
 

  تاريخ و اساطير هاييبرادركش با آن مقايسه و شاهنامه هايبرادركشي تحليل
   1جويباري فرصتي رضا دكتر

  2افرابندپي عليا
  چكيده
 قتـل  نتيجه در و برادران خصوص به فرزندان بين نفاق و ناسازگاري خانواده، اعضاي بين در رفتاري هايناهنجاري از يكي

 از ايخالصـه  مقالـه  ايـن  در نگارنـده . اسـت  برادركشي كندمي توجه جلب مقاله اين در كه مهمي مسأله. باشدمي خونريزي و
. اسـت  داده قـرار  بررسـي  مـورد  را برسـد  قتل به برادرش دست به برادري تا شد موجب كه را آنچه و شاهنامه هايبرادركشي

 شـرح  قتـل  و كشـتن  طريقـه  اند؟رسانده قتل به را خود برادران نيتي چه با افراد كه شد داده نشان و گرديده بيان ها،قتل انگيزه
 شـدند؟  كشـته  افراسـياب  دسـت  به اغريرث و شغاد دست به رستم و برادران دست به ايرج چگونه كه گرديد ذكر و شد داده

 هـا داستان اين. است گرفته قرار بررسي مورد برادرانش قتل از شيرويه انگيزة و دارا و اسكندر و طلحند و گو بين جنگ عوامل
 تـاريخي  هايداستان و... و برادرانش و زيگورد آموليوس، و نوميتور سث، و اوزيريس سپيتور، و جم اياسطوره داستان ادآوري

 بكتـر،  و تموچين اردشير، و كوروش ارسيتيس، و سكيديانوس و داريوش كمبوجيه، و برديا برادرانش، و قابيل،يوسف و هابيل
  .باشدمي... و احمد و حسين سلطان قونغرتاي، و تكودار جغتاي، و جوجي

 هـا داسـتان  ايـن  هـاي تفاوت و هاشباهت و گرفت قرار مقايسه مورد تاريخ و اساطير و شاهنامه هايداستان سپس
  .است ذكرگرديده

   جنگ چاه، كينه، حسد، قتل، برادركشي، برادر، :كليدي واژگان

  مقدمه
 قيـ تحق و مطالعـه  بهي فردوس شاهنامهي هاداستان مورد دري اريبس نظرانصاحب و محقّقان مختلفي هادوره در

 قـرار  ريتـأث  تحـت  را انسـان ي زنـدگ  كه استيي ارهايمع و هاارزش كنندهانيب شاهنامه دري بررس و ليتحل پرداختند
 اسـطوره  سـازد يمـ  راي فردوسـ  شـاهنامه  سـاخت  ژرف كـه  آنچـه  گذشت آنها كنار از تفاوتيب توانينم و دهد يم

 هـزار  نيچنـد  قـدمت  باي ملّت عنوان به ما افتخار دارد رانيا ما كهن نيسرزم گذشته در شهير كهي ااسطوره. باشد مي
ي اعتبـار  و ارزشي دارا زيـ ن خيتار. ماست نيسرزمي ااسطوره دوران و نينخست دوران لياص وي غن فرهنگ به ساله
ي زنـدگ  بـه  دنيبخشـ  سروسامان در آن ازي ريگبهره زين و گذارديمي اجتماع وي فردي زندگ بري اديز ريتأث و است
 بـا  سـه يمقا و شـاهنامه  در هايبرادركش تحليل به مقاله نيا در اوصاف نيا با ستيني اتازه سخن انسان ندهيآ و حال
 در همچنـان  بـزرگ  گنـاه  نيـ ا. اسـت  شـده  نهـاده ي برادركش انيبن نشيآفر آغاز از. شوديم پرداخته خيتار و رياساط
 بـه  آن از و شده منع نفس قتل اسالم نيمب نيد در خصوص به مختلف انياد در. دارد و داشته تداومي بعدي ها نسل
 اقـوام  و ملـل  دري برادركشـ . شود مي برادر قتل وي دشمن سبب متعدد عواملي ول شده ادي ينابخشودني گناه عنوان

ي بـرادر  مـوارد  شـتر يب در و داشـته  وجـود  رياسـاط  و پهلوانان و پادشاهان امبران،يپي زندگ در خصوص به گوناگون
  .است داشته تيمقبول وي ستگيشا كه گرفته قرار برادرانش يا برادر ظنسوء مورد يا مقتول و مغلوب

  شاهنامه هايبرادركشي تحليل
   تور و سلم و ايرج داستان

 هاينام به پسر دو كندمي ازدواج بودند جمشيد خواهران كه وي همسران با ضحاك كشيدن بند به از بعد فريدون
  .آيدمي دنيا به ارنواز از ايرج نام به پسري و شهرناز از تور و سلم

  

                                                            
 ايران شهر،قائم ،)فارسي ادبيات و زبان( گروه شهر،قائم واحد اسالمي آزاد دانشگاه -1

  شهرقائم واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجوي -2
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ــن از« ــه،اي ــاكيزهدوس ــهرنازازپ  ش
 

ــر يكــي ــوبچهر از كهت ــواز خ  »ارن
 

)1/68: 1386 فردوسي،( 
  

 جهـان  بـر  فرمـانروايي  و جانشـيني  يشايسته را سه هر فريدون رسيدند بلوغ حد به و باليدند پدر كنار در پسران
 سـلم  بـه  را) روم(مغـرب  يناحيه كرد بخش فرزندان ميان را جهان پس«. پرداخت ممالك تقسيم به نتيجه در دانست

 سپرد ايرج به را ايران و باشد آنجا فرمانرواي تا فرستاد مشرق يناحيه به را تور و فرستاد آنجا لشگري با را او و داد
  .كندمي حسادت ايرج بر سلم مدتي از پس )30: 1389 سياقي، دبير( »ساخت روانه حكومتش مركز به و

  

 جــايزدلراســلممــربجنبيــد«
 

  »وراي آيـين  بـه  شـد  تـر دگرگونه
 

)1/68: 1386 فردوسي،( 
  

 آنهـا  از پـدر . كردنـد  اعتـراض  پـدر  به. است كرده جفا ما بر ممالك تقسيم در پدر كه فرستدمي پيغام تور به سلم
 از آنها سود به و بخواند مهر و يكدلي به را آنها و برود برادران نزد كرد قصد ايرج. كرد سرزنش را آنها و شد دلتنگ

 در نداشـت  فايـده  امـا  كنـد  نـرم  را آنـان  دل تـا  كوشـيد  ايـرج . رفت برادران سوي پس. برود كنار ايران بر سلطنت
 بـود  نشسـته  آن بر كه ايكرسي از خشم و آشفتگي با تور« داشتند روا درشتي و مهريبي ايرج بر سلطنت ي سراپرده
 بيـرون  موزه ميان از خنجر كند او گناهيبي و برادر زاري به توجهي آنكهبي كوفت فرو ايرج سر بر را آن و برخاست

 آنهـا  از ايـرج  )34: 1389 سـياقي،  دبيـر ( »فرسـتاد  پـدر  نـزد  و نهـاد  تابوتي در را آن و كرد جدا تن از را او سر و كشيد
  . نكردند توجهي برادران اما. دهند امان او جان به كه خواست

  

 خـدايازتـرسايـچگفت نيايدت«
 

 كـار  اسـت همـين پس پدر؟ ازشرمنه
ــش  كــارســرانجاممــرمرمــرا مك

 

 »كردگـــار مـــن خـــون از بپيچانـــد
 

)1/76: 1386فردوسي،( 
  

 نيـايش  بـه  منـوچهر  آمـدن  دنيا به از بعد و گرددمي نابينا چشمانش و كندمي زاري و گريه فرزند مرگ بر فريدون
  .آوردمي بدست را اشبينايي و دپردازمي خداوند
 كشـته  از اما بود خوشحال پيروزي و فتح اين از فريدون گيردمي مادرش عموهاي از منوچهر او نوة را ايرج انتقام

  .شودمي افسرده و غمگين پسرش سه شدن
  اغريرث و افراسياب داستان
 پردازد مي مال كردنجمع و ستم وي دادگريب به نوذر. ندينش مي يپادشاه تخت به منوچهر پدرش مرگ از بعد نوذر

 بـاخبر  منـوچهر  مـرگ  از تـوران ي فرمـانروا  ابيافراس پدر زادشم فرزند پشنگ. رديگيم بر در را رانياي نابسامان لذا
 كنـد  حملـه  رانيـ ا بـه  كـه  خواهـد يمـ  ابيافراس از و كنديم ياد او دست به تور خودي اين شدن كشته از و شود مي
 بـه ي سـپاه  و رديپـذ ينم را اغريرث نظر پشنگ اما. ستين موافق است وآرام خردمند كه پشنگ گريد فرزند رثياغر

  .كنديم حمله رانياي سو به و آورديم گرد ابيافراسي سركردگ
 به و شونديم ريدستگ ابيافراس دستور به سرداران ازي گروه و نوذر شاه. رديگيم در انيتوران و انيرانيا نيب جنگ

ـ يا سـرداران  كـه  كردند قصد وسپس كردند جدا نوذر بدن از سر توراني، سرداران از تن چند مرگ انتقام  زيـ ن راي ران
 مراقبـت  و دارد نگـاه  بنـد  در همچنـان  را آنـان  كه خواهديم او از و كنديم منع كشتن نيا از را او رثياغر«  بكشند

 ابيافراسـ  بـا  جنـگ  قصد به شاه مرگ از نياندوهگ ايراني پهلوان زال )58:1389 ،ياقيس ريدب(» .بسپاردي و به را شانيا
  .كن آزاد را ما شدن ريدرگ از قبل كه دهنديم غاميپ رثياغر به رانياس كنديم حركت
 پس شوديم دشمن او با برادر كند آزاد را رانياس اگر. كند عمل وعده خالف تواندينم اما است جوانمرد رثياغر

 زال بـه  شـما  و كـنم يمـ ي نينشعقب مقابله، قدرت نداشتني بهانه به من برسد نجايا زال سپاه چون داد پاسخ آنان به
 را او و گشـت  آگـاه  او كـار  از تـوران  شـاه  امـا  كـرد  نيچنـ  رثياغر. كند آزاد بند از را شما و ديايب تا ديبفرست غاميپ

  .كرد سرزنش
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 بكــشرابــدانكــاينبفرمودمــت«
 

 هـش  هنگـام  و نيسـت  خردجايكه
 

ــر ــرد س ــيم ــردجنگ ــپردخ  نس
 

 »خــرد بــاكــين نياميخــت هرگــزكــه
 

)167: 1386 فردوسي،( 
  

 كـه  بدانـد  و كنـد  اريبسـ  شـرم  گفتار، آن سبب به تا« خواست او از و داد ابيافراس به سختي پاسخ رثياغر اما
 ابيافراسـ «. كنـد مـي  حملـه  برادر به و شودمي عصباني ابيافراس )43:1385 ،يزمان(» ...است دارازي بد بر فلك دست

  .رساند قتل به را برادر و )176:1390،يطاهر( »كرد مين دو بر برادر انيم و ديركشيشمش برآشفت
  

 كــردنيـــمدوبــهبـــرادر ميـــان
 

ــان ــنگدل چن ــيوار س ــرد ناهش  »م
)167:1386فردوسي،( 

  

 اسـت  نيخشـمگ  و خاطر آزرده چنان رثياغر شدن كشته از پشنگ« شوديم نيخشمگ و ناراحت پشنگ پدرشان
  )59:1389 ،ياقيس ريدب(» .دهدينم را ابيافراس به حضور اجازه كه

   شغاد و رستم داستان
 رودابه رستم مادر. است سام پسر زال فرزند ايران ملي هايحماسه در ايراني پهلوان نامدارترين و بزرگترين رستم

 متولّـد  بـود  زال سـراي حرم در كه كنيزي از رستم، برادر شاهنامه منفور هايچهره از شغاد. است كابلي مهراب دختر
  . شود مي

 در و كنـد مـي  مهـري بـي  كـودك  اين به نسبت روزگار كه گفتند آنها ببينند را او طالع تا آورد را شناسانستاره زال
 كابـل  شـاه  نـزد  را او كندمي نگهداري كودك از جواني حد تا پدر سازدمي وارد سام دودمان بر عظيم شكستي آينده
 بـه  ديگـر  اينكه خيال به داد شغاد به را خود دختر كابل شاه. بود رستم خراجگذار كابل شاه روزگار آن در. فرستد مي

  .آمدند مطالبه به عامالن دهيخراج زمان اما. دهدنمي خراج رستم
 شـغاد  تحقيـر  بـه  شـاه  سوري مجلس در گيرندمي رستم بردن بين از به تصميم اينقشه طرح با شغاد و كابل شاه

 بردن بين از هدف با اما كابل شاه دادن گوشمالي براي ظاهر به را برادر و رودمي سيستان به آزردهدل شغاد پردازد مي
  .خوردمي را برادر فريب رستم و دكشانمي كابل به رستم

  

ــه« ــد ك ــه دان ــاك ــلب ــاهپي ــومروب  ش
 

 بــوم؟ و مــرزبـدان ســگالد كــينهمـي
 

 روزگــاراينچنــينيــادبــه دارد كــه
 

 آموزگـــار ازايـــن شـــنيد يـــاردكـــه
 

 خـاكتيـرهآنازرسـتمچـو شيري كه
 

 »هــــالك گــــردد روبــــاه گفتــــارز
)886: 1376 فردوسي،( 

  

 او. كنـد مـي  دعوت بود شكار از پر كه نخجيرگاهي به را رستم و كندمي عذرخواهي او از رستم ديدن با كابل شاه
 رخـش  اسـبش  بـا  رسـتم . بـود  تيز هايحربه از پر كه چاهي. كند چاه نابرادر شغاد كه رودمي سمتي به شكارگاه در

 آنهـا  مـرگ  زمـان  كه رفتند راهي آن بر رستم و زواره...  تازاندمي رستم با نيز زواره« افتندمي چاه در زواره وبرادرش
 مـرگ  و زخمـي  تـن  بـه  كـه  بينـد مـي  را شـغاد . آوردمي بيرون چاه از سر رستم )516: 1389 طاهري،(» .بود رسيده فرا

  .شودمي برادر نيرنگ متوجه خنددمي نزديكش
  

ــه« ــردي ب ــنم ــويشت ــيدراخ  بركش
 

 كشـــيد بـــرســـر چـــاه بـــن ازدليـــر
ــو ــا چ ــتگي ب ــمخس ــاچش ــاده  برگش

 

ــد ــديش آن بديــ ــغاد رويبدانــ  شــ
 اوســـتراهوچـــارهكـــان بدانســـت

 

ــغاد ــده شـ ــدخواه فريبنـ ــت بـ  »اوسـ
)6/331: 1374فردوسي،( 

  

 . شودمي پنهان درختي پشت به رستم انتقام ترس از ولي آوردمي او و خواهدمي را تيروكمانش شغاد از
  

ــه تهمــتن ــانســختيب ــركم ــتب  گرف
 

ــدان ــتگيب ــرش خس ــدرتي ــت ان  گرف
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ــرادر ــرش ز بـ ــيدتيـ ــختبترسـ  سـ
 

ــد ــپر بيامـ ــرد سـ ــن كـ  درخـــت را تـ
 

 دسـتبفراخـتديـدچنـان رسـتم  چو
 

ــان ــتهچن ــر از خس ــاد تي ــت بگش  شس
 

بــدوختبــرهــمبــهبــرادر و درخــت
 

ــه ــامب ــتن هنگ ــش رف ــردل فروخــت ب
 

ــدو ــت ب ــتمگف ــزدانزرس ــپاسي س
 

ــه ــودمك ــه ب ــاله هم ــزدانس ــناسي ش
ــرا ــهدادي زور م ــرگازك ــويشم خ

 

خــويش كـين خواسـتم وفــابـي ايـناز
)6/332: 1374فردوسي،( 

  

 و تيـر  بـا  را شـغاد  خـود  بـرادر  چـاه  در سقوط از پس«.كندمي تسليم آفرينجان به جان شغاد كشتن از بعد رستم
   )239: 1363 صفا،( »گفت جهان بدرود آنگاه و داد او به خويش حيات در هم را بدكار آن باداَفره و دوخت درخت
  دارا و اسكندر داستان
 آنهـا  با مقابله به داراب كردند حمله رانيا به اعراب ازي گروه بهمن وي هما فرزند داراب نشستن تخت به از بعد

  ي تقاضا و خواستند امان انيرانيا از و خوردند شكست انيروم كردي لشگركش روم به اعراب بر غلبه از پس پرداخت
  . كردند خراج پرداخت و پادشاه به صريق دختر دادن به مشروط را صلح قبول داراب مشاوران. كردند صلح

 ديـ ناه دهـان  بـد ي بو ازي شب داراب.فرستديم داراب نزد اريبسي ايهدا با را ديناه و رديپذيم روم صريق لقوسيف
 او امـا  كننديم مداوا را ديناه دهان بدي بو ،يبو اسكندر نام بهي اهيگ با پزشكان تابديم بري رو او از شوديم آزرده
 مـاه  نـه  از پس«. دارد شكم دري فرزند كهيحال در گردانديم باز روم به را ديناه شودوينم برطرف اشيخاطر آزرده

  )227:1389،ياقيرسيدب( »نهنديم اسكندر دهاني بو كننده برطرفي دارو ياد به را او نام شوديم متولد كودك آن
  .شد متولد دارا و كنـديم ازدواج گريدي زن با داراب آن بعداز
 فرزنـد  حكم در كه اسكندر گذرديم در زين لقوسيف زمان نيا در. شد رانيا پادشاه داراب پدرش مرگ از پس دارا

 رهسـپار  رانيـ ا سـمت  بـه  مصر تصرف از بعد دارديي كشورگشا قصد اسكندر. ندينشيم برتخت او از بعد بود صريق
 فقط ندارم جنگ قصد ديگويم اسكندر. كندمي لشكركشي روم سمت به و پردازدمي سپاه آوريجمع به دارا. شود يم

. خواهـد يمـ  امـان  و كنـد ي مـ ينينشـ عقـب  دارا شوديم ريگ در او با دارا اندك سپاه دنيد با اما ديكن باز ميبرا را راه
ي ننگـ  كنـد يمـ  ننگ احساس و شوديم مانيپش كنديمي رومي فرمانروا به كهي كهتر اظهار از دارا رديپذيم اسكندر

 . مرگ از بدتر
  

 بتــركشــتنزايــنگفــتســرانجام«
 

 »كمـر  ببنـدم  رومـي  پـيش  مـن كه
)916:1386فردوسي،( 

 بـه  خبـر ي وقتـ .  كنـد  كمك او به اسكندر با جنگ در تا خواهديم كمك او از و سدينويم نامه هندي فرمانروا به
 سـوار  صـد يس بـا  مهلكـه  از دارا و كنـد يمي خوددار جنگ از رانيا سپاه كنديم حمله رانيا به دوباره ديرس اسكندر

 از را او ديـ با پـس  آمـده  سر به دارايي فرمانروا دوران كه كننديم مشورت هم با ناجوانمرد ريوز دو راه در زديگر يم
  .كننديم فرو دارا پهلوي بر راي ادشنه پس. ميبرسيي فرمانروا به خود تا ميببر نيب

 اسـكندر . ببرد داراي كشته سر بر را او كه خواهديم آنها از اسكندر رنديبگ مژده تا آينديم اسكندر نزد به ريوز دو
 . است برادرش دارا كه شودمي متوجه

  

 انـــدرونپـــيشبـــهدوهـــر برفتنـــد«
 

 خــون و درداز پــر رومــي چشــمودل
 

 آورمپزشــــكمــــتروز هنــــدو ز
 

 آورم سرشــــك خــــونين تــــودردز
 

ــپارم ــو سـ ــاهيراتـ ــتوپادشـ  تخـ
 

ــو ــرچ ــوي بهت ــا ش ــديم م  »رخــت ببن
 

)916/همان( 
  

 از و كشـد يمـ  دار بـه  را ريـ وز دو اسكندر كند رفتاريخوش انيرانيا با خواهديم اسكندر از آخر لحظات در دارا
  .شوديم مانيپش هاكرده
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   پيروز و هرمز داستان
 تـاج  هرمـز  گذشـت  در يزدگـرد  كهي وقت بود كوچكتر هرمز و بزرگتر روزيپ بودند يزدگرد فرزندان روزيپ و هرمز

  .شد نيخشمگ روزيپ به نسبت و نشست تخت بر پدري جا به و نهاد سر بري شاه
 كنـد  كمك او به هيتال شاه تا روديم شيفغان تاليه شاه سمت به كنديمي آورجمع سپاه برادري آگاه بدون روزيپ
  .درآورد كرد تصاحب را آني دادگريب با كه كوچكتر برادر دست از راي پادشاه تا

 نبـرد  به برادر دو و گرفت در جنگ. كند روانه روزيپ كمك به جنگجو هزاري س كه رفتيپذي شروط با تاليه شاه
  .خوردمي شكست هرمز سرانجام پردازنديم

  

ــرانجام« ــزسـ ــارهرمـ ــدگرفتـ  شـ
 

 »شـد  خـوار  او پـيش  هـا تاجهمه
 

)1144: 1386 فردوسي،( 
  

 و بسـت  مـان يپ برادر با زين هرمز كرد رفتاري مهربان به او وبا آورد رحمت او بر برادر آوردند او نزد را هرمزي وقت
 . است بزرگتر برادر حقي شاه كه كرد قبول

  

 بديــــدبــــرادررويپيــــروز چــــو«
 

 برگزيـــد اوپيونـــد و مهـــر دلـــش
 

ــدو ــزگفــت ب ــههرم ــك  ســپاسزداني
 

 شــناس زدانيــ مــرد بــود دانــاكــه
 

ــرادرمــن از كــه ــاجســتدب  تخــتوت
 

 »پيروزبخــــتبــــاد را پيــــروزكــــه
 

)1144/همان( 
  

 هرمـز «. گـردد مي برادر مطيع و شوديم روزيپ سپاه سپهساالر پس آن از و كنديم برادر ميتسل را وتخت تاج هرمز
  )367: 1389 ،ياقيس ريدب(» .بود سپاه وساالر شرويپ) تركان با جنگ( جنگ نيا در برادرش
  طلحند و گو داستان
 از گـو  نام بهي پسر علم با و هوش با داشتي زن فراوان، وگنج لشكر و نام با جمهور، نام به بودي پادشاه هند در

  . شد متولد او
ي بـرادر  شـاه  جمهور. نداشت را نشستن تخت بهي ستگيشا و بود كودك گو درگذشتي ماريب اثر بر شاه جمهور

 بـرادر  همسـر  بـا  و نشسـت  تخـت  بـه  برادر مرگ از بعد بود برادر فرمانبردار و عيمط همواره كه» يما« نام به داشت
  .  آمد دنيا به طلحند نام به فرزندي. كرد ازدواج
 تخـت  بـر  را پادشـاه  زن كشور بزرگان بودند كودك فرزند دو هر روديم ايدن واز شوديم ماريبي ماي مدت از پس

. ميهسـت  تخـت  و تـاج  ستهيشا ما از يك كدام گفتند و رفتند مادر طلحندنزد و گو. شوند بزرگ فرزندان تا نشانند يم
  :گفتيم و داديمي دلدار دو هر به مادر

  

 نــژادشــاهيبــهدوهــرداريــد چــو«
 

ــرد ــدخـ ــرم و بايـ ــزوو شـ  داد پرهيـ
 

ــرديشــادهريكــي دل ــهك  تخــتب
 

 »بخـت  بـه و نـام  بـه  و سـپاه  وگنجبه
 

)1247: 1386فردوسي،( 
  

  . دنديشور هم بر تخت و تاج آوردن بدستي برا برادران نه،يك و حسد اثر بر و نداد جهينت گفتگوها اما
 دادند ينم گوش مادر حرف به. نداشتي ا فايده اما گفت سخن ايدني اعتبار يب از و پرداخت آنها حتينص به مادر

 لشكر دو و شاه دو و تخت دو كه گرفتند ميتصم و شدند جمع بزرگان ديكش همي رو در روي گفتگو به برادر كار و
 غــام يپ طلحنـد  بـه  و ديبـرگــز  را سخنـگوي مـرد گـو. بود طلحند سلطنت بهي راض مادر البته. باشد كشور يك در

  . هستي تو خونريزي هر مقصر كه كرد حتينص را او و فرستاد
  :گفت او به دانا مرد آن كرد مشورتي افرزانه با و داد نامساعد پاسخ گو به طلحند اما

  

 ســخنبــازجوييهمــيمــن از گــر«
 

 »مـــكن درشتـــي بـــرادر جنـــگبــه
 

)1253: 1386 فردوسي،( 
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 شيپ از و امدين پسند را طلحند گو گفتار« اما بسپارد او به را  تخت و تاج دهد گوش را برادر پند كه خواست گو
 »اراستيب شيخو برادر لشكر با رزمي برا از و بداد خود و زهين و جوشن و گنج را يك هر و بازگشت سپاه نزد برادر

 گفـت  انيلشـكر  به گو. كرد مجهز طلحند با جنگ به را انيسپاه ديد را جنگ به طلحند عزم كه گو )436:1385،يزمان(
  .بردارد جنگ از دست تا كنديم حتينص را ،برادر گو دوباره. ديزيمر را برادرم خون و ديكني خويشتندار كه

  

 پـيشدسـتمكـنبـرادر جنـگ  به«
 

ــه ـــن آزار ازدارنگ ـــان م ـــش ج  »خوي
)1256/همان( 

  

 آغاز جنگ شود پادشاه او شد روزيپ كه هر تا بجنگند آن در تا كردند حفري خندق و كشاندند ايدر كنار به را جنگ
 در او و گشـت  طلحنـد ي سـو  به رو« و شد نيسهمگ ايدر موج و آمد تندي باد شدند كشته طرف دو ازي اريبس شد
ـ  آفتـاب ي گرمـ  و تند باد از و گشت ازمندين آب و نان به و ماند تنها خندق انيم  )423:1389،ياقيرسـ يدب( »شـد  تـاب يب

   .سپرد جان گرما شدت از و خفت ليف برپشت طلحند

  برادرانش و شيرويه داستان
 هيرويشـ  آشـكارا  را او و گذاشـت  قبـاد  را او نـام  پـدر  بـود ي روم قيصر دختر ميمر و زيخسروپرو فرزند هيرويش

  : خواندند يم
  

 ســـالپـــنجشـــدپادشـــاهيش بـــر چـــو
 

 همــال   نبــودش سراســر گيتــيبــه
 

 مـاهچـوقيصـردخـتايـن از سال ششم
 

ــي ــودك يكـ ــد كـ ــدآمـ ــاه هماننـ  شـ
 

)1441:1386فردوسي،( 
  

ي شـو ي بـرا « خـوب  زن. بـود  پسر چهار مادر او نيريش خود گفته به بنا و داشت نيريش نام به گريدي زن خسرو
 خنجـر  از آنهـا  همه زمان نيا كه چند هر ام زاده خسروي برا پسر چهار من و است پسر خاصه فرزندان ندهيزا خود

  )542:1386 ،ياقيس ريدب(» .اند خفته خاك در و دهيغلت در خون به داديب
 از پس .نشاندند تخت بر را) يرويش( قباد فرزندش و كردند ريدستگ سال هفت از پس او سرداران را زيخسروپرو

 قتـل  دستور او و واداشتند او كشتن به را قباد بودند ناك ميب خسرو ماندن زنده از كهي ياغ و سركش سرداراني چند
 خسـرو  كشـتن  خبـر  شـدن  منتشـر  بـا  ننمـود  آنهـا  ازي يـاد  و افكند زندان به را خسرو فرزند پانزده و داد را پدرش

  .كشتند را خسرو فرزند پانزدهي رويشي يار با و تاختند وانيا به بدخواهان
  

ــي« ــنجوده گرامـ ــدپـ ــودفرزنـ  بـ
 

 بـــود بابنـــدآنكـــه شـــاه ايـــوانبـــه
ــه ــدان ب ــانزن ــيبكشتندش ــاهب  گن

 

 »شــاه تخــتشــد برگشــته كــهبدآنگــه
)1443:1386فردوسي،( 

   اساطير هايبرادركشي تحليل
  سپيتور و جم داستان
 از پـس . اسـت  مرگـان يب جزء و است ونگهانيو پسر اوستا در است رانيا و هندي رياساطي هاچهره نيتركهن از

 رهيـ چ او بـر  ضـحاك  پـس  كشـند يمـ  تشيحما از دست اشيحام فرشتگان و زدانيا كنديميي خداي ادعا او نكهيا
 دو به اره با را جم ضحاكي همراه به كه است جم برادر نام توريسپ«. شوديم انجام برادرش دست به او قتل شود يم
  )263:1387زاده،يقل(» .كرد مين

  )برادرش( موبد و رامين داستان
 شـهرو  نـام  بـه  قـارن  خانـدان  از) مـاد ( آبادماه چهرهيپر و بايز ملكه دلباخته است مرو كهنسال پادشاه كهي موبد

 صـاحب  اگـر  كـه  دهـد يم قول ناچار به اما دارد رويو نام به پسر يك و است متأهل كه ديگويم او به شهرو شود يم
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 بـه  را او و گذارديم سيو را او نام شوديمي دختر صاحب شهرو قضا از. درآورد موبدي همسر به را او شدي دختر
 س،يكـرت (» .اسـت  مرو پادشاه كوچك برادر نيرام كودك نيا«. كرديم مراقبت زين گريدي كودك از كه سپارديمي اهيدا

 اسـت  بهتر كه كنديم فكر نيا به شهرو بازگشتند زادگاهشان به اندشده بزرگ نيرام و سيو كه نيا از پس )78:1376
 را موبـد  بـه  شـهرو،  قـول  و سوگند كه ديآيم موبد برادر نيرام جشن انهيم در اما دهد رويو برادرش به را بايز سيو

 خاندان با رديگيم ميتصم واقعه نيا از نيخشمگ موبد و كنديم امتناع خود) شوهر(برادر ترك از سيو«. شود يادآور
 جنـگ  نيـ ا در رنـد يگيم قرار همي ارويرو سپاه دو آورديم گردي سپاه زين شهرو )79/همان(» .زديبرخ جنگ به قارن
 دام در بالفاصـله  و نـد يبب را خـود ي كـودك  دوران دوست نظر يك به شوديم موفق نيرام و شوديم كشته سيو پدر

 سيـ و بـه  عشـق  از نيرامي ول كردند برپاي جشن مرو در. گردديم زتريت موبد عشق آتش اما. شوديم گرفتار او عشق
. ديآيم مرو به نيرام و سيو هيدا شود كينزد او به موبد كه نگذاشت و كرده بهانه را پدر مرگ زين سيو است ماريب

 كـه  كـرد  ديـ تهد«. شد آگاه همسرش با برادر رابطه از كه موبد رسنديم هم وصال به هيدا كمك با عاشق دو باالخره
 بـه  مـرو،  بـه  بازگشت از پس. زنديگريمي ر به نيرام و سيو )80/ همان(» .كشديم را نيرام و كنديم رسوا را سيو

 سيـ و بـه  خود عشق نغمه نيرامي افتيض در. كنديمي زنداني اقلعه به را سيو برادر بيفر و همسريي وفاي ب خاطر
 از پـس  )81/همـان (» .ديـ بر خواهـد  را اوي گلـو  كه كنديم ديتهد ن،يرامي درپرده از نيخشمگ موبد«. دهديم سر را

 در برساند عملشان يسزا به را آنان تا روديم آنها بيتعق به يسپاه با موبد زنديگريم سيوي همراه به نيرامي چند
 ريـ ت انـدازد يم گراز سمت به يريت كندي مبيتعق را گراز و شوديم اسب بر سوار موبد كنديم حمله يگراز اردوگاه

  .كشديم را او و كنديم حمله او به گراز و روديم خطا به
  ) مصر اياسطوره پادشاهان يا خدايان از( سث و اوزيريس داستان
 و تـاج  دارنده س،ينفث و سث زيس،يا س،يرياوز آوردند وجودبه فرزند چهار آسمان الهه نوت، و نيزمي خدا گب
 نيسـرزم  بـر  حكومـت  حق نوت و گب ارشد فرزند عنوان به سيرياوز. است ديخورش فرزندان ازي يك مصر تخت
ي خـدا ( سيريـ اوز«يسـلطنت ي هـا خانواده دري ناتن وي تن برادران انيم ازدواج كهني الگو بنابر. برد ارث به را مصر

» .آمـد  وجـود  بـه ) آفتـاب ي خـدا ( هـوروس  نام بهي فرزند شانيا از و كرد ازدواج) مادر الهه( سيزيا با) يكشاورز
 فـراوان  احتـرام  سيريـ اوز بـه  انيخـدا  ريسـا  و آورد هـا يخوشـبخت  مصـر  نيسرزمي برا سيرياوز )17:1387 ،يقيتوف(
» كنـد  يم آشفته را زيآمصلح و آرام صحنه نيا سيرياوز متخاصم برادر سث، توسط تخت و تاج غصب«. گذاشتند يم
. رسـاند يمـ  قتل به را او و كنديم حمله او به برديم يارودخانه كنار را سيرياوز خود برادر وسث )34:1385 هارت،(
  )17:1387 ،يقيتوف(» .شد كشته) يخشكسال پادشاه( سث خود برادر دست به سيرياوز«

  )رم اياسطوره پادشاهان از( آموليوس و نوميتور داستان
 نـام  پروكـا  سلسـله  نيا فرد نييازدهم. باشديم وسيلويس به ملقّب آنه فرزند نام از تيتبع به رم پادشاهان سلسله

 و بـود  رم پادشاه و بزرگتر تورينوم )36:1388 گاردنر،(» .بود وسيوآمول تورينومي هانام به فرزند دوي داراي و«. داشت
» .رسـاند  قتل به را او فرزندان و كرد غصب را خود بزرگ برادر تخت و تاج وسيآمول«. ديرس قتل به برادرش توسط

 .نشست سلطنت تخت بر آن از پس )37/همان(

  
  )رم بنيانگذاران( رموس و رومولوس داستان
 تجـاوز  مـورد  ايلويرئاسـ . درآورد آتش نگهبان راهبان سلك به را ايلويرئاس دخترش وسيآمول تور،ينوم قتل از پس
 رودخانه به را پسرانش تا داد فرمان و ديكش ريزنج به را او ستمگر وسيآمول آورد ايدن به دوقلوي پسران و گرفت قرار

 آنهاي چوپان سپس داد ريش آنها به و يافت را آنهاي گرگ ماده برخوردند ريانج درخت بهي مسافتي ط از پس. اندازنديب
ي كـ ينزد در گرفتنـد  ميتصـم  شدند بزرگ كودك دو نيا كهي هنگاه. كند محافظت آنها از همسرش تا برد خانه به را
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 انگـذار يبن يـك  كدام نكهيا مورد در«. شد جاديا برادر دو انيم رقابت. كنند بناي شهر اندشده رهاي كودك در كهي محل
 و كرد شخندير را خود برادر رموس )40/همان(» .برخاستند جدال به شودي نامگذار او نام به شهر و باشد شهري رسم
 قتـل  بـه  را او نهـاده  كـف  از صـبر  رومولوس«.كشت را او و شدي عصبان برادر و ديپر ساخته ميني وارهايدي رو بر

  )40/همان(» .شد خواهد نابود طورنيا بپرد مني وارهايدي رو كس هر كه كرد اعالم و رساند
  )اسكانديناوي اسطوره( زيگورد داستان
 پسـرانش  ازي يكـ  اسـت  دختـر  يـك  و پسر دهي دارا او. شوديم آغاز وولسونگي پادشاه باي ناوياسكاند تيروا

 از سيورديـ ه. كـرد  ازدواج سيورديـ ه نـام  بـه  پادشـاه  يك دختر با گمونديز... يگنيز شيدوقلو خواهر و گمونديز
 گمونـد يز« دادن جـان  نيحـ  در و كرد دايپ را او سيورديه و شد مجروحي نبرد در گمونديز كه بود باردار گمونديز

 ايـ دن بهي پسر شوهر مرگ از بعد سيورديه )98:1387 ج،يپ(» .كرديي شگويپ آورديم ايدن به او كه راي پسر بزرگ مقام
 به زن دو با نجايا. شد بزرگ افتخار با دانمارك پادشاه دربار در گورديز. گذاشت را گورديز پدرش نام او بر كه آورد
. شـود يمـ ي وكيـ گ قصـر  وارد پـس . خوردنـد ي وفادار سوگند هلد نيبرا با او شوديم آشنا گودرون و هلد نيبرا نام

 گـودرون  نـام  بـه ي دختر و گوتورم وي هوگن گونار،ي هانام به پسر سه هلد ميگر نام بهي جادوگر همسر وي وكيگ«
 گـورد يز پـس  است نهيگنج صاحب گورديز كه افتيدر هلد ميگر بود گودرن دوست هلد نيبرا )102/همان(» .داشت

 بـه «. شد برگزاري باشكوه مراسم داد او به را گودرون خود دختر و ببرد خاطر از را هلد نيبرا عشق تا كرد طلسم را
 گونـار  )103/همـان (» .كردنـد  ادي يـ خـون ي بـرادر  سوگند گورديز وي هوگن گونار، گرييكد با اتحاد عقد بستن منظور

 و فريفت را هلد نيبرا و درآمد گونار شكل رابه خود و كرد كمك او به گورديز كند ازدواج هلد نيبرا با خواست يم
 يـك  كـدام  شـوهر  نكـه يا سـر  بر گودرون و هلد نيبراي مدت از پس. رفتيپذ را او هلد نيبرا گذشت آتش حلقه از

 و گـورد يز از گرفـت  ميتصـم  ديفهم را ماجراي وقت او. كرد افشا را قتيحق گودرون. برخاستند جدال به است سرتر
 از و كـرد  صـحبت  گونـار  با هلد نيبرا رديبگ انتقام بود كرده تصاحب را او رنگين با كهي شوهر گونار از و گودرون
 او« بـود  گرفتـه  قـرار ي بـد  طيشـرا  در گونـار  داد هشـدار  او خانواده در گورديز چوني ابرجستهي جنگجو حضور

 آمـد ينمـ  بـدش  حال نيع در اما بودند شده گريكدي يخون برادران دو آن رايز برساند بيآس گورديز به توانست ينم
ـ (» .كند تصاحب را او نهيگنج كه  پـس . بكنـد  را كار نيا نتوانست بود شده قسم هم كه هم گريد برادر )104:1387 ج،يپ
 آرام و راحت گورديز. نكنند استفاده نداشت شركت سوگند در كه گوتورم كوچكتر برادر از چرا كردند فكر برادر دو
 از ضـربه  نيـ ا افتيدر با گورديز كرد فرو او بدن در را خود ريشمش«. شد اتاق وارد گوتورم و بود دهيخواب بستر در

 و گرفـت  را خـود  انتقـام  و كرد پرتاب گوتورم سمت به و برداشت را خود ريشمش او )104/همان(» .شد داريب خواب
  .سپرد جان

  ) اسكانديناوي اسطوره از( هوگني و گونار داستان
 و داد او بـه ي انوشابه هلد ميگر. يافتند را او برادرانش شد پنهان ابانيب در گورديز همسرش مرگ از پس گودرون

 گـورد يز كـه  بود دوخته چشمي گنج بهي اتل كردند هلد نيبرا برادري اتل نامزد را او سپس برد ادياز را اشگذشته او
 آنها تا كرد دعوت خود كاخ به راي هوگن و گونار او. داشتند ارياخت در آنرا گودرون برادران اكنون و گذاشتي جا به
 گفتنـد  گونـار  بـه  شدند رياسي هوگن و گونار شدند ريدرگي اتل با آنجا در شدند قصر واردي هوگن و گونار. بديبفر را
 برادرش قلب نخست« كه كرد درخواست پاسخ در زين او ديبگو را گنجي اختفا محل ديبا بماند زنده خواهديم اگر

 دهنـد يمـ  نشان او به را برده يك قلبي اتل افراد اما )104/همان(» .دهند نشان او به و آورند رونيب نهيس از را) يهوگن(
 گفـت  گونـار  پـس  شـناخت  آنـرا  و دادند نشان برادر به و درآوردند نهيس از راي هوگن قلب آنها پس رفتينپذ گونار

  .)104/همان(» ...كجاست طال دانميم من فقط ديبگوي زيچ شما به تواندينمي هوگن كه اكنون«
  



 1371/      اساطير و تاريخهاي  با برادركشي» هاي شاهنامه و مقايسه آ برادركشيتحليل 

  تاريخ هايبرادركشي بررسي
   قابيل و هابيل داستان
 وجـود  بـه  فرزنـداني  آنهـا  از و داد ازدواج دستور آنها به خداوند بهشت، از حوا و آدم حضرت شدن رانده از بعد
 دنيـا  بـه  هابيل همراه به هم خواهري و قابيل همراه به زيبارو خواهري قابيل و هابيل هاينام به پسراني جمله از. آمد
 در و گردانيـد  خـود  وصـي  را خود پسر اولين آدم و آمده وجود به اقليما خواهرش و هابيل حوا شكم اولين از«. آمد

 آدم حضـرت  بـه  نسـل  تـداوم  خـاطر  به خداوند )118: 1372 عمادزاده،( »شدند متولد لوزا خواهرش و قابيل دوم شكم
 نافرمـاني  قابيـل  درآورد قابيـل  عقد به را هابيل شكمهم خواهر و هابيل عقد به را قابيل شكمهم خواهر تا داد دستور
 و هـا قابليـت  خـاطر  بـه  هابيـل  كـه  انـد آورده. شـود  مـن  آن از بايد من شكمهم خواهر گفت و نداد رضايت و كرد

 از قابيـل  و داد كـردن  قرباني به دستور پدر كه بود شده انتخاب خداوند فرمان به پدر جانشيني براي هايششايستگي
 خود محصول تريننامرغوب قابيل و گوسفند بهترين هابيل بود كشاورز قابيل و دارگله هابيل. شد ناراحت ماجرا اين
 از بعـد  گفـت  و آمد حسد را او بديد آن چون قابيل«.شد پذيرفته هابيل قرباني آورد خداوند درگاه به قرباني براي را

 قابيـل  )116: 1383 محمـدزاده، (» .است كرده قبول را او قرباني تعالي حق كه است بهتر من از هابيل كه گويند مردم اين
 و كنـد مي نصيحت بسيار را او هابيل كشممي را تو من گويدمي و شودمي عصباني و كندمي حسادت برادر به نسبت

 دسـت  هرگز من كني، دراز من كشتن براي را خود دست تو اگر«. سازدمي آگاه شودمي مرتكب كه گناهي عواقب از
 بـر  و گيـرد مي سنگي قابيل )28/مائـده ( »ترسممي است جهانيان پروردگار كه خدايي از چون گشود نخواهم تو قتل به
 و بكشـت  و زد سـرش  بـر  سنگي. يافت خفته را هابيل كوه سر بر روزي«. رساندمي قتل به را او و زندمي برادر سر

 چگونـه  را بـرادرش  ندانسـت  قابيـل  )1/62: 1380 بلعمـي، (» .بود آن آدم فرزندان از ريختند زمين بر كه خوني نخستين
  )58: 1390 طهوري،( »بكوب و بگذار سنگ دو ميان در را سرش«: گفت و اوآموخت به و آمد ابليس پس. بكشد
  برادرانش و) ص(پيامبر يوسف داستان

 و ليـا  هـاي منا به بودند يعقوب دايي البان دختر دو او، زن دو كه زن چهار از داشت پسر دوازده يعقوب حضرت
 دو و شـمعون  و يهـودا  روبيـل،  هاينام به راحيل خواهر ليا از يعقوب پسر سه« كوچكتر راحيل و بزرگتر ليا راحيل،

 پـدر . بـود  عزيزتـر  و زيباتر كوچكتر، همه از يوسف )136: 1365 مهدوي،( »يامينبن و يوسف هاينام به راحيل از پسر
 تعريـف  پـدرش  بـراي  و بينـد مـي  خوابي يوسف شبي. ورزيدمي عشق او به اشروحي و جسمي امتيازات خاطر به
 يآينـده  پـدر  )4/يوسـف ( »كردنـد مـي  سجده مرا ماه و خورشيد و ستاره يازده كه ديدم رويا عالم در پدر اي«. كند مي

 علـي  رويـاك  التَقصص«.نگويد چيزي برادران به كه كندمي تاكيد و كندمي استنباط خواب آن از را يوسف درخشان
كخوتبه. گردد يوسف و آنها ميان دشمني موجب خواب اين از برادران يافتن آگاهي با ترسيدمي چون )12/يوسف( »ا 

 بـا  گـردد مـي  ورشـعله  جانشـان  و دل در دشـمني  و بغض آتش و شوندمي يوسف خواب متوجه برادران طريقي هر
 مـا  ده قـرار  خـود  امين را ما گفتند و آمدند پدر نزد مهرباني با. ببرند بين از را يوسف كه گرفتند تصميم هم مشورت
 حيلـه  با شودنمي راضي پدر كنيممي محافظت او از و بريممي طبيعي مناظر ديدن و گردش براي صحرا به را يوسف

 و خـواهيم نمي او خير جز ما اينكه با دانينمي امين يوسف بر را ما چرا« كردند راضي را پدر خيرخواهي به تظاهر و
 آنهـا . كردنـد  قـانع  و راضي را پدر اصرار و نيرنگ با )131: 1374 طباطبـايي، (» .نداريم نظر در او تفريح و خشنودي جز

 ايفايـده  امـا  پرداخـت  زاري و عجـز  بـه  يوسـف . پرداختند او آزار و اذيت به و بردند صحرا به را خردسال يوسف
 را يوسـف «. نشـد  كار اين به راضي بود ترمهربان و ترعاقل كه برادران از يكي گرفتند يوسف قتل به تصميم. نداشت
 غيرقابـل  و زشـت  كـاري  ندارد پدر نزد محبوبيت جز گناهي هيچ كه برادري برادر، قتل هم آن نفس قتل زيرا نكشيد
 و است دريده گرگ را او گوييممي پدر به گفتند خود با و انداختند چاه در را او پس )107: 1380 صحفي،( »است قبول

 در يعقـوب  حضـرت . اسـت  دريده گرگ را او گفتند و آوردند پدر نزد به و كردند خون به آغشته را يوسف پيراهن
 بيـرون  از بعـد . آوردمـي  بدسـت  را خـود  بينـايي  يوسف مجدد ديدار از بعد و گرددمي نابينا چشمانش يوسف فراق

  .بخشدمي را برادران و افتدمي اتفاق كه ماجراهايي و چاه از يوسف كشيدن
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 برديا و كمبوجيه داستان

 هيـ كمبوج« كننـد  حك ستونيب كوه تنه بر آنرا داد دستور و كرد نگارش رااي  نامه نشستن تخت به از بعد وشيدار
 پـدر  يك و مادر يك از او با كه ايبرد نام به بودي برادر را هيكمبوج بود پادشاه جا نيا در ما خاندان از كوروش پسر
 پنـاه  و پشـت  كـه  بود سپرده پدر كه بود كوروش كوچكتر پسر ايبرد. گرداند خود نيجانش را )26:1383 ،ينانيمز(» .بود

 او از كـه  نـام  ايـ برد داشـت ي پسـر  هيـ كمبوج از ريغ كوروش« برسد آرامش وي سربلند به و باشد خود بزرگ برادر
ـ رنيپ(» .بـود  خـوارزم  و باختر گرگان، خراسان،) پارت(ي وال پدر انتخاب برحسب و كوچكتر  هيـ كمبوج ) 411،1385 ا،ي

ي شاهنشـاه  تـاج  بـر  ايـ برد ابشيـ غ در كه ديترسيمي ول دهد سامان سرو را پدر افتهين انجامي كارها كه خواست يم
 از راي سركشـ  هرگونه شهير ستيبايم لذا بود هراس در ايبرد به انيرانيا عالقه وي رومندين از هيكمبوج اندازد دست

 اننه در مصر به خود متيعز از قبل برده حسد او بر هيكمبوج داشتنديم دوست را ايبرد مردم كه آنجا از«. بركند خيب
  )411،1385 ا،يرنيپ(» .كشت را او

 تس ماسيس و خشايارشا داستان

 بـرادرش  دختـر  كـه  ديرسـ  نظرش به ارشايخشا. شوديم برادرش زن عاشق برگشت يونان از كهي زمان ارشايخشا
 و شـود  واقع او توجه مورد و تر كينزد خود برادر زن به تا رديبگ وشيدار خود پسري برا زن نيا از را تس سيماس
 و منصـرف  او مـادر  از زمان نيا در رايز كرد احضار خود قصر به را وشيدار زن نتيا آرتا«ي مدت از پس كرد نيچن

 از هرچـه  هـركس  بـود  پادشـاه  تولـد  جشن روز كه كتايت جشن روز در )728/همان(» .بود دهيگرد خود عروس عاشق
 كـه  شـاه . كنـد  ميتسـل  او به را تسسيماس زن كه خواهديم او از شاه زن سيترآمس داديم او به خواستيم پادشاه

 و وشيـ دار پسـر  تو «گفت و خواند حضور به را برادر شاه. كرد ميتسل را برادر زن كند رد راي خواهش توانستينم
 از را زن نيـ ا... داد خـواهم  تـو  بـه  را خـود  دختـر  مـن  مشو كينزد زن نيا به گريد ك،يني هستي مرد وي من برادر

 قبـول  و شد متعجب پادشاهي ها حرف از داشت زن نيا از فرزند چند كه تس سيماس )729/همان(» .كن دور خودت
 )729/همـان ( »افـت ي يخواه من از بهتري اشخاص دخترتي برا تو باشم خود بازن من بگذار و مكن جبر من به«نكرد
 را گوشـش  وي نـ يب پسـتان،  كنند ناقص را تس سيماس زن كه داد دستور ملكه زمان نيا در شدي عصبان برادر از شاه
 بـاختر  طـرف  بـه  كرد شور پسران با« كرد مشورت خود پسران با شد مطلع ماجرا نيا از كهي زمان تس سيماس ببرند
 بـه  را پسـرانش  و او  شـد  مطلع برادر تين از كه ارشايخشا )730/همان(» .بكشد برادرش از انتقام آنجا در تا شد روانه
» .كشتند و گرفته بودند او همراه كهي سواران و پسرانش با را او و فرستاد او آوردن دست بهي براي قشون«. رساند قتل

  )730/همان(
 )خشايارشا فرزندان( داريوش و) درازدست( اردشير داستان
 ريـ تحق دهيد به سربازان و بزرگان و شدي سست دچاري خوش و شيع در شدن غرق و اراده عدم بخاطر ارشايخشا

 نيا از را رياردش شاه سوم پسر آن از پس. رساندند قتل به را شاه قراوالن سيرئ اردوان دستور به. ستندينگريم او در
 و )2/908: 1374 پيرنيا،(» ...نوشته سيتر آمس هاييونان را او مادر ملكه اسم بود اريخشا پسر شاه نيا «كردند آگاه واقعه
 رياردشـ « داشـت  خـواهر  و برادر چند رياردش. است بوده  ارشايخشا بزرگ پسر وشيدار دست به شاه قتل كه گفتند
 كـه  ديـ آي مـ نظـر  به نيچن و )908/همان(» .بودند ارشد برادران شتاسبيو و وشيدار خواهر، دو و داشت برادر چهار
 كـان ينزد كـات يتحر و سخنان. گردد پدر نيجانش توانستينم نيبنابرا شد متولد ارشايخشا سلطنت از قبل وشيدار
 حال در او« رديبگ برادر از را پدرش انتقام خواست فورا كه كرد اثر جوان رياردش هيروح در چنان اردوان خصوص به
 را وا قـراوالن  از نفـر  چنـد  و اردواني همدست به و رفته وشيداري سرا به خود جان حفظ و پدر انتقام دنيكشي برا

  )1/739: 1385 ا،يرنيپ( »بكشت
 اردشير و سكيديانوس داستان

 س،يتـر  آمـس  شاه مادر مرگ از پس«. رفتند ايدن از روز يك در همسرش و شاه اول، رشاهياردش مادر مرگ از بعد
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 پسـر  يـك  تنها ايداماسپ از رياردش )481: 1378 اومستد،(» .درگذشتند 424 سال به كينزد روز يك در ايداماسپ و رياردش
 دومي ارشايخشا بود شده شناخته شوش در و ديبرگز خود نيجانش عنوان به را او كه دومي ارشايخشا نام به داشت
. ديرسـ  قتـل  بـه  بـرادرش  دسـت  بـه ي گسـار يم از بعدي بزم و جشن از پس كه كردي پادشاه روز پنج و چهل فقط

 پسر انوسيديكيس كشت را او كهي كس« داد انجام را كار نيا اسيفارناك نام بهي شاهي سرا خواجه كمك به برادرش
  )483: 1378 اومستد،(» .بود الوگونه اشي بابل ي همخوابه از رياردش

  برادرانش و) اخوس( داريوش داستان
 مـادرش  نـام  بـود ي بـابل  همخوابـه  ازي گـر يد پسـر  اخـوس « بـود  اول شـاه  رياردش گريد پسر) اخوس( وشيدار

 به بعدها او و بود سپرده او به را هيناح آن حكومت و فرستاد گرگان به را اخوس رياردش )483/همان(» ... دنهيكوسمارت
ـ  بـرد ي مـ فرمـان  كـه  داديم وعده مكرر او و ديايب شوش به كه خواستيم او از مرتب انوسيديكيس رفت بابل ي ول

 انوسيديكيسـ  بـه  و آمـد  شـوش  بـه  وشيدار. كند اعالم پادشاه را خود و كند فراهم سپاه تا بود ريتاخ دنبال اخوس
 آنكـه  از پـس «. رسـاند  قتـل  بـه  و كـرد  شـكنجه  را او كردي شكن مانيپ بعدها داد را كشور يك بريي فرمانروا وعده

 چـون  و نهادنـد  بـود  ختـه يآو خاكستردان كي يباال كهي ريتي رو را او كرد پر نوشابه و خوراك از را انوسيديكيس
 نـام  بـه  وشيـ داري تنـ  بـرادر  داشـت ي گـر يدي مـدع  تخت و تاج نيا )483/همان(» .افتاد آن در برد خوابش سرانجام

  )483/ همان(» .افتادند خاكستردان در انوسيديكيس دنبال به« و شد گرفتار كه سيتيارس
 كوروش و)  مون من( اردشير داستان

 پسـر  چهـار  پروشـات  از وشيـ دار«. انـد كرده ذكر پروشات را مادرش نام. است دوم وشيدار فرزند دوم رياردش 
ـ رنيپ(» .داشت نام كاسيآرز ابتدا در رياردش اگزاتر، و استان كوروش، بعد بود همه از بزرگتر كه رياردش اول. داشت  ا،ي
 نسبت آنها ليم برخالف نكهيهمي ول. بود مادر پدرو موردتوجه رياردش يا ارساكس پدر سلطنت ابتدا در )2/999: 1374

 از قبـل  رياردشـ . سـاخت  خـود ي سـوگل  را كـوروش  و برتافـت  رو او از مادر داشت نگه را او و كرد رفتار زنش به
 كند عهديول را او مادرش كه بود دواريام كوروش. درگذشت و گشت ماريب بابل در شاه. شد متولد وشيداري پادشاه

 و اسـت  كـوروش  اتي پادشـاه  از بعـد  پسـرت  نيبزرگتـر  كه شد يادآور او به پروشات زين وشيدار فوت از قبل. 
 و رفت پاسارگاد به رياردش او تيوص طبق وشيدار مرگ از بعد. نكردي توجه پدر اما گردد تو نيجانش دينبا رياردش

 آموزگـار ي مجوسـ  سـافرنس يت هنگـام  نيـ ا در. آورد عمـل  به راي تاجگذار آداب كاهنان لهيوس به آنجا در خواست
 ادگـذار يبن ي جامـه  و آورد در را خـود  پـوش  تـن  ستييبا شاه كهي هنگام برادر نيا كه« گفت و آوردند را كوروش
 قصـد  و يافتنـد  كـاخ ي پسـتو  در را كـوروش  )505:1378 اومسـتد، (» .دارد را شـاه  جان آهنگ كند برتن راي شاهنشاه
 نيـ ا پشـت  در كـه  باشد بوده آشكاري ستيبا چه اگر« كرد صادر را برادر اعدام حكم رياردش پس شد آشكار كوروش
 و آمـد ي شـاه  وانيـ ا به ديرس پروشات به خبر كهنيهم )506/همان(» .بود كار در مادرشاهي شهربانو ركيز مغز توطئه

 در اورا چنان« چسباند او گردن به را خود گردن ديپوش خود سوانيگ با را او بدن و گرفت بغل در سخت را كوروش
ـ رنيپ(» .كنـد  اصـابت  هـم  پروشات به ضربت آن نكهياي ب آورد وارد كوروش بهي ضربت نتوانست جالد كه برگرفت  ا،ي

 بـه  كـوروش  دهـد  اجـازه  كـه  داشـت  بـرآن  را رياردش بلكه داد نجات مرگ از را كوروش فقط نه مادر )2:1374/994
 دري پنهـان  مـادرش  بـا  كـوروش  پرداخـت  سـپاه ي آور جمع به و بازگشت كوروش نكهيهم بازگردد خود شهرستان
 كـوروش . اسـت  عنصر سست شاه كه داد انتشار مردم انيم در و كرد ييكارها رياردش ضد مادربر واقع در بود مكاتبه
ي جنگـ . داد رخ بابلي كينزد در كوناكسا نام بهاي  منطقه در جنگ آورد رانيا به رياردش با جنگي برا زين را هاييونان

 كـوروش  سـر  بـه  زهيـ ن بـا  و ديرسـ  كوروشي كينزد به مهرداد نام به رياردش سپاه سربازان ازي يك«. درگرفت سخت
 شـده  واردي ضـربه  اثـر  بـر  كـوروش ي مدت از پس )70:1386 ،يفتاح(» ...خورد كوروش جگاهيگ به ضربه. زدي ا ضربه

 جـدا  بود زده زخم كه راي ودست سر داد فرماني ول كرد پاره پاره را او بدن شخصاً رياردش«او مرگ از بعد. درگذشت
 كوروش قتل در كه رايي آنها همه مادر )509:1378 اومستد،(» .بدهد شينما را آنها اشي روزيپ دادن نشاني برا تا كنند
  .كشت و داده شكنجه را داشتند دست
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  تاريخ در برادرانش و شيرويه داستان
 بخواهد كمك او از بهرام حمله برابر در تا فرستدي مروم صريق وسيسيمور نزد به اورا زيخسروپرو پدر كهي زمان

 نيريش )450: 1378 نولدكه،(» .داد او به بود ميمر او نام و داشتي هم زيعز كه خود دختر و رفتيپذ را او وسيسيمور«
ـ يا اسم اما بودي سويع نيريش ديرسي پادشاه به او مرگ از بعد كه بود ارمن پادشاه بانو نيمه برادرزاده . داشـت ي ران

ي براي فرزندان زين نيريش. شد متولد هيرويش سال پنچ از پس شاه فرمان به سراسري تيگ و بود خسرو كام به زيچ همه
 زنـدان  در خسرو برادران كشتن نيح در كه نديگوي بعض. بود اريشهر و شاه مردان پسرش دو نام آورد ايدن به خسرو

 خود برادراني پا و دست كه فرمود هيرويش شد كشته روز نيهم بامداد در خسرو« شد كشته روز آن بامداد در و بود
» .كنـد  هـالك  را آنهـا  شـد  مجبـور ي اندك از پسي ول بگذارد زنده را آنها كرده اكتفا نيهم به خواستيم و ببرند را
 كـه  را خـود  بـرادران  هيرويش«اند آورده هفدهي برخ و پانزده راي رويش برادران تعداداي  عده )507:1383 سن، نيستيكر(

  )508/همان(» .ردك هالك بزرگان ريسا و شمطا كيتحر به را بودند تن هفده
  منصور و ابراهيم و حييي برادرانش و دوم نصر داستان
 هشـت  فرزنـد ي نظـام  وي اسـ يس رهبران« ديرس قتل بهاي  توطئه دنبال به استي سامان احمد ريام فرزند دوم نصر
 ديسع ريام را او و دنديبرگز منصور و ميابراه نصر، ،يييح او پسر چهار انيم از پدري نيجانش به را نصر نام به او ساله
 بـه  را بـرادران  تـا  داد دسـتور  او. زدند شورش به دست او هيعل برادراني چند از پس )238:1380،يهرو(» .دادند لقب
 و انيزنـدان  ازي اريبسـ  زنـدان  از آنها فرار با اند كرده فرار زندان از خباز ابوبكري يار به برادراني ول اندازنديب زندان

 بـه  ابتدا«  بود شابورين در زمان نيا در ريام شد بخارا بر شانيا قدرت كسب موجب و شدند همراه آنها با زين مخالفان
 ازي ريدرگي ط را خباز ابوبكر رنصريام )271/همان(» .كردند تاراج را او حرم سپس و پرداختند نصر ريام خزائن غارت

 بـرادر  از و كردنـد  ميتسل ابراز م،يابراه و منصور. رفتيپذ صورت جنگ و گرفت باال برادران نيب نزاع و درآوردي پا
 )272/همـان (» .رفـت  نصر ريام نزد ندامت اظهار« با و رفتيپذ ديشن را برادران دادن اماني وقت زينيي يح كردند تيتبع
 بـه  را منصـور  ويـي  يح بـرادرانش  چـون  رنصريام« رساند قتل به را خود برادران رنصريام است معتقد خلدون ابن اما

  )273/همان(» .شد پناهنده خالفت به ميابراه پس ديرسان هالكت
  اسماعيل و محمود سلطان داستان

 بـه ي و از پس« درگذشت نيغزن راه نيب در و شد ماريب بلخ دري تمداريوال و اقتدار سال ستيب از پس نيسبكتگ
 مـرگش  از پس كه كرد امر نيسبكتگ )451:1380،يهرو( »كرد قبضه را قدرت محمودي خانوادگ جنگ رشته يك دنبال
 درگذشـت ي هجر 387 سال دري غزنو سلسله ريام نيدوم نيسبكتگ«  شود نشيجانش لياسماعي يعن تركوچك پسر
 جانـب  ازي هجـر  389 در سـرانجام  پـدر ي نيجانش سر بر لياسماع برادرش با كشمكش ماه هشت از پس محمود و

 محمـود  )16:1388 ،ياقيس ريدب( »شد منازعيب و كردي تاجگذار بلخ در و گرفت سلطنت عنواني عباس فهيخل باهللالقادر
ا  ساخت شيخو كيشر حكومت در را لياسماع ابتدا در او« داد شكست را برادرش سپاه و ديكش لشكر نيغزن به امـ 
  .كرد فوت زندان در لياسماع سرانجام )76:1384 ،يجعفر(» .كرد شيزندان و شد مظنون او به

  وبكتر تموچين داستان
 اتيق لهيقب خان و سيرئ بهادري يسوگا پدرش شد متولد مغولستان در است نيتموچ اوي اصل اسم كه زخانيچنگ
 كـون يفكـن حكـم  و ريتقـد  سـابقه  بـه  مسـكون  ربع ممالك بر كهيوقت تا بود نيتموچ نام را زخانيچنگ«. است بوده
 كـه  كرد تالش او همسر. كشتند زهر به آغشتهي انوشابه با تاتار قوم راي سوگاي )136:1385 ،ينيجو(» ...گشتي مستول

 در را آنهـا  لذا رنديگ فرمان ساله نهي كودك از كه نشدند حاضر آنها اما رديگ قرار ساله نه نيتموچي رهبر تحت له،يقب
ي سرپرسـت  تحـت  فرزنـدان  دادنـد  ادامـه ي زنـدگ  بـه  سختي طيشرا با هاآن. كردند رونيب اكانيني براي قربان مراسم

 نيـ ا ازي يكـ  در«. بودنـد  بـاهم  جدال و دعوا درحال مدامي ول رفتنديم شكار به باهم برادران. گرفتند قرار مادرشان
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 پنـاهي (» .كشـتند  را خـود  گـر يد بـرادر  و شـدند  همدست قسار نام به خود برادران ازي يك با نيتموچ كه بود دعواها
 بكتر جرم«كه گفتندي برخ و بود دهيدزد را نيتموچ كوچك پرندگان او كه اندنوشته هايبعض )53): الف: (1369 سمناني،

  )55/همان(» .بود دهيدزدي ماه كه بود نيا
  جغتاي و جوجي داستان
 زن نيـ ا ازي جغتـا  و) يتوشـ (ي جـوج  كـه  داشت پسر چهار) بزرگ خاتون( اول همسر نييسونج از زخانيچنگ
ي كـار  شـان يا كيـ نزد كه ديص كار دري توش بزرگتر« كرد ارياخت مخصوصي امر به را آنها از كيهر زيچنگ. اند بوده

 بـر  عقاب و مواخذت و آن التزام و استيس و ياسا ذيتنف در بود فروتر او از كه راي جغتا و است دهيپسند و شگرف
ي جوج« نداشتي اعالقهي رانيو و قتل به بود تر النفسميسل پدرش ازي جوج )1/29: 1382 ،ينيجو(» ...دهيگز آن ترك
 نيمسـلم  با كه بود مصممي جوج )69:1379 اقبال،(» ...خوانديم وانهيد بالدي رانيو و مردم هالك جهت از را خود پدر

 نداشـت ي خـوب  روابـط ي جغتـا  برادرش و پدرش باي جوج. برساند قتل به را پدر كه بود حاضري حتّ و كند سازش
 بـه ي جـوج  سـرانجام  )69/همان(» .ديرسان پدر اطالع به را او قصد شده مسبوق) پدر قتل( برادر اليخ نيا ازي جغتا«

  .ديرس قتل به برادرشيي بدگو وي نيچسخن با و زيچنگ پدرش دستور
  )مغول ايلخان( قونغرتاي و تكودار احمد سلطان داستان

ي زيـ چنگي ياسـا  بيباترت كار نياي ول برسدي لخانيا به ارغون پسرش مرگش از پس كه بود دهيعق نيا بر اباخان
 مغـول  شاهزادگان و امرا او فوت از پس« لذا دانستيم زنده شاهزادگان ارشد حق را سلطنت كه چرا داشت رتيمغا

ي جمعـ  سـرداران  و امـرا . اسـت  هالكوخـان  هفـتم  پسـر  تكودار )221/همان(» .برداشتند سلطنت به را تكودار او برادر
 بـه  و گشـود  بخشـش  و بـذل  بـه  دسـت  ابتـدا  تكودار. كردند اميق و شدند تكودار هواخواهي اعده و ارغون طرفدار

 برادري قونغرتا با هنگام نيهم در« نشد دلگرم او اما داد قرار مالطفت مورد را اشبرادرزاده ارغون شاهزاده خصوص
 اسـالم . كـرد ي مسـلمان  اعالم تكودار )221/همـان (» .شد او بر اميق مصمم تكودار با مخالفت اليخ به و ساخت تكودار
. شوند متنفّر او از مغول امراء و شاهزادگان ازي اريبس كه شد باعث و مغول كردن مسلمان در اوي سع و احمد آوردن
 بـرادرش  كـه  شـد  مطّلـع  تكـودار . درآورد خـود  امر تحت را مغول شاهزادگان و پرداخت سپاهي آورجمع به ارغون
 را برادر كه گرفت ميتصمي قونغرتا اما خواندي لتايقور به را برادر پس. شدند متحد ارغون اشبرادرزاده باي قونغرتا

 قتـل  بـه  را او رسـند يمـ  لخـان ياي اردو به چون كه گذاشت قرار امرا از نفر چند باي پنهاني قونغرتا«. برساند قتل به
 كـه يروز همان و ديرس سلطان گوش به توطئه نيا )227:1379 اقبال،(» .كنند منصوب اوي جا به راي قونغرتا و اورنديب

  )227/همان(» .كشت و كرد ريدستگ قنايال دست به راي قونغرتا« تكودار برسانند قتل به را سلطان همدستان بود قرار
  جالير آل امراي از احمد و حسين سلطان داستان

 حسـن  خيش وفات از بعد بود بزرگ خيش به معروف آقبوقا بن نيرحسيام بن حسن خيش ريجال آل سلسله موسس
 تخـت  بـر  پـدر ي جـا  بـه  نيحسـ . بودنـد  او پسران احمد و نيحس حسن، ديرس سلطنت به سياو نيمعزالد او پسر

ي امري برا هيسلطان به را خود انيسپاه شتريب ز،يتبر به بغداد از مراجعت از پس حكومت، سال هشت از بعد. نشست
 شده خارج شهر از غفلتًا او برادر« .نبود زيتبر دري كس نيحس سلطان انيلشكر و امرا باًيتقر زمان نيا در چون فرستاد

 و گرفـت  را او تاختـه  برادر سر بري ناگهان و برگشت زيتبر به دهيد هيتهي انيلشكر و رفت اران و موقان و  لياردب به
  )461/همان(» .شد پادشاه احمد سلطان نام به اوي جا به خود و رساند قتل به 784 سال صفر يازدهم در

  برادرانش و دوم اسماعيل شاه داستان
 پادشـاه  عنـوان  به رزايم دريح نخست. درگذشتي هجر 984 سال در و داشت پسر دوازده صفوي طهماسب شاه
 او داشـت  نام رزايم لياسماع طهماسب شاه گريد پسر. ديرس قتل به دريحي نيخون جنگ ضمن. شدي معرف و انتخاب

 قهقهـه  قلعه طيمحي هاتيمحروم و ماتينامال«. بودي زندان قراباغ در قهقهه دژ در سال ستيب مدت به پدرش امر به
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 سـال  ستيب بيقر دهيگردان توزترنهيك را سختش قلب و تربدخواه را او سركش وي طاغ طبع زين پدر سخت رفتار و
 پـس  رزايم لياسماع )36): ج(1369 ،يسمناني پناه(» .بود برده سر به زندان دري پادشاهي آرزو در و پدر مرگ انتظار در
 داده را بـرادران  قتـل  دسـتور  نشستن تخت به و زندان ازيي رها محض به او نشستي پادشاه تخت به دريح قتل از
 سـلطنت ي هاهيپا خود زعم به تا رساند قتل به را خود اقوام ازي اريبس و برادر شش كه رحم،يب زيخونر پادشاه نيا«
 لياسماع شاه دست به كهي برادران تعدادي خيتاري هاكتاب ازي برخ )36): ب(1369 ،يسمناني پناه(» .بخشد استحكام را
 جـز  بودند تن ده كه را خود برادران تمام زندان، ازيي رها و پدر مرگ محض به« كردند ذكر شتريب را دنديرس قتل به
 قتـل  به خود شوم سلطنت از پس زين رزايم لياسماع. رساند قتل بهي گريد از پسي يك راي صفو شاهزادگان وي يك
  )1/25:  خيتاريب ،يفلسف(» .دهنديم نسبت زين خانم خانيپر خواهرش به را رزايم لياسماع قتل«. ديرس

   خانابراهيم و شاهعادل داستان
 نتوانسـت ي خـوب  بـه  او. رسـيد  سـلطنت  بـه   نادرشـاه  برادرزاده) شاهعادل( خانيقليعل افشار نادرشاه قتل از پس
 به او جانب از كه خان ميابراه او برادر زمان نيا در«. داد باد به را نادر اندوخته ثروت ازي اريبس كند اداره را مملكت
ي سـركوب  قصـر  به ميعظي سپاه با و كرد استقالل اعالم بود شده منصوبي غرب وي جنوب وي مركزي نواح حكومت

 گرفـت  در هيسـلطان  و زنجـان  نيب فاصله در برادر دو نيب سختي جنگ )312:1368 ،يسمناني پناه(» .كرد حركت برادر
 و وسـتند يپ خـان  ميابراه به انيسپاه ازي اريبس خورد شكستي سخت به وستيپ وقوع به كهي نبرد در خاني قليعل«
 در و پرداختنـد  او بيتعق به اما ختيگر تهران به) خاني قليعل( شاهعادل )312:1368 ،يسمناني پناه(» .شدند متفرق هيبق

 سال يك تا و كردند كور را شيهاچشم« خانميابراه دستور به آوردند خانميابراه لشكر به و كردند رشيدستگ تهران
 قتـل  به اقدام و كردنديم رفتار بدكاران نيترپست ازي يك مثل او با )312:1368 ،يسمناني پناه(» .بود زندهي كور از پس
 و بمانـد  زنـده ي مدت شدن كور از پس كه بود نيا او سرنوشت و دهند امان او به كه كرديم التماس اوي ول كردند او

  .بكشد زجر
  )عباسيان از( محمدامين و مأمون داستان

 و عـرب  زبيـده  امـين  مـادر  و ايرانـي  مـأمون  مـادر . بودنـد  عباسـي  يخليفـه  الرشيدهارون فرزندان امين و مأمون
 كـه  گفتـي  راسـت «. رسـد مي امين به او از بعد تخت و تاج كه بود گفته زبيده به بارها هارون. بود هارون موردتوجه

 نيـا، رئـيس  و انزايـي (» .نخوردنـد  شـير  هم پستان يك از آنها حاليكه در باشد برادر شير سهم شريك تواندمي تنها برادر
 خـود  وزيـر  بـه . شـود مـي  مريض طوس در كندمي حركت خراسان سمت به بغداد از الرشيد،هارون وقتي )29: 1369
 است من همراه به كه چه هر مراسم اتمام از بعد كنيد دفن جا همين مرا مردم اينجا در اگر. كندمي وصيت ربيع فضل

 هـارون . شـد  وليعهـد  مـأمون  و خليفه امين او وصيت اساس بر هارون مرگ از بعد. ببريد مرو به مامون پسرم نزد را
 بغداد به را غالمان و اموال و خزائن يهمه و كندمي عمل او وصيت خالف بر فضل عزاداري اتمام از بعد درگذشت

 از پـس  و كـرد  تضـعيف  را مـأمون  بـرادرش  موقعيت تدريج به بغداد، خالفت در استقرار با امين«. بردمي محمد نزد
 نيـز  محمد و او فرمان به چيز همه بغداد در و )130: 1380هروي،( »برگزيد خود واليتعهدي به را خويش فرزند چندي

 رهبـر،  خطيـب ( »برآمـد  نتوانسـت  ذكره عزّ ايزد قضاي با و«. خورد رقم ديگر جور سرنوشت اما. بود مشغول شادي به
 دو اختالفـات  بـر  ديدندمي مناسب طلبيقدرت و رقابت براي را زمان كه هم طلبانفرصت و چيناندسيسه )24: 1381
 گويـد مي محمد وابستگان از سالماحمدبن. كندمي جنگ برادر با و تازدمي بغداد به مامون. زدندمي دامن بيشتر برادر
 مـامون  سپاه فرماندة طاهر ياران آورد در لرزه به را زمين كه آمد سقوطي صداي بوديمنشسته اتاق در محمد و من كه

 بـرادرش  بـراي  را محمـد  سـر  طـاهر  و كردنـد  جـدا  تنش از سر و رساندند قتل به را محمد شدندو اتاق وارد بودند
 حسـن محمـدبن  همـراه  بـود  آن در پنبـه  و بود خرما برگ از كه سجاده و چوب و برد با را محمد سر طاهر«. فرستاد

  ) 5579: 1375 طبري،( »دادند بدو درم هزار يك بگفت كه فرستاد مامون نزد به خويش يعموزاده
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  )عثماني سالطين از( سليم و بايزيد داستان
 رقابـت  نيا كه داشت وجودي ديشد رقابت برادر دو انيم داشت ميسل و ديزيباي هانام به پسر دو مانيسل سلطان

 در شهير برادر دو رقابت و بود مانيسل سلطان توجه مورد و االصلي رومي زيكن ميسل مادر«. ديكش مقاتله و مقابله به
 هـاي چينـي سـخن  ليدل به )33): ب(1379 ،يسمناني پناه(» .بود برخوردار زين سلطان تيحما از ميسل. داشت او تلقينات
 خـود  انيسـپاه  از نفر هزارده با شد مجبور ديزيبا سلطان جانب از نشدن تيحما و برادر دو ديشد اختالفات و سليم

 ليـ تحو پـدر  بـه  را رانيا تختيپا و رابكشد طهماسب شاه كه كنديم توطئه ديزيبا كمكم. شود پناهنده رانيا دربار به
 سـلطان  به را فرزندش چهار و ديزيبا رانيا شاه و شوديم فاش او توطئه شود برخوردار پدر تيحما از ديشا تا دهد
 بـه  را اجسادشـان  و كردند خفه را نفر پنج هر سلطان دستور طبق«ي عثمان سلطان فرستادگان. دهديم ليتحوي عثمان
 و خونخـوار ي فـرد  ميسـل  سـلطان  نشسـت  تخـت  بـه  ميسل پسرش مانيسل سلطان از بعد )33/همان(» .بردندي عثمان

  .بود رحم يب
  )عثماني سالطين از( برادرانش و محمدخان سلطان داستان
 خونخـوارتر  و تـر سنگدل م،يسل پدرش از او نشست تخت به محمدخان سلطان پسرش ميسل سلطان مرگ از بعد

 هنـوز «. باشـد  نداشتهي بيرق و وارث سلطنت تا رساند قتل به شب يك در را برادرانش همه پدر مرگ از بعد او. بود
 مدفون پدر كنار در روزبعد و كرد خفه شب يك در را خود برادران از تن نوزده كه بود نسپرده خاك به را پدر نعش

  )33): ب(1379،يسمناني پناه(» .باشد نداشته سلطنت دري بيرق تا ساخت
  سث و اوزيريس با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت

 مـرگ  از بعـد  را رجيـ ا قتل منابع ازي بعض اما است آمده نيز رياساط در شاهنامه بر عالوه دونيفر فرزندان داستان
 شـده  رجيـ ا مرگ سبب برادران حسد و نهيك. اندكشته را او اخالف و رجيا برادران، كه اندنوشته و انددانسته دونيفر
 و وتخـت  تـاج  غصب داستان دو هر در است داده رخي ااسطوره پادشاهان انيم دري برادركش داستان دو هر در. بود
 سيزياور و رجيا و تور و سلم همسران. بود بزرگتر سيرياوزي ول كوچكتر رجيا شدو قتل زةيانگ باعث حسد و نهيك
  . بودند خواهر هم با سث و

  آموليوس و نوميتور با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 رجيـ ا شـد ي برادركش موجب داستان دو هر در نهيك و حسد است داده رخي رياساط پادشاهان انيم دري برادركش 

ا . كنـد  تصاحب را او تخت و تاج تا رساند قتل به را او وسيآمول بود رم پادشاه و بزرگتر تورينوم اما بود كوچكتر امـ 
  .بود ممالكش تقسيم در پدر ناعادالنه رفتار تخت و تاج تصاحب بر عالوه ايرج قتل

  قابيل و هابيل با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 بـا  قابيـل  و رجيـ ا سـر  بهي اءيش دنيكوب با ايرج برادران داد رخ پدر اتيح زمان دري برادركش داستان دو هر در
 رجيا. شدند كشته ليهاب و رجيا ،ينيجانش و نهيك و حسد اثر بر. بودند خواهر برادران همسران. كشت را ليهاب سنگ،

ا  كردنـد  آگـاه  را آنهاي برادركش عواقب از و نزنند برادر خون به دست تا كردند حتينص را برادران بارها ليهاب و امـ 
 شـده  بـرادران  حسـادت  موجب مسأله اين بودندو محبوب و مقبول پدر نزد در برادر دو هر. نكردندي توجه برادران

ي ااسـطوره  شاهان خانوادة در رجيا قتل بودند مادر يك از ليقاب و ليهاب اما بودند مادر دو از رجيا و تور و سلم. بود
  .بود سرجانشيني بر قتل داستان دو هر در. است داده رخ امبريپ خانواده انيم در ليهاب قتل اما بود

  پيامبر وسفي با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 بـرادران . افتـاد  اتفـاق  پـدر  اتيـ ح زمـان  در مـاجرا  كننديم قتل به اقدام همي همدست با برادران داستان دو هر در

ي تـوجه  كـه  بودند سنگدل آنقدر برادران و افتاد اتفاق پدر نزد در تيمقبول وي نيجانش خاطر به و بودند هم پسرخالة
 فرزنـد  فـراق  در دونيفر هم و يعقوب هم. بودند كوچكتر خواهر فرزند دو هر رجيا و يوسف نكردند برادري زار به
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 رجيـ ا. آوردند دست به را شانيينايب يوسف داريد از پس يعقوب و رجيا نوة آمدن ايدن به از بعد دونيفر. شدند نايناب
 برنـد يمـ  صـحرا  به رنگيبان را يوسف اما روديم برادران داريد به خود رجيا. ابدييم نجات يوسف اما شوديم كشته

. ابـد ييمـ  نجـات  بعـداً  كـه  اندازنـد يمـ  چـاه  در را يوسـف  اما رساننديم قتل به سرش بري اءيش دنيباكوب را رجيا
 داستان دو هر در. بود امبريپ خانوادة نيب در يوسف به سوءقصد اما بود پادشاهان خانوادة در رجيا برادراني برادركش
 در گرفت مادرشي عموها از منوچهر اوي نوه را رجيا انتقام. اندزده برادر قتل به دست نهيك و حسدي رو از برادران
  .ديبخش را برادران يوسف كهيصورت
  . . . و برديا و كمبوجيه با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت

 بـرادرش  كمـك  بـا  تـور  داشتنديم دوست را ايبرد و رجيا انيسپاه و مردم بودند كوچكتر برادران از ايبرد و رجيا
 ناعادالنـة  ميتقس خاطر به و حسد اثر بر تور و سلم و كشت را ايبرد دات سپنت نام بهي مغ كمك به هيكمبوج و سلم
ـ . كشت را او تخت و تاج به ايبرد دنينرس خاطر به هيكمبوج و تخت و تاج تصاحب به حرص و پدر  هيـ كمبوجي ول
 فرزندان اما مادر دو از دونيفر فرزندان. رفت نيب از خودش آلودزهر خنجر با و شد محروم تخت و تاج از زين خود

 زيـ ن. شـد  كشـته  كـوروش  پدرش مرگ از بعد ايبرد اما بود پدر اتيح زمان در رجيا قتل بودند مادر يك از كوروش
 دست حسد و تخت و تاج تصاحب خاطر به برادران باشديمي قونغرتا و تكودار و وسيآمول و تورينوم داستان هيشب
  .زدند قتل به

  )خشايارشا فرزندان( داريوش و اردشير با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 از تـن  دو دسـت  به رجيا قتل. است داده رخي شاهنشاه خانوادة در و گرفته صورتي برادركش داستان دو هر در

 كه پدر خون انتقام و مغرضانيي بدگو خاطر به رياردش دست به وشيدار قتل و پدر ناعادالنه ميتقس خاطر به برادران
 از رجيا و تور و سلم. است داده رخ است خطر در هم رياردش خود و شده كشته وشيدار دست به پدرشان اند گفته
. بـود  بزرگتـر  رياردش از وشيدار اما بود توركوچكتر و سلم از رجيا بودند مادر يك از رياردش و وشيدار اما مادر دو
  .داد رخ پدر مرگ از بعد وشيدار قتل اما بود پدر اتيح زمان در رجيا قتل

  برادرانش و دوم نصر با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 تـور  و سـلم . است داده رخي پادشاه خاندان انيم دري برادركش. است گرفته صورتي برادركش داستان دو هر در
ي برادركشـ  علـل  از بهتـر  ممالـك  بر اوي نيجانش و پدر ناعادالنه ميتقس حسد، نه،يك شدند داستان هم رجيا قتلي برا
 به نصر كه داشتند را او حكومت برانداختن قصد و دنديشور برادر بر شدند همدست باهم هم نصر برادران. باشد يم

  . شد پناهنده او حكومت به ميابراه و رساند قتل به را برادرانش از دوتن و درآمد آنها با جنگ
  امين و مأمون با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 و نيامـ  به هارون. باشديم قتلي اصل علل از فرزندان حق در پدري عدالتيب شوديم كشته برادر داستان دو هر در

 به را برادر تا واداشت را برادران حسد و طمع حرص، نه،يك. داشت مادرش و مأمون به نسبتي شتريب توجه مادرش
 سـر  و پـدر  نـزد  را رجيا سر اما گذارنديمي طشت در و برنديم را برادر سر قتل از پس داستان دو هر در.برسانند قتل
ا  سازديم روان دهيد از اشك و كنديمي زار و ناله فرزند سر دنيد با دونيفر برنديم برادر نزد را نيام بـا  مـأمون  امـ 
 مأمون اما شد برادر داريد خواستار خود رجيا. بخشديم انعام برادر سر آورندة به و شوديم خوشحال برادر سر دنيد
  .افتاد اتفاق هارون مرگ از بعد ماجرا نيا اما بود اتيح ديق در دونيفر. ديجنگ برادر با و كردي لشكركش بغداد به

  بكتر و تموچين با ايرج و تور و سلم داستان هايتفاوت و هاشباهت
ي همدسـت  بـا  نيتمــوچ  و تـور ي همدسـت  با سلم. زدند برادر قتل به دست همي همدست با برادران داستان نيا در
 نـزد  در تيـ مقبول رجيـ ا جرم. بودي پادشاه از قبل نيتموچ دست به بكتر قتل اما بود پادشاهان انيم رجيا قتل. قسار
 بكتـر  و نيتموچ امĤ بودند مادر دو از رجيوا تور و سلم. ديدزد را برادر شكار سهم كه بود اين بكتر جرم اما بود پدر
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 انداخت نيزم به ريت با را بكتر نيتموچ اما كشتند سرش بري اءيش دنيكوب با را رجيا تور، و سلم بودند مادر يك از
 بـرادران  داسـتان  دو هر در. زد برادر قتل به دستي نوجوان در نيتموچ اما بودند عاقل و بالغيي انسانها تور و سلم. 

  .بودند بزرگتر قاتل
  سپيتور و جم با اغريرث و افراسياب داستان هايتفاوت و هاشباهت
 بـه  توريسـپ  و شد كشته بود پادشاه كه خود بزرگ برادر دست به رثياغر اما بودند پادشاه دو هر جم و ابيافراس
 از ابيافراسـ . برتافـت  او از فرّ و كرد خدايي ادعاي كه شد كشته جم زماني. رساند قتل به را برادر ضحاكي همدست

  .باشديم سهيمقا قابل روموس و رومولوس داستان با لحاظ نيا از و كشت را برادر  تيعصبان و خشمي رو
  جغتاي و جوجي با اغريرث و افراسياب داستان هايتفاوت و هاشباهت
 پـدر  داسـتان  دو هر در. است داده رخ پادشاهان خانواده در قتل. است گرفته صورتي برادركش داستان دو هر در
ـ يو و قتل به. بودند دلسوزتر و النفس ميسلي جوج و رثياغر داستان دو هر در.است بوده اتيح ديق در  عالقـه ي ران

 بـا  رثيـ اغر كردنـد يمـ  اعتـراض  پدر بهي جوج و برادر به رثياغر. نبودند گونه نياي جغتا و ابيافراس اما نداشتند
 ويي بـدگو  وي جغتـا  بـرادرش  نـه يك سـبب  نيـ ا داشـت  سـازش  سر نيمسلم باي جوج و داشتي خوب رابطه رانيا

 پدر به راي امنطقه بر خود حكومت شنهاديپ و استقالل اعالم و داشت پدر قتل قصدي جوج. شد پدر نزدي نيچ سخن
 خلـف  خـاطر  به ابيافراس اما داد را قتلش دستور پدر تا كرديي بدگو آنقدر افزود برادرش حسد و نهيك بر نيا و داد

 كـوچكترش  بـرادر ي هـا ييبدگو خاطر بهي جوج رساند قتل به را برادرشي رانيا رانياس كردن آزاد و رثياغر وعده
ا  داد را پسرش قتل دستور خود زيچنگ ديرس قتل به بزرگتر برادر دست به رثياغر اما شد كشته كشـته  از پشـنگ  امـ 
ي جغتـا  ازي جـوج  اما بود كوچكتر ابيافراس از رثياغر. شد خاطر آزرده و نيخشمگ ابيافراس دست به پسر شدن

  .است بوده بزرگتر
   قابيل و هابيل با شغاد و رستم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 مادر دو از شغاد و رستم. شد قرباني بود ترشايسته و مقبول كه برادري و افتاد اتفاق پدر حيات زمان در برادر قتل

 و خداونـد  درگـاه  به هابيل مقبوليت خاطر به قابيل و دنيا به طمع خاطر به شغاد بودند مادر يك از قابيل و هابيل اما
 امـا  كشـاند  قتلگاه به نيرنگ و حيله با را رستم شغاد،.رساند قتل به را او خواهرش با او كردن ازدواج و پدر جانشين
 يوسـيله  يـك ( سـنگ  بـا  هابيل اما رساند قتل به تيز هايحربه با را رستم شغاد شد كشته برادر توسط آشكارا هابيل
  .رسيد قتل به) ابتدايي
 

    پيامبر يوسف با شغاد و رستم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 چـاه  در و كشــاندند  صحــرا  بـه  را بــرادر  نيـرنگ و حيـله با و نبـودند مـادر يـك از برادران داستان دو هر در

 دو هر بود، گذشته در يوسف مادر راحيل اما بود حيات قيد در رستم مادر افتاد اتفاق پدر حيات در ماجرا و انداختند
 بـا  يوسـف  بـرادران  و همسـرش  پـدر  همكـاري  بـا  شغاد اما. بردند صحرا به شكار و گردش و تفريح براي را برادر

 خـاطر  بـه  يوسـف  بـرادران  و مال طمع به را رستم شغاد.كشيدند را يوسف و رستم بردن بين از ينقشههم همكاري
 بـرادر  بـر  حسادت از نيز برادران و اندازندمي چاه به حسد و نبوت و جانشيني از ترس و پدر نزد يوسف بودن عزيز
 خردسال و كودك يوسف ولي پهلوان و بالغ رستم. بخشدمي را آنها يوسف اما بخشدنمي را شغاد رستم. ديدند ضرر
  . بود

   ايرج و تور و سلم با شغاد و رستم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 ديـدار . رسيد قتل به و بود پدر قبول مورد و شايسته رستم مانند ايرج نبودند مادر يك از برادران داستان دو هر در

 عـزادار  پـدر  داسـتان  دو هـر  در. افتاد اتفاق پدر حيات زمان در و دوستي و مودت قصد به داستان دو هر در برادران
 بـا  سـلم  داسـتان  ايـن  در ولـي  همسـرش  پدر همكاري با شغاد. شودمي است مقتول كه فرزندي و قاتل كه فرزندي
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 را بـزرگش  پـدر  انتقـام  ايـرج  ينـوه  امـا  گرفـت  را انتقامش خود رستم. زندمي قتل به دست ديگر برادري همكاري
 قتـل  به را برادر آشكارا است نداشته وجود نيرنگي داستان اين در اما انداخت چاه به را برادر نيرنگ با شغاد .گيرد مي
 برادر سر بر را ايشي سلم.كشاند مقتل به حيله با را رستم شغاد اما. شد برادران ديدار خواستار خود ايرج. رسانندمي
  .افكندمي تيز هايحربه از پر چاه در را برادر شغاد اما رساندمي قتل به را او و كوبدمي

   محمد و مامون داستان با شغاد و رستم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 در كينـه  عامـل  ربيـع  فضل داستان اين در و كابل شاه رستم داستان در. بودند مادر دو از برادران داستان دو هر در
  . زدند قتل به دست حسد و مال طمع به برادر دو هر شد برادر دل

 رسيد قتل به چاه در رستم.شد جنايت يمقدمه لشگركشي و جنگ داستان اين در و دوستي طرح رستم داستان در
 خود رستم مرگ از قبل بود مرو در مامون اما داشت حضور قتل يصحنه در شغاد.اندبريده اتاقي در را امين سر ولي

. بـود  كـوچكتر  رسـتم  از شـغاد  ولـي  بزرگتـر،  امـين  از مـأمون . نبـود  اينگونـه  داسـتان  ايـن  در اما.گرفت را انتقامش
  . است شده برادركشي و قتل موجب مادرش و امين به نسبت او عالقه و فرزندان به نسبت هارون عدالتي بي

  گونار و هوگني برادرانش، و زيگورد با شغاد و رستم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 در. بـود ي پادشـاه  خانواده در گورديزي ول بود پهلوانان خانواده در رستم قتل داد رخي برادركش داستان دو هر در
. بودند هم خورده قسم برادران گوتورم و گونار ،يهوگن گورد،يز برادران. نبودندي تن برادران ، برادران داستان دو هر

 شغاد. دارد گونار وي هوگن داستان باي شباهت زين و. گرفت را انتقامش خود خوردن ضربت از پس رستم داستان مانند
 خـود  رستم. كرد را برادر قلب درآوردني تقاضا گنج ماندني مخفي برا زين گونار رساند قتل به را برادر مال طمع به

  . گرفت را برادرانش انتقام گودرون خواهرش گرفت را انتقامش
  كمبوجيه و برديا با شغاد و رستم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 قتل اما داد رخ كوچكتر برادر دست به رستم قتل. بودند مادر يك از ايبرد و هيكمبوج اما مادر دو از شغاد و رستم

ا  رسـاند  قتل به مال به طمع خاطر به را رستم شغاد. افتاد اتفاق بزرگتر برادر دست به ايبرد بـه  را ايـ برد هيـ كمبوج امـ 
ا  گرفت را انتقامش خود رستم. برد نيب از او ابيغ در تخت و تاج به افتنين دست خاطر ي اتفـاق  براثـر  هيـ كمبوج امـ
  . شد كشته و رفت فرو شيپا ران در خودش خنجر
  برادرانش و) اخوس( داريوش با شغاد و رستم داستان هايتفاوت و هاشباهت
 رسـاند  قتـل  به را رستم و زواره برادرش دو شغاد بودند مادر دو از برادران شد انجامي برادركش داستان دو هر در
 خـانواده  از شـغاد  و رسـتم . بود وشيداري تن برادر تسيارس البته كشت را تسيارس و انوسيديسك برادرانش وشيدار

 رسـاند  قتل به را رستم بيفر با  شغاد.  افتاد اتفاقي شاهنشاه خانواده در برادرانش و وشيداري ماجراي ولي پهلوان
  . كشت و انداخت خاكستردان در و داد شكنجه را برادرش و كردي شكن مانيپ وشيدار اما

   كوروش و) مون من(  اردشير با دارا و اسكندر داستان هايتفاوت و هاشباهت
 بزرگتـر  رياردشـ  و اسكندر. است دهيرس قتل به برادر داستان دو هر در است داده رخ پادشاهان نيب دري برادركش

 اسكندر. بودند مادر يك از كوروش و رياردشي ول مادر دو از دارا و اسكندر. گرفت در جنگ برادر دو هر نيب بودند
 و آمـد  بـرادر  جنـگ  بـه  پـدر  تخـت  و تـاج  بـه  دنيرسـ ي بـرا  كـوروش . آمـد يم رانيا سمت بهيي كشورگشاي برا

 دارا كـه  دانستينم اسكندر ابتدا در. است شده برادراني توزنهيك ليدال از كوروش از مادر كوركورانهي ها يطرفدار
 دارا قتـل  از بعـد . اسـت  شـده  شانيبرادر رابطه متوجه وزيرش دو دست به دارا خوردن ضربت از بعد است برادرش
 بـرادرش  بدن شخصاً رياردش و آمدند هم جنگ به آگاهانه رياردش و كوروش اما كرد مجازات را رشيوز دو اسكندر

  .گرفت را او انتقام مادر نمود جدا بدن از را دستانش و كرد پاره پاره را
  ارتوبازانس و خشايارشا و اسماعيل و نصر امير با وپيروز هرمز داستان هايتفاوت و هاشباهت

 خـانواده  در بـرادران  نزاع داستان دو هر در. است شده ذكر گونه نيهم زين خيتار در شاهنامه بر عالوه داستان نيا
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 بـرادر  و گرفـت  در جنگ برادران نيب داستان دو هر در. گرفت در جنگ وتخت تاج تصاحب سر بر و بودي پادشاه
 خـود  عهـد يول را او نصـر  و بود نصر از كوچكتر لياسماع رساندينم قتل به را مغلوب برادر و شوديم مانيپش غالب

 و شـاه  اريخشا داستان به هاييشباهت زين و گردانديم خود سپاه ساالر سپه را او و بود هرمز از بزرگتر روزيپ كنديم
 بزرگتر ارتوبازانس. شوديم دوستانه برادران روابط و شودينم كشته اريخشا دست به ارتوبازانس كه دارد ارتوبازانس

 كـه  تخـت  و تـاج  و كنـد يم جنگ هرمز با و بوده بزرگتر كه روزيپ اما شودينم موفق اما زديخيبرم برادر ضد بر بود
  .كندمي منصوب سپاه خود فرمانده را او و كرده تصاحب را بوده او حق

   وكوروش) مون من(اردشير با وطلحند گو داستان هايتفاوت و هاشباهت
 و تـر  كوچـك  طلحنـدوكوروش .بودنـد  مادر يك از برادران. داد رخي نيجانش سر بري كش برادر داستان دو هر در
 و نبود برادر با جنگ بهي راض گو. است بوده مؤثر برادران روابط شدن رهيت در مادر رفتار. بودند مادرشان توجه مورد
. بـود ي راضـ  بـرادر  جنـگ  بـه  رياردش اما داد جان گرما اثر بر برادرش و كرد منع خونريزي و جنگ به را برادر بارها

 بـرادركش  را آنهـا  و پرداختنـد  رياردشـ  و گـو  سرزنش به مادر داستان دو هر در. شد كشته رياردش دست به كوروش
  .خواندند
  برادرانش و  دوم اسماعيل با برادرانش و شيرويه داستان هايتفاوت و هاشباهت
 خسـرو  سـپاه  سـرداران  كيـ تحر بـه  شـاهنامه  در. است داده رخي پادشاه خانوادة دري برادركش داستان دو هر در

 از شـاه  مـردان  خواسـت يمـ   خسـرو  كـه  شـده  ذكـر  نيا بر عالوه خيتار در كشت را برادرش پانزده و پدر هيرويش
 را او ه،يرويشـ  حـق  در پـدر  ناعادالنـه  رفتـار  و پـدر ي نيجانش و نهيك و حسد. كند خود نيجانش را نيريش همسرش
ـ  عام قتل لحاظ از و.  سازد منقرض راي ساسان سلسلة كار نيا با و برساند قتل به را برادرانش و پدر تا واداشت  شيب

 چنـد  از بـرادران  داستان دو هر در باشدمي برادرانش و رزايم لياسماع داستان با سهيمقا قابل برادرانش از تن چند از
 لياسـماع  و هيرويشـ  حق در پدري عدالتيب. نبود ارشد فرزند رزايم لياسماع اما بود بزرگتر فرزند هيرويش. بودند مادر
 قتـل  بـه  را بـرادرانش  از تـن  هفده خيتاري گواه به و تن پانزده شاهنامه تيروا به هيرويش بود عام قتلي هازهيانگ از

ي هـا هيـ پا ميتحكـ ي بـرا  بـرادران  داسـتان  دو هـر  در. اندكرده ذكر تن ده يا شش را لياسماع برادران تعداد و رساند
  . اندزده عام قتل به دستي پادشاه دري بيرق نداشتن و سلطنت
  برادرانش و محمدخان با برادرانش و شيرويه داستان هايتفاوت و هاشباهت
 افتاد اتفاق پادشاهي خانوادة دري برادركش. است بوده  بيرق نداشتن و سلطنت سر بري برادركش داستان دو هر در

  .رساند قتل به را برادرانش از تن نوزده محمدخان و برادرانش از تن هفده يا پانزده هيرويش
  .كشت را برادرانش پدر فوت از بعد محمدخان اما خسرو مرگ از قبلي تيروا به بنا هيرويش

  :گيرينتيجه
 كـه  ميرسـ يمـ  جـه ينت نيـ ا بـه ي خيتـار  وي ااسـطوره ي هاداستان با آني سهيمقا و شاهنامهي هاداستاني بررس با

 چـه  هر دارد و داشته ادامه همچنان مختلفي هادوره در و داشته وجودي خاك كره نيا در نشيآفر آغاز ازي برادركش
ي دشـمن  مهـم  ليـ دال از زين و شوديم شتريب زيني برادركش باشد برخورداري شتريب ثروت و تيموقع و گاهيجا از پدر

 دل در را نـه يك و نفـاق  تخـم  فرزنـد  يـك  از جـا يبي جانبدار و عالقه با كه مادرند و پدر قتل، زةيانگ و برادران نيب
 نيشـتر يب تا شده سبب تخت و تاج وي پادشاه به حب. كننديم ميترس آنها ذهن در را قتل زةيانگ و كارنديم برادران
 بـرادر  يـك  نه كه ميباش شاهد پادشاهان نيب دري خيتار وي رياساط مختلفي هادوره در و شاهنامه در راي برادركش

 و حكومـت  تصـاحب  خشـم،  نـه، يك حسـد،  طمع، و حرص. اندرسيده قتل به برادر يك دست به برادر نيچند بلكه
 و بيـ فري نـوع  بـه  هـا داسـتان  نيـ ا در. باشديم تاريخ و اساطير شاهنامه، دري برادركش مهم عوامل از پدري نيجانش

 در ستادنيا به قادري لشكر كه راي رستم است شده گرفته كار به شوم اهداف به دنيرسي برا كه ميخوريبرم رنگين
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 در. دارد غلبه بازو زور بر رنگين و بيفر زور كه ميابييم در و درآوردي پا از لهيح و رنگين با برادرش نبود او برابر
ي هـا يتـوز نهيك و حسدي قربان است گرانيد و پدر قبول مورد كهي كس و ستهيشا و خوب برادر هاداستان نيا شتريب

 كسـب  و مقـام  و جاه و مكنت و مال از صحبت و باشد دل در حسد و نهيك كهي زمان مييابي مدر زين شودويم برادر
 بـه  تـرحم  گـر يد و بنـدد يمـ  بر رخت نهيس ازي شاونديخو وي خون هم و احساس و عاطفه باشد انيم در تيمحبوب

ـ  و سـنگدل  برادران و داشت نخواهد معنا بزرگتر به احترام و كوچكتر  خـود  اهـداف  بـه  نكـه يا اليـ خ بـه  رحـم ي ب
 بـد  كـرد  بد كس هر كه ميريگيم جهينت. شدند خود سلسلة انقراض موجبي حتّ و زدند خود شةير به شهيرسندت يم

 بـه  نيز خود و است شده خودشان متوجه ضرر نيشتريب و شدند قصاص خودي هايزيخونر خاطر به و ديد ديخواه
 مجلّل هايكاخ در كه كساني به هرگز«. است تباهي حرص و بيداد عاقبت كه چرا رسيدند قتل به ديگر كساني دست

 مـاهي  صـيد  بـه  پوسـيده  كشتي با زاطوفان و خيزموج درياي در آنها. نبريد رشك كنندمي زندگي اسرارآميز ظاهراً و
 و انزايـي (» .رونـد  فرو دريا ژرفاي به خود كشتي هايپارهتخته با كه بسا اما. باشد يارشان بخت است ممكن. روند مي
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Summery: 
   Incompatibility and discord which derive from murder and shedding blood are mischievous 

behaviors among family members. The important matter that attracts your attention in this article is 
fratricide. In this article the compiler has considered a summery of fratricides in shahnameh and what 
caused one brother to kill another brother. The motives of murders was expressed and it was also 
shown why some peaple killed their brothers. The method of murder was explained and was 
mentioned how Iraj was killed by his brothers how Rostam was killed by Shaghad and how Aghrirath 
was killed by Afrasiab?  

  The factors of bottle between Gao and Talhad and between Iskomdar (Alexander) and Dara and 
Shirouye's motive to kill all his brothers were Considered . These stories remind us of the legends of 
Jam and Sepitoor, Oziris and Seth, Nomitoor a Amolious, Zigourd and hise brothers, and historic 
stories of Habil and Ghabil, Yosef and his brothers, Bardia and kambojia, Daryoush and Sekidianous 
and Ersitis, Kouroush and Ardeshir, Tamochin and Baktor, Jaji and Joghtai, Takodar and Ghonghertai, 
Soltan Hossein and Soltan Hassan, and also the story of those brothers who were willing to kill their 
brothers but after overcoming their brothers showed mercy to them or the brother died before or after 
the fight such as the story of Bahram and Gardoi, Gao abd Talhand, Almalek Kamel Almalek Ashraf, 
Nasr and Ismail, and Shah Shja and Shah Mahmood.  

The Stories of Shahnameh, the legends and history were compared and the similarities and 
differences of these stories were mentioned.  
Key Terms: brother-fratricide-murder-envy-hatred- well-battle.  

 


