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  رانیجنوب ا و فارس خلیج در سواحل انی سلوکهاي  شهر
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  دهیچک
 در مناطق شی خوییتداوم فرمانروا و میجهت تحک انی هخامنشی پس از غلبه بر شاهنشاهی مقدوناسکندر

 انیسلوک.  شدند  ساکنانیونانی و انی از مقدونيادی کرد که در آن شمار زتأسیس را یهای شهر،  شدهریتسخ
 و هیسور، نی النهرنیب، رانی همچون ای در مناطق مختلفيدی جدهاي  شهر را ادامه دادندواستی سنیهم ا

 تی به خاطر موقعفارس خلیجسواحل .  کردندتأسیس انیونانیاسکان   وجهت مهاجرت، ری صغيایآس
 در محل هیانطاک شهر  جهت آنهانی بود به همتی حائز اهمانی سلوکي خود برايتجار و یاسیس، ییایجغراف

 ياز مراکز مهم تجار هم نوی اسپاسراکسخا و )لکایف(کاروسیمهم ا شهر نیهمچن.  را بناکردندیکنونشهر بو
سواحل  و  در جنوب ایرانی مهم سلوکهاي ماندگاه و ها شهر مقاله بهنیدرا.  بودندفارس خلیجدر  انیسلوک
  .  اشاره شده استشناسی  اسناد باستان و یخی براساس منابع تارفارس خلیج

  
  نوی اسپاسخاراکس، هیانطاک، فارس خلیج، شهر، انیسلوک :دواژگانیکل
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  مقدمه
مقدونیان  و به دنبال آن مهاجرت یونانیان و ی هخامنشيسقوط امپراطور، ن حمله اسکندر به ایرابا

  وسازي شهرنوعی درهم آمیختگی در و شده وارد   ایراني شهردر حیاتاي  هعناصر تاز، به ایران
 یتیی با ماهها شهر و ایجاد شدي شهرهم حیات و هم در ساختار، یونانی و  ایرانینشینی شهر

پا به ،  شدند یی که پس از اسکندر در ایران تشکیلها  در قلمرو دولتقلمست نیمهیا  خودگردان
در دوره سلوکیان تغییر نام  و داشتهوجود  ازقبلها شهرهرچند برخی از این.  نهادندوجود عرصه
ي کوچکی بودند که توسط ها یا توسعه بیشتري پیداکردندونیز برخی از آنها درابتدا پادگان و داده

  .  پیدا کردندي شهربه تدریج ساختار و افتاده مسکون شده بودندسربازان از کار 
ی از وسیع  مختلف در مناطقهاي  شهردولت سلوکی در ایران موجب شکل گیريآمدن   کارروي

عناصر جدید تغییر آمدن  با و  داشتهوجود  از قبلها شهربدون تردید برخی از این. قلمرو آنها گردید
 هم انایر. ي خودفرمان ارتقاء یافتندها شهر هم به مرتبهها شهربرخی از. یا نام داده بودند و ساختار

ي ها شهریی از آنها در بخش و  آنها برکنار نماندسازي شهراز سیاست، که جزء قلمرو سلوکیان بود
  .  شدند جدید ساخته

 و ها از این رو سلوکیان در ایران مهاجرنشین و  سلوکیان ایران اهمیت خاصی داشتبراي
ري (راگا :جاهایی از ایران که در آغاز سلوکیان استقرار داشتند عبارتند از. روهاي نظامی بنا کردندبا

 نام همین به ي شهر)نزدیک مرو(انطاکیه مرگیانه، انطاکیه پارس، هکاتومپیلوس، )در نزدیکی تهران
ي ها ه کاوشک)جیحون/آمودریا ( آي خانم در کنار اوکسوسخصوص به و در اسکوتیا سوترا در آریا

  )144 :1388، سهوفریو.( تایید کرده استآن راباستان شناسی 
 ایدر کنار در ییای خاص جغرافتی موقعلیبه دل، رانیا  درفارس خلیجسواحل  و  جنوبمناطق

. کردند را جلب انی خاطر توجه سلوکنیبه هم و  مناسب بودنداری بسیبازرگان و  تجارتيبرا
   ساختهانی توسط سلوکفارس خلیج  درنویخاراکس اسپاس و لکهیف،  پارسهی همچون انطاکیهای شهر

 بنادر قی در کنار دجله از طرانی سلوکتختی پاهی زمان سلوکنی درهمگری طرف دزا. شدند
 به تجارت وابسته شهر نی ایی از شکوفایبخش و سواحل هند در ارتباط بود و  با بنادرفارس خلیج

 دوره هم در نیشوش در ا شهر ییشکوفا و  رونقنیهمچن. بود فارس خلیج سواحل قی از طرییایدر
  . رسید می شهر نی به اقی طرنی از اي تجارهاي  بود که کاالرانیبنادر جنوب ا و لارتباط با سواح

 ای تأسیس و رانی ای در مناطق جنوبانی استقرار سلوکی به چگونگشود می ی مقاله سعنیدرا
، بحث مورددوره   درها شهرنی اتیاهم و تیموقع و  توسط آنهافارس خلیج در سواحل ها شهریآبادان

 حضور سلوکیان در این  شهرها و چگونگی ماهیت ایندربارةپژوهش  و گرچه مطالعه. پرداخته شود
به ، اند شده تأسیسجنوب ایران در این دوره  و یی که در مناطق مرکزيها شهرمخصوصاً و مناطق
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 گفت توان میمدارك اندك موجود  و اما براساس اسناد.  دشواري است کارها داده و دلیل کمبود منابع
،  آمده بودبه وجود انی که توسط سلوکی نسبتیامن و  آرامشي دوره به خاطر برقرارنیکه در ا

 و ها شهرنیهمچن و  آمدبه وجود فارس خلیج در سواحل یبازرگان و ي تجاریی شکوفازا هاي دور
 گریاز طرف د.  بودیونانی هاي  شهر استقاللکردی از رومتأثر  که دیرد گتأسیس مناطق نی در ايبنادر
 در تختشانی در پامخصوصاً خود هاي  ازی نتأمین ي آن براتیاهم و ییای که به تجارت درانیسلوک
  .  برده بودندی پرانی در جنوب افارس خلیج سواحل تیبه موقع،  بودندند عالقمهیسلوک
  

  انیسلوک  در دورهشهرسازي
ي خودفرمان به ها شهربنیان گذاري و حمد اشرف زمان حکومت سلوکی را تجربه بزرگ تاریخیا

ي خودفرمان به چند ها شهراین. داند در ایران می شهرنشینی رشد شتابان و ي یونانیها شهرسبک
 و یونانیان به توسعه و وجود داشتندقبالً یی بودند که ها شهریک دسته: شدند   میشکل تقسیم

 این. یی بودند که سلوکیان به پیروي از اسکندر بنا کردندها شهردسته دوم. نها پرداختندترقی آ
 و بودهشدن    شهرسلوکیان روستاهایی را که مستعد، عالوه بر این.  محل اقامت مهاجرین بودهاشهر

 شهر اهالی و آنها به مرکز. کشیدند می حصار آن رااطراف  و ي کوچک را توسعه دادهها شهریا
ي نظامی بودند که از حقوق پولیس برخوردار ها نوع چهارم برخی کلنی. ندداد می پولیس ققوح

  )7-8 :1374، ی دهاقانزادهیمشهد؛ 7 :1353، اشرف.(یافتند می ي شهرمنزلت و شده
 زیادي برخوردار رشد و توسعه عامل عمده از دو تأثیر تحتدر این زمان  شهرنشینی  وسازيشهر

 و اداره امورکشوري و نحوه انتظام و سلطه ي پهناور تحتها ت حفظ سرزمینعامل اول ضرور: شد
  )6 :1374، ی دهاقانزادهیمشهد.(داد میصنعت نیز عامل دوم را تشکیل  و توسعه بازرگانی. لشکري بود
  اصلی تجاريهاي همسیر را در )پولیس(ها شهر و هلنیستی برقرارکردن مقرهاي نظامیسیاست

یا (گذاري پایه عالوه در طول این دوره شاهد هب.  بود که اهمیت نظامی داشتندییها مکانهمچنین و 
با (ري، )با نام اپیفانیا(همدان)  در ائوالیوسواقع  سلوکیهبه نام(ي شوشها شهر) مجددگذاري پایه
  )114 :1387، سیکورت.(با نام هکاتومپیلوس هستیم)صددروازه(و قومس) اروپوسنام

بتواند  که هم يشهر. پیدا شود شهر  تا مفهومی جدید ازشدیونان سبب   وفرهنگ ایران  دوتالقی
ی مکانپارسی هلنی  شهر.  قدرت پارسی-   شهراز هاي ههمسای و  دولت هلنی باشد-   شهراز هاي هال
جدید در کنار قالع نظامی حاکی از شهر  400 بیش از ساختن .  براي استقرار دولت سلوکیگردد می
ي مفتوحه دولت ها سرزمیندر  ي شهرسازماندهی شبکه.  سلوکی است دولتسازي شهریاستس

  )17 :1378، یبیحب.(کند می راهاي سرزمینی ایجاد شبکه و نوسازي،  بازسازيمجبور بهسلوکی را 
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 اسکندر. یک پروسه اساسی هلنیزم بود،  که اسکندر فتح کردنهاییسرزمیي یونانی در ها شهرتأسیس
جدید در شهر  60 این در حالی است که سلوکیان.  کردأسیس شهرت 70 آنچه گزارش شده خودش بنابر

 در جدیدي ها شهرتعدادي از این.  کردندتأسیستا ایران  در غرب) ي امروزهیترک(ری صغياینواحی از آس
. ساختار یونانی پیدا کردند و ي جدیدها  باستانی بودند که در این دولت نامهاي ه یا پایگاها شهرحقیقت

 ؛ براي نمونه نبودندي شهر آنها در نواحی بودند که در گذشته در سطح باالیی از ساختاربرخی از
  خودش انطاکیه نامیده شدبعداًکه نام آن   بنا کردفارس خلیج جدیدي در ي شهرفرمانرواي دوم سلوکی

به  و افتافزایش ی) ترکیه(ماگنزیا در غرب آسیاي صغیر شهر ساکنانی ازآمدن  جمعیت آن به تدریج باو 
چنانچه .  شدند ي جدید حتی در جاهایی که سکنه کامل هم داشت بناهاشهر. شکل یک کلنی در آمد

 یاو  باستانی شد  شهرونانی بنا شد که یکی از آنها اسکندریه بود که جایگزین ممفیسشهری در مصر دو
که در  نی بابل شدباستا  شهردر کنار دجله به عنوان پایتخت سلوکیان جایگزین جدید سلوکیهشهر 

  . )Bordman,1991: 370.(کیلومتر با آن فاصله داشت50حدود 
. آید میاین رقم به نظر درست . بنا کردندشهر  70سلوکیان در حدود ، آمده دست به منابع بنابر  

. در ایران منطقه ماد بوده است و النهرین بین،  سلوکیان در شمال سوریهسازي شهرمراکز اصلی
 به زودي شهر  چندبعداً.  شدند پارت ساخته و گرگان، کرمان، پارس،  در مناطق ایالممهم شهر چند

ي ها شهري یونانی در نزدیکیها شهرگاهی. دماندن  باقیها  مدتها اما تعدادي از آن،  شدند ویران
کلنی نشینی نیز از راه اسکان . )هکاتومپیلوس و اکباتان، مثل شوش(شدند   میمحلی ساخته

 ا قلمرو حکومت ردوردست اصلی که نقاط هاي هشاهرا و  در مناطق مهم استراتژیکویژه بهنظامیان 
  . گرفت میانجام ، ندکرد می وصل به هم

  
  فارس خلیجسواحل  و  در جنوبانی سلوکهاي شهر

 ایران را که در زمان مخصوصاً و تکمیل کرده و  اسکندر را تعقیبشهرسازيسلوکیان سیاست 
  از اینيتعداد.  پوشانیدندها  از اقامتگاههاي شبک آغاز شده بود ها شهرط بنايهخامنشیان درآن فق

 هجاد و ساخت می در طول جاده بزرگ نظامی که سلوکیه در ساحل دجله را به بلخ متصل هاشهر
از سوي دیگر بنادري در ساحل دریا براي آنها . بناشدگذشت،  می همدان - هزارساله که از کرمانشاه

از جمله آنها انطاکیه در پارس  و  بنا نکردندفارس خلیجدر ساحل  شهر لوکیان کمتر از نهس. الزم بود
 که بین مثلثی مخصوصاً. کرد جلب خود به را آنها توجه هم حاصلخیز نواحی. بود –وزه امرشهر بو –

 دینوردر دشت کرمانشاه در . ي کامال مشروب بودها از زمین و بروجرد قرار داشت و همدان، کرمانشاه
تر  جنوبی در بخش.  تعمیر شدمجدداًهگمتانه ، کنگاور موسسات یونانی بنا شدو 

 اروپوس به نام)ري(رگا.  دیگر در کرهه نزدیک اراك بنا گردیديشهر. ساخته شد)نهاوند(الئودیسه
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 هکاتوم(صددروازه از پیش که شد بنا - الکساندرپولیس – نسا به نام ي شهردر پارت. خوانده شد
  ) 262 :1372،رشمنگی.(گردید اشکانیان يها پایتخت نخستین از بود یونانی ي شهرهم آن که )پیلوس

 در پارس آنتیوخوس اول. نامیدند)سلوکیه کرخه(در خوزستان شوش قدیم را سلوکیه اوله اس 
ي مرمر به ها از ماگنزي در کنار رود ماندر در آسیاي صغیر ستون و  انطاکیه بنا کردبه نام شهري

  ) Apian, 1912: 215.( بردآنجا
 باستان شناسی در هاي هي سلوکی به لحاظ یافتها  پادگانفارس خلیجدر سواحل  

، اتی مانند الریساتأسیس. آن شاید یک پایگاه دریایی بوده است و اثبات شده است)فیلکه(ایکاروس
 بوده رسفا خلیجشاید در سواحل ، شود میآرتوسا که به سلوکوس اول نسبت داده  و خالکیس

یی را ها شهربه همین جهت، چون سلوکیان عالقمند به تجارت بودند) Aperghis,2004: 39.(است
 اسپاسینو خاراکس را به نام شهر و یک)در جزیره فیلکه( مانند ایکاروسفارس خلیجدر اطراف 

  )115 :1387، سیکورت.( کردندگذاري پایه
شاید مهمترین آن . دي موجود نیستي سلوکی در پارس اطالعات زیاها شهر ازمتأسفانه 

گوید که آنتیوخوس در مغرب  می )vi,115پلینی (.امروزي بوده باشدشهر بوانطاکیه در نزدیک 
ضمنا باید گفت که آنتیوخوس سوم در حدود . شاید آنتیوخوس دوم باشد. ساخت شهر پاسارگاد

اگر این محل . روزي بودامشهر بواي ساخت که جایگاه آن در   انطاکیهرسم در پا.  ق205سال 
) 262 :1386، يفرا.(دهد می نبه دستدرست باشد مطلبی از نظارت سلوکیان به درون پارس 

 شهر  که جانشینکند میامروزي تطبیق شهر بوآن را با  و برد  میگیرشمن هم از انطاکیه پارس نام
  )262 :1372، رشمنیگ.(کهن عیالمی گردید

 مهاجرنشینی استی از سزیند که پارس نده می نشان ها سکه و اه بهیکت و شناختی باستاناسناد  
 توسط ایکیالئود و ایوخیآنتشهر   دو)رنامییاتغی( از احداثبی ترتنیبه ا.  برکنارنمانده بودانیسلوک

  )39 :1388، سهوفریو.(شود می در پارس ذکر ي استوارهاي  دژکوهنیهمچن. می اول آگاهوخوسیآنت
 که این ایالت حصار مقاومت در کند میکیان در پارس نه تنها ثابت دوره طوالنی حکومت سلو 
مانوس  و با سنتهاي این ناحیه آشنا،  بیگانهفرمانروایان که دهد میی نبود بلکه نشان مآب یونانیبرابر 

 در یونانی – ونینه مقدیامداراگرا و  حاکی از حضور معتدالنهظاهراًمدارك باستان شناسی . بوده اند
 از را ما، پارس انطاکیه نمونه، مکتوب مدارك فقدان به توجه با حال این با. هستند اناستاین 

 میان هاي هجاد در ماد استراتژیک موقعیت. سازد می منصرف عجوالنه گیري نتیجه هرگونه
 و عیالم و نایرا شرقی جنوب میان رابط عنوان به پارس موقعیت و ایران شرقی شمال و النهرین بین

ی است که سلوکیان را های ه نافی تمام نظریفارس خلیجنوان مرکز عملیات براي اقدام در نیز به ع
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عیالم هم با توجه به اسناد باستان  و در شوش. اعتنا پنداشته اند بی و تفاوت نسبت به این نواحی بی
  )146-147 :1388سهوفرفیو.( متعدد حضور سلوکیان تایید شده استها کتیبه و شناختی

 ظاهراً.  سلوکیه اوالیوس نام گرفتبه نام در سوزیانا شوش النهرین بین جلگه شرقی جنوبدر  
 و سلیا – آپامیا و هدیفون – سلوکیه ؛ براي نمونه داشتوجود ات تازهتأسیسموقعیت مناسبی براي 

 دریاي در انطاکیه و پرسیس انطاکیه يها به نام مهمشهر  دو فارس خلیج سواحل امتداد در
  )Aperghis,2004: 91.( شدند  تأسیس کوچک هاي هتعداد دیگري از ماندگا و )فارس جخلی(ریترها

 ثروتمند استانی مرکزدر نخستین شوش ظاهراً)م. ق25-324 حدود(اشکانی – سلوکی در دوره 
 دیودوروس، استرابو. شد می شامل را شوشان دشت شمال يها قسمت بیشتر و بود سلوکی دولت از
بسیار حاصلخیز بوده اي  هناحی)سوزیس(که شوشاند   کالسیک گزارش دادهرهدو مفسران دیگرو 

درچندین متن  و ه استشد میمحصوالت دیگري در آن تولید  و خرما، سبزیجات و است که برنج
 .ي آبیاري ثبت شده استها ي دستگاه اداري در افزایش تولید از طریق حفر کانالها تالش، آن دوره

 هاي هکننده کاال در جاد عرضه و واسطه  داشتن نقشاحتماالًشوشان منبع اصلی ثروت در ولی 
بررسی . ندکرد میغرب متصل  و  را به بازارهاي شمالفارس خلیجتجاري پرسودي است که 

  و با سلوکیه کنار دجلهرشد به روشده در شوش در این زمان حاکی از تجارت   یافتهاي هسک
 به نهادهاي احتماالًنواحی پیرامون آن  و شوش، سلوکیاندر اواخر دوره تسلط . ي دیگر استهاشهر

 به یاگرچه هنگامی که نخستین پادشاه قدرتمند اشکان،  شدند ی تبدیلمستقل نیمهسیاسی 
 انیشوش به همراه سلوکیان به نبرد با اشکان)م. ق139(فرمانرواي سلوکی حمله کرد

  )505-506 :1381، هول.(برخاست
  

  )خاراسن(نوی اسپاسخاراکس
،  خاراسننی از آن با عناویخی تاريایدر متون جغراف و  بودواقع فارس خلیج رأس در التی انیا

به  و  منطقه خاراکس بودهنی اینام بوم.  شده اشتادی زی نشونی مای شانیم، شاراکس، کاراکس
آن  تختیپاو اند  دهی نامشونی آن را مانهی میبه فارسو ؛ شانی میانیبه سر؛ شانی آن را ميعبر

 و  بنا کردشهري گاهی جانی در ای بار اسکندر مقدوننی که نخسترسد می به نظر.  بودنویاسپاس
پس .  خواندندهی او خاراکس اسکندربه نام آن را، ي رونیبد و  را به آنجا کوچاندانیونانی از یگروه

ن جهت یبدو   کردي بازسازآن را ی سلوکوخوسیآنت،  شدویران لیواسطه سه  بهی اسکندرکه  ایناز 
  )1393، دهقی جعفري.( خواندندهی انطاکدی به نام جدآن را
 ریرا غافلگ وي  بنا کند اما مرگفارس خلیج رأس در شهري  بر آن شده بود تای اسکندر مقدون 
بعدها سردار .  شددهی نامهی خودش اسکندربه نام منطقه بنا نهاد نیدر ا وي  کهیتنها پادگان. کرد
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 هاي  شهرویژگی مذکور را با شهر راند  می فرمانی که بر سلسله سلوکوخوسیمعروف او آنت
بعدها در  شهر نیا. در آنجا به ضرب سکه پرداختوي .  شددهی نامهی کرد که انطاکجادی ایستیهلن

  .  خاراسن مشهور شدای خاراکس به نام یعهد اشکان
در ) کارون(وسیئوال اورود  دجلهي به ملتقاکی نزدیی محل را ابتدا اسکندر در جانیا 
مرگ اسکندر موجب از .  نام نهادهی آن را اسکندرو دیبرگز شهر کی تأسیس ي برافارس خلیج رأس

 یکی که  اینتا .  سپرده شدی به فراموشزی نهی اسکندرنیا و دی گردشهای   از طرحياری رفتن بسانیم
 گمانیب شهر نیا.  کرديزساز باهی با نام انطاکآن را چهارم وخوسی آنتبه نام ی سلوکادشهاناز پ

 نیایافتن  علت شکل.  بوده استی حلقه اتصال مهمانیونانی يالی روزگار استی بازرگانرهیدرزنج
 و انهیدرنگ، ایم از راه آراخوس.  ق205 سوم بود که حدود وخوسی آنتی طوالنی سفر جنگرهیزنج

، افتی انتقال انی به پارتانیلوکدوم سده بعد که قدرت از س مهیبعدها در ن.  بازگشتبابلپارس به 
راند از مسنه به   میبرآن فرمان وي  کهيقلمروو .  نام داشتنی هوسپائوسهی ناحنی ابانشهر

 به زی آن نیچنانکه کرس. افتی رییتغ)  آن بودهی اصلی خاراکس که نام بومای(خاراسن
  )412 :1383، سلوود.(د نهاده شادیدر آنجا بن يها خانه  سکهو دیمعروف گرد)Spasinu(نویاسپاس
 ساتراپ وخوسیآنت.  خراب شده بودوسیائوال و  دجلههاي  رودانیبراثر طغ شهر نیا 
 به نام ی بومی از اهالیکیبه )هیانطاک(ایوخی آنتیعنی دشی جدتختیرا با پا) سانیم(مسنه

 هیانطاک شهر می در کار تحکوخوسیآنت چون اقدام.  فرزند ساگدودوناکدس دادنسیهوسپائوس
 تپه کیفراز  را برشهر  او.  رفتنی آب از بانیطغ و لی اسکندر براثر سينا نبود همچون بیاساس

 ي بنانیا.  تا در روز مبادا محافظش باشددی در اطراف آن کشیهای سد و  دوباره ساختیمصنوع
 دی گردی حکومتتختیپا و  شدی پر رونقي که مرکز تجاردندی نامنسی را خاراکس هوسپائوسدیجد

؛ 65 :1388، دیگوتشم.( مستقل شده باشدی سلوکوخوسیه محتمل است پس از مرگ آنتک
  )102 :1384، یولسک
  
  انی سلوکي در رونق اقتصادفارس خلیجبنادر و ها شهرنقش

 و امتیازات به آنها رشد تجارت دادن   و توسط سلوکیانها شهرتأسیسیکی از پیامدهاي مهم 
  شدند   مهم تجاري ساختههاي ه در مسیر راها شهربسیاري از این واقع در. شکوفایی اقتصادي آن بود

 بعد در دوره ها شهرکارکرد اقتصادي و این نقش. کرد  میوصل غرب قلمرو آنها را به هم و که شرق
انطاکیه ضرابخانه داشتند  و شوش،  ازجمله سلوکیهها شهربرخی از این. یعنی اشکانیان هم ادامه یافت

 تأمینهمچنین نیاز پولی سایر مناطق را  و گردش پول در آنها بود و اقتصاديکه نشان از اهمیت 
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 مالیات براي هم ماز منابع همچنین ها شهراین.  مهم بازرگانی بودهاي هسلوکیه تالقی را. ندکرد می
  . ندکرد می تأمینمخارج آنها را  و ي مالیها از نیازاي  هدولت سلوکی بودندکه بخش عمد

 در بنادر. غرب را هموارکرد و جانشینانش راه تجارت بیشتر میان شرق و کندري اسها پیروزي 
 مسیر از دو.  ساخته شدشکن موج براي حفاظت آنها مخصوصاً و ی صورت گرفتوسیع کارهاي

یکی مسیر مرکزي یا راه اصلی که از . شد میبازرگانی براي اتصال شرق به دریاي مدیترانه استفاده 
سلوکیه در  شهر  از آنجا از طریق دجله بهرسید و می فارس خلیجبه  و شد میغاز آ طریق دریا از هند

 و فارس خلیجمرور آبی از  و مرکز عبور، به جاي بابل  شهراین. شد میکنار همین رودخانه منتهی 
از آنجا به افسوس  و سلوکیه به انطاکیه شهر ادامه این مسیر زمینی از. ي زمینی گردیدها نیزکاروان

عربستان را دور  و شد می که از هند شروع گذشت میمسیردوم یا جنوبی هم از دریا . رسید می
  )155 :1380، فوگل.(فتیا     میاز طریق دریاي سرخ به پترا خاتمه  و زد می

نقش ،  شده بودندتأسیس فارس خلیج در سواحل که يبنادر و رانی که در جنوب ایهای شهر 
 تجارت ری در مسها شهرنی اکه چون. ندکرد می فای اانیره سلوک در دوي تجاریی در شکوفایمهم
 هی به سلوکفارس خلیج بنادر قیاز طر و شد می قرار داشتند که از سواحل هندوستان شروع ییایدر

  . رسید می هی در سورهیاز آنجا به انطاک و جلهدر کران د
همچنین جهت  و راه خشکی  ازسلوکیه برکران دجله به منزله پایانه جهت تجارت با ایاالت شرقی

 که تجارت دریاي احمر را که رفت میانتظار  و گرفت می انجام فارس خلیجتجارتی بود که از طریق 
  )463 :1370، نسنیراب.(میان برد در دست بطالسه بود از

. شوش را طی کنند و سلوکیه، دجله تا بابل،  فراتهاي هستند رودخانتوان میي دریایی ها کشتی 
 مهمترین مرکز تجاري در شد که مییی به سلوکیه حمل ها  حجم زیادي از کاالها با کاروانالًاحتما

سپس به  و انطاکیه، عربستان به سوي غرب و از سلوکیه کاالهاي جمع شده از هند. شرق بود
یا به سوي آسیاي صغیر به بنادر اژه  و شد میسلوکیه پیري در مرزهاي مدیترانه حمل  و ئودیکیاال

  )Aperghis,2004: 77.(رسید می
) کارون(وسی رودخانه ائوالکشی کانالآنها با . دبخشیدن  بنادر را بهبود و راهها وضع انیسلوک 

 يها سرزمین سوم در وخوسی آنتهاي يروزیپ. دندی کشفارس خلیج و  شوشانی می راه آبکی
 برگرداندن راه يبراوي . د باز گشوی بازرگانان سلوکي هند را به روهاي راه بازار، دوردست مشرق

 عربستان ی ساحلهیکه در حاش) احساء( گرای اهالهیشوش عل و  کران دجلههی به سلوکهیدوتجارت ا
  )Rostovtzeff,1932: 458.( زدیدست به سفر جنگ، ندکرد می یزندگ
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 ی سواحل شمالری تجارت در مسرانی در اانی سلوکآمدن کار روي است که با نی اانگری شواهد بنیا
 در هیسلوک و  مانند شوشیهای  شهر کهنی با درنظر گرفتن امخصوصاً.  رونق گرفته بودفارس خلیج

  .  شکوفا شده بودندفارس خلیج بود که هردو از تجارت تختیکنار دجله که پا
  

  گیري هجینت
درت  به قرانی در اکه زمانی از انی برداشت کرد که سلوکگونه این توان میبراساس آنچه که گفته شد 

 داشتند که يعناصر و  به عواملازی نتی اعمال حاکمي بودند براگانهی خود بکه  این با توجه به دندیرس
 يها سرزمین را به مهاجرت به انیونانی از يادی منظور آنها شمار زنی هميبرا.  کنندهیبتوانند برآنها تک

 را در مناطق مختلف از یهای ر شهرفاه آنها و شی آسايبرا و کردند قیتشو و بی ترغشی خوسلطه تحت
سابقه  و با توجه به قدمت،  همرانی افارس خلیجسواحل  و مناطق جنوب.  کردندتأسیس رانیجمله ا

 مناطق نی در ایهای  شهر و شدواقع انی سلوکموردتوجه خود يتجار و یکی استراتژتیاهم و یخیتار
 که يبنادر و ها شهردادند  میتیت اهم به تجارانی که سلوکمسأله نیبا در نظر گرفتن ا. ساخته شد

 زمان نی در اکه چون.  کرده بودنددای پيشتری بتیاهم،  شده بودندتأسیس فارس خلیجدر سواحل 
 ي تجارهاي و راه شد می انجام فارس خلیج ی شمالدر سواحل شتریغرب ب و  شرقییایتجارت در

  . شد می ی بود منتهانی سلوکتختی در کران دجله که پاهی به سلوکیخشک و ییایدر
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