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 چکیده

ریشۀ آن بـه داسـتان هابیـل و     است که (الگو کهن) پیتا یآرکنوعی « یخواه نیکی و برادرکش»
همچـون   مختلفی دالیلرقابت و حسادت میان برادران به  . وجودگردد یمقابیل در آغاز آفرینش باز 

ی اصلی این کـار  ها زهیانگاز جایگاه برجسته از سوی او یک کسب پدر به یک برادر، یا  ویژۀ اعتنای
در  یبرادرکشـ  یـۀ ما با درون یا اسطوره یها داستانی دوباره و جدید از ها خوانش. در دیآ یمبه شمار 
و تجربیـات   هـا  گـرش نکـه حـاکی از    میشـو  یمـ  رو روبهیی ها شباهتگاه با  ،اقوام گوناگون اساطیر

یـۀ  ما دروندر اسـاطیر بـا    هـا  تفـاوت و  هـا  شـباهت مشترک انسان نخستین است. مشخص کـردن  
تحلیلی بـه   ـ با در پیش گرفتن روش توصیفی میکن یمپرسشی است که سعی  نیتر مهمی، برادرکش

 آن برسیم.

 .تفاوتی، اسطوره، تطبیق، شباهت، ، برادرکش(الگو کهن) پیتا یآرک :ها کلیدواژه
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 محمدسعید فرجی (/ها تفاوتو  ها شباهتبرادرکشی در اساطیر جهان ) پیتا یآرکبررسی تطبیقی  /334

 

 . مقدمه3
 یهـا  مهمی اسـت کـه در اسـطوره    یالگوها یکی از کهن «یو برادرکش یبرادرآزار»الگوی  کهن

در شـمار رویـدادهای شـوم و     یاسـت. برادرکشـ   گـر شـده   مختلـف جلـوه   یهـا  نیاقوام و سرزم
اسـتعمالی   ،انگیزد. این اصطالح است که نومیدی و خشم را در روان انسان برمی یا گونه تراژدی

کـه بـرادر خـویش را     گردد یدوسویه دارد؛ بدین معنا که از یک طرف، به عمل فردی اطالش م
طـی آن   در کـه  اسـت  جنگـی  اغلـب  و اجتماعی پدیدۀ یک ۀدهند نشان دیگر، از سویبکشد و 

 .(371: م.3119 ،کالینزر.ک؛ ) شوند یدرگیری، اعضای یک جامعه کشته م
 در حسـادت  حـس  کـه  اسـت  خاصی ییها زهیانگ به مسبوش اغلب برادر دو درگیری ۀمای بن
برای احقاش حق خود شخصاً  ور نهیک فرد که شود یم سبب و زدیانگ یمبر را دیگر برادر یا برادران

الگـو بـه نـوعی ریشـه در ناخودآگـاه       راه بردارد. این کهن رِدست به کار شود و برادرش را از سَ
رو  در داسـتان هابیـل و قابیـل روبـه     هیما آغاز خلقت، با این بنهمان  جمعی بشر دارد؛ چراکه از

« ماهیتـاً جمعـی و مشـترک هسـتند    »الگوها این است کـه   هستیم و یک ویژگی اساطیر و کهن
این نمادها معانی یکسـانی یـا   »در استعاره و واقعیت،  ،به قول ویلی رایت. (371: 3177 ،)گورین
 (.374)همان:  «دارند بر آن، در ۀز بشریت و اگرنه هما یا مشابهی را برای بخش عمده بسیار

در  (cida) و قاتـل  (frater« )بـرادر »هـای التـین    ( برگرفته از کلمـه Fratricide) ادرکشیبر
یباً یکسان صورت هایی تقر هایی مشابه و با انگیزه های اساطیری بسیاری از ملل به شیوه داستان
پـدر بـه یکـی از     اعتنای ویـژه ، یورز چون رقابت، رشکدالیلی  به جو نهیاست. برادران ک گرفته

خـود   ترقیراه  رِبر سَ زاحمیتوجه را م در مرکزو... برادر  ها تیمزاستفاده از در  نتقادیبرادران، ا
 میان بردارند.سَرِ جای خود نشانده یا از او را  کنند یمتالش و  است یافته

 عنوان اساطیر قومیت اساطیر

 ایران
. 4افراسیاب و اغریرث.  .1. ایرج و برادران. 6فریدون و برادرانش. . 3

 . تراژدی زواره.2. رستم و شغاد 9کیخسرو و فرود. 

 یونان
و  سـس ین یپـول . 1. تروفـونیس و آگامـدس.   6. مدیا و آپسورتوس. 3

 اتئوکلس.

 . بالدر و هودر.6. سیگورد و برادرش. 3 اسکاندیناوی

 . یوسف و برادران.6 . هابیل و قابیل.3 سامی

 . کرن و جد هشتر.6. ترتیه ودایی و برادران. 3 هند

 رومولوس و رمئوس. روم
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 ازیریس و ست. مصر

 یوریتومو و یوشیتسونه. ژاپن

 زروان و فرزندان مانوی

 بیان مسئله. 6
 قابیـل( هابیل و الگوی آن ) سی از کهنأتاریخی و با ت ـ  دینی ۀبرادرکشی به عنوان اسطور ۀواقع

الگـو بـا توجـه بـه درآمیخـتن بـا        اسـت. ایـن کهـن    در ادوار مختلف و اشکال متنوع تکرار شده
از ترس و بـیم بیـان    یا نهیهمواره در زم ،حاصل مرگ، گناه و بی معنایی ۀگان سه یها اضطراب

خـاص   ای حاکم بر هر دوره بـه گونـه   یها و گفتمان ها ینیب البته با توجه به جهانکه  است شده

یی میـان  هـا  شـباهت و  ها تفاوتاز این رو، نگارنده بر آن است تا دریابد چه  .است انعکاس یافته
 اسطورۀ برادرکشی در میان اقوام مختلف برقرار است.

 . پرسش پژوهش1

 ی در میان اقوام مختلف وجود دارد؟برادرکشیی میان اسطورۀ ها شباهتو  ها تفاوتچه 

 . پیشینۀ پژوهش4
: 3197بـاالزاده )ر.ک؛ بـاالزاده،    رکـاووس یاماز « یبرادرکشـ و اسـطورۀ   شـاهنامه »الف. مقالـۀ  

 (.349ـ367
از بهزاد « پیرمرد و دریاو  رستم و اسفندیاردر  ها یهمانندی مقدس: نمایی از برادرکش»ب. مقالۀ 
 (.496ـ191: 3192رحیمی )ر.ک؛ قادری و رحیمی،  اصغر یعلقادری و 

 هستند. شاهنامهمحدود به  صرفاًده جامعیت ندارند و هیچ یک از این دو اثر یادش

 جهان الگوی برادرکشی در اساطیر کهن یها نمونه. 9

 برادرکشی در اساطیر ایران. 3ـ9

 کیانوشو  )برمایه( ونیفریدون برما. 3ـ3ـ9
. او شـود  یدر اساطیر ایرانی در داستان فریدون و دو بـرادر او دیـده مـ    یبرادرکش الگوی آغازین
 لقـب  و دارد خدایی نیمه شخصیتی که است قهرمانی، اوستا به استنادبود که  پیشدادی یپادشاه

فریدون را  از قربانیان ضحاک است، که آبتین پدر فریدوناست.  جمشید از تبار و «اژدهاکُش» او



 محمدسعید فرجی (/ها تفاوتو  ها شباهتبرادرکشی در اساطیر جهان ) پیتا یآرکبررسی تطبیقی  /332

 

پُرمایـه(  ) را به دور از چشم ضحاک به یاری گاو ناموری به نـام  سپرده تا او (فَرانک) مادرش به
روند و وی را بـه رزم   با عاصیان به نزد فریدون می کاوه دهد. تا هنگامی که ای پرورش در بیشه

درفـش  را  آن و آراید می گوهر و زر و پرنیان با را وهکاپاره  فریدون چرم .خوانند یمفرا ضحاک با
دارند  را وامی وران پیشه . برادران فریدون به فرمان اوزدیخ یخواهی برم نامد و به کین می کاویانی

شـود،   شکل باشد. چون گرز گاوسـر سـاخته مـی    آن گاو رِبرای او بسازند که باالی سَ گرزی که

اند، قصد کشتن او  برده در راه، برادران که بر او حسد .تازد یسوی ضحاک م فریدون با سپاهش
کوه خفته است،  ۀفریدون که در دامن .کنند یو سنگی از باالی کوه به طرف او پرتاب م کنند یم

، به شود ی. با وجود آنکه از ماجرا آگاه مکند یسنگ را متوقف م ،و با نیروی ایزدی شود یبیدار م
از  ی مـاورایی روهـا یدر این داستان، پهلوان به مـدد ن  .(971: 3191 ،عفیفی) آورد یروی خود نم

 .ابدی یم رهاییو  زدیگر یمرگ م
با تریته در وداست. در اساطیر ایران و هند که ریشـه   همانندفریدون در اساطیر ایران،  رفتار

تریتـه   ،کننـد  یمشابه ایفا م باًیتقر رفتاریو خاستگاهی مشترک دارند، هر دو شخصیت اعمال و 
. است آن نوشندۀ و مقدس سومۀ ۀکنند و... فراهم کند یچشم را نابود م سر شش اژدهای سه»نیز 
: ثریته که شفابخش اسـت  دهد یاین خدا کار خویش را در دو نقش و با دو نام انجام م ،نایرا در

 .(391: 3111 هینلز،) «است هیوالکش که( فریدون) ثریتونه و هومسازنده  و فراهم

 ایرج، سلم و تور .6ـ3ـ9

)از شاهان پیشدادی و پدر جمشید( است. فریدون  تهمورثایرج فرزند فریدون پسر آبتین از نژاد 
ۀ خود بین فرزندان، نیابت و والیـت عهـدی ایـران را بـه ایـرج      سلطپس از تقسیم ممالک زیر 

 :رسد یمگیرد و به قتل  ، اما او نیز پس از مدتی مورد حسادت برادران خود قرار میکند یمواگذار 
 پـس آنگــه نیابــت بــه ایــرج رســید »

 وران زهیــنهــم ایــران و هــم دشــت 
 بـــدو داد کـــو را ســـزا بـــود تـــاج 

 

ــد     ــران گزی ــهر ای ــدر ش ــر او را پ  م
 همــان تخــت شــاهی و تــاج ســران

 «عاجهمان تیغ و مهر و همان تخت 
 (.397: 3 ج، 3191دوسی، )فر        

 افراسیاب و اغریرث. 1ـ3ـ9

ی در اسـاطیر ایـران، داسـتان کشـته شـدن اغریـرث معـروف بـه         برادرکشی ها داستاناز دیگر 
، در داسـتان افراسـیاب از دو بـرادرش، اغریـرث و     شـاهنامه اسـت. در  ( Gopt-shah) شاه گوپت

 را به جنگ نـوذر فرسـتاد، اغریـرث   است. هنگامی که پشنگ پسرش افراسیاب  گرسیوز یاد شده
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بـه فرمـان    ،ایرانیان در زمان جنگ و یاری رساندن به مخالفتبرادر نیکخواه افراسیاب، به جرم 
مقـدس   یا چهـره  ۀشـاهنام ، ادبیـات مزدیسـنا،   اوسـتا اغریرث در  .شود یبرادر سنگدل کشته م

 :است یافته
 پس آن بستگان را کشـیدند خـوار  »

 یگـر  خـواهش پس اغریرت آمد به 
ـ    ه جانشـان گزنـد  ـسزد گر نباشـد ب

 

 ه جـان خواسـتند آنگهـی زینهـار    ـب 
ـــیـب ــ تـاراس ـــن اـب  ...داوری ورـام

 «سپاری همیدون به منشان بـه بنـد  
 (.132ـ139)همان:                    

ی و عشق به ایـران  دوست صلحدر »ی، عاقل، رحیم و بخشاینده است و رأاو جوانی با تدبیر و 
افراسـیاب اسـت. در ایـن تـراژدی، اغریـرث هماننـد        سـاالر  سپه، مشاور و سهیو  رانیپهمچون 

؛ موضـوعی کـه در   شـود  یمـ ی کشـته  دوسـت  صـلح سیاوش به جرم رعایـت اصـول اخالقـی و    
سـرانجام،   (997ــ 992: 3116عمـران و اکبـری،    این حیذب« )است سابقه یبی بادرکشی ها یتراژد

 :کشد یو او را م ابدی یمنشی اغریرث آگاهی م از نیک افراسیاب
ـ    »  ه ریـچو اغریـرث آمـد از آمـل ب

ــانگیختی  ــین چیســت ک ــود ک  بفرم
ــ  دان را بکــشـبفرمودمــت کــین ب
ــ  بــ   ــین داد پاس ــیابـچن  ه افراس

 ت آیـد بـه بـد دسـترس    آنگه کِ هر
 سپهبد برآشـفت چـون پیـل مسـت    

 نــیم کــرد دو هـبــ بــرادر میــان
 

 یـکــ یافــتهی ـآگــ او ز کــردار 
 برآمیختـی  حنظـل  شـهد  ه بـا ـکـ 

 که جای خرد نیست و هنگام هش...
 بایـد همـان شـرم و آب   بکه لختی 

 یزدان بترس و مکن بد به کس... زِ
 به پاسـ  بـه شمشـیر یازیـد دسـت     

ـ  نانـچـ   «مــرد  ناهشـیوار  وفـا  یبـ
 (.166ـ163)همان:                    

 فرود و . کیخسرو4ـ3ـ9
 ایـن  در. شود یم دیده فرود و کیخسرو داستان در ،شاهنامه در یبرادرکش مصادیق از دیگر یکی

 یالگـو  کهـن  همـان  اما نیستیم،رو  روبه برادرکشی از آشکاری و مستقیم گونۀ با اگرچه داستان،
نکـه از بزرگـان، جاودانـان و مقدسـان     ای. کیخسرو با وجود مینیب یرشک و حسادت برادران را م

 وجـود  از کـه  آنگـاه  اسـت،  اغریرث و سیاوش کین ۀگیرند و انتقام دیآ یآیین زرتشت به شمار م
شاید  و شود ی، حس رقابت نسبت به او در وجودش برانگیخته مشود یفرود، آگاه مخویش،  برادر

کیخسـرو طـوس نـابخرد را بـه      . در این داستان،پندارد یبرادر را مانع و رقیبی در راه سلطنت م
 از راه کالت برود: نکهیااز  دارد یمز طرفی وی را برحذر و ا گمارد یمفرماندهی لشکر 
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 مکــن گونــه  چیــاگــذر بــر کــالت »
 پسر بـودش از دخـت پیـران یکـی    
ــود    ــده ب ــز مانن ــن نی ــه م ــرادر ب  ب

 و با مادرسـت  ست ا کالتکنون در 
ــام   ــه ن ــی را ب ــران کس ــد از ای  ندان
 بـــه راه بیابـــان ببایـــد شــــدن   

 

 ...کز آن ره روی خام گـردد سـخن   
ــدا   ــه پی ــدکی  ک ــدر ان ــود از پ  ...نب

 جوان بـود و همـزاد و فرخنـده بـود    
ــا لشکرســت  ــر و ب ــا ف ــدار و ب  جهان
ــام...   ــیدن لگ ــد کش ــو نبای  از آن س
 «نــه نیکــو بــود راه شــیران زدن   

 (.61: 1)همان، ج                      

. سـرانجام،  زنـد  یمـ و این خود عاملی است که به مـاجرا دامـن    رسد یمراه دیگر به بیابان 
و این مرگ البته به دسـت   شود یملجاجت طوس و سوءتفاهم شاهزادۀ جوان، منجر به مرگ او 

 :خورد یم)= کیخسرو( رقم  برادرسپاه 
 عنــان را بپیچیــد و تنهــا برفــت   »

ــژن کمــین ســاختند   چــو رهــام و بی
ــرگ بیــژن بدیــد      فــرود جــوان ت

 و رهــام گــرد اندرآمــد بــه پشــتچــ
ــیر   ــرد ش ــر ســر ســفت آن م ــزد ب  ب

 ش جدا گشت بـازو ز دوش  چنان که
 

ــو زِ  ــاال سـ ــتاب یبـ ــت دیدز شـ  تفـ
 فــراز و نشــیبش همــی تاختنــد...   
 بزد دسـت و گـرز از میـان برکشـید    
 خروشان یکی تیغ هندی بـه مشـت  
ــر   ــرد دلیـ ــار مـ ــد از کـ ــرو مانـ  فـ

 «خروشهمی تاخت اسپ و همی زد 
 (.99)همان:                              

 . رستم و شغاد9ـ3ـ9

و  رودنـواز ( پسر زال و برادر ناتنی رستم است. مادر شغاد کنیزکـی  Sagad) شغاد ،در این داستان
 :کند یگفتار، نسب دون شغاد را یادآوری م فردوسی در همان آغاز بود که آواز خوش

ــی » ــر زاد روزی یکـ ــزک پسـ  کنیـ
 

 «یکــه از مــاه پیــدا نبــود انــدک     
 (.443: 9)همان، ج                    

آنگاه که شغاد  یی کردند که شغاد همۀ خاندان زال را نابود خواهد کرد.گو شیپ شناسان ستاره
کابـل   کنـد.  دختـرش ازدواج بـا   تا فرستد یبه دربار شاه کابل مزال او را ، شود یم دجوانی برومن

در که بعد از این ازدواج، رستم مالحظۀ برا کرد یمخاندان رستم است و شاه کابل تصور  باجگذار
و پـس از آن،   دشـو  یبسیار شغاد و شاه کابل م ۀموجب کین اما ادامۀ روال گذشته را خواهد کرد،

 :کشاند یشغاد با توسل به نیرنگ، برادر را به کابل م
 که ما نـام او از جهـان کـم کنـیم    »

 تــو نخجیرگــاهی نگــه کــن بــه راه
ــد  ــ ۀدل و دیـ ــیم...زال پُـ  رنم کنـ

ــا  بکــن ــه نخجیرگ ــدی ب  هچــاه چن
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ــ ــدازـب  ازـرســتم و رخــش ســ ۀر ان
 

ــ ـــب ــای دراز ه بُ ــان تیغه  «ن درنش
 (.443: 9)همان، ج                    

 . پـس از آن، زواره، بـرادر  کشد یو او را م اندازد یرستم را در چاه کین به دام مبنابراین، وی 
 :کند یدیگر خویش را نیز در دام حقد و حسد قربانی م

 خشـم  ر زِدل رستم از رخش شد پُ»
ـ  ـ ـازیـت کیـی ـ  هـان ـ  رآوردـب  رمـن
 ن او تنگ شـد در میـان دو چـاه   وچ

 دو پایش فروشد بـه یـک چاهسـار   
ـ  چـاه  بـن   تیـز  تیـغ  و حربـه  رپُ

ــد ــوی بدری  ســترگ رخــش پهل
 

ـ    د را بپوشــید چشــم  رَزمــانش خِـ
 دل رخــش را کــرد گــرم بــزد نیــک

ــ  زِ ــه هم ــگ زمان ــت  یچن  راه جس
ــ ــای دنبُ ــزش ج ــارزار و آوی  ک
ــ ــزراه  و مــردی جــای دنبُ  گری

ــای آن ــر و پ ــوان ب ــزرگ پهل  «ب
 (.496)همان:                           

از نیرنگ شغاد، پای به دامگاه گذاشت و بوی خاک تازه را احساس کـرد، امـا    خبر یبرخش 
رستم بر او تازیانه زد و او را وادار به حرکـت نمـود. اسـب جسـتی زد و دو پـایش بـه تـه چـاه         

ی ا بهانه، با این داستان آن است که رستم پیش از جان دادن بارۀتوجه در شایستۀ ۀنکت فرورفت.
کُشـد )ر.ک؛ همـان:    و او را مـی  زنـد  یمی از او دست خواه نیکو با نیرنگ به  بدیفر یمبرادر را 

و شاه کابل را  کشد یم، به کابل لشکر شنود یم(. پسر رستم )= فرامرز( وقتی ماجرا را 499ـ494
 .کند یمی دفن ا دخمهآورد و در  . او جسد رستم و زواره را به سیستان میرساند یمبه کیفر 

 . تراژدی زواره2ـ3ـ9
 مصـاف حضـور زواره در  زواره یا زوارک پسر زال و برادر رستم، و همچون برادرش پهلوان بود. 

دسـت   هب رو در جنگی روسهراب در  که یهنگام .شود آغاز می سهراب ایران و توران با مرگ نبرد
 آنگـاه جنـگ بـا    .سـوگوار شـدند   زابل و ایران از کشوری و لشکری افراد ۀهم ،کشته شد رستم
رستم و گردانش  .پس از دلجویی از رستم به ایران بازگشت کیکاووس کاره رها شد و نیمه توران

بسـتگان   ،ای برای خبر دادن و بردن جسد سهراب به زابل نزد زال در دشت نبرد در پی راه چاره

و  شـتافت  هومان رستم نزد فرمان ، زواره بهوطنایران به  سپاهپیش از بازگشت  .اندیشه کردند
ه وارهومـان در جـواب ز   داد. و انتقام تنبیه ۀوعد ،به سهراب نشانی از پدرش نداده نکهیاو را از ا
سهراب بود و عمداً از احراز هویت پدر بر پسر مـانع   پیشگودرز پهلوان ایرانی  پسر هجیر :گفت
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ـ اما م ،خواست هجیر را هالک نماید ،شد. چون خبر به رستم رسید کـار او   از مـانع  گـران  یانجی
 :پس از دلجویی او چنین گفت ،شدند و رستم او را واگذاشت. رستم به کیکاووس

 بدو گفت رستم که او خود گذشـت »
 نـیچـ  زِ یتوران سـرانند و چنـد   زِ

ـ  زواره ـ  ذاردـگـ  را هـسپ  راه هـب
 

 پهن دشـت  نینشستست هومان در 
ـ ا ه دل در مـدار ـب شانیاز  نیکـ  چی
ـ  یروین هـب  «شــاه  فرمـان  و زدانی

 (.331: 6)همان، ج                    

ی اخالقی زواره، شتابزدگی است. زواره در عجول بودن چون اپیتمه بـرادر  ها یژگیویکی از 
! او وقتـی  کـرد  یمـ ، بعد اندیشـه  داد یمپروتمه در اساطیر یونان است. او نیز اول کاری را انجام 

ـ گو یمـ و ناسـزا   دهد یم، دشنام شنود یمخبر جنگ اسفندیار را  و همـین شـتاب اوسـت کـه      دی
که رستم قرار است تربیت بهمن را  شنود یم. همچنین، وقتی فرستد یمرا به کام مرگ  آذر نوش

 قرار یبرستم را از این عمل منصرف کند. اپیتمه هم عجول و  خواهد یمبر عهده گیرد، با شتاب 
ـ )ر.ک؛  انـداخت  یمبود و همیشه برادرش پروتمه را با شتاب خود به دردسر  ـ ن حیذب و اکبـری،   ای

 .شود یمشغاد کشته  (. او نیز به دست966: 3116

 در اساطیر یونان یبرادرکش. 6ـ9
 آپسورتوس. مدیا و 3ـ6ـ9

ـ آمدیا دختر جـادوگری کـه فرزنـد     ـ هلۀ نـو ( و Colchis) سیکـولخ (، شـاه  Aeetes) تسی  وسی
(Helios بود. همین که )سونیج (Jason    با کشتی به کولخیس رسید تا پشـم زریـن را از شـاه )

آیتس بگیرد. مدیا عاشقش شد و در برابر پـدر، او را یـاری کـرد. شـاه بـرای جیسـون شـرطی        
 آرسی کشتزارهای مفرغین داشت، یو  بگذارد تا ها مسُکه  دم نیآتشگذاشت. او باید برای گاو 

(Ares را با این )کادموسی اژدها را که از ها دندان آنگاهشخم بزند.  گاوها (Cadmus  بر جـای )
و سحر و افسون بـاخبر بـود. او    داروهامانده بود، در آن بکارد. تنها مدیا بود که از خاصیت همۀ 

علیه پدرش ممکن بود رسوایی و یا حتّی مـرگ بـه همـراه     ها بهیغرکه طرفداری از  دانست یم
را باز کرد و ریشـۀ گیـاه    شیداروهاۀ صندوقچمین، داشته باشد. او عاشق جیسون بود و برای ه

( را از میان آن بیرون کشید که ضدّ آتـش بـود. جیسـون بـا مـرهم مـدیا       Promethas) پرومته
را خواب  خواب یبرا انجام دهد. آیتس از پیمانش سر باز زد، اما مدیا اژدهای  کارهاتوانست این 

 رین آویخته در غار را بربایند.توانستند پشم ز (Argonauts) ها آرگونوتکرد و 
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( بیاید و همسرش شود. سپس مدیا با Hellas) هالسآنگاه جیسون از مدیا خواست با او به 
( را با خود برد. هنگـامی کـه   Apsyrtus) آپسورتوسجیسون گریخت و به هنگام فرار، برادرش 

. انـداخت  و برکنار کشـتی   کرد یم تکه تکهآیتس به تعقیب جیسون و مدیا پرداخت، مدیا برادر را 
ـ  گونـه تا به خاک بسـپارد. بـدین    آورد گردتا بازماندۀ فرزندش را  ستادیا آیتس هم   هـا  توآرگون

مدیا راهی نشان داد تا از شرّ غول  آنجاتوانستند به سالمت بگریزند. آنان راهی کرت شدند و در 
ز در ایـن داسـتان عمـدی اسـت؛     ی نیبرادرکشبنابراین،  ( در امان باشند.Talos) تالوسمفرغین 

 کنـد  یمـ ی بود که برای رسیدن به هدف خـود هـر کـاری    رحم یبی بارویزچراکه مدیا جادوگر 
 (.936ـ933: 3116عمران و اکبری،  این حیذب)ر.ک؛ 

 . تروفوینوس و آگامدس6ـ6ـ9

( دو برادر بودند. مشهور است که بسیاری از Agamedas) آگامدس( و Trophonius) نوسیتروفو
ـ هوری نیـز بـرای   ا نـه یگنج هـا  آنی دینی را این دو برپا کردند. بناهاو دیگر  ها پرستشگاه  وسی

(Hyreius        ساختند، امـا راه ورودی آن مخفـی بـود و از همـان راه آگامـدس میـزان زیـادی از )
ذاشـت و او را گرفـت. تروفوینـوس کـه     گنجینه را به یغما برد. تروفوینوس برای آگامدس دام گ

او نیز لو برود، سر بادرش را برید تا شاه نداند دزدی که او گرفته، کیست. تروفوینوس  دیترس یم
( او را بلعید. از آن پـس، خلـیج   Lebadeia) ایلبادچندان بعد از برادر زنده نماند و زمین در خلیج 

 یی شد.شگویپلبادیا مقر 
بـه عنـوان پادشـاه، بـرای      هـا  آناست که  آمدهمرگ این دو برادر،  در روایت دیگری دربارۀ

ساختن پرستشگاه آپولون در دلفی اجازه یافتند که شش روز در این پرستشگاه به شادی به سـر  
ی در ایـن  برادرکش(. بنابراین، 937ـ932خواب بمیرند )ر.ک؛ همان:  آرامشببرند و روز هفتم در 

 ر سَرِ ثروت و قدرت است.تراژدی نیز عمدی است و نزاع ب

 اتئوکلس و سسین یپول. 1ـ6ـ9
ـ نـیس و ات  پـولی  یها اودیپوس، فرمانروای تبس، چهار فرزند داشت: دو پسر به نام وکلس و دو ئ

آنتیگون و ایسمنه. اودیپوس و فرزندانش مورد احترام مردم بودند. اودیپـوس و   یها دختر به نام
بنابراین، کرئون جانشـین اودیپـوس شـد. پـس از      .کردند یریگ پسر نخست او از سلطنت کناره

مدتی، مردم تبس تصمیم گرفتند اودیپوس را از شهر بیرون کنند. پس از رفتن پدر، دو پسـرش  
 گرچـه . دانسـتند  یم مقام ۀ آنیک خود را شایست مدعی تاج و تخت شهریاری تبس شدند و هر
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تر را از تبس بیرون کند.  بزرگ برادر و دیبربا را شهریاری تاج شد موفق بود،تر  کوچک اتئوکلس
تـبس برانگیـزد. او    علیـه به آرگوس پناهنده شد و در آنجا کوشید مردم آن سامان را  سین یپول

 .(191و  197: 3197 ،همیلتـون ر.ک؛ درصدد برآمده بود که با سـپاهی بـه شـهر حملـه کنـد )     
کردند که ایـن موضـوع بـین دو بـرادر     دو سو موافقت  پس از جنگ و نزاع بسیار، هر ،سرانجام

آن دو برادر یکدیگر را  و هیچ یک از دو برادر به پیروزی دست نیافت»، اما سرانجام، فیصله یابد
 (.129ـ191)همان: « کشتند

 ی در اساطیر اسکاندیناویبرادرکش. 1ـ9
 . تراژدی سیگورد3ـ1ـ9
اودین )= خدای خـدایان(   های فرمان( بود، از Valkyrieی )ریوالک( که یک Brynhild) لدینهیبر

سرپیچی کرد و به جرم این سرپیچی به خواب محکوم شد. برینهیلد خواست کـه فقـط مـردی    
شجاع برای بیدار کردنش بیاید؛ زیرا اودین در پیرامون تخت این زن آتش افروخته بود تـا تنهـا   

(، تنهـا  Sigmund) مونـد گیز(، پسـر  Sigurd) گوردیسجوانی دالور و قهرمانی به سوی او برود. 
شخصی بود که از عهدۀ این کار برآمد. او اسبش را از آتش گذراند و برینهیلد را از خـواب بیـدار   
کرد. زن خود را به او تسلیم کرد و سـیگورد چنـد روز بعـد او را در آتـش رهـا سـاخت. سـپس        

( پیمـان  Gunnar) گونـار بـا پادشـاه    آنجـا ( رفت و در Giukungs) ها وکونگیگسیگورد به خانۀ 
 برادری بست.

( Gudrun) گـودرون (، مادر گونار، سیگورد را بـه شـوهری دختـرش    Griemhild) لدیمهیگر
تا عشق برینهیلد را از یاد ببـرد. او بـا گـوردون     خوراند یمی به او زیسحرآمو داروی  ندیگز یبرم

است، خود را به هیئـت   و پس از آن، با نیروی جادویی که گریمهیلد به او بخشیده کند یمازدواج 
ی بـرای گونـار   رأتـا برینهیلـد    گذرد یمو از حلقۀ آتش  رود یمو یک بار دیگر  آورد یمگونار در

ی بزنـد.  ا قهرمانانهبرباید؛ زیرا گونار خود قهرمان یا پهاون نیست که بتواند دست به چنین عمل 
و آن زن شمشیرش را قـرار  ، ولی در بستر، بین خود برد یمسیگورد سه شب را با آن زن به سر 

، سیگورد همـان سـیمای   رسند یمو چون به آنجا  رود یمو برینهیلد با وی به گیوکونگ  دهد یم
؛ کند یمبرینهیلد از ماجرا آگاه شود، آن زن با گونار ازدواج  آنکه یب. البته ابدی یمپیشین خود را باز

است. برینهیلد در مشاجره با گدرون از حقیقـت   یی کردهوفا یبزیرا معتقد است که سیگورد به او 
که سیگورد عهد  دیگو یمو به همین سبب، به گونار  دیآ یبرمو درصدد انتقام  شود یمماجرا آگاه 

است و اکنون اگـر سـیگورد را    نبوده ها آناست و در رختخواب یک شمشیر بین  برادری شکسته
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سیگورد را بکشـد، ولـی بـرادر     تواند ینمدری صیغۀ برا نآ طبق. گونار کند یمنکشد، او را ترک 
تا در خواب سـیگورد را بکشـد. بعـد از مـرگ سـیگورد، برینهیلـد        کند یمکوچک خود را راضی 

. جسد او را هم بنا به خواسـتۀ خـودش   کشد یمو بعد خود را  دیگو یمحقیقت ماجرا را برای شاه 
. تنهـا چیـزی کـه مسـبب     سوزانند یمدهند و  ی جای میسوز مردهدر کنار سیگورد، بر تل هیمۀ 

مرگ سیگورد است، افشای راز زندگی او به وسیلۀ همسرش است، چـون او نتوانسـت از اسـرار    
شوهرش محافظت کند. اما برینهیلد، گویی نه تنها محصور آتش بود، بلکه همه چیز را به آتش 

یی و انتقـام بـه   جـو  نهیککشید و نابود کرد: هم زندگی خود و هم زندگی سیگورد را. این زن در 
و جالـب   زد یمـ . سودابه نیز به سبب عشق بـه سـیاوش دسـت بـه هـر کـاری       ماند یمسودابه 

 ی و اسیر زن بودن به کیکاووس شباهت دارد.سبکسرکه شاه گونار در  نجاستیا
ماجرای دلدادگی برینهیلد به سیگورد به داستان یونانی فدر )= زن تزه( شباهت دارد. در این 

است. فدر در این تراژدی یونانی بعـد از مـرگ هیپولوتـوس     خودکامهو  سبکسرداستان نیز شاه 
 .زند یمو خود را دار  کند یمحقیقت ماجرا را اعتراف 

 م سنجیدنی است:یی از زندگی سیگورد با زندگانی رستها بخش
 ی داشتند.ا العاده خارشالف. هر دو از همان خُردی نیروی 

جثـۀ سـنگین آنـان را     تواند یمشود و  ب. هر دو اسبی دارند که با روش خاصی انتخاب می
پا داشت و اسـب   هشتاست که از نژاد اسب سلینپر بود. « گرانی»حمل کند. نام اسب سیگورد، 
 .شد یمخدایان اسکاندیناوی محسوب 

، اژدهای «فافنر»، سیگورد هم کشد یمج. همان طور که رستم در خان سوم خود اژدهایی را 
. سپس او از خون جگـرش  کرد یمکه از گنجینۀ بزرگی محافظت  آورد یدرمخوفناکی را از پای 

 زبان پرندگان را بفهمد. تواند یمو بعد از آن  نوشد یم
« اودیـن » طـرف ر اصـل، ایـن شمشـیر از    د. سیگورد شمشیر مخصوص خود را داشت که د

 )خدای خدایان( به پدرش داده شده بود که به او ارث رسید.

ـ مَ هفتصـد رستم نیز سالح و لباس خاص خود را داشت که عبارت بـود از: گـرز    ی، کمنـد  ن
 او(. رینفوذناپذ)زره  انیب ببرپرتوان، 

 بود.هـ . زندگی هر دو قهرمان آکنده از مخاطره، افتخار و غرور 
و. لحظات آخر زندگانی سیگورد چون رستم است. رستم وقتـی در چـاه غـدر نـابرادر شـغاد      

. مسبب مرگ سـیگورد نیـز   ردیگ یمو از او انتقام  دوزد یم، با تیر خود شغاد را به درختی افتد یم
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برادر خونی اوست. وقتی قاتل سیگورد در دم مرگ شمشیر خود را برداشت و به طرف قاتل خود 
قاتل به بیرون در رسیده بود، شمشیر به او اصابت و او را دو نـیم کـرد، بـه     نکهیاب کرد، با پرتا

طوری که یک شقۀ او به داخل اتاش و شقۀ دیگرش بیرون افتـاد. سـیگورد نیـز قبـل از مـرگ      
 همچون رستم از قاتل خود که فرستادۀ برادرش بود، انتقام گرفت.

و با  کرد یمن بود. سیگورد هم از شاه گونار حمایت ز. رستم در همۀ زندگی خود حامی شاها
او پیمان برادری بست، هرچند این پیمان برادری به مرگ سیگورد منتهی شد؛ زیرا گونار قـاتلی  

 را اجیر کرد تا سیگورد را در خواب بکشد.

 . بالدر و هودر6ـ1ـ9
اسـت کـه نـام او     (Balder) بالدری معروف اسکاندیناوی دربارۀ خدایی به نام ها اسطورهیکی از 
ـ آ یمـ ( با هـم  Lokiی )لوکبا خدایی دیگر به نام  معموالً ـ اود. او فرزنـد  دی ـ فر( و Odin) نی  گی

(Frigg است و از بهترین خدایان محسوب )خردمنـد،  نـت یط پـاک ، مایس خوش؛ چراکه شود یم ،
 است! اثر یبفصیح و سرشار از فی  و با این همه، خدایی 

. بالدر این خدای زیبـایی و  شود یمۀ لوکی نسبت به بالدر آغاز زیانگ یبقصه با کینۀ دیرینه و 
. مـادرش فریـگ بـه نیابـت از     دهنـد  یمـ که از مرگ او خبر  ندیب یمیی بدشگون اهاَیرآشتی، 

. او همۀ عناصر و موجـودات  شود یمی از وقوع رویدادی ناگوار وارد عمل ریشگیپخدایان، برای 
، آهـن و انـواع فلـزات    آتـش  وسوگند بخورند که به بالدر آسیبی نرسانند: از آب  کند یمار را واد

ـ ا، حیوانات، پرندگان، سموم و مارهـا. همـۀ   ها یماریب، زمین، درختان، ها صخرهگرفته تا   هـا  نی
اسـت،   شـده  ریناپـذ  بیآسـ که  آنجا. از شود یم. بالدر به محور یک بازی تبدیل خورند یمسوگند 
ـ ن، رهایتو  کنند یمی تبدیل ریگ هدفن او را به نوعی تابلوی خدایا و  رهـا یت، رهایشمشـ ، هـا  زهی
 به او آسیب برساند. تواند ینم. چون هیچ چیز ندیآزما یمی خود را با او ها سنگ

ی او، ظاهر خود را تغییر داد و نزد فریگ رفت و علـت را پرسـید.   تن نییرولوکی در پی علت 
اند که بـه بالـدر آسـیبی نرسـانند،      داد که تمام موجودات سوگند خورده هنگامی که فریگ پاس 
بـه   صندلیان ۀاز تیر گیاه کیو فریگ به او گفت که تنها « همه چیز؟» لوکی بداندیشانه پرسید:

لوکی با عجلـه بـه   . توجه از آن گذشته بود بی ،کوچکی سببکه به  استدر غرب « دارواش»نام 
یافت و از آن تیری ساخت. سپس به محل ضیافت خدایان بازگشت را  آنسرا  دارواش رفت و 

است. بـه سـرا     ای از محفل نشسته در گوشه ،برادر دوقلوی بالدر که نابینا بود« هودر» و دید که
کند. هودر جـواب داد کـه اوالً چـون کـور      هودر رفت و از او پرسید که چرا در بازی شرکت نمی
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ه سمت بالدر ندارد. لوکی تیر را به هودر داد و از او خواست کـه  است و ثانیاً چیزی برای پرتاب ب
با راهنمایی او در بازی شرکت کند. هودر دارت را با راهنمایی لوکی پرتاب کرد و دارت مستقیماً 

در حالی که خدایان مشغول عزاداری بـرای بالـدر    !جان بر زمین افتاد به قلب بالدر خورد و او بی
دنیای مردگـان   ۀ، الههل دالور را سوار بر سلیپنیر به سوی هرمود دیگرش، فرزنداودین،  بودند،

تقاضای خدایان را  هلد. فرستاد تا به التماس از او بخواهد که بالدر را به دنیای زندگان بازگردان
باید بـرای بالـدر عـزاداری و     ،یک شرط پذیرفت: هرآنچه که در دنیا وجود دارد، زنده یا مرده با

رسید و همـه در جهـان بـا کمـال      کار ساده به نظر می ،شیون نمایند. با توجه به محبوبیت بالدر
لـوکی خـود را بـه     .اثر نمـود  میل برای او گریستند. همه جز یک تن که گریه تمام جهان را بی

  ا بالدر در دنیای مردگان بـاقی غولی درآورد و از گریه کردن برای بالدر سرباز زد و لذ صورت ماده
 .ماند

سـوزی   خدای مرده را لباس سراسر قرمز پوشاندند و او را روی تل هیزم مـرده  ۀخدایان جناز
آرمید که پس از مـرگ   نانا قرار دادند. در کنار او همسرش،( رینگهورن) کشتی خودش ۀبر عرش
هـایش   . اسب بالدر و گنجینـه ردهمسرش مُ از شدت اندوه قلبش شکست و او نیز در پسِ ،بالدر

 غـولی بـه نـام    مـاده  بـه وسـیلۀ  نیز در کنار او قرار گرفتند و پس از آتش زدن تل هیزم، کشتی 
بـه دسـت   لوکی نتوانست از انتقام خدایان بگریزد و هـودر نیـز   . به دریا فرستاده شد« هیروکین»

و برای گـرفتن انتقـام بالـدر    والی دقیقاً به همین هدف اصالً کشته شد.  ریند ، پسر اودین ووالی
 (.69: 3199)ر.ک؛ خیبری،  زاده شده بود

 سامی یها در داستان یبرادرکش. 4ـ9

 هابیل و قابیل. 3ـ4ـ9
بود که سرانجام، میان آن دو اختالف افتاد و هابیل بـه   )ع(آدمهابیل و قابیل نام دو پسر حضرت 

و با  اند نوشته« اقلیما»بود که نام او را  بایزی و کورویندست قابیل کشته شد و سبب آن دختری 
قابیل به یک شکم بیامد و آدم خواست که او را به هابیل دهد. اما قابیل مخالفت کرد. پس آدم 
آن دختر را به هابیل داد. قابیل کینه برادر را به دل گرفت و او را به قتـل تهدیـد کـرد. هابیـل     

کشـم، چـون از خـدای     دراز کنی، من ترا نمی گفت: گناه من نیست، اگر تو به کشتن من دست
روزی او را در خواب دید و سنگی بزرگ بر سَرِ او زد  نکهیاترسم. قابیل در پی فرصت بود تا  می

عقـدۀ  »ی را برادرکشـ ی نسبت به برادر و یا میل شـدید بـه   توز نیکهر نوع  بعدهاو او را کُشت. 
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تـا   67، اما کلیات قصۀ دو پسر آدم در آیـات   نیامده قرآن. نام هابیل و قابیل در اند دهینام« قابیل
 .ردیگ یم منشأ توراتاست. تفصیل روایت و نام فرزندان آدم از  سورۀ مائده بیان شده 13

 یوسف و برادران. 6ـ4ـ9
یت یوسف نـزد پـدر اعـالم نارضـایتی کردنـد، آتـش       محبوبدر داستان یوسف، وقتی برادران از 

تا جایی که برای رسیدن به جایگاه یوسف در نزد پدر، نقشـۀ   کشد یمزبانه  درونشانحسادت در 
إِذْ قَالُواْ لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبا إِلَى أَبِینَا مِن ا : کنند یمی زیر طرحکم دور کردن او را از پدر  قتل یا دست

أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُمْ وَتَکُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا اقْتُلُواْ یُوسُفَ *  وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِن  أَبَانَا لَفِي ضَالَلا مابِینا

در  ،ترند [ نزد پدر از ما محبوب هنگامى که )برادران( گفتند: یوسف و برادرش ]= بنیامین :صَالِحِینَ
یوسـف را  *  حالى که ما گروه نیرومندى هستیم! مسلّماً پـدر مـا در گمراهـى آشـکارى اسـت!     

بکشید یا او را به سرزمین دوردستى بیفکنید تا توجه پدر، فقط به شما باشد و بعد از آن، )از گناه 
 (.1ـ9)یوسف/  کنید و( افراد صالحى خواهید بود! خود توبه مى

 در اساطیر هندی یبرادرکش. 9ـ9
 تریته ودایی و برادرانـ 

 بـا  همـراه معمـوالً   ودا در نـامش  کـه  سـت ا ودایـی  ۀترتیه )سوم، سومین( یکی از خـدایان دور 
 او. است جدال و جنگ در دیوان سایر و وریترا با توشتری مثل و است آمده اندرا و وایو ،ها ماروت
ح  ؛39: 3176 ودا، ر.ک؛ ریـگ ) است آسمانی یا بهشتی سومای فشارندۀ [،اوستا در ]آثویه مانند

بـه سـان   »اسـت:   به ماجرای گرفتاری ترتیه به دست برادرانش گذرا اشاره شده ریگ ودادر  .(3
گزنـده مـرا    یهـا  رنج "شت کرتو". ای فشارند یمرا به سختی می ها زنان رقیب از هر سو، دنده

)همان: « ببلعند را بافنده های ن  که هایی موش مانند هستم؛ تو ستایش ۀ؛ مرا که سرایندبلعند یم
999:) 

 و هنـد  ۀکه خدایی با نـام ترتیـه در اسـاطیر دور    دیآ یات ودایی چنین برماز ادبی»
 بـه  بنا. بود آفریده آب از( آگنی) که است برادری سومین وی. است داشته وجود ایرانی
 از ترتیـه  و رسیدند چاهی به شدند، تشنه چون و رفتند یم بیابانی در برادر سه روایتی،

اما دو برادر برای آنکه مایملک او را به دست آورند، او ، داد برادران به و کشید آب چاه
درگـاه   را بر در چاه نهادند و از آنجا رفتند. ترتیه به یا را به چاه افکندند و چرخ گردونه

اوستا، یک  خدایان نیایش کرد و آنان او را از چاه رها ساختند... همین خدای ودایی در
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اسـت...   ن مردی است که هئومه را فشـرده که سومی شود یبار به صورت ثریته ظاهر م
، نشانی از ثریته نیست، ولی فریدون دو برادر دارد و آن شاهنامهدر ادبیات فارسی و در 

 ،)واحددوسـت « فریـدون را از میـان ببرنـد    کوشند یدو برادر در راه بازگشت به ایران م
3171 :29). 

 ایـن  از کـه  اسـت  ودایـی  ۀرکت بخشندمهرداد بهار، ترتیه آتیه از خدایان دالور و ب ۀبه گفت
 یهـا  یشکاریخو از. پردازد یم اژدها با نبرد به ایندره چون نیز او. است ایندره شبیه بسیار جهات
 است: سومه افشردن یکی نیز ترتیه

بعدی هندی، ترتیه برادر سـوم از سـه بـرادر دانسـته      یها افسانه وها  اسطوره در»
، نیـز در  (Dvita) م. نام بـرادر دو افکنند یکه دو برادر دیگر او را به چاه آبی م شود یم

و مقـام   گـردد  یظـاهر مـ   اوسـتا . نام ترتیه به صورت ثریته در شود یریگ ودا ظاهر م
و اعمـال   اسـت  بـه صـورت آثویـه درآمـده     اوستاثیه در پآ ،ی اویخدایی ندارد. لقب ودا

ـ یـا  اسـت و   تئونه )فریدون( نسـبت داده شـده   به ثرئه اوستاپهلوانی او در   ۀی افسـان حتّ
 فریـدون،  فرزنـدان  داستان در توان یم است، ترتیه ایشان کهتر که را برادر سه هندی
 دیـده  فریـدون  خـود  زنـدگی  داسـتان  در بـدان  اشـاراتی  نیز و دید تور، و سلم و ایرج

 (.479و  474: 3179، )بهار «شود یم

 . اساطیر روم2ـ9

 رومولوس و رمئوسسـ 

ـ      او را از طریـق   ۀنومیتور و آمولیوس دو برادر بودند که پس از مـرگ پـدر تصـمیم گرفتنـد ارثی
بدین صورت که سرزمین شهریاری آلبالونگا نصیب یکـی   ،میان خویش تقسیم کنند یکش قرعه

دیگری باشد. شهریاری به نومیتور رسید، اما  ۀطال و جواهرات تروآ بهر یها نهیاز برادران و گنج
د. پس از آن، آمولیوس پسران نومیتور را کرآمولیوس تاج و تخت را از برادر گرفت و او را تبعید 

 از را او وسیله، این به تا ساخت مبدل نگهبان ۀبه قتل رساند و دخترش را هم به دوشیزه یا باکر
 نـام  به دوقلو پسر دو و و شد باردار دختر ولی بازدارد، تخت و تاج مدعی فرزند داشتن و بارداری

ه زندان افکند و دسـتور داد کـه   ب رااش  برادرزاده آمولیوس شاه. آورد دنیا به رمئوس و رومولوس
ایـن دو پسـر    .(661: 3، ج 3171 ،روزنبـرگ ر.ک؛ غـرش کننـد )   ۀ تیبـر دو پسرش را در رودخان

 یا ها را شـیر داد و پرنـده   گرگی آن پیدا کردند. مادهسرنوشتی شگفت داشتند و از سیالب نجات 
 :ها را بر طرف کرد نان گرسنگی آن ۀنیز با ریز
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اش  شهریار... آن دو کودک را یافـت و بـه کلبـه    یها بان پس از آن، یکی از رمه»
آورد و آن زن و شــوهر دو کــودک را بــزرگ کردنــد. بــرادران بیشــتر وقتشــان را بــه 

 یو بـا شـبیخون زدن بـه راهزنـان، شـهرت عـالمگیر       راندندگذ یکشاورزی و شکار م
راهزنان گرفتار شد. او را برای کیفر به نزد  ۀانیجو انتقام ۀیافتند. سرانجام، رموس در تل

، سـرانجام . شددار آشکار  رمه به وسیلۀاش  فرستادند، ولی راز تبار شاهانه شاه آمولیوس
: 3، ج 3171 ،)روزنبـرگ « بـه کیفـر برسـاند   به نزد نومیتور فرستاد تـا وی را   شاه او را

 .(669ـ667

رومولوس و رمئوس به یاری نومیتور و گروهی از چوپانـان دزدانـه وارد کـاخ شـاه شـدند و      
 در شدن رها ۀآمولیوس را به قتل رساندند. آنگاه برادران تصمیم گرفتند شهری را در همان نقط

 کسـی  چه که برسند توافقی به نتوانستند بودند، سال و سن هم دو هر چون. نهند بنا کودکی زمان
هـا   از این رو، تصمیم گرفتند از خدایان بخواهنـد پاسـ  مناسـب را بـه آن     .ندبرا فرمان شهر بر

 !اما رومولوس دوازده الشخور دید ،بدهند. رمئوس نخستین نشانه را دید که شش الشخور بودند
 ام، بـا هـم بـه سـتیز پرداختنـد. رومولـوس      و بدل شد و سـرانج  بین دو برادر سخنان درشت ردّ

 (.669: همانر.ک؛ نامید ) «مرُ» شت و آن شهر جدید را به نام خویشبرادرش، رمئوس را کُ

 ی در اساطیر مصربرادرکش. 7ـ9

 ازیریس و ستـ 
 گـب  . او فرزنـد استباستان  اساطیر مصر و زندگی پس از مرگ در نیرزمیایزد جهان ز اُزیریس

شد. ارواح قبل از  حوروس ازدواج کرد و صاحب ایزیس آسمان( بود. با خواهرش) نوت زمین( و)
اینکه بتوانند در جهان دیگر زنـدگی کننـد، بایـد از برابـر ازیـریس بگذرنـد و تنهـا او بـود کـه          

 .توانست جاودانگی ببخشد می

بودنـد تـا    مصری گویای آن است که مردمان آغازین وحشـی و آدمخـوار   یا روایات افسانه
به آنان کیفیت تغذیه، کشت و زرع غالت و تـاک  و  اج فراعنه را بر سر گذاشتتاوزیریس  نکهیا

آمیختـه شـد و بـه    ( رع)=  عدها هویت او با ایزد خورشیدبراه و رسم شهروندی را یاد داد.  و نیز

ـ اوزیریس مطابق بـا ایـن روا   .یافت رع آوازه ـ شخصیتی به نام آمون  بسـیار  یهـا  ، سـال هـا  تی
بـرای آمـوزش   فرمانروایی کرد و هنگامی که مصر متمدن شـد،   زیآم صلحو با اقتداری  زیست یب

ۀ خود قـرار  السلطن بیناهمسر خویش را تمدن به دیگر مردمان جهان به سفر پرداخت و ایزیس 
به یـاری عاسـو، شـهبانوی اتیـوپی و هفتـادودو      داد. سرانجام، اوزیریس از سفر بازگشت و سِت 
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راه خـود بـردارد. اوزیـریس در هفـدهمین روز مـاه       از سَرِن شد اوزیریس را آجوی دیگر بر  فتنه
ـ      حتحور )اواخر ماه شهریور یا مهر( و بیست ت و وهشتمین سـال فرمـانروایی خـویش بـه دام سِ

: 3179، ایـونس ر.ک؛ ت تنش را از هم گسیخته، وی را بـه آب نیـل افکنـد )   یاران او افتاد و سِ
 و ون همسرش عـازم فـتح جهـان آن روز شـده بـود، در مصـر مانـد       همچکه  ایزیس(. 79ـ77

بازگشت او شد. هنگامی که از  منتظر و ت، خردمندانه فرمانروایی کرددجانشین او شد. در این م
کشته شدن ازیریس به دست برادر سنگدلش )سِت( باخبر شد، سخت منقلب گشت، گیسـوانش  

 نیـی آ کینازیریس  گران توطئهازجست صندوقی شتافت که به ب درنگ یبرا برید، جامه بردرید و 
 (.49ـ11: 3196را در آن پنهان کرده، به رود نیل افکنده بودند )ر.ک؛ ویو، 

فرمـانروای مصـر علیـا و     نیز و اساطیر مصر یزد صحراها و طوفان درا( یا سوت ، Set) تسِ
 و ایـزیس  ،اوزیـریس بـرادر  او  ت.های خـارجی اسـ   ایزد جنگ، خشونت، هرج و مرج و سرزمین

ت سومین فرزند نوت پس از بالیدن با همـزاد و خـواهرش   گویند سِ می .رود به شمار می نفتیس
 ،کردنـد  هـایی کـه از صـحرا عبـور مـی      از کاروان ،صحراهابه عنوان ایزد  او نفتیس ازدواج کرد.

سبب کشـمکش بـا   کرد که با این کار  هم طوفان شن ایجاد می ،کرد، اما از طرفی محافظت می

سرانجام، او تجسم روح شر شد و در تعـارض   .شد برادرش اوزیریس مییعنی  ،خیزی ایزد حاصل
 جاودانه با روح نیک قرار گرفت.

آوردن تخـت شـاهی توطئـه     دسـت ، پنهانی برای بـه  برد یمرشک  تر بزرگاو که به برادر 
هنگـام بازگشـت ازیـریس بـه     ی بزرگی در ممفیس به ها جشنو برای ربودن ازیریس،  دیچ یم

از همدسـتان خـود اطمینـان یافـت.      تـن  ودوسلطنت برگزار کرد. وی نخست از همکاری هفتاد
بیاورند و  زیانگ شگفتسپس برادرش را به جشنی فراخواند و در آن جشن دستور داد تا صندوقی 

رفـت.  این صندوش باشد، صندوش بـدو تعلـق خواهـد گ    ۀگفت که هر که قامتش درست به انداز
گـران   توطئهاین کار تنها یک سرگرمی است، در صندوش دراز کشید.  کرد یم ازیریس که گمان

در صندوش را نهاده، آن را محکم بستند و میخکوب کردند. سـپس آن را بـه رود نیـل     درنگ یب
 .(41همان: ر.ک؛ افکندند که از طریق دریا به جبیل رسید )

جسـدش را   ،وی همسر خویش پرداخت تا سرانجامهمه جا به جستج ،یزیس غرقه در اندوها
که در بندر بیبلوس واقع در لبنان به ساحل رسیده بود و در بین درختی بزرگ گیـر کـرده بـود،    

 چهـارده ی قتل برادر سیرابش نکرده بود، جسد وی را به ایزیس که حتّ ت در نبودِیافت. آنگاه سِ
ایـزیس و ایـزدان    ،ساخت. پس از این واقعـه د و در سراسر سرزمین مصر پراکنده کرتکه بخش 
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، تصمیم گرفتند که از نو ازیریس را بازسـازی کننـد. ایـزیس و    آنوبیس و نفتیس دیگر همچون
آوری کردند و پیروزمندانه او را بـه نیکـی    را جمع نراندامه نفتیس تمام قطعات بدن او، به غیر از

تمیز پوشـید و خـود را بـا     ۀآشامیدن، جام خوردن و درنگ شروع کرد به بازگرداندند. ازیریس بی
جواهر آراست و به زودی فرزندش حوروس را در تن ایزیس پدید آورد. اما او اجـازه نداشـت بـر    
روی جهان زندگان بماند و برای همیشه به جهان زیرزمین فرستاده شد تا آنگاه او مقامش را به 

 در پایان این داستان،(. 44ـ41ان: هم)ر.ک؛  عنوان خداوندگار جهان پس از مرگ به دست آورد
مصـب   یهـا  پناهگاهی واقع در باتالش در»ی وفت. ر انتقام گردقاتل پاز هوراس فرزند ازیریس، 

انتقام گرفت و میـراث خـویش را از   ( ازیریس)نیل پرورش یافت و بزرگ شد و... از قاتل پدرش 
 (.44: 3196، )ویو« ت بازستاندسِ

 در اساطیر ژاپن یبرادرکش. 9ـ9

 یوریتومو و یوشیتسونهـ 

و یوشیتسـونه حضـور دارنـد کـه هماننـد دیگـر        یکئ بن یها در اساطیر ژاپن، دو قهرمان به نام
در این اسطوره نیز  یبرادرکش یالگو کهن .شوند یو بر آنان پیروز م زندیست یقهرمانان، با اژدها م

زن مردی  ،3361بهار  ۀدر ناگامی، در نیم مورا ـ. به روایت از سند نیایشگاه هونجوشود یدیده م
بـه ناگـامی رفـت و سـه      3347کیچی در  نام گرفت. بن «کیچی بن»ید که یی دختری زایسامورا

 ماه نام گرفت. بارداری مادر سیزده «کئی بن»سال بعد به یاری تنگویی فرزندی از او زاده شد که 
 ،کامل به دنیا آمد. در روایتـی  یها بلند و دندانکئی با موی  و بن از حد معمول تجاوز کردشد و 

واقع در آن سوی سـاحل نوهـارا    ،کئی جیما بن ۀکئی دوران خردسالی را با مادر خود در جزیر بن
دورافتاده  ۀمادر این منطق ،کئی در خردسالی ناسازگار بود و به این دلیل گویند بن سپری کرد. می

راهی شـنی بـه سـاحل راه دارد و     کئی جیما از طریق کوره را برای تربیت فرزند انتخاب کرد. بن
کئی در روزهـای کـودکی بـا آوردن شـن و سـنگ بـا        است که بن همانراه  گویند این کوره می

کیچی هفـده سـال بعـد از زادن     آستین و دامن لباس خود آن را ساخت تا از جزیره فرار کند. بن
کیچـی بـه مقـام     و موجـب شـد کـه بـن    کرد ا کئی نیایشگاهی برای مادر برپ رد و بنکئی مُ بن

کئی جیما با تنگوها همبازی بود و به  کئی در خردسالی در بن گویند بن خدابانویی دست یابد. می
کئی بـیش   گویند بلندی باالی بن یک تنگو بود. می ،پدر او یک کاهن و به روایتی دیگر ،روایتی

ـ دو یویدن بـه سـرعت بـاد مـ    از سه متر و قدرت بدنی او از صد مرد افزون و در د کئـی   . بـن دی
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گونـه نـوح    یها شنامهیل گوجو آشنا شد و یکی از نمانخستین بار با یوشیتسونه در کیوتو و بر پُ

 .ل گوجو استپانزدهم نیز روایتی از آشنایی این دو قهرمان بر پُ ۀسد
بـدان سـان کـه     ،یوشیتسونه قهرمان دودمان مینـاموتو در نوجـوانی اوشـیواکا نـام داشـت     

. دو برادر اوشیواکا در نوجـوانی،  دندینام یم «رایکو»خاص از زندگی  یا را نیز در دوره تسویم یوری
قوم تایرا و شکست میناموتو، در جوانی مردند و اوشیواکا را به دیـری فرسـتادند و زیـر     ۀدر حمل

اشت و سوگند خـورد کـه   آوری تمایل د نظر کاهنان بزرگ شد. اوشیواکا از نوجوانی به فنون رزم
هـا از دیـر بـه     گویند در دوران نوجـوانی شـب   انتقام خون برادران خود را از تایراها بازستاند. می

. کـرد  یتمـرین شمشـیربازی مـ    ،و با شمشیر چوبی که خود آن را ساخته بود رفت یکوهستان م
ا بـر اوشـیواکا   هـ  حمایت خود گرفـت و شـبی از شـب    زیرها اوشیواکا را  تنگوها در کوه ۀسرکرد

نمایان و از او دلیل سرگردانی در کوه و جنگل را پرسید و از همین زمان به حمایت اوشـیواکا و  
دودمان میناموتو پرداخت. تنگوها شمشیربازی و فنون جنگی را به اوشیواکا آموختند و با تسـلط  

ان از خردسالی او بر فنون جنگی و قدرت یافتن به یوشیتسونه شهرت یافت. بدین سان دو قهرم
حمایت تنگوها بودند و جنگاوری را از این موجودات فوش طبیعی فراگرفتند. پـس از آشـنایی    در

ناپذیر یکدیگر شدند و روایات مربوط بـه ایـن    این دو قهرمان یاران جدایی ،ل گوجیاین دو بر پُ

مشـهور و   کـاهنی  بـه وسـیلۀ  سـالگی   اوشیواکا پیش از رسیدن به بیست .است دو به هم پیوسته
کئـی   کئی آشنا شد. بـن  با قدرت فوش طبیعی بن ،خواند یجنگجو که شمشیربازان را به مسابقه م

ئـی را در   این کاهن جنگجـو و مشـهور کـوه هـی     ،بسیار داشت ۀکه به گردآوری شمشیر عالق
بـرای گـردآوری نفـایس دیگـر عـازم       ،او در مسابقه شمشیربازی شکست داد و با بردن شمشیر

کئی را  ل گوجی گذشت و نخستین بار بنگویند اوشیواکا برای رفتن به زیارت از پُ می .کیوتو شد
کئـی   راه را بر او سد کرده بود. وقتی بـن  ،ل ایستادهکئی در جستجوی حریف بر پُ دیدار کرد. بن

 ۀاوشـیواکا بـا او بـه مسـابق     .تـر از خـود تحقیـر کـرد     کوچـک  ۀاوشیواکای جوان را به سبب جث
کئـی   اوشیواکا شمشیر را از کف حریف ربـود و وقتـی بـن    ،پرداخت. در این مسابقهشمشیربازی 

دیگربار شمشیر او را به سویی افکند و بر او مسلط شد.  ،خشمگین دوباره به سوی او هجوم آورد
از آن پس در شـمار   ،کئی پس از شکست از اوشیواکا طلب بخشایش کرد و با بخشوده شدن بن

ین زمان بود که نـام ایـن   همر گرفت و همیشه و در همه حال با او بود. از مالزمان اوشیواکا قرا

 .تاریخی در کنار یکدیگر قرار گرفت یها ها، روایات و گزارش دو در افسانه
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با آنکه این دو قهرمان او را در نبرد بـا دودمـان تـایرا     ،یوریتومو نابرادری بزرگ یوشیتسونه
. کـرد  یناپذیری این دو قهرمان احساس حسادت م جدایی نسبت به برادری و ،یاری بسیار کردند

برای اجتناب از حسادت نـابرادری بـه    ،یوشیتسونه به روایتی بعد از شکست نهایی دودمان تایرا
که حسادت نابجای یوریتومو به مـرز جنـون    دیآ یشمال ژاپن گریخت. از این گزارش چنین برم
فادار بود و نـابرادری خـود را در روزهـای پـیش از     رسیده بود. یوشیتسونه به دودمان میناموتو و

گوینـد یوریتومـو همیشـه     می. کرد یشوگونی کاماکورا یاری م ۀرسیدن به قدرت کامل و در دور
یوشیتسونه به دست نوکران چـاپلوس یوریتومـو    ،نسبت به برادر خشن و ستمکار بود و سرانجام

ـ  رای یوریتومو به کاماکورا فرستادند و بـن نهادند و ب یا او را در توبره رِبه قتل رسید و سَ در  یکئ
کئـی   یوشیتسـونه و بـن   ،دفاع از ارباب و دوست خویش جان خود را از کف داد. به روایتی دیگر

پس از آنکه از جانب سپاه یوریتومو مورد حمله قرار گرفتن هاراکی ری کردند و در روایتـی کـه   
زو )هوکائیـدو( و از آنجـا بـه بـومالد آسـیا رفـت و        یوشیتسونه به یه ،پیش از این از آن یاد شد

کئـی هرگـز سـرور و     بـن  ،کئی نیز در این سفر او را همراهی کرد. آنچه مسلم اسـت  احتماالً بن
)=  «واکـا  ئونی»دوست خود را تنها ننهاد و کسی که در دوران کودکی به سبب خشونت بسیار به 

یکـدل مبـدل    قهرمانی وفادار و دوستی به ،هبا یوشیتسون ییبا آشنا ،شهرت داشت (ابلیس جوان
 شد

یوریتومو با وجود ستمکاری غیرانسانی و حسادت غیرطبیعی او به برادر خویش از قهرمانـان  
دودمان  ۀتنها نخستین شوگون تاری  ژاپن که فاتح نبرد دانورا و نابودکنند تاری  ژاپن است. او نه

ن بـا انتخـاب رهبـران    یـافت ت. او پس از قـدرت  تایرا و موجب قدرت یافتن دودمان میناموتو اس
سپاهی قدرتمند را پدید آورد که خالق فئودالیسم نظامی بود  ،نظامی به فرمانداری ایاالت نظامی

ها پابرجا بماند. یوریتومو توانست فرماندهانی وفادار تربیت کند که در همه حـال   و توانست سال
ـ  یخادم نظام حکومتی بودند. از این شمار م از آسـاهینا سـابورو نـام بـرد کـه از قهرمانـان        وانت

هـا را بـا دسـت     خرسنگ توانست یگویند آساهینا چندان قوی بود که م کالسیک ژاپن است. می
محکـم نگـه دارد.    ماهی را در زیر بـازوان قدرتمنـد خـویش    رد کند و به هنگام شنا دو کوسهخُ

 ۀاز قهرمانـان تـایرا در سـد   یکـی   «یو کی کاگه» د را داشت.دودمان تایرا نیز قهرمانان خاص خو
. او از کسانی بود که به کشتن یوریتومو برخاست و زمانی کـه دودمـان   کرد یدوازدهم زندگی م

پیـروزی   ۀتـرجیح داد بـه جـای نظـار     خـورد، تایرا در نبرد نهایی از دودمان مینـاموتو شکسـت   
 (.329ـ399: 3171)ر.ک؛ پیگوت،  چشمانش را بر زندگی فروبندد ،میناموتو
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 در اساطیر مانوی یبرادرکش. 1ـ9
 فرزندان و ـ زروان

 خوانیم: میدر این داستان 
تا مگر صاحب فرزندی شود؛  کند یسال قربانی م خدای بزرگ، زروان، برای هزار»

 فرزندی که باید نامش اهرمزد باشد؛ کسی که آسمان و زمین را بیافریند. بعـد از هـزار  
کـه   هـا  ی: آیا این قربـان دیگو یو این طور م رود ی، به فکر فرومکند یکه قربانی مسال 

رزندی به نام اهرمزد خواهم شـد، یـا   ف است؟ آیا صاحب داشته یا دهی، فاکنم یتقدیم م
 (.394: 3197)زنر، « ؟کوشم یکه بیهوده م

ـ آ یپس از تردید کردن و به شک افتادن، از این شک دو فرزند در وی پدید م» : دی
هاست و اهریمن حاصل شک. بدین روایـت، زروان بـر    حاصل قربانی دادنکه اورمزد 

و چنین است که  شود یآن شد که شهریاری زمین را به فرزندی دهد که زودتر زاده م
ه هـزار سـال بـه    ... و زروان شهریاری جهان را برای نُشکافد یمادر را م ۀاهریمن سین

: 3191همـان،  « )سـپارد  یمزدا مـ  برای همیشه به اهوره ه هزار سالاهریمن و پس از نُ
341.) 

. اهـریمن بطـن زروان را   کنـد  یدر همان بطن مادر، اهورامزدا، اهریمن را از نیت پدر آگاه م
. در ردیـ گ یی را به دسـت مـ  و بنا به عهد پدر، مدتی اختیار جهان مادّ شود ی، خارج مشکافد یم

 است: شده ذکر پارسی و زرتشتی ۀریشبرخی روایات نیز برای این اسطوره 
 هـیچ  کـه  آنگاه گویند مغان: است آورده مذاهب نقص رسالۀ در کوبت دو نیک از»
زروان سال،  هزار مدت در. داشت وجود زروان نام به موجودی تنها... نداشت وجود چیز
سال... به شک  هزار داد تا از او پسری به وجود آید و او را اورمزد بنامد... بعد از ها هیفد

افتاد و.... در آن حال، اهریمن در شکم او پیدا شد... چون زروان از ایـن حـال آگـاهی    
کدام زودتر خود را بـه مـن نمایانـد،     یافت، گفت از دو پسر که در شکم من است، هر

پادشاه جهان خواهد بود. چون اورمزد از اندیشه پدر آگاهی یافت، برادر خـود، اهـریمن   
اسـت... اهـریمن چـون ایـن      و بدو گفت پدر ما زروان چنین اندیشـیده  را باخبر ساخت

 (.96: 3191 ،عفیفی« )تبشنید، شکم زروان را شکافت و نزد پدر رف

 یبرادرکشی الگو کهنی یکسان در ها هیما درون. تحلیل و مقایسه 2
پیوند دادن اجزای مرتبط با هم در یـک پیکـره و توضـیح    »عبارت است از:  (Synthesis) لیتحل

تنـوعی کـه دارنـد،     رغـم  سـاختارها بـه  . نـد اَ مربوطاینکه آن اجزا چگونه با ساختار کلی موضوع 
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ـ  (،Comparisonه )سیمقاو  هستند مشترکی یها یژگیو ۀکنند منعکس  هـا  نمونـه کـاربرد   ی:یعن
بـر   عمـدتاً . در هـر مقایسـه، تأکیـد    متفاوتندچگونه همسان یا  ها دهیپدبرای اینکه نشان دهیم 

ویـژه در   به ،اند افتهیکه در بسیاری روایات همسان نمود  ییها مختصهی دو امر است. ها یهمسان
دارنـد... و   ها در این سطح، وجوه مشترک بسـیار  و زبان ابدی یاسطوره که وجه ساختاری غلبه م»

دلیـل قـراردادی بـودن از     ی زبانی بهواحدهادر نتیجه، اساطیر از خصلتی جهانی برخوردارند که 
 (.19: 3171 ،)اسکولز« اند بهره یآن ب

 :لوی استروس هستند و اپاند، پر ها توجه نشان داده از جمله محققانی که به ساختار اسطوره
کـه هرچنـد    رسـد  یر و متغیر... به این اصـل مـ  پراپ ضمن تالش برای شناسایی عناصر پایدا»

)همـان:  « اسـت  و محدودها در حکایت پایدار  پرسوناژهای یک حکایت متغیرند، کارکردهای آن
یعنی عمل شخصیتی از  ،خویشکاری: »سدینو یداستانی چنین م یها کنش بارۀدر اپپر .(12ـ19

... و دهـد  ی. مـ شـود  یریـف مـ  نظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه تع ۀاشخاص قصه از نقط
 ورتبـه صـ   تواند یتحلیل ساختاری م .(91: 3139 ،)پراپ« باشند یبنیادی یک قصه م یها سازه

نسبت به موضوع نقشی اساسی ایفا  ،مخاطبتفسیری، در درک  یها پژوهش بر مکملیو درآمد 
 هـا  هیما . این بنشود یمشترکی مشاهده م یها هیما بن ی مربوط به این حوزه،ها تیروانماید. در 

هـا و   عناصر مهم در تحلیل ساختاری یک متن هستند. در ادامه، از ایـن منظـر، شـباهت   و اجزا 
ـ ما بیان خواهد شد. بـن  یبرادرکش یها در اسطوره را ها هیما بنی این ها تفاوت مهـم در   یهـا  هی

 .به ترتیب اهمیت و کارکرد به شرح زیر هستند یبرادرکش ساطیرا

 بدکردار برادر ۀکین حسدورزی و. 3ـ2
 علیه برادر یک کینه و حسادت انگیزه و مشوش اساسی ی،برادرکش یۀما دروناساطیر با  عموم در

. اسـت  داسـتان  اتفاقـات  سیر موتور حرکت روایت، شروع همان از که عنصری است؛ دیگر برادر
 یکی به ویژۀ پدراعتنا  کینه، دالیل به وجود آمدن :است؛ از جمله مختلفی علل ازمتأثر  حسادت

 شکل ایرج به پدر بسیار التفات سبب به فریدون، داستان در ساختاری رکن این. است فرزندان از
 ؛دهـد  یمـ  رخ مـورد عنـاد   برادر به خدایان یا و خدادادی لطف شکل در گاه عمل این. ردیگ یم

 برادرانو یا در اسطوره  ردیگ یقرار م پروردگار قبولهابیل م تحفۀان آدم، فرزند داستان در :مثالً
 برتری رمئوس مدعای به نسبت ،ندیب یم رومولوس که ایزدی نشانۀ رمئوس، و رومولوس دوقلو
 حضرت داستان در. گردد یم آزاری برادر سبب اهورامزدا به وی توجه نیز زروان داستان در. دارد
. یکـی  شـود  یرشک برادران م ساز نهیبه این فرزند، زم )ع(حضرت یعقوبتوجه ویژه  هم ()عوسفی
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است؛ جایگـاهی کـه بـه     مورد عنادو برتر برادر  شاخص جایگاهحسد،  ساز نهیدیگر از عوامل زم
 بـرادران  داسـتان  در. اسـت  شـده  حاصـل  ایـزدی  عنایـت  گاه و او به پدر توجه یا سلطنت سبب

ایرج نیز حکمرانـی  . در داستان برند یبه موقعیت ممتاز برادر رشک م برمایون و کتایون فریدون،
. این عنصر در داستان زروان و رشـک اهـریمن بـه    زدیانگ یوی بر ایران حسادت برادران را برم

 داسـتان  در. شـود  یمـ  برادران حسادت موجب وی دارایی تریته، ۀ. در اسطورهویداستاهورا نیز 
وقعیت ممتـاز  . این مبرد یبدذات )ست( به حکمرانی برادر دیگر حسد م برادر نیز سِت و ازیریس

؛ شـود  یآنچه که در روایت ایرج و برادرانش دیـده مـ   مانندگاهی به دلیل محبوبیت برادر است؛ 
 چراکه سلم و تور از محبوبیت ایرج در هراسند.

در داستان رسـتم و شـغاد و در    رفتار. این شود یم حقد و تنفر موجببرادر  یتوجه یگاهی ب
. در اساطیر ژاپن نیز یوریتومو، نـابرادری بزرگتـر کـه    گردد یاز کابلیان نمودار ماخذ مالیات قالب 

کـه در   کامیاب. در این مورد اخیر، برادر ورزد یخود فرمانرواست، به برادرش، یوشیتسونه حسد م
گاه از جانب برادر بزرگتر اسـت و گـاه از    ی. حسدورزکند یم یممتاز قرار دارد، حسدورز جایگاه

 طرف برادر کوچکتر.

 ران ناتنیبراد .6ـ2
 در کننـده  نیـی تع و برجسـته  مـوارد  از نـژاد  و اصـالت  موضوعآن،  پیرویاین عنصر روایی و به 

 متولـد  مـادر  دو از اساطیر بیشتر در ناتنی برادران. دیآ یم شمار به یبرادرکش یها داستان ساختار
و   یالتـوار  مجمـل . در شـود  یمـ دیده این ساخت ویژه در داستان فرزندان فریدون نیز . شوند یم

سـلم و تـور و از    یهـا  است: فریدون از شهرناز، خواهر جمشید، دو پسر بـه نـام   آمده التحصصی
ارنواز، خواهر دیگر جم، پسری به نام ایرج آورد. ارنواز و شهرناز دو خـواهر جمشـید و همسـران    

: 3191 ،عفیفی)ر.ک؛  ضحاک بودند که فریدون آن دو را از ضحاک ربود و همبستر خود ساخت
حکایت نیـز   رستم فرزند رودابه و شغاد فرزند کنیزی است. این»در داستان رستم و شغاد،  (.999

برادر ناتنی خود، شغاد  به دستاست؛ چراکه رستم  سنجیدنیبا داستان یوسف و ایرج  نظراز این 
 .(991ـ999: 3196 ،)زمردی« رسد یبه قتل م

فـرنگیس،   اند. کیخسـرو فرزنـد   از دو مادر زاده شدهدر داستان کیخسرو و فرود نیز دو برادر 
بودن فرزنـدان در داسـتان    دخت افراسیاب است و فرود فرزند جریره، دختر پیران ویسه. دو مادر

ـ لی هـا  نامیعقوب پدر یوسف با دو دختر دایی خود به زیرا »؛ شود ییوسف و برادران نیز دیده م  ای
ـ راحکه جز یوسف و بنیـامین کـه از    کند یم)اولیا( و راحیل ازدواج  )خـواهر کوچـک( متولـد     لی
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)ر.ک؛ طبـری،   نـد یآ یمـ و یا کنیزان آنان به دنیـا   تر بزرگ)خواهر  ایل، دیگر برادران از شوند یم
 در اساطیر ژاپن نیز یوریتومو برادر ناتنی یوشیتسونه است.(. 729 ـ726: 3192

 فریفتن برادر به حیله .1ـ2
و او  کشاند مسل  می، برادر دیگر را به حیلهو  مکر، برادران بدذات با یرادرکشدر برخی روایات ب

ایرج و برادران، رستم و شغاد، یوسـف و بـرادران،    یها . این عنصر در روایت داستانکشند یرا م
 مورد عنـاد  با نیرنگ، برادر بدذات برادرها،  ت و تریته تأثیرگذار است. در این اسطورهسِ ،ازیریس

. در اغلب گرداند یو او را گرفتار دام مکر و کین خویش م کند یو اعتماد او را جلب م بدیفر یرا م
؛ مانند داستان شغاد که رستم را بـه کابـل   خوانند یرا به جایی فرام ورد عناد، برادر مورذکمموارد 

یـریس  . تنهـا در داسـتان از  برند یو داستان یوسف که برادران، وی را به صحرا م کند یدعوت م
 .شود یاست که وی در کاخ خود اسیر و گرفتار م

 یافتن برادر رهایی .4ـ2
و  ابنـد ی یمـ  رهایی هالکت برای بدذاتتلۀ برادر از  یبرادرکش یها تیاز برادران در روا شماری

مختلف به خود  یها گوناگونی در داستان یها است که صورت حامیانی البته به مدد ،این رهایی
 مشهود ترتیه ۀیوسف، داستان فریدون و برادران، و اسطور کنش روایی در داستان. این رندیگ یم

 است.

 توجه به دشمن .9ـ2
ه کـ  نیکخـواه  اغریـرث چراکـه   اسـت؛  اصـلی  کنش اغریرث و افراسیاب داستان در هیما این بن
برادر فرمـانروا   خشممورد ه سبب این گناه ، بکرد یاز ایرانیان و پهلوانان ایرانی حمایت م پیوسته
 .شود یم و کشته ردیگ یقرار م

 افتادن در چاه .2ـ2
 ایـن . اسـت  افتـادن در چـاه   ،شود یم دیده برادرکشی اساطیر برخی در که ییها شباهت از دیگر
 رخ ودایی و رستم و شغاد در قالـب دام و نیرنگـی   تریته برادران، و یوسف یها داستان در شکل

ـ   . شود یمگرفتار  در آن غلوبکه برادر م دهد یم ت، در شـکل تـابوتی   در داسـتان ازیـریس و سِ
. در داستان رستم، البتـه چـاه آکنـده از    خوابانند ینیرنگ در آن م ازیریس را ب که شود یپدیدار م
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ازیریس نیز برادر در تابوت کشـته   ۀو در اسطور شود یتیغ و نیزه است که به مرگ برادر منجر م
 .ابندی یرادران از چاه نجات مب ،. در دو روایت دیگرشود یم

 ناله از جداییسوگواری و  .7ـ2
است؛ مثالً جریـره، مـادر فـرود، در     دادهرخ  یبرادرکش اشکال مختلفی در اساطیربه  هیما این بن

و رودابه در فراش رستم یک هفته دست از خواب  کشد یرا م دو خو ندینش یسوگ فرزند به عزا م
و در  کند یماز جدایی همسر خود ناله . در داستان ازیریس نیز همسر قهرمان کشد یم اکو خور

نـیس و   رومـی پـولی   ۀفرزند اسـت. در اسـطور   جدایی ازسوگوار  )ع(هم یعقوب ع()وسفیداستان 
حسـود   برادران برعکس،. کند یبرادر شیون م جدایی از، در سین یاتئوکلس، آنتیگونه، خواهر پول

 .کنند یم شادمانی اظهار برادر مرگ ازبدذات و 
 نظـری  نیـز  شـده  کشـته  بـرادران  تـدفین  و اجساد با برخورد آیین به که است بهتر نجایا در
ـ  شـود  یجسد برادر مثله و یا سر وی قطـع مـ   ،ها داستان از برخی در. بیفکنیم  ۀی اجـاز . گـاه حتّ

 در و کننـد  یمـ  قطعـه  قطعـه  را وی پیکر ازیریس، داستان در. شود ینم داده نیز خاکسپاری جسد
 دربـار  بـه  و کننـد  یمـ  قطع را یوشیتسونه سَرِ یوریتومو، داستان در. افکنند یم رودخانه به تابوت

بنـا   ،، چون وی علیه تبس و برادرش، اتئوکلس، شوریده بـود سسین یپول اسطورۀ در. فرستند یم
نـوع برخـورد بـا    . گویا این شود یبه فرمان کرئون، جسد وی و سایر پهلوانان به خاک سپرده نم

 یها نییآ ها . در سایر داستاناست آمده یویژه به شمار م یتوز نهیو ک ییجو انتقام از شکلی ،جسد
 .شود یخاص تدفین به صورتی شاهانه و محترمانه برگزار م

 حامیان .9ـ2
. رهد یه مهلکاز م حامیان خود، با کمک در معرض خطرو  مورد عناداز اساطیر، برادر  شماریدر 
هنگامی که فریدون برای سـتیز   شاهنامه. در ندینما یگوناگونی رخ م یها در صورت حامیاناین 
ـ آ یتیره، نیکخواهی مانند بیرکی نزد او مـ  ، در شبیرود یم دهاک یبا اژ و بـه او افسـونگری    دی
فریـدون از ایـن   (. 76: 3، ج 3191 ،فردوسـی )ر.ک؛  بـا افسـون بگشـاید    تـا بنـدها را   آموزد یم

دیگری هنگام گذشتن  و : یکی هنگام سوء قصد برادران علیه اوکند یها دو بار استفاده م افسون
در داستان تریته نیز نیایش قهرمـان و عنایـت خـدایان     .(999: 3191 ،عفیفیر.ک؛ از اروندرود )

. در داستان یوسف هم یـاری الهـی اسـت کـه     شود یموجب رهیدن تریته از چاه کین برادران م
 .بخشد یمانده را نجات م درچاه برادرِ
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 از قاتالن یخواه نیک .1ـ2
. زندیخ یشده به انتقام گرفتن از قاتالن برم ها، فرزندان و یا نوادگان برادر کشته داستان بیشتردر 

. در داسـتان  شـود  یمحقـق مـ   سـلم و تـور  منوچهر از ی خواه نیاین کنش در داستان ایرج، با ک
 وی، فرزند نیز ازیریس داستان در. است اغریرث و سیاوش خون ۀگیرند اغریرث، کیخسرو انتقام

ـ گ یمـ  انتقـام  دادن جان از پیش گرفتار برادرِ نیز گاهی. شود یم پدر خواه کین هوراس،  ایـن . ردی
 سـاختاری  عنصر این نیزها  داستان از برخی در. خورد یم چشم به شغاد و رستم داستان در کردار
یوسـف و بـرادران، و    ،داسـتان کیخسـرو و فـرود    ؛ مانندشود ینم مجازات قاتل و شود ینم دیده

 .رومولوس و رمئوس

 سه برادر .39ـ2
است. این ویژگی در داستان فریدون و  نفرسه  ی،برادرکش یها شمار برادران در برخی از اسطوره

بـدین لحـاظ مشـابه هسـتند کـه       ییهـا  برادران ایرج و تریته قابل مالحظه است. چنین داستان
و آن جـدالی اسـت    شـود  یداستان سه برادر ودایی به صورت دیگر، در داستان فریدون ظاهر م»

مرگ ایرج برابر فروافتادن ترتیه  .(9: 3171 ،)واحددوست« ردیگ یتور و ایرج در م ،که میان سلم
 .(319همان: ر.ک؛ ) چاه و به سلطنت رسیدن منوچهر، برابر درآمدن ترتیه از چاه است به

 و کشته شدن برادر بدذات ناکامی .33ـ2
، امـا گـاه   کشند یرا م خود  یکخوی، برادر نجو نهیو ک حسودبرادران  ،یاساطیر برادرکش بیشتردر 

بـدذات بـه زخـم    برادر  ،داستان رستم و شغاددر  ؛ مثالًاست برعکس این ساختار نیز شکل گرفته
 آنتیگونـه،  ۀ. در اسطورشود یدر اساطیر یونان هم دیده م رفتار. نظیر این دهد یتیر رستم جان م

را از تبس بیرون  سنیس برادر خویش، پولی ،کرده پادشاهی را تصاحب که اتئوکلس ،بدذات برادر
 بـا  رمئـوس  نیـز  رمئوس و رومولوس رومی ۀ. در اسطورشود یاست، به دست برادر کشته م رانده

 .شود یمکشته  رومولوس دست به خویش ادعایی نشانۀ به بیهوده پافشاری

 کشته شدن هر دو برادر .36ـ2
. این کنشی سـاختاری  شوند یهر دو برادر طرف نزاع به دست هم کشته م اساطیر،در شماری از 

بـرادر   ،است. در داستان نخسـت  و اتئوکلس نمود یافته سین یرستم و شغاد و پول یها در داستان
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 حـین  در بـرادر  دو دوم، ۀو در اسـطور  ردیگ یو در حال جان دادن انتقام م پس از فریب خوردن
 .کشند یم را یکدیگر ،رودررو نزاع

 جنگ و جدال .31ـ2
ک برادر یها،  در بعضی داستانمتفاوتی دارد.  انواعها  داستان گونه این در نیز جدال شیوۀو  تقابل

هـا، بـرادر    دیگـر از داسـتان   شـماری و در  کشـد  یم با نیرنگ، برادر دیگر را به دام انداخته، او را
 حکایـت آنچـه کـه در    ماننـد ؛ کشـد  یور شـده، او را مـ   خویش حملـه  مورد عنادبدذات به برادر 

 صـورت  بـه  گـاه بـدذات   بـرادر  یـورش . شـود  یهابیل و قابیل دیده م نیز افراسیاب و اغریرث و
، و خسـرو و فـرود  کی یهـا  داسـتان  دمانن است؛ دفاع یب برادر به مزدور افرادی یا شبیخون لشکر

سـپاه دو   تـن  به یی تنآرا در قالب صفتقابل و  جنگدر برخی از اساطیر، . یوریتومو و یوشیتسونه
 و رومولوس ورمئوس. و اتئوکلس، سسین یپول یها مانند داستاناست؛ کشور 

 از مرگ برادر ندامت .34ـ2
داستان فرود، کیخسرو طـوس را سـرزنش    . دردارد اندکی نمودِ ی،این کنش در اساطیر برادرکش

که با یوسف انجـام   رفتاریاز  خاطیدر داستان یوسف نیز برادران . افکند یو به زندان م کند یم
 شوند. یده میو بخش کنند یم ندامتاند، اظهار  داده

 یریگ جهینت. 7
هـا و   شـباهت . دارد بسـیاری بسـامد   مختلف اقواماست که در اساطیر  ییالگو کهن «یبرادرکش»

بیانگر ریشه داشتن  مطلباین  که هویداستدر میان این اساطیر  فراوانی یکسان یها هیما درون
بـا ایـن    ییها انگیزه در اساطیر و داستان نیتر الگو در ناخودآگاه جمعی بشر است. مهم این کهن

اعتنای است و گاه مورد  مورد عنادبرادر یا برادران بدذات به برادر ی الگو، رشک و حسدورز کهن
اصـلی   عامـل  شـاخص او از یـک جایگـاه    یمنـد  و یا بهرهمورد عناد پدر واقع شدن برادر  ویژه
ی مـاورایی و یـا   روهایننیز برادر مورد عناد به یاری  ها داستانی داستان است. در برخی ها کنش

آن در بیشـتر   . از میـان عناصـر سـاختاری، شـماری از    ابـد ی یمـ لطف الهی از گرفتاری رهـایی  
؛ مانند بـرادران نـاتنی   شوند یممشترک هستند، اما برخی فقط در اساطیر خاصی دیده  ها داستان

 .شوند یماز دو مادر مختلف متولد  ها اسطورهکه در اغلب 
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