بررسی و تحلیل ساختارهای انسانگرایی در شخصیت های اساطیری فانتزی
منظومههای حماسی بهمن نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام
مزلو
چکیده
منظومة حماسي بهمننامه ایرانشاه ابن ابيالخیر در سال  1373با ویرایش رحیم عفیفي از سوی انتشارات علمي و
فرهنگي منتشر گردیده و منظومة حماسي فرامرزنامه از سرایندگان ناشناس اواخر قرن پنجم نیز با کوشش ماریولین
فان زوتفن و ابوالفضل خطیبي در سال  1394به چاپ رسیده است .در این منظومههای حماسي ،با افراد موفق زیادی
با ویژگيهای واالی انساني مواجه هستیم .از طرفي ،ارج نهادن به شاخصههای مطلوب و مثبت انساني ،یکي از محورهای
اصلي در مکتب روانشناسي انسانگرا است .بنابراین ،ميتوان این شاخصهها را در شخصیتهای اساطیری مورد بررسي
قرار داد .این پژوهش با روش توصیفي-تحلیلي سعي دارد ساختارهای انسانگرایي در شخصیتهای اساطیری فانتزی
منظومه های حماسي بهمننامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایي آبراهام مزلو را مورد بررسي و تحلیل قرار
دهد .نتایج پژوهش که از بررسي منابع کتابخانهای با تحلیل محتوا بهدستآمده نشان ميدهد که ویژگيهای خاص و
خارقالعادۀ شخصیتهای اصلي این دو اثر حماسي که با استعدادهای خدادادی به خودشکوفایي رسیدهاند ،در ابعاد
رفتاری ،گفتاری و فکری ،قابل مقایسه با «نظریه خودشکوفایي مزلو» ميباشند.
اهداف پژوهش:
.1بررسي و تحلیل ساختارهای انسانگرایي در شخصیتهای اساطیری فانتزی منظومههای حماسي بهمننامه و
فرامرزنامه.
.2بررسي و تحلیل ساختارهای انسانگرایي نظریه خودشکوفایي آبراهام مزلو منطبق با شخصیتهای اساطیری فانتزی
منظومههای حماسي بهمننامه و فرامرزنامه.
سؤاالت پژوهش:
.1ساختارهای انسانگرایي در شخصیتهای اساطیری فانتزی منظومههای حماسي بهمننامه و فرامرزنامه کدامند؟
.2کدام ساختارهای انسانگرایي نظریه خودشکوفایي آبراهام مزلو منطبق با شخصیتهای اساطیری فانتزی منظومههای
حماسي بهمننامه و فرامرزنامه ميباشند؟
کلیدواژهها :حماسه ،شخصیت اساطیری فانتزی ،آبراهام مزلو ،بهمننامه ،فرامرزنامه.

مقدمه
توجه به آثار ادبي قرن پنجم و ششم ،با دیدگاه نقد ادبي معاصر ،باعث دقت پژوهشگران به هنر ترسیمي ادبای فارسي
و آگاهي یافتن از فخامت آثارشان ميگردد .و به این قضیه آگاهند که زمینة نقدِ ادبي کنوني ،جهان غرب است ،اما در
ادب فارسي ،اصول و قواعدی ریشه دوانیده است که برخي از آنها در ایام کنوني ،در قالبي جدید و نو به ادبپژوهان
دنیا ارائه ميشود .به این خاطر ماندگارند و نیز ارتباط ادبیات سنتي و مدرنیته برقرار ميگردد .داستانهای فانتزی
یکي از نمونه های ادبیات کهن اند که در ادبیات نو نیز مورد توجه هستند .داستان فانتزی ،یک داستان خیال انگیز
است که پایبند اصول خاص یک سبک نباشد و ناشي از تصورات نویسنده و برای تفنن نوشته شده باشد ،آهنگي
بيقاعده و آزاد که مبین اوهام و تخیالت آهنگساز باشد .شعر حماسي به این دلیل از ارزشمندترین انواع سخن منظوم
به حساب ميآید که به منزلة آیینهای است که تصویر بزرگيها ،منشهای نیک ،سنتها و پایبندیهای اخالقي آن
ملتها را در آنها ميتوان مشاهده کرد .موضوع این پژوهش به بررسي شخصیتهای اساطیری فانتزی منظومههای
حماسي :بهمننامه و فرامرزنامه بر اساس نظریة انسانشناسي آبراهام مزلو است
یکي از محورهای اصلي در مکتب انسانشناسي ،ارج نهادن به شاخصههای مطلوب و مثبت انساني است که وجه تمایز
آن با مکاتب دیگر روانشناسي است .انسانگراها با تکیه بر شاخصههای مطلوب از پرداختن صرف به ضعفها و کاستي-
های نوع بشر فاصله گرفتهاند و چهارچوبهایي را برای انسان آرماني و خودشکوفا برشمردهاند .در بررسي این دو
منظومه به رفتار و فکر اساطیر فانتزی با بهکارگیری نظریة خودشکوفایي مزلو این امکان را مهیا ميکند تا با نگرشي
روشمند و دور از نظر شخصي بازنمایي شود .هدف اصلي پژوهش حاضر این است که اندیشههای انسانگرایانة اساطیر
فانتزی این دو منظومه با رویکرد نظریة خودشکوفایي مزلو بررسي و تحلیل شود .این پژوهش از آن روی اهمیت دارد
که با تکیه بر پژوهشهای میان رشتهای ،به ویژه حماسه های ایراني و روانشناسي ،توجه به الیههای پنهان اندیشه و
شخصیتهای اسطورهای چون بهمن ،فرامرز ،برزین آذر ،جاماسب ،زال و ...واکاوی شود.
این تحقیق با روش توصیفي -تحلیلي پرداخته شده است .برای گردآوری دادههای مورد نیاز ،از منابع کتابخانهای و
مقاالت پژوهشي استفاده شده است .ابزار پژوهش نیز ،فیشبرداری و یادداشتنویسي بوده است .جامعة آماری ،منظومة
حماسي بهمننامه ایرانشاه ابن ابيالخیر ميباشد که در سال  1373با ویرایش رحیم عفیفي از سوی انتشارات علمي و
فرهنگي منتشر گردیده است و همچنین منظومة حماسي فرامرزنامه از سرایندگان ناشناس اواخر قرن پنجم با کوشش
ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبي در سال  1394به چاپ رسیده است .ساختار مقاله و عنوان بندی به این شکل
است که ابتدا آراء مزلو به عنوان عناوین اصلي از رأس هرم به پایین ذکر و سپس ،شواهد مثالي از اساطیر فانتزی این
دو منظومه حماسي ذیل این عنوانها بیان ميگردد و در نهایت ،تحلیلها به متن افزوده شده است .تاکنون در هیچ
پژوهشي بهطور مستقل درخصوص شخصیتهای اساطیری فانتزی در بهمننامه و فرامرزنامه از دریچة نظریة

خودشکوفایي مزلو ،تحقبق مستقلي صورت نگرفته است .از این رو ،تحقیق حاضر برای نخستینبار به این موضوع
ميپردازد .با این حال ،در چند پژوهش به بررسي نظریه مزلو در شخصیتهای متفاوت پرداخنهاند .اشرفزاده و عباسي
( )1397به بررسي شخصیتهای منظومههای حماسي بهمننامه ،کورشنامه ،فرامرزنامه و گرشاسبنامه براساس
نظریات انسانشناسي کارل راجرز و آبراهام مزلو پرداختهاند که از منظر این دو نظریه ،به مقایسه چهار شخصیت اصلي
منظومهها پرداختهاند .در این پژوهش ،شخصیتهای بارز این منظومههای حماسي ،در بیشتر موارد با الگوهای
«خودشکوفایي» آبراهام مزلو و «کارکرد کامل» کارل راجرز مطابقت دارند .محمدی آشناني و همتیان نجف آبادی
( )1396به بررسي تطبیقي دیدگاه قرآن کریم و روانشناسي انسانگرا با تاکید بر مدل انسان خودشکوفا «آبراهام مزلو»
پرداختهاند .هرم نیازهای آبراهام مزلو ،تنها با عنایت به زندگي محدود دنیوی انسان و جنبه مادی او تدوین شده و به
زندگي اخروی و حیات جاوداني و جنبه متعالي او ،به طور کامل بي اعتنایي شده است ،در حالي که قرآن کریم ،بحث
نیازمندی انسان را با توجه به همه عوالم قبل از دنیا ،زندگي دنیوی و حیات اخروی انسان تدوین و جنبه متعالي او را
مورد عنایت ویژه و خاص قرار داده است .نتیجه پژوهش حاضر ،از این نظر که به جنبه های مادی شخصیت های
حماسي بهمن نامه و فرامرزنامه پرداخته است با مدل مزلو همپوشاني و با جنبه های مادی مورد نظر قرآن تطبیق
کامل دارد اما یا جنبه های معنوی قرآن کریم همخواني ندارد .ستاری و همکاران ( )1393به بررسي شخصیت رستم
براساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریة «خودشکوفایي» آبراهام مزلو پرداخته است .از نگاه ستاری و
همکارانش ،ویژگيهایي ارائه ميشود که در مورد بیشتر افراد موفّق مصداق دارد که رستم یکي از موفّقترین و کامیاب-
ترین شخصیّتهای شاهنامه است و عناصر اصلي ویژۀ افراد خودشکوفای مزلو دراندیشهها ،رفتار و گفتار وی قابل
بازیابي است و همچنین او در مقایسه با دیگر شخصیتهای شاهنامه استقالل خود را نسبت به جامعة خویش حفظ
ميکند .در پژوهش حاضر ،با تطبیق مدل خودشکوفایي ابراهام مزلو با دو اثر حماسي بهمننامه و فرامرزنامه تا حدود
زیادی ویژگيهای رستم را مي توان با بهمن ،فرامرز ،زال و بانو گشسپ ،مقایسه و تطبیق داد.
نوروزی و همکاران ( )1391به بررسي شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به نظریة خودشکوفایي مزلو پرداختهاند.
براساس این پژوهش ،تفکر نظامي بیانکنندۀ کمال ،تعالي و خودشکوفایي شخصیّتهای داستان ،مخصوصاً بهرام گور
است .اما نه کمالي پر رنج؛ بلکه تجربهای همراه با شادی و امیدواری ،با توجه به جسم و روح و در دو بعد مادی و
معنوی که از این نظر با نظریه شخصیتي مزلو کامالً سازگار است .اما در بهمننامه و فرامرزنامه قهرمانان اصلي برای
رسیدن به کمال و تعالي دنیوی ،مسیر تعالي را با رنج سپری ميکنند و به هدف که امید و موفقیت است ،ميرسند.
شخصیتهای حماسي پژوهش حاضر با شخصیت بهرام دارای هدفي بکسان اما مسیری متفاوت برای رسیدن به آن
تجربه کردهاند.

نتیجهگیری
بررسي این دو اثر نشان ميدهد که شخصیتهای برجسته در بهمننامه و فرامرزنامه در بیشتر اوقات با الگوهای
خودشکوفایي «آبراهام مزلو» مطابقت دارند .شخصیتهای اصلي این منظومهها در مقایسه با دیگر شخصیتهای این
دو اثر از استقالل بیشتری برخوردارند .هر چند گاه در این حماسهها شخصیتي موجود است که در تمام سطوح نیازهای
مزلو گنجانده نميشوند مانند :لؤلؤ ،کتایون ،مهارک دیو و  . ...شخصیتهای اصلي بررسي شده ،معموالً دارای اعتماد
به نفس باال و ایجاد کنندۀ امنیت ،عاشق و خودشکوفا هستند .آنها معموالً برخالف روند معمول حرکت ميکنند و
برخوردار از ویژگيهای انسانهای خودشکوفا در هرم مزلوست .بهمن و فرامرز از اساطیر فانتزی و برخي دیگر ازپهلوانان،
که از قهرمانان اصلي و تأثیرگذار در منظومههای بررسي شده هستند ،دارای خصلتهایي برتر مانند :عشق ،احترام،
عزت نفس ،امنیت و خود شکوفایي هستند .و از ویژگيهای اصلي اساطیر فانتزی و قهرمانان حماسي است .البته این
اشخاص دارای اعتماد به نفس باالیي هستند که در مواقع خاص تصمیم خاص ميگیرند .مانند زماني که در جنگ دوم
بهمن با فرامرز ،که پهلوانان به او خیانت کردند .زال این واقعه را در خواب ميبیند و پهلوان را از جنگ پرهیز ميدهد.
اما وی تصمیمي برخالف نظر زال ميگیرد .این شخصیتها به خاطر قاطعیت و نهراسیدن از هر مهلکهای ،ميتوان در
باالترین درجة شخصیتي مزلو قرار داد .آنها به خاطر آزادی و خودمختاری خویش ،تحت تأثیر فشارهای بیروني قرار
نميگیرند .در کل ،شخصیتهای اصلي این دو منظومه ،فرامرز در مرتبة باال و برتر از بهمن است .چرا که فرامرز برای
دیگران دچار گرفتاری ميشود ولي بهمن برای انتقام مجبور به طي این مسیر شده است .ویژگي خاص و برجستهای
که این دو متن را متمایز ميکند عبارتند از :تالش برای پیوند اقوام ،دوری از جنگ ،توجه جدی به شخصیتهای
داستاني و جزئیات آنها ،گرایش به زندگي آرماني ،اعتماد کردن به احساسات دروني دربارۀ یک تصمیم و عمل کردن
بر اساس آنها و توجه به نظر دیگران ،برخورداری از خالقیت به چشم ميخورد.
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