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Abstract  
The psychological criticism is one of the novel techniques in literary criticism which 

tries to examine what is beyond the literary work in order to find the interconnection 

between art and the artist. The American psychologist, Abraham Maslow, believes 

that human beings need to grow, and to achieve this growth and development, they 

need to fulfill five steps of requirements including physiological, security, social, 

esteem and self-actualization needs. In fact, these needs help the individual 

accomplish the ultimate goal and first, lower level needs must be satisfied so that the 

person can reach higher levels and finally self-actualization. In this regard, the 

present research, through the descriptive-analytical approach, examines the 

protagonist of the novel Ayyām maʻah by Colette Khoury, the Syrian author based 

on Maslow’s theory. The novel is mostly indicative of Koury’s character and her 

society whose restrictions are the biggest obstacles to the growth and excellence of 

the women. Despite the obstacles, most of the women are trying harder to resist 

them in order to reach perfection for creativity and self-actualization. The results of 

this study indicate that the aforesaid novel matches the indices mentioned by 

Maslow for self-actualization. Most women and girls do not have the chance to 

develop and nurture their talents and capacity because of obstacles like irrational 

customs and traditions. The most obvious need of the protagonist is the presence of 

a supporter who can remove the obstacles to her growth and grant her wishes. 

Although she does not have all self-actualization components, having characteristics 

such as resistance to acculturation, problem-centeredness, acceptance of herself and 

others, creativity, simplicity, and being natural is a sign of self-actualization. She 

tries to reach the requirements in steps 4 and 5 of Maslow’s pyramid, and on this 

way, along with the resistance to the dominant culture, she reaches self-actualization 

by developing her talents like composing poems and playing music. 
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 چکیده
کوشد به آنچه در ورای اثر ادبی است، بپردازد تا نقد ادبی است که می های نوینشناختی یکی از روشنقد روان

طبیعتًا به رشد نیاز  شناس آمریکایی، معتقد است که انسانروان ،آبراهام مزلوپیوستگی میان هنر و هنرمند را پیدا کند. 
نیازهای نیازمند گذر از پنج مرحله از نیازهاست: نیازهای فیزیولوژیکی،  ،رشد و کمالاین برای رسیدن به  دارد و

 است که فرد را یاهوسیل ازهادر حقیقت، این نیخودشکوفایی. نیازهای احترامی و نیازهای اجتماعی، نیازهای امنیتی، 
و ابتدا باید نیازهای سطح پایین تأمین شود تا بتوان به سطوح باالتر و در نهایت  درسانیاری میبرای رسیدن به هدف 

 )روزهایی که با او أّیام معهاصلی رمان  به بررسی شخصّیت در همین راستا پژوهش حاضر به خودشکوفایی رسید.
پرداخته است. رمان مذکور تا حد زیادی  مزلو ۀبر اساس نظری ،زن سوری ۀنویسند ،کولیت خوری ( اثرگذشت

ترین موانع رشد و تعالی زنان  های آن، از بزرگای که محدودیتجامعه؛اوست ۀبیانگر شخصّیت خوری و جامع
 برایو تالش خود را  این، بسیاری از آنان برای خودشکوفایی و خالقّیت، در برابر این موانع، مقاومت است. با وجود

شده از سوی مزلو  های مطرحاین رمان، با شاخصه کنند. نتایج پژوهش، نشان از آن دارد کهنیل به کمال، بیشتر می
ها و آداب و رسوم نادرست خاطر موانعی چون سنت خوانی دارد. بسیاری از زنان و دختران بهبرای خودشکوفایی هم

یابند. بارزترین نیاز شخصّیت اصلی رمان، ایی و پرورش استعدادهای خود نمیای برای رشد و شکوفحاکم، زمینه
تمامی رغم اینکه او علی د.کنوجود یک حامی است که بتواند موانع رشد او را بردارد و آرزوهایش را محّقق 

مداری و لهئسپذیری، ممقاومت در برابر فرهنگ ی همچونهایا وجود شاخصه، امّ نداردهای خودشکوفایی را  مؤلفه
برای دستیابی به  وی بودن در او نشان از خودشکوفایی دارد. پذیرش خود و دیگران، خالقیت و سادگی و طبیعی

کند و در این راه، ضمن مقاومت در برابر فرهنگ غالب، با پرورش نیازهای سطح چهارم و پنجم هرم مزلو تالش می
 رسد. موسیقی، به خودشکوفایی میاستعدادهای خود، از جمله سرودن شعر و نواختن 

 

  ، آبراهام مزلو، نیاز، خودشکوفایی. أّیام معهکولیت خوری،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه .1
یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر است که به فهم بهتر آثار ادبی و کشف ، شناختینقد روان

ارتباط تنگاتنگی با  از جهات مختلفی شناسی و ادبیاتروان. کندهای آنها کمک میمایهدرون
 ،نوعی یک آفرینش است خاّلق و به یذهن ۀزاد، یکی از این جهت که هر متن ادبی ؛یکدیگر دارند

روانی خالق آن باشد؛ دیگر آنکه  طور حاالتو همینبرگرفته از نفسانیات و ذهنیات تواند پس می
بسیاری از منتقدان و حتی »و  هاستشخصّیتمتشکل از قهرمان و دیگر  )داستان(متن ادبی 

انعکاس و برآیندی از زندگی خود نویسنده است؛ ، شناسان معتقدند که قهرمان اصلی داستان سبک
)صمصامی و « دست یافت به زندگی و روان ادیب، توان از طریق اثرلذا در بسیاری از آثار ادبی می

شناسی و  گذار روانبنیان، م(Sigmund Freud،1921فروید ) زیگموند. (78: 1393، حمامیان
گاه ،ادبیات و هنر ۀشناسانگذار مطالعات روان پایه  ۀتحّول بزرگی در عرص، با کشف ضمیر ناخودآ

طور عمده بر این اساس استوار هنری به و  نقد به وجود آورد؛ زیرا تا پیش از او مطالعات و نقد ادبی
وجوی  تا پیش از او در جست ،به بیان دیگر ؛است هدف از خلق اثر چه بودهروشن کند شده بود که 

اما پس از فروید نقد به سوی  ؛خواسته بگوید که هنرمند و ادیب چه می تا کشف کنند آن بودند
گاه سوق  و در پی کشف مسائلی برآمد که هنرمند و ادیب یا  یافتکشف و خوانش ضمیر ناخودآ

 Abraham) آبراهام مزلو. (179: 1384، )یاوری خواستند صراحتًا ابراز کنند دانستند یا نمی نمی

Maslow) ،شناسان که توجه خود را به برخالف دیگر روان ،گرای آمریکاییشناس انسان روان
 ۀبه بررسی علل موفقیت افراد پرداخت و با طرح نظری ،داشتندبررسی مشکالت روانی معطوف می

شهرت جهانی ، شودانگیزشی معاصر محسوب میهای ترین نظریهمراتب نیازها که از مهم سلسله
نیازهای انسانی به پنج دسته تقسیم و ، مشهور است« هرم مزلو»او که به نام  ۀبراساس نظری. یافت

استعدادهای  نیاز به خودشکوفایی و، هاترین آنشوند که پیچیدهداده می مراتب نشان در قالب سلسله
هنر »توان از آن با نام فردی است و در رأس هرم قرار دارد و خاص انسان است و می ۀبالقو

باالتر دیرتر و اغلب در سنین ، نیازهای باالتر در فرایند تکاملبه اعتقاد مزلو . یاد کرد« شدن انسان
آورد ان میتر و پایدارتری را برای فرد به ارمغها نیز آرامش و رضایت عمیقنکنند و ارضای آبروز می

: 1369، مزلو)بیشترین تفاوت را با یکدیگر دارند ، در این سطح نسبت به سطوح دیگر نیازها، و افراد
آن به  ۀشناسان به انسان ایجاد کرد و دامندید روان ۀتحّولی شگرف در زاوی، این نظریه. (83-84

توان که با این روش میچراکشیده شد؛  شناسی آثار ادبی بر اساس هرم مزلوادبیات و بررسی روان
 . کردتری تجزیه و تحلیل صورت دقیق های حاکم بر اثر ادبی را بهاندیشه

در ادبیات عرب و اهمیت  ، نویسندۀ سوری،نویسندگی کولیت خوری مهمبا عنایت به جایگاه 
اصلی رمان  شخصّیت کندتالش می پژوهش حاضر، مزلو در نمودهای خودشکوفایی انسانۀ نظری

این پاسخگوی ، تا در پایان کندمذکور بررسی و تحلیل  ۀبر اساس نظری نویسنده ایناز را  أّیام معه
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چه ابعادی از شخصّیت کولیت خوری را ، با هرم مزلو أّیام معهبررسی رمان . 1: باشد های پرسش
 ایام معهیک از نیازهای هرم در رمان  کدام ،آبراهام مزلو ۀبا توجه به نظری. 2 کند؟مشخص می

 تر است؟شاخص
هایی صورت گرفته است که به برخی از پژوهشتاکنون بیش و هرم مزلو کم ۀدر خصوص نظری 

شناسی با روان مثنویبررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در » ۀمقال: شودآنها اشاره می
های با بررسی مؤلفه که رانهمکااز بیژن ظهیری ناو و  (1387)« آبراهام مزلو ۀگرایان انسان

هایی چون درک بهتر واقعیت و اند که مؤلفهبه این نتیجه دست یافته ،مولوی مثنویخودشکوفایی در 
حس ، نیاز به خلوت و تنهایی، گیریکیفیت کناره، مداری لهئمس، تر با آنسهل ۀبرقراری رابط

ور در اشعار موالنا دیده وف به...  طبیعت و، دیگران، پذیرش خود، طبعی فلسفی همدردی و شوخ
بررسی ادراک واقعیت و پذیرش » ۀمقالدر کالی اکبر باقری خلیلی و منیره محرابیعلی. شودمی

نتیجه ، (1390)« خودشکوفایی آبراهام مزلو(–شخصّیتۀ )براساس نظریخود و دیگران در غزلیات حافظ 
های ترین ویژگیتوصیف واقعیت و پذیرش خود و دیگران و طبیعت که از مهم ۀکه مؤلف گیرند می

سهراب مروتی و . شوددر اشعار حافظ دیده می فراوانی به، خودشکوفایی انسانی از نظر مزلو است
مزلو با  ۀبودن نیازهای انسان در نظری مراتبی نقد و بررسی سلسله»ای با عنوان ان در مقالههمکار

های  و دیدگاه قّوت نقاط وجود با مزلو ۀنظری که دارندمی بیان (1392) «کریم قرآن آیات بر رویکردی
های انسانی را نشناخته و سیر تعالی انسان را یک سیر خطی ظرفیت، سرشت انسان دربارۀآن 

های فطری و تعالیم که انسان موجودی پیچیده است و تحت تأثیر گرایش حالی در، دانسته است
با . داردرسیدن به کمال مطلوب  را برایهای خود کارگیری تمام نیازمندی هاست و توانایی ب اکتسابی

شخصیت  کولیت خوریکه لو با رمان مذکور وجود دارد؛ چرامز ۀامکان انطباق نظری، یناوجود 
داند که با وجود مشکالت و موانع در خود می ۀاصلی رمان را نمودی از دختران و زنان جامع

 .اندبرخی از آنان به ظرفیت وجودی خود دست یافته و به خودشکوفایی رسیده، ی به نیازهادستیاب
دکتری  ۀدر رسال هایل محمد سهی: ها اشاره کردپژوهشاین توان به می، أّیام معهرمان بارۀ در

، جامعة مؤتة اردن، (2009) بداع کولیت خوری الروائیةالرؤیا والتشکیل فی اخود با عنوان 
، سیاسی، را از نظر مضامین اجتماعی أّیام مع األّیامو  مّرالصیف، لیلة واحدة، أّیام معههای  رمان
بنیة خطاب » ۀدر مقال يعدنان الحصن يسلو. است کردهبیان و همچنین زمان و مکان بررسی  ۀشیو

جایگاه زنان و  (2010)« ضوء الدراسات المقارنة ياإلبداعیة ف يأعمال کولیت خور يالمرأة ف
ای با عنوان ان در مقالههمکارفروزان شهرکی و . است کاویدهدختران را در آثار کولیت خوری 

از فتانه  بامداد خماراز کولیت خوری و  أّیام معهبررسی تطبیقی زبان بدن در دو رمان »
این  ۀزنانهای شخصّیت، ضمن بیان پربسامدترین کارکردهای زبان بدن (1398)« سیدجوادی حاج

فائزه . اندها تبیین کردهشخصّیتاز رفتارهای غیرکالمی  را دو رمان را بررسی و مقصود دو نویسنده
 (أّیام معهو  لیلة واحدة) يأعمال کولیت خور يتجلّیات النسویة ولغتها ف» ۀران در مقالهمکاسواری و 
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ی زبان بدن و وجوه اشتراک و افتراق به بررس (1399) «(کولی کنار آتشو  دل فوالد)پور و منیرو روانی
اّما براساس ، اندکارگیری مفاهیم زنانه در آثارشان پرداخته هپور در ببین کولیت خوری و منیرو روانی

خودشکوفایی  ۀهای کولیت خوری بر اساس نظریرمان دربارۀمند تاکنون پژوهشی مطالعات نظام
انجام ، این نویسنده در ادبیات عرب مهملذا با عنایت به جایگاه  ؛آبراهام مزلو صورت نگرفته است

 . جدید و درخور توّجه باشد، تواند در نوع خودچنین پژوهشی می
 

یه آبراهام مزلو .2  نظر
بندی کرده ای جالب طبقههای آدمی را به شیوهنگر، انگیزهشناسی انسانآبراهام مزلو، از رهبران روان

یافته انگیزش مزلو بر این مهم استوار است که انسان، کلی، یکپارچه و سازمان ۀاساس نظری»است. 
کند که خود بیان می انگیزش و شخصّیت. مزلو در کتاب (10: 1395)خیاطیان و فدوی، « است

(. 51: 1369)معمواًل وسایلی برای رسیدن به هدف هستند و خود ذاتًا هدف نیستند  ،نیازهای روزانه
 بندی شده است: در هرم مزلو بدین صورت طبقه نیازها ۀسلسل
 یکی  ؛هوا، غذا، آب، مسکن، نیازهای جنسی و خواب :نیازهای فیزیولوژ
 ؛و محیطی اجتماعی عوامل از ترس نداشتن و شغل و قانون در ثبات امنیت، حفاظت، :نیازهای امنیتی 
 خانوادگی، عضویت در داشتن روابط دوستانه، وابستگی عاطفی و روابط  :نیازهای اجتماعی

 ؛های خانوادگی، دوستانه و کاری گروه
 ؛شدن موفقیت، مهارت، استقالل، موقعیت اجتماعی و مورد احترام واقع :نیازهای احترامی 
 شخصی، شکوفایی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی   تحّقق توان بالقوه :نیازهای خودشکوفایی

  (.342-341: 1385و شولتز،  83-70: 1372)مزلو، 
نردبان باید ارضاء شوند تا نیازهای  های پایین  مراتب هرم مزلو، نیازهای روی پله هلبر سلس بنا

شود نیاز سطح سوم محسوس می ،های بعدی خودنمایی کنند. وقتی نیاز سطح دوم برآورده شد پله
مرحله از نیازهای انسان، ک هر در واقع، محّر . (9: 1367)مزلو،  تا به آخر ،و به همین ترتیب

 شدن نیازهای مرحله قبل است. برآورده
 

  
  
 
  

 
 
 

 (71: 1372مزلو، )هرم نیازها 
 

 

 خودشکوفایی

 نیازهای احترامی

 نیازهای اجتماعی

 نیازهای امنیتی

 نیازهای فیزیولوژیکی
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 کولیت خوری دربارۀ .3
مقام وزارت داشت و  ،سهیل خوری ،پدرش. در دمشق به دنیا آمد، م1935کولیت خوری در 

بسیار احترام ، نخست وزیر و اولین رئیس مجلس سوریه بود که به ادیبان، فارس خوری ،پدربزرگش
تحصیالت عالی خود را در دانشگاه دمشق سپری  1978-1974های در سالکولیت . گذاشتمی

مدتی بعد وارد . دریس شدکرد و زبان فرانسوی را نیکو آموخت و در همان دانشگاه نیز مشغول ت
هایی خوری در انجمن. دشعنوان مشاور بشار اسد منصوب  به م2008در میدان سیاست شد و 

های آزادی زن محسوب ترین انجمن عنوان مهم به، در جهان عربمشارکت فّعال داشت که 
زنان ، روایات ویقهرمان اکثر . (4-3: 2009، هایل)است  أّیام معهاو رمان  ۀاثر ادبی برجست. شود می

های زیادی برای آنان به وجود ند که محدودیتا سنتی با آداب و رسومی مواجه ۀهستند که در جامع
، کند و خوری در قالب روایاتشهایی که زن را در چارچوب خانه محصور میسنت ؛آورده است

  .کشداین مسئله را به تصویر می
 

ام معهرمان  ۀخالص. 4  أیّ
، سالگی بعد از گرفتن دیپلم است که در سن هفده« ریم»زندگی شخصّیتی به نام ماجرای ، داستان

اما او دختری نیست که اجازه دهد دیگران  ؛شودتحصیل با مخالفت پدرش مواجه می ۀبرای ادام
. پذیرد که درس بخواندپدرش با نارضایتی می، با پافشاری فراوانسرانجام . برای او تصمیم بگیرند

خصوصًا عمویش  ،مند است و شاعری او خالی از سرزنش دیگرانادبیات و شعر عالقهریم به 
پاید که ولی دیری نمی، شودنامزد می «آلفرد»بعد از دو ماه از تحصیل با شخصی به نام . نیست

کند و با مرگ ریم احساس تنهایی می، پس از آن. شونداز هم جدا می، اختالف نظر خاطر به
های عمو و  تحصیل منصرف و با وجود مخالفت ۀتر و از ادامن تنهایی برای او سختناگهانی پدر ای

شود که آشنا می« زیاد»با پسری به نام  مّدتی بعد. شودمیای مشغول به کار در اداره، مادربزرگش
خواهان تعامل و معاشرت با او  ،فهمد که ریم شاعر استوقتی می . زیادموسیقی است استاد

این رابطه سرزنش  خاطر بهشوند و همه او را مند می ها به یکدیگر عالقههمین معاشرت در. شود می
خواهد هنر را فدای عشق نمی اما زیاد ؛ریم خواهان ازدواج با زیاد و تشکیل خانواده است. کنندمی

خواهد که ادامه تحصیل دهد و به هنرش توجه کند و نگذارد عشق که می ریمو ازدواج کند و از 
شود و برای خاطر می آزرده، ریم از این طرز فکر زیاد. هنرش را محدود کند، بنیانی سست دارد

 شود که بدون ریمپس از مّدتی زیاد نیز متوجه می. کندتالش می تغییر دید او به عشق و ازدواج
اما ریم ، دخواهد با او ازدواج کناز ریم می ؛ لذاتواند زندگی کند و هنر را بر عشق ترجیح دهدنمی

هنرمندانه تبدیل کند و به این باور برسد که هنر  یمخّل آسایش را به عشق در این مدت توانسته عشق  
  .خواهد شاعر بماندسازند و مینمی  و ازدواج با هم 
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ام معهبررسی رمان  .5  بر اساس هرم نیازهای مزلو أیّ
نیازهای متعّدد و متنّوعی دارد که تأمین این  ،رشد و سالمت، بدیهی است که انسان برای زندگی

به تالش ، زندگی انسان زمان زیادی از ؛ به همین دلیلحفظ و بقای فرد ضروری هستندبرای ، نیازها
بر را  أّیام معهاصلی رمان  شخصّیت، در این بخش. یابد میکردن این نیازها اختصاص  برای برآورده
 : کنیم می و تحلیلبررسی  خودشکوفایی مزلوۀ اساس نظری

 

یکی .5-1  نیازهای فیزیولوژ
نیاز به  شاملاین نیازها ». ندت خاصی برخوردارنیازهای فیزیولوژیکی در زندگی انسان از اهمیّ 

ای خوری به شیوه. (234: 1390، )سیف« است نیازهای جنسی و خواب، مسکن، آب، غذا، هوا
های ناب وی در توصیف. سازدها جاری میشخصّیتنیازهای زنان را بر زبان ، هنرمندانه و با کنایه

. رمان و نیازهایش را درک کند شخصّیت، شود خواننده در هر مرحلهسبب می، سراسر رمان
، تی است که در جامعهخوردن تنها لّذ ، معتقد است که برای دختران، یعنی ریم ،اصلی شخصّیت

 : منتقدی ندارد
 

 . (35: 1959، ي)خور
زندگی نیست؟ بله تنها لّذت  یهاآیا خوردن از لّذت...  به خوردن. .. میل دارم...  بله: ترجمه

 . مباح در کشور من برای دختران همین خوردن است
هایش را فراموش و برای دیگر امور و غم، کشیدن در آن ریم نیاز به هوایی دارد که بتواند با نفس

  :ش تالش کندنیازهای
 (20: )همان . 

 . کردم که نیاز دارم در هوا پرواز کنم حس: ترجمه
 (394: )همان . 

 . هوای آزاد احتیاج دارمکشیدن در  نفسبه : ترجمه
تواند برای ساعاتی از واقعیات دردناک که میداند؛ چراترین لحظات عمر میرینخواب را از شی او
 : خویش دور بماند ۀجامع

 (44: )همان.  
 . گیرددر آن انسان از واقعیت فاصله می...  ساعات خواب از گواراترین ساعات روز است: ترجمه

ولی به عّلت ، کند که نیازهای بسیاری داردگلی تشبیه میرا به « لیال»، ریم دوست خود، در جایی دیگر
 : شودتر میروز پژمرده بهروز، شرایط بد حاکم بر جامعه

 

 . (47: )همان
شدن نیاز دارد به کسی که او را سیراب کند و  در اوج شکفتهکه او چون گلی است : ترجمه

 . شودتنهایی پژمرده می خاطر بهروز  بهاما روز ؛... دشواز عطر آن مست 
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 نیازهای امنیتی .5-2
. یابدسطح باالتری از نیازها نمود می، یعنی نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای سطح اول تحققپس از 

، حمایت، وابستگی، ثبات، امنیت»در این مرحله فرد به . نامدمزلو این طبقه از نیازها را امنیتی می
صراحت  ریم به .(74: 1372، مزلو) «احتیاج دارد...  سالمتی و ایمنی بدنی و، دارایی، خانواده، شغل

 : نشده است کند امنیتی در جامعه وجود ندارد و این نیاز برای آنان مرتفعبیان می
  (389: 1959، ي)خور . 

 . یابی که در آن آسوده باشیمکان امنی نمی: ترجمه
 : شودآبرویی تلّقی میبرابر با بی، گونه جوامع هرگونه فعالیت اجتماعی زناندر این
 

 . (56: )همان 
دار کند و سخنانی را خدشههای بد آبرویشان که زباناز این...  ترسنددختران از جامعه می: ترجمه

  . ... ترسندمی، آنان را درهم شکند ۀآیند، افتدها میکه بر سر زبان
کند انتقاد های موجود در جامعه که زنان را محدود میسّنتخوری از ، رماندر بخشی از 

 : کند می
  (106: )همان . 

هایی پایبند هستند که سّنتگردانند و فقط به مردم از رسوماتی که من دوست دارم روی: ترجمه
 . کندآزادی دختران را محدود می

خواهد در کشوری می اوو از  کند میریم انتقاد  ۀجامعبه دائمًا ، دیگر رمان شخصّیت« زیاد»
 : زندگی کند که در آنجا آزادی داشته باشد

 (78: )همان . 
 توانی هرجا که بخواهی بروی؟میحال آنکه  ،کنیچرا تو در این کشور زندگی می: ترجمه

  (180: )همان . 
 . های طبیعی استعادت ضّد  کنی که قوانین آن براجتماعی زندگی می صورت  به تو: ترجمه

 : داندای برای شکوفایی خود و زنان کشورش میطالب آزادی است و آن را وسیله، ریماّما 
 

 . (133: )همان 
...  این آزادی هم وجود نداردکردن  جربهدر کشور من آزادی وجود ندارد و مجالی برای ت: ترجمه

 . خواهم برومای که میخانههر قهوه «زیاد»توانم به همراه من آزادم می
 : شودریم با مرگ پدر تنهاتر می

  همان( :
90) . 

 کنم؟! تنها در این اتاق!چرا من امروز بیشتر از همه روزها احساس تنهایی می: ترجمه
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ریم تصمیم بگیرد برای خود شغلی انتخاب کند تا از تنهایی شود که این تنهایی موجب می
 : کننداین تصمیم سرزنش می خاطر بهاما اطرافیانش نیز وی را  ؛وجودش رهایی یابدحاکم بر 
 

  . ... عصر روز دوم نزد من آمد، کرد و برای اولین بار ی از منیادعمویم : ترجمه
 

 کنی؟راست است که تو کار می: ترجمه
 

 . امامروز کارم را شروع کرده: آرامی پاسخ دادم به: ترجمه
 

 . زدموج می بین خطوط پیشانیش، عصبانیت: ترجمه
 

 . (31: همان
ه گمان کنی؟! مردم چگویی؟! امروز؟! چطور به عواقب این کار فکر نمیچه می: ترجمه

 گویند بس نیست؟!جا پشت سرت می گویند؟! آیا این شایعاتی که همهما چه می ۀکنند؟! دربار می
 : کندای وارد نمیکردن به آبروی انسان لطمهرمعتقد است که کا، اما ریم برخالف نظر دیگران

 !؟ 
.همان()

کند؟ آیا ننگ است؟ آیا آن به آبروی انسان خدشه وارد میعیب و کردن برای انسان آیا کار: ترجمه
 زند؟به اخالقم لطمه می

کردن زنان هستند و دائمًا زنان را مورد سرزنش قرار و مردم مخالف کار هاسّنتجامعه و  با اینکه
 : دهندمی

  (55: )همان . 
 کند؟!چرا جامعه دائمًا مرا سرزنش می...  جامعه...  جامعه: ترجمه

 : ش را سلب کننداداند که تقالید نباید آزادیی آزاد میشخصّیتخود را ، ریمولی 
  (72: )همان . 

 . کنمآزادی را ستایش میطور خاصی  به من: ترجمه
 

 نیازهای اجتماعی .5-3
به مجرد اینکه نیازهای فیزیولوژیکی و ». نیازهای اجتماعی است برآوردن، سوم هرم مزلو ۀمرحل

کند بعدی خودنمایی می ۀنیاز به عشق و محّبت در ابتدای مرحل، شودتا حّدی برطرف می، امنیتی
تمایل شدیدی برای ارتباط  در انسان ،به همین دلیل ؛سوق دهد را به طرف جلو تا بتواند انسان

، وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی .(457-453: 1998، )محمد« شودایجاد می عاطفی با دیگران
، )مزلوترین موارد نیاز اجتماعی است از مهم، دوستانه و کاری، های خانوادگی عضویت در گروه
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آدمی آشکارا نبود  عزیزان را در پیرامون خود ، در این مرحله» قابل توجه این است که ۀنکت. (9: 1372
، در نتیجه فرد در این مرحله . ... مادر و فرزند و، پدر، کسانی چون همسر ؛کنداحساس می

خور خویش در خانواده با مردم و پدیدآوردن جایگاهی در برقراری پیوندهای عاطفی ۀشدت تشن به
  :شّدت خواهان یک حامی است به ،ویژه بعد از مرگ پدر به ،ریم . (234: 1390، )سیف« است

  (144: 1959، )خوری. 
 من به پدری احتیاج دارم که مرا به جلو سوق بدهد و تشویق کند و حامی من باشد. ترجمه: 

نیازهای هر سطح معّین باید دست کم تا حدودی ارضاء شوند تا نیازهای »اعتقاد دارد که مزلو 
ریم پس از آشنایی  .(92: 1372) «کننده به عمل درآیند صورت عوامل تعیین سطح بعدی بتوانند به

اما  ؛تواند نیازهای امنیتی وی را محّقق کندکند او همان کسی است که میگمان می، با آلفرد
گردد و بار دیگر ریم این تنهایی را آلفرد به اروپا برمی. اندازدبین آن دو جدایی می، اختالف دیدگاه

خود را ، هانشینیهای دوستانه و شبگیرد این بار با پیوستن به گروهلذا تصمیم می ؛کندتجربه می
اط با دوستان و فعل و در تالش است با ارتب ،ریم که نیاز سطح دوم برایش مرتفع نشده. سرگرم کند

. را محّقق سازد خویش زمان نیاز سطح سوم بخشی از نیازهای سطح دوم و هم ،انفعاالت اجتماعی
های مختلفی از رمان ذکر شده به عشق و همسر و نیاز به محّبت و عاطفه در بخش، نیاز به دوست

 : است
 (28: 1959، ي)خور أ.  

 در بین ستارگان به دنبال انسانی هستم تا دوستی پیدا کنم. ترجمه: 
  (85: )همان.  

 ....  ... نیاز دارم من به عاطفه و مهربانی شخصی مهربان و به یک دوستترجمه: 
  (123: )همان . 

 من نیاز دارم با هر کسی سخن بگویم. ترجمه: 
  (178: )همان . 

 خواهم که مرا دوست داشته باشد و مرا بفهمد.من مردی را میترجمه: 
  (186: )همان . 

 خواهم گفت که من به محبوبی نیاز دارم که کنارم بماند. ترجمه: 
  همان( :

216) . 
... چقدر نیاز دارم که به من بگوید  به وجود آورد من به مردی نیاز دارم که عاطفه را در منترجمه: 

 تو زیبایی!
  (271: )همان . 

 ببخشد. تواند این عاطفه را به من کسی است که می« زیاد»من به عطوفت نیاز دارم و ترجمه: 
 
 
 



 97/ 1400، زمستان 4، شمارۀ 13عربی، سال ادب 

 احترامینیازهای . 5-4
شدن این نیازها باعث احترام  اشباع». نیازهای احترامی است برآوردن، چهارم هرم مزلو ۀمرحل

در این صورت جایگاه و هوّیت او  ؛شودانسان نسبت به خود و احترام مردم نسبت به او می
این در . (63: 2011، مبروک )« کندگرایش پیدا می قیتمستحکم شده و به طرف کار و کسب موفّ 

این نیاز »؛ است یعنی نیازهای احترامی ،برای برآوردن نیازهای سطح چهارمتالش  در ریم، مرحله
استقالل و آزادی ، شایستگی، مهارت، موفقیت، نیاز به توانایی .1: شودبه دو گروه فرعی تقسیم می

شدن این نیازها  برآوردهاما  ؛(154: 1367، )مزلو« شهرت و اهمّیت، افتخار، مقام، نیاز به اعتبار .2
هنگامی که زن تالش ». این موانع است ۀها از جملسّنتپایبندی به رسوم و . با موانعی همراه است

بینیم گاهی اوقات می ،شودعالوه بر اینکه جامعه مانع او می، کند تا این وضعیت را تغییر دهدمی
شود و از هستی و افکار و اعتقادات او میپذیرد و تبدیل به جزئی که خود او نیز این موقعیت را می

کند و زن نباید از آنها وظایف او را مشّخص می مردساالر ۀای که جامعگونه به ؛زندبه آن چنگ می
 . (108: 1399، رانهمکا)سواری و « تخّطی نماید

دوست دارد تحصیالتش را ادامه دهد و ، هم نقاش و هم موزیسین است، ریم که هم شاعر
 : شوداّما با مخالفت پدرش مواجه می ؛را شکوفا کندهنرش 

 

 . (23: 1959، ي)خور 
که در کشورم دانشگاه شوم؛ چراهم و وارد اما پدرم نپذیرفت که تحصیالتم را ادامه بد: ترجمه

 . دختر به مدارک سطح باال احتیاجی ندارد
ای قائل جایگاه ویژه ،برای احترام، ها و رسومسّنترغم مخالفتش با  بهاصلی رمان  شخصّیت

 : است
 

 . (105: )همان 
من معتقدم که  مثالً  ؛... من همچنین از بعضی از رسوم راضی هستم و به آنها پایبندم: ترجمه

 . تر از خود احترام بگذارد واجب است انسان به بزرگ
 : حتی اگر مخاطب را نشناسیم ،داندفرد را واجب می ریم احترام به هر

  (83: )همان . 
 . گذارماما به او احترام می ،شناسممن او را نمی: ترجمه

 : دهدها را کاهش میفاصله، گذاشتن به یکدیگر که معتقد است احترامچرا
  (304: )همان . 

 . بین ما کم شده است ۀبه غرورش احترام گذاشتم و احساس کردم فاصل: ترجمه



ام معهتحلیل شخصّیت اصلی رمان  / 98 یۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو أیّ  بر اساس نظر

شود زیاد با دختری متوّجه می یک روز اتفاقی، اش به اوریم پس از آشنایی با زیاد و دلبستگی
کنار محبوبش تحّمل تواند وجود فرد دیگری را در که او نمیوجود اینبا . کندتلفنی صحبت می

 : کنددار میعّزت نفسش را جریحه، ششبخشد و به نظر خودش این بخزیاد را می، کند
  (263: )همان . 

 . دار کردو این بخشش عّزت نفسم را خدشه...  بخشیدم: ترجمه
، ارزش، نفس به احساساتی از قبیل اعتمادبه ، ارضای نیاز به عّزت نفس»: به اعتقاد مزلو

ریم طالب  .(82: 1372، مزلو)« بودن در جهان منتهی خواهد شدکفایت و مفید و مثمر ثمر، قدرت
چون پلی او را به همکند و کرامت و عّزت نفس است که ارزش و قدرت را برای او مهّیا می

 : سازدرساند و موجبات شکوفاییش را فراهم میآرزوهایش می
 

 . (23: 1959، ي)خور 
یدم من همان پرساز خودم میسپس م و کردگاهی اوقات به خودم شک می ای کهگونه به: ترجمه

سش از که نف  این و آن ؛به یک دلیلتنها  ،آوردبه وجود می اش مشکلم که برای خانوادهدختری بود
طالب ، کند خواهد زنده باشد و زندگیمیکه مثل هر انسانی ید و کشبلندپروازی دست نمی

 . کرامت و بزرگی بود
 

 نیازهای خودشکوفایی .5-5
خواهند به یک نیاز هوشیار دارند و می، ها برای خودشکوفاییانسان»مزلو بر این باور است که 

رسد به خودشکوفایی می، وقتی انسان» .(631: 1388، )راتوس «توانند باشندکسی تبدیل شوند که می
 .(12: 2008، يالفرماو )حمدي« یابدبرتری می شود و بر دیگرانمتمایز می آن در میان جمع ۀوسیل به

های ترین ویژگیمهم. ق خویشتن استبه اعتقاد مزلو خودشکوفایی همان تمایل انسان به تحّق 
مقاومت در برابر ، درک بهتر واقعیت و برقراری ارتباط با آن: ند ازا عبارت خودشکوفایی از دیدگاه او

کیفیت ، بودن ساده و طبیعی، خودانگیختگی، پذیرش خود و دیگران و طبیعت، پذیریفرهنگ
 ←)مداری لهئتمایز بین وسیله و هدف و مس، ت و آفرینندگیخالقیّ ، گیری و نیاز به خلوتکناره
صورت  این مرحله به، با توجه به اهمّیت خودشکوفایی در زندگی انسان. (238-216: 1369، مزلو

 : گیردمداّقه قرار میتری مورد مفّصل
 

 درک بهتر واقعیت و برقراری ارتباط با آن .5-5-1
 های زیادحرف بارۀکه ریم دراست موجب شده  وابستگی عاطفی بین زیاد و ریم، در این مرحله

 : بیندیشد
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 (. 219: 1959، ي)خور 
ای تا هنرمند خواهم تو قوی باشی! تو آفریده شدهخواهم ریم! میمن صالح تو را می: ترجمه

 !استفاده کن یتهاالهام تو خشک شده است؟ از نعمت ۀنویسی؟! آیا سرچشمچرا نمی،شوی
ت را بر اساس ا هنرت قربانی کن و زندگی خاطر بهخودت را  !استفاده کن تاز حروف...  بنویس

 هنرت قرار بده نه بر اساس عشق!
، اش به اوپس از اعتراف زیاد به عالقه، دهکراش بر عشق و خیال او غلبه گراییریم که واقع

 : را قانع کند که تصمیم گرفته است به هنرش بیشتر توجه کند ویکند سعی می
 

 . (377: )همان 
به من یاد دادی که هنرم را دوست بدارم و به هنرم ، مرا به واقعیت رساندی« زیاد»اما تو : ترجمه

 . شوندمن االن ایمان دارم که ازدواج و هنر با هم جمع نمی...  توجه کنم و برای شعر زندگی کنم
 

 پذیریمقاومت در برابر فرهنگ .2 -5 -5
نشدن  شدن با جماعت و مستحیل رنگ مقاومت در برابر هم»یعنی  ،پذیریمقاومت در برابر فرهنگ

غایت  هافراد خودشکوفا ب .(141: 1388، )شاملو« و رسوم اجتماعی و فرهنگیب آدا، در مقّررات
فکرکردن و ی و فرهنگی برای ها در برابر فشارهای اجتماعآن. مستقل و خودکفا هستند، خودجوش

، بنابراین ؛(356: 1392، آلن سیدنی و شولتزدوان )شولتز کنند ای ویژه ایستادگی میشیوه کردن بهرفتار
های گوناگون با فرهنگ یافته با فرهنگ غالب جامعه نیستند و اگرچه به روش ها کاماًل سازشآن

دهند و از پذیری مقاومت نشان میداری در برابر فرهنگطرز عمیق و معنابه، آیندرسمی کنار می
 ریم. (238: 1372، )مزلوکنند نوعی جدایی درونی احساس می، اندور شدهفرهنگی که در آن غوطه

رود؛ نمی، کندها و رفتارهایی که فرهنگ غالب از او طلب میی است که زیربار ارزششخصّیت
رفتن به سینما  بارۀوقتی با پیشنهاد زیاد دراو . کندهای غلطی که دختران و زنان را محدود میفرهنگ

 : دهدنشان می واکنشگونه  این، شودمواجه می
 

 . (105-104: 1959، ي)خور 
 ولی مشکل است! آیا با زیاد، ؛ مشکلی خیلی آسان و سادهدارم برابر یک مشکل قرار )در: ترجمه

چون : رسد این استبه سینما بروم؟ ولی چرا با او نروم؟! البته اولین جوابی که به ذهنم می
ها تغییر یافته عقل، جامعه عوض شده، اما ما اآلن در قرن بیستم هستیم...  شوندها مانع می سّنت

 . هاسّنتچار تغییر و تحّول شده به جز دهمه چیز ...  است کرده یترقّ و فکر ملت ما 
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 دیگران و طبیعت ،پذیرش خود .5-3 -5
، هاهیجان، هاآنان انگیزه. تری از خویش دارندافراد خودشکوفا در مقایسه با دیگران شناخت واقعی

ی است که شخصّیتریم نیز . (323: 1378، )الندینشناسند استعدادها ونقاط ضعف خود را کاماًل می
 : هایش کاماًل واقف استاحساسات و توانایی، هاخواسته، به خود

  
 . (141: 1959، )خوری
 م و تصمیم گرفتهخواستبه آنچه که میم بود م و مطمئنخواستدانستم چه چیزی میمی: ترجمه

 . با زیاد تا پایان ادامه دهمرا ام تجربه ،مبود
شان را بدون آزردگی یا شکوه پذیر است که خود و فطرتامکان برای افراد سالم»مزلو  اعتقادبه 

 ۀتوانند فطرت بشری خودشان را با همها میآن. موضوعی بپذیرند ۀی بدون تفّکر زیاد درباروحتّ 
هایی که های خودشکوفا از کاستیانسان .(219: 1372) «هایش بپذیرندتفاوت ۀنقایصش و با هم

 باداند که ریم می. (335: 1398، )جلیلی و نوروزشوند ناراحت نمی، طور طبیعی در آنها وجود دارد هب
 : داندآن را طبیعت بشر می زیرا اما از این کار پشیمان نیست؛، بدخلقی کرده است زیاد

 

 . (342: 1959، ي)خور 
عصبی ، شودطبیعتی بشری هستم که متأّثر می من. خطا کردم! اما من پشیمان نیستم: ترجمه

خالی  خشناش را در قالب کلماتی کینه ۀسپس عصار، کندتوزی میکینه، کندفوران می، شود می
 . شودراحت می ،سازدکند و از کابوسی که درونش را آزرده میمی
کردن  گذشتتوان به بخشیدن و می، اصلی رمان شخصّیتهای پذیرش دیگران از سوی از جنبه

 : از گناه دیگران اشاره کرد
  (263: )همان . 

 . دار کردعّزت نفسم را خدشه ،و این بخشش...  بخشیدم: ترجمه
 ریم به زیاد. ای دیگر از پذیرش محیط و دیگران دانستتوان نمونهداشتن به دیگران را میاعتماد

 : شمرد می هشود شایعگفته می اوی های مردم و آنچه دربارهو حرف کند میاطمینان 
 

 . (208: )همان 
های سوزان برای رغم تالش بهرغم سخن مردم و اعتقاد آنان و وجود شایعات و نیز بهمن : ترجمه

 . اعتماد دارم ویبه ، او ۀعاطف مندی ازبهره
احساس گناه و شرمساری ، های رفتارشانافراد خودشکوفا گاهی از بعضی جنبه، به باور مزلو

تواند برطرف کمال انسانی است و می ۀهایی در خود و دیگران که بازدارندکنند؛ مثاًل از نقصمی
 . (131: 1385، )شولتزشوند آزرده می، حسد و تعّصب، فکریبی، مثل تنبلی، شود
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 . (40: 1959، ي)خور 
زینت ، قبل از اینکه از خانه خارج شومصورتم را از دست خودم عصبانی شدم چرا : ترجمه

 ندادم؟ چرا این پالتوی قدیمی را پوشیدم و چرا موهایم را مرّتب نکردم؟

 

  !؟(205: )همان 
های دیگر او را مردم عروسکی هستم که عروسک ۀارزشم! من مانند هممن ضعیفم من بی: ترجمه

م! چگونه از خودم انتقاد نکنم و خودم را نیکو نگردانم قبل از ناراحتی برخاستاندازند! با دور می
  !؟جامعه را سرزنش کنم اینکه

 

 بودن ساده و طبیعی، خودانگیختگی .5-4 -5
توان نسبتًا خودانگیخته در رفتار و بسیار افراد خودشکوفا را می ۀهم» که مزلو معتقد است

منظور از فطری  .(221: 1372، مزلو) «توصیف کرد شانافکار و تر از آن در زندگی درونیخودانگیخته
بلکه رفتار آنها ذاتی و  ،کنندای قراردادی عمل نمیبه شیوه، بودن آن است که این افراد و طبیعی

فرد خودشکوفا نیازی به تظاهر ندارد و منّزه از حیله و . (24: 1391، رانهمکا)نوروزی و درونی است 
خود را نشان دهد و از دورویی و تظاهر بیزار ، گونه که هست هماندغل است؛ زیرا او تمایل دارد 

را نشان  خویش ها خود واقعیشخصّیتدر این رمان . (101: 1387، رانهمکاناو و )ظهیریاست 
مانند این جمله که نشان از  ؛دهنددهند و بدون نیرنگ احساسات و عواطف خود را بروز می می

 : رویی ریم است خوش
 

 . (48: 1959، ي)خور 
کند و خوشحال م تشویقم میا اما کنجکاوی ؛دانی من او را دوست ندارملیال تو می: ترجمه

 . این همه مدت او را ببینم و به او عّزت و احترام بگذارماز شوم بعد  می
 : دهدیا جمالتی از این قبیل که خشم و عصبانیت او را نشان می

 

 . (34: )همان 
: سر مادربزرگم خالی کردم کردچیزهایی که قلبم را تحریک می ۀخشمم فوران کرد و هم: ترجمه

م و به ا من به زندگی. من به وجود شما در کنارم احتیاج ندارم. من به اموال شما نیازی ندارم
من برده نیستم  ؟شویده نمیچطور این را متوّج . م و به فردیتم و به اثبات وجودم نیاز دارمشخصّیت

 . های مردم نیستمشما و جامعه و حرف ۀبند
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گاهینایم به اعتراف صریح ر بودن  مباحث جغرافیایی نیز نشانی از سادگی و طبیعی دربارۀش ا آ
 : اوست

 

 

 

  (54: )همان . 
دان با اسلو پایتخت نروژ است! مرد موسیقی: اسلو کجاست؟ عصام به من جواب داد: ترجمه

. دانمنمی، نه: دانی اسلو کجاست؟! با حیای خاصی گفتمتو نمی: تعجب به من نگاه کرد و پرسید
از صراحتت خوشم : بعد گفت . ... ویژه در جغرافیا به ،سوادمباید اعتراف کنم که من کاماًل بی

 . د که به جهل خود اعتراف کندکمتر دختری در این کشور وجود دار. آیدمی
 

 گیری و نیاز به خلوتکیفیت کناره. 5 -5 -5
گیر و برای آنها آسان است که کناره». منزوی باشند، توانند بدون اینکه به کسی زیان برسانندافراد می

 خواهند به تعبیری که خودشان از یک وضعیتشاید به این دلیل که آنها می. نیز آرام و متین باشند
ریم که گرایش زیادی به دوستان و گذراندن وقت با آنان . (218: 1372، )مزلو «دارند اعتماد کنند

گیری گامی بلند برای ند و این کنارهکگزینی پیدا می تی میل زیادی به خلوتپس از مّد  ،داشت
 : شود میاش رسیدن به شکوفایی

 

 . (111: 1959، ي)خور 
و در  در جمع دیگران احساس دلتنگی داشتم ،میل زیادی به آرامش و سکوت داشتم: ترجمه

فهمیدم و در آن ناامیدی با طور کامل آن را نمی گشتم که بهبه دنبال دنیای جدیدی می تنهایی خود
 . شادی در هم آمیخته بود

 

 . (149: )همان 
، آمدندعصر که  ،لیال و مادربزرگم و بعضی از دوستان که مدت زیادی آنها را ندیده بودم: ترجمه

احساس راحتی و  ،که همه رفتندزمانی . ... های آنان مشغول کنمتالش کردم خودم را با حرف
 . آرامش کردم

 

ینندگی .6 -5 -5  خالقیت و آفر
است و در ادامۀ  یآفرینش زیبایی و خالقیت هنر، خالقیت در افراد خودشکوفااز مظاهر مهم 

به هر آنچه  یامزلو معتقد بود که افراد خودشکوفا نگاه تازه، واالتر فطرت آدمی یهاکشف ارزش
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کسب نام یا ، یسودآور یزیبایی را نه برا، عدالت را و هنرمند، دارند و قاضی، دهندانجام می
 . (231: 1372، )مزلو کندرا با همۀ وجود و عشق خود دنبال می بلکه آن، قدرت

 : کندکردن هنرش تالش میبینی برای شکوفا ریم در نهایت خودباوری و واقع
 (356: 1959، ي)خور

 . دهدم را با معانی زینت میا زندگی، من شعر را دوست دارم؛ زیرا شعر: ترجمه
 

(407: همان)
وجود شدنی ان جوشان و تمام ۀکه هنر چشمپر خواهم کرد؛ چرا هنر جامم را با شراب: ترجمه

، کند و هرچه از آن بنوشیمش ما را غرق میا همچنان زیبایی ،از آن برگیریم هر اندازه، است
 . کندمست می پیوسته ما را با آرزوها و عشق

 

 تمایز بین وسیله و هدف  .5-7 -5
نهند و ارج می خود عمل و به طریقی مطلق خاطر بهاز نگاه مزلو افراد خودشکوفا نفس عمل را 

ناسازگاری یا کشمکشی را که در برخوردهای ، سردرگمی، آن آشفتگی، در زندگی آنها ندرت به
این افراد بسیار پایبند اخالق و دارای استانداردهای . شوددیده می، اخالقی افراد معمولی رایج است

جای وسیله بر اهداف  افراد خودشکوفا بینش خود را به. (234: 1372، مزلو)اخالقی معّینی هستند 
 خاطر بهدادن هر کاری  ها از انجامآن. کردن این دو دارندتوانایی زیادی در متمایز کنند ومتمرکز می

 و فیستجسو )فیست  ای برای هدف دیگر استکه وسیلهاین خاطر بهفقط  و نهبرند لّذت میخود آن 
شود و از هر چیزی که او را از ریم با تشخیص درست هدفش بر آن متمرکز می. (609: 1391، گرگوری

 : گریزان است ،رسیدن به هدف بازدارد
 أ

 . (148: 1959، ي)خور 
من در خانه . تحصیالتم را ادامه دهم بایدمن قانع شدم که  زیرامن شغلم را کنار گذاشتم؛ : ترجمه

قصائد  کنمماندم تا خودم را برای چند ماه دیگر برای ورود به دانشگاه آماده کنم و تالش می
  .ها را چاپ کنمآن ،ها را ویرایش کنم تا روزی برای رضایت خاطر زیادام را جمع کنم و آنقدیمی

 

 . (237: همان) 
بنویسم تا به خواهم به خانه برگردم و می ،از بین ببرم خواهم وقتم را با لهو و لعبمن نمی: ترجمه

 توانم!می...  توانممی...  توانمزودی به زیاد نشان دهم که من می
 

 مداریلهئمس .8 -5 -5
در کل توجه زیادی به . مدار هستند تا خودمدارلهئافراد خودشکوفا بیشتر مس» مزلو معتقد است که

خارج ، ای بر دوش دارنداین افراد عمومًا دارای رسالتی در زندگی هستند و وظیفه. خودشان ندارند
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 ۀدغدغ. (223: 1372، مزلو)« کنندای دارند و نسبت به آن احساس مسئولیت میلهئاز خودشان مس
توان نشانی آنان را می دانستن و ضعیف آنها آزادی برای دختران و زنان در جامعه و عدم فعالیت نبود

رسیدن به آرزوهایش الگویی برای این  کند باتالش می ،به همین دلیل ؛مداری ریم دانستلهئاز مس
 : ها رهایی یابنددختران باشد تا راه شکوفایی برایشان هموار شود و از قید و بند محدودیت

 

 . (129: 1959، ي)خور 
م را ا خواهم زندگیمی ،خواهم کار مثبتی انجام دهم تا ثابت کنم که من هم وجود دارممی: ترجمه

اما حداقل روزی در آینده  ؛سوزمبله! این ماجراجویی آتشی است که با آن می. با معانی پر کنم
که بیش از است؛ چرات و جان من ارزشمند شده ارزش نیساحساس خواهم کرد که وجودم بی

 . است نورانی کردهسوخته و ، جان دیگران
ای که حّتی معتقد است گونه به ؛بسیار مطمئن و ثابت قدم است، او در انتخاب مسیر خود

 : توانند بر کشورش حکومت کننددختران می
  (190: )همان . 

حکومت  العاده و بزرگیم و روزی بر کشور فوق، به شما مردها نشان خواهیم داد که ما زنان: ترجمه
 . خواهیم کرد

 داری و سپس مردنوپز و ازدواج و بچه دارد که زن برای پختخوری در این داستان بیان می
کاراکتر قوی که سعی در بهبود شخصیت خود وی این اعتقاد را در قالب یک . متولد نشده است

اما  ،اش استهای جامعه در تضاد با باور او و خانوادهزنی که اگرچه سنت. کشدبه تصویر می ،دارد
 .کندش تالش میا زند و برای شکوفایی خود وجودیتمامی موانع را کنار می

  

 نتیجه . 6
خودشکوفایی مزلو نشان  ۀبر اساس نظری اثر کولیت خوری أّیام معهاصلی رمان  شخصّیتتحلیل 
که از ابتدا برای ارضای نیازهای است اصلی رمانش را آفریده  شخصّیتای گونه خوری به داد که

با وجود  ی کهشخصّیت ؛کندسطح باال چون نیازهای احترامی و خودشکوفایی تالش می
باز با جدّیت برای شکوفایی هنر و اعالم موجودیت  ،مدو ۀنشدن برخی نیازهایش در مرحل محّقق

 . کوشدمی خویش
اما وجود ، نداردهای خودشکوفایی را که تمامی مؤلفهبا وجود این اّول داستان شخصّیت

خالقیت و ، مداری و پذیرش خود و دیگرانلهئمس، پذیریهای مقاومت در برابر فرهنگشاخصه
 .خودشکوفایی داردبودن در او نشان از  سادگی و طبیعی
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نویسنده در تالش است خود . کولیت خوری است شخصّیترمان مذکور تا حد زیادی بیانگر 
ریم به نمایش بگذارد و برای آزادی دختران و زنان سرزمینش  شخصّیترا در قالب  خویش وجودی
نشان  ،شخصی ریمهای یافتن آرمان قاو در این رمان با تحّق . ها و تقالید فریاد برآوردسّنتاز قید 

دارند و هیچ چیزی نیاز شدن  اش نیز به خودشکوفایی و رشد و بالفعلدهد که دختران جامعهمی
 . حکومت کنند نیز خود بر کشور آنان قادر هستند حّتی ؛ زیرانباید مانع آنها شود

 

 منابع 
پذیرش خود و دیگران در غزلیات بررسی ادراک واقعیت و »(، 1390محرابی کالی )منیره اکبر و باقری خلیلی، علی

، سال سوم، های زبان و ادبیات فارسیپژوهش، «شخصیت/ خودشکوفایی ابراهام مزلو ۀحافظ )براساس نظری
 .18-1، صص 3ش 

نمودهای خودشکوفایی : بررسی سبک فکری ناصرخسرو با الگوهای نوین»، (1398مهدی )، نوروز رضا و، جلیلی
 شناسی نظم و نثر فارسیسبک، «خودشکوفایی آبراهام مزلو ۀنظری ۀپای ناصرخسرو بر شخصّیتدر اندیشه و 

 . 353-331 صص، 3  ش، سال دوازدهم، (ادب بهار)

های انسان کامل ابن عربی و انگیزش آبراهام نیل به کمال در نظریه»، (1395) فدویصبا  الله و قدرت، خیاطیان
 . 20-1 صص، 19 ش، سال نهم، عرفان ۀپژوهشنام، «مزلو

 . چاپ دوم، ساالوان ،تهران، مقّدم و همکاران حسین ابراهیمی ۀترجم، شناسی عمومیروان، (1388اسپنسر)، راتوس
( و منیرو أیام معهو  لیلة واحدة) يأعمال کولیت خور يتجلّیات النسویة ولغتها ف»، (1399) و همکاران فائزه، سواری

 . 103-130صص، 37ش ، سال دهم، إضاءات نقدیة، («کولی کنار آتشو  دل فوالدور )پروانی
 . دوران ،تهران، شناسی یادگیری و آموزششناسی پرورشی نوین؛ روانروان، (1390اکبر) علی، سیف
 . چاپ نهم، رشد ،تهران، شخصّیتشناسی ها در روانها و نظریهمکتب، (1388) سعید، شاملو
 . چاپ سیزدهم، پیکان ،تهران، خوشدلگیتی  ۀترجم، شناسی کمالروان، (1385) دوان، شولتز

 . چهارمو چاپ بیست ،تهران ،سیدمحمدی یحیی ۀترجم ،شخصّیت هاینظریه ،(1392) سیدنی آلن ،شولتز و ــــــــــ
ۀ شاهنامضد اجتماعی سودابه در  شخصّیتبررسی اختالل »، (1393) حمامیانامین شیرین و ، صمصامی

 . 93-77 صص، 18  ش، سال دهم، ادب حماسی ۀپژوهشنام، «فردوسی
بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی »، (1387) رجبیسوران و  عالئی ایلخچیمریم ، بیژن، ناوظهیری

 . 50-38 صص، 7ش ، سال دوم، گوهر گویا، «آبراهام مزلو ۀگرایانشناسی انسانبا روان

از کولیت خوری  أیام معهبررسی تطبیقی زبان بدن در دو رمان »(، 1398آبادی، عبدالباسط و همکاران )عرب یوسف
 .221-196، صص 3 ، شهای ادبیات تطبیقیپژوهش، «سیدجوادیاز فتانه حاج بامداد خمارو 
چاپ ، روان ،تهران، یحیی سیدمحمدی ۀترجم، شخصّیتهای نظرّیه، (1391) فیستگرگوری و  جسو، فیست

 . هفتم



ام معهتحلیل شخصّیت اصلی رمان  / 106 یۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو أیّ  بر اساس نظر
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