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Abstract
Seleucus Nicator, who came to power in Persia after Alexander's death, built the
city of Seleucia in 307 BC on the west bank of the Tigris River, opposite
Babylon, where the ancient city of Opis was located. From this time on, the city
established its position as the capital of the Seleucids in their eastern occupations.
The special geographical location of Seleucia that is being located in
Mesopotamia on the Tigris coast and at the intersection of important roads which
connected Central Asia and Iran to Anatolia and the Mediterranean coast, as well
as the settlement of Greek and non-Greek inhabitants in this city who had skills,
artistic, trade and administrative abilities; caused the prosperity and economic
prosperity of this city. Moreover, the existence of mint and production
workshops and fertile agricultural lands around it, added the importance of this
city. At the same time, Seleucia was an autonomous city-state and its political
and administrative affairs were in the hands of the city council. How the Iranian
socio-political system dealt with the Hellenistic influences resulting from the
formation of Greek cities such as Seleucia is considered as the main issue of the
present study. This article tries to study the position of this ancient city from the
time of its establishment to its decline, relying on first-hand historical sources
and archeological documents, while studying the interaction of Hellenic and
Iranian civilizations in the process of Seleucid city development and its
consequences.
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چکیده
سلوكوس نیکاتوركه بعد از مرگ اسکندر در ايران به قدرت رسید ،شهر سلوكیه را در سال  300ق.م
در جانب غربی رود دجله و در برابر بابل -درمحلی كه شهر اُپیس باستانی واقع بود -بنا كرد .از اين
زمان به بعد ،شهر مذكورجايگاه خود را به عنوان پايتخت سلوكیان در متصرفات شرقی آنها تثبیت
نمود .موقعیت جغرافیايی خاص سلوكیه يعنی قرارگرفتن در بینالنهرين در ساحل دجله و درتالقی
جادههای مهم كه آسیای مركزی و ايران را به آناتولی و سواحل مديترانه متصل میساخت و نیز
استقرار سکنه يونانی و غیريونانی در اين شهر كه دارای مهارت و توانمندیهای اداری و هنری و
تجاری بودند ،به همراه برخورداری از ضرابخانه و كارگاههای تولیدی و زمینهای حاصلخیزكشاورزی
در پیرامون آن ،موجبات رونق و شکوفايی اقتصادی اين شهر را فراهم آورده بود .در عین حال،
سلوكیه يک دولت شهر و شهری خودگردان به شمار میآمد و اختیار امور سیاسی و اداری آن در
دست شورای شهر بود .نحوه مواجهه نظام سیاسی اجتماعی ايران با تأثیرات هلنیستی برآمده از
شکلگیری شهرهای يونانی نشین نظیر سلوكیه به عنوان مسأله اصلی پژوهش حاضر تلقی میشود.
اين مقاله میكوشد تا با تکیه بر منابع دست اول تاريخی و يافتههای باستان شناختی ،ضمن مطالعه
نحوه تأثیرگذاری متقابل تمدنهای هلنی و ايرانی درفرايند تکوين شهرسلوكیه و پیامدهای حاصل
از آن ،جايگاه اين شهر باستانی را از زمان تاسیس تا زوال بررسی كند.
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 .1مقدمه
اسکندر مقدونی پس از غلبه بر شاهنشاهی هخامنشیان جهت تحکیم و تداوم فرمانروايی خويش
در مناطق تسخیر شده و همچنین گسترش فرهنگ يونانی در شرق ،شهرهايی را تأسیس كرد كه
در آن شمار زيادی از مقدونیان و يونانیان ساكن شدند .سلوكیان هم اين سیاست را ادامه دادند و
شهرهای جديدی در مناطق مختلف جهت مهاجرت و اسکان يونانیان تأسیس كردند .اين شهرها
بیشتر بر اساس فرهنگ و سنن يونانی ساخته شده بودند و برخالف شهرهای كالسیک ايرانی ،دارای
نهادهای اداری و اجتماعی مخصوص به خود بودكه مستقل ازحکومت مركزی عمل میكردند .اين
شهرها همچنین ازكانون های مهم حفظ و اشاعه فرهنگ يونانی در شرق بودند .بررسی روند شکل
گیری و ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی اين شهرها ،مخصوصاً اثرات آن در دوره
باستان برای شناخت بیشتر تاريخ اجتماعی و فرهنگی ايران میتواند حائز اهمیت باشد .همچنین
مطالعه نحوه تکوين بنیادهای شهری و چگونگی كاركرد نهادهای آن میتواند به شناخت بهتر ابعاد
مختلف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی سلوكیه از جمله ويژگیهای جمعیت شناختی آن و نیز
فهم ارتباط آن با شورشهای رخ داده در اين شهر كمک بکند.
در اين مقاله نحوه مواجهه نظام سیاسی اجتماعی ايران با تأثیرات هلنیستی برآمده از شکل
گیری شهرهای يونانینشین نظیرسلوكیه به عنوان مسأله اصلی پژوهش حاضر مورد بررسی
قرارگرفته است .اين مقاله همچنین میكوشد تا با تکیه بر منابع تاريخی و يافتههای باستانشناختی،
ضمن مطالعه نحوه تأثیرگذاری متقابل تمدنهای هلنی و ايرانی در فرايند تکوين شهر سلوكیه و
پیامدهای حاصل از آن ،جايگاه اين شهر باستانی را از زمان تاسیس تا زوال آن مورد بررسی قراردهد.
اين نوع نظام شهری در دنیای ايران آن زمان سابقه نداشته و بنابراين از لحاظ فرهنگی و اجتماعی
و حتی اقتصادی تأثیر زيادی در زندگی شهری در ادوار خود و پس از آن داشته است .زمانیكه
اشکانیان در ايران به قدرت رسیدند به خاطر اهمیت اقتصادی و توانايیهای اداری و هنری سلوكیه،
استقالل آن را حفظ كردند ولی به تدريج پس از تثبیت قدرت خويش ،در امور داخلی اين شهرها
دخالت كرده و استقالل آن را از میان بردند.
درباره شهرهای يونانی در ايران همچون سلوكیه ،اطالعات پراكندهای در منابع كالسیک،
تحقیقات جديد و همچنین گزارشهای باستانشناسی موجود است .پرداختن به اين موضوع به خاطر
كمبود منابع و نیز آشفتگیهای آن امری دشوار بوده است .در برخی از منابع كالسیک درباره سلوكیه
و يونانیان ساكن در آن و همچنین كاركرد اين شهر در دوره سلوكیان و اشکانیان به شکل پراكنده
اطالعاتی موجود است .در منابعی همچون تاسیتوس 8در مجموعه معروف آنال ( ،)8152تاريخ روم
1. Tacitus
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آپیان ،)8182( 8تاريخ طبیعی پلینی ،)8155( 2يوسفوس فالويوس ،)2008( 3ايزيدور
( )8184و استرابو ،اطالعات ارزشمندی درباره سلوكیه موجود است .از تحقیقات جديد هم كه در
اين مقاله از آنها استفاده شده میتوان كتاب سکههای يافتهشده از سلوكیه دجله مکداول،)8135( 5
كتاب مهم اقتصاد سلطنتی سلوكیها و اقدامات بنیادی امپراتوری سلوكیها تالیف آپرگیس 6و
شهرهای ايران در روزگار سلوكیان و اشکانیان پیگولوسکايا نام برد .افزون بر اين پژوهشها ،مقاالت
متعددی اخیراً درموضوع سلوكیه به نگارش درآمده است .از آن جمله میتوان به مقاالت برت و
فاندراسپک، 0گود بالت ،1هادلی ،1كرستوف بنچ - 80كه در اين تحقیق نیز از آنها استفاده شده –
اشاره كرد.
 .2موقعیت جغرافیایي و چگونگي تأسیس سلوکیه
ظهور مراكز عمده شهری در فاصله میان رودهای دجله و فرات در بین النهرين حاصل ضرورت زمان
بود .برخی از مهمترين اين شهرها كه در نواحی مجاور هم يکی پس از ديگری بنا شدند ،عبارت
بودند از بابل ،سلوكیه ،تیسفون و بغداد .بنای تختگاه جديد سلوكیه داليل متعددی داشت .يکی از
داليل مذكور ويرانی بخش بزرگی از شهر بابل بود .چنین به نظر میرسید كه احداث شهر تازه از
احیا و تجديد بنای شهركهنه آسانتر مینمود .سرداران اسکندر درصدد مرمت و احیای اين شهر و
معابد آن برنیامدند .سلوكیه كه در نزديکی بابل بنا شده بود و به صورت مركز اداری جديدی درآمد،
كه بازرگانی و پیشهوری را در خود تمركز داد و زمینه را برای اعتالی مسیر میانی دجله فراهم آورد
(پیگولوسکايا .)40،45 :8302 ،سلوكیه در حدود  35كیلومتری جنوب بغداد امروزی واقع بود.
سلوكوس نیکاتور اين شهر را در ساحل دجله و احتماالً روی ويرانههای شهر اوپیس ( )Opisساخت.
سلوكیه كه اكنون منطقهای غیرمسکونی و تپه ماهور است ،اولین پايتخت سلوكیان بوده است .پس
از سالها بررسی و جستجو با توجه به تغییرات مکرر بستر دجله ،اين شهر در سال 8120م .شناسايی
شد .نام امروزی بقايای شهر سلوكیه به عمیر و كوخه تغییر يافته است (محمدیفر.)851 :8310 ،
سلوكیه در محل اپیس قديم در جايی واقع بود كه فرات و دجله به هم بیش از هرجای ديگر نزديک
میشوند و راه فالت ايران به دريای مديترانه است .اين شهر پايتخت قسمت شرقی دولت سلوكی
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بود و ولیعهد وقتیكه نیابت سلطنت را داشت ،در اين شهر اقامت میكرد .مصالح اين شهر را از بابل
آورده بودند و قسمتی از سکنه اين شهر هم سامی بودند (پیرنیا.)8042 :8316 ،
استرابو (كتاب 86بند  )5درباره سلوكیه مینويسد« :بعداز آن كه سلوكوس نیکاتور سلوكیه
دركنار دجله را در نزديکی بابل به فاصله  300استاديايی آن بنا كرد ،نه فقط خود او ،بلکه همه
جانشینانش شديداً عالقمند به سلوكیه بودند و اقامتگاه شاهی را به آنجا منتقل نمودند .سلوكیه در
اين زمان بزرگتر از بابل بود» (استرابو .)811 :8121 ،استرابو در بند  86میافزايد كه در زمآنهای
باستانی بابل يک متروپولیس بود ،اما اكنون سلوكیه يک متروپولیس است .در مجاورت سلوكیه
روستای بزرگ تیسفون واقع بود كه اقامتگاه زمستانی شاهان اشکانی بود .آنها اهالی سلوكیه را
مالحظه میكردند و با اقامت در تیسفون مانع از ايجاد مزاحمت سربازان خود و قوم سکايی برای
سلوكیه میشدند (استرابو.)281 :8121 ،
دو شهر بزرگ بابل و سلوكیه نمیتوانستند بدون زيان و خسارت در كنار يکديگر بمانند.
شهركهنه ناگزير میبايست عرصه را به همسايه نوبنیاد خود بگذارد.كوچ مردم بابل به سلوكیه
موجبات حل مسأله جمعیت در اين شهر را فراهم آورد و قشر پیشهوران و بازرگانان گسترشی قابل
مالحظه يافت .اين كوچ به نظر میرسد كه اجباری بوده و درتاريخ دوازدهم تشری (ماه هفتم)
فرمانی جهت مسوالن شهر بابل فرستاده شد و اهالی بابل به سلوكیه نقل مکان كردند(پیگولوسکايا،
 . )41 :8302سلوكوس برای تاسیس سلوكیه دركنار دجله يک طرح عالی را در نظر گرفت .شهر
دركنار رودخانه دجله در محل تالقی كانال شاهیكه شهر را به رودخانه فرات متصل میساخت ،بنا
شد برای رقابت با اسکندريه درحدود 550هکتار ديوار در اطراف شهر كشیدند .اقامتگاههای سلوكیان
و حاكمان بابل در اين شهر قرارگرفته و آن را تبديل به يک شهر مهم كرد .طبق برآورد پلینی
جمعیت آن  600000نفر بود (پلینی .)03 :8155 ،احتماالً اين برآورد برای تراكم حدود 8800نفر
در هر هکتار خیلی زياد است .چیزی كه ارقام نشان میدهد موفقیت تاسیس را تايید میكند.
مردمان زيادی به آنجا منتقل شدند و اين شهر باعث جلب توجه يونانیان ،مقدونیان ،بابلیها ،يهوديان
و سريانیها شد .سلوكیه كه به عنوان پايتخت در سال  305ق.م طراحی شده بود ،با استحکاماتی
محصور شده بودكه در حدود 550هکتار میشد كه پذيرای جمعیتی در حدود  50000تا 800000
نفر بود كه در حدود دو برابر شهرهای تتراپولیس سوريه بود .شواهدی از جابجايی برخی از ساكنان
از شهرهای بابل ،بورسیپا به سلوكیه دجله وجود دارد (برت2 :2004 ،؛ آپرگیس14 :2004 ،؛ و
پلینی .)03 :8155 ،منابع باستان تاريخ دقیقی برای تأسیس سلوكیه دركرانه دجله نمیدهند .لکرک
سال  300ق.م را به عنوان يک تاريخ احتمالی پیشنهاد میدهد .اما بعداً نظريههای علمی ديگری با
رد نظريه وی ،هم سال 382ق.م را كه سلوكوس كنترل بابل را از آنتیگونوس پس گرفت ،و هم سال
306ق.م را زمانیكه سلوكوس به پادشاهی رسید و قدرت خود را بر بسیاری از نواحی شرقی قلمرو
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اسکندر اعمال كرد ،مطرح شدند (هادلی .)221 :8101 ،به هرحال زمانیكه سلوكیه ساخته شد،
برخی دشمنیها يا مخالفتها بین سلوكوس و بابلیها بروزكرد .اين مسأله ازگزارش آپیان از تأسیس
سلوكیه نشان داده میشود .زمانیكه اشراف بابلی برای تأسیس سلوكیه يک روز میمون پیشنهاد
دادند ،آنها اين روز را بديمن دانستند چون كه آنها نمیخواستند يک مركز قوی علیه خود آنها
تأسیس شود .درحالیکه سلوكوس منتظر يک زمان مناسب بود و سپاه او منتظر انجام كار بودند
ناگهان در يک موعد مقرر آنها دستور را شنیدند و با اشتیاق تمام كار را شروع كردند (آپیان،
 285 :8182و هادلی .)230 :8101 ،هادلی در نهايت به داليلی مانند تهديدهای آنتیگونوس تا سال
308ق.م ،عدم توانايی سلوكوس از آوردن جمع كثیری از يونانیها به شهر جديد برای تأسیس آن
تا سال  308ق.م و وجود مخالفت و دشمنی بالقوه میان او و بابلیها ،نتیجه میگیرد كه تاسیس
شهر سلوكیه نمیتواند قبل از سال  308ق.م باشد و تاريخ پیشنهادی لکرک يعنی سال  300ق.م
را قابل اعتماد میداند (هادلی.)230 :8101 ،
با توجه به اظهارنظر پلینی با تأسیس سلوكیه توسط سلوكوس اول ،بابل رو به ويرانی نهاد و
خالی از سکنه شد .چنانچه او میگويد اشکانیان هم تیسفون را در نزديکی سلوكیه ساختند تا آن
را از اعتبار بیاندازند.گرچه اظهارنظر پلینی خیلی روشن نیست ،اما آن غیرممکن نیست كه هدف
سلوكوس از تأ سیس سلوكیه و زوال بابل اين بود كه رقیب سیاسی و اقتصادی آن را حذف كند.
پوزانیاس هم مینويسد كه با تأ سیس سلوكیه در ساحل دجله و اقامت بابلیان در آنجا ،سلوكوس
ديوارهای بابل و معبد بلوس (بعل) را سالم نگه داشت و اجازه داد كه كلدانیها درآنجا بمانند .با
توجه به سالنامهها درسال  205ق.م آنتیوخوس گروههای ديگری از بابلیان را در سلوكیه اسکان
داد .اما اين اسکان مجدد به معنی خالی كردن بابل نبود ( دياكونوف 381 :8161 ،و .)381
 .9اهمیت اقتصادی سلوکیه
موقعیت جغرافیايی خاص سلوكیه به خاطر قرارگرفتن در بین النهرين در ساحل غربی دجله ،تالقی
جادههای مهم در اين شهركه آسیای مركزی و ايران را به آسیای صغیر و سواحل مديترانه متصل
میساخت و استقرار سکنه توانمند يونانی و غیريونانی كه دارای مهارت و توانمندیهای اداری و
هنری و تجاری بودند ،و نیز وجود ضرابخانه وكارگاههای تولیدی و زمینهای حاصلخیز كشاورزی
در پیرامون آن ،موجب رونق و شکوفايی اقتصادی اين شهر از زمان تأسیس تا زوال آن شده بود.
سلوكیه محل تالقی راههای مهم ارتباطی و بازرگانی بود .يک راه اصلی از هند و باكتريا و آسیای
مركزی (جاده ابريشم) شروع میشد و با گذشتن از حاشیه دشت كوير از كوههای زاگرس عبور
میكرد و به سلوكیه دركنار دجله میرسید .راه خشکی ديگری هم از هند شروع شده و پس از
گذشتن از آراخوزيا و درنگیانا و كرمان و فارس به شوش میرسید و از آنجا به سلوكیه منتهی میشد
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(آپرگیس .)06 :2004 ،راه مهم ديگری خاراكس اسپاسینو را به سلوكیه متصل میكرد سکههايی
كه در شوش پیدا شده بیشتر ضرب شده در شوش ،سلوكیه و يا خاراكس اسپاسینو است كه
نموداری از رفت وآمد فراوان از اين راه می باشد (كالج .)08 :8315 ،كشتیهای دريايی میتوانستند
رودخانههای فرات ،دجله تا بابل ،سلوكیه و شوش را طی كنند احتماالً حجم زيادی از كاالها با
كاروآنهايی به سلوكیه حمل میشد كه مهمترين مركز تجاری در شرق بود .از سلوكیه كاالهای
جمع شده از هند و عربستان به سوی غرب ،انتاكیه و سپس به الئوديکیا و سلوكیه پیری در مرزهای
مديترانه حمل میشد و يا به سوی آسیای صغیر به بنادر اژه میرسید (آپرگیس.)00 :2004 ،
ازسلوكیه طال ،عاج ،ادويه ،صمغهای خوشبو ،سنگهای گرانبها و نیز محصوالت خود بینالنهرين
گندم ،جو ،خرما ،پشم و قیر از دو راه به سوريه حمل میشد :يکی در امتداد فرات از طريق دورا
اورپوس و ديگری در امتداد دجله و از وسط دشت جزيره از طريق نصیبین و ادسا (رو.)315 :8361 ،
به نظر برت واندر اسپک ،سلوكیه با توجه به توانايیهای اقتصادی و زمینهای زراعی منطقه
دجله برای جمعیت ساكن در آن طبق تخمین (پلینی)  600000نفر ،به آسانی میتوانست توسط
پس كرانههای خود تغذيه شود .عالوه بر اين ،سلوكیها اراضی زيادی برای تولید محصوالت كشاورزی
و پرورش حیوانات ايجاد كردند و وابسته به واردات نبودند .وی از اين دادهها نتیجه میگیرد كه عراق
میانی مخصوصاً دجله میانه و منطقه دياله دورهای از آبادانی و آبیاری و افزايش محصوالت كشاورزی
در دوره سلوكیها را تجربه كرده است و همچنین اهالی سلوكیه و بابل میتوانستند توسط پس
كرانههای خود تغذيه شوند و اگر ما باالترين برآورد جمعیت را هم در نظر بگیريم ،واردات مواد
غذايی غیرضروری به نظر میرسد (برت 4 :2004 ،و  .)5سلوكیه بركران دجله به منزله پايانه جهت
تجارت با اياالت شرقی از راه خشکی و همچنین جهت تجارتی بود كه از طريق خلیج فارس انجام
میگرفت و انتظار میرفت كه تجارت دريای احمر را كه در دست بطالسه بود از میان ببرد (رابینسن،
.)463 :8300
 .۴ضرابخانه سلوکیه
يکی ازكاركردهای اقتصادی مهم سلوكیه وجود ضرابخانه در آن بود كه از زمان سلوكیان و پس از
آن در دوره اشکانیان فعال بود و اين مسأله بر اهمیت و توانايیهای اقتصادی و سیاسی آن میافزود.
سکههايی كه در ضرابخانههای اين شهر ضرب میشد در اقصی نقاط قلمرو سلوكی و اشکانی رواج
داشت .اين مسأله بیانگر توانايیهای اقتصادی اين شهر و مهارت سکنه آن در ضرب سکهها بود.
زمانیكه اسکندر در سال  323ق.م درگذشت تنها ضرابخانه بابل و شايد شوش در سراسر بین
النهرين و ساتراپیهای علیا وجود داشت .يک ضرابخانه مهم توسط سلوكوس اول در سلوكیه دجله
تأسیس شد .ضرابخانههای ديگری هم به تدريج داير شد (آپرگیس .)284 :2004 ،سلوكیه تنها
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ضرابخانه شاهنشاهی اشکانی بودكه نقش ضرب سکه را دنبال كرد .تاريخ اين سکهها دردوره مهرداد
اول ظاهر میشود كه بعد از سال  848ق.م است .در اين زمان تترادراخمها ،هم ماه و هم سال
ضرب را نشان میدهند .در نیم قرن بعدی بکار بردن تاريخ در سکهها يک عمل تغییرناپذير در
ضرابخانه سلوكیه شد .گرچه اين ايده در اصل بوسیله ضرابخانههای فینیقی مطرح شد ،ولی سلوكیه
تکنیک بکارگیری سکههای تاريخدار و همچنین محل ضرب سکهها را بکار برد و در زمآنهای
معینی تترادراخمهای اشکانی به همین شکل ضرب میشد .همچنین ضرابخانههای سلوكیه در زمان
اشکانیان تقويم بابلی بکار میبردند چونكه شواهد موجود حاكی از اين سیستم محاسبه و برآورد
به عنوان يک استاندارد در زمان اشغال بابل بدست آنها را دارد ( مکداول 840 :8135 ،و .)841
سکههای چهار درهمی اشکانیان منحصراً در ضرابخانه سلوكیه ضرب میشدند كه آداب و
فرهنگ يونانی در آنجا حاكم بود (سرافراز و آورزمانی .)21 :8301 ،از مهرداد اول سکههايی از نوع
سکههای دوران سلوكی در سلوكیه موجود است .از اين زمان تا آخر دوره شاهنشاهی اشکانی
سکههای متعددی از همه شاهان اشکانی ضرب سلوكیه موجود است .اغلب قريب به اتفاق چهار
درهمیهای اشکانی در اين شهر زده شده است (مکداول .)280 :8135 ،ضرابخانه سلوكیه پول مورد
نیاز بسیاری از نواحی پیرامون خود را تامین میكرد .در دورا اورپوس تترادراخمها و دراخمهای
اشکانی به همراه تعداد زيادی از سکههای مستقل و برنزهای شاهی پیدا شده است كه از ضرابخانه
سلوكیه فراهم میشد .در شرق بینالنهرين اين تأثیر بیشتر بود .تعداد زيادی سکههای برنزی
مستقل از ضرابخانه سلوكیه در شوش و سکههايی هم در بابل پیدا شده كه از ضرابخانه سلوكیه
است (مکداول.)810 :8135 ،
 .5ساختار اجتماعي و تنوع قومي در سلوکیه
يکی از ويژگیهای مهم سلوكیه تنوع و تکثر قومی و جمعیتی آن بوده است .نويسندگانی مانند
تاسیتوس و ژوزفیوس فالويوس به اين موضوع پرداختهاند .از زمان تاسیس آن در دوره سلوكیان،
شمار زيادی از يونانیها و مقدونیها در اين شهر ساكن شده و به تدريج موقعیت و جايگاه برتری را
به خود اختصاص دادند .عالوه بر يونانیها ،گروههای قومی ديگری مثل بابلیها ،يهوديان ،ايرانیها
و ارامنه و سريانیها هم در اين شهر حضور داشتند كه از نظر اجتماعی در مراتب پايینتری از يونانی
ها بودند .همین مسأله موجب نارضايتی و بروز تضادها و كشمکشهای قومی دراين شهر میشد و
شايد يکی از داليل مهم زوال آن ،همین مسأله بود.
سلوكیه به عنوان يک مركز مهم و اساسی در شرق برای نگه داشتن فرهنگ هلنیسم و تجارت
تأسیس شده بود و در زمان خود بزرگترين شهر بود چون كه مركز تجارت جهانی بین مديترانه و
ايران و شرق دور بود .گروههای برجسته در شهر اشرافیت بودند كه عمدتاً متشکل از بازرگانان و
بانکداران يونانی بودند .هرچند بخش عمدهای از ساكنان شهر بدون شک بابلیهايی بودند كه از
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ناحیه اوپیس و بابل آمده بودند ،يهوديان هم يک عامل مهم ديگر بودند (مکداول.)280 :8135 ،
اهالی شهر از مردمان مختلف تركیب شده بود و يونانیها از حیث نفوذ بر ديگران برتری داشتند.
سکنه آسیايی در اين شهر زياد بود و مردمانی مانند سريانیها ،پارتیها ،پارسیها ،ارامنه و هندیها
در اينجا اقامت داشتند (پیرنیا .)8042 :8316 ،جناح بندی و دسته بندیهای مختلفی از اقوام
گوناگون درسلوكیه وجود داشت كه درتعادل قدرت و روابط شهر با حکومت مركزی تأثیرمیگذاشت
و بعضاً رقابت و درگیری میان اين گروهها صورت میگرفت و يا منجر به سازش گروهها علیه همديگر
میشد .ژوزفیوس فالويوس به اين دسته بندیها و كشتار و قتل عام يهوديان اين شهر و همچنین
از گروه بندیهای موجود در آن حکايت میكند .رقابت و درگیری میان يونانیها و بابلیها
(سريانیها) را شامل میشد كه يونانیها در اكثريت و موقعیت برتری بودند .زمانیكه شماری از
يهوديان وارد سلوكیه شدند و از سريانیها (بابلیها) حمايت كردند تعادل قدرت تغییركرد و با اين
قدرت جديد ايجاد شده توسط يهوديان و بابلیها ،يونانیها تصمیم به برقرای صلح با آنها گرفتند.
اين تالش موفقیت آمیز بود و اين دو وحدت سپس علیه يهوديان شد و منجر به قتل عام آنها
گرديد (ژوزفیوس فالويوس004 :2008 ،؛ گودبلت.)605 :8110 ،
تاسیتوس هم درگزارشی به اين جناح بندیها در سلوكیه اشاره كرده است .فحوای كالم
تاسیتوس ،تالش تیرداد به كمک رومی ها برای بازگشت به تخت شاهی و گرفتن آن از اردوان دوم
اشکانی در سال  36میالدی است .سلوكیه از سوی مجلس سنا اداره میشد .سیصد نفر « بر پايه
ثروت و خرد و به ديگر سخن دارايی و دانايی» انتخاب میشدند .تاسیتوس چنین عقیده داشت كه
آنها مظهر نیروی مردم و ضامن آن بودند .به سهولت میتوان دريافت كه اين عده اشراف و بزرگانی
بودند كه اداره امور شهر را بر عهده داشتند .هنگامیكه اختالفی دركار نبود آنها بدون تکیه به
اشکانیان (كه مقصود پادشاه است ) از عهده اداره امور برمیآمدند ولی به هنگام بروز اختالف هر
يک از آنان سعی داشتند در دستگاه شاهی تکیهگاهی دست و پا كنند (تاسیتوس.)10 :8152 ،
گزارش تاسیتوس و ژوزفیوس علیرغم ابهامهايی كه دارند ،هر دو به يک زمان برمیگردند .مسأله
سلوكیه درزمان اردوان دوم بوده است .هم تاسیتوس و هم ژوزفیوس از شهری سخن میگويند كه
بین دو گروه تقسیم شده بود .تنها مداخله يک گروه سوم میتوانست تعادل قدرت را ايجاد كند
(بوسیله يهوديان يا شاه اشکانی ) .در هر دو گزارش رقابت دو حزب با هم وجود داشت كه (يا منجر
به كشتار يهوديان شده و يا مانع حفظ قدرت شاه اشکانی) میشد .البته درگزارش ژوزفیوس رقابت
حزبی میان يونانیها و سريانیها بود در حالیکه درگزارش تاسیتوس بین سنا يا اشراف از يک سو و
مردم از سوی ديگر بود .به هرحال ژوزفیوس و تاسیتوس هردو كشمکشهای شهر سلوكیه را توصیف
میكنند (گودبلت.)606 :8110 ،
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نمیتوان به سادگی شواهد موجود از تبعیض نژادی و قومی در سلوكیه را كه از سوی يونانیها
اعمال میشد را ناديده گرفت .در پولیسهايیكه توسط جانشینان اسکندر در شرق تأسیس شده بود
(مانند سلوكیه) در آن تعداد انبوهی از بومیان بودند كه ازحقوق شهروندی محروم بودند .شواهد
درباره تركیب و شکلبندی قومی سلوكیه از ديگر منابع كالسیک متفقالقول نیستند .اغلب آنها از
نظر ژوزفیوس حمايت میكنند .لیوی با پافشاری تأكید میكندكه مقدونیهای سلوكیه در زمان
حاكمیت اشکانیان زوال يافته بودند (لیوی .)51-51 :8136 ،اما تاسیتوس نظر مخالف آن را دارد.
او گزارش خود از كشمکشهای جناحی درسلوكیه را به تفسیری سوق میدهد كه شهر به سلوكوس
پايهگذار آن وفادار مانده بود ،نه اينکه شهر به نفع بومیان زوال يافته باشد .قبل از آن هم پلینی به
آداب و رسوم مقدونی در شهر سلوكیه اشاره كرده بود و در قرن سوم میالدی ديون كاسیوس نوشت
كه« :حتی امروز هم سلوكیه يک شهر يونانی مانده است» (گودبلت.)601 :8110 ،
 .۶نظام سیاسي -اداری شهر سلوکیه
سلوكیه از جمله شهرهايی بودكه از زمان تأ سیس آن دارای حقوق و امتیازاتی همانند شهرهای
پولیس بود و ساختار سیاسی و اداری آن تا اندازهای مشابه شهر -دولتهای يونانی بود .از آنجا كه
اين شهر بعنوان پايتخت انتخاب شده بود و سلوكیان برای رشد و توسعه آن ،سکنه توانمندی از
يونانیان وعناصر ديگر در آن سکنی داده بودند ،برای جلب رضايت و حمايت آنان از خود ،امتیازات
و آزادیهای خاصی هم به اين شهر داده بودند و میتوان گفتكه اين شهر در اداره امور خويش
خودگردان بود .منابع مکتوب و شواهد باستانشناسی و سکهشناسی هم بر اين نکته تأكید و اشاره
دارند .شهرهای سلوكی سازمآنهای پولیسی داشتند كه عبارت بود از يک مجلس ملی مركب از
شهروندان متساویالحقوق شورای منتخب شهری و كالنتران منتخب .هیئت منتخبین شهر نه تنها
حق داشتند در امور اجتماعی مربوط به شهر دخالت كنند بلکه میتوانستند بر اساس حقوق مالکیت
خصوصی مالک ارضی نیز بشوند .دراطراف شهر اراضی وجود داشت كه متعلق به شهر بود .دهنشینانی
كه در اين اراضی سکونت داشتند مالیاتهای منظم و مرتب خود را به خزانه شهر پرداخت میكردند
(دياكونوف25 :8358 ،؛ مشکور.)15 :8308 ،
سلوكیه دركنار دجله هم از حقوق پولیس برخوردار بود .اين شهر از سوی مجلس سنا اداره
میشد .سیصد نفر بر پايه ثروت و خرد و بديگر سخن دارايی و دانايی انتخاب میشدند .تاسیتوس
چنین عقیده داشتكه آنها مظهر نیروی مردم و ضامن آنها بودند .به سهولت میتوان دريافت كه
آنها اشراف و بزرگانی بودندكه اداره امور شهر را بر عهده داشتند .هنگامی كه اختالفی در كار نبود
آنها بدون تکیه به اشکانیان از عهده امور برمیآمدند ،ولی به هنگام بروز اختالف هر يک از آنها
سعی داشت كه دردستگاه شاهی تکیهگاهی پیدا كند (تاسیتوس .)10 :8152 ،البته طرز اداره
پولیسهای سلوكی كامل و جامع نبود و از حدود زندگانی داخلی شهر خارج نمیشد .مثال مسائل

شهر سلوکیه نمادی از تاثیر هنر قوم یونانی در معماری و شهرسازی دوره سلوکیه و اشکانیان در ایران | 161

ال در صالحیت و اختیار پادشاه بود .اغلب از شهرها عالوه بر ادارات و
مربوط به روابط خارجی ك ً
مأمورين مخصوص بخود مامورينی داشتند كه ممکن بود انتخاب شوند ولی در محل بمنزله نماينده
قدرت و نفوذ پادشاه محسوب میشدند و مراقب بودند كه منافع و مصالح شخصی پادشاه در شهرها
مراعات شود .اين ماموران را اپیستات ( )Epistatمیخواندند .عالوه بر آن در پولیسها امکان داشت
پادگآنهای پادشاهی نیز بدون هیچ مانعی تأسیس گردد .شهرها مستقیماً در تحت اطاعت شخص
پادشاه بودند نه ساتراپها و درصورت بروز اختالفاتی كه با منافع شهر ارتباط داشت میتوانستند
مستقیماً با شخص پادشاه تماس بگیرند و برای انجام اينكار سفرا و نمايندگان خويش را به نزد او
میفرستادند .پادشاه نیز به نوبه خود بوسیله مأمورين خود برای شهرها فرمان نمیفرستاد بلکه
نامه ای خطاب به مجلس ملی و شورای شهر يا كالنتران ارسال میداشت و در آن نامه نظريات و
تمنیات خود را درباره مسائل مختلف بیان میكرد (دياكونوف25 :8358،؛ مشکور.)15 :8304،
 .7شورش سلوکیه در زمان اردوان دوم اشکاني
يکی از رخدادهای مهمی كه در سالها ی پايانی حاكمیت اردوان دوم اتفاق افتاد ،شورش سلوكیه
بودكه دستكم هفت سال ( 42- 36م) طول كشید .علل و پیامدهای اين شورش دراز مدت و ناتوانی
اشکانیان در سركوبی آن ،از مهمترين موضوعاتی استكه نیازمند تحلیل و بررسی است .به نظر می
رسد كه تغییر نگرش تدريجی اشکانیان نسبت به شهرهای يونانینشین همچون سلوكیه ،تنوع و
تضاد و درگیریهای قومی در اين شهر،كاهش اعتماد و بیتوجهی اشکانیان نسبت به عناصر يونانی
در اين شهر و تقويت سیاست ايرانگرايی از زمان اردوان دوم كه منجر به برهم زدن نهادهای سیاسی
اجتماعی و تركیب جمعیتی موجود در اين شهرهای يونانینشین و مداخله در امور داخلی اين شهرها
مانند سلوكیه گرديد ،از مهمترين علل اين شورش میباشد .سیاستهای اردوان دوم آشکارا خصلت
ضد يونانی داشت به گمان ولسکی میتوان منشاء اين امر را نه فقط در اين واقعیت جستجو كرد كه
يونانیان ساكن در شهرهای بینالنهرين و بابل جانب روم را گرفته و گروههای هوادار روم بسیار
زيادی در اين شهرها میزيستند ،بلکه بايد به كاهش عنصر تدريجی در اين سرزمینها نیز جستجو
كرد و همین اردوان را تحريک میكرد تا با عزمی استوار مداخله كند .مهارت سیاسی اردوان و جهت
گیری ايران گرايانه قاطع او باعث اعمال روشهايی میشد كه مستلزم انقیاد هر چه بیشتر شهرهای
يونانی نسبت به اراده شاه بود .اين امر را در مورد شهرهای شوش و سلوكیه میتوان ديد كه بیشترين
تعداد يونانیان در حکومت اشکانیان را داشت (ولسکی 806 :8313 ،و  .)800سلوكیه كه در سابق
حق ضرب سکه داشت ،اردوان در سال  30میالدی از ضرب مسکوكات محلی جلوگیری كرد و به
ضرب سکه بنام خود پرداخت .مردم سلوكیه به تحريک دولت روم علیه دولت مركزی ايران مقاومت
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كرده و در نتیجه بازرگانان و كسبه آن شهركه طبقه نیرومندی بودند شورش كرده و اعالم استقالل
نمودند (مشکور.)388 :8304 ،
در روزگار اردوان دوم ،سلوكیه در عمل از حقوق خود محروم بود .اداره امور شهر احتمال می
رود همانند شیوه اداره آن دسته از شهرهای اشکانی بود كه در موقعیت پولیس قرار نداشتند .جلوس
تیرداد بر تختشاهی با شور و هیجان و اقبال و ناسزاگويی نسبت به اردوان همراه شد .چنین بهنظر
میرسد كه اهالی سلوكیه میكوشیدند تا حقوق از دست رفته خود را بازيابند .به قول تاسیتوس «
تیرداد فرمان دادكه وضع اهالی سلوكیه مورد رسیدگی قرارگیرد» .بهديگرسخن شیوه اداره پیشین
از سوی تیرداد به شهر سلوكیه بازگردانده شد .چنین به نظر میرسد كه در عهد اردوان شیوه اداره
پولیسی شهر سلوكیه متوقف شده بود .چون قانونی در زمینه لغو شیوه اداره پولیسی شهرها وجود
نداشت .زيرا برای تیرداد بازگرداندن حقوق پولیسیگذشته و خودمختاری به شهر و اجازه دادن به
مردم در مداخله جهت اداره شهر به آسانی صورت گرفت (پیگولوسکايا15 :8302 ،؛ تاسیتوس،
 .)42 :8152برخی محققان بحث میكنند كه آنچه كه به واقع در سلوكیه بود ،يک كشمکش بین
دو سازمان يا نهاد سیاسی مجزا بود .اين گمان بر نظر تارن متکی است كه ساكنان غیر يونانی پولیس
می توانست مطابق با استقالل و خودمختاری ملی يا انجمن شورای شهری معروف به پولیتوما
( )Politeumaسازماندهی شود .پولیس طبیعتاً منحصر به شهروندان يونانی بود در حالیکه غیر
يونانیها میتوانستند در پولیتوما عضو شوند اين پولیتومای شناخته شده در سلوكیه متشکل از
خارجیها بود نه بومیان .هیچ موردی ديده نمیشود كه ساكنان بومی در يک شهر و يا پولیس
حقوقی به عنوان پولیتوما داشته باشند (گودبلت .)680 :8110 ،در سلوكیه ما با شهری مواجه
هستیم كه شهروندان آن عمدت ًا متشکل از يونانیها و مقدونی بود .عالوه بر اين گروه اندكی از بابلیها
هم بودندكه به عنوان شهروند پولیس شده بودند .اگر فرض كنیم كه خانوادههای اصیل يونانی
مقدونی عضو سنای سلوكیه بودند ،بابلیهای يونانی شده هم میتوانستند جايگاهی در دموس داشته
باشند و يا عضو انجمن شهری شوند و اگر آنها از توانايی جسمی و عقلی برخوردار بودند ،می-
توانستند يک نیروی عمده در حزب مردم باشند .اين وضعیت را میتوان ازگزارش تاسیتوس هم
استنباط كرد .تاسیتوس مینويسد كه اعضای سنای سلوكیه بر اساس خرد و سالمت انتخاب میشدند.
در قرن اول میالدی تعدادی از خانوادههای اصیل يونانی و مقدونی احتماالً صالحیت جسمانی و
عقالنی نداشته در حالیکه برخی از بابلیهای يونانی شده از اين صالحیت برخوردار بودند (گودبلت،
.)684 :8110
در سال  30میالدی اهالی سلوكیه دست به شورش زدند و شهر حدود هفت سال از تابعیت شاه
بیرون ماند .ضرب سکههای شاهی در سلوكیه متوقف شد و سکههای ويژهای در اين زمان ضرب
گرديد (مکداول .)848 :8135 ،اردوان زمانی كه مجدداً به قدرت بازگشت برای فرو نشاندن شورش
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سلوكیه آن را در محاصره گرفت ولی مدت هفت سال شهر همچنان در حال طغیان باقی ماند و بر
اثر دفاع سختی كه مردم شهر از خود میكردند اردوان تا هنگام مرگ خود موفق به تسخیر مجدد
شهر و فرو نشاندن طغیان آن نشد .اردوان كه موفق به سركوبی شورش سلوكیه نشد ،درحدود 31م
درگذشت و وردان اول پسر او ( 45- 31م ) بر تخت نشست .وردان برای تحکیم پايههای سلطنت
خود میبايست شهر دارالضرب ،سلوكیه را مسخر و تحت انقیاد خويش در میآورد و آنرا محاصره
میکرد .البته موقعیت شهر بواسطه ديوارهای حصین و موانع طبیعی مانند رودخانه و كانالها و كثرت
آذوقه طوری بود كه تسخیر آن شهر به سهولت میسر نمیشد .گويا وردان در شهر تیسفون جای
گرفته و آنجا را مركز عملیات خود قرار داده باشد .گودرز ( 44/43- 58م) كه مدعی تاج و تخت بود
و از قبايل داها و اهالی هیركانی امدادگرفته بود .وردان ناگزير ازمحاصره سلوكیه درسال  31م دست
برداشته و دو برادر نهايتاً با هم سازش نمودند و وردان بر تخت نشست .در ماه ژوئن  42م وردان به
شهر سلوكیه تاخت و به كمک طبقه اشراف كه طرفدار او بودند به آن شهرحمله كرد و سلوكیه
ناگزير تسلیم شده و شورشیكه مدت هفت سال طول كشیده بود در آن تاريخ خاتمه يافت (دبواز،
846 :8342؛ تاسیتوس.)10 -802 :8152 ،
 .۸زوال سلوکیه
شورش سلوكیه و خودپسندی اهالی آن باعث شد كه ازحسننیت فرمانروايان نسبت به اين شهر
يونانی به مقدار زيادی كاسته شود .میتوان پذيرفت كه وقتی بالش اول شهر بالشگرد را بنا كرد
چنین در نظر داشت كه با ايجاد رقیبی برای سلوكیه آنرا از اهمیت بیاندازد (گوتشمید 841 ،و
 .)841محققان يکی ازداليل زوال سلوكیه را تأسیس شهرجديد بالشگرد توسط بالش اول (– 58
 10م) میدانند .به نظر میرسد كه با روی كار آمدن بالش ،سیاست ايرانگرايی اشکانیان تقويت
شده است .يکی از داليل اين امر شايد شورش اهالی سلوكیه و از میان رفتن حس اعتماد اشکانیان
نسبت به عنصر يونانی باشد .ساختن شهر بالشگرد در نزديکی شهر سلوكیه ،كه قرار بود جای
سلوكیه در حال زوال را بگیرد در راستای همین هدف انجام گرفت .چنانکه از نام آن نیز بر میآيد،
بالش میخواست نقش برتر عنصر ايرانی را نشان دهد .وانگهی اين نیز منتفی نیست كه شاهان
اشکانی  -البته نه به شدت شاهان ساسانی  -درصدد ايجاد مراكز بزرگ شهری با خصلت ايرانی بوده
اند تا آنها را جانشین شهرهای يونانی رو به انحطاطی كنند كه ديگر قادر به ايفای نقش پیشین
خود نبودند (ولسکی815 :8313 ،؛ شیپمان .)65 :8314 ،يکی ديگر از داليل تأسیس بالشگرد،
اهمیت تجاری و بازرگانی بود .ظاهراً قصد بالش از ساختن اين شهر نوين آن بوده كه يک مركز
تجاری بجای شهر قديم سلوكیه تأسیس كند .زيرا كشمکش و نزاعهای داخلی بین مردم آن شهر
مانع از حسن جريان بازرگانی میشد و غالباً اهالی آنجا بر خالف اوامر شاهنشاه قیام میكردند.
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انحطاط و سقوط شهر سلوكیه پیوسته رو به ازدياد بود تا آنکه در قرن دوم میالدی به كلی ويران
گرديد و علت اين امر همانا انحراف شاهراه تجارتی به سوی شهر نوين بالشگرد بود (دبواز:8342 ،
 812و  .)813از داليل مهم ديگر زوال سلوكیه ،هجوم رومیان به اين شهر و تخريب آن در طی
لشکركشیهای خود به بینالنهرين بوده است .ويرانی و آتشسوزی شهر سلوكیه بدست سپاهیان
رومی به فرماندهی تراژن (ترايانوس) در 886م و كاسیوس در  865م ضربههای سخت برای زوال
آن بود (ورستنديگ311 :8316 ،؛ ولسکی .)200-204 :8313 ،به هنگام لشکركشی ديوكاسیوس
هم قسمت عمده شهر سلوكیه طعمه آتش و ويران شد .اين حمله در سال  865م بوده است .اينکه
آيا در طی اين يورش همه شهر به كلی ويران شده باشد بعید به نظر میرسد .زيرا در نوامبر 866م
بار ديگر در آنجا سکه ضرب میشود .با اينهمه انهدام فقط بخشی ازاين مركز هلنیستی شرق باستان
هم بويژه بايد برای تمدن يونان ضربه مهلکی بوده باشد .در سال  865بیماری همهگیر آبله و يا
احتماالً طاعون در سلوكیه شیوع يافت (شیپمان03 :8314 ،؛ گوتشمید .)802 :8311 ،كاسیوس
پس از تصرف بابل شهر سلوكیه را كه در اين هنگام چهارصد هزار نفر سکنه داشت را محاصره كرد
و آنرا گرفته بسوخت تا اهالی آنرا از جهت خیانتی كه كرده بودند تنبیه كرده باشد .اين خیانت چه
بوده معلوم نیست .رومیها اينبار بر اثر شیوع طاعون شکست خوردند .در اثر اين طاعون بسیاری از
اهالی سلوكیه هم از میان رفتند (پیرنیا .)2044،2045 :8316 ،به نظر میرسدكه انهدام كامل و
قطعی شهر سلوكیه در زمان ساسانیان صورت گرفته باشد .اين شهر كه در همان روزهای آغازين
قدرتيابی ساسانیان توسط اردشیراول ساسانی ( 242- 226م) گشوده شد ،به شهر شاهی مبدل
گرديد و نام آن به «ويه اردشیر» تغییر يافت .سلوكیه و تیسفون بعدها بنام واحد مدائن خوانده
شدند .پس سلوكیه هم جزء هفت شهر مدائن بود .شهرهای تیسفون و سلوكیه يعنی پايتختها در
ناحیه سورستان واقع بود .اين گفتهها را میتوان چنین تعبیركرد كه افول و عروج سلوكیه و تیسفون
با يکديگر نسبت مستقیم داشت .بدين معنی كه هر چه بر اعتبار تیسفون افزوده میشد ،از رونق
ديگری كاسته میشد .ولی آن نیز به دلیل استحکام فرهنگی و اقتصادی گذشته و نیروی سیاسی
باز مانده ،همچنان به حیات خود ادامه میداد و جز دجله حائلی بین آن دو موجود نبود
(بیانی.)30 :8300،
 .1نتیجه گیری
به نظر میرسدكه تأسیس شهرهای يونانی مانند سلوكیه در قلمرو حکومتهای ايرانی توانست
چندين قرن در حوادث سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی دولتهای سلوكی و اشکانی تأثیرگذار باشد.
سلوكیه به عنوان تکیهگاه مهمی برای سلوكیان و نیز الگويی برای ساير شهرهای يونانی در ايران
گرديد .زمانیكه اشکانیان به قدرت رسیدند ،شايد بنا بر مصلحت ساختار سیاسی و نیز استفاده از
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توانمندیهای اين قبیل شهرها ابتدا تمايل چندانی برای برهم زدن ساختار اين شهرها نداشتند و با
آنها سازگاری داشتهاند .برای همین ،سلوكیه همچنان موقعیت ممتاز خود را به لحاظ سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی حفظ نمود .اشکانیان بتدريج و با استحکام قدرت خود ،نسبت به اين شهر
يونانینشین تغییر سیاست داده و سعی دركنترل آن نمودند .اين تغییر روش داليل خاصی داشت.
حمايت سکنه يونانی اين شهر از فرمانروايان سلوكی در برابر شاهان اشکانی و كمک به آنها ،مداخله
در رقابتهای خاندان اشکانی برای كسب قدرت و حمايت از رقبای شاهان اشکانی و پناه دادن به
آنها ،تنوع قومی و نژادی و درگیری و تنش بین آنها و حس برتریجويانه يونانیان نسبت به ساير
گروهها قومی ،خودسری و طغیان در برابر دولت اشکانی ،تبلیغ و اشاعه فرهنگ يونانی موجب
بدگمانی اشکانیان نسبت به اين شهر گرديد .در زمان اردوان دوم سیاست شديدتری نسبت به اين
شهر اعمال گرديد و ازخوگردانی وحقوق و امتیازات آن كاسته شد .اين مسأله بیانگر اين استكه با
تغییر نگرش اشکانیان نسبت به شهرهای خودگردان و كاستن از امتیاز استقالل آنها ،زمان برای
پايان بخشیدن به نقش آفرينی و تأثیرگذاری اين شهرها همچون سلوكیه در تحوالت سیاسی و
فرهنگی و اقتصادی فرا رسیده بود .هرچند عواملی ديگری همچون تهاجم مکرر رومی ها و تأسیس
و رشد و آبادانی شهرهای جديدی مانند تیسفون ،بالشگرد و وه اردشیر كه در مجاورت سلوكیه بنا
شدند هم ،زوال اين شهر مهم را شدت بخشید .رویكار آمدن دولت ساسانی هم آخرين ضربه بر
زوال اين شهر بود .همانگونه كه با تشکیل دولت سلوكی سلوكیه جای بابل باستانی را گرفت و آنرا
از اعتبار انداخت ،با رویكار آمدن ساسانیان هم با بنای شهرهای جديد مانند وه اردشیر و توسعه و
پیشرفت شهر تیسفون با شهرهای اقماری آن و پايتختی آن ،سلوكیه را از اعتبار انداخت و وه اردشیر
جايگزين اين شهر باستانی گرديد.
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