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 كه سليمان، مسجد معبد در مقدني سواركار پيكركهاي كشف

 تنظيم به وادار مرا است،« پياهي آتنا» پيكرك من تصور به

 . كندمي تاريخي نوع از مالحظات ايپاره

 كالهخود نوعي سرشان بر كه جنگاوران كوچك هايپيكره اين

 تعدادي نيز شوش در. نيستند ناشناخته دارند، َكئوسي نام به

 تعجب جاي بزرگ شهركالن اين در آنها حضور. يافتيم را اينها از

 تنها نه داده،نشان روبر لوئي كه همانطور زيرا، نداشت

 شوش غرب در كه داندمي تشكيل را اجتماعي از بخشي ايهامقدونيه

 كه ،1اوليوس سلوكيه نام به نيز جائي در بلكه بودند، مستقر

 شده پذيرفته مونس مقدني هايدسته شكل به» است، ايرودخانه نام

 داراي كه اوليوس، سلوكيه در مقدوني سواركار حضور. 2«بودند

 كوههاي در را آنها حضور ولي. است درك قابل است، بوده قلعه يك

 كه ايمپذيرفته معمول مطابق كرد؟ تعبير شودمي چگونه زاگرس

 شكلي به ايران سرزمين در مقدوني هايمجتمع استقرارهاي

. بود شده توزيع خودمختار بزرگ هايشهرك در غالبآ و نابرابر

-غربي و جنوبي-شمالي ارتباطي بزرگ هايجاده روي را آنها آثار

 از دور نواحي در تقريبآ را آثار اين ولي كنيممي پيدا شرقي

 كوهستانها در كه دشتهائي در و فارس در حتي بزرگ، مراكز

 . 3يابيمنمي هستند،

 پادگان يك از رّدها و آثار اين كشف كه رسدمي نظر به

 زاگرس در مهم نظامي نشينمستعمره يك از هم شايد و مقدوني

 ناحيه اين براي هاسلوكي كه است اهميتي نشانگر شرقي جنوب

 پيكركهاي كشف همراه با كشف اين نقش. اندبوده قايل

 جنوب كيلومتري ده حدود در واقع َكلگه، در كه سواركاراني

 نفت كنسرسيوم توسط سازيخانه كارهاي جريان در مسجدسليمان،

 هايپيكرك با مشابه كامال اينها. شودمي روشن بيشتر پيداشد،

 مملكت قلمرو در. كرديم كشف مسجدسليمان در كه است سواركاري

 مردماني از متشكل آن جمعيت كه ايناحيه حفظ مسئوليت اليمائي،

 دزدان از( Strabon, XV, 3, 12) استرابون قول به و صفتشيطان و شرور

 بسيار جاده حفاظت همچنين و بود، يافته تركيب چپاولگران و
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 خليج و شوشيانا و گذشتمي آنجا از كه تجاري و الجيشيسوق مهم

 به و اصفهان به ابتدا ايران، نجد مركزي بخش به را فارس

 عهده به كرد،مي متصل مركزي آسياي به حتي سپس و شرقي ايران

 .بود شده گذاشته اينها

 به. است شناختهمي را جاده اين( Strabon, XVI, 1, 18) استرابون

 آن طبيعت» كه است بوده ايجاده سه از يكي جاده اين او قول

 بود شمالي جاده يكي ديگر جاده دو«. بود آورده وجود به را

. آمدمي پارس از كه بود جنوبي جاده ديگري آمد،مي ماد از كه

 پيونددادن با را ايران نجد قلب به  دسترسي امكان جاده سه اين

 قبل نكنم، اشتباه اگر. كردندمي فراهم ِين،گابي به شوشيانا

 موردي تنها اين ببرند، نام آن از مسلمان سياحان كه اين از

 توصيفي هرگز قبال و شده برده نام آن از كالسيك منابع در كه است

 بطوطهابن سياحان، اين بين از.  4است نيامده ميان به آن از

-ايذه از روز دوازده مدت در را آن( ميالدي چهاردهم قرن)

 در را آن سايرين كه حالي در است، كرده طي اصفهان تا مالمير

 روي ميالدي( 1229متولد ) ياقوت.  5اندپيموده روز ُنه يا هشت

 سال در كه راولينسون. 6كندمي اشاره مهمي پل به جاده اين

 از يك كه شنيده كرده، ديدن مالمير-ايذه و شوش از ميالدي1836

 نام« سلطان جاده» يا« اتابك جاده» نام به روكاروان مسير

اصفهان  از كه وقتي 184â سال سپتامبر در اليارد.  7برندمي

 هشت و پنجاه و كرده طي روز 12 مدت در را جاده اين 8آمدهمي

 شوش از وقتي يرژكي گوستاو با همراه دمورگان ژاك بعد، سال

 متعددي تحقيقات به راه طول در چون رفته،مي اصفهان به

 قرن آخر در.  9است كردهطي هفته چند طول در را آن پرداخته،

 ساختن با اهواز، در مستقر كمپاني و لينج انگليسي شركت گذشته

 نقل و حمل و داد سامان را  آن جاده، اين مسير در پل دو

 سي تا بيست مدت در كاروانيان توسط كه كرد تامين را كاالئي

 اين. 10(كيلومتر 446) شدمي حمل اصفهان و فارس خليج بين روز

 در كه است اصفهان شهر ممتاز موقعيت دهندهنشان ضمنآ جاده

 گرفته قرار ايران شمالي-و جنوبي شرقي-غربي مهم راه دو تقاطع

 . است

 از بعضي. نداريم اصفهان شهر گذشته از چنداني شناخت

.  11دهندمي قرار اصفهان واهه در را  سيماش مملكت محققان،
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 سلسه و كرده ايفا ايالم سرنوشت در را مهم نقش اولين سيماش

 قبل دوم هزاره اول قرون و سوم هزاره آخر قرون جريان در آن

 كامال كشفيات.  12است بوده مسلط هاايالمي سرنوشت  بر ميالد از

 جهان گستردگي لوت كوير هايحاشيه در و كرمان جنوب در متأخر

 كندمي تأييد  اصفهان شرق و شرقي جنوب منتهااليه تا را ايالمي

 شوش اشياء با مشابه اشياء و پروتوايالمي هاينوشتهگل آن در كه

 . 13شد كشف

 ناحيه ،(Herodot, I, 101) هاپاراتاِسن يعني ماد، قبايل از يكي

 كاشان واهه همان احتماال. بود كرده اشغال را اصفهان شمالي

 گورستان يك  كاشان سيلك در  1937/1933 سالهاي در ما كه است

 واهه اين در كه كنممي پيشنهاد. كرديم پيدا پروتومادي را

 شاهان هايسالنامه در كه كنيم شناسائي را« پاراتوّكا» سرزمين

 كه آيدمي« دوردست مادهاي» ذكر از بعد آن نام هميشه آشوري

 . 14اندداشته سكونت( دماوند) نيâبيك كوه نزديكي در

 تا را خود فتوحات دامنه بايد( 5â7-722) دوم سارگون

 تاريخي، سينه به سينه هايگفته طبق. باشد كشانده اصفهان

 اينها. بودند شده مستقر اصفهان در شده تبعيد هاياسرائيلي

 كه باشند يهودياني هايتبعيدي سومين از كساني توانندنمي

 شاه، اين زمان در زيرا كرد تبعيد را آنها( 586) النصربخت

 يا پيشين آسياي بابل و بوده بزرگي قدرت قبل همان از ماد

 تبعيد يهوديان. بود كرده تقسيم قدرت اين با را غربي آسياي

 گرفتن از پس دوم سارگون كه هستند آنهائي اصفهان به شده

. نشاند اصفهان در آنها ميالد، از قبل 721 سال در 15«سََمري»

 جائي همان در يعني كند،مي تأييد نيز مقدس كتاب را امر اين

 مردم اين آشور شاه شهرهائي كه گويد،مي سخن ماد شهرهاي از كه

 يهوديان كه دومي شهر(. II Roi, 16, 6; 18, 11) كرد مستقر آنها در را

 و نگارانجغرافي. است بوده همدان كند،مي مستقر آن در را

 باشند كرده حفظ را سنتي هايگفته اين بايد زبانعرب مورخان

 نام كه شهر اين گذاربنيان« ِاسبهان» كه هستند مدعي آنها زيرا

 يا َجِفت» نتيجه و  16«ِسم» نوه شده، گذاشته شهر روي بر وي
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 نيز همدان درباره مورد همين آنها نظر به. است بوده  17«َيِفت

 .18كندمي صدق

 در دوم سارگون توسط سََمري يهوديان استقرار نتيجه بعدها،

 داريوش، و كوروش لطف به يهوديان بازگشت از پس و ماد، شهرهاي

 كردند ادعا سََمريتانيها  ميالد از قبل دوم قرن در كه بود اين

 .  19هستند هاپارس و مادها اعقاب از كه

 و( جي«)گئي» را اصفهان شهر پيداست منابع از كه طورآن

« گبيان» رسدمي نظر به كه اند،ناميدهمي «يانگئي» را ناحيه

 خالي موضوع اين ذكر. 20است شده مشتق آن از يوناني« ِينگبي» يا

 اصطالح و ،«دشت دره،» دهنده نشان عبري كلمه كه نيست فايده از

 خوبي به ،(Zacharie, 14, 5) است« كوهساران بين واقع دره» نشانگر كه

 عبورموسي حكايت باالخره. كندمي صدق اصفهان اندازچشم درباره

 دره در ما و» پذيرمي پايان عبارت اين با ماوراءاردن از

 (. Deut. 3, 20« )كرديم اقامت

 به GaÝ گئي نام داراي اصفهان 741-747 سالهاي هايسكه

 فقط« جي» ميالدي، دهم قرن در.  21است انتشار و ضرب محل عنوان

 شهر» يا« يهوديه» زمان آن در را آن كه بود شهر از قسمتي

 از(2 ,48 ;3 ,26( )ميالدي دهم قرن آخر) مقدسي. ناميدندمي« يهودها

 و فيلسوف داشتن نظر از كه كندمي صحبت شهري عنوان به يهوديه

 فراواني وسطي قرون نويسندگان تمام. است غني دانشمند و پزشك

 بوده شكوفا آن تجارت كه را اصفهان ناحيه كشاورزي محصوالت

 تمايل از كه وقتي(  ,26Diodor, XIX) ديودور.  22اندستوده است،

 صحبت ينگابي آوردن دست به براي سپاهيانش همراه به آنتيگون

 باشد، بوده اطالعبي آن عليق و آذوقه غناي از نبايد كند،مي

 هايمحله در استقرار امكان آنتيگون به امر همين زيرا

 ما كه ايجاده بايد درايسون. است دادهمي را اشزمستاني

 آنتيگون نقشه زيرا است، شناختهمي كرديم صحبت اشدرباره

 تمايل از و كندمي تشريح را اسپهان-ينگابي به رسيدن درباره

 سلوكوس، با تماس آنجا در كه كندمي صحبت درجائي توقف براي او

 ينگابي» كه اين براي. است شدهمي ممكن بود، مانده شوش در كه

 ينگابي(  ,1,18XVI, Strabon) استرابون.  23«داشت قرار شوش جاده روي

 هميشه كه دهد،مي نشان ايالم امپراتوري زمان سيماشِ  همانند را

 شكل هخامنشيان سقوط از پس و بوده اليمائي دولت اين از قسمتي
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 .است گرفته

 رعاياي از ميالد از قبل دوم قرن اواسط تا كه دولت، اين

 باشد، كرده پيدا اهميت تجاري پيشرفت با بايد بوده، هاسلوكي

 كبير اسكندر فتوحات از پس فارس خليج كه پيشرفتي همان يعني

 قسمت.  24داد نشان سوم آنتيوخوس شرقي لشكركشي از پس بخصوص و

 و هفدهم قرن در هلند ثروت مثل دقيقآ مملكت، اين ثروت اعظم

 بوده ترانزيت تجارت از ناشي هيجدهم، قرن در انگلستان ثروت

 ثروت. است دادهمي تشكيل را آن اساس اسپهان-شوشيانا جاده و

 را سوم آنتيوخوش طمع كه اليمائي، معابد در شده انباشته

 پيشرفت موجب كرد، غارت را آن اول مهرداد و بود برانگيخته

 تحقق ايران نجد غربي جنوب از قسمت اين در كه گرديد تجارتي

 از بزرگتر مفرغي هايمجسمه از متعدي قطعات  كشف. بود يافته

 â8 در شامي، معبد در استين، اورل ِسر توسط طبيعي اندازه

 نظر به و كندمي متصور را فراواني اين سليمان، مسجد كيلومتري

 نيايشگاههاي در ما كه سنگي هايبرجستهنقش و هامجسمه رسدمي

. است فراواني اين مؤيد كرديم پيدا مسجدسليمان و برِدنشانده

 داليل و شواهد دهد،مي رانشان انساني اشكال كه آثار اين

 . هستند آموزنده احتماال كه دارند خود با را گوناگوني

 اين درباره كالسيك منابع از يك هيچ در كه كرديم تأكيد

 ميان به سخني گذشتهمي بختياري كوههاي از كه اسپهان-شوش راه

 تاريخ كه نبوده چهارچوبي هميشه جغرافيا آيا». است نيامده

 در كاروانها هميشه همه اين با ولي« است؟ كردهمي تعيين  را

 يا بستانتنگ تاريخي اثر: اندكردهمي آمد و رفت جاده اين

 كه نيست معين حتي.  25كندمي مصور را عمل اين« هابت تنگه»

.  26است بوده فرشسنگ و ساماندهي اين در حتي جاده اين

 زده كارون رود روي بر قديم در كه متعددي هايپل هايويرانه

 از خود راه كردن باز از پس كه كارون رود خود همچنين و شده

 كردن طي هايدشواري يادآور خورد،مي تاب و پيچ ها،تنگه بين

 . 27است جاده اين

 فارس خليج طرف به مركزي آسياي جاده طريق از كه مسافراني

 چيني هايسالنامه. اندپيمودهمي را راه اين بايد اندرفتهمي

 به هاسالنامه اين در. كنندمي فراهم امر اين دانستن امكان

« ُكل حامي» كه خوريمبرمي« يينگ كان» مسافرت به مربوط  موضوع

( ميالدي 97« )هو» امپراتور زمان در را وي« چائو پان» نام به
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 يك» ساحل در« چِه َتئو» به چيني مسافر. داردمي گسيل ُرم به

 دشت سرزمين اين كه كرده ثابت شَوان. ِاد. رسدمي« بزرگ درياي

 است،« شََرِسن» مملكت جغرافيائي نام ِمِزن است؛« ِمِزن» يا ميشان،

 آن به يينگكان كه جائي. 28اندكرده ذكر دشت فقط را آن كه

كه  بزرگي بندر يعني بوده، شاراكس اسَپسينو شهر قطعآ رسيده

 اشالمللي بين تجاري فعاليت اوج در ميالدي اول قرن آخر  در

 اطراف كه شهر، اين توصيف. است بوده  ُرم امپراتوري و هند با

 شد، آن وارد غربي شمال از توانمي فقط و فراگرفته آب را آن

 هايويرانه از كاشف هانسمن بعد اندكي كه است توصيفي به نزديك

 دجله، انطاكيه سپس و قديم، اسكندريه باستاني محوطه اين

 .است شده برپا دجله و كرخه رود دو پيوند محل در كه ، 29كندمي

 به تا  پيمودمي بايد كه سفري طولبا تصور  كه يينگكان

 و منصرف خود برنامه از بود، شده دلسرد و زدهوحشت رسيدمي رم

-تائو ترك براي كه گويدمي متن. گرددمي باز خود كشور طرف به

 همين كه ،«گرددبرمي شرق طرف به سپس شمال، سوي به راه» چه

 پيش در بايد ايجاده طي براي كه است جهتي بيانگر دقيقآ امر

 اصفهان جهت در بختياري، كوههاي و اليمائي مملكت از كه گرفت

 متن همين در كه ديگري صريح توضيح را موضوع اين. گذردمي

 سوار روز شصت از بيش بايد آن اساس بر كه كندمي تأييد آمده،

 30رسيد« ِينپارتي» يا« سي-انگان» سرزمين به تا كرد طي اسب بر

 بايد زيرا رسد،مي نظر به درست و دقيق زيادي حد تا محاسبه. 

 .كرد محاسبه راه اين برابر دو جمشيدتخت يا اكباتان طريق از

 كرده طي مرگش از قبل دوم آنتيوخوس بايد را جاده همين

 آن در و كردهمي ديدن فارس خليج ناحيه از شاه اين.  31باشد

 اسپسينو و ، 32دجله ـانطاكيهاسكندريه مجدد بنيان به مبادرت

 از دور او. است اليمائي سرزمين در كه كندمي آينده شاراكس

. رودمي دنيا از َتَبِئه شهر در ايران، نجد مركز در و حوزه اين

 . 33كنندمي بازشناسي شهر اين در را اسپهان يا َگَبِئه

 مجبور را او خاصي سياسي احوال و اوضاع كه امر اين فرض

 امروزه ما. بود خواهد حقي به فرض بود، كرده آنجا به آمدن به

                                                           
28- "Les pays d"occident d'aprةs Heo Chou", T'oung Pao, vol. VIII (1907), p. 178, n. 3. 
29- J. Hansman, "Charax and the Karkheh", Iranica Antiqua, vol. VII (1967), 21-28.  F Altheim-R. Stiehl, 

Geschichte Miltelasiens im Altertum, Berlin, 1970, pp. 562-564. 
30- Ed. Chavannes, op. cit., p. 176.  

31.. 6, n. 323., p. , op. citG. Le Rider -است انديشيده جاده اين به قبال. 
32- Pline, Hist. Nat. VI, 13. 

  ,3Polyb, XXXI, II .به كنيد نگاه- 33

 :كنيدبه نگاه و

F. Weissbach, RE. s.v. Gabiene et Gabai. 4.;  I. Gershevitch, Asia Major, N. S. vol. II (1951-1952), p. 139,  

et not additionnelle de  W. B. Henning, ibid., p. 21-58. F. Altheim –R. Stiel , Geschicht Mittelasiens im Altertum , 

Berlin 1970, pp. 562-564.   



  34«ريدر لو»  كارهاي پرتو در را سياسي احوال و اوضاع اين

 مهرداد كه است بوده اپيفانس زمان در كرده ثابت كه شناسيممي

 سلوكي تخت و تاج از مستقل را خود و كرد قيام او، رعيت اول،

 شده ضرب هايسكه اولين با تمرد و سركشي اين بروز. نمود اعالم

 كه( مسيح ميالد از قبل سال â17 به نزديك) بود همراه اينقره

 اول مهرداد. نداشتند را آن ضرب حق آنتيوخوس رعاياي پارتيان،

 گذاشتن با خود مليت بر تأكيد با را خود هاسكه اين روي بر

 كرده معرفي بود، او ملت كاله كه سر، بر« باشليك» نام به كالهي

 .  35بود

 با چهارم آنتيوخوش كه است موجه امر اين قبول نظر به

 سرعت به خواستهمي كه امر اين به توجه با و خبر اين شنيدن

 نجد روي به رسيدن براي را راه كوتاهترين برسد، ينپارتي به

 از اسپهان به رسيدن براي خواستمي اگر. بگيرد پيش در ايران

 سخن. كردمي صرف آن برار دو معادل زماني بايد بگذر جمشيدتخت

 او، گفته به بنا: است صريح مورد اين در( Tacite, V, 8, 4-5) تاسيت

 رها را يهوديان  پارتها عليه جنگ طريق از چهارم آنتيوخوس

 طرفداري ترك و شكنيپيمان آرشياك عصر، اين در زيرا» كرد،

 «.بود كرده

 تأييد را اليمائي مملكت از شاه اين گذشتن تاريخي، منابع

 چپاول را سرزمين اين معابد كه بوده صدد در او آيا. كنندمي

 و سوم آنتيوخوس رفتار كه حكايتي دو كرده اثبات هوّلو كند؟

 و اندبوده متفاوت بسيار كنند،مي گزارش اليمائي در را پسرش

 آنتيوخوش.  36است بوده« ناپذيرسازش» آنها عمل كه كندمي ثابت

 شده كشته بوده معابد هايگنجينه تصرف صدد در كه موقعي در سوم

 از نه ،(Polyb, XXXI, 9) است ما اصلي منبع كه پوليب، برعكس،. است

 بوده چهارم آنتيوخوس عليه مردم توسط كه كندمي صحبت ايحمله

 است، شده متحمل او كه آوردمي ميان به صحبت شكستي از نه است،

 سپاه و چهارم آنتيوخوس سپاه برخورد فكرمايه» بايد حتي و

 . گذاشت كنار نيز را« بربرها

 ديده خسارت مفرغي سرديس يك شامي معبد در استن اورل ِسر

. است بوده طبيعي حد از بزرگتر كه كرد پيدا را ايپيكره

.  37است دانسته چهارم آنتيوخوس به مربوط را سر اين روستوِزف

 كه اين چند هر اليمائي، معبد يك در شاه اين پيكره حضور

                                                           
34-Op. cit., p. 312 ss. 
35- G. Le  Rider, op. cit., p. 321 et LXX, 1-4. 
36- Etudes d'epigraphie et d'histoire grecque, t. III, Paris, 1949, p. 265 ss.  

 به: كنيد نگاه مچنينه

W. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, Appendix 7, 1938, pp. 463-466, et p. 214, note 1. 
 آنتيوخوس كه است دشوار امر اين پذيرفتن من براي آمده، آنجا كه بر اساس آنچه در

 .است گذشتهمي جمشيدتخت از كه باشد گرفته پيش در را راهي اليمائي مملكت به آمدن موقع در چهارم
37-  The social and economic history of the hellenistic world,  vol. I, Oxford, 1941, p. 459 et ol. X, 1.-  
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 اين كه كندمي متبادر ذهنبه را فكر اين نباشد، قطعي نشانه

 همانطور دقيقآ باشد،« شاه آئين» با ارتباط در تواندمي پيكره

 همان مثل شود، پيدا ديگري شرايط در توانستهمي پيكره اين كه

 مسجدسليمان در را آن ما كه اليمايي شاه يك به مربوط مورد

 . 38كرديم پيدا

 نقل پوليب كه است چيزي تصور از دور امر اين حال، هر به

 .است آن برعكس بلكه كند،مي

 هيچ. است نكرده اليمائي معبد عليه كاري هيچ اپيفانس

 نگرفته صورت سرزمين اين مردم طرف از او مقابل در خصمانه عمل

 داشته را نيايشگاهها هايثروت تصرف قصد واقعآ او آيا. است

 شده فرض چنين اين يا بوده او واقعي تمايل امر اين آيا است؟

 ظاهرآ كه مملكت، اين در او حضور  فقط صورت اين در و است،

 ايران نجد به سرعت به خواستهمي و بوده آنجا از گذر حال در

 است؟ آورده نگارانوقايع ذهن به را فكري چنين برسد،

  خيلي توانستهمي فكرمايه اين باشد، درست فرضيه اين اگر

 همان رهنمود به چهارم آنتيوخوس كه شود متبادر ذهن به ساده

 اليمائي به بود، آورده اينجا به را پدرش كه چپاولي هايدغدغه

 فرضيه به ما.  39كرد كامل را آن اول مهرداد كه است آمده

« واحد ريشه با دوگانگي» نوعي را آن كه نداريم كاري گوشميت

 كه كنيممي امر اين تأكيد به محدود را خود ما و ، 40بيندمي

 چهارم آنتيوخوس حضور واقعي دليل از بودن اطالعبي با هوّلو،

 اين ذهن در معابد غارت فكرمايه آمدن وجود به  اليمائي، در

 بود آن از عاقلتر( او»): كندمي رد را آن و پذيردنمي را شاه،

 كه برخوردي از انديشيده گيريكناره با او رفت،مي انتظار كه

 آيا«. رفت طفره آن از است، بوده شانسي حد از بيش او نظر به

 درسي است، كرده يادآوري هوّلو كه بوده« پدرانه عبرت» يك اين

 كه همانطور كه، اين يا است، آمده اپيفانس كار به كه بوده

 به حرمتيبي» به ارتكاب فكرمايه حتي كرد، باور را آن توانمي

 .است؟ نبوده سرزمين اين از گذر حال در« مقدسات

 شاهان بين شاه منفورترين كه چهارم، آنتيوخوس سرانجامِ 

 را هنر و ادبيات به عشق خود يوناني اجداد از» و بوده سلوكي

 ، 41«را شقاوت و شجاعت خود هخامنشي اجداد از و برده ارث به

 سلوكي امپراطوري طوالني تالشي و تجزيه يك ابتداي دهنده نشان

                                                           
 1-3 هايشماره پنجم، و هفتاد لوح به كنيد نگاه- 38
39 –  .18Strabon XVI, i,  -به ارمغان  تالن هزار ده اول مهرداد براي امر اين آورده است كه

 آورد

به وزن  تالن  ونقره طال مبلغي نماينده كه قديم يونانيان معمول پول شمارش واحدتالن ( 

  .()م.(طال پول در فرانك  âââ56 و نقره پول در فرانك â56 تقريبآ ،بوده است

40-  Geschichtr Irans und seiner Nachbarlander von Alexander dem Grossen bis zum Untergang der 

Arsaciden, Tubinen, 1888, p. 41. 
41-:Ch. A. Kincaid, "A Persian Prince-Antiochos Epiphanes", Orirntal Studies in honour of C. E. Pavry, 

London,1933, p. 209. 



 .است

 استقالل كه بود كسي اولين ماد، ساتراپ ، 42تيمارِكميِله

 را حركتي چنين نيز اليمائي و پارس. كرد اعالم را سرزمين اين

 شناخته شاه اولين كه ِرس ،كِ نيسكم اليمائي، شاه. كردند دنبال

 147 در و ظاهر را طلبيتوسعه گرايشهاي است، هخط اين در شده

 پيروزي مدت همه، اين با.  43نمود تصرف را شوش ميالد از قبل

 پس اول، مهرداد ميالد از قبل 139 سال در زيرا بود، كوتاه او

 سرزمين اين اليمائي، در شده ستايش هايالهه معابد غارت از

 .  44كرد متصل خود مملكت به دوباره را

 مسجدسليمان پادگان سواران  كه شوندمي موجب حوادث اين تمام

 سرور آنها آيا. باشند نداشته را خود پست حفظ براي دليلي

 كههائياليمائي با سواران اين آيا دادند؟ تغيير را خود

 جالل و شكوه بدون سپاه با پارس، مردان با بود، شده بزرگ

 تا ماندهباقي كمي شانس حال، هر به ؟ 45رفتند دوم دمتريوس

 كه معبدي  شدن ويران و چپاول موقع در آنها كه كنيم باور

 سليمان مسجد در كردند،مي ستايش را خود هايالهه آن در آنها

 .اندداشته حضور

                                                           
42- R.E. s.v. Timarchos, n. 5. 
43- G. Le Rider, op. cit., p. 426. 
44- Strabon, XVI, 1, 18;  Justin, XLI, 6, 8. 
45- Justin, XXXVI, 1,4 

 


