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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
نقد روانشناختی یکی از روشهای نوین نقد ادبی است که میکوشد به آنچه در ورای اثر ادبی است ،بپردازد تا
ً
پیوستگی میان هنر و هنرمند را پیدا کند .آبراهام مزلو ،روانشناس آمریکایی ،معتقد است که انسان طبیعتا به رشد نیاز
دارد و برای رسیدن به این رشد و کمال ،نیازمند گذر از پنج مرحله از نیازهاست :نیازهای فیزیولوژیکی ،نیازهای
امنیتی ،نیازهای اجتماعی ،نیازهای احترامی و نیازهای خودشکوفایی .در حقیقت ،این نیازها وسیلهای است که فرد را
برای رسیدن به هدف یاری میرساند و ابتدا باید نیازهای سطح پایین تأمین شود تا بتوان به سطوح باالتر و در نهایت
ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه (روزهایی که با او
به خودشکوفایی رسید .در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی
گذشت) اثر کولیت خوری ،نویسندۀ زن سوری ،بر اساس نظریۀ مزلو پرداخته است .رمان مذکور تا حد زیادی
ّ
شخصیت خوری و جامعۀ اوست؛جامعهای که محدودیتهای آن ،از بزرگترین موانع رشد و تعالی زنان
بیانگر
ّ
خالقیت ،در برابر این موانع ،مقاومت و تالش خود را برای
است .با وجود این ،بسیاری از آنان برای خودشکوفایی و

نیل به کمال ،بیشتر میکنند .نتایج پژوهش ،نشان از آن دارد که این رمان ،با شاخصههای مطرحشده از سوی مزلو
برای خودشکوفایی همخوانی دارد .بسیاری از زنان و دختران بهخاطر موانعی چون سنتها و آداب و رسوم نادرست
ّ
شخصیت اصلی رمان،
حاکم ،زمینهای برای رشد و شکوفایی و پرورش استعدادهای خود نمییابند .بارزترین نیاز
ّ
وجود یک حامی است که بتواند موانع رشد او را بردارد و آرزوهایش را محقق کند .او علیرغم اینکه تمامی
مؤلفههای خودشکوفایی را نداردّ ،اما وجود شاخصههایی همچون مقاومت در برابر فرهنگپذیری ،مسئلهمداری و
پذیرش خود و دیگران ،خالقیت و سادگی و طبیعیبودن در او نشان از خودشکوفایی دارد .وی برای دستیابی به
نیازهای سطح چهارم و پنجم هرم مزلو تالش میکند و در این راه ،ضمن مقاومت در برابر فرهنگ غالب ،با پرورش
استعدادهای خود ،از جمله سرودن شعر و نواختن موسیقی ،به خودشکوفایی میرسد.
واژههای کلیدی :کولیت خوریّ ،أیام معه ،آبراهام مزلو ،نیاز ،خودشکوفایی.
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 .1مقدمه
نقد روانشناختی ،یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر است که به فهم بهتر آثار ادبی و کشف
درونمایههای آنها کمک میکند .روانشناسی و ادبیات از جهات مختلفی ارتباط تنگاتنگی با
ّ
یکدیگر دارند؛ یکی از این جهت که هر متن ادبی ،زادۀ ذهنی خالق و بهنوعی یک آفرینش است،
پس میتواند برگرفته از نفسانیات و ذهنیات و همینطور حاالت روانی خالق آن باشد؛ دیگر آنکه
ّ
شخصیتهاست و «بسیاری از منتقدان و حتی
متن ادبی (داستان) متشکل از قهرمان و دیگر
سبکشناسان معتقدند که قهرمان اصلی داستان ،انعکاس و برآیندی از زندگی خود نویسنده است؛
لذا در بسیاری از آثار ادبی میتوان از طریق اثر ،به زندگی و روان ادیب دست یافت» (صمصامی و

حمامیان .)78 :1393 ،زیگموند فروید (1921،Sigmund Freudم) ،بنیانگذار روانشناسی و
پایهگذار مطالعات روانشناسانۀ ادبیات و هنر ،با کشف ضمیر ناخودآگاهّ ،
تحول بزرگی در عرصۀ
نقد به وجود آورد؛ زیرا تا پیش از او مطالعات و نقد ادبی و هنری بهطور عمده بر این اساس استوار
شده بود که روشن کند هدف از خلق اثر چه بوده است؛ به بیان دیگر ،تا پیش از او در جستوجوی
آن بودند تا کشف کنند که هنرمند و ادیب چه میخواسته بگوید؛ اما پس از فروید نقد به سوی
کشف و خوانش ضمیر ناخودآگاه سوق یافت و در پی کشف مسائلی برآمد که هنرمند و ادیب یا
ً
نمیدانستند یا نمیخواستند صراحتا ابراز کنند (یاوری .)179 :1384 ،آبراهام مزلو ( Abraham
 ،)Maslowروانشناس انسانگرای آمریکایی ،برخالف دیگر روانشناسان که توجه خود را به
بررسی مشکالت روانی معطوف میداشتند ،به بررسی علل موفقیت افراد پرداخت و با طرح نظریۀ
سلسلهمراتب نیازها که از مهمترین نظریههای انگیزشی معاصر محسوب میشود ،شهرت جهانی
یافت .براساس نظریۀ او که به نام «هرم مزلو» مشهور است ،نیازهای انسانی به پنج دسته تقسیم و
در قالب سلسلهمراتب نشان داده میشوند که پیچیدهترین آنها ،نیاز به خودشکوفایی و استعدادهای
بالقوۀ فردی است و در رأس هرم قرار دارد و خاص انسان است و میتوان از آن با نام «هنر
انسانشدن» یاد کرد .به اعتقاد مزلو نیازهای باالتر در فرایند تکامل ،دیرتر و اغلب در سنین باالتر
بروز میکنند و ارضای آنها نیز آرامش و رضایت عمیقتر و پایدارتری را برای فرد به ارمغان میآورد
و افراد ،در این سطح نسبت به سطوح دیگر نیازها ،بیشترین تفاوت را با یکدیگر دارند (مزلو:1369 ،

 .)84-83این نظریهّ ،
تحولی شگرف در زاویۀ دید روانشناسان به انسان ایجاد کرد و دامنۀ آن به
ادبیات و بررسی روانشناسی آثار ادبی بر اساس هرم مزلو کشیده شد؛ چراکه با این روش میتوان
اندیشههای حاکم بر اثر ادبی را بهصورت دقیقتری تجزیه و تحلیل کرد.
با عنایت به جایگاه مهم نویسندگی کولیت خوری ،نویسندۀ سوری ،در ادبیات عرب و اهمیت
ّ
شخصیت اصلی رمان
نظریۀ مزلو در نمودهای خودشکوفایی انسان ،پژوهش حاضر تالش میکند
ّأیام معه را از این نویسنده بر اساس نظریۀ مذکور بررسی و تحلیل کند تا در پایان ،پاسخگوی این
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ّ
شخصیت کولیت خوری را
پرسشهای باشد .1 :بررسی رمان ّأیام معه با هرم مزلو ،چه ابعادی از
مشخص میکند؟  .2با توجه به نظریۀ آبراهام مزلو ،کدامیک از نیازهای هرم در رمان ایام معه
شاخصتر است؟
در خصوص نظریۀ هرم مزلو کمو بیش تاکنون پژوهشهایی صورت گرفته است که به برخی از
آنها اشاره میشود :مقالۀ «بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روانشناسی
انسانگرایانۀ آبراهام مزلو» ( )1387از بیژن ظهیری ناو و همکاران که با بررسی مؤلفههای
خودشکوفایی در مثنوی مولوی ،به این نتیجه دست یافتهاند که مؤلفههایی چون درک بهتر واقعیت و
برقراری رابطۀ سهلتر با آن ،مسئلهمداری ،کیفیت کنارهگیری ،نیاز به خلوت و تنهایی ،حس
همدردی و شوخطبعی فلسفی ،پذیرش خود ،دیگران ،طبیعت و  ...بهوفور در اشعار موالنا دیده
میشود .علیاکبر باقری خلیلی و منیره محرابیکالی در مقالۀ «بررسی ادراک واقعیت و پذیرش
ّ
شخصیت–خودشکوفایی آبراهام مزلو)» ( ،)1390نتیجه
خود و دیگران در غزلیات حافظ (براساس نظریۀ

میگیرند که مؤلفۀ توصیف واقعیت و پذیرش خود و دیگران و طبیعت که از مهمترین ویژگیهای
خودشکوفایی انسانی از نظر مزلو است ،بهفراوانی در اشعار حافظ دیده میشود .سهراب مروتی و
همکاران در مقالهای با عنوان «نقد و بررسی سلسلهمراتبیبودن نیازهای انسان در نظریۀ مزلو با
رویکردی بر آیات قرآن کریم» ( )1392بیان میدارند که نظریۀ مزلو با وجود نقاط ّقوت و دیدگاههای
آن دربارۀ سرشت انسان ،ظرفیتهای انسانی را نشناخته و سیر تعالی انسان را یک سیر خطی
دانسته است ،در حالی که انسان موجودی پیچیده است و تحت تأثیر گرایشهای فطری و تعالیم
اکتسابی است و توانایی بهکارگیری تمام نیازمندیهای خود را برای رسیدن به کمال مطلوب دارد .با
وجود این ،امکان انطباق نظریۀ مزلو با رمان مذکور وجود دارد؛ چراکه کولیت خوری شخصیت
اصلی رمان را نمودی از دختران و زنان جامعۀ خود میداند که با وجود مشکالت و موانع در
دستیابی به نیازها ،برخی از آنان به ظرفیت وجودی خود دست یافته و به خودشکوفایی رسیدهاند.
دربارۀ رمان ّأیام معه ،میتوان به این پژوهشها اشاره کرد :سهیمحمد هایل در رسالۀ دکتری
خود با عنوان الرؤیا والتشکیل فی ابداع کولیت خوری الروائیة ( ،)2009جامعة مؤتة اردن،
مرالصیف و ّأیام مع ّ
رمانهای ّأیام معه ،لیلة واحدةّ ،
األیام را از نظر مضامین اجتماعی ،سیاسی،
شیوۀ بیان و همچنین زمان و مکان بررسی کرده است .سلوي عدنان الحصني در مقالۀ «بنیة خطاب
المرأة في أعمال کولیت خوري اإلبداعیة في ضوء الدراسات المقارنة» ( )2010جایگاه زنان و
دختران را در آثار کولیت خوری کاویده است .فروزان شهرکی و همکاران در مقالهای با عنوان
«بررسی تطبیقی زبان بدن در دو رمان ّأیام معه از کولیت خوری و بامداد خمار از فتانه
ّ
شخصیتهای زنانۀ این
حاجسیدجوادی» ( )1398ضمن بیان پربسامدترین کارکردهای زبان بدن،
ّ
شخصیتها تبیین کردهاند .فائزه
دو رمان را بررسی و مقصود دو نویسنده را از رفتارهای غیرکالمی

سواری و همکاران در مقالۀ « ّ
تجلیات النسویة ولغتها في أعمال کولیت خوري (لیلة واحدة و ّأیام معه)
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و منیرو روانیپور (دل فوالد و کولی کنار آتش)» ( )1399به بررسی زبان بدن و وجوه اشتراک و افتراق
بین کولیت خوری و منیرو روانیپور در بهکارگیری مفاهیم زنانه در آثارشان پرداختهاندّ ،اما براساس
مطالعات نظاممند تاکنون پژوهشی دربارۀ رمانهای کولیت خوری بر اساس نظریۀ خودشکوفایی
آبراهام مزلو صورت نگرفته است؛ لذا با عنایت به جایگاه مهم این نویسنده در ادبیات عرب ،انجام
چنین پژوهشی میتواند در نوع خود ،جدید و درخور ّ
توجه باشد.
 .2نظریه آبراهام مزلو
آبراهام مزلو ،از رهبران روانشناسی انساننگر ،انگیزههای آدمی را به شیوهای جالب طبقهبندی کرده
است« .اساس نظریۀ انگیزش مزلو بر این مهم استوار است که انسان ،کلی ،یکپارچه و سازمانیافته
ّ
شخصیت خود بیان میکند که
است» (خیاطیان و فدوی .)10 :1395 ،مزلو در کتاب انگیزش و
ً
ً
نیازهای روزانه ،معموال وسایلی برای رسیدن به هدف هستند و خود ذاتا هدف نیستند (.)51 :1369
سلسلۀ نیازها در هرم مزلو بدین صورت طبقهبندی شده است:

 نیازهای فیزیولوژیکی :هوا ،غذا ،آب ،مسکن ،نیازهای جنسی و خواب؛
 نیازهای امنیتی :حفاظت ،امنیت ،ثبات در قانون و شغل و نداشتن ترس از عوامل اجتماعی و محیطی؛
 نیازهای اجتماعی :داشتن روابط دوستانه ،وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی ،عضویت در
گروههای خانوادگی ،دوستانه و کاری؛

 نیازهای احترامی :موفقیت ،مهارت ،استقالل ،موقعیت اجتماعی و مورد احترام واقعشدن؛
ّ
 نیازهای خودشکوفایی :تحقق توان بالقوه شخصی ،شکوفایی ،رشد تجارب شخصی و اجتماعی
(مزلو 83-70 :1372 ،و شولتز.)342-341 :1385 ،

بنا بر سلسلهمراتب هرم مزلو ،نیازهای روی پلههای پایین نردبان باید ارضاء شوند تا نیازهای
پلههای بعدی خودنمایی کنند .وقتی نیاز سطح دوم برآورده شد ،نیاز سطح سوم محسوس میشود
و به همین ترتیب ،تا به آخر (مزلو .)9 :1367 ،در واقعّ ،
محرک هر مرحله از نیازهای انسان،
برآوردهشدن نیازهای مرحله قبل است.
خودشکوفایی
نیازهای احترامی
نیازهای اجتماعی
نیازهای امنیتی

نیازهای فیزیولوژیکی

هرم نیازها (مزلو)71 :1372 ،
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 .3دربارۀ کولیت خوری
کولیت خوری در 1935م ،در دمشق به دنیا آمد .پدرش ،سهیل خوری ،مقام وزارت داشت و
پدربزرگش ،فارس خوری ،نخست وزیر و اولین رئیس مجلس سوریه بود که به ادیبان ،بسیار احترام
میگذاشت .کولیت در سالهای  1978-1974تحصیالت عالی خود را در دانشگاه دمشق سپری
کرد و زبان فرانسوی را نیکو آموخت و در همان دانشگاه نیز مشغول تدریس شد .مدتی بعد وارد
میدان سیاست شد و در 2008م بهعنوان مشاور بشار اسد منصوب شد .خوری در انجمنهایی
مشارکت ّفعال داشت که در جهان عرب ،بهعنوان مهمترین انجمنهای آزادی زن محسوب

میشود .اثر ادبی برجستۀ او رمان ّأیام معه است (هایل .)4-3 :2009 ،قهرمان اکثر روایات وی ،زنان
هستند که در جامعۀ سنتی با آداب و رسومی مواجهاند که محدودیتهای زیادی برای آنان به وجود
آورده است؛ سنتهایی که زن را در چارچوب خانه محصور میکند و خوری در قالب روایاتش،
این مسئله را به تصویر میکشد.

 .4خالصۀ رمان ّأیام معه

ّ
شخصیتی به نام «ریم» است که در سن هفدهسالگی بعد از گرفتن دیپلم،
داستان ،ماجرای زندگی

برای ادامۀ تحصیل با مخالفت پدرش مواجه میشود؛ اما او دختری نیست که اجازه دهد دیگران
برای او تصمیم بگیرند .سرانجام با پافشاری فراوان ،پدرش با نارضایتی میپذیرد که درس بخواند.
ً
ریم به ادبیات و شعر عالقهمند است و شاعری او خالی از سرزنش دیگران ،خصوصا عمویش
نیست .بعد از دو ماه از تحصیل با شخصی به نام «آلفرد» نامزد میشود ،ولی دیری نمیپاید که
بهخاطر اختالف نظر ،از هم جدا میشوند .پس از آن ،ریم احساس تنهایی میکند و با مرگ
ناگهانی پدر این تنهایی برای او سختتر و از ادامۀ تحصیل منصرف و با وجود مخالفتهای عمو و
ّ
مادربزرگش ،در ادارهای مشغول به کار میشود .مدتی بعد با پسری به نام «زیاد» آشنا میشود که
استاد موسیقی است .زیاد وقتی میفهمد که ریم شاعر است ،خواهان تعامل و معاشرت با او
میشود .در همین معاشرتها به یکدیگر عالقهمند میشوند و همه او را بهخاطر این رابطه سرزنش
میکنند .ریم خواهان ازدواج با زیاد و تشکیل خانواده است؛ اما زیاد نمیخواهد هنر را فدای عشق
و ازدواج کند و از ریم می خواهد که ادامه تحصیل دهد و به هنرش توجه کند و نگذارد عشق که
بنیانی سست دارد ،هنرش را محدود کند .ریم از این طرز فکر زیاد ،آزردهخاطر میشود و برای
ّ
تغییر دید او به عشق و ازدواج تالش میکند .پس از مدتی زیاد نیز متوجه میشود که بدون ریم
نمیتواند زندگی کند و هنر را بر عشق ترجیح دهد؛ لذا از ریم میخواهد با او ازدواج کند ،اما ریم
ّ
در این مدت توانسته عشق مخل آسایش را به عشقی هنرمندانه تبدیل کند و به این باور برسد که هنر
و ازدواج با هم نمیسازند و میخواهد شاعر بماند.
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 .5بررسی رمان ّأیام معه بر اساس هرم نیازهای مزلو

ّ
متعدد و ّ
متنوعی دارد که تأمین این
بدیهی است که انسان برای زندگی ،رشد و سالمت ،نیازهای

نیازها ،برای حفظ و بقای فرد ضروری هستند؛ به همین دلیل زمان زیادی از زندگی انسان ،به تالش
ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه را بر
برای برآوردهکردن این نیازها اختصاص مییابد .در این بخش،
اساس نظریۀ خودشکوفایی مزلو بررسی و تحلیل میکنیم:
 .1-5نیازهای فیزیولوژ یکی

نیازهای فیزیولوژیکی در زندگی انسان از ّ
اهمیت خاصی برخوردارند« .این نیازها شامل نیاز به

هوا ،غذا ،آب ،مسکن ،نیازهای جنسی و خواب است» (سیف .)234 :1390 ،خوری به شیوهای
ّ
شخصیتها جاری میسازد .توصیفهای ناب وی در
هنرمندانه و با کنایه ،نیازهای زنان را بر زبان

ّ
شخصیت رمان و نیازهایش را درک کند.
سراسر رمان ،سبب میشود خواننده در هر مرحله،
ّ
ّ
شخصیت اصلی ،یعنی ریم ،معتقد است که برای دختران ،خوردن تنها لذتی است که در جامعه،
منتقدی ندارد:


(خوري.)35 :1959 ،
ّ
ّ
ترجمه :بله  ...میل دارم  ...به خوردن  ...آیا خوردن از لذتهای زندگی نیست؟ بله تنها لذت
مباح در کشور من برای دختران همین خوردن است.

ریم نیاز به هوایی دارد که بتواند با نفسکشیدن در آن ،غمهایش را فراموش و برای دیگر امور و
نیازهایش تالش کند:


(همان.)20 :

ترجمه :حس کردم که نیاز دارم در هوا پرواز کنم.


(همان.)394 :

ترجمه :به نفسکشیدن در هوای آزاد احتیاج دارم.

او خواب را از شیرینترین لحظات عمر میداند؛ چراکه میتواند برای ساعاتی از واقعیات دردناک
جامعۀ خویش دور بماند:


(همان.)44 :

ترجمه :ساعات خواب از گواراترین ساعات روز است  ...در آن انسان از واقعیت فاصله میگیرد.

ّ
در جایی دیگر ،ریم دوست خود« ،لیال» را به گلی تشبیه میکند که نیازهای بسیاری دارد ،ولی به علت
شرایط بد حاکم بر جامعه ،روزبهروز پژمردهتر میشود:

(همان.)47 :

ترجمه :او چون گلی است که در اوج شکفتهشدن نیاز دارد به کسی که او را سیراب کند و
از عطر آن مست شود ...؛ اما روزبهروز بهخاطر تنهایی پژمرده میشود.

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /94تحلیل

 .2-5نیازهای امنیتی

پس از تحقق نیازهای سطح اول ،یعنی نیازهای فیزیولوژیکی ،سطح باالتری از نیازها نمود مییابد.
مزلو این طبقه از نیازها را امنیتی مینامد .در این مرحله فرد به «امنیت ،ثبات ،وابستگی ،حمایت،
شغل ،خانواده ،دارایی ،سالمتی و ایمنی بدنی و  ...احتیاج دارد» (مزلو .)74 :1372 ،ریم بهصراحت
بیان میکند امنیتی در جامعه وجود ندارد و این نیاز برای آنان مرتفع نشده است:



(خوري.)389 :1959 ،

ترجمه :مکان امنی نمییابی که در آن آسوده باشی.

ّ
در اینگونه جوامع هرگونه فعالیت اجتماعی زنان ،برابر با بیآبرویی تلقی میشود:



(همان.)56 :
ترجمه :دختران از جامعه میترسند  ...از اینکه زبانهای بد آبرویشان را خدشهدار کند و سخنانی
که بر سر زبانها میافتد ،آیندۀ آنان را درهم شکند ،میترسند . ...

در بخشی از رمان ،خوری از ّ
سنتهای موجود در جامعه که زنان را محدود میکند انتقاد
میکند:



(همان.)106 :

ترجمه :مردم از رسوماتی که من دوست دارم رویگردانند و فقط به ّ
سنتهایی پایبند هستند که
آزادی دختران را محدود میکند.

ً
ّ
شخصیت دیگر رمان ،دائما به جامعۀ ریم انتقاد میکند و از او میخواهد در کشوری
«زیاد»
زندگی کند که در آنجا آزادی داشته باشد:



(همان.)78 :

ترجمه :چرا تو در این کشور زندگی میکنی ،حال آنکه میتوانی هرجا که بخواهی بروی؟



(همان.)180 :

ّ
ترجمه :تو به صورت اجتماعی زندگی میکنی که قوانین آن بر ضد عادتهای طبیعی است.

ّاما ریم ،طالب آزادی است و آن را وسیلهای برای شکوفایی خود و زنان کشورش میداند:

(همان.)133 :
ترجمه :در کشور من آزادی وجود ندارد و مجالی برای تجربهکردن این آزادی هم وجود ندارد ...
من آزادم میتوانم به همراه «زیاد» هر قهوهخانهای که میخواهم بروم.

ریم با مرگ پدر تنهاتر میشود:



.)90
ترجمه :چرا من امروز بیشتر از همه روزها احساس تنهایی میکنم؟! تنها در این اتاق!

(همان:
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این تنهایی موجب میشود که ریم تصمیم بگیرد برای خود شغلی انتخاب کند تا از تنهایی
حاکم بر وجودش رهایی یابد؛ اما اطرافیانش نیز وی را بهخاطر این تصمیم سرزنش میکنند:


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


ترجمه :راست است که تو کار میکنی؟


ترجمه :بهآرامی پاسخ دادم :امروز کارم را شروع کردهام.


ترجمه :عصبانیت ،بین خطوط پیشانیش موج میزد.



همان.)31 :
ترجمه :چه میگویی؟! امروز؟! چطور به عواقب این کار فکر نمیکنی؟! مردم چه گمان
میکنند؟! دربارۀ ما چه میگویند؟! آیا این شایعاتی که همهجا پشت سرت میگویند بس نیست؟!

اما ریم برخالف نظر دیگران ،معتقد است که کارکردن به آبروی انسان لطمهای وارد نمیکند:


؟!

(همان).
ترجمه :آیا کارکردن برای انسان عیب و ننگ است؟ آیا آن به آبروی انسان خدشه وارد میکند؟ آیا
به اخالقم لطمه میزند؟

ً
با اینکه جامعه و ّ
سنتها و مردم مخالف کارکردن زنان هستند و دائما زنان را مورد سرزنش قرار
میدهند:



(همان.)55 :

ً
ترجمه :جامعه  ...جامعه  ...چرا جامعه دائما مرا سرزنش میکند؟!

ّ
شخصیتی آزاد میداند که تقالید نباید آزادیاش را سلب کنند:
ولی ریم ،خود را


(همان.)72 :

ترجمه :من بهطور خاصی آزادی را ستایش میکنم.

 .3-5نیازهای اجتماعی

مرحلۀ سوم هرم مزلو ،برآوردن نیازهای اجتماعی است« .به مجرد اینکه نیازهای فیزیولوژیکی و
ّ
حدی برطرف میشود ،نیاز به عشق و ّ
محبت در ابتدای مرحلۀ بعدی خودنمایی میکند
امنیتی ،تا
تا بتواند انسان را به طرف جلو سوق دهد؛ به همین دلیل ،در انسان تمایل شدیدی برای ارتباط
عاطفی با دیگران ایجاد میشود» (محمد .)457-453 :1998 ،وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی،
عضویت در گروههای خانوادگی ،دوستانه و کاری ،از مهمترین موارد نیاز اجتماعی است (مزلو،

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /96تحلیل

 .)9 :1372نکتۀ قابل توجه این است که «در این مرحله ،آدمی آشکارا نبود عزیزان را در پیرامون خود
احساس میکند؛ کسانی چون همسر ،پدر ،مادر و فرزند و  . ...در نتیجه فرد در این مرحله،
بهشدت تشنۀ برقراری پیوندهای عاطفی با مردم و پدیدآوردن جایگاهی درخور خویش در خانواده
ّ
است» (سیف . )234 :1390 ،ریم ،بهویژه بعد از مرگ پدر ،بهشدت خواهان یک حامی است:


(خوری.)144 :1959 ،

ترجمه :من به پدری احتیاج دارم که مرا به جلو سوق بدهد و تشویق کند و حامی من باشد.

مزلو اعتقاد دارد که «نیازهای هر سطح ّ
معین باید دست کم تا حدودی ارضاء شوند تا نیازهای
سطح بعدی بتوانند بهصورت عوامل تعیینکننده به عمل درآیند» ( .)92 :1372ریم پس از آشنایی
ّ
با آلفرد ،گمان میکند او همان کسی است که میتواند نیازهای امنیتی وی را محقق کند؛ اما
اختالف دیدگاه ،بین آن دو جدایی میاندازد .آلفرد به اروپا برمیگردد و بار دیگر ریم این تنهایی را
تجربه میکند؛ لذا تصمیم میگیرد این بار با پیوستن به گروههای دوستانه و شبنشینیها ،خود را
سرگرم کند .ریم که نیاز سطح دوم برایش مرتفع نشده ،در تالش است با ارتباط با دوستان و فعل و
ّ
انفعاالت اجتماعی ،بخشی از نیازهای سطح دوم و همزمان نیاز سطح سوم خویش را محقق سازد.
نیاز به دوست ،به عشق و همسر و نیاز به ّ
محبت و عاطفه در بخشهای مختلفی از رمان ذکر شده
است:
أ

(خوري.)28 :1959 ،

ترجمه :در بین ستارگان به دنبال انسانی هستم تا دوستی پیدا کنم.


(همان.)85 :

ترجمه :من به عاطفه و مهربانی شخصی مهربان و به یک دوست  ...نیاز دارم . ...


(همان.)123 :

ترجمه :من نیاز دارم با هر کسی سخن بگویم.


(همان.)178 :

ترجمه :من مردی را میخواهم که مرا دوست داشته باشد و مرا بفهمد.


(همان.)186 :

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


(همان:

.)216
ترجمه :من به مردی نیاز دارم که عاطفه را در من به وجود آورد  ...چقدر نیاز دارم که به من بگوید
تو زیبایی!



(همان.)271 :

ترجمه :من به عطوفت نیاز دارم و «زیاد» کسی است که میتواند این عاطفه را به من ببخشد.
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 .4-5نیازهای احترامی

مرحلۀ چهارم هرم مزلو ،برآوردن نیازهای احترامی است« .اشباع شدن این نیازها باعث احترام
انسان نسبت به خود و احترام مردم نسبت به او میشود؛ در این صورت جایگاه و ّ
هویت او
ّ
مستحکم شده و به طرف کار و کسب موفقیت گرایش پیدا میکند» (مبروک .)63 :2011 ،در این
مرحله ،ریم در تالش برای برآوردن نیازهای سطح چهارم ،یعنی نیازهای احترامی است؛ «این نیاز
به دو گروه فرعی تقسیم میشود .1 :نیاز به توانایی ،موفقیت ،مهارت ،شایستگی ،استقالل و آزادی
 .2نیاز به اعتبار ،مقام ،افتخار ،شهرت و ّ
اهمیت» (مزلو)154 :1367 ،؛ اما برآوردهشدن این نیازها
با موانعی همراه است .پایبندی به رسوم و ّ
سنتها از جملۀ این موانع است« .هنگامی که زن تالش
میکند تا این وضعیت را تغییر دهد ،عالوه بر اینکه جامعه مانع او میشود ،گاهی اوقات میبینیم
که خود او نیز این موقعیت را میپذیرد و تبدیل به جزئی از هستی و افکار و اعتقادات او میشود و
ّ
به آن چنگ میزند؛ بهگونهای که جامعۀ مردساالر وظایف او را مشخص میکند و زن نباید از آنها
ّ
تخطی نماید» (سواری و همکاران.)108 :1399 ،
ریم که هم شاعر ،هم نقاش و هم موزیسین است ،دوست دارد تحصیالتش را ادامه دهد و
هنرش را شکوفا کند؛ ّاما با مخالفت پدرش مواجه میشود:

(خوري.)23 :1959 ،
ترجمه :اما پدرم نپذیرفت که تحصیالتم را ادامه بدهم و وارد دانشگاه شوم؛ چراکه در کشورم
دختر به مدارک سطح باال احتیاجی ندارد.

شخصیت اصلی رمان بهرغم مخالفتش با ّ
ّ
سنتها و رسوم ،برای احترام ،جایگاه ویژهای قائل
است:

(همان.)105 :
ً
ترجمه :من همچنین از بعضی از رسوم راضی هستم و به آنها پایبندم ...؛ مثال من معتقدم که
واجب است انسان به بزرگتر از خود احترام بگذارد.

ریم احترام به هر فرد را واجب میداند ،حتی اگر مخاطب را نشناسیم:


(همان.)83 :

ترجمه :من او را نمیشناسم ،اما به او احترام میگذارم.

چراکه معتقد است احترامگذاشتن به یکدیگر ،فاصلهها را کاهش میدهد:


(همان.)304 :

ترجمه :به غرورش احترام گذاشتم و احساس کردم فاصلۀ بین ما کم شده است.

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /98تحلیل

ریم پس از آشنایی با زیاد و دلبستگیاش به او ،یک روز اتفاقی ّ
متوجه میشود زیاد با دختری
تلفنی صحبت میکند .با وجود اینکه او نمیتواند وجود فرد دیگری را در کنار محبوبش ّ
تحمل
کند ،زیاد را میبخشد و به نظر خودش این بخششّ ،
عزت نفسش را جریحهدار میکند:



(همان.)263 :

ترجمه :بخشیدم  ...و این بخشش ّ
عزت نفسم را خدشهدار کرد.

به اعتقاد مزلو« :ارضای نیاز به ّ
عزت نفس ،به احساساتی از قبیل اعتماد به نفس ،ارزش،
قدرت ،کفایت و مفید و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد شد» (مزلو .)82 :1372 ،ریم طالب
کرامت و ّ
عزت نفس است که ارزش و قدرت را برای او ّ
مهیا میکند و همچون پلی او را به
آرزوهایش میرساند و موجبات شکوفاییش را فراهم میسازد:

(خوري.)23 :1959 ،
ترجمه :بهگونهای که گاهی اوقات به خودم شک میکردم و سپس از خودم میپرسیدم من همان
دختری بودم که برای خانوادهاش مشکل به وجود میآورد ،تنها به یک دلیل؛ و آن اینکه نفسش از
بلندپروازی دست نمیکشید و مثل هر انسانی که میخواهد زنده باشد و زندگی کند ،طالب
کرامت و بزرگی بود.

 .5-5نیازهای خودشکوفایی

مزلو بر این باور است که «انسانها برای خودشکوفایی ،یک نیاز هوشیار دارند و میخواهند به
کسی تبدیل شوند که میتوانند باشند» (راتوس« .)631 :1388 ،وقتی انسان ،به خودشکوفایی میرسد
بهوسیلۀ آن در میان جمع متمایز میشود و بر دیگران برتری مییابد» (حمدي الفرماوي.)12 :2008 ،
ّ
به اعتقاد مزلو خودشکوفایی همان تمایل انسان به تحقق خویشتن است .مهمترین ویژگیهای
خودشکوفایی از دیدگاه او عبارتاند از :درک بهتر واقعیت و برقراری ارتباط با آن ،مقاومت در برابر
فرهنگپذیری ،پذیرش خود و دیگران و طبیعت ،خودانگیختگی ،ساده و طبیعیبودن ،کیفیت
ّ
خالقیت و آفرینندگی ،تمایز بین وسیله و هدف و مسئلهمداری (←
کنارهگیری و نیاز به خلوت،

مزلو .)238-216 :1369 ،با توجه به ّ
اهمیت خودشکوفایی در زندگی انسان ،این مرحله بهصورت
ّ
ّ
مفصلتری مورد مداقه قرار میگیرد:
 .1-5-5درک بهتر واقعیت و برقراری ارتباط با آن

در این مرحله ،وابستگی عاطفی بین زیاد و ریم موجب شده است که ریم دربارۀ حرفهای زیاد
بیندیشد:
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(خوري.)219 :1959 ،
ترجمه :من صالح تو را میخواهم ریم! میخواهم تو قوی باشی! تو آفریده شدهای تا هنرمند
شوی،چرا نمینویسی؟! آیا سرچشمۀ الهام تو خشک شده است؟ از نعمتهایت استفاده کن!
بنویس  ...از حروفت استفاده کن! خودت را بهخاطر هنرت قربانی کن و زندگیات را بر اساس
هنرت قرار بده نه بر اساس عشق!

ریم که واقعگراییاش بر عشق و خیال او غلبه کرده ،پس از اعتراف زیاد به عالقهاش به او،
سعی میکند وی را قانع کند که تصمیم گرفته است به هنرش بیشتر توجه کند:



(همان.)377 :
ترجمه :اما تو «زیاد» مرا به واقعیت رساندی ،به من یاد دادی که هنرم را دوست بدارم و به هنرم
توجه کنم و برای شعر زندگی کنم  ...من االن ایمان دارم که ازدواج و هنر با هم جمع نمیشوند.
 .2 -5 -5مقاومت در برابر فرهنگپذیری

مقاومت در برابر فرهنگپذیری ،یعنی «مقاومت در برابر همرنگشدن با جماعت و مستحیلنشدن
در ّ
مقررات ،آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی» (شاملو .)141 :1388 ،افراد خودشکوفا بهغایت
خودجوش ،مستقل و خودکفا هستند .آنها در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی برای فکرکردن و
رفتارکردن به شیوهای ویژه ایستادگی میکنند (شولتز دوان و شولتز آلن سیدنی)356 :1392 ،؛ بنابراین،
ً
آنها کامال سازشیافته با فرهنگ غالب جامعه نیستند و اگرچه به روشهای گوناگون با فرهنگ
رسمی کنار میآیند ،بهطرز عمیق و معناداری در برابر فرهنگپذیری مقاومت نشان میدهند و از
فرهنگی که در آن غوطهور شدهاند ،نوعی جدایی درونی احساس میکنند (مزلو .)238 :1372 ،ریم
ّ
شخصیتی است که زیربار ارزشها و رفتارهایی که فرهنگ غالب از او طلب میکند ،نمیرود؛
فرهنگهای غلطی که دختران و زنان را محدود میکند .او وقتی با پیشنهاد زیاد دربارۀ رفتن به سینما
مواجه میشود ،اینگونه واکنش نشان میدهد:



(خوري.)105-104 :1959 ،
ترجمه( :در برابر یک مشکل قرار دارم؛ مشکلی خیلی آسان و ساده ،ولی مشکل است! آیا با زیاد
به سینما بروم؟ ولی چرا با او نروم؟! البته اولین جوابی که به ذهنم میرسد این است :چون
ّ
سنتها مانع میشوند  ...اما ما اآلن در قرن بیستم هستیم ،جامعه عوض شده ،عقلها تغییر یافته
ّ
تحول شده به جز ّ
ترقی کرده است  ...همه چیز دچار تغییر و ّ
سنتها.
و فکر ملت ما

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /100تحلیل

 .3-5 -5پذیرش خود ،دیگران و طبیعت

افراد خودشکوفا در مقایسه با دیگران شناخت واقعیتری از خویش دارند .آنان انگیزهها ،هیجانها،
ً
ّ
شخصیتی است که
استعدادها ونقاط ضعف خود را کامال میشناسند (الندین .)323 :1378 ،ریم نیز
ً
به خود ،خواستهها ،احساسات و تواناییهایش کامال واقف است:



(خوری.)141 :1959 ،
ترجمه :میدانستم چه چیزی میخواستم و مطمئن بودم به آنچه که میخواستم و تصمیم گرفته
بودم ،تجربهام را با زیاد تا پایان ادامه دهم.

به اعتقاد مزلو «برای افراد سالم امکانپذیر است که خود و فطرتشان را بدون آزردگی یا شکوه
ّ
ّ
وحتی بدون تفکر زیاد دربارۀ موضوعی بپذیرند .آنها میتوانند فطرت بشری خودشان را با همۀ
نقایصش و با همۀ تفاوتهایش بپذیرند» ( .)219 :1372انسانهای خودشکوفا از کاستیهایی که
بهطور طبیعی در آنها وجود دارد ،ناراحت نمیشوند (جلیلی و نوروز .)335 :1398 ،ریم میداند که با
زیاد بدخلقی کرده است ،اما از این کار پشیمان نیست؛ زیرا آن را طبیعت بشر میداند:



(خوري.)342 :1959 ،
ّ
ترجمه :خطا کردم! اما من پشیمان نیستم .من طبیعتی بشری هستم که متأثر میشود ،عصبی
میشود ،فوران میکند ،کینهتوزی میکند ،سپس عصارۀ کینهاش را در قالب کلماتی خشن خالی
میکند و از کابوسی که درونش را آزرده میسازد ،راحت میشود.

ّ
شخصیت اصلی رمان ،میتوان به بخشیدن و گذشتکردن
از جنبههای پذیرش دیگران از سوی
از گناه دیگران اشاره کرد:



(همان.)263 :

ترجمه :بخشیدم  ...و این بخششّ ،
عزت نفسم را خدشهدار کرد.

اعتمادداشتن به دیگران را میتوان نمونهای دیگر از پذیرش محیط و دیگران دانست .ریم به زیاد
اطمینان میکند و حرفهای مردم و آنچه دربارهی او گفته میشود شایعه میشمرد:



(همان.)208 :
ترجمه :من بهرغم سخن مردم و اعتقاد آنان و وجود شایعات و نیز بهرغم تالشهای سوزان برای
بهرهمندی از عاطفۀ او ،به وی اعتماد دارم.

به باور مزلو ،افراد خودشکوفا گاهی از بعضی جنبههای رفتارشان ،احساس گناه و شرمساری
ً
میکنند؛ مثال از نقصهایی در خود و دیگران که بازدارندۀ کمال انسانی است و میتواند برطرف
ّ
شود ،مثل تنبلی ،بیفکری ،حسد و تعصب ،آزرده میشوند (شولتز.)131 :1385 ،
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(خوري.)40 :1959 ،
ترجمه :از دست خودم عصبانی شدم چرا صورتم را قبل از اینکه از خانه خارج شوم ،زینت
ّ
ندادم؟ چرا این پالتوی قدیمی را پوشیدم و چرا موهایم را مرتب نکردم؟


(همان)205 :؟!
ترجمه :من ضعیفم من بیارزشم! من مانند همۀ مردم عروسکی هستم که عروسکهای دیگر او را
دور میاندازند! با ناراحتی برخاستم! چگونه از خودم انتقاد نکنم و خودم را نیکو نگردانم قبل از
اینکه جامعه را سرزنش کنم؟!
 .4-5 -5خودانگیختگی ،ساده و طبیعیبودن

ً
مزلو معتقد است که «همۀ افراد خودشکوفا را میتوان نسبتا خودانگیخته در رفتار و بسیار

خودانگیختهتر از آن در زندگی درونی و افکارشان توصیف کرد» (مزلو .)221 :1372 ،منظور از فطری
و طبیعیبودن آن است که این افراد ،به شیوهای قراردادی عمل نمیکنند ،بلکه رفتار آنها ذاتی و
درونی است (نوروزی و همکاران .)24 :1391 ،فرد خودشکوفا نیازی به تظاهر ندارد و ّ
منزه از حیله و
دغل است؛ زیرا او تمایل دارد همانگونه که هست ،خود را نشان دهد و از دورویی و تظاهر بیزار
ّ
شخصیتها خود واقعی خویش را نشان
است (ظهیریناو و همکاران .)101 :1387 ،در این رمان
میدهند و بدون نیرنگ احساسات و عواطف خود را بروز میدهند؛ مانند این جمله که نشان از
خوشرویی ریم است:

(خوري.)48 :1959 ،
ترجمه :لیال تو میدانی من او را دوست ندارم؛ اما کنجکاویام تشویقم میکند و خوشحال
میشوم بعد از این همه مدت او را ببینم و به او ّ
عزت و احترام بگذارم.

یا جمالتی از این قبیل که خشم و عصبانیت او را نشان میدهد:



(همان.)34 :
ترجمه :خشمم فوران کرد و همۀ چیزهایی که قلبم را تحریک میکرد سر مادربزرگم خالی کردم:
من به اموال شما نیازی ندارم .من به وجود شما در کنارم احتیاج ندارم .من به زندگیام و به
شخصیتم و به فردیتم و به اثبات وجودم نیاز دارم .چطور این را ّ
ّ
متوجه نمیشوید؟ من برده نیستم
بندۀ شما و جامعه و حرفهای مردم نیستم.

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /102تحلیل

اعتراف صریح ریم به ناآگاهیاش دربارۀ مباحث جغرافیایی نیز نشانی از سادگی و طبیعیبودن
اوست:







(همان.)54 :

ترجمه :اسلو کجاست؟ عصام به من جواب داد :اسلو پایتخت نروژ است! مرد موسیقیدان با
تعجب به من نگاه کرد و پرسید :تو نمیدانی اسلو کجاست؟! با حیای خاصی گفتم :نه ،نمیدانم.
ً
باید اعتراف کنم که من کامال بیسوادم ،بهویژه در جغرافیا  . ...بعد گفت :از صراحتت خوشم
میآید .کمتر دختری در این کشور وجود دارد که به جهل خود اعتراف کند.
 .5 -5 -5کیفیت کنارهگیری و نیاز به خلوت

افراد میتوانند بدون اینکه به کسی زیان برسانند ،منزوی باشند« .برای آنها آسان است که کنارهگیر و
نیز آرام و متین باشند .شاید به این دلیل که آنها میخواهند به تعبیری که خودشان از یک وضعیت
دارند اعتماد کنند» (مزلو .)218 :1372 ،ریم که گرایش زیادی به دوستان و گذراندن وقت با آنان
ّ
داشت ،پس از مدتی میل زیادی به خلوتگزینی پیدا میکند و این کنارهگیری گامی بلند برای
رسیدن به شکوفاییاش میشود:



(خوري.)111 :1959 ،
ترجمه :میل زیادی به آرامش و سکوت داشتم ،در جمع دیگران احساس دلتنگی داشتم و در
تنهایی خود به دنبال دنیای جدیدی میگشتم که بهطور کامل آن را نمیفهمیدم و در آن ناامیدی با
شادی در هم آمیخته بود.


(همان.)149 :
ترجمه :لیال و مادربزرگم و بعضی از دوستان که مدت زیادی آنها را ندیده بودم ،عصر که آمدند،
تالش کردم خودم را با حرفهای آنان مشغول کنم  . ...زمانیکه همه رفتند ،احساس راحتی و
آرامش کردم.
 .6 -5 -5خالقیت و آفرینندگی

از مظاهر مهم خالقیت در افراد خودشکوفا ،آفرینش زیبایی و خالقیت هنری است و در ادامۀ
کشف ارزشهای واالتر فطرت آدمی ،مزلو معتقد بود که افراد خودشکوفا نگاه تازهای به هر آنچه

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،4زمستان 103/ 1400

انجام میدهند ،دارند و قاضی ،عدالت را و هنرمند ،زیبایی را نه برای سودآوری ،کسب نام یا
قدرت ،بلکه آن را با همۀ وجود و عشق خود دنبال میکند (مزلو.)231 :1372 ،

ریم در نهایت خودباوری و واقعبینی برای شکوفاکردن هنرش تالش میکند:


(خوري)356 :1959 ،

ترجمه :من شعر را دوست دارم؛ زیرا شعر ،زندگیام را با معانی زینت میدهد.



(همان)407 :
ترجمه :جامم را با شراب هنر پر خواهم کرد؛ چراکه هنر چشمۀ جوشان و تمامناشدنی وجود
است ،هر اندازه از آن برگیریم ،همچنان زیباییاش ما را غرق میکند و هرچه از آن بنوشیم،
پیوسته ما را با آرزوها و عشق مست میکند.
 .7-5 -5تمایز بین وسیله و هدف

از نگاه مزلو افراد خودشکوفا نفس عمل را بهخاطر خود عمل و به طریقی مطلق ارج مینهند و
بهندرت در زندگی آنها ،آن آشفتگی ،سردرگمی ،ناسازگاری یا کشمکشی را که در برخوردهای
اخالقی افراد معمولی رایج است ،دیده میشود .این افراد بسیار پایبند اخالق و دارای استانداردهای
اخالقی ّ
معینی هستند (مزلو .)234 :1372 ،افراد خودشکوفا بینش خود را بهجای وسیله بر اهداف
متمرکز میکنند و توانایی زیادی در متمایزکردن این دو دارند .آنها از انجامدادن هر کاری بهخاطر
ّ
خود آن لذت میبرند و نهفقط بهخاطر اینکه وسیلهای برای هدف دیگر است (فیست جسو و فیست
گرگوری .)609 :1391 ،ریم با تشخیص درست هدفش بر آن متمرکز میشود و از هر چیزی که او را از
رسیدن به هدف بازدارد ،گریزان است:
أ

(خوري.)148 :1959 ،
ترجمه :من شغلم را کنار گذاشتم؛ زیرا من قانع شدم که باید تحصیالتم را ادامه دهم .من در خانه
ماندم تا خودم را برای چند ماه دیگر برای ورود به دانشگاه آماده کنم و تالش میکنم قصائد
قدیمیام را جمع کنم و آنها را ویرایش کنم تا روزی برای رضایت خاطر زیاد ،آنها را چاپ کنم.

(همان.)237 :
ترجمه :من نمیخواهم وقتم را با لهو و لعب از بین ببرم ،میخواهم به خانه برگردم و بنویسم تا به
زودی به زیاد نشان دهم که من میتوانم  ...میتوانم  ...میتوانم!
 .8 -5 -5مسئلهمداری

مزلو معتقد است که «افراد خودشکوفا بیشتر مسئلهمدار هستند تا خودمدار .در کل توجه زیادی به
ً
خودشان ندارند .این افراد عموما دارای رسالتی در زندگی هستند و وظیفهای بر دوش دارند ،خارج

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
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از خودشان مسئلهای دارند و نسبت به آن احساس مسئولیت میکنند» (مزلو .)223 :1372 ،دغدغۀ
نبود آزادی برای دختران و زنان در جامعه و عدم فعالیت آنها و ضعیفدانستن آنان را میتوان نشانی
از مسئلهمداری ریم دانست؛ به همین دلیل ،تالش میکند با رسیدن به آرزوهایش الگویی برای این
دختران باشد تا راه شکوفایی برایشان هموار شود و از قید و بند محدودیتها رهایی یابند:



(خوري.)129 :1959 ،
ترجمه :میخواهم کار مثبتی انجام دهم تا ثابت کنم که من هم وجود دارم ،میخواهم زندگیام را
با معانی پر کنم .بله! این ماجراجویی آتشی است که با آن میسوزم؛ اما حداقل روزی در آینده
احساس خواهم کرد که وجودم بیارزش نیست و جان من ارزشمند شده است؛ چراکه بیش از
جان دیگران ،سوخته و نورانی کرده است.

او در انتخاب مسیر خود ،بسیار مطمئن و ثابت قدم است؛ بهگونهای که ّ
حتی معتقد است
دختران میتوانند بر کشورش حکومت کنند:



(همان.)190 :

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

خوری در این داستان بیان میدارد که زن برای پختوپز و ازدواج و بچهداری و سپس مردن
متولد نشده است .وی این اعتقاد را در قالب یک کاراکتر قوی که سعی در بهبود شخصیت خود
دارد ،به تصویر میکشد .زنی که اگرچه سنتهای جامعه در تضاد با باور او و خانوادهاش است ،اما
تمامی موانع را کنار میزند و برای شکوفایی خود وجودیاش تالش میکند.
 .6نتیجه

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه اثر کولیت خوری بر اساس نظریۀ خودشکوفایی مزلو نشان
تحلیل
ّ
شخصیت اصلی رمانش را آفریده است که از ابتدا برای ارضای نیازهای
داد که خوری بهگونهای

ّ
شخصیتی که با وجود
سطح باال چون نیازهای احترامی و خودشکوفایی تالش میکند؛
ّ
محققنشدن برخی نیازهایش در مرحلۀ دوم ،باز با ّ
جدیت برای شکوفایی هنر و اعالم موجودیت
خویش میکوشد.
ّ
شخصیت ّاول داستان با وجود اینکه تمامی مؤلفههای خودشکوفایی را ندارد ،اما وجود
شاخصههای مقاومت در برابر فرهنگپذیری ،مسئلهمداری و پذیرش خود و دیگران ،خالقیت و
سادگی و طبیعیبودن در او نشان از خودشکوفایی دارد.
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ّ
شخصیت کولیت خوری است .نویسنده در تالش است خود
رمان مذکور تا حد زیادی بیانگر
ّ
شخصیت ریم به نمایش بگذارد و برای آزادی دختران و زنان سرزمینش
وجودی خویش را در قالب
ّ
ّ
از قید سنتها و تقالید فریاد برآورد .او در این رمان با تحققیافتن آرمانهای شخصی ریم ،نشان
میدهد که دختران جامعهاش نیز به خودشکوفایی و رشد و بالفعلشدن نیاز دارند و هیچ چیزی
نباید مانع آنها شود؛ زیرا آنان قادر هستند ّ
حتی بر کشور خود نیز حکومت کنند.
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