
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  شنـاختي ــرفانـي و اسطـورهفصـلنامة ادبيات ع
  )80تا  43از صفحه ( 95 بهارـ  42 ـ ش 12س 

  

  برادركشي هاي هرطوهاي مشترك در اس مايه نقشبررسي 

  
  حسيني امير جهادي سيددكتر 

 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  دهيچك

اي به درازاي عمر بشر دارد و  بقهالگوهايي است كه سا برادرآزاري و برادركشي در شمار كهن
الگو، حس  در اين كهن. گردد هاي مربوط به آغاز آفرينش بازمي پيشينه آن به اديان و اسطوره

رقابت و حسادت ميان برادران به علل گوناگوني ازجمله توجه بيش از حد پدر به يك برادر، 
اي با مضمون  هاي اسطوره نداستا. شود يا دستيابي او به يك موقعيت ممتاز برانگيخته مي

مقايسة اين آثار وجوه اشتراك و شباهت آنها را . شود برادركشي در آثار ملل مختلف ديده مي
هاي مشابهي دارند كه در اغلب  ويژه ها نقش داستاناين دهد كه بيشتر  كند و نشان مي آشكار مي

هاي تاريخي است كه آن هم  يگونة ديگر برادركشي، برادركش. اند نمود يافته مرتبطهاي  اسطوره
پژوهش حاضر در پي . از اعصار كهن در تاريخ و ادب ملل گوناگون به وقوع پيوسته است

هاي ملل مختلف در چه اشكالي  پاسخ به اين پرسش است كه مضمون برادركشي در اسطوره
 هاي تحليلي، ابتدا نمونه -نمود يافته است؟ براي پاسخ به اين پرسش، با روش توصيفي

ايم و سپس به بيان  هاي گوناگون را ذكر كرده هاي سرزمين برادركشي در اسطوره الگوي كهن
لحاظ ساختاري تحليل  ايم و آنها را به ها پرداخته هاي مشترك در بين اين اسطوره مايه نقش
  .ايم كرده

  
  .هاي مشترك مايه ها، نقش الگو، برادركشي، مقايسه اسطوره اسطوره، كهن :ها واژه كليد

  
  20/07/1394: مقاله افتيدر خيتار
  23/12/1394: مقاله رشيپذ خيتار

Email: jahadi@uk.ac.ir 
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   مقدمه
توان  مي. است ها الگو يا كهن ها نمونه ندة كهنگيرضمير ناخودآگاه جمعي دربر

را از  آنهاانسان  كه اند امواج درياي ژرف ناخودآگاه جمعيالگوها  گفت كهن
اه جمعي محتويات ناخودآگالگو  كهنه قول يونگ، ب. ر داردبه يادگا خود نياكان

يك ايدة انتزاعي است و  الگو كهن. است و از گذشته به ما ارث رسيده است
توان گفت كه مختصه بارز مشترك بين گروهي از امور و اشيا و موجودات  مي

ملت قوم يا آنها نمادهاي گاه جهانشمولي هستند كه به ) 342: 1380شميسا (. است
ند و در هستمفاهيمي جهاني  الگوها كهنبرخي از . اي اختصاص ندارند ويژه

اجتماعي پديد  –هاي دور از هم، بدون هيچ تأثير متقابل تاريخي  سرزمين
 ؛اند شده شده و تجربه چون احساسي زيسته ؛ولي بني مشترك دارند  اند، آمده

  ) 51: 1387پور  اسماعيل(
نمونه  هاي انسان نخستين را تصويري از كهن ها و آيين انهها، افس يونگ همه اسطوره«

واسطه به  ها بي نمونه كهن. اند روان انسان در روزگار باستانكنندة  پندارد كه متعادل مي
توان گفت كه  درواقع، مي. ... گردد شود و هميشه تكرار مي هاي آدمي آموخته مي نسل
 )52: همان(» .رسد يها از نسلي به نسل ديگر به ارث م نمونه كهن

است كه در  مهمي يهاالگو كهنيكي از الگوي برادرآزاري و برادركشي  كهن
برادركشي در شمار . گر شده است هاي مختلف جلوه هاي اقوام و سرزمين اسطوره

اي است كه نوميدي و خشم را در روان انسان  گونه رويدادهاي شوم و تراژدي
به  ،بدين معنا كه از يك طرف ؛سويه دارددوح استعمالي اين اصطال. انگيزد برمي

 ،گردد كه برادر خويش را بكشد و در سوية ديگر عمل فردي اطالق مي
آن درگيري،  تماعي و اغلب جنگي است كه در طييك پديدة اج دهنده نشان

   )673: 1995كالينز ( .شوند اعضاي يك جامعه كشته مي
هايي خاص است كه حس  زهماية درگيري دو برادر اغلب مسبوق به انگي بن

ور  شود كه فرد كينه و سبب مي زدانگي ميحسادت در برادران يا برادر ديگر را بر
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. را از سر راه بردارد شو برادر دست به كار شوداحقاق حق خود شخصاً  براي
چراكه از همان آغاز  ؛نوعي ريشه در ناخودآگاه جمعي بشر دارد الگو به اين كهن

ويژگي  يكيم و هست رو هايه در داستان هابيل و قابيل روبم با اين بن ،خلقت
: 1377گورين (» .ماهيتاً جمعي و مشترك هستند«كه اين است الگوها  كهناساطير و 

اين نمادها معاني يكساني يا بسيار « ، استعاره و واقعيتبه قول ويل رايت در  )173
: همان( ».دربردارنداي از بشريت و اگرنه همه آن،  مشابهي را براي بخش عمده

174(  
 اهايي مشابه و ب هاي اساطيري بسياري از ملل به شيوه در داستان برادركشي

جو به عللي چون  برادران كينه .هايي تقريباً يكسان صورت گرفته است انگيزه
، اعتراض در به يكي از برادران رقابت، حسدورزي، توجه بيش از حد پدر

مند و مورد توجه را چونان مانعي بر سر راه  ادرِ بهرهبر... گيري از امتيازات و بهره
مايه در اساطير  اين بن. دارندرا از ميان بر او اند كوشيدهپيشرفت خود يافته و 

هاي فريدون و برادرانش، ايرج و برادران، رستم و شغاد،  در داستان هم يايران
وي برادركشي الگ كهن. كيخسرو و فرود نمود يافته استو افراسياب و اغريرث، 

مانوي در داستان زروان  هاي هرطودر داستان ترتيه ودايي و در اس ،در اساطير هند
هاي سامي چون هابيل و قابيل  در داستان الگو كهنجلوة ديگر اين . مشهود است

در اساطير ژاپن، در داستان آن هاي ديگر  و داستان حضرت يوسف و نمونه
و در اساطير يونان و روم در  ،ازيريس يوريتومو، در اساطير مصر در داستان

  . نيسس و اتئوكلس و رومولوس و رمئوس قابل مالحظه است هاي پولي داستان
؛ گيرند كشي قرار ميهمگي در گونة اساطيري برادر ي كه ذكر شد،هاي داستان

هايي  برادركشي ن شقّ دومي نيز در نظر گرفت و آنتوا الگو مي براي اين كهن البته
نظير داستان  ؛اند داده رخفيت تاريخي داشته و در تاريخ ملل گوناگون است كه كي

   .... كمبوجيه و برديا، شيرويه و برادران، امين و مأمون، محمد و مسعود غزنوي و
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 الگوي كهنهدف پژوهش حاضر بررسي و مطالعة تحليلي و تطبيقي 
تحليل  ،به هريكهاي مربوط  ذكر داستان ،آزاري و برادركشي در اساطير ملل برادر

وجوه شباهت و  آشكار كردن و ،هاي مزبور هاي داستان ويژه ساختاري و بيان نقش
رو، از ورود به گونه دوم خودداري و به توضيحات  از اين است؛ آنهاافتراق 

 –روش پژوهش تحليلي . مختصري در خصوص اين گونه بسنده خواهيم كرد
يان ذكر است كه تاكنون نيز شا در خصوص پيشينة پژوهش .است توصيفي

توان برخي مقاالت  اي با موضوع مورد بحث نگاشته نشده است، اما مي مقاله
شاهنامه و اسطورة «جمله مقالة از ؛را نام برد حاضر مرتبط با موضوع مقاله

نمايي از : برادركشي مقدس«و مقالة  )1387( نوشتة اميركاوس باالزاده» برادركشي
اصغر  بهزاد قادري و علي از» مرد و دريا سفنديار و پيرها در رستم و ا همانندي

  .)1386( رحيمي
  

 الگوي برادركشي در اساطير هاي كهن نمونه

 برادركشي در اساطير ايران

 فريدون، برمايون و كتايون - الف

ديده  داستان فريدون و دو برادر او در ينخستين نمونه برادركشي در اساطير ايران
زاد كه كين جم   از اسفيان پرگاو فريدون« :است ن آمدهچني بندهشدر . شود مي

» .تر بود فرهفريدون از ايشان پر. اند برمايون و كتايون) او(يگر دفرزندان . خواست
كاوه آهنگر پس از آگاهي از ) 194: 1ج  ،1377 ها يشت :ك.؛ نيز ر150: 1390دادگي (

فريدون . گيرد بر عهده مياو را سپاه  فرماندهيپيوندد و  وجود فريدون به او مي
بر او حسد  كهبرادران  ،در راه .دشو مقابله با ضحاك ميخود راهي  با سپاه

 .كنند كنند و سنگي از باالي كوه به طرف او پرتاب مي قصد كشتن او مي اند، برده
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د و با نيروي ايزدي سنگ را وش ميبيدار  است، فريدون كه در دامنه كوه خفته
. آورد به روي خود نمي ،شود آگاه مي اآنكه از ماجر جودو با .كند متوقف مي

و  زدگري ميمدد افسون، از مرگ  پهلوان به ،در اين داستان) 579: 1383عفيفي (
  .يابد نجات مي

ر اساطير د .است ودانوعي برابر با تريته در  به ،نقش فريدون در اساطير ايران
هر دو شخصيت اعمال و ، رندايران و هند كه البته ريشه و خاستگاهي مشترك دا

چشم  سر شش اژدهاي سه«تريته نيز  ؛كنند بيش مشابه ايفا ميكما 1هايي ويژه نقش
اين  ،در ايران. كنندة سومة مقدس و نوشندة آن است فراهم... كند و  را نابود مي

ثريته كه شفابخش است : دهد خدا كارِ خويش را در دو نقش و با دو نام انجام مي
  ) 109: 1383هينلز ( ».كه هيوالكش است) فريدون(زندة هوم و ثريتونه سا و فراهم

  . شكل خاصي موجود است نيز به وداداستان فريدون در 
چون ترتية ودايي پهلوان است و فريدون نيز سه برادر دارد و خود، سومين ايشان «

يي كنند و او به ياري افسونگر رها است و دو برادر بزرگتر قصد كشتن او را مي
ها، ادبيات دورة بعد از وداها، از ترتيه و دو برادرش سخن  در براهمنه...  .يابد مي
افكنند،  رود و اينكه دو برادر قصد نابود كردن وي را دارند و او را به چاهي مي مي

  )168: 1379دوست  واحد(» .رهد ولي سرانجام، ترتيه از مرگ مي
  

  ايرج، سلم و تور -ب

داستان اين سه  .ايريچ و توچ و) سلم(سرم  :دينآ ميوجود  هاز فريدون سه پسر ب
عربي و  يو كتب تاريخ شاهنامهدر  در ميان آنهاپسر و تقسيم كردن ممالك 

 .از قلمرو سلطنت اين سه پسر نيز ياد شده است اوستادر  .فارسي معروف است

                                                        

1. Function  
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 ،بنابر آنچه در كتب ما مسطور است آمده است 143يشت در فقره  در فروردين
 .اند خاك و قلمرو سلطنت خويش دادهه سلم و تور و ايرج اسامي خود را ب

گاه  چون فريدون كشور را بخش كرد، سلم و تور آن«) 194: 1، ج1377 ها يشت(
اندر همان . را از ميان بردند ]او[فرزندان و نسل  ]بسياري از [.ايرج را كشتند

از  نقلبه ، 184: 1375 بهار( ؛»منوچهر زاده شد و كين ايرج را خواست ،هزاره
به  ،در داستان ايرج، فرزند فريدون شاهنامهاولين نمايش برادركشي در « )بندهش

دي رّزم( ».قرار گرفته است ،سلم و تور ،خورد كه مورد حسد برادرانش چشم مي
 جهان ميان فرزندان باعث برانگيخته شدنفريدون با بخش كردن  )508-509: 1382

ممالك را پدر ناعادالنه  ،چراكه از ديد سلم و تور ؛شود رج ميحسادت برادران اي
  :كرده استتقسيم 

  نخستين به سلم اندرون بنگريد
  زمين دگر تور را داد توران

  از اين دو نيابت به ايرج رسيد
  بدو داد كو را سزا بود تاج

  

...و را سزيدا همي روم و خاور مر    
...ورا كرد ساالر تركان و چين  

...شهر ايران گزيد مرو را پدر  
 همان تيغ و مهر و همان تخت عاج

)107: 1ج ،1389فردوسي (  

  : شود خاطر مي به دنبال اين رفتار پدر، سلم آزرده
  بجنبيد مر سلم را دل ز جاي
  دلش گشت غرقه به آز اندرون
  نبودش پسنديده بخش پدر

  

تر شد به آيين و راي دگرگونه    
 پرانديشه بنشست با رهنمون

ش به كهتر پسر تخت زركه داد  
)108: همان(  

  : سازد ميخبر با و برادر را از رنجش خويش كند ميپيكي به نزد تور گسيل و 
  بدين بخشش اندر مرا پاي نيست

  
 به مغز پدرت اندرون راي نيست  

)109: همان(  
  :ورزد نسبت به ايرج كين مي گذارد و او هم تأثير مي تورسخنان سلم بر 
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  د تور دليرچو اين راز بشني
  كه ما را به گاه جواني پدر

  ست اين خود نشانده به دستا درختي

...گاه چون تند شير برآشفت بر    
 برين گونه بفريفت اي دادگر
 كجا آب او خون و بارش كبست

)109: 1ج ،1389فردوسي (  
كه ايرج را بر كنار خواهند  از او ميو برند  ميپدر گاليه نزد سلم و تور نخست 

  :كند
  ستي جز از كژي و كاستينج

  ايا دادگر شهريار زمين
  بها اگر تاج از آن تارك بي

  وگرنه سواران تركان و چين
  فراز آورم لشكري گرزدار

  

...نكردي به بخش اندرون راستي    
 برين داد هرگز مباد آفرين

...شود دور يابد جهان زو رها  
 هم از روم گردان جوينده كين
 از ايران و ايرج برآرم دمار

)111: همان(    
  : كشند جو ايرج را مي برادران كينه ،و در پايان

  يكي خنجر از موزه بيرون كشيد
  بدان تيز زهرآبگون خنجرش
  فرود آمد از پاي سرو سهي
  دوان خون از آن چهره ارغوان

  

 سراپاي او چادر خون كشيد  
كرد چاك آن كياني برش همي  

 گسست آن كمرگاه شاهنشهي
جوان شد آن نامور شهريار  

)121: همان(    

به  است،دختري از نژاد ايرج  كه فرزند ساليان بسيار پس از مرگ ايرج، منوچهر
  :بندد خواهي ايرج كمر مي كين

  درختي كه از كين ايرج برست
  

  پدر بخواهيم از او كين فرخ
  

 به خون بار و برگش بخواهيم شست  
)132 :همان(      

كنم پادشاهيش زير و زبر   
)140: همان(  

  :ستاند تور و پس از آن سلم، انتقام ايرج را مي كشتنبا  ،و در نهايت
 نبد تور را از دو رويه گذر    گاه سر برآورد شاه از كمين
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  دمان از پس اندر منوچهر شاه 
  يكي نيزه انداخت بر پشت اوي

  تن باز كرد سرش را همانگه ز
  

خواه رسيد اندر آن نامور كينه  
اوينگونسار شد خنجر از مشت   

 دد و دام را از تنش ساز كرد
)143: 1ج ،1389فردوسي (  

  گوي و همي تاخت اسپ اندرين گفت
  يكي تيغ زد بر سر و گردنش

  سرش برداشتند بفرمود تا
    

 يكايك به تنگي رسيد اندر اوي  
تنش به دو نيم شد خسرواني  

 به نيزه به ابر اندر افراشتند
)151: همان(  

  :دهد  مژدة پيروزي بر دو برادر ناجوانمرد را به نيا ميداستان، منوچهر  در پايان
  سرانشان بريدم به شمشير كين

  
 بشستم به پوالد روي زمين  

)154: همان(  
جمله از ؛اشاره شده استبه اين قصه هاي ديگر پهلوي نيز  در بعضي از كتاب

ن با داستا ،ايادگار جاماسبيگدر . فروردين روز خرداد ماهو  دينكردو  بندهشدر 
فريدون سه پسر خويش را  ،بنابر روايت اين كتاب. تفصيل بيشتري آمده است

قسمت كند و از  گويد كه قصد دارد جهان را ميان آنها ميخواند و به آنان  ميفرا
ثروتمندي «سلم . بخواهند ، از اواستتا آنچه به نظرشان بهتر  خواهد مييك هر

داد و «ه كيان داشت، و ايرج چون فرّ ،»نيرومندي«) تور در فارسي= (، توز »بسيار
و  نهد ميو بر سر ايرج دارد  ميبر فريدون ديهيم از سرپس  .كند طلب مي» دين
گونه  سلم و تور چون آن» .دنشست فرة من بر سر ايرج تا صبح فرشگر«: گويد مي
انديشي  چاره» !؟كرد ،پدر ما ،اين چه بود كه فريدون«كه  گويند مي ،بينند مي
پس از اينكه فريدون  )115-114: 1364 مينوي خرد(. كشند ميرا  و ايرجد كنن مي

و  برند ميتور بر ايرج حسد  ، سلم وكند ميكشور را ميان سه پسر خويش تقسيم 
و از نسل او كسي را جز دختري به نام وزگ يا گوزگ باقي  كشند مياو را 

سل او منوچهر زاده پرورد و از ن ميفريدون اين دختر را پنهاني . گذارند نمي
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د و به قصاص خون نياي خويش، سلم و تور يآ مي به ايرانشهر منوچهر. دوش مي
  )128 :1364مينوي خرد (. كشد ميرا 
  

  افراسياب و اغريرث -ج

برادر  ،ته شدن اغريرثكشي در اساطير ايران، داستان كشهاي برادر از ديگر داستان
  . رسيوز استافراسياب و گ

يشت فقرة  در مزديسنا از نيكان شمرده شده و در فروردين ،رشبرخالف دو براد«
ستوده شده ... فروهر پاكش در رديف ناموراني مانند جم و فريدون و اشنر و 131
محبت  ،افراسياب است اغريرث با اينكه برادر پادشاه توران و سپهبد شاه. است

زيرا كه او  ؛ته شدبه فرمان افراسياب كش ،مخصوصي به ايران داشته و به همين جرم
 ،)پادشاه(پسر و جانشين منوچهر  ،ناموران ايران را كه پس از شكست يافتن نوذر

 -257: 2، ج1377 ها يشت( ».آزاد ساخت ،از بند رهانيده ،گرفتار تورانيان شده بودند
258(  

  : آمده است 21در فقره  ويك سيدر فصل  بندهشدر 
هر را با لشكرش در پدشخوار اسير نمود و وقتي كه افراسياب و پادشاه ايران منوچ«

اغريرث از خداوند درخواست نمود كه  ،سبب ويراني و قحطي در ميان ايرانيان شد
حاجتش نيز برآورده شد و . وي را به نجات دادن لشكريان و دليران ايران موفق سازد

 .شتاغريرث را ك ،فراسياو از اين كار برآشفته .ايرانيان توسط او رهايي يافتند
همان، ( ؛»شاه او داد موسوم به گوپت  هب پسريخداوند در پاداش عمل نيك اغريرث 

  )209: 1ج
و سوشيانت را  خيزند برمياغريرث در شمار جاوداناني است كه در روز واپسين 

  )1ح ،349: 2ج همان،(. در كار نو نمودن جهان ياري خواهند كرد
ياد شده  ،رسيوزاغريرث و گ ،شدر داستان افراسياب از دو برادر شاهنامهدر 
خواه افراسياب، به جرم خواهشگري و ياري رساندن به  برادر نيك ،اغريرث .است
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ايرانيان در زمان جنگ افراسياب و منوچهر و نوذر، به فرمان برادر سنگدل كشته 
 شاهنامهو  ،ادبيات مزديسنا ،اوستااغريرث در  ،بينيم گونه كه مي همان. دوش مي

  :دس يافته استاي مق چهره
  پس آن بستگان را كشيدند خوار
  پس اغريرت آمد به خواهشگري
  سزد گر نباشد به جانشان گزند

  

 به جان خواستند آنگهي زينهار  
...بياراست با نامور داوري  

 سپاري هميدون به منشان به بند
)316-315: 1ج ،1389فردوسي (   

  : كشد را مي اوو  بديا ميمنشي اغريرث آگاهي  افراسياب از نيكسرانجام، 
  چو اغريرث آمد از آمل به ري
  بفرمود كين چيست كانگيختي
  بفرمودمت كين بدان را بكش
  چنين داد پاسخ به افراسياب

  رس ت آيد به بد دست هرآنگه كه
  سپهبد برآشفت چون پيل مست

  دو نيم كرد  هميان برادر ب
  

يافت كي  كردار او آگهي ز    
 كه با شهد حنظل برآميختي

...كه جاي خرد نيست و هنگام هش  
 كه لختي ببايد همان شرم و آب

..يزدان بترس و مكن بد به كس ز  
 به پاسخ به شمشير يازيد دست

وفا ناهشيوار مرد چنان بي  
)322-321: همان(  

  

  كيخسرو و فرود  - د

ديده داستان كيخسرو و فرود  در شاهنامهيكي ديگر از مصاديق برادركشي در 
رو  هاگرچه با گونة مستقيم و آشكاري از برداركشي روب ،ين داستاندر ا. شود مي

با كيخسرو . بينيم را ميالگوي رشك و حسادت برادران  نيستيم، باز همان كهن
آيد و  آنكه از بزرگان، جاودانان و مقدسان آيين زرتشت به شمار مي وجود
ادر خويش، گاه كه از وجود بر ست، آناگيرندة كين سياوش و اغريرث  انتقام
د؛ شو ميدر وجودش برانگيخته  اوشود، حس رقابت نسبت به  آگاه مي ،فرود
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 ،در اين داستان. پندارد كيخسرو هم شايد برادر را مانع و رقيبي در راه سلطنت مي
گمارد و از طرفي وي را برحذر  مي كيخسرو، طوس نابخرد را به فرماندهي لشكر

   :روددارد از اينكه از راه كالت ب مي
  گونه مكن گذر بر كالت ايچ

  پسر بودش از دخت پيران يكي
  برادر به من نيز ماننده بود

  ست و با مادرست كنون در كالت
  نداند از ايران كسي را به نام
  به راه بيابان ببايد شدن

  

...كز آن ره روي خام گردد سخن    
...كه پيدا نبود از پدر اندكي  

 جوان بود و همزاد و فرخنده بود
ار و با فرّ و با لشكرستجهاند  

...از آن سو نبايد كشيدن لگام  
|نه نيكو بود راه شيران زدن  

)29: 3، ج1389فردوسي (  
د و اين خود عاملي است كه به ماجرا دامن سر به بيابان مي ديگر چراكه راه

 اومرگ منجر به تفاهم شاهزادة جوان،  لجاجت طوس و سوء ،نهايتدر .زند مي
  :خورد رقم مي) كيخسرو( سپاه برادر به دستالبته  د و اين مرگشو مي

  عنان را بپيچيد و تنها برفت
  چو رهام و بيژن كمين ساختند
  فرود جوان ترگ بيژن بديد
  چو رهام گرد اندرآمد به پشت
  بزد بر سر سفت آن مرد شير

  ز دوش بازو ش جدا گشت كه چنان
  

شتابيد تفت ز باال سوي دز    
...تاختند فراز و نشيبش همي  

 بزد دست و گرز از ميان بركشيد
 خروشان يكي تيغ هندي به مشت
 فروماند از كار مرد دلير

زد خروش تاخت اسپ و همي همي  
)55: همان(  

  :كشد مي را خويشتن ،در سوگ فرزند ،در پايان اين داستان، جريره، مادر فرود
  بشد با پرستندگان مادرش
  بيامد به بالين فرخ فرود

  پسر برنهاد دو رخ را به روي
  

...گرفتند پوشيدگان در برش    
جامه او يكي دشنه بود بر  

 شكم بردريد از برش جان بداد
)57-56: همان(  
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  رستم و شغاد - ه

البته با خويشكاري مهم  ؛يمهست الگوي برادركشي مواجه در اين داستان نيز با كهن
وسي در همان آغاز فرد .اند شده  ها كه برادران از دو مادر زاده قبيل داستاناين 
  : دكن مي ينسب دون شغاد را يادآور ،گفتار

  كنيزك پسر زاد روزي يكي
  

 كه از ماه پيدا نبود اندكي  
)441: 5، ج1389فردوسي (  

  : برند ميپي  مشبه طالع شو او، پس از تولد
  چهره به مردي رسد چو اين خوب

  كند تخمه سام نيرم تباه
  همه سيستان زو شود پرخروش

  

ه دليري و گردي رسدبه گا    
 شكست اندر آيد بدين دستگاه
 همه شهر ايران برآيد به جوش

)442: همان(  
د و با وش ميبه دربار شاه كابل گسيل  ،شود ني برومند ميآنگاه كه شغاد جوا

و رستم مالحظة برادر  استگزار خاندان رستم  كابل باج .دكن دخترش ازدواج مي
 ،گردد و پس از آن بسيار شغاد و شاه كابل مي موجب كينههمين امر  .كند ميرا ن

  :كشاند ميبرادر را به كابل  ،نيرنگتوسل به شغاد با 
  كه ما نام او از جهان كم كنيم
  تو نخجيرگاهي نگه كن به راه
  بر اندازه رستم و رخش ساز

  

...ر نم كنيمدل و ديده زال پ    
يرگاهبكن چاه چندي به نخج  

هاي دراز به بن درنشان تيغ  
)444: همان(  

برادر  زواره، پس از آن،. كشد اندازد و او را مي مي دامبه ن و رستم را در چاه كي
  :كند را نيز در دام حقد و حسد قرباني مي خويش،ديگر 

  دل رستم از رخش شد پر ز خشم
  يكي تازيانه برآورد نرم
  چن او تنگ شد در ميان دو چاه
  دو پايش فروشد به يك چاهسار

 زمانش خرد را بپوشيد چشم  
دل رخش را كرد گرم بزد نيك  

جست راه ز چنگ زمانه همي  
جاي آويزش و كارزار نبد  
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  ربه و تيغ تيزبن چاه پر ح
  بدريد پهلوي رخش سترگ

  

 نبد جاي مردي و راه گريز
 بر و پاي آن پهلوان بزرگ

)452: 5، ج1389فردوسي (  
يش از جان دادن نكته قابل توجه در خصوص اين داستان آن است كه رستم پ

  :زند دست مي اوخواهي از  به كين ،و با نيرنگ بدفري مياي برادر را  بهانه اب
  شغاد آمد آن چرخ را بركشيد
  تهمتن به سختي كمان برگرفت

  تيرش بترسيد سخت برادر ز
  چو رستم چنان ديد بفراخت دست
  درخت و برادر به هم بر بدوخت

  

...بارش اندر كشيد به زه كرد و يك    
دان خستگي پيچش اندر گرفتب  

...بيامد سپر كرد تن را درخت  
 چنان خسته از تير بگشاد شست
 به هنگام رفتن دلش برفروخت

)455 -454: همان(  
جان  پردازد و بعد ميپس از كشته شدن شغاد، رستم با خشنودي به نيايش 

  :دهد مي
  مرا زور دادي كه از مرگ پيش
  بگفت اين و جانش برآمد ز تن

  

وفا خواستم كينِ خويش ن بيازي    
 برو زار و گريان شدند انجمن

)455 :همان(  
شاه كابل و  و ديآ مي به كابل  ،بين او پور جهان ،پس از مرگ رستم، فرامرز

  : كشد خواهي پدر مي نزديكان او را به كين
 سپه را همه سوي هامون گذاشت    فرامرز چون سوگ رستم بداشت

)461: همان(  
 

  ارمايه سپاهفرامرز با خو
  گرد سواران هوا تار شد ز

  خون تن مهتر كابلي پر ز
  دست برد بدخواه را بسته همي

  پشت سپهبد زهي بركشيد ز

گاه بزد خويشتن تيز بر قلب    
...سپهدار كاول گرفتار شد  
...فكنده به صندوق پيل اندرون  

پرست خويشان او نيز چل بت ز  
ان و پي آمد پديدچنان كاستخو  
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  چهل خويش او را بر آتش نهاد
  

آنجا دگر رفت سوي شغاد وز  
)463-462: 5، ج1389فردوسي (  

  :نشيند كردار جريره به رثا و سوگ فرزند مي پس از مرگ رستم، رودابه به
  خوردن يكي هفته تن بازداشت ز
  

 كه با جان رستم به دل راز داشت  
)464: همان(  

  

  در اساطير مانوي برادركشي 

   داناسطورة زروان و فرزن

كند تا مگر  سال قرباني ميبراي هزار ،وانرز ،خداي بزرگ«در اين داستان 
كسي كه آسمان و  ؛فرزندي كه بايد نامش اهرمزد باشد ؛صاحب فرزندي شود

طور  رود و اين كند، به فكر فرومي سال كه قرباني ميبعد از هزار. زمين را بيافريند
آيا صاحب  است؟ اي داشته نم، فايدهك ها كه تقديم مي آيا اين قرباني«: گويد مي

  )104: 1387زنر ( »»كوشم؟ فرزندي به نام اهرمزد خواهم شد، يا كه بيهوده مي
 :آيد از اين شك دو فرزند در وي پديد مي ،پس از ترديد كردن و به شك افتادن«

زروان بر آن  ،بدين روايت. ها است و اهريمن حاصل شك دادن اورمزد حاصل قرباني
شود و چنين است كه  هرياري زمين را به فرزندي دهد كه زودتر زاده ميشد كه ش

هزار سال به  نُهوان شهرياري جهان را براي رو ز... شكافد  اهريمن سينه مادر را مي
: 1383هنيلز (» .سپارد مزدا مي هزار سال براي هميشه به اهوره نُهاهريمن و پس از 

149 (  
اهريمن بطن  .كند آگاه ميرا از نيت پدر ريمن اهورامزدا، اه ،در همان بطن مادر

مدتي اختيار جهان مادي را  ،شود و بنا به عهد پدر ، خارج ميدشكاف ميوان را رز
براي اين اسطوره ريشة زرتشتي و پارسي  در برخي روايات نيز. گيرد دست مي به

  . ذكر شده است
گاه كه هيچ  آن مغان گويند: است آورده مذاهب نقصرساله  ازنيك دوكوبت در«

، در مدت هزارسال. وان وجود داشترتنها موجودي به نام ز... چيز وجود نداشت
بعد از ... ها داد تا از او پسري به وجود آيد و او را اورمزد بنامد زروان فديه 
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چون ... اهريمن در شكم او پيدا شد ،در آن حال.... به شك افتاد و ... هزارسال 
هركدام  ،گفت از دو پسر كه در شكم من است ،ي يافتزروان از اين حال آگاه

چون اورمزد از انديشه پدر . پادشاه جهان خواهد بود ،زودتر خود را به من نماياند
وان چنين ررا باخبر ساخت و بدو گفت پدر ما ز ،اهريمن ،برادر خود ،آگاهي يافت

» .زد پدر رفتوان را شكافت و نرشكم ز ،اهريمن چون اين بشنيد... انديشيده است
  )542: 1383عفيفي (

  
  در اساطير هندي كشي برادر

  تريته ودايي و برادران 

معموالً  وداكه نامش در  است يكي از خدايان دورة ودائي) سوم، سومين( 1ترتيه
اير ديوان در ها، وايو و اندرا آمده و مثل توشتري با وريترا و س همراه با ماروت

فشارندة سوماي بهشتي يا آسماني  ،اوستايه در مانند آثو[او. جنگ و جدال است
 به دستبه ماجراي گرفتاري ترتيه  ودا ريگدر  )1، ح154: 1372 ودا ريگ(. است

ها  زنان رقيب از هرسو، دنده سان هب«: شده استبه صورت گذرا اشاره برادرانش 
 مرا كه ؛بلعند هاي گزنده مرا مي رنج» شت كرتو«اي . فشارند مرا به سختي مي

: همان( )1(.هاي بافنده را ببلعند هايي كه نخ مانند موش ،سرايندة ستايش تو هستم
500(  

ترتيه در اساطير دورة هند و ايراني نام آيد كه خدايي با  برميچنين از ادبيات ودايي «
بنا به . از آب آفريده بود» آگني«وي سومين برادري است كه . وجود داشته است

به چاهي رسيدند و ترتيه از  ،رفتند و چون تشنه شدند اباني ميروايتي، سه برادر در بي
 ،اما دو برادر براي آنكه مايملك او را به دست آورند ،چاه آب كشيد و به برادران داد

ترتيه به . اي را بر در چاه نهادند و از آنجا رفتند او را به چاه افكندند و چرخ گردونه
خداي ودايي در  همين ...ا از چاه رها ساختنداو ر ،و آنان كرد درگاه خدايان نيايش

                                                        

1. Trita 
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شود كه سومين مردي است كه هئومه را  ظاهر مي» ثريته«، يك بار به صورت اوستا
ولي فريدون  ،نشاني از ثريته نيست ،شاهنامهدر  و در ادبيات فارسي ... .فشرده است

ن را از ميان كوشند فريدو دو برادر دارد و آن دو برادر در راه بازگشت به ايران مي
  )48: 1379دوست  واحد( ».ببرند

ي است يبخشندة ودا از خدايان دالور و بركت يه آتييهترتبه گفته مهرداد بهار، 
به نبرد با اژدها ، او نيز چون ايندره .كه از اين جهات بسيار شبيه ايندره است

  . هاي ترتيه نيز يكي افشردن سومه است از خويشكاري. پردازد مي
شود  ترتيه برادر سوم از سه برادر دانسته مي ،هاي بعدي هندي ها و افسانه رهدر اسطو«

 ودا ريگنيز در  ،dvita ،نام برادر دوم. افكنند كه دو برادر ديگر او را به چاه آبي مي
 .ي نداردگردد و مقام خداي ظاهر مي اوستانام ترتيه به صورت ثريته در . شود ظاهر مي

به  اوستابه صورت آثويه درآمده و اعمال پهلواني او در  وستاالقب ودائي او آپثيه در 
حتي افسانة هندي سه برادر را كه كهتر  و نسبت داده شده است) فريدون(تئونه  ثرئه

ديد و نيز  ،ايرج و سلم و تور ،توان در داستان فرزندان فريدون ايشان ترتيه است، مي
  )475-474: 1375بهار ( ».شود مي اشاراتي بدان در داستان زندگي خود فريدون ديده

  
  در اساطير مصر برادركشي 

  تسازيريس و 

خوار  گوياي آن است كه مردمان آغازين وحشي و آدماي مصري  روايات افسانه
و نيز  اوزيريس به آنان كيفيت تغذيه، كشت و زرع غالت و تاك تا اينكه .بودند

هاي بسيار  سال ،ها روايت اينمطابق با اوزيريس . داد راه و رسم شهروندي را ياد
 ،ي كرد و هنگامي كه مصر متمدن شدآميز فرمانرواي ستيز و با اقتداري صلح بي

همسر ، براي آموزش تمدن به ديگر مردمان جهان به سفر پرداخت و ايزيس
سرانجام اوزيريس از سفر بازگشت و ست  .السلطنه خود قرار داد را نايب ،خويش

ي ديگر بر آن شد كه جو دو فتنه و اتيوپي، و هفتاد شهبانوي 1،به ياري عاسو
                                                        

1. Aso 
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اوزيريس در هفدهمين روز ماه حتحور  .راه خود بردارد اوزيريس را از سر
ي خويش به دام ست وهشتمين سال فرمانرواي و بيست )مهر اواخر ماه شهريور يا(

س ايون(. دوي را به آب نيل افكن ،از هم گسيخته ش راو ياران او افتاد و ست تن
ست برادر ازيريس و ايزيس همسر ازيريس كه شود ذكر است الزم ) 77-78: 1375
د، در مصر شده بوفتح جهان آن روز عازم  همسرشچون  كهايزيس،  .است

منتظر روايي كرد و خردمندانه فرمان ،در اين مدت. بازماند و جانشين او شد
 ،ر سنگدلشازيريس به دست براد از كشته شدنهنگامي كه . شدبازگشت او 

گيسوانش را بريد، جامه بردريد و . شد، سخت منقلب گشت باخبر ،ست
آيين را در آن  ازيريس نيك ،گران كه توطئه تافشتدرنگ به بازجست صندوقي  بي

  )40- 39: 1382ويو ( .پنهان كرده و به رود نيل افكنده بودند
 سرانجام تجسم روح شر گشت و در ،برادر شرور ازيريس ،ست يا سوتخ

كه به  ست .او فرزند گب و نوت بود. تعارض جاودانه با روح نيك قرار گرفت
پنهاني براي به دست آوردن تخت شاهي  طور برد، به تر رشك مي برادر بزرگ

هاي بزرگي در ممفيس به هنگام  ، جشنازيريسبراي ربودن  و چيد توطئه مي
 دو تن و فتادنخست از همكاري هوي . كردبازگشت ازيريس به سلطنت برگزار 

خواند و در آن پس برادرش را به جشني فراس .خود اطمينان يافت انهمدست از
انگيز بياورند و گفت كه هركه قامتش درست  دستور داد صندوقي شگفت ،جشن

 گمانازيريس كه . اندازه اين صندوق باشد، صندوق بدو تعلق خواهد گرفتبه 
گران  توطئه .وق دراز كشيدكرد اين كار تنها يك سرگرمي است، در صند مي
سپس آن را . كوب كردند در صندوق را نهاده، آن را محكم بستند و ميخدرنگ  بي

 نيز در اين داستان) 43: همان(. به رود نيل افكندند كه از طريق دريا به جبيل رسيد
امواج نيل پس از آنكه  .گرداند ست با فريفتن برادر او را گرفتار مكر خويش مي

هاي مصب نيل  ست كه در پرتو ماه در باتالق«د، دنبرگردان را ريستابوت ازي
او را به  .طور اتفاقي يافت و جسد برادر را شناخت كرد، آن را دوباره به شكار مي

 ،در پايان اين داستان )44-43: همان( ».چهارده پاره كرد و در سراسر كشور پراكند
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گاهي واقع در  در پناه« وي. گرفتهوراس، فرزند ازيريس، از قاتل پدر انتقام 
 ،ازيريس ،از قاتل پدرش... هاي مصب نيل پرورش يافت و بزرگ شد و  باتالق

44 :1382ويو (» .ت بازستاندانتقام گرفت و ميراث خويش را از س(  
  

  در اساطير ژاپن برادركشي 

  تومو و يوشيتسونه ي يور

 سونه حضور دارند كه يوشيت و كئي بنهاي  به نام دو قهرمان ،در اساطير ژاپن
الگوي  كهن .شوند مي پيروز آنان بر ستيزند و مي اژدها با قهرمانان، ديگر همانند

   . شود ها نيز ديده مي در اين اسطورهبرادركشي 
با آنكه اين دو قهرمان او را در نبرد با دودمان  ،نابرادري بزرگ يوشيتسونه ،يوريتومو«

ناپذيري اين دو قهرمان احساس  يرادري و جداييار كردند، نسبت به بتايرا ياري بس
ي دودمان تايرا براي بعد از شكست نهاي ،يوشيتسونه به روايتي. كرد حسادت مي

گويند يوريتومو هميشه  مي... به شمال ژاپن گريخت ،اجتناب از حسادت نابرادري
يوشيتسونه به دست نوكران  ،نسبت به برادر خشن و ستمكار بود و سرانجام

... ي نهادند و براي يوريتوموا س يوريتومو به قتل رسيد و سر او را در توبرهچاپلو
   )159-158: 1373پيگوت (» .فرستادند

برادر  به نسبت اش يوريتومو با وجود ستمكاري غيرانساني و حسادت غيرطبيعي
نيز حسادت و  در اين داستان) 160: همان( .از قهرمانان تاريخ ژاپن است ،خويش
  .استديگر يابي به سلطنت انگيزه اصلي برادر شرور در كشتن برادر دستآرزوي 

 

  هاي ديني در داستانبرادركشي 

  هابيل و قابيل -الف
 .استبرادركشي در روايت يهودي قابيل و هابيل  الگوي كهننخستين نمود 

   )508: 1382دي رّزم(
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صورت يك داستان هابيل و قابيل افزون بر اينكه يك ماجراي تاريخي است، به «
ثر از اسطورة جدال آنها أنبرد خير و شر را چه مت ،درواقع. ... الگو درآمده است كهن

در ناخودآگاه جمعي انسان بدانيم و چه آن را به اسطوره قتل برادري به وسيلة برادر 
ديگر در ابتداي آفرينش ربط دهيم، اين ماجرا براي روايات ديگر، يك الگو شده 

پور  و دهقان هاشميان( ».رود لگويي در زندگي بشر به شمار ميا كهن و درواقع،است 
1389 :184 (  

  طبق روايت عهد عتيق . ثير گذاشته استأو حتي بر روايات ديگر نيز ت
اين واقع شد كه  ،بعد از مرور ايامي .هابيل شبان گوسفندان بود و قاين فالح زمين«

هاي گوسفندان  زاده نيز از اولقاين از محصول زمين به خداوند هديه آورد و هابيل 
اما قاين را و  ،خود و از پيه آنها آورد و خداوند هابيل و هم هدية او را قبول فرمود

اش پژمرده شد و خداوند  چهره ،هم هديه او را قبول ننمود و قاين غضبناك شده
 ،كردي ي ميياگر نيكو ؟ات پژمرده شد قاين گفت كه چرا غضبناك شدي و چهره  هب

آيا گناه در پيش در نمايان نخواهد شد و  ،اگر بدي كرديشدي و  قبول نميآيا 
 ،تو خواهد بود و تو مسلط بر او خواهي شد و قاين به برادرش اشتياق برادرت بر

 ،متلكم شد و واقع شد هنگام بودن ايشان در صحرا كه قاين به برادر خود ،هابيل
   )7: د عتيقعهكتاب كقدس، (» .او را بكشت ،برخاسته ،هابيل

در ناخودآگاه بشر  ،كشي است كه از ديربازالگوي برادر اين داستان نخستين كهن
در . نمود يافته استمختلف ملل  اساطيريادگار مانده و در  بهاي  چونان خاطره

 عناصررشك بردن برادر شرير  ،ويژة توجه و متعاقب آن نيز نقش الگو كهناين 
  .گردند اصلي داستان محسوب مي

  

  برادران يوسف و -ب

حكايت حسد برادران ناتني يوسف نسبت به او و به چاه انداختن يوسف به «
دي رّزم(» .آمده است توراتدر  ،داشت دليل آنكه يعقوب او را بسيار دوست مي

 )ع(جمله آنكه يوسف؛ ازچند نكته حائز اهميت است ،در اين داستان )508: 1382
جه بسيار حضرت يعقوب به يوسف سبب ند و توهست با برادران از دو مادر
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و برادران با نيرنگ و فريفتن پدر و يوسف و  ودش ميانگيخته شدن رشك برادران 
 ،اما با اين كردار خود را بهبود بخشند،اوضاع  كوشند مي يوسفبه چاه انداختن 

ياري الهي برادر  ،در پايان .شوند مي سبب رنجش خاطر و سوگ ابدي پدر
به ديدار برادران و پدر  او را ،وجهت و در مقامي شايان دهد ميات شده را نج رانده

  .گرداند نائل مي
  

  در اساطير يونان و رومبرادركشي 

  نيسس و اتئوكلس پولي -الف

و  1نيسس پولي هاي دو پسر به نام :چهار فرزند داشت ،فرمانرواي تبس ،اوديپوس
وديپوس و فرزندانش مورد ا. هاي آنتيگون و ايسمنه و دو دختر به نام 2اتئوكلس

 ؛ندگيري كرد از سلطنت كنارهو پسر نخست او اوديپوس  .احترام مردم بودند
مردم تبس تصميم گرفتند  ،پس از مدتي .كرئون جانشين اوديپوس شد ،بنابراين

پس از رفتن پدر، دو پسرش مدعي تاج و تخت . اوديپوس را از شهر بيرون كنند
گرچه . نددانست را شايستة آن مقام مي شهرياري تبس شدند و هريك خود

موفق شد تاج شهرياري را بربايد و برادر بزرگتر را از  ،اتئوكلس كوچكتر بود
نيسس به آرگوس پناهنده شد و در آنجا كوشيد مردم آن  پولي. تبس بيرون كند

سپاهي به شهر حمله با او درصدد برآمده بود كه . سامان را بر ضد تبس برانگيزد
دو سو ره ،پس از جنگ و نزاع بسيارسرانجام  )357-356: 1383 ميلتونه(. كند

   .موافقت كردند كه اين موضوع بين دو برادر فيصله يابد
پس از ... آن دو برادر يكديگر را كشتند .يك از دو برادر به پيروزي دست نيافت هيچ«

ادي را كه كرئون زمام امور شهر را به دست گرفت و فرمان داد كه اجساد افر ،جنگ
اتئوكلس بايد با تشريفات و حرمت . نبايد به خاك بسپاريد ،اند بر ضد شهر جنگيده

نيسس را بگذارند تا جانوران  خاص بزرگان به هنگام مرگ دفن شود، اما جسد پولي
                                                        

1. Polyneices  2. Eteocles 
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جويي و  اين كار نوعي انتقام. قطعه كنند و بخورند قطعه و پرندگان بيابند و آن را
يعني به كيفر  ،اين عمل... ف خواست و فرمان خدايان بودخالتوزي ويژه و بر كينه
 :1383 هميلتون( ».و نرسيدن به هادسندن مردگان و سرگردان شدن ارواح رسا
360-359 (  

خود به اين جرم اما  دالوري جسد برادر را به خاك سپرد،آنتيگونه با  ،در پايان
  .دشاعدام 

  
  رومولوس و رمئوس -ب

را  اوبرادر بودند كه پس از مرگ پدر تصميم گرفتند ارثيه نوميتور و آموليوس دو 
كه سرزمين شهرياري  صورتبدين  ؛كشي ميان خويش تقسيم كنند قرعهطريق از 

هاي طال و جواهرات تروا بهره ديگري  آلبالونگا نصيب يكي از برادران و گنجينه
در گرفت و اما آموليوس تاج و تخت را از برا ،شهرياري به نوميتور رسيد. باشد

آموليوس پسران نوميتور را به قتل رساند و  ،آن از پس. او را به تبعيد فرستاد
، او را از دخترش را هم به دوشيزه يا باكرة نگهبان مبدل ساخت تا به اين وسيله

ولي دختر باردار  ،بازدارد ،و داشتن فرزندي كه مدعي تاج و تخت شودبارداري 
س آموليو شاه. ومولوس و رمئوس به دنيا آوردشد و و دو پسر دوقلو به نام ر

كه دو پسرش را در رودخانه غرق  اش را به زندان افكند و دستور داد زادهبرادر
و از سيالب  داشتنداين دو پسر سرنوشتي شگفت  )226: 1ج ،1379 روزنبرگ( .كنند

رسنگي گ اي نيز با ريزه نان ماده گرگي آنها را شير داد و پرنده .نجات پيدا كردند
   .ا را بر طرف كردآنه

اش آورد و  آن دو كودك را يافت و به كلبه... هاي شهريار  بان يكي از رمه ،پس از آن«
برادران بيشتر وقتشان را به كشاورزي و . آن زن و شوهر دو كودك را بزرگ كردند

 ،سرانجام. شهرت عالمگير يافتند ،گذراندند و با شبيخون زدن به راهزنان شكار مي
براي كيفر به نزد شاه آموليوس  را وا .جويانه راهزنان گرفتار شد موس در تله انتقامر
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او را  ، شاهدرنهايت  .شتدار آشكار گ اش توسط رمه ولي راز تبار شاهانهند، فرستاد
  ) 228-227 :1ج ،1379روزنبرگ ( ».د تا وي را به كيفر برساندابه نزد نوميتور فرست

دزدانه وارد كاخ شاه  ،نوميتور و گروهي از چوپانان وس به ياريئرومولوس و رم
گاه برادران تصميم گرفتند شهري را در  آن. شدند و آموليوس را به قتل رساندند

 ،سن و سال بودند چون هر دو هم. همان نقطة رها شدن در زمان كودكي بنا نهند
تصميم رو،  از ايننتوانستند به توافق برسند كه چه كسي بر شهر فرمان براند و 

وس نخستين نشانه ئرم. را به آنها بدهند مناسبگرفتند از خدايان بخواهند پاسخ 
بين دو برادر  .اما رومولوس دوازده الشخور ديد ،را كه شش الشخور بودند، ديد

رومولوس . با هم به ستيز پرداختند ،سخنان درشت رد و بدل شد و سرانجام
 :همان( .ناميد ،رم ،را به نام خويش و آن شهر جديد را كشت ،وسئرم ،برادرش

228(  
  

  برادركشي تاريخي

و  دارندهايي است كه صورت واقعي و تاريخي  ، برادركشياين گونهمقصود از 
گونه كه در مقدمه مقاله  همان. ها اشاره شده است بدان ،در كتب تاريخي

 ،وشتهن حجم بودن كوتاه ضرورتپرهيز از اطالة كالم و  برايخاطرنشان گرديد، 
الزم . جز در سه مورد خاص احتراز شده است ،از ورود به بحث در اين زمينه

ديده وفور در تاريخ تمدن  كه اين نوع خاص از برادركشي به شودذكر است 
در . است رخ دادهميان شاهزادگان بر سر تصرّف تخت شاهنشاهي  كهشود  مي

هاي  اختن پايهها، شاه تازه به تخت نشسته براي مستحكم س اغلب حكومت
در «اين رسم . كرده استدستور قتل برادران را صادر  ،با قساوت ،خود پادشاهي

به خاطر ... عباس  اميه و بني هاي ايراني، رومي و عرب اعم از بني اكثر حكومت
اين سّنت در ) 26 :1387 امامي خويي(» .خورد تصاحب قدرت فراوان به چشم مي
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هريك « ،طبق اين قانون .گرفتوني به خود حكومت عثماني صورتي رسمي و قان
از اوالد عثماني كه سلطنت بر وي ميسر گردد، براي بقاي نظام عالم شايسته است 

» .اند اكثر علماي وقت نيز اين شيوه را توصيه كرده. كه برادرانش را به قتل برساند
اي  ارههاي تاريخي اش در اينجا به دو مورد از برادركشي )30 :1387امامي خويي (

  :گذرا خواهيم داشت
 

 كمبوجيه و برديا  -الف

ش غير از وكور«. گيرد هاي تاريخي قرار مي برادركشي اين داستان در حوزة
) 481-480: 1370پيرنيا (» .تر بود نام كه از او كوچك كمبوجيه پسري داشت برديا

ري را به حكومت اياالت شرق امپراتو ،برديا ،در زمان حيات، دومين پسرش«وي 
پس از مرگ  )30-28: 1387 ايران كمبريج تاريخ :ك.؛ نيز ر443: همان(» .گماشته بود

دست  رفت و ظاهراً برديا در اين قضاياگپادشاه بزرگ، آشوب همه جا را فرا
مت بود، با طبيعتي متفاوت با كمبوجيه كه مردي باتجربه در حكو. داشت

كه ممكن بود  راهايي  ها و دسيسه تمام آشوب گرفت خوي پدر، تصميمو خلق
و در  ، سركوب كنداي به قدرت و ثبات تاج و تخت امپراتوري وارد آورد لطمه

 )127: 1382گيرشمن ( .را به طرز مرموزي به قتل رساند ،برادرش، برديا ،اين راستا
كه مردم برديا را  از آنجا«مرگ برديا چنين آمده است كه  درباره ،در روايتي ديگر

قبل از عزيمت خود به مصر در  ،، كمبوجيه بر او حسد بردهداشتند دوست مي
» .اند ن يوناني رواياتي ذكر كردهامورخ ،راجع به اين واقعه. او را كشت ،نهان

  )481- 480: 1370پيرنيا (
  

  شيرويه و برادران  -ب

شيرويه فرمود كه دست و پاي برادرانش را ببرند و « ،پس از قتل خسروپرويز
زماني  آنان را زنده بگذارد، ولي پس از اندك ،اكتفا كردهخواست به همين  مي
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تئوفانس گويد شيرويه نخست مردانشاه را كشت، . دنآنان را هالك ك مجبور شد
دست گروهي از بزرگان كه به   هبعد به ساير برادران پرداخت و برادران شيرويه ب

بنا « )642 :1368سن  كريستن( ؛»به هالكت رسيدند ،طغيان كرده بودند ،رياست شمطا
تن بودند، به تحريك شمطا و  هفدهشيرويه برادران خود را كه  ،به تواريخ عربي

   )643: همان(» .ساير بزرگان هالك كرد
كه شيرويه در حق  است گونه نقل شده فردوسي بدين شاهنامهداستان در  اين

نت خلع پرويز، او را از سلطو در همان زمان حيات خسرو كند مينعمتي  پدر كافر
  :رساند ميبرادران را نيز به قتل  ،زودگذر و در اين سلطنت نمايد مي

  چو آگاهي آمد به بازارگاه
  همه بدگمانان به زندان شدند
  گرامي ده و پنج فرزند بود

  گناه به زندان بكشتندشان بي
  

شد تباهگونه بر كه خسرو بران    
 به ايوان آن مستمندان شدند

ودايوان شاه آنك با بند ببه   
شاه گه كه سرگشته شد بخت بدان  

)362: 8، ج1389فردوسي (  
  

  گو و طلخند -ج

نقل شده  شاهنامههاي تاريخي است كه در  كشياين داستان نيز در شمار برادر
است كه صاحب فرزندي به نام  ،پادشاه قدرتمند هند درباره جمهور،سخن . است

ميرد و چون گو خردسال  يزماني پس از تولد فرزند، جمهور م اندك. شود گو مي
. را به سلطنت برسانند ،گيرند كه برادر جمهور، ماي ، درباريان تصميم مياست

نام زاده  فرزندي طلخند ،و از اين پيوند كند ميماي با همسر جمهور ازدواج 
ميرد و پس  از تولد فرزندش مي پس زماني در كوتاه ،ماي نيز چون برادر. شود مي

ت و شاهي تا بزرگسالي شاهزادگان به مادرشان سپرده كار حكوم ،از مرگ او
يك را شاه هاي فرزندان، هر در پاسخ به پرسش ،مادر هماره در خلوت .شود مي
آن دو را به  ،سوداي تاج و تخت ،رسند گاه كه برادران به مردي مي آن. خواند مي
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از بزرگان حتي انجمني  .افتد كشاند و البته نصايح مادر نيز سودمند نمي نزاع مي
در  .برند ند نيز راه به جايي نميا شهر كه براي انتخاب شهريار جمع شده

به گو از مهتري خويش و پدر بر طلخند و ماي سخن  ،گوي بين دو برادرو گفت
اند، اما طلخند پذيراي سخن برادر خو و خويش را شايسته شاهي مي آورد ميميان 

  :نيست
  !چنين داد طلخند پاسخ كه بس

  
فسون بزرگي نجسته است كسبه ا    

)332 :8، ج1389فردوسي (  
هاي  د با وعدهوشك و گو مي .گيرد ميم نبردي بين سپاهيان دو برادر درسرانجا

اما با  ،د و بر سر مهر آوردنبرادر ناتني خويش را از نزاع منصرف ك ،گوناگون
  :يابد لجاجت طلخند هيچ توفيقي نمي

  !فراز آر لشكر بياراي جنگ
  

م آمدي چيست راي درنگ؟ به رز  
)340:همان(  

شوند و طلخند بر پشت پيل  شمار كثيري از سپاهيان كشته مي ،در فرجام داستان
  :سپارد جان مي

  نگه كرد طلخند از پشت پيل
  همان باد بر سوي طلخند گشت 

  خورشيد و شمشير تيز ز باد و ز
  بر آن زين زرين بخفت و بمرد

  

 زمين ديد بر سان درياي نيل  
به آب و به نان آرزومند گشت   

 نه آرام ديد و نه راه گريز
 همه كشور هند گو را سپرد

)350:همان(   
برادرش «. كند سوگواري ميو  دآي ميطلخند، گو به بالين برادر  گپس از مر

طلخند را به خاك  ،به آيين شاهي) 352 :همان(» گريان بر آن كنده گشت
ه خودسوزي نيز در پايان روايت قابل توجه ب او و اقداممادر مويه . سپارند مي

  .شود است كه البته با سخنان گو، از اين كار منصرف مي
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  الگوي برادركشي هاي مشترك در كهن مايه تحليل نقش

هاي توليد سخن ادبي از راه تحليل  يك از جنبهعني شناخت هري ،تحليل ساختاري
رغم  ساختارها به) 279: 1373 احمدي( .مناسبات دروني عناصر ساختاري آنها

 )15: 1385 پياژه(؛ هاي مشتركي هستند كنندة ويژگي تنوعي كه دارند، منعكس
اسطوره «در  ويژه به ؛اند هايي كه در بسياري از روايات همسان نمود يافته مختصه

وجوه مشترك بسيار  ،ها در اين سطح يابد و زبان كه وجه ساختاري غلبه مي
ير از خصلتي جهاني برخوردارند كه واحدهاي زباني به اساط ،و درنتيجه... دارند

  ) 95: 1379 اسكولز(» .اند بهره دليل قراردادي بودن، از آن بي
پراپ و  ،اند توجه نشان داده ها ازجمله محققاني كه به ساختار اسطوره

... پراپ ضمن تالش براي شناسايي عناصر پايدار و متغير«. استروس هستند لوي
يك حكايت متغيرند، كاركردهاي  چند پرسوناژهايرسد كه هر به اين اصل مي

پراپ در خصوص  )96-95: همان( ».ها در حكايت پايدار و محدود استآن
خويشكاري يعني عمل شخصيتي از « :نويسد هاي داستاني چنين مي كنش

 .شود مياشخاص قصه از نقطه نظر اهميتي كه در جريان عمليات قصه تعريف 
اشخاص قصه عنصر ثابت و پايدار را در يك قصه تشكيل  هاي خويشكاري...

تحليل ) 53: 1368پراپ ( ».باشند هاي بنيادي يك قصه مي و سازه... دهد مي
در درك  ،هاي تفسيري درآمد و مكملي بر پژوهش صورتتواند به  ساختاري مي

هاي مربوط به اين  در روايت. مخاطب نسبت به موضوع نقشي اساسي ايفا نمايد
اجزا و عناصر  ها ويژه اين نقش .شود هاي مشتركي مشاهده مي مايه زه، نقشحو

اشتراكات و  ،از اين منظر ،در ادامه .هستندمهم در تحليل ساختاري يك متن 
هاي  مايه نقش. خواهد شد بيانبرادركشي  هاي هرطوها در اس مايه افتراقات اين نقش

  :ندستهبه شرح زير  كاركرد رادركشي به ترتيب اهميت وب هاي هرواسطمهم در 
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عامل و  ،هاي برادركشي در تمامي داستان: حسدورزي و كينة برادر شرير .1
است؛ عنصري  ديگر نسبت به برادر يك برادر محرك اصلي حس حسادت و كينه

 ناشيحسادت . برندة سير رويدادهاي داستان است پيش ،كه از همان آغاز روايت
كينه توجه بيش از حد پدر ه علل برانگيزانندة ازجمل ؛از عوامل گوناگوني است
واسطه توجه  به ،داستان فريدون اين ركن ساختاري در. به يكي از فرزندان است

اين كردار گاه در قالب عنايت الهي و يا خدايان . گيرد بسيار پدر به ايرج شكل مي
ل مورد در داستان فرزندان آدم، پيشكش هابي مثالً ؛دهد به برادر محسود رخ مي

گيرد و يا در اسطورة برادران دوقلو رومولوس و رمئوس،  پذيرش الهي قرار مي
در . نسبت به مدعاي رمئوس برتري دارد ،بيند نشانة ايزدي كه رومولوس مي

در داستان . گردد آزاري ميسبب برادرداستان زروان نيز توجه وي به اهورامزدا 
ساز  ، زمينهبه اين فرزند )ع(هم توجه بسيار حضرت يعقوب )ع(حضرت يوسف

  .شود رشك برادران مي
 ؛محسود است موقعيت ممتاز و برتر برادر ساز حسد، يكي ديگر از عوامل زمينه

و گاه عنايت ايزدي حاصل  به او يا توجه پدر ،واسطة سلطنت جايگاهي كه به
ر در داستان برادران فريدون، كتايون و برمايون به موقعيت ممتاز براد. شده است
را  برادران تداحسن ايرج نيز حكمراني وي بر ايران در داستا. برند رشك مي

مشهود نيز اين عنصر در داستان زروان و رشك اهريمن به اهورا  .انگيزد برمي
در داستان . شود ميبرادران  موجب حسادتدر اسطورة تريته، دارايي وي  .است

اين . برد حسد مي ديگر دربه حكمراني برا) ست( ازيريس و ست نيز برادر شرور
نظير آنچه كه در روايت ايرج  ؛محبوبيت برادر استبه دليل موقعيت ممتاز گاهي 

در  .محبوبيت ايرج در هراسند كه سلم و تور ازشود؛ چرا ديده مي شو برادران
ن علت كشته شدن برديا را محبوبيت او اداستان كمبوجيه و برديا نيز برخي مورخ

  . اند دانسته
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اين كردار در داستان . شود ورزي و دشمني مي ب كينسبعنايتي برادر  بيگاهي 
در اساطير . گردد رستم و شغاد و در قالب ماليات ستاندن از كابليان نمودار مي

 ،به برادرش ،ستا كه خود فرمانروا، نابرادري بزرگتر ،ژاپن نيز يوريتومو
خوردار كه در موقعيت برادر بر ،در اين مورد اخير .ورزد حسد مي ،يوشيتسونه

حسدورزي گاه از جانب برادر بزرگتر است . كند حسدورزي مي ،ممتاز قرار دارد
  .و گاه از طرف برادر كوچكتر

لة اصالت و نسب از موارد أمس ،تبع آن اين عنصر روايي و به :برادران ناتني .2
رادران ناتني ب. آيد شمار مي كشي به هاي برادر كننده در ساختار داستان مهم و تعيين

دو  ،ولي در داستان گو و طلخند ،ندشو متولد مي ها از دو مادر در اغلب داستان
اين . يكديگر و هر دو شاه هستندبرادر جمهور و ماي كه ؛ ندهست برادر از دو پدر

اين ساخت ويژه در . شود خود نوعي دگرديسي در ساختار اسطوره محسوب مي
 آمده التواريخ و القصص مجملدر . گردد ه ميمالحظ نيز داستان فرزندان فريدون

سلم و تور و از هاي  به نامدو پسر  ،خواهر جمشيد ،فريدون از شهرناز: است
ارنواز و شهرناز دو خواهر  .ارنواز، خواهر ديگر جم، پسري به نام ايرج آورد

ضحاك بودند كه فريدون آن دو را از ضحاك ربود و همبستر  همسرانجمشيد و 
  )580: 1383عفيفي  :ك.ر( .خود ساخت

  از اين سه دو پاكيزه از شهرناز
      

 يكي كهتر از خوبچهر ارنواز  
)92: 1، ج1389فردوسي (  

اين . رستم فرزند رودابه و شغاد فرزند كنيزي است« ،در داستان رستم و شغاد
چراكه  ؛با داستان يوسف و ايرج قابل مقايسه است جهتحكايت نيز از اين 

در  )509-508: 1382زمردي (» .رسد به قتل مي ،شغاد ،برادر ناتني خودرستم توسط 
كيخسرو فرزند . اند شدهداستان كيخسرو و فرود نيز دو برادر از دو مادر زاده 

دو مادر . دختر پيران ويسه ،است و فرود فرزند جريره ،دخت افراسياب ،فرنگيس
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زيرا يوسف و « ؛شود يديده منيز بودن فرزندان در داستان يوسف و برادران 
 :1382دي رّزم(» .اند به دنيا آمده ،لئا ،بنيامين از راحيل و برادران ديگر از خواهرش

  .در اساطير ژاپن نيز يوريتومو برادر ناتني يوشيتسونه است) 509
برادران شرير با نيرنگ و  ،در برخي روايات برادركشي :فريفتن برادر به حيله .3

روايت اين عنصر در . كشند مياو را د و نآور ميه دام را ب ديگر فريب، برادر
و  و ست،ازيريس  ،هاي ايرج و برادران، رستم و شغاد، يوسف و برادران داستان
و  فريبند ميبرادر را  ،فرد شرير با نيرنگ ،ها در اين اسطوره. گذار است ثيرأتريته ت

در . گرداند ويش مياو را گرفتار دام مكر و كين خ كند و مياعتماد او را جلب 
مانند داستان شغاد  ؛خوانند ميفرابرادر محسود را به جايي  ،شدهاغلب موارد ذكر

وي را به صحرا  ،كه برادرانكند و داستان يوسف  كه رستم را به كابل دعوت مي
  .شود تنها در داستان ازيريس است كه وي در كاخ خود اسير و گرفتار مي. برند مي

برادركشي از چنگ مكر  هاي تعدادي از برادران در روايت :نجات يافتن برادر .4
هاي  يابند و اين رهايي البته به مدد ياريگراني است كه در داستان و قتل نجات مي

اين كنش روايي در داستان . دنگير گوناگوني به خود مي هاي تصور ،مختلف
  .اسطورة ترتيه مشهود است، و يوسف، داستان فريدون و برادران

ويژة ساختاري در داستان افراسياب و اغريرث كنش  اين نقش: وجه به دشمنت .5
چراكه اغريرث نيكخواه كه هماره از ايرانيان و پهلوانان ايراني  ؛اصلي است
و كشته گيرد  ميكرد، بدين جرم مورد غضب برادر فرمانروا قرار  حمايت مي

  .شود مي
ديده هاي برادركشي  ي از اسطورهاز ديگر اشتراكاتي كه در برخ :به چاه افتادن .6

هاي يوسف و برادران، تريتة  اين ريخت، در داستان. است شود، به چاه افتادن مي
د كه برادر مقهور در آن ده و رستم و شغاد در قالب دام و نيرنگي رخ مي ،ودايي

شود كه  در شكل تابوتي پديدار مي ،در داستان ازيريس و ست .شود گرفتار مي
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البته چاه آكنده از تيغ و  ،در داستان رستم. خوابانند به نيرنگ در آن ميازيريس را 
شود و در اسطوره ازيريس نيز برادر در  نيزه است كه به مرگ برادر منجر مي

  .يابند در دو روايت ديگر برادران از چاه نجات مي. شود تابوت كشته مي
هاي  ني در اسطورهبه صور گوناگو مايه بناين : فراق سوگواري و مويه بر .7

در سوگ فرزند به عزا  ،مثالً جريره، مادر فرود ؛برادركشي رخ نموده است
دست  ،و رودابه در فراق رستم به مدت يك هفتهكشد  مي را و خويشتن يندنش مي

گري در  در داستان ازيريس نيز همسر قهرمان به مويه. كشد از خواب و خور مي
سوگوار  )ع(هم حضرت يعقوب )ع(وسفپردازد و در داستان ي فراق شوي مي

در داستان گو و طلخند نيز برادر پس از مرگ طلخند به بالين . فراق فرزند است
كند و مادر طلخند پس از شنيدن خبر مرگ فرزند مويه  د و زاري مييآ مياو 
 ،نيسس و اتئوكلس در اسطوره رومي پولي. شود و مهياي خودسوزي مي كند مي

تنها مورد موية برادر . كند در فراق برادر شيون مي ،نيسس ليخواهر پو ،آنتيگونه
 .شود در داستان گو و طلخند است و در ساير روايات چنين كنشي ديده نمي

  .كنند برادران حاسد و شرور از مرگ برادر اظهار شادماني مي ،عكس به
نيز  شده در اينجا بهتر است كه به آيين برخورد با اجساد و تدفين برادران كشته

 .شود ها جسد برادر مثله و يا سر وي قطع مي در برخي از داستان. نظري بيفكنيم
در داستان ازيريس، پيكر . شود گاه حتي اجازة به خاك سپردن جسد نيز داده نمي

در داستان يوريتومو،  .افكنند و در تابوت به رودخانه مي كنند ميقطعه  وي را قطعه
 ،نيسس در اسطوره پولي. فرستند به دربار مي ونند ك ميسر يوشيتسونه را قطع 

جسد  ،به فرمان كرئونبنا  شوريده بود، ،اتئوكلس ،چون وي عليه تبس و برادرش
گويا اين نوع برخورد با جسد . شود وي و ساير پهلوانان به خاك سپرده نمي

ها  در ساير داستان. آمده است توزي ويژه به شمار مي جويي و كين شكلي انتقام
اين آيين . شود هاي خاص تدفين به صورتي شاهانه و محترمانه برگزار مي نآيي
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در گيرد، مانند آنچه كه  گاهي توسط برادر قاتل و يا سپاهيان او نيز انجام مي
  .بينم فرود و طلخند مي داستان

برادرِ در معرض خطر و گرفتار دامِ نيرنگ، با  ،در تعدادي از اساطير :ياريگران .8
گوناگوني رخ  هاي تاين ياريگران در صور. رهد نان از معركه ميكمك مددرسا

رود، در شبي  دهاك مي كه فريدون براي ستيز با اژي هنگامي شاهنامهدر . نمايند مي
آموزد تا بندها را  د و به او افسونگري ميآي تيره، نيكخواهي مانند پري نزد او مي

  :با افسون بگشايد
 اهتر گشت از آن جايگ چو شب تيره

  از مشك تا پاي موي  فروهشته
  سان پري سوي مهتر آمد به

  كه تا بندها را بداند كليد
  

...خرامان بيامد يكي نيكخواه    
كردار حور بهشتيش روي به  

 نهانش بياموخت افسونگري
 گشاده به افسون كند ناپديد

)72 :1، ج1389فردوسي (  

عليه برادران  قصد سوء هنگاميكي : كند استفاده مي دو بارها  فريدون از اين افسون
در داستان تريته نيز  )580: 1383عفيفي ( .گذشتن از اروندرود هنگام ديگري او،

. شود ميتريته از چاه كين برادران  وجب رهيدنمنيايش قهرمان و عنايت خدايان 
  . بخشد در داستان يوسف هم ياري الهي است كه برادر در چاه مانده را نجات مي

ها، فرزندان و يا نوادگان برادرِ  در اغلب داستان :از قاتالن خواهي كين .9
با  ،اين كنش در داستان ايرج. خيزند ميده به انتقام گرفتن از قاتالن برش كشته
در داستان اغريرث، كيخسرو  .شود كشي منوچهر از تور و سلم محّقق مي كين

يز فرزند وي، در داستان ازيريس ن. گيرندة خون سياوش و اغريرث است انتقام
پيش از جان دادن انتقام  ،گاهي نيز برادر گرفتار. شود ميخواه پدر  كين ،هوراس

در برخي از . خورد به چشم مياين كردار در داستان رستم و شغاد  .گيرد مي
مانند  ؛شود شود و قاتل مجازات نمي ها نيز اين عنصر ساختاري ديده نمي داستان

  .و رومولوس و رمئوس ،لخند، يوسف و برادرانداستان كيخسرو و فرود، گو و ط
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. هاي برادركشي شمار برادران سه تن است ه در برخي از اسطور: سه برادر .10
. و تريته  قابل مالحظه است ،در داستان فريدون و برادران، ايرج ويژگياين 

داستان سه برادر ودايي به «كه  مشابه هستندلحاظ  بدين يهاي داستانچنين 
يان سلم و شود و آن جدالي است كه م در داستان فريدون ظاهر مي ،گرصورت دي

افتادن ترتيه به مرگ ايرج، برابر فرو) 48: 1379دوست واحد( ».گيرد ميتور و ايرج در
  )168: همان(. آمدن ترتيه از چاه استبه سلطنت رسيدن منوچهر، برابر درچاه و 

 ،اساطير برادركشي باغلدر : كشته شدن برادر شرير شكست خوردن و .11
كشند، اما گاه برعكس اين  برادر نيكخويشان را مي ،خواه برادران حاسد و كينه

خواه  در داستان گو و طلخند، برادر لجوج و كين. ساختار نيز شكل گرفته است
شود و در  منشي و اندرزهاي برادرانه رويگردان است، كشته مي كه هماره از نيك

نظير . دهد نابرادر ناجوانمرد به زخم تير رستم جان ميداستان رستم و شغاد نيز 
 ،در اسطورة آنتيگونه، برادر شرور.  شود ديده مياين كردار در اساطير يونان هم 

را از تبس بيرون  ،نيسس پولي ،كه شاهي را غصب كرده و برادر خويش اتئوكلس،
و رمئوس اسطورة رومي رومولوس در . شود به دست برادر كشته مي است، رانده

رمئوس با پافشاري بيهوده بر نشانة مدعاي خويش به دست رومولوس كشته  نيز
  .شود مي
به ها هر دو برادر طرف نزاع  در شماري از داستان: كشته شدن هر دو برادر .12

هاي رستم و شغاد و  اين كنش ساختاري در داستان. شوند دست هم كشته مي
در داستان نخست برادر پس از فريب . تنيسس و اتئوكلس نمود يافته اس پولي

، دو برادر در حين گيرد و در اسطورة دوم خوردن و در حال جان دادن انتقام مي
  .كشند يكديگر را مي ،رو در نزاع رو

ها صور مختلفي  گونه داستان رويارويي و نحوة جدال نيز در اين: نبرد و نزاع .13
 را وا ،را به دام انداخته ديگر برادر ،نگبا نير ، يك برادرها در بعضي داستان. دارد
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دفاع خويش  برادر شرير به برادر بي ،ها كشد و در تعدادي ديگر از داستان مي
نظير آنچه كه در داستان افراسياب و اغريرث و  ؛كشد ور شده، او را مي حمله

صورت يورش سپاه و  بهحملة برادر بدخواه گاه  .شود هابيل و قابيل ديده مي
كيخسرو و فرود، هاي  داستانمانند  ؛دفاع است اجيرشده به برادر بي افرادي

در برخي از . و كمبوجيه و برديا ،يوريتومو و يوشيتسونه، شيرويه و برادران
تن و روياروي است كه در قالب درگيري سپاه دو كشور  به تن نبرد ،اساطير

و  ،و اتئوكلس نيسس هاي گو و طلخند، پولي مانند داستان ؛دگير ميدرمتخاصم 
  .رومولوس و رمئوس

در اساطير برادركشي نمود يافته  ،ندرت اين كنش به :پشيماني از مرگ برادر .14
افكند و  و به زندان مي كند ميطوس را سرزنش  ،در داستان فرود، كيخسرو. است

و  آيد ميدر داستان گو و طلخند، گو پس از كشته شدن برادر بر سر پيكر او 
برادران گنهكار از عملي كه با يوسف  يوسف نيزدر داستان . كند گري مي مويه

  .گيرند و مورد بخشش قرار مي كنند مياظهار پشيماني  ،اند انجام داده
  

  نتيجه

در اساطير و تاريخ ملل گوناگون ، الگويي است كه از آغاز آفرينش كشي كهنبرادر
ساير اقوام  اساطير به نسبتالگو در اساطير ايران  اين كهن. به وقوع پيوسته است

هاي مشترك بسياري در  ويژه ها و نقش شباهت. برخوردار است بسامد بيشترياز 
در  الگو كهناين داشتن ميان اين اساطير مشهود است و اين نكته بيانگر ريشه 

ي با اين هاي ترين انگيزه در اساطير و داستان مهم. ناخودآگاه جمعي بشر است
دن برادر يا برادران شرير به برادر ديگر است و گاه ، رشك و حسد برالگو كهن

عامل  مندي او از يك جايگاه ممتاز واقع شدن برادر و يا بهرهپدر مورد توجه 
مدد  هگرفتار ب ها نيز برادر در برخي از داستان. داستان است هاي كنشاصلي 

 ،تارياز ميان عناصر ساخ. رهد افسون و يا عنايت الهي و نيايش از گرفتاري مي
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هاي خاصي  اما برخي فقط در اسطوره ،ندهست ها مشترك تعدادي در اغلب داستان
در متفاوت متولد ؛ مانند برادران ناتني كه در اكثر اساطير از دو ماشوند ميديده 

  .ندهست ولي در داستان گو و طلخند، برادران از دو پدر شوند، مي
  

  نوشت پي

. كه تريتا در آن زنداني بوده است استرهاي چاهي ، ديوا»ها دنده«ظاهراً مقصود از ) 1(
  )1، ح500: 1372 ودا ريگ(

  
  بنامه كتا

  .كتاب مقدس
  . مركز :تهران. چ دوم .ويل متنأساختار و ت .1373.بابك احمدي،
   .سروش :تهران. چ دوم. اسطوره، بيان نمادين .1387. پور، ابوالقاسم اسماعيل
  .آگه :تهران .فرزانه طاهري ةترجم .ختارگرايي در ادبياتدرآمدي بر سا .1379 .رابرت اسكولز،

محمد فاتح و نحوه اجراي اعدام  كشي سلطاننامه برادر قانون«. 1387 .محمدتقي، امامي خويي
  .1ش. 59دوره .مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران .»اعضاي خاندان

 :تهران .فرخيمحمدحسين باجالن ه ترجم .شناخت اساطير مصر. 1375. ايونس، ورونيكا
   .اساطير

  . 77ش. فصلنامة هنر. »شاهنامه و اسطورة برادركشي«. 1387. باالزاده، اميركاوس
  .آگه :تهران. پژوهشي در اساطير ايران. 1375. بهار، مهرداد

   .توس :تهران .اي ترجمة فريدون بدره .هاي پريان شناسي قصه ريخت. 1368 .پراپ، والديمير
  .مجلس: تهران. پور اكبر علي  رضا ةترجم .ساختارگرايي .1385 .ژان ژه،پيا

 .پاريزيمحمدابراهيم باستاني  مقدمه و شرح به قلم .تاريخ ايران باستان. 1370. پيرنيا، حسن
  .دنياي كتاب :تهران. 1ج

: تهران .رخيمحمدحسين باجالن ف ترجمة. شناخت اساطير ژاپن. 1373. پيگوت، ژوليت
  .اساطير
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به سرپرستي ايليا گرشويچ، ترجمة مرتضي . 1387. دورة هخامنشيان: كمبريج ايران تاريخ
   .جامي :تهران. چ دوم .2دفتر دوم از ج. فر راقب

  .توس: تهران. چ چهارم. گزارش مرداد بهار. بندهش. 1390. دادگي، فرنبغ
 .1ج .دالحسين شريفيانعب ةترجم .ها ها و حماسه اساطير جهان داستان .1379 .دونا روزنبرگ،

  .اساطير: تهران
  .نقره :تهران. چ سوم .و تحقيق سيد محمدرضا جاللي نائيني ةترجم. 1372 .ودا ريگ

خمسة نظامي،  ،نقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه فردوسي. 1382. دي، حميرارّزم
   .زوار :تهران .الطير منطق

 :تهران. چ دوم .تيمور قادري ةترجم .گري زروان يا معماي زرتشتي. 1387. سي. زنر، آر
   .اميركبير

  .فردوس :تهران. چ دوم .نقد ادبي. 1380. شميسا، سيروس
   .اساطير :تهران. چ دوم. هاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايراني در نوشته. 1383. عفيفي، رحيم

مركز : هرانت. چ سوم. 8ج .به كوشش جالل خالقي مطلق. شاهنامه. 1389. فردوسي، ابوالقاسم
  .المعارف بزرگ اسالمي ةرداي

ها در رستم و  نمايي از همانندي: برادركشي مقدس«. 1386. اصغر رحيمي قادري، بهزاد و علي
  . 54ش. پژوهشنامة علوم انساني. »اسفنديار و پير مرد و دريا

 :تهران. چ ششم .رشيد ياسمي ةترجم. ايران در زمان ساسانيان. 1368. سن، آرتور كريستن
   .دنياي كتاب

چ . خواه ترجمة زهرا ميهن. راهنماي رويكردهاي نقد ادبي. 1377. و ديگران ال گورين، ويلفرد
  . اطالعات: تهران. سوم

 :تهران. چ دومترجمة محمود بهفروزي،  .تاريخ ايران از آغاز تا اسالم. 1382. گيرشمن، رومن
  .جامي

   .توس :هرانت. چ دوم .ترجمة احمد تفضلي. 1364. مينوي خرد
  .سروش :تهران .هاي اساطيري در شاهنامة فردوسي نهادينه. 1379. دوست، مهوش واحد

  .كاروان :تهران .پور ترجمة ابوالقاسم اسماعيل. اساطير مصر. 1382. ويو، ژ
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هاي  بازتاب اسطوره هابيل و قابيل در برخي از رمان«. 1389 .پور دهقانپيمان هاشميان، ليال و 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد  شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره ةفصلنام .»ن و جهانادبيات ايرا

  .21ش. 6س .تهران جنوب
. چ دوم. عبدالحسين شريفيان ةترجم .سيري در اساطير يونان و روم .1383.اديت هميلتون،

  .اساطير: تهران
 :تهران .ن فرخيو تأليف محمدحسين باجال ةترجم .اساطير ايران شناخت. 1383. هينلز، جان

 .اساطير

  .اساطير :تهران .ودوپوردا  و تفسير ابراهيم ةترجم. 1377. ها يشت
  

English Source  

Collins. 1995. Collins Cobuild English Dictionary. London. Harper 
Collins Publishers. 
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