمرکزی از امپراتــوری ســلوکیان همــراه بــود؛ بــا اینحــال در مناطقــی،
ســلوکیان نظــارت بهتــری بــرروی آن مناطــق داشــتن کلونیهــا و پولیــس همچنــان زیــر یــوغ ایشــان
باقیمانــد .هرچنــد بــا اضمحــال حکومــت ســلوکیان در ایــران ،کمکــم بســاط کلونیهــا برچیــده شــد و یــا
تبدیــل بــه یــک شــهر کوچــک شــدند ،امــا تــا ســالها پولیسهــای هلنیســتی در حیــات سیاســی ایــران نقــش
کلیــدی را بــازی میکردنــد؛ بدینترتیــب میتــوان نقــش غیرقابــل انــکار سیاســت کلونیســازی را در فــراز و
فرودهــای حکومــت ســلوکی دخیــل دانســت و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــا کاســته شــدن از اهمیــت و اعتبــار
ـگ بهپایــان رســیدن
کلونــی بــود کــه حکومــت ســلوکی پایــگاه راهبــردی خــود را از دســت داد و ضربآهنـ ِ
عمــر ایــن سلســله شــدت بیشــتری یافــت.
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 )Kuhurt, 1993: 23کــه در دورههــای بعــدی نقــش مهمــی در حیــات سیاســی و اجتماعــی شرقباســتان
ایفــا کردنــد .بــا آغــاز کلونیســازی در مناطــق شــرقی ازجملــه باختــر شــاهد کاهــش جمعیــت شــهرهای
غیرهلنــی و بهتناســب آن افزایــش جمعیــت پولیسهــا هســتیم ( .)Gardin, 1998, 162انتقــال مرکــز ثقــل
حکومــت ســلوکی بــه ســوریه و اهمیــت یافتــن انطاکیــه ،ســبب کمتوجهــی بــه مناطــق و کلونیهــای شــرق
ایــران و در نتیجــه شــورشهای باختــر و هیرکانــه شــد؛ هرچنــد ایــن نکتــه را بایــد بــه یــاد داشــت کــه در زمــان
اســکندر مقدونــی نیــز ایــن مناطــق علیــه وی شــورشهایی بهپــا کردنــد (َ.)Arrian 4.4. 1-9
متــون تاریخــی زمــان اســکندر نیــز گزارشهایــی دربــارۀ برخــورد اســکندر بــا اقــوام صحرا گــرد در ایــن
مناطــق میدهنــد ،کــه خــود تأییــدی بــر ایــن مدعــا و گویــای نفــوذ انــدک اســکندر و جانشــینانش در شــرق
ایــران اســت؛ ازای ـنرو ،بــا وجــود پایــگاه قدرتمنــد یونانی-مقدونــی در ایــن مناطــق ،نبــود نظــارت کافــی
ازســوی حکومتهــای مرکــزی و درنهایــت حضــور اقــوام صحرا گــرد در ایــن مناطــق ،ســبب تجزیــۀ ایــن
بخــش از امپراتــوری ســلوکی شــد .عــدم توجــه کافــی ،شــورشهای پیدرپــی و اعــام خــود مختــاری
توســط ســاتراپیها ســبب شــد تــا سیاســت کلونیســازی در مناطــق شــرقی پــس از دورۀ اولیــه ســلوکی روبــه
کاهــش باشــد و درنهایــت بــا قطــع ارتبــاط حکومــت ســلوکی بــا ایــن مناطــق ،سیاســت اســکان مهاجــران از
نواحــی آســیایصغیر بــه نواحــی شــرقی ایــران ســلوکی همچــون :باختــر ،ســغد و آریــا متوقــف شــود؛ درواقــع
سیاســت کلونیســازی در مناطــق مــرزی (و نبــود یــا کــم بــودن کلونیهــا در درون مرزهــای کشــور) و دادن
مشــوقهای اقتصــادی گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه ابــزار حفــظ حــدود و ثغــور در دســت شــاهان ســلوکی
همــان ســاخت و تقویــت کلونیهــا بــوده اســت.
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پینوشت
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 -2در طــی لشکرکشــی اســکندر پــس از ایجــاد اســکندریهها در شــرق ایــران ،در برخــی از ایــن اســکندریهها بازیهــای ورزشــی خاصــی
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 -4در منابع نیز از شهرسازی سلوکوس یاد شده است (.)Appian. Syr, 53; Amm. Marc, 14.8.6
 -5ســاتراپیهای فوقانــی ،شــامل ســاتراپیهای شــرقی و شــمالی ایــران در دورۀ هلنیســتی هســتند .ایــن ســاترپیها از لبــۀ غربــی
رشــتهکوه زاگــرس تــا شــمال آســیایمرکزی امتــداد پیــدا میکردنــد کــه شــامل :مــاد ،پرســیس ،کرمانیــا ،درنگیــا ،هیرکانــه ،پــارت ،مــرو و...
میشــدند (.)Aperghis, 2004: 40
 -6در ایــن مقالــه ،واژۀ «شــهر» بــرای شــهرهای غیرهلنــی (شــهرهایی کــه بهدســت اســکندر یــا ســلوکیان بنــا یــا بازســازی نشــده باشــند)
ب ـهکار رفتــه اســت؛ درحالیکــه واژۀ «پولیــس» ،بــه شــهر یــا مجموعــه شــهرهایی گفتــه شــده اســت کــه دارای بناهــای اداری ،مذهبــی و
آ کروپولیــس هلنــی بودنــد و بهتدریــج از ســال  750پ.م .در یونــان پدیــد آمدنــد (. )Caves, 2005: 520
 -7مقصــود از «شــهروند» در ایــن مقالــه ،همــان مهاجرانــی اســت کــه بهســوی فــات ایــران مهاجــرت داده شــدن تــا نقــش جمعیــت
حامــی و پشــتیبان بــرای حکومــت را ایفــا کننــد؛ بدینترتیــب عالوهبــر اینکــه ماننــد یــک فــرد عــادی بــه زندگــی در کلونیهــا یــا پولیسهــا
میپرداختنــد ،درصــورت درخواســت حکومــت ســلوکی میبایســت بــه ارتــش ســلوکیان ملحــق میشــدند.
« -8کاتویکــوی» در لغــت بهمعنــای «ســاکنان» اســت و بــه قلعههــای نظامــی دورۀ هلنیســتی در آســیایصغیر اطــاق میشــد
(.)Cohen, 1991: 44-47
« -9کاتالیزور» مادۀ شیمیایی است که باعث تسریع در انجام واکنشهای شیمیایی میشود.
 -10شــاید یکــی از دالیــل انتصــاب آنتیوخــوس اول بهســمت نائــب الســلطنه ،مــادر ایرانـیاش «اپامــه» بــود تــا بــا ایــن انتخــاب وفــاداری
اقوام شــرقی به حکومت ســلوکی بیشــتر شــود (.)Canepa, 2015: 72-76

کتابنامه

 بادامچــی ،حســین؛ و پاشــازانوس ،حمیدرضــا« .)1393( ،بازگشــایی جــادۀ ابریشــم :تمــاس وبرهمکنــش فرهنگهــای ایــران و چیــن همزمــان بــا ســفرهای جانــگ چیان به مرزهای شــرقی شاهنشــاهی
اشــکانی» .تاریــخ اســام و ایــران ،ســال  ،24دورۀ جدیــد ،شــمارۀ  ،22پیاپــی  .112صــص.5-28 :
 پیگولوســکایا ،نینــا .)1388( ،شــهرهای ایــران در روزگار پارتیــان و ساســانیان .ترجمــۀ عنای ـتاهللرضــا ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،چــاپ دوم.
 حبیبی ،سیدمحسن .)1375( ،از شار تا شهر .تهران :انتشارات دانشگاه تهران. خاراکســی ،ایســیدور .)1392( ،منزلگا ههــای اشــکانی .ترجمــه و محقــق :علیاصغــر میرزایــی،تهــران :نشــر ماهــی.
 -ولسکی ،یوزف .)1386( ،شاهنشاهی اشکانی .ترجمۀ مرتضی ثاقبفر ،تهران :ققنوس.

Downloaded from journal.richt.ir at 18:47 IRST on Wednesday March 3rd 2021

نقشــۀ  .1پولیسهــا و کلونیهــای موجــود بــر جــادۀ خراســان بــزرگ و برخــی شــهرها و پولیسهــای مهــم آن
دوران (نگارنــدگان.)1398 ،

Downloaded from journal.richt.ir at 18:47 IRST on Wednesday March 3rd 2021

[ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.83 ]

|| 1399  || س ــال چ ــهارم || پایـ ــیز13 ش ــمارۀ

|| 94 ||

- Adams, R. McC., (1965). Land behind Baghdad. A History of Settlement in the
Diyala Plains, Chicago and London.
- Alcock, S. E., (1993). “Surveying the peripheries of the Hellenistic world”. In:
Bilde et al (eds). Pp: 162–75.
- Ammianus, M., (1950). History. Volume I: Books 14-19, Translated by J. C. Rolfe.
Loeb Classical Library 300, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Aperghis, G. G., (2004). The Seleukid royal economy: the finances and financial
administration of the Seleukid Empire. Cambridge University Press.
- Appian., (2009). Roman History. Volume III, Edited and translated by Brian
McGing, Loeb Classical Library 4. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Arrian, (1983). Anabasis of Alexander. 2 vols., tr. by P. A. Brunt, Loeb Classical
Library, Cambridge: Harvard University Press.
- Atakhodjaev, A. K., (2013). “Données numismatiques pour l’histoire politique de
la Sogdiane (IVe-IIe siècles avant notre ère)”. Revue numismatique, No. 6(170). Pp:
213-246.
- Azarpay, G., (1959). “Some classical and near eastern motifs in the art of Pazyryk”.
Artibus Asiae, No. 22(4). Pp: 313-339.
- Behrend, D., (1973). “Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pachtdokumenten
aus Mylasa und Olymos”. Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische
und Lateinische Epigraphik München, Pp: 145-68.
- Bernard, P., (1980). “Héraclès, les grottes de Karafto et le sanctuaire du mont
Sambulos en Iran”. Stir, No. 9, Pp: 301-324.
- Boehm, R., (2018). City and Empire in the Age of the Successors: Urbanization and
Social Response in the Making of the Hellenistic Kingdoms. University of California
Press.
- Bopearachchi, O., & Flandrin, P., (2005). Le portrait d'Alexandre le Grand: histoire
d'une découverte pour l'humanité. Monaco: Editions du Rocher.
- Briant, P., (1978). “Colonisation hellenistique et populations indigenes”. Klio, No.
60(60), Pp: 57-92.
- Briant, P., (1985). “Dons de terres et de villes: L'Asie Mineure dans le contexte
achemenide”. Revue des études anciennes, No. 87(1), Pp: 53-72.
- Briant, P., (2002). From Cyrus to Alexander: a history of the Persian Empire. Penn
State University Press: Eisenbrauns.
- Caves, R. W. (Ed.), (2005). Encyclopedia of the City. London and New York: Taylor
& Francis Group.
- Capdetry, L., (2007). Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, fi nances
d'un royaume hellénistique (312-129 avant J.-C.). Rennes: Presses Universitaires de
Rennes.
- Cohen, G. M., (2013). The Hellenistic settlements in the East from Armenia and
Mesopotamia to Bactria and India (Vol. 54). Berkeley: University of California Press.
- Diodor Sicily Siculus., (1953). Library of History. Volume VIII, Books 16.66-17,
translated by C.B. Welles, Cambridge: Harvard University Press.
- Engels, D., (2017). Benefactors, Kings, Rulers: studies on the Seleukid Empire
between East and West. Leuven: Peeters.
- Errington, R. M., (1976). “Alexander in the Hellenistic world”, In: E. Badian (éd.).
Alexander le Grand. Image et réalité, Geneva: Fondation Hardt, Pp: 137–179.

Downloaded from journal.richt.ir at 18:47 IRST on Wednesday March 3rd 2021

[ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.83 ]

|| 95 || ... جایگاه و عملکرد کلونیها و پولیسها:|| جعفریگاوزن و همکاران
- Fraser, P. M., (1996). Cities of Alexander the Great. Clarendon Press.
- Fleischer, R., (1991). Studien zur seleukidischen Kunst: Herrscherbildnisse (Vol.
1). P. von Zabern, 2-16
- Fraser, P. M., (1996). Cities of Alexander the Great. Clarendon Press.
- Gardin, J. C., (1998). Prospections archéologiques en Bactriane orientale (19741978). Vol. 3. Description des sites et notes de synthèse. Mémoires de la mission
archéologique française en Asie centrale, Part IX. Paris: Ministère des Affaires
étrangères.
- Gray, B., (2018). “Freedom, ethical choice and the Hellenistic polis”. History of
European Ideas, No. 44(6), Pp: 719-742.
- Glaeser, E., (2011). Triumph of the City: How Our Best Invention Makes Us Richer,
Smarter, Greener, Healthier, and Happier. New York: Penguin Press.
- Harper, P. O.; J. Aruz, & F. Tallon, (Eds.), (1992). The Royal City of Susa: Ancient
Near Eastern Treasures in the Louvre. New York: Metropolitan museum of art.
- Herrmann, G.; Masson, V. M. & Kurbansakhatov, K., (1993). “The International
Merv Project Preliminary Report on the First Season (1992)”. Iran, No. 31(1), Pp: 39-62.
- Invernizzi, A., (1993). “Seleucia on the Tigris: centre and periphery in Seleucid
Asia”. Centre and Periphery in the Hellenistic World, No. 4, Pp: 230-247.
- JÄHNE, A., (1978). “Zwei Tendenzen gesellschaftlicher Entwicklung im
Hellenismus”. Klio, No. 60(60). Pp: 137-150.
- Justinin, (1994). Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. Translated
by: J. C. Yardley, Oxford: Society for Classical Studies Classical Resources.
- Khlopin, I., (1977). “Die Reiseroute Isidors von Charax und die oberen Satrapien
Parthiens”. Iranica Antiqua, No. 12, Pp: 117-165.
- Koester, H., (1995). Introduction to the New Testament. Vol. 1, New York & Berlin:
Walter de Gruyter.
- Kosmin, P. J., (2014). The Land of the Elephant Kings. Cambridge: Harvard
University Press.
- Kreissig, H., (1978). Wirtschaft und Gesellschaft im Seleukidenreich: die Eigentumsund die Abhängigkeitsverhältnisse. Berlin:Akademie-Verlag.
- Le Rider, G., (1965). Suse sous les Séleucides et les Parthes. Paris: Librairie
Orientaliste.
- Leriche, P., (1987). “Urbanisme defensif´ et occupation du territoire en Syrie
hellenistique”. In: Frezouls, Pp: 57–79.
- Marfoe, L., (1978). Between Qadesh and Kumidi: a history of frontier settlement and
land use in the Biqa'. Lebanon, University of Chicago: Regenstein Library, Department
of Photoduplication.
- Mehl, A., (1991). “The Seleucid cities in Syria: Development, Population,
Constitution”. International meeting of History and Archaeology, Delphi 6-9 November
1986, Athens: European cultural centre of Delphi, Pp: 99-112.
- Mueller, K., (2006). Settlements of the Ptolemies: city foundations and new
settlement in the Hellenistic world (Vol. 43). Peeters Publishers.
- Olbrycht, M. J., (2004). Aleksander Wielki i świat irański. Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
- Pasha Zanous, H. R. & J. Yang, (2018). “Arsacid Cities in the Hanshu and Houhans”.
Iran and the Caucasus, Vol. 22, Pp: 123-138.

Downloaded from journal.richt.ir at 18:47 IRST on Wednesday March 3rd 2021

[ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.83 ]

|| 1399  || س ــال چ ــهارم || پایـ ــیز13 ش ــمارۀ

|| 96 ||

- Polybius, (1823). The General History. Trans. by: J. Hampton, 2, Vols., 5th ed,
Oxford, Llc.
- Planhol, X. D., (2003). “Hamadān iii. Historical Geography”. EIr, No. XI, Pp:
605-7.
- Portier-Young, A., (2011). Apocalypse Against Empire: Theologies of Resistance in
Early Judaism. Cambridge: William B. Eerdmans Publishing.
- Potts, D. T., (2016). The Archaeology of Elam: formation and transformation of an
ancient Iranian state. New York: Cambridge University Press.
- Rougemont, G., (2012). Inscriptions grecques d’Iran et d’Asie centrale (= Corpus
Inscriptionum Iranicarum: Part II. Inscriptions of the Seleucid and Parthian periods and
of Eastern Iran and Central Asia, vol. I. Inscriptions in Non-Iranian languages). London:
SOAS.
- Salles, J. F., (1987). “The Arab-Persian Gulf under the Seleucids”. Hellenism in the
East, Pp: 75-109.
- Schiffman, L. H., & Scharfstein, S. (1991). From text to tradition: A history of
second temple and Rabbinic Judaism, Hoboken. NJ: KTAV Publishing House.
- Sherwin-White, S. & Kuhrt A., (1993). From Samarkhand to Sardis; A new
approach to the Seleucid Empire. London: Duckworth.
- Smith, R. R., (1988). Hellenistic royal portraits. Oxford: Clarendon Press.
- Stark, S., & K. Rubinson, (2012). “Nomads and networks: elites and their
connections to the outside world”. Nomads and networks: the ancient art and culture of
Kazakhstan, Pp: 107-38.
- Strabo, (1932). The Geography of Strabo. 8 Vols., Translated by: Jones, John Robert
Sitlington Sterrett, Loeb Classical Library, Cambridge: Harvard University Press.
- Martinez Sève, L., (2004), “Peuple d’Antioche et dynastie séleucide”, Topoi, Vol.
5, No. 1, Pp: 21-41.
- Strootman, R., (2011). “Kings and cities in the Hellenistic Age”. Political Culture
in the Greek City After the Classical Age, Leuven: Peeters, Pp: 141-153.
- Tarn, W. W., (2010). The Greeks in Bactria and India. Cambridge: Cambridge
University Press.
- Tscherikover, A., (1973). Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander
dem Grossen bis auf die Römerzeit. Vol. 19, Dieterich'sche verlagsbuchhandlung.
- Tuplin, C., (1987). “The Administration of the Achaemenid Empire”. In: Carradice,
(ed.). Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires, The Ninth
Oxford Symposium on Coinage and Monetary History, Oxford (BAR Int. Ser. 343). Pp:
109–66.
- Van der Spek, R. J., (1998). “Cuneiform documents on Parthian history: The
Rahimesu archive-Materials for the study of the standard of living”. In: J. Wiesehöfer
ed., Das Partherreich und seine Zeugnisse / The Arsacid Empire: Sources and
Documentation (Stuttgart). Pp: 205-258.
- Widemann, F., (2009). Les successeurs d'Alexandre en Asie centrale et leur héritage
culturel. Essai, Paris: Riveneuve éditions.
- Yang, J., (2007). “The Conquests of Alexander the Great and the Opening of the Silk
Road”. Proceedings of Japan-Korea-China the Symposium, Japan: Meiji University.
Pp: 97-112.
- Yang, J., (2013). “Hellenistic World and the Silk Road”. Anabasis: Studia Classica
et Orientalia, No. 4, Pp: 73-91.

