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 انگیزه و خاستگاه مقام اندرزگری کرزوس نزد کورش در نظر مورخان یونانی

  ییزدان صفای: نویسنده

نگاران به عنوان پادشاھی که با شاھان شکست خورده، به مھربانی و بزرگواری رفتار  کورش دوم، ھمواره نزد تاریخ

ی کورش، ھرچند که باید برخاسته از واقعیِت ذاتی او بوده  این شھرت و آوازه. کرده است، شھره و نامور بوده است می

السیک، آب و تاب داده شده است تا جایی که به شاه مغلوب، باشد اما گاھی به صورت افراطی در نظر مورخان ک

در این مقاله، تالِش نگارنده بر کشف و . انگیزی چون مشاور و اندرزگِر کورش نسبت داده شده است شگفت  مقام

  .جستجوی علت و خاستگاه مقام واالی کرزوس نزد کورش در نظر مورخان بوده است

  

دار، از احترام  ھا و فتح سارد، در قالب داستانی طوالنی و کش یدی در برابر پارسیھرودوت پس از روایت نبرد دولت ل

بدین صورت که کرزوس سخنان . گوید ھا، سخن می باالی کرزوس نزد کورش پس از شکست در برابر پارسی

اش  ت او و برکشیدنی نجا و ھمین نیز مایه. نماید کند و این سخنان نزد کورش بسیار پسندیده می ای ابراز می حکیمانه

  )٩٠تا  ٧۶ھرودوت، کتاب یکم، بندھای . (شود به عنوان مشاور پادشاه ھخامنشی می

مسئول رسیدگی - یس  که ھنگام شورش پاکتی تاجایی. کند در منابع یونانی، کرزوس نزد کورش مقام مشاور پیدا می

گیرد و کورش از پیشنھادی که او در این  میعلیه کورش، کرزوس مورد مشورت کورش قرار  - ھای کرزوس به امور گنجینه

برخی از مورخان معاصر نیز کرزوس را .) ١۵۵و  ١۵۴ھرودوت، کتاب یکم، بندھای . (کند دھد، استقبال می باره ارائه می

صحبت کورش قرار  ھر چند که گزنفون، کرزوس را تنھا در مقام ھم) ۵۵: ١٣٨٠اومستد، . (اند اندرزگر بزرگ شاه نامیده

  )٢٠۵گزنفون، کتاب ھفتم، فصل دوم، ص . (دھد می

ی چگونگی ارج و قرب یافتن کرزوس  اما در جایگاِه نقد این روایت یونانی، باید خاطرنشان کرد که داستان ھرودوت درباره

بع سازد که من ھیجانی است که نگارنده را مطمئن می-پردازانه و دارای الگوھای داستانی ای خیال نزد کورش، به اندازه

ھایی از کجا  اما چنین روایت. ای رایج میان مردم لیدی بوده است اسطوره-ای ھای افسانه روایت ھرودوت، گفته

آمیز از کرزوس  ھای ستایش ای تاریخی برای علت به وجود آمدن داستان توان پیشینه گیرند؟ آیا می سرچشمه می

  توسط مردم لیدی، یافت؟ و اگر آری، آن چیست؟

که دیگری از بسیاری لحاظ از جوانان  ودوت، کرزوس دو پسر داشت، یکی از آن دو کر و الل بود، در حالیطبق گزارش ھر

رفتاری، برای پدر بود، در جوانی بر اثر  رو و نیک آتیس که فرزند خوش. این پسر آتیس نام داشت. سن خود پیش بود ھم

ای برای کرزوس عزیز بود که دو سال در مرگ او به سوگ  این فرزند به اندازه. دھد ای جان خود را از دست می حادثه

سزایی داشته است تا  داشتن فرزند برای کرزوس اھمیت به.). ۴۶تا  ٣۴ھرودوت، کتاب یکم، بندھای . (نشسته بود

شنود  که پاسخی نمی پرسد که آیا صاحب فرزندی خواھد شد یا خیر؟ و ھنگامی که او یکبار از معبد آپولون می جایی

پرسد که برای داشتن فرزند چه تدابیری باید بیندیشد؟  قربانی کردن و پرداخت مبلغ ھنگفتی از ھاتف معبد می ضمن

  )٢٠۴گزنفون، کتاب ھفتم، فصل دوم، ص (

توانسته پس  تر شدِن آتیس ، بوده است و ھمین عزیز بودِن فرزند نزد شاه سارد، می احتماًال نقص فرزند دیگر علت عزیز

توانست پس از  ی جوان که می بدون شک از دست رفتن شاھزاده. أثیر عمیقی بر شخص کرزوس بگذارداش ت از مرگ

و یاد پسِر جوان شاه، با ورود   ھا تأثیر به سزایی گذاشته است و خاطره شاه، بر مردم لیدی حکومت کند، در ذھن لیدی

ھا، کورش به عنوان  ھای شفاھی میان لیدی وایتآمیزد و در ر می درھم -دارد که کرزوس را زنده نگه می- کورش پیروز 
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ی  فردی که به نوعی جانشین کرزوس، و مورد مشورت او قرار گرفته است، نقِش پسر و جانشیِن از دست رفته

  .گیرد کرزوس را به خود می

ودور دی. (دانیم که ویژگی حکومت کورش، پذیرفته شدن از سوی ملل مغلوب با رضایت خاطر خودشان بوده است می

و در مورد مردم لیدی، این پذیرفته شدن، احتماًال به دلیل تجسم پسر کرزوس در ) ١٢٣: ١٣٧٩بریان، . ٢۴کتاب نھم، 

  .قالب کورش بوده است

  .در بررسی رفتار کورش با کرزوس، یک احتمال آن است که کرزوس توسط کورش کشته شده باشد

ضمن گزارش لشکرکشی کورش به کشوری که نامش ) م. پ ۵۴٧(ھای سال نھم  ی نبونید، طی گزارش در سالنامه

: ١٩۶٩، Oppenheim. (اشاره شده که شاه آن کشور به دستور او کشته شده است…» لو«: به صورت ناقص آمده

٢۶۵-٣١٧(  

فرض کنیم، دلیل دیگری بر اختراعی بودِن نقش ) لیدیه(=اگر نام این کشور را که ناقص به ما رسیده است، لودیه 

وری کرزوس خواھد بود چرا که در این صورت، کرزوس پیش از آنکه فرصتی داشته باشد که به کورش پند و اندرز مشا

ی حاصل از آن ندارد و بر  اما نگارنده چندان اصراری بر این خوانش، و نتیجه. بدھد، به دستور او کشته شده است

گیری  ھا خوانش جدیدی از این واژه و نتیجه این پژوھشتر با این احتمال موافق نیست چرا که  ھای تازه اساس پژوھش

  :دھند تری ارانه می دقیق

خوانده شود  Lu [ud-di[ خوانده شود که نیازمند این است که به صورت» Lu«تواند  بر خالف دیدگاه رایج حرف اول نمی

دھد و تنھا  را نشان می» Ú« دھد بدون شک، آن کاراکتر حرف ھا نشان می تطبیق دستخط. تا از آن لیدیه گرفته شود

ی نبونید، کورش، پادشاه اورارتو را از میان برده  نامه یعنی بر اساس سال. است -اورارتو – ŭ- [raš-ṭu[بازسازی ممکن 

  ) ۵۶-٢٠٠۴: ۵١، Rollinger. (است و نه کرزوس، پادشاه لیدی را

  

دھد که پیکر دومی در حال آتش زدن  ای از ھیزم نشان می ین تصویری وجود دارد که کرزوس را بر روی کومهھمچن

ی ولچی  ی لوور پاریس قرار دارد و از ناحیه این تصویر بر روی گلدانی نقش شده است که اکنون در موزه. ھا است ھیزم

Vulci  اثر ھنرِی نقاشی به نام موسون به دست آمده، مربوط به پانصد پیش از میالد، است وMuson ھمایون. (است :
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دھد که گویی با اراده و خواست خود، قصد آتش زدن خویش  این تصویر نیز کرزوس، را طوری نشان می.) ۴۴-۴٣: ١٣۵۵

تواند  نمی» ی نبونید سالنامه«از » که شاه آن کشور به دستور او کشته شده است«ی  را دارد و در نتیجه، جمله

ھمچنین روایت ھرودوت، مبنی بر آماده سازی آتش به دستور کورش . . ای به کشته شدن کرزوس باشد هاشار

ی ھمو پیش از گشودن سارد، کورش از  به ویژه که به گفته. تواند معتبر باشد نمی) ٨۶ھرودوت، کتاب یکم، بند (

  )٨٠بند ھردودت، کتاب یکم، . (سربازانش خواسته بود که کرزوس نباید آسیب ببیند

ی کتزیاس در واقع کورش، کرزوس را با احترام پذیرفت و در نزدیکی  شود و به گفته کرزوس نیز موفق به خودکشی نمی

  ) ٨ی تاریخ کتزیاس، کتاب چھارم، بند  خالصه. (را در اختیار او گذاشت» بارنه«اکباتان، شھر بزرگ 

پذیرد اما ارج و قرب  که کورش، کرزوس را زنده نگه داشته است، میبنابراین، نگارنده، روایت منابع یونانی را مبنی بر این

داند که آن نیز متأثر از بازآفرینی  ھا می ھای رایج میان لیدی او را نزد کورش تا حِد یک مشاور برجسته، برگرفته از روایت

  .ایشان بوده است  ی شاه کورش به عنوان فرزند از دست رفته
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