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 حماسه،

 ،فانتزی  اساطیری  شخصیت 

 ،مزلو آبراهام

 ، نامهبهمن

 . فرامرزنامه

 سوی  از  عفیفی  رحیم  ویرایش   با  1373  سال  در  الخیرابی  ابن  ایرانشاه  نامهبهمن  حماسی  منظومة

  اواخر   ناشناس  سرایندگان  از  فرامرزنامه  حماسی  منظومة  و  گردیده  منتشر  فرهنگی  و  علمی  انتشارات

  رسیده  چاپ  به  1394  سال   در  خطیبی  ابوالفضل  و  زوتفن  فان  ماریولین  کوشش  با  نیز   پنجم  قرن

.  هستیم  مواجه  انسانی  واالی   های ویژگی  با  زیادی   موفق  افراد  با  حماسی،  های منظومه  این  در.  است

 مکتب  در  اصلی  محورهای   از  یکی  انسانی،  مثبت   و  مطلوب  های شاخصه  به  نهادن  ارج  طرفی،  از

  مورد  اساطیری   های شخصیت   در  را  هاشاخصه  این  توانمی  بنابراین،.  است  گراانسان  روانشناسی

  در  گراییانسان  ساختارهای   دارد  سعی  تحلیلی-توصیفی  روش  با  پژوهش   این.  داد  قرار  بررسی

  نظریه  با  منطبق  فرامرزنامه  و  نامهبهمن  حماسی  های   منظومه  فانتزی   اساطیری   های شخصیت

 منابع   بررسی  از  که  پژوهش   نتایج.  دهد   قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  را  مزلو  آبراهام  خودشکوفایی

-شخصیت  العادۀخارق  و   خاص  های ویژگی  که  دهدمی  نشان   آمدهدستبه   محتوا  تحلیل  با  ای کتابخانه 

  ابعاد  در  اند،رسیده  خودشکوفایی  به  خدادادی   استعدادهای   با  که  حماسی  اثر  دو  این   اصلی  های 

 .باشندمی « مزلو خودشکوفایی نظریه»  با مقایسه قابل فکری، و گفتاری  رفتاری،

 اهداف پژوهش:

 حماسی  های منظومه  فانتزی   اساطیری   های شخصیت  در  گراییانسان  ساختارهای   تحلیل  و   بررسی.1

 . فرامرزنامه و نامهبهمن

  های شخصیت  با  منطبق   مزلو  آبراهام  خودشکوفایی  نظریه  گراییانسان  ساختارهای   تحلیل  و  بررسی.2

 . فرامرزنامه و نامهبهمن حماسی  های منظومه فانتزی  اساطیری 

 سؤاالت پژوهش:

  و   نامهبهمن   حماسی  های منظومه  فانتزی   اساطیری   های شخصیت  در  گراییانسان  ساختارهای .1

 کدامند؟  فرامرزنامه

  اساطیری   های شخصیت  با  منطبق  مزلو  آبراهام  خودشکوفایی  نظریه  گراییانسان  ساختارهای   .کدام2
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 مقدمه 

 فارسی   ادبای   ترسیمی  هنر  به  پژوهشگران  دقت  باعث  معاصر،  ادبی  نقد  دیدگاه  با  ششم،  و  پنجم  قرن  ادبی  آثار  به  توجه

  در  اما  است،  غرب  جهان  کنونی،  ادبی  نقدِ  زمینة  که  آگاهند  قضیه  این  به  و.  گرددمی  آثارشان  فخامت  از  یافتن  آگاهی  و

  پژوهانادب  به   نو  و   جدید  قالبی  در  کنونی،  ایام  در   ها آن  از   برخی  که  است  دوانیده   ریشه  قواعدی   و   اصول  فارسی،  ادب

های فانتزی  داستان   .گرددمی   برقرار  مدرنیته  و  سنتی  ادبیات  ارتباط  نیز  و  ماندگارند  خاطر   این  به.  شودمی  ارائه  دنیا

داستان فانتزی، یک داستان خیال انگیز    هستند.یکی از نمونه های ادبیات کهن اند که در ادبیات نو نیز مورد توجه  

  آهنگی   باشد،  شده  نوشته  تفنن   برای   و  نویسنده  تصورات   از   ناشی   و  نباشد  سبک   یک  خاص  اصول  بندپای است که  

  منظوم  سخن  انواع   ارزشمندترین  از  دلیل  این  به  حماسی  شعر.  باشد  سازآهنگ  تخیالت  و  اوهام  مبین  که  آزاد  و  قاعدهبی

  آن   اخالقی  های پایبندی   و   ها سنت  نیک،  های منش   ها،بزرگی   تصویر  که  است  ای آیینه  منزلة   به  که   آیدمی  حساب   به

 های منظومه  فانتزی   اساطیری   های شخصیت  بررسی پژوهش به    این  موضوع .  کرد  مشاهده  توانمی  هاآن  در   را  هاملت

 است مزلو آبراهام شناسیانسان نظریة اساس بر فرامرزنامه  و نامهبهمن: حماسی

  تمایز  وجه  که  است  انسانی  مثبت   و  مطلوب  های شاخصه  به  نهادن  ارج  ،شناسیانسان  مکتب  در  اصلی  محورهای   از  یکی

-کاستی  و   هاضعف   به  صرف  پرداختن  از  مطلوب   های شاخصه  بر  تکیه   با  گراهاانسان  .است  روانشناسی  دیگر  مکاتب  با  آن

  دو   این  بررسی  در.  اندبرشمرده  خودشکوفا  و  آرمانی   انسان  برای   را   هاییچهارچوب  و  اندگرفته  فاصله  بشر   نوع   های 

  نگرشی  با  تا   کند می  مهیا  را  امکان  این  مزلو  خودشکوفایی  نظریة  کارگیری هب  با   فانتزی   اساطیر   فکر   و   رفتار  به  منظومه

  اساطیر  انسانگرایانة  های اندیشه  که  است  این  حاضرپژوهش    اصلی  هدف.  شود  بازنمایی  شخصی  نظر  از  دور  و  روشمند

  دارد   اهمیت  روی   آن  از  پژوهش  این.  شود  تحلیل   و   بررسی  مزلو  خودشکوفایی  نظریة  رویکرد  با  منظومه  دو  این  فانتزی 

  و  اندیشه  پنهان  های الیه   به  توجه   روانشناسی،  و  ایرانی  های   حماسه   ویژه  به  ای،رشته  میان  های پژوهش   بر  تکیه  با  که

 .شود واکاوی ... و زال جاماسب،  آذر،  برزین فرامرز، بهمن، چون ای اسطوره های شخصیت

  و   ای کتابخانه  منابع  از  نیاز،  مورد   های داده  گردآوری   برای .  است  شده   پرداخته  تحلیلی   -توصیفی  روش  با  تحقیق   این

  منظومة  آماری،  جامعة.  است  بوده  نویسییادداشت  و  برداری فیش  نیز،  پژوهش  ابزار .  است  شده   استفاده  پژوهشی  مقاالت

  و علمی  انتشارات سوی  از عفیفی رحیم ویرایش   با 1373  سال در  که  باشدمی الخیرابی ابن  ایرانشاه نامهبهمن حماسی

 کوشش  با   پنجم  قرن  اواخر  ناشناس  سرایندگان  از  فرامرزنامه  حماسی  منظومة  همچنین  و  استگردیده    منتشر  فرهنگی

 شکل   این  به  بندی   عنوان  و  مقاله  ساختار.  است  رسیده  چاپ   به  1394  سال   در  خطیبی  ابوالفضل  و  زوتفن  فان  ماریولین

  این   فانتزی   اساطیر   از  مثالی  شواهد  سپس،  و ذکر  پایین  به   هرم  سرأ از  اصلی   عناوین  عنوان  به  مزلو  آراء  ابتدا   که  است

  هیچ   در  تاکنون.  است  شده  افزوده  متن  به  هاتحلیل  نهایت،  در  و  گرددمی  بیان  هاعنوان  این  ذیل   حماسی  منظومه  دو

  نظریة  دریچة  از  فرامرزنامه   و  نامهبهمن  در   فانتزی   اساطیری   های شخصیت  درخصوص   مستقل   طور هب  پژوهشی

  موضوع  این  به  بارنخستین  برای   حاضر  تحقیق  رو،  این  از.  است  نگرفته  صورت  مستقلی  تحقبق  مزلو،  خودشکوفایی
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  عباسی   و  زادهاشرف .  اندپرداخنه  متفاوت  های شخصیت  در  مزلو  نظریه  بررسی  به  پژوهش  چند  در  حال،  این  با.  پردازدمی

  براساس  نامهگرشاسب  و  فرامرزنامه   نامه،شرکو  نامه،بهمن  حماسی  های منظومه  های شخصیت   بررسی  به(  1397)

  اصلی  شخصیت  چهار  مقایسه  به  نظریه،  دو  این  منظر   از   که  اند پرداخته  مزلو  آبراهام  و   راجرز   کارل   شناسیانسان  نظریات 

  الگوهای  با  موارد  بیشتر   در   حماسی،  های منظومه   این  بارز   های شخصیت   پژوهش،  این   در .  اندپرداخته  هامنظومه

  آبادی   نجف   همتیان   و  آشنانی  محمدی .  دارند  مطابقت  راجرز  کارل   « کامل  کارکرد»   و  مزلو  آبراهام  « خودشکوفایی » 

 « مزلو آبراهام» خودشکوفا انسان  مدل بر تاکید  با انسانگرا روانشناسی  و کریم قرآن دیدگاه تطبیقی بررسی به( 1396)

 به  و  شده  تدوین  او  مادی   جنبه  و  انسان  دنیوی   محدود  زندگی  به  عنایت  با  تنها  مزلو،  آبراهام  نیازهای   هرم.  اندپرداخته

  بحث  کریم،  قرآن که  حالی  در است، شده  اعتنایی بی کامل طور به او، متعالی جنبه و جاودانی حیات و  اخروی  زندگی

  را  او  متعالی  جنبه  و  تدوین انسان  اخروی   حیات  و  دنیوی  زندگی  دنیا،  از  قبل  عوالم  همه به  توجه  با   را  انسان   نیازمندی 

  های   شخصیت  مادی   های   جنبه  به  که  نظر   این  از   حاضر،  پژوهش   نتیجه.  است  داده   قرار   خاص  و   ویژه  عنایت  مورد

  تطبیق   قرآن  نظر  مورد  مادی   های   جنبه  با  و  همپوشانی  مزلو  مدل  با  است  پرداخته  فرامرزنامه  و  نامه  بهمن  حماسی

  رستم  شخصیت  بررسی  به (  1393)  همکاران  و  ستاری .  ندارد   همخوانی  کریم   قرآن  معنوی   های   جنبه   یا   اما  دارد  کامل

  و  ستاری   نگاه  از.  است  پرداخته  مزلو  آبراهام  « خودشکوفایی»   نظریة  و  شاهنامه   در  اسفندیار  و  رستم  داستان  براساس

-کامیاب  و  ترینموفّق  از  یکی   رستم  که  دارد  مصداق  موفّق  افراد  بیشتر  مورد  در  که  شودمی  ارائه  هاییویژگی  همکارانش،

 قابل  وی   گفتار   و  رفتار  ها،دراندیشه  مزلو  خودشکوفای   افراد   ویژۀ  اصلی  عناصر  و  است  شاهنامه  های شخصیّت   ترین

  حفظ   خویش  جامعة  به  نسبت  را  خود  استقالل  شاهنامه  های شخصیت  دیگر   با  مقایسه  در  او  همچنین  و  است  بازیابی

  حدود  تا   فرامرزنامه  و  نامهبهمن  حماسی   اثر  دو  با  مزلو  ابراهام  خودشکوفایی  مدل  تطبیق  با  حاضر،  پژوهش   در.  کندمی

 .داد تطبیق  و مقایسه گشسپ، بانو و زال فرامرز، بهمن، با توان  می را رستم های ویژگی زیادی 

.  اندپرداخته  مزلو  خودشکوفایی  نظریة  به  توجه  با  پیکر  هفت  در  بهرام  شخصیت  بررسی  به(  1391)  همکاران  و  نوروزی 

  گور  بهرام  مخصوصاً  داستان،  های شخصیّت   خودشکوفایی  و  تعالی  کمال،  کنندۀبیان  نظامی  تفکر  پژوهش،  این  براساس

 و  مادی   بعد  دو  در  و  روح  و  جسم  به  توجه  با  امیدواری،  و  شادی   با  همراه  ای تجربه  بلکه  رنج؛  پر  کمالی  نه  اما.  است

  برای   اصلی  قهرمانان  فرامرزنامه  و  نامهبهمن  در   اما.  است  سازگار  کامالً  مزلو   شخصیتی  نظریه   با   نظر  این  از   که  معنوی 

. رسند می  است،  موفقیت  و  امید  که  هدف  به  و  کنندمی  سپری   رنج  با  را  تعالی   مسیر  دنیوی،  تعالی  و  کمال  به  رسیدن

 آن   به  رسیدن  برای   متفاوت  مسیری   اما  بکسان  هدفی  دارای   بهرام  شخصیت  با  حاضر  پژوهش  حماسی  های شخصیت

 . اندکرده  تجربه

 داستان  عناصر.1

  که  است  عناصر   این  پیگیری   با   همراه  همیشه  نقد  که  هستند   داستان  دهندهتشکیل  بنیادین   اجزای   داستان،  عناصر

 کسانی   داستان  های شخصیت   و  قهرمانان:  قهرمان  و  شخصیت (  الف  :از  عبارتند  داستان  عناصر  ترین مهم  اما.  یابدمی  هویت
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 آذرپیرا، حمیدرضا اردستانی رستمی، نصراهلل امامی، مسعود خردمندپور  محسن

(  ب.  تغییرند  بدون  و  ثابت  گاهی  هاشخصیت   این.  آورندمی   وجود  به  را  داستان   خود  گفتارهای   و  رفتارها  با  که  هستند

( ج .  است(  او )  شخص  سوم  و(  من)  شخص  اول  از  استفاده  داستان  روایت  شیوۀ  ترینمعمول:  دید  زاویه  یا   داستان  راوی 

: مایهدرون(  د. است معلولی و  علّت  رابطة  بر مبتنی که داستان  حوادث و اعمال  منظم  پیوستگی: داستان طرح یا هسته 

  هاشخصیت.  دارد  نزدیکی  ارتباطی   سبک  با  که  است  کالم  در   فضا  ایجاد  لحن:  لحن(  ه.  است  اثر  هر  بر  مسلط  و  اصلی  فکر

 .شناسیممی هاآن لحن  طریق  از را

 شخصیت دربارة متفاوت  های دیدگاه .2 

  نباشد،  شخصیت  اگر  است،  ضروری   و  الزم  عنصری   شخصیت،  حیوانی،  یا   انسانی  هویت  با  داستانی  اثر  هر   نوشتن  برای 

  باید   شاعر  یا  نویسنده  که  هستند   داستانی  عناصر  تریناساسی  پیرنگ،  یا  طرح  و  شخصیت.  شد  نخواهد  حادث  داستانی

.  شودمی  ساخته   آن  روی   بر   اثر  یک  ساختمان  که  دانست  هاییپایه  باید  را  هاشخصیت»   .باشد   داشته  خاص  اقبال  هاآن  به

  1371  دقیقیان،)  « ماند  خواهند   ترمصون  زمانه  گزند   از   و   پایدارتر  و   ترمحکم  بنا  باشند،  تر استحکام  با   هاپایه   این  قدر   هر 

  با   عمل  و  هستند  داستان  کارۀهمه  تقریباً  که  داستان  اشخاص:  گویدمی  داستانی  های شخصیت  مورد   در  عبدالهیان(  17:

(  32:1380  عبدالهیان،. )کندمی  پیدا  مفهوم  ها آن  فعالیت  و  بودن  سبب  به  زمان  و  مکان  فضا،.  آیدمی  وجود  به   هاآن   وجود

  او   خاص  افکار   و  رفتارها  که   است  فرد   تنی  روانی  های سیستم  از  پویایی  سازمان   شخصیت: » آلپورت  گوردون  دیدگاه   از

 یا   کلّی  الگوی   همان  فرد  هر  شخصیت : » گویدمی  و  نگردمی  دیگر  جنبة  از  مان  .(18:  1373  راس،)  « کندمی  تعریف  را

  .(7:1378  کریمی،).« اوست  دیگر  صفات  و  ها گرایش  ها،توانایی  استعدادها،  عالیق،  رفتار،  بدنی،  ساختمان  همسازی 

 نویسنده   جهانی  بینش  که  اجتماع   از  شده  تقلید  است  شخصی  شبه:» گویدمی  استدالل  شخصیت  خصوص  در  براهنی

  و   تمایالت   و   غرایز  مجموعة  از   است  عبارت   کاراکتر »   .(245:  1362  براهنی،)  « است  بخشیده  تشخّص   و   فردیت   بدان

  اختصاصات  و  انسانی  طبیعت  مشترك  عمر  حاصل  که  اخالقی  و  معنوی   و  مادی   کیفّیات  مجموعة  یعنی  فردی،  عادات

  متمایز   افراد  دیگر  از  را  وی   و   کندمی  جلوه  فرد   افکار   و  گفتار   و  رفتار  و  اعمال  در  و  است  اکتسابی  طبیعی  و  موروثی

 .(275:1383 یونسی،) « سازدمی

 مزلو  آبراهام .3

  فرزند   ترینبزرگ  او.  شد  متولد  نیویورك  ایالت  در  واقع  بروکلین  شهر  فقیرنشین   محله  یک  در  1908  سال  در  مزلو

  پدرش  بودند،  سوادبی  و  روسی  تباریهودی   مهاجرین  از  او  والدین  اینکه   با.  داشت  دیگر   برادر  و  خواهر   شش  و   بود  خانواده

  کالج  یک  در  ابتدا  آبراهام.  شود  حقوقدان  هوشش   با  العادهفوق   ولی  خجالتی  فرزند  که  بود  مشتاق  خیلی.  شد   موفقی  تاجر

 علم   به  که  بود   آنجا  در.  رفت  ویسکانسین  دانشگاه   به  1928  سال  در  ولی  شد  حقوق  تحصیل   مشغول  نیویورك  در

  روانشناسی   رشته  در  مزلو  1934  سال  در.  کرد  آغاز   هارلو،  هری   مشهور،  محقق   با   را  کارش  و  شد  مندعالقه  روانشناسی

  نامیده   « خودشکوفا  انسان»   یا   « خود  تحقق  خواستار   انسان»   که   کندمی  ارائه   را  کامل  انسان  از  الگویی  مزلو.  گرفت  دکترا 

  شخصیت»   را   کامل  انسان  آلپورت  مثالً  اند؛کرده   بیان  دیگر  اصطالحات  با  را  مفهوم  این  نیز  دیگر  روانشناسان.  شودمی
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  «شکفته»   واژۀ   جای   به  را   « شکوفا»   واژه   مزلو.  نهندمی  نام  « بارور  گیری جهت  دارای   شخصیت »   را  آن  فروم  اریک   و  « بالغ

  نه   است  کار  در   رشد   یا  بالیدن  فرایند   شکوفایی  خود  در  که   است  باور   این  بر   زیرا  برد؛می  کارهب  متعالی  شخصیت  برای 

 . (165: 1369  هال، و نوردبای ) حصول قابل نهایی حالت

 مزلو  آبراهام  خودشکوفایی نظریه.4

  که   است   معتقد  او.  کرد  مطرح  را   ای نظریه  بینانه،  خوش  و  مثبت   دیدگاهی  با  معاصر،  برجسته   روانشناس  مزلو   آبراهام 

. برسد   خود  تحقق   مرحله  به  تا  کند  برطرف  خود  در  را  عشق  و  احترام  ایمنی،  فیزیولوژیک،  نیازهای   ابتدا  در  باید  انسان

  در   گراانسان  روانشناسان  پرنفوذترین   شاید  و  مؤسسان  از  یکی  وی .  کندمی   ذکر  نیز  را  هایی ویژگی   افراد  این  برای   وی 

 و   انسانی  معیارهای   و  هاارزش  فرد،  هر  شخصیت  بودن  ویژه   و  وجود  کل  بر  او  گراییانسان  نظریه.  است  معاصر  زمان

  گاه هیچ: » نویسدمی  او.  کندمی  تکیه  بودن  سالم   به  گرایش  و  خودشکوفایی  خالقیت،  رشد،  خودکفایی،  برای   او  ظرفیت

 و   رشد.  « باشیم  آگاه  آرزوهایش  واالترین  و  باالترین  از  که  این  مگر  بشناسیم،  بدرستی  را  بشر  زندگی  توانیمنمی

  مسؤولیت   قبول  خود،  موجودیت  و  هویت  شناخت  جهت  تالش  نفس،  سالمت  به  یابیدست  برای   کوشش  خودشکوفایی،

  نظر  در بشر شمول جهان  حتی و متداول  بسیار های انگیزه  عنوان به باید را شدن انسان  و  تعالی به میل  و خودکفایی و

  نابهنجار  افراد  صرف   مطالعه  با  دلیل   همین  به   است،  بینخوش  بشر   به  نسبت  مزلو .  (112/  111:  1377  شاملو،)  « بگیریم

 یعنی   است،کرده  پیدا  کامل  نسبتاً  شکفتگی  هاآن   شخصیت  که  بهنجاری   افراد  خود،  تحقیقات  در  او .  است  مخالف

 . (242/  241:  1371 سیاسی،) است  داده  قرار مطالعه مورد را شده بالفعل آنان، بالقوه های توانایی و استعدادها

 به  لحظه   شکوفا  خود   فرد  که  بدهد   نشان  همه   به  بود  مندعالقه  بسیار   شکوفایی  خود  مفهوم  از   زدایی ابهام  منظور   به  مزلو

 شامل   بلکه  نیست  مذهبی  تجربه  یک  مانند  عالی  لحظه   یک  فقط  شکوفایی  خود  او   نظر  از.  دارد  احساساتی  چه  لحظه

 :شود می زیر موارد

  و   ها ژست  ها،ماسک  شود  باعث   که  کاری   به  شدن  مشغول(  2.  دهیممی  انجام  که  کاری   در  شدن  غرق   تجربه(  1 

  شخصیت   یک   از  خودمان  اینکه   از   بودن  آگاه(  4.  دانستن  انتخاب  سراسر  را  زندگی(  3.  بگذاریم  کنار   را  هایمان خجالت 

  به  تمایل(  6.  داریم  که  احساساتی  و  افکار  مسئولیت  پذیرفتن  نتیجه  در  و  داشتن   صداقت(  5.  هستیم  برخوردار  مستقل

  دیگران  های ویژگی  بهترین  دیدن  به  تمایل(  7.  هاقابلیت  از   استفاده  برای   تالش   و  کردن  کار  سخت  به  تمایل  گفتن؛  « نه» 

  نیازهای   برای   ای پنجگانه  مراتب   سلسله  نیازها،  تکامل   روند  و   رشد  مراحل  تعیین  راستای   در  وی .  (216:    1372  مزلو،)

  در  را  خودشکوفایی  به  نیاز  و  پایین  در  را  جسمانی  و  زیستی  نیازهای   توانمی  هرم،  شکل  به  که   گیردمی  نظر   در  آدمی

 .(70/  84 همان،)  است  احترام و عشق  تعلّق، امنیت، دربرگیرندۀ  مراتب این. داد قرار آن باالی 

 مزلو  نظر از  شخصیتی  نیازهای.5

  تأثیر  بیشترین  گردند،  ارضا  کهزمانی  و  هستند  مراتب  سلسله  سازندگان  اولین  زیستی،  نیازهای :  فیزیولوژیکی  نیازهای -1

 .دارند  فرد رفتار  بر را



   فانتزی اساطیری هایشخصیت در  گراییانسان  ساختارهای تحلیل و بررسی 12 

 آذرپیرا، حمیدرضا اردستانی رستمی، نصراهلل امامی، مسعود خردمندپور  محسن

 .شودمی شامل را زمان  هر در  دیگران و خود  از حفاظت به نیاز: مثل امنیتی؛ نیازهای -2

 .تعلق و شدن داشته دوست محبت، عشق، مالکیت، احساسِ به مربوط نیازهای -3

 . ...و  احترام تأیید، شایستگی،: مثل نفس؛ عزّت به مربوط نیازهای -4

. باشد  خواهدمی   چه  هر  استعدادها  این  حال  آدمی؛  پنهان  استعدادهای   تمامی   کردن  شکوفا  یعنی:  خودشکوفایی-5

  و   یافته   تعالی  انسانی  طرح  دهد،می  ارائه   شاهنامه  در  رستم  از   فردوسی  که  طرحی  رسدمی  نظر   به.  )32:1388  پارسا،)

  یک   از  هرگز  رستم  اما  است  زیادی   های افسانه   به  آمیخته   رستم  زندگی  چند  هر.  است  شده  گفته  الگوهای   با  مطابق

  با  توانیممی را  او زندگی پیشامدهای  بیشتر و است انسان بودن العادهخارق   عین در رودنمی فراتر خاکی و عادی  انسان

  تمام   نیست،  انسانی  های ضعف  از  مبرا  کهحالی  در   او»   .(252:  1385  ندوشن،  اسالمی)  کنیم   توجیه  خود  خاکی  منطق

 خود   بدنی  نیروی   بر  هم  گیردمی  بهره  زندگی  مواهب  تمام  از  دراز  عمری   طی  در.  دارد  خود  در  را  آرمانی  مرد  یک  صفات

  طبیعت  به  بتواند  خاکی  بشر  که  آنجا  تا.  کامیاب  هم  کندمی   زندگی  سربلند  هم.  خود  معنوی   نیروی   بر  هم  دارد  تکیه

  از  عاری   یعنی  هاانسان  سرنوشت  از  جدا  او  سرنوشت  است  انسان  چون  حال  این  در.  دارد  تسلط  او  شود،  مسلط  قهار

  گذاشته   نمایش  به  شاهنامه  در  را  رستم  از  فردوسی  که  شخصیتی،  طرح  این(  258  همان،. )« نیست  ها ناکامی  بعضی

 مانند   پهلوانان  این  زیرا  داد؛  تطبیق  فرامرزنامه  و  نامهبهمن  پهلوانان  دیگر  و  فرامرز   و  بهمن  با  را  الگو  این  توانمی  است

  این   با   بررسی  و  نقد  مورد   را   آنها   توانمی  واقعیت  این  از   علم  با  و   هستند   هاییناکامی  و   هاموفقیت   دارای   و   انسان  رستم

 .داد  تطبیق( مزلو) نظریه

 فرامرزنامهو   نامه.بهمن6

 

  که  بهمن.  است  زال   رستم  خاندان  با   او  های جویی ستیزه  و   کیانی  پادشاه  اسفندیار   پسر  بهمن   زندگی  داستان  نامهبهمن

  دهنده پایان  وی   اثر،  این  در.  است  خاص  شخصیتی  دارای   تاریخی  و  باستانی  های نوشته  در  است  داستان  این  قهرمان

  چهار   دارای   نامهبهمن.  است  پهلوانی  دوره  به   مربوط  نامهبهمن  در  او  کارهای .  است  تاریخی  دوره  آغازگر   و  پهلوانی  دوران

  بخش .  افکندمی   کاووس   تا  کیومرث   از   گذرا  نظری   و   کندمی  آغاز  نژاد  موبد  دهقان  را   داستان  نخست  بخش:  است  بخش 

  سیستان   نابودی   و  فرامرز  شدن  کشته   و   زال  گرفتاری   با  و  شودمی  آغاز  زال  و  فرامرز   با  ستیزه  برای   سپاه  آراستن   با :  دوم

  و   رستم  دختران  فرار  ماجرای   شامل:  سوم  بخش .  رسدمی  پایان   به  کشمیر   به  خانواده  افراد  فرار   و  زال   های گنج  غارت  و

  شود می  سیستان  بنای   تجدید  و  پهلوانان  دخمه  از  بهمن  بازدید   نیز  و  بهمن  وسیله  به  آنها  تعقیب  و  کشمیر  به  وی   کسان

 است  رفته  سخن  شودمی  انجامیده  آشتی  و  صلح  به  سرانجام  که  بهمن  با  او  ستیزۀ  و  آذر  برزین  از  بیشتر:  چهارم  بخش  و

  در   وی .  است  الخیرابی  ابن  ایرانشاه  التواریخمجمل  صاحب  گفته  به  منظومه  این  سراینده.  (20/  17:  1370  نامه،  بهمن)

  که  نسخه  آن   نامه،بهمن  در   مگر   نیافتم  ذکر  این   کتاب  هیچ   بمرد  زال  روزگار  این  در  دارا،  عهد   اندر: » گویدمی   باره  این

 . )289:1387 صفا،) « است کرده نظر الخیرابی ابن(  ایرانشاه) ایرانشان حکیم
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  شاهنامه  از  پیروی   به  رستم  پسر  فرامرز  های جنگ   و  ماجراها  زندگانی  شرح  در  است  حماسی  های منظومه  فرامرزنامه

 قرن  از  بازمانده  مهم  منابع  از  که  زبانی  لحاظ   به  یکی  دارد  اهمیت  نظر  دو  از  منظومه  این   است  شده  سروده   فردوسی

  در  را  را  رستم  خاندان  به  مربوط  کهن  حماسی  روایات  از   از  انبوهی  محتوایی  لحاظ  به  دیگری   و  هجری   ششم  و  پنجم

  سروده   داریم  آگاهی  پنجم  قرن  در  آن  وجود  از  که  نام  همین  به  منصوری   متن  اساس  بر  فرامرزنامه  است  داده   جای   خود

  کتاب   ناظم  از  .(24:  1394  فرامرزنامه،)  استشده    ترجمه  پهلوی   متن  روی   از  خود  نوبه  به  منثور   متن  این.  استشده  

 . )296: 1387 صفا،) نیست دست در اطالعی گونههیچ  فعال فرامرزنامه

 مزلو  آبراهام   نیازهای هرم   هایپله  با  فرامرزنامه و  نامهبهمن  فانتزی  اساطیری هایشخصیت  تطبیق.6

 خودشکوفا افراد هایویژگی و خودشکوفایی.6.1

  استعدادها،  تحقق  حداکثر  یعنی.  یابد  دست  اشدرونی   ممکن  ظرفیت  باالترین  به  فرد  که  معناست  این  به  خودشکوفایی

 با   فرد  که  است  طریق  این  از.  گردد  او  خشنودی   و  خاطر  رضایت  به  منجر  و  بیفتد  اتفاق  فرد  برای   هاتوانایی  و  امکانات

  مستلزم   سطح،  این   به  رسیدن  بنابراین .  دارد  را   زندگیش   کردن  ترغنی   و  محیط  و  خود  شناخت  در   سعی  تنش،  افزایش 

  شناخت   با  و  باشد  آگاه  خود،  ضعف  و  قوت  نقاط  از  نباشد،  جامعه  و  خودش  بندهای   و  قید  تأثیر  تحت  فرد  که  است  آن

  صورت   این  در.  کند  ترغنی  را  زندگیش  و   بپردازد  اشدرونی  استعدادهای   شکوفایی  به  دارد   خودش   از  که  ای بینانه واقع

 .برسد  آرامش  به و نباشد ناکام و  قراربی تواندمی که است

  دهد می  نشان  را  این  خوبی  به  و  است   هرم  سطح  باالترین  واقع  در  که  دارد  جای   خودشکوفایی  مزلو،  هرم  پنجم  پله   در

 شمار   به  مشکل  خودشان  برای   عموماً  هاآن.  خوداندیش  تا  اندیشند  دیگر  خودخواه،  تا  خواهند  دیگر  بیشتر  قهرمان  که

  ایاسطوره  قهرمان   آذر  برزین  ابیات   این  در   .(224:  1372  مزلو،)  ندارند  خودشان  به  زیادی   توجه  کلّ،  در   و   آیندنمی

  دیگران   فدای   را  زندگی  و  خود  دیگران،  نجات  برای .  استپرورانده    خود  در  استعداد  این  اینکه  از  آگاهی  و  ترس  بدون

  و   میل  کمال  با   آذربرزین  و  بردارد  باشند،  عذاب  در  آن از  دخترش  و مردم شده  باعث  که  رازی  از  پرده  بوراسپ.  کندمی

  آن  با  نبرد به  و  گرددمی  آگاه  اژدها  جای   از   پردازدمی  جستجو  به  کوه  در و  دهدمی  خطر  به  تن  بوراسب  دختر  به  عشق

 .سازدمی نابود را  او و  پردازدمی  دژخیم هیوالی 

 ســــزد کیــن  گه دلیران کـــز چنان                                 زد  نعره یک  دیــد چنان بـــرزین چــــو

 هـــــوش  گشت تیزتر اندرش مغز  به                                   گـــــوش  به آمد  بـــرزینش آواز چـــو

 ســوار پُردل  کــرد زه هبــــ  را  کمـان                                   غـــــار ز آمد  و تاخـت برون بـــدیدش

 تنــگ به آمــد انـــدر اژدها آن چــو                                  خــــدنگ  تیــــــر برشســت بپیوسـت

 فـــــراز  دیـده به  را اژدهــا نشســت                                   بــــاز زور شد سوفـــــار شست با چـو
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 آذرپیرا، حمیدرضا اردستانی رستمی، نصراهلل امامی، مسعود خردمندپور  محسن

   کاســت کـرد خویشتن اژدهـــا درد ز                                   راســــــت آمدش دیده بــر  پـــرتاب ز

 کرد  بند چنیــــــن را جـانور چنـــان                                  کرد پیونــــد دگـــــربـاره خـــدنگــی

 هوش  رفــت اژدها آن کــــز گفتی  تو                                 گـــوش به  رسیـدن گـوزنان چــرم چــو

 زور  رفـــت تــن ز  چشمش دو  درد  ز                                  کــور کـرد و دیــده دگــــــر بـر زدش

 حسـام  آنــــرا خواند همــی تازی  که                                 نیام از برکشیـــــد ازدهــــا یکـــــــی

 برگرفــت تــــن از را سـرش  همانگه                                       وخونخواررفت خون از  داد خُــــوَرش

 ( 525: 1370 نامه، بهمن)

 نفس به اعتماد و بهمن.6.1.2

  آرام  تقریباً   اما   زیاد  رنج  تحمل  با  سخت  مراحلی  دخمه،  نمودن  ویران  و  او  نیاکان  و  رستم  دخمه  به  رسیدن  برای   بهمن

  کار   این  به  تن  که  اوست  نفس   به  اعتماد  و  خودشکوفایی  اوج  از  نشان  این  و  کند¬می  طی  موفقیت  با  خونریزی   بدون  و

( 2.  سوزاندمی  هم  را  پرندگان  حتی  خورشید  پرتو  انعکاس  با  که  بلور  کوه(  1.  است  گونه  این   به  بهمن  خانهفت.  دهدمی

  دوال  جزیره(  6.  جادوگران  کوه(  5.  سگساران  کوه(  4.  نهنگ  و  ماهی  و  مار  از  پر  و  خیز  موج  ژرف  دریای (  3.  زنبوران  کوه

  از  مردم نجات برای  بهمن اینکه با و ( 6934/6979 ابیات ،410/412: 1370 نامه،بهمن) گوشان گلیم جزیره ( 7. پایان

  تحسین   قابل  فداکاریش   اما  شودمی  کشته  پتیاره   این  توسط  چند  هر  کندمی  فدا   را  خود  گچین  دیر  اطراف  اژدهای   دست

 .باشدمی مزلو  شکوفایی خود  مصداق و است

 درو  گــــاه بـــه شاخـــی نبینیــــم                                    نــــو ز تخمـــی  سال هـــر  بـــکاریم

 بهــــــا  بی ما دشـــت کنــد بیایـــد                                     اژدهــــا یـــــــکی درودن گاه بــــه

 نـم نه را  زمین ماند  سبـــــزه نــه کـه                                    دم بــــــه سان زآن دشت  همه بسوزد

 کس  هیچ خـود زنــــده مــا ز  نمانــد                                     بــــس و همینســت دیگر  سال اگــر

 آزادمــان یکســر کُنــــــــد  وگــرنه                                    دادمـــان دهـــد ایــران شاه مـــــگر

 جایگاه آن آمــد فـــــرود همانگــــه                                      شاه گشـت تنگـــدل گفتـــــارشان ز

 )597  – 596 همان،)
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 دیگرخواه  هدایتگر  جاماسب،. 6.1.3

 کامل  انسان  ویژگی  با  و  خاص  های ویژگی  با  که  است  ایران  حماسه  و  نامهبهمن  فانتزی   اساطیر   از  دیگر  یکی  جاماسب

  که  است  مشخص   بزرگی  این  زیر   ابیات  در .  باشد  داشته  ثبات  با  کشوری   پردازد می  بهمن  راهنمایی   و  گری هدایت  به

 .دهدمی  سوگند سخت زند  و  استا به را  بهمن زال تحویل در جاماسب

 بست  ببایدت پیمان سخــت یکـــــی                                     بـدست آید  کت خواهــی زال اگـــــر

 رهنمون خـــون به را کســی نباشــی                                    خون تـو نـــریزی  را پیلتن آن کـــــه

 ندیــــــد  گـــدازه دانــــا فـــرمان ز                                     ندیـــد  چاره شاه چون سوگنــــــد ز

 بنـــد کرد را شــاه مـــر سوگنـــد به                                     زنـد و اُستـــا داننـــده  بیــــــــاورد

 داد سوگنـــد سـخت یکــــی را  او  مر                                     داد پنـــد را شــاه مــر که پـس وزان

 (  318 همان،(

 فداکاری  و پذیریمسئولیت و  فرامرز .6.1.4

 بود،  العادهخارق   اعمال  با  و   انگیزخیال  تجربه،  با  پهلوانی  جوانی،  اوج  در  که  همتابی  جوانی  فرامرز  فرامرزنامه،  در  اما

  روی  و  شودمی  متحمل   زیادی   های سختی.  گذاشتند  اشعهده  به  که  ماموریتی  و  کشورگشایی  برای   که  هستیم  مواجه

 خود  برای :  گویدمی  که  مزلوست   سخن  همان   حقیقت  در.  آوردنمی  ابرو  به  خم   ولی  نمود  سپری   بزم   و  رزم  با   را  زمین

  دارند؛  مأموریتی  خـود  زندگی  در  که  کنندمی  احساس  خودشکوفایان . » کنندمی  جان  بذل   دیگران  برای   بلکه  نیستند

  را  خود  تالش  بیشتر   و   کنندمی  آن  صرف  را  خود   انرژی   بیشتر  که  دارند  پیش  در  خود  ورای   و   خود  از  بیرون  کاری   یعنی

 .)162: 1378 کریمی،( « دهندمی اختصاص  آن به

 یاد گونـه هـر  کـــــردار کــردهمــی                                        برگشــــــاد زبــــان دالور  جــــوان

 ودشت  هامون چه  دریا و درکـوه چــو                                     برگذشـــت سر به را کو چیــز هــر ز

 مهـــان، فـــرخ و ایـــران بـــزرگان                                     جهـــــان شــاه و گفـت¬همــی دالور

 او  کـــردار و رای  و مـــردی   همــان                                     او کـــــــار از فرومانـــده شگفتـــی

 روزگار  نگـــذرد چل ز سالــش کــه                                     روزگـــــار بـدین جوانی سان زین که

 )364: 1394 فرامرزنامه،(
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  دیگر   و  فرامرز  در  را  دیگرخواهی  خصایص  داستان،  سطر  سطر  در  و  دهدمی  رخ  فرامرز  برای   که  حوادثی  تمام  واقع  در

  خانیهفت  در.  شودمی  دیگران  وقف  صرفاً  یاریگرش،  یاران  و  فرامرز   زندگی  که  معنا   این  به .  بینیممی  فرامرزنامه  سرداران

 به  وی   رسیدن  مسیر  در  فرطورتوش  که  مراحلی  از  فرامرز عبور  وقف  را  خود  سیاه  دیو.  گذاردمی  سر  پشت فرامرز  که  را

  نپرداختن  خویش  به  و  بودن  دیگران  خدمت  در  موید  سیاه  دیو  کار  این  حقیقت  در.  کندیم   است،داده  قرار  « آرزوی »   عشق

 .مزلوسـت خودشـکوفایی مصداق و

 الجــورد شــــب و سفیــد روز بــه                                     خورد سوگنـد و برجسـت دیــو سیــه

 مـــاه و خورشید  به گرز و شمشیـر به                                     کاله و تخــت و گــردی  و مــردی  بـه

 مکــن بد دل تو  مـن با گفــــت ازین                                      سخـــن گویـــم داد ره از مـــن کـه

 ( 296 همان،)

 نفس  عزت .6.2

 سلسله   این  در  نیازها  از  سطح   دومین  احترام  به  نیاز  یا  نفسعزت    گرفته،  قرار  هرم  اوج  در  که  شکوفایی  خود  از  بعد

  یا  خود  به  احترام  که  خودشان  از   عالی  معمول   طور  به  و   استوار  و  ثابت  ارزشیابی  به  جامعه   افراد  همه.  است  مراتب

  فرعی  مجموعه  اولین:  نمود  بندی طبقه  فرعی  مجموعه  دو  در  توانمی  را  نیازها  این  بنابراین،.  دارند  نیاز  است   نفسعزت

. آزادی   و  استقالل  جهان،  با   رویارویی  در  اعتماد   شایستگی،,  سیادت,  کفایت,  موفقیت,  قدرت   به  تمایل:  از  است  عبارت

  معروفیت،  برتری،  افتخار،  شهرت،  مقام،  حیثیت،  و  اعتبار  به  تمایل  را  آن   توانیممی  که  هست  ماچیزی   در  اینکه  دوم

  نیازهای   از  سطح  این  ارضای   عدم  پیامدهای   مورد  در  مزلو  .(82:  1372  مزلو،)  بنامیم  تحسین  یا  حرمت  و  اهمیت  و  توجه

 این   که  شودمی  درماندگی  و  ضعف,  حقارت  قبیل  از  احساساتی  موجب  نیازها  این  به  اعتنایی بی:  نویسدمی  پنجگانه

  را  جبرانی  یا  نژندی   روانی  های گرایش   اینکه  یا  و  خواهدشد  اساسی  یاس  و  دلسردی   آورنده  وجود  به  خود  نیز  احساسات

  نفسعزت  به  نیاز  ارضای :  داردمی  اظهار  و  کرده  اشاره  آدمی  نیازهای   از  سطح  این  ارضا  نتایج  به  وی .  آورد  خواهد  وجود  به

. شود می  منتهی  جهان،  در  بودن  مثمر  و  مفید ,  کفایت  و  لیاقت ,  قدرت,  ارزش,  نفس  به  اعتماد  قبیل  از   احساساتی  به

  شایستگی،  توفیق،  توانایی  احساس,  خود  به  اعتماد  و  اطمینان,  نفس  به  حرمت,  خود  به  احترام,  خود  به  اتکا  احساسات

  باشندمی  نفس  عزت  به  نیاز  ارضای   مثبت  نتایج  از  استقالل  و  رهبری   قدرت  احترام،  شایستگی  نفس،  قدرت  موفقیت،

  و  دیگران  سوی   از  استحقاقی  احترام   به  مبتنی  را  نفس  به  حرمت  ترینثابت  و  ترینسالم  مزلو  .(118:  1369  شولتس،)

  بسامد   مزلو  نظر  مورد  نفس  عزت   پهلوانان  و  بهمن  نزد  نامه،بهمن  در.  است  دانسته  موردبی  تمجید   و  ظاهری   شهرت  نه

  بهمن   یا   درگذر،  رستم   خاندان  از   پدر   خون  انتقام   از  که  دهدمی  پند   بهمن  به  فرزانه  جاماسب:  جمله  از   دارد  خوبی  نسبتاً

  کشور   از  و  آزاد  را  لؤلؤ  اما  سپاردمی  الشخوران  بدست  و  کشته  را  کتایون  شودمی  پیروز   خیانتش  از  بعد  لؤلؤ  بر   که  زمانی

  آزاد   را  او  گذرد می  تقصیراتش  سر  از  جاماسب  داریت  با  کندمی  زندانی  و  اسیر   را  زال  که  زمانی   همچنین.  کندمی  اخراج
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 بعد  گشسب  بانو  همچنین.  دهدمی  سکنی  آن  در  را  خاندانش  و  زال  و  نمایدمی  بنا  آباد  سیستانی  او  احترام  به  و  سازدمی

 .نماید¬می آزاد  را او  احترام با فرزانه، جاماسب احترام به زال  و داده زال تحویل را  او جاماسب نوۀ نمودن گرفتار

 نژادمندی و جاماسب.6.2.1

  را  زال  که  دهدمی  پند  را  بهمن   و  است  دیگران  نژاد   و  اصالت  به  احترام  اساطیری،  فرزانة  جاماسب،  های ویژگی   از  یکی

 .است پسندیده او، به احترام  و است نژاده و بزرگ شخص، این زیرا مشمار خوار

 مــدار  مایـــه خــوار را  زال مریـــن                                      شهریـار کای  فرزانـــه  گفت بــــــدو

 گـــــوان پشـــت و  بزرگان گزیـــن                                     روان کـــوه و است تنـــــد دریای  که

 اوی  از رنــــــج و اندیشه بگردانـــد                                     اوی  از گنــج این بپذیـــــرد شاه اگـر

 مهـــان پیش چــه یزدان نــزدیک چه                                     جهان دو هــر به باشـــــد پسندیــده

 (196 –  197: 1370 نامه، بهمن)

 لیاقت  و  شایستگی و   بهمن . 6.2.2

. کندمی  خارج  کشور  مرز   از   و  دهدمی  توشه  ره   را   او   و  کندمی  آزاد  ایرانبان،  دانای   گفتة  به  اسارت  از  بعد  را  لؤلؤ  بهمن

 .دارد خود در بهمن  که کندمی وادار تصمیمی چنین به را بهمن که است شایستگی و توانایی این

 زیان  کـس نیکویــــی بر نکردســـت                                     ایرانیـــــــان دانــــای  گفــت مـــرا

 بـسی دادش چیـــــز ره بهـــر از  هم                                      گســـــی  کردش و بخشید گردانش  به

 پیش  ز برانـــم ــت آنکــ  تو ســـزای                                      کیش  زشـــــت ای  بودی  سگی گزنده

 شـوم مـرد ای  تــو باشی که نـخواهم                                       بــــوم  مـرزو  انـدرین نیـز  و  تیـز بـرو

 . (180 همان،(

  در   مردم  همه.  بیاورد  او  نزد  به  را  هاانیزند  همه  که  داد  دستور  شاس  به  آمد  سیستان  سام  دخمه  از  بهمن  که  این  از  بعد

  رستم   دومان  دارد  آن  قصد  که  نمود  رفتار  ای گونه  به  و  گرفت  دست   به  را  کین  تیغ  بهمن  اما  بودند  ها¬آن  کشتن   انتظار 

  بجز   زندانیان  همه   دهد می  دستور   پوشاند،می  او  تن  بر  لباس   کشد،می  آغوش   به   را  زال  ناگهان   به  اما.  دهد  باد   بر  را

 (.449-  440  همان،)  کنند آزاد  را  آذرینبرز

 



   فانتزی اساطیری هایشخصیت در  گراییانسان  ساختارهای تحلیل و بررسی 18 

 آذرپیرا، حمیدرضا اردستانی رستمی، نصراهلل امامی، مسعود خردمندپور  محسن

 احترام  و ایثار و بانوگشسب.6.2.3

 بانو   که  کندمی  آزاد  را  او  نیز  زال.  سپاردمی   زال  به  احترام  با  و  گیردمی  اسارت  به  را  فرزانه   جاماسب  نوۀ  بانوگشسب

 .کند نمی اعتراضی هیچ گشسب

 نـــو  بــه زادی   امــروز مــادر  از کــه                                      رو  و اســـت  زینهار را تو مر کنــــون

 بــــــاز فرزانــــه نزدیـــک فرستـاد                                      ســــــاز به داد بدو اسبـــی گرانمایه

 نــگاه  لشکر ز دارد کــــه تا بــــدان                                     راه بـــــــه ســـواری   او با فرستـــاد

 ( 248 همان،(

  بیشتر و  دارد، فرد درونی رفتار  در  زیادی  بسیار  اهمیت است، قائل خود  برای  انسان که  ارزشی یا  خود از   رضایت  میزان

.  دانندمی  افراد  اجتماعی   –  عاطفی  سازگاری   در   اساسی   و  مرکزی   عامل  بعنوان  را   نفس  عزت  از   برخورداری   نظرانصاحب

 قسمت   با  و   باشدمی  پنداری   خود  جزء  و  است   آموختنی  نیاز   دیگران،  جانب  از  بودن  ارزش  با  و  عشق  احترام،  به  فرد  نیاز

  توجه  مورد  نیز  نامه  فرامرز  منظومه  در  دیگران  و   خود  به  احترام  و  نفس  عزت  اما.  است  همراه  فرد   تجارب  از  اعظمی

  .است¬گرفته  قرار پهلوانان و قهرمانان

 تعهد  و سیه دیو .6.2.4

 .کندمی  خود همراه را   او و  پذیردمی  فرامرز و کندنمی خیانت  فرامرز به دیگر خورد،می سوگند سیه دیو که زمانی

 الژورد، شــــب و سفیــــد روز بــه                                      خورد سوگنـد و برجست دیــو سیــه

 ماه  و خورشیـد  وبه گــرز و شمشیر به                                      کاله و تخـــت و گردی  و مردی  بـــه

 مکـن بـد دل تـو من گفـت ازیـــــن                                      سخـــن گـــویم داد ره از مــن کــه

 جفــت  بود مردمــی با سوگنــــد که                                      گفـــت راســـت کو دانســت  فرامرز

 .(296:1394 فرامرزنامه،)

 دیگران  به اعتماد و فرامرز.6.2.5

  درستی  به  و  پذیردمی  دیو.  کند  همراهی  خوان هفت  در  را  او  که  کندمی  اعتماد  او  به  و  خواهدمی  سیه  دیو  از  نیز  فرامرز  و 

 .نمایدمی طی موفقیت با را  دشوار  مسیر این و کندمی عمل آن به فرامرز  و  دهدمی نشان فرامرز بر را  راه

 !کنـد هیچ مشـــو رفتــــن راه بــدان!                                    تند دیو سیه جنگــــی  شیــر ای  تــو
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 رای   پاکیـــزه و باهـــوش باش همــی                                     رهنمـــای  مــــــرا اکنــون راه  آن در

 ( 320 همان،)

 تعلق  و شدن  داشته دوست داشتن، دوست محبت، عشق، مالکیت، احساسِ به مربوط نیازهای.6.3

 سطح،  این  در .  است  خاطر  تعلق   و  مقبولیت  عشق،  چون  مواردی   شامل  که  است  اجتماعی  نیازهای   مزلو  هرم   پله  سومین

 خواهان   و  اجتماعی  موجودی   انسان  البته .  است  انسان  رفتار  جمله  از  ای،کننده هدایت   عاطفی،  روابط  به   نیاز  احساس

 برای   انرژی   و  امید  افزایش  موجب   امر  این.  شودمی  آنها  در  انگیزه   ایجاد  به  منجر   افراد  بین  روابط.  است  دیگران   با  تعامل

  در   انسان.  کندمی  ترسیم  را  عشق  و   خانواده  صمیمیت،  دوستی،  به  نیاز   مراتب   سلسله   از  پله   این.  گرددمی   کارها   انجام 

  دوست  به  نیاز  زندگی   طول  در   فانتزی،  و   تخیلی  افراد   چه   و   اساطیر  و  پهلوان  چه  باشد  عادی   فردی   چه   سطوح  همه

  از   برخی.  شود¬می  افسردگی  و   تنهایی  احساس  به  منجر  مورد   دو   این  از   دوری .  دارد  شدن  داشته   دوست  و   داشتن

  همچون  اجتماعی  های گروه  خانواده،  عاشقانه،  های دلبستگی   دوستی،:  از  عبارتند  کندمی  برآورده  را  نیاز  این  که  مواردی 

  افسردگی   تنهایی،  قبیل  از  مشکالتی  بروز  از  جلوگیری   برای   و  کاری   و  جامعه  های گروه   همساالن،  و  مدرسه  سپاه،  و  لشکر

  مجموعة   دو   اما .  کنند  تجربه  را  دیگران  نزد   مقبولیت  و  شدنداشته  دوست  احساس  افراد  که   است  مهم  اضطراب،  و

  گروهی  های فعالیت  رزمی  و  بزمی  های صحنه  توصیف  در  که  چرا  است  نیاز  نوع   این  این  از  از  سرشار  بحث  مورد  حماسی

  نبود   چنین  اگر  که  است  حماسه  با  تنیده  هم  در  و  ناپذیر  جدایی  عشق،  زند،می  موج  است،  مقبولیت  و  دوستی  با  متوأ  که

  گونه   این....  و  نامهگرشاسب  نامه،گشسب  بانو   فردوسی،  شاهنامه  چون  هاییمنظومه  و  کردندنمی  بروز  و  ظهور   هاحماسه

  مراحل   به  رسیدن   زمینه   و  داده  گذر   مرحله  این  از   بخوبی  را  قهرمان  های شخصیت   و   درخشیدندنمی  خوش  هاسال   بعد

 :نامهبهمن های نمونه ابتدا خوریمبرمی متعددی  مواردی   به منظومه دو این  بررسی در. است کرده مهیا آنان  برای  بعدی 

 عشق  و لؤلؤ  . 6.3.1

 کتایون   به  لؤلؤ   عشق  از  ناشی  که  نزد  رقم  را  هاییصحنه  چه   بهمن،  با  کتایون  ازدواج  از  بعد  که  کتایون  به  لؤلؤ  عشق

  .است

 نــــام به لـؤلــؤ بود همــی او  با کــه                                     خـــــویشکام دختــر بُـدش غالمــی

 گفتگــوی  شب و  روز بودی  عشقش به                                      مِهــرجـــوی  هم و بود او  همــراز که

 نیکخـــــــواه  دختـــر  بر  آمـــد در                                      شـاه کــــار از لــؤلــؤ شد آگاه چــو

 یافتــــه  او بـــوی  از فرقــت و غـــم                                      تافتـــه و بــرگشتــــه رنـــگ  رخ ز

 کـــوز برگشـت و  افتـاد اندر  مِهــر به                                     هنــوز نارسیــــده مگـر مــردی  بــه

 )40- 39: 1370 نامه، بهمن(
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 تملک  و عشق احساس   و  بهمن.6.3.2

-می   اثبات  به  کتایون  به  نسبت   را  بهمن  تملک   عشق،  این  که  بود  شده  عشق   از  سرشار  کتایون  با  ازدواج  از  بعد  بهمن

 .گردد دور او از خواهدنمی روی  هیچ   به و رساند

 بــــرون نیامــد زمانـــی روزی  کـــه                                           انــــدرون مــاه دو شـادان بود همــی

 )60 همان،(

 آن   به  مزلو  که  است  مالکیت  احساس  به  نیاز   دسته  این  از   تندبر  و  اسلم  دختران  و  همای   به  بهمن  عشق  همچنین  و

 .است شده ابراز نامهبهمن در ابیات این با که است ستایش قابل نیز نیز بهمن به همای  عشق. است کرده اشاره

 مــدار دشمــن بــه تو  را شاه مریــن                                     شهریــار ای  که دختـــر گفــت بــدو

 منســت  شُــوی  و کیانست پشـــت ز                                      بهمنســـت نامــور جهــان شـاه کــه

 پدیــد  نیایـــد بهمــن شــاه از بِـــه                                     گُـزید خواهـــی  دامـــاد هیـچ اگـــر

 )133 همان،(

 انگیزحیرت عشق و  فرامرز .6.3.3

 قابل   پریان  شاه  دختر  بر  یل  فرامرز  شدن  عاشق  در  هم  فرامرزنامه  در  مزلو   شخصیتی  نیازهای   از  مرحله  این  نقش  اما

 .است توجه

 گزیــد دنــدان به لــب  او از شگفتــی                                     بدیـــــد را پــــری  چـــون فرامــرز

 در؟ چشمـــه ازین تنها بــه جویی  چه                                      فر و زیــب با مــاه کای  گفــت بــدو

 ... پــــروری  همی  هاجان چو هادل که                                      پــــری  یـا رخمــاه ای  تو سروشـــی

 طپیــــد بــر غمــش از پهلـــوان دل                                      ناپدیـد  شد چشمــه در و این بگفــت

 جوی  چاره دل بـــه و گشت پراندیشه                                     ماهــروی  آن  مهـر از شــد پـــر  دلش

 :گفــت  یــاران به  بیامــد غم از پـــر                                       جفـــت  درد با گشــت  روان چشمــه

 جان و هوش و  دل مــن از برد پــری                                        روانروشــــن نامـــــــداران کـــای 

 ) 291: 1394 فرامرزنامه،(
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  روانه   فرامرز  از   خواستگاری   برای   را  دایه  که  است  تحسین   قابل  نیز  فرامرز  بر  کهیال   دختر   شدن  عاشق   فرامرزنامه  در   یا 

 .سازد¬می

 ... نامور یــل بر آن شــد عاشـــق  که                                     خبــر دختــر  کار از بشنــو کنـــــون

 ستـــــــرگ، دیـــو نـــره بر بیامــد                                     بــــــزرگ پهلـوان آن کــه گــه¬آن از

 او گوپــال زخــــم و ساعـــد همـان                                        او یـــال و چهــره و بــــر  بدیـــدم

 ام ¬ناسـوده غصــه ازیـــن روز بســی                                     ام¬بسته مهــرانــدرش به جــــان و دل

 مادری  مهربـــان چون کــه تو از  ــزج                                       یــــاوری  کــس ز بجویــم نخواهــم

 )165 –  164 همان،(

 امنیت  نیازهای.6.4

  ایمنی  و  امنیت  نیازهای   سطح،  این  در.  شوندمی  ترپیچیده   کمی  نیازها  برویم،  پیش  مزلو  هرم  دوم  سطح  سمت  به  هرچه

  به  نیاز  این  بنابراین  هستند،  زندگی  و  جهان  در  نظم  و   کنترل  خواهان  انسان.  شوندمی  تبدیل  اولیه  و  اصلی  نیازهای   به

 ایمنی   برای   انسان  خواسته  عنوان  به  امنیت  به  نیاز.  کندمی   کمک  سطح  این  رفتارهای   به   زیادی   حد  تا  امنیت  و  ایمنی

 نیازهای   همراه  به  نیازها  از  دسته  این.  است  تکاملی  نیازی   ایمنی.  باشدمی  آسیب  گونه  هر  برابر  در  خود  از  محافظت  و

  دنیایی  بتواند  تا   کندمی   کمک  ارگانیسم  به  نیازها   این.  است  حیات  ادامه  برای   انسان  اساسی  نیازهای   جز   فیزیولوژیک 

  حس   و  اضطراب   به  تواندمی  ثبات،  و  پایداری   شرایط  نبودن.  کند  ایجاد  خود  اطراف  در  بینیپیش   قابل  و  پایدار  منظم،

  را   خود  انرژی   و   زمان  از  مهمی  بخش  فرد،  که  شودمی  باعث  امنیت،  به  مربوط  نیازهای   نشدنتأمین.  شود  منتهی  ناامنی

  به  نیاز .  بماند  باقی  باالتر   های الیه   به   پرداختن  برای   کمتری   انگیزۀ  و  انرژی   و  دهد   اختصاص   نیازها  هرم   از   سطح   این  به

 وسواسی   و  اختیاربی  صورت  به  رنجورروان  افراد.  باشدمی  رنجور  روان  انسان  برای   مهم،  سوابقی  معموال  امنیت  و  ایمنی

  امنیت   شغلی،  ایمنی  خانوادگی،  ثبات:  از  عبارتند  مزلو  نظریه  در  امنیت  مصادیق  انواع .  کنند می  دوری   تازه   تجربیات  از

 . قانون و نظم سازمان، به نیاز اظطراب، و ترس از رهایی زندگی،  برای  ثابت مکان داشتن جانی،

 ساز   امنیت اشخاص و نامه بهمن .6.4.1

  نمودن   فراهم  و  ایجاد  نامهبهمن  در  امـا.  نیازهاسـت  ترینای پایه   از  مزلو  هرم  در  همواره  امنیت  احساس  و  امنیت  ایجاد

  کشمیر،  شاه  به  رستم  نامه  جمله  از  نامـه  18  نامـه،بهمن  کتـاب  مجمـوِع  در  بینیم؛  مـی  کرّات  بـه  را  فضایی  چنـین

 بر،¬نامه  های پیک.  اسـتشـده    منتقل  پادشاهان   و  پهلوانان  میان  لؤلؤ،  بخاطر   پارس  وسیله  به  رستم  به  صور  شاه  نامه

  شمردن   محترم  اوستا  در  زیرا   کنند؛  وارد  آسیبی   هاآن  به  پهلوانان  یا  شاهان  که  استنشده    دیده  کتاب،  جاِی  هـیچ  در
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  محترم   را  آنان  و  کردندمی  خودداری   نامه  حامالن  بـه  رساندن  آسیب  از  ایرانیان  دلیل  همین  به.  بـود  شـده  سفارش  آنان،

 .فرستادند می هدیه و خلعت  پیک همراه  و شمردندمی

 آراستـــه  کارش  شــد و دادش بســی                                        خواسته و خلعــت را پارس همــــان

 ( 55: 1370 نامه، بهمن(

  که  کندمی  فراهم  دیگران  برای   دادگـری   و   عـدل  با  را  امن  فضایی  دادگر  شاه  و  دارد  روانی  کامالً  جنبة  امنیت  این  گاه

 جای   در  اسفندیار،  خون  انتقام   خاطر  به  هم  آن  دارد،می  روا  رستم  خاندان  به  بهمن  که   ظلمی   جز  به   نامهبهمن  در

 منشور   بزرگان،  و  سران  گردهمایی  در  ایران  جوان  شاه.  نیستیم  مظلوم  به  ظالم  از  سـتمی  شـاهد  کتـاب،  از  دیگـری 

 کند می  تالش  و.  کندمی  عنوان   زیردستان  به  کمک  و  ستمکاران  بـا  مبارزه  را  خویش  هدف  و  تشریح  را  خـود  حکومت

 .دهد  گسترش کشور  در  دادگستری، و عدالتخواهی  که

 آوریـــم پــای  زیــــر را  ستمـــکاره                                       آوریـــم جای  به نیکــی و بـــکوشیم

 ایــزدی فَـــره  بــــــدو نـتابـــــــد                                      بـدی  جــز ما ز نباشــــــد را بَـــدان

 شاه  ز باشـد ستمـــکاره بر ستــــــم                                      دادخـــواه همـــه بایـــــد داد مــا ز

 ( 20 همان،)

 فرا   است،  آرامش  و  امنیت  کنمده  ایجاد  که  دادخواهی  به  را  بهمن  خود،  دخمه  در  رستم،  و  سام  نریمان،  گرشاسب، 

  .خوانندمی

 کن یاد خویشتــن از و بیـــن مـــــرا                                     کـــن داد دری، گیتــــی به تا همــی

 ( 427 همان،)

 .نمود خواهد روی  کشور آن به نیز امنیت شود، ایجاد  خاطر رضایت و شادمانی سرزمینی هر  مردم بین در  هرگاه

 ساختشان پایگـــــه همـــه یکایـــک                                     بنواختشــان و شــاه بپـــرسیــدشـان

 ومـــهان  سرکشــــان بـــا بـــرآسود                                     جهـــان  شاه هفتـه یــک قنـــوج بــه

 ( 435 همان،)
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 ساز  امنیت اشخاص و فرامرزنامه.6.4.2

  ایجاد   های روش   از  یکی  کند،می  سفارش  بیداد   از  دوری   و  داد  به  را  او  فرامرز  به  هند  مسئولیت  واگذاری   بعد  کیخسرو 

 :داردمی  بیان وی . است ستم و ظلم  از دوری  امنیت

 ... نشست ســرای  نباشــد دنیــا کــه                                     دسـت بیــــداد بــه نیــاری  تا نگـــر

 پیچ  و درد بـــسی نبینــی پس کــزین                                    هیـــــــچ میـــازار زیــردستــان دل

 ( 365: 1394 فرامرزنامه،)

 .دهد می پند است، امنیت ساز  زمینه  که عدالت و خداپرستی  کردن، مدارا به  را خود  فرزند رستم،  همچنین

 ایــزدپرســـت و داد بـــر ببخشـــای                                      زیردست  بر زبردســت چــوگشتــــی 

 ( 16 همان،)

  نقش  این  تواندمی  فرامرز  همچون  قدرتمندی   پهلوان.  است  مخالفان  برداشتن  راه  سر  از  ساز،امنیت  های راه   از  دیگر  یکی

  سوم  خان  در گرگان، دوم  خان  در شیر، اول  خان در  که  کرد  یاد خانهفت  از توانمی نمونه، برای . کند  ایفا  خوبی به را

  .آورددرمی پای  از  را  آزاررسان اژدهای  آخر خان در  و کرگدن ششم درخان غول،

 فیزیولوژیک  نیازهای .6.5

  به  نیاز   شامل  که  است  فیزیولوژیکی  نیازهای   انسان،  نیاز   آشکارترین   و  ترینمهم  مزلو  نیازهای   مراتب   سلسله  نظریه  در

  نیازهایی.  است  غذا  و  سرما  گرما،  چون  موضوعاتی   بر  مبتنی  که   هاییفعالیت.  است...    و  مناسب   حرارت   خواب،  غذا،  آب،

 طوالنی   نسبتاً  مدت  برای   فیزیولوژیک  نیازهای   اگر.  کنندمی  کمک  آن  بقاء   و  ارگانیسم  بیولوژیک  وضعیت  حفظ  به  که

  بشر   نیازهای   ترین مهم  و ترینابتدایی  از   حالت  این.  شد  نخواهد   برانگیخته  دیگر   نیازهای   تأمین   برای   فرد  نشوند،  تأمین

 .بود خواهد انسان همراه مرگ تا تولد زمان از. است

 فیزیولوژیک نیازهای و نامه بهمن.6.5.1

  نشده   مینتأ   مالی  نظر  از  که  سپاهی  آید،می  میان  به  سخن  سپاهیان  دادن  عرض  یا  و  دادن  خلعت  از  بارها  نامهبهمن  در

  ایجاد  خودشکوفایی  به  رسیدن  و  مراحل  دیگر  نمودن  طی  و  امنیت  ایجاد  برای   را  زیستن  های حداقل  تواندنمی  باشد،

 .کند

 کــاله و اسـب و زربفــت دیبــای  ز                                     شــاه افکند خلعــت همــه را مهـــان

 )22: 1370 نامه، بهمن(
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 فیزیولوژیک نیازهای و فرامرزنامه.6.5.2

  و  قدرتمند  روانی،  لحاظ  از   لشکریان  تا  بنوازد  خواسته  و  گنج   با  را  لشکریان  که  است  معمول  روش  همین  فرامرزنامه  در

 .برآیند هاسختی پس  از و  گردند توانا

 نهفـــت  نشایـد بــزرگان گنــج کــه                                     گفــت و  بگشـاد دینــــار گنــــج در

 مهـــان از یکــی ســو هــر فرستــاد                                    نـــهان گنــج ببخشیـــد لشکــر بــه

 ( 9: 1394 فرامرزنامه،)

 گیری نتیجه

  الگوهای  با  اوقات  بیشتر   در   فرامرزنامه   و  نامه بهمن  در  برجسته   های شخصیت  که   دهدمی  نشان  اثر  دو   این  بررسی

  این  های شخصیت   دیگر  با   مقایسه  در  هامنظومه  این  اصلی  های شخصیت.  دارند  مطابقت  « مزلو  آبراهام»  خودشکوفایی

  نیازهای  سطوح  تمام  در  که  است   موجود  شخصیتی  ها حماسه  این   در  گاه   چند  هر.  برخوردارند  بیشتری   استقالل  از   اثر  دو

  اعتماد   دارای   معموالً  شده،  بررسی  اصلی  های شخصیت ... .    و  دیو  مهارك  کتایون،  لؤلؤ،:  مانند  شوندنمی  گنجانده   مزلو

  و  کنندمی  حرکت  معمول  روند  برخالف   معموالً   ها آن.  هستند  خودشکوفا  و   عاشق   امنیت،  کنندۀ  ایجاد  و  باال   نفس  به

  ازپهلوانان،  دیگر   برخی  و  فانتزی   اساطیر  از  فرامرز   و  بهمن.  مزلوست  هرم   در  خودشکوفا  های انسان  های ویژگی  از  برخوردار

  احترام،  عشق،:  مانند  برتر  هاییخصلت   دارای   هستند،  شده   بررسی  های منظومه  در  ثیرگذارتأ  و  اصلی  قهرمانان  از  که

  این   البته.  است  حماسی  قهرمانان  و  فانتزی   اساطیر  اصلی  های ویژگی  از  و.  هستند  شکوفایی  خود  و  امنیت  نفس،  عزت

  دوم   جنگ   در  که   زمانی  مانند.  گیرندمی  خاص  تصمیم   خاص  مواقع  در   که  هستند  باالیی  نفس   به  اعتماد   دارای   اشخاص

.  دهدمی  پرهیز  جنگ  از  را   پهلوان  و  بیندمی  خواب  در   را  واقعه   این  زال .  کردند  خیانت   او  به  پهلوانان  که  فرامرز،  با  بهمن

  در   توانمی  ای،مهلکه  هر  از نهراسیدن  و  قاطعیت  خاطر   به  هاشخصیت   این.  گیردمی  زال  نظر   برخالف   تصمیمی  وی   اما

  قرار   بیرونی  فشارهای   تأثیر  تحت  خویش،  خودمختاری   و  آزادی   خاطر   به  هاآن.  داد  قرار  مزلو  شخصیتی  درجة  باالترین

  برای  فرامرز  که  چرا.  است  بهمن  از  برتر  و باال  مرتبة  در  فرامرز  منظومه،  دو   این  اصلی  های شخصیت   کل،  در.  گیرندنمی

  ای برجسته  و   خاص  ویژگی.  است  شده   مسیر  این  طی  به  مجبور   انتقام  برای   بهمن  ولی  شودمی  گرفتاری   دچار   دیگران

  هایشخصیت   به  جدی   توجه   جنگ،  از  دوری   اقوام،  پیوند  برای   تالش:  از  عبارتند  کندمی  متمایز  را  متن   دو  این  که

  کردن  عمل  و  تصمیم یک دربارۀ  درونی احساسات به کردن اعتماد آرمانی، زندگی  به گرایش ها،آن جزئیات  و داستانی

 .خوردمی چشم به  خالقیت  از برخورداری  دیگران،  نظر  به توجه و  هاآن  اساس بر
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