
 

 

 

125 

 

 فصلية، اإليرانية للغة العربية وآداهباجملة اجلمعية 
ش/ . هـ 1401شتاء، 65الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 125-141صص؛ م 2022

 هیبر اساس نظر یرمان الخبز الحاف یاصل تیشخص لیتحل

 انسان آبراهام مزلو یازهایسلسله مراتب ن
 نوع مقاله: پژوهشی       

 حبیب کشاورز
 رانمنان، ایسسانی، ادبیات و علوم اناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، دانشکده 

 07/03/1401: پذیرشتاریخ                  30/10/1400 :دریافتتاریخ 

 چکیده

ر داست.  یشناسمشهور انسان یهاهیاز نظر یکیآبراهام مزلو  یازهایسلسله مراتب ن هینظر

 یازهاین ت،ینه امب ازین ،یکیولوژیزیف یازهایبه پنج دسته ن بیانسان به ترت یازهاین هینظر نیا

، هنظری براساس اینشود. یم میتقس ییخودشکوفا ازیبه احترام و ن ازین ،یو احساس یعاطف

 دین باانسا یعنی ابد؛یرأس هرم ظهور  یازهایقاعده هرم برطرف شود تا ن یازهاین دیبا داابت

مرحله  و شقاحترام و ع ،یمنیا یازهایرا برطرف کند تا به ن کیولوژیزیف یازهایدر ابتدا ن

 رحلهم یازهایبه هر مرحله مشروط به برطرف شدن ن دنیرس ؛ بنابراینبرسد ییخودشکوفا

لخبز ارمان  یاصل تیشخص یلیتحل - یفیاستفاده از روش توص امقاله ب نیقبل است. در ا

ن نتایج حاصل از ایشود. مزلو بررسی می یازهایبر اساس هرم ن یاثر محمد شکر یالحاف

وارک، از جمله خ کیژولویزیف یازهایابتدا غلبه با ن ،داستان نیدر ادهد که پژوهش نشان می

ا داستان ر یاصل تیشخص یازهایاز ن یبخش زین تیبه امن ازیپوشاک و مسکن است و ن

که  یتا حد ابندیینم نیدر داستان فرصت تأم تیشخص نیا هیاول یازهای. ندهدیم لیتشک

ود وج رد،یگیهرم قرار م یکه در مراحل بعد ییخودشکوفا ایبه احترام  ازیاز ن یاثر چیه

 ندارد.

 .یرمان الخبز الحاف ،یمحمد شکر ،یاصل تیشخص ازها،یمزلو، هرم ن: هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

تصـویری حقیقـی از  یثر محمد شکرا "الخبز الحافی"گرایانه از جمله داستان های واقعداستان

تـوان جامعـه و هـا میرمان گونـهاین دهند. با بررسـینشان می را جامعه، اخالق و رسوم مردم

ا که سرگذشـت نویسـنده ر "الخبز الحافی"ر شناخت. شخصیت اصلی رمان تهبمشکالت آن را 

 کمک کند. امعهخصوصیات جتواند به ما در شناخت می کند،نیز حکایت می

. آبراهـام مزلـو، ده اسـتشـهای مختلفـی اراهـه در رمـان نظریـهبرای شناخت یک شخصـیت 

لسـله برای شناخت نیازهای انسان اراهه داده است کـه بـه هـرم س ایشناس معاصر نظریهانسان

توانـد در شـناخت هایی است کـه میمراتب نیازها مشهور شده است. این نظریه یکی از نظریه

  مورد استفاده قرار گیرد. ،هاهای شخصیتی در رمانویژگی
 

 . تعریف موضوع1-1
گناه و عاری از خطاسـت و که آدمی در فطرت خود موجودی بی استبر این باور مزلو آبراهام 

ر ماهیت انسان بودن همواره او را به سوی رشد و تکامل شخصـی، خالقیـت، خودکفـایی، سـی

سـازد، مگـر اینکـه شـرایم و موانـع طبیعـی پرقـدرتی مـانع او صعودی و کمـال رهنمـون می

ر زنـدگی رسـیدن بـه کمـال و خوشـبختی هدف هر انسان د(. 84: 1394)ستاری و همکاران، شوند

شـود کـه نیازهـای اولیـه او از است. از نظر مزلو انسان زمانی به خوشبختی و کمال نزدیک می

ا تـدر این پـژوهش سـعی بـر آن اسـت  جمله نیازهای فیزیولوژیک، امنیت و ... برطرف شود.

-یاز روش تحلیلـو بـا اسـتفاده  بر اسـاس نظریـه مزلـو« الخبز الحافی»شخصیت اصلی رمان 

 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. توصیفی

 ت و هدف . ضرورت، اهمّی1-2ّ
که در یک دوره خـا  در یـک  افرادی استگرا نمایانگر های واقعشخصیت به ویژه در رمان

ها کمک زیـادی بـه شـناخت جامعـه و کنند. مطالعه و شناخت این شخصیتجامعه زندگی می

ریزی و آموزش از مشـکالتی کـه یـک جامعـه را سا بتوان با برنامهکند و چه بمشکالت آن می

ی از علـل عمـده فقـر مـردم یکـ ،"الخبـز الحـافی"کنـد، جلـوگیری کـرد. در رمـان تهدید می

هـای های موجود است و اگر بتوان جامعه را از نظر مالی ترقی داد یا حـداقل از خانوادهچالش

 از این مشکالت را از بین برد. توان بسیاریبرخوردار حمایت کرد، میکم
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 ی پژوهشهاو فرضیه ها. پرسش1-3
 سؤاالت زیر است. این مقاله به دنبال پاسخ به

ت؟ شخصیت اصلی رمان الخبز الحافی در تأمین کدام نیازهای خود با مشـکل مواجـه بـود اسـ

 عدم تأمین این نیازها چه تأثیری بر شخصیت و روند داستان داشته است؟

تـرین دغدغـه فرض این پژوهش بر این است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله فقر، مهم 

شخصیت اصلی داستان برطرف کردن نیازهای فیزیولوژیک از جمله خوراک، پوشـاک، مسـکن 

 از آنجـا و نیاز جنسی است. همچنین این شخصیت در تأمین نیاز به امنیت نیز توفیقی نـدارد و

ا ر اساس سلسله مراتب اسـت، نیازهـای دیگـر در ایـن شخصـیت نمـود پیـدکه تأمین نیازها ب

کند. از طرف دیگر عدم تأمین نیازهای اولیه شخصیت اصـلی رمـان الخبـز الحـافی باعـ  نمی

شود که این شخصیت به سمت بزهکاری پیش برود و به ویژه انحرافـات جنسـی زیـادی را می

 نداشته باشد.تجربه کند و هیچ اعتقادی به عشق و احترام 

 . پیشینة پژوهش1-4
بـر پایـه  یهایشناسانه است و تا کنون پژوهشهای انساننظریه مزلو یکی از مشهورترین نظریه

 .گیردکه در ادامه مورد بررسی قرار می این نظریه انجام شده

لاجسن   ذی أمن  الشنص  الئیسسنف  نف رةاانر الئلن  الن»( در پایان نامـه خـود بـا عنـوان 2015) درة السنا 
ظریـه ساس ایـن نبه بررسی رمان نجیب کیالنی بر ا «کسالنف دراسر سسکولولسر إنس نسر ألبئاهم م سنوو

دهد که شخصیت اصلی در این رمان، نیازهـای اولیـه را تـأمین پرداخته است و نتایج نشان می

 کرده و به خودشکوفایی رسیده است.

ظریـه هرام در هفت پیکر با توجه بـه ن( در مقاله بررسی شخصیت ب1391نوروزی و همکاران )

ن انـد و نتـایج ایـمزلو از نظریه انسان شناسانه مزلو برای بررسی شخصیت بهرام اسـتفاده کرده

دهد که این شخصیت تا حدودی به مرحله خودشکوفایی مد نظر مزلو رسـیده تحقیق نشان می

 است.

از نظر مضمون انجام شـده اسـت  «لخبز الحافیا»هایی در زمینه رمان همچنین تا کنون پژوهش

 ها عبارتند از:ترین آنکه مهم

الشصصنسر  نف رةاا نف ا انا ا ن  ف ة »( در پایان نامه کارشناسی ارشد خـود بـا عنـوان 2015) لف  ونر
به بررسی شخصیت در  دو رمان از محمـد شـکری از جنبـه  «الشنا ر مدنش رنکئی دراسنر سنسدس یسر
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تـرین دهد کـه فقـر و گرسـنگی از مهمنتایج این پژوهش نشان میهای مختلف پرداخته است. 

 مساهل مطرح شده در این رمان است.

اا ا   ف ف الئةاا نی ا املق رنر بنی املضدون ةالااسر  »عنوان  ( در مقاله خود با1399و همکاران )طارمی 
ها همسـایه ان فارسـیبه بررسی و مقایسه محتوای دو رمان عربی الخبز الحافی و رم «ه ةمهسن ا 

دهد که عالوه بر تشـابه در محتـوا و مضـمون، تشـابه پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می

 زیادی بین شخصیت اصلی دو رمان وجود دارد.

الخبـز "کـه رمـان  نمایـدچنـین میم شـده اسـت هایی که در این زمینه انجابا بررسی پژوهش

 اس این نظریه بررسی نشده است.اثر محمد شکری تا کنون بر اس "الحافی

 هش و چارچوب نظری. روش پژو1-5
دهد و اینگونه است که نیازهای هر انسانی رفتار و گفتار او را شکل و جهت می»توان گفت می

های داسـتانی را ها نیز نیازها کشمکشگیرد. در جهان داستانرویدادهای جهان هستی شکل می

، نار آمدن شخصیت با کمبود خودکنجام با برطرف شدن نیاز یا آورند، تا اینکه سرابه وجود می

 شناخت کافی و کامل نیازهای (.37: 1393رضـایی، )«گرددگشایی شده و تعادل اولیه برقرار میگره

سـعی  مناسبی از ماهیت انسان به دست آید. بر همین اساس مزلـو درکانسان کمک می کند تا 

 هرم اراهه کند.کرد نیازهای انسان را در قالب یک 

گرا شناسـی انسـانار و رهبـر معنـوی جنـبش روانگذبنیان  (Abraham Maslow)آبراهام مزلو 

های اسـت نامیده شده است. نظریه هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو یکی از معروفترین نظریـه

اسـت کـه شناسـانی شناسانه رمان به کار گرفت. مزلـو یکـی از روانتوان در تحلیل روانکه می

ن کند. به اعتقاد وی انسان نیازهایی دارد و ایـشخصیت انسان را بر اساس نیازهایش تحلیل می

 شان در تأمین بقـای بیشـتر در یـک هـرم بـه صـورت سلسـلهنیازها را بر حسب میزان اهمیت

 دهد.مراتبی قرار می

 

 گیرند:در نظریه مزلو، نیازها بر اساس اهمیت به ترتیب زیر قرار می

گیـرد: نیـاز بـه آغ، غـذا، خـواغ و رابطـه را در بر می ذیلنیازهای فیزیولوژیکی که موارد -1

 شود.جنسی. این نیازها نیازهای جسمانی نامیده می

 گیرد.ت که مواردی از جمله  ثبات، نظم، رهایی از ترس و اضطراغ را در بر مینیاز به امنی-2
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عاطفی افـراد دیگـر و حـع تعلـق داشـتن  یازهای عاطفی و احساسی که به واسطه روابمن-3

 شود.برآورده می

 شود. یاز به احترام که عزت نفع و احترام از سوی دیگران را شامل مین-4

هـای شـخک کـه های بالقوه و قابلیتایی که مواردی از جمله تحقق توانایینیاز خودشکوف-5

 (.387: 1387)شولتع، د باشنیازمند دانش واقع بینانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود می

 
 مراتب نیازهای مزلو: هرم سلسله1تصویر شماره 

 (Physiological Needs)نیازهای فیزیولوژیکی 
گیرد، شامل نیازهای فیزیولوژیکی که در مرحله اول هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو قرار می

خواغ،  ا، آغ، اکسیژن، حفظ دمای بدن،نیاز به غذ :مانند ،ترین نیازهای موجودات زندهمهم

مراتب  ها بهاین نیازها بر نیازهای دیگر غلبه دارد و ارضای آن»نیازهای جنسی و ... است. 

ز همه اتر از نیازهای سطوح باالتر است. بدون تردید غلبه این نیازهای فیزیولوژیک ضروری

ذا شوق به غ و احترام را ندارد مطمئنا نسبتنیازها بیشتر است. شخصی که غذا، ایمنی، محبت 

 . (70: 1367)مزلو،  «بیشتری دارد

 (Safety Needs)نیازهای ایمنی
دومین مرحله از مراحل هرم نیازهای مزلو به نیازهای ایمنی اختصا  دارد. مزلو نیازهایی 

نظم ،  چون امنیت، وابستگی، حمایت، رهایی از ترس، نگرانی و آشفتگی، نیاز به سازمان،

نیازهای ایمنی در کودکان بیش از بزرگساالن وجود »دهد. قانون را در این مجموعه قرار می
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کند، یا از این که شخک دارند؛ برای مثال زمانی که یک نوزاد به طور ناگهانی بیفتد، شیون می

 (.76: 1391برکات، )«ترسدای وارد اتاق شود میغریبه

 (Love Needs) ...( نیازهای اجتماعی )عشق و محبت و
رود که در مرحله سوم ترین نیازهای انسان به شمار مینیاز به عشق و محبت یکی از اساسی

نی کی و ایمشود که از نظر فیزیولوژیهرم مزلو قرار دارد. این نیازها در کسانی برانگیخته می

اری سازگبه ناعدم تأمین نیازهای مربوط به عشق، منجر »ارضا یا حداقل اقناع شده باشند.

ترین علل مشکالت رفتاری در جامعه شود و از جمله اصلیهای روانی میرفتاری و آسیب

میل با  قرار دارددر مرحله سوم هرم که گاهی مفهوم عشق  (.77 همان:)«شوندمحسوغ می

ها دشوار شود و تعیین مرز دقیق میان آنجنسی که در اولین مرحله قرار دارد در هم ادغام می

معنای  توان صرفا به. عشق از نظر مازلو به معنای میل جنسی نیست، میل جنسی را میگرددمی

 .(81: 1367)مزلو،  یک نیاز فیزیولوژیک بررسی کرد

 (Esteem Needs)نیاز به احترام 
تأیید  واحترام  ز بههرم نیازهای مزلو نیاز به احترام وجود دارد که در دو سطح نیا در مرحله چهارمِ

، شود: تمایل به قدرتشود. این نیازها به نیازهای زیر تقسیم میز جانب دیگران و خود مطرح میا

شهرت و  سیادت، شایستگی، موفقیت، مقام، کفایت، اعتماد در رویارویی با جهان و استقالل،

، یای زیستیازهنافتخار، برتری، معروفیت، توجه، اهمیت، حرمت یا تحسین. این نیازها در فردی که 

 .(82: 1367)مزلو، شوند اش تأمین شده باشد، به شکل طبیعی برانگیخته میایمنی و عاطفی

 (Self-actualization Needs)نیازهای خودشکوفایی
زمانی که  ارد.در باالترین بخش هرم نیازهای مزلو، نیازهای خودشکوفایی یا فرانیازها قرار د

د شوند. هر چنیدسته از نیازها در انسان برانگیخته منیازهای سطوح زیرین برآورده شدند، این 

ر ردی ظهوفدر  ممکن است در همان ابتدا و قبل از برآورده شدن کامل نیازهای قبل، این نیازها

ود و ی کمبافراد خودشکوفا همه نیازها» یابد و این ویژگی در افراد گوناگون متفاوت است.

فتار اند. رب نیازها قرار دارد را تأمین کردهمحرومیت که در چهار سطح نخست سلسله مرات

زهای ن را نیاشوند که مزلو آافراد خودشکوفا به عنوان نتیجه، به وسیله نیازهایی برانگیخته می

 (.79: 91)برکات،  «نامدانگیزش واال می
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ا، همین آنشوند و در صورت تأطبقه اول هرم، نیازهای پایه یا نیازهای فقدانی نامیده می چهار

ی گرانفرد احساس خاصی ندارد، اما در صورتی که تأمین نشوند، انسان دچار اضطراغ و ن

 لی به شماریا نیازهای متعا« نیازهای رشد دهنده»شود. نیاز به خودیابی و خودشکوفایی نیز می

داند و روری میضمزلو این نیازها را برای انسان کامال  (.80: 1389)مروتی و یعقوبی،  روندمی

گویم ، باید بگوید: هیچ کع در مورد این که ما به یُد یا ویتامین ث نیازمندیم تردیدی نداردمی

 .(40: 1371)مزلو،  که نیاز به محبت و سایر نیازهای اساسی نیز به همین صورت است

یازهای نسبی نبر اساس نظریه مزلو انسان ابتدا در مرحله اول هرم قرار دارد و پع از ارضای 

د؛ اما رود و این روند تا قله هرم ادامه دارل، به صورت خودکار به مراحل بعدی میسطح او

او در  خصیتشاگر به دالیلی هر کدام از نیازهایش تأمین نشوند، تأثیرات مخربی بر رفتار و 

 این زندگی خواهد گذاشت؛ چنانکه کیفیت و کمیت عمر و زندگی، به چگونگی برانگیختگی

توان سلسله مراتب نیازهای مزلو را چون می(. 38: 1393)رضایی،  داشت نیازها بستگی خواهد

زی نیا نردبانی برای صعود پنداشت اما شرط اولیه دست یافتن به تحقق خود، ارضای چهار

 (.114: 1369)شولتع،  تر قرار دارنداست که در سطوح پایین

سان د تا انده شوصورت کامل برآورباید به این نکته اشاره کرد که نیاز نیست نیازهای انسان به 

آورده ای بربتواند به دنبال ارضای نیازهای بعدی باشد. چنان که نیازهای نخست تا اندازه

تر تأمین شوند. همچنین اگر نیازهای پایین بیشای ظاهر میشوند، نیازهای باالتر تا اندازه

ک نیاز بر در مجموع فقم ی (348: انهم) شوندتر میشوند، نیازهای باالتر در مهار رفتار برجسته

از  امیکشخصیت ما غالب خواهد بود. اینکه این نیاز کدام است، بستگی دارد به اینکه کد

توسم  اند. برای مثال، کسانی که در مشاغل خود موفق هستند، دیگرنیازهای دیگر ارضا شده

هم  است از آنها آگاه)حتی ممکن  شوندشان برانگیخته نمینیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی

رام یا افتن احتیاند. آنها به احتمال زیاد برای نباشند( این نیازها به اندازه کافی برآورده شده

 (.43: 1395)رضایی،  شوندخودشکوفایی برانگیخته می

 معرفی مختصر نویسنده و رمان

به دنیا آمد و  کشور مراکشدر یکی از روستاهای  1935محمد شکری نویسنده رمان در سال 

سه شد، زندگی دشواری را در دوران کودکی گذراند. وی تا سن بیست سالگی که وارد مدر

در  2003شکری تا زمان مرگ خود در سال  .(127: 2000)فریجات،  دانستخواندن و نوشتن نمی
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نامه خودنوشت این رمان در اصل زندگی (.45: 1399)گلی طارمی و همکاران،  زیستطنجه می

های این رمان که احتماال کم نظیر است این است که این حمد شکری است. یکی از ویژگیم

به زبان انگلیسی منتشر شد و بعد به زبان های فرانسوی ترجمه شد و  1972رمان ابتدا در سال 

نویسنده در مقدمه رمان آورده  .(128: 2000)فریجات، به زبان عربی انتشار یافت  1983در سال 

 ره الصفح ت سرييت الذاتسر، ك ا ه  ماذ عشئ ساوات ةنشئت تئمج ه  ابإلجنوساار ةالفئنسسر ةاإلسا نسهذاست: 
در حال حاضر چاپ و انتشار (.  7: 2000شکری،) قا  أن تعئف طئاقه  إىل القئاء يف ركوه  األصوي العئيب

رهای عربی این رمان به دلیل پرداختن به برخی مساهل جنسی، در مغرغ و بسیاری از کشو

 ممنوع است.

 ی یاراوی داستان در این رمان، همان شخصیت اصلی است که داستان را به شیوه خودگوی

گذرد یا احساس کند. در خودگویی، شخصیت آنچه در ذهش میحدی  نفع روایت می

گذرد کند و خواننده از نیات و مقاصد و آنچه بر او گذشته و میکند با خودش مرور میمی

های داستان به شود و از این طریق شناخت و اطاعاتی درباره او و دیگر شخصیتمیباخبر 

 (.316: 1391)میرصادقی،  کندیآورد و سیر  داستانی را دنبال مدست می

 

 "الخبز الحافی". تحلیل نیازهای شخصیت اصلی رمان 2

گونه که نام همان. ها، عنوان آن استهای هر اثر، در تمام زمینهترین مؤلفهیکی از مهم

بخشد و آن را از دیگر گردد، عنوان نیز به اثر تشخک میشخک سبب تفاوت او با دیگران می

 (.96: 1395 )بشیری، سازندآثار متمایز می

ستقیمی ، اشاره مترجمه کرد« نان خالی»توان آن را معادل میکه « الخبز الحافی»عنوان رمان 

ترین از مهم یکی نی نیازهای فیزیولوژیکی دارد. نیاز به غذابه مرحله اول هرم نیازهای مزلو یع

« الخبز» نوانعنیازهای فیزیولوژیک انسان است که در مرحله اول هرم مزلو قرار دارد، در این 

رحله اول یز در ماز ناشاره به نیاز به غذا دارد و الحافی اشاره به نیاز به پوشاک دارد که این نی

 .گیردهرم مزلو قرار می

 کنیازهای فیزیولوژی 2-1
أبكي موت خ يل ةاألطف ل م  »بند اول رمان اشاره مستقیمی به مرحله اول و دوم هرم مازلو دارد. 

حويل. ااكي بعضهم معي. مل أعش أبكي  قط عاشم  اضئبين أحش أة حنی أ قش رسئ . أرى الا س أاض  ااكون. 
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 «ع أن أكف ع  الاك ء. اجلوع اؤملين أم  ةأم  أص بعياجمل عر يف الئاف القحط ةا ئب. ذات مس ء مل أس ا
ای است که موجب گریه او در این بخش گرسنگی شخصیت اصلی به اندازه .( 9: 2000شکری،)

کنند نیز به شود. البته این گریستن مختک او نیست بلکه مردمی که در اطراف او زندگی میمی

 کنند.همین خاطر گریه می

الا س  لئ إىل طاجر،أمي تقول يل بنی  ظر ةأخئى: أسكت ساه »آید: در ادامه همین بخش می 
ا ند و گربه او ردر این بخش مادرش برای اینکه او را ساکت ک .(9:همان) «ها ك أيكوون حىت اشاعوا

ذا دهد که به شهر طنجه مهاجرت خواهند کرد و در آنجا آنقدر غقطع کند به او وعده می

که از  آید خوردن غذا و سیر شدنهند خورد تا سیر شوند. همانطور که از این بند بر میخوا

است  نیافتنی تبدیل شدهنیازهای اولیه هر انسانی است برای این شخصیت به یک رؤیای دست

 که برای رسیدن به آن نیاز است از شهری به شهر دیگر مهاجرت کنند.

کند اما های مادرش را باور میی از گرسنگی وعدهمحمد شخصیت اصلی رمان به امید رهای

ب   الذي ةعشتين كثرييف طاجر مل أر ا اا ال»: گویدشود و در ادامه میهای مادرش محقق نمیوعده
ها در شهر طنجه که نآهر چند وضع  (10همان:«)يف هذه اجلار، لكا  مل اك  لوع  ق تال مي، اجلوع أاض   أ

ترین همشود اما باز هم برطرف کردن این نیاز فیزیولوژیک، متر میکنند بهبه آن مهاجرت می

آورد های آشغال رو میای برای سیر کردن شکم خود به سطلدر دورهمحمد  هاست.دغدغه آن

ع  بق اي  املااب  اسوط أ  ش يفقحنی اش ش عوي اجلوع أخئج إىل حي عنی »خورد: و باقیمانده غذاها را می
بور لشل ج م  املا رأات ةاحشا ماهم او قط عظ م ا»در ادامه می گوید: وی  (10: 200 )شکری، «م  اؤك 

 (19)همان: «ةميصه  ق ل الاف : أصح ب هذه الشار ائمون داید  زبال لسشا

ار های مرده کنرساند که ماهیرا به جایی می ، محمددر بخشی از حوادث رمان، گرسنگی

ین اآن وجود ندارد و بعد از  هایی که امکان خوردنماهی خورد؛کند و میساحل را جمع می

   ط الذي رأاالوعار عوى ا اا القگوید: داند و میصحنه است که محمد گربه را از خودش بهتر می
این ( 103: همان) قسأان أن يف مئ أ مس ودع األمس ك رمب  هو أسعش مين إن  اس اسع أن أيك  السدك القذر دة 

را  ست انسان خودمیت نیاز به غذاست که در صورت عدم تأمین ممکن ادهنده اهمسأله نشان

ری کمت از حیوان نیز کمتر بداند. چون حداقل حیوانات در برطرف کردن این نیاز مشکالت

 دارند.
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لحافی سیر کردن شکم است و اهای رمان الخبز رسد تمام هم و غم شخصیتبه نظر می

  م دما  ر، لكااست سهوها  أاض  يف ةهئان ا س ة لسبیشتر از آن به دنبال رفع سایر نیازها نیستند: 
 (.54)همان:  نس اسع ا صول عوى ا اا ةالاص   إن كئام ا  س ظ  مصونر

یادی در زگیرند و اهمیت قرار مینیاز به پوشاک و مسکن نیز در مرحله اول هرم نیازهای مزلو 

ر ددهی شخصیت یک فرد دارند. محمد در تأمین پوشاک و مسکن نیز با مشکل مواجه است. شکل

 جئةخ رج ا  مئح ضة عثئان يف حي عنی خا ز عوف مسک  لوار بس  ، حجئة ةاحشة : بخشی از رمان آمده است
واده عضای خانتمام ا بودن مسکن دارد؛ زیرا و فقیرانه این عبارت اشاره به کوچک (29: 2000)شکری، 

شود و خانه امه با پدر خود دچار اختالف میدر ادمحمد اند در یک اتاق زندگی کنند. مجبور بوده

شود کند وضع از این هم بدتر می شود و او مجبور میکند. وقتی محمد خانه را ترک میرا ترک می

 (36)همان:  يف الوس  أانم يف االصاا أتسكع هن را يف ا ي، : در اصطبل بخوابد

ي هاملقربة : خوابدها در مقبره میشود و برخی شبمی اوضاع از این هم خرابتردر ادامه 
 (108: همان) سالاملك ن الوحسش الذي ميك  لوواحش أن اشخ  م  ابب  يف أي س عر اش ء هن را أة ل

آورد باز هم می پول به دست میک، شود و از راه دزدی یا کاراو زمانی که بزرگ می

تعقیب  تحت هموارهمدارک هویتی ندارد و  زیرارف کند؛ تواند نیازهای اولیه خود را برطنمی

ها و اماکن اقامتی تواند در ازای پرداخت پول از خدمات هتلپلیع قرار دارد. او حتی نمی

این  ر زمینی برود که درا به اصطالح زییهای غیر رسمی استفاده کند و مجبور است به هتل

ق األخئى يف الفا دگوید: ها وجود دارد. در بخشی از رمان میها انواع تخلفات و ناهنجاریهتل
 (171: همان)طواوا مين أةراق ال عئاف أان ال أموك أار أةراق 

ازهای گیرد. نینیازهای جنسی نیز در نظریه مزلو در مرحله اول یعنی فیزیولوژیکی قرار می

: رغايت اجلاسسر کشاندیابد و او را به انحراف میشخصیت اصلی رمان خیلی زود ظهور می جنسی
شود و اعتقادی به عشق ندارد و به محمد به شدت درگیر مساهل جنسی می (33)همان: ت هسج ك  اوم 

شی ت. در بخه اسدنبال ازدواج و تشکیل خانواده هم نیست. چون در تأمین نیازهای اولیه ناکام بود

کسش الع دة    هذا أم  هو بساا  لسس هو اگوید: کند میاز رمان در مورد یکی از زنانی که با او زندگی می
شود و ده میاین شخصیت برای رفع نیازهای جنسی خود به انحراف کشی (209)همان:  ال ف ألف ا  هف

کات : اندیدهرا به تصویر کش اپسندیبه شکل ن ان زنرکند که در آن بازیگاقدام به خرید مجالتی می
 (215 همان:) أررتی هذا الاوع م  اجملالت لکف اتفئج عوف صور املدثالت بوا س الئق  الشئقف
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ی بعدی آورده است، نیازها« انگیزش و شخصیت»همانطور که مزلو در کتاغ خود به نام 

 ودششود که نیازهای اساسی اولیه مانند نیازهای فیزیولوژیک برطرف به شرطی نمایان می
 . (102: 1373)مزلو،

 نیاز به امنیت 2-2
حمد از گیرد. منیاز به امنیت از جمله نیازهایی است که در مرحله دوم هرم مزلو قرار می

ت ش اسکودکی از احساس امنیت محروم است. این عدم احساس امنیت به ویژه از ناحیه پدر

 زند. در ابتدای رمان پدرزند و خود او را نیز گاهی بدون دلیل کتک میکه مادرش را کتک می

زند و کند او را به شدت کتک میاکت کردن برادرش که از گرسنگی گریه میمحمد برای س

أا   ر  هو الذي ق و تذكئت كسف لوى أيب عاق أخي...شود: این کودک در پی شدت جراحات کشته می
 (.14: 2000)شکری، اق و  ... كاُت خ یف  م  أن اق وين كد  ق   أخي

زند: ک میبرد و هم پدرش او را به شدت کتدر ابتدای رمان محمد هم از گرسنگی رنج می

ين حىت تعات رض ركووى األدخ  أيب ةلشين أبكي عوى ا اا أخذ ائكوين ةاوكدين. ر عين يف اهلواء، خااين ع
 .(10-9)همان:  رلاله ةتاو  سئةايل

خشونت پدر در این رمان فقم خشونت جسمی نیست، بلکه در جای جای این رمان 

داحع )شوده میه بقیه اعضای خانواده از طریق تحقیر، دشنام و ..... دیدخشونت روانی پدر علی

 (.4: 2017ناصر، 

هر دی ظاهمانطور که قبال گفتیم در صورتی که نیازهای اولیه برآورده شود نیازهای بع

نیاز به  شود، از آنجا که نیازهای فیزیولوژیک شخصیت اصلی رمان برآورده نشده است، مواردمی

 سبتا خوغیک ن. مزلو اعتقاد دارد که اگر نیازهای فیزیولوژدر این رمان زیاد نیست امنیت نیز

 (.74: 1373 و،)مزل شودارضا شوند، آنگاه مجموعه جدیدی از نیازها به نام نیازهای ایمنی ظاهر می

 سایر نیازها 2-3
 یت مطرحمنه ادر این رمان فقم دو نیاز اول هرم مزلو یعنی نیازهای فیزیولوژیک و نیاز ب

یابند که نیازهای بعدی فقم زمانی ظهور می ،کرده است شود، چون همانطور که مزلو اشارهمی

از به ی، نینیاز های احساسی و عاطف دلیلبه همین  ؛نیازهای قبلی تا حدی برطرف شده باشند

ها در این رمان احترام و خودشکوفایی نه برای شخصیت اصلی و نه برای سایر شخصیت

 شود.مطرح نمی
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 گیری شخصیت اصلی رماندن نیازها و تأثیر آن بر شکلشعدم برطرف  2-4
یی جاتا  که ناشی از برطرف نشدن نیازهای اصلی است، انحراف اخالقی شخصیت اصلی

داند. در کند و آن را از گدایی کردن بهتر مییابد که دزدی را به نوعی توجیه میادامه می

ار ق: ال سول مهحالاس  ةي ك ن عوى گوید: بخشی از رمان نویسنده از زبان شخصیت اصلی می
ر این د. (103:مانه) األطف ل ةالشسوخ العجاة. عس  أن ا سول ر ب ق در عوى السئقر إذا مل جيش العد 

دهد اما گداهی کردن را کاری هر چند اولویت را به کار کردن می ، شخصیت اصلیبخش

  داند.تر و بدتر از سرقت میپست
مار شترین نیازهای انسانی به گیرد از مهمنیاز به امنیت که در مرحله دوم هرم مزلو قرار می

احیه نفقدان امنیت به ویژه از  اشاره شد، شخصیت اصلی رمان از رود. همانطور که قبالمی

گذارد. برای مثال پدر محمد های او نیز تأثیر میبرد. همین مسأله در دیدگاهپدرش رنج می

اند بزرگ شود و ازدواج کند تا بتوکه کند زند که محمد آرزو میآنقدر مادرش را کتک می

 (65: انهم) ار ع ر إنس ن تئق  يلأصفق بسشي   أيت    ة رایعر مل متسه  بعش اش همسرش را کتک بزند: 
 

 . نتیجه3

های ناشـی از فقـر رمان الخبز الحافی پـر از انـواع محـدودیتزندگی محمد، شخصیت اصلی 

شـکل خوراک، پوشاک و مسـکن بـا م :مانند ،است. وی در تأمین نیازهای اساسی و اولیه خود

 ت انحرافـاتذارد و او را سمگمواجه است و همین مسأله تأثیر زیادی بر اخالق و رفتار او می

شـود کـه دهد. همچنین عدم تـأمین نیازهـای جنسـی نیـز باعـ  میاخالقی و دزدی سوق می

قادی بـه شخصیت اصلی این رمان در این زمینه نیز به انحراف کشیده شود تا جایی که هیچ اعت

سـت. اخـود عشق، تشکیل خانواده و احترام به زن ندارد و فقم به دنبال رفع نیازهای جنسـی 

بـه دلیـل های ایـن رمـان البته این شرایم مختک شخصیت اصلی نیست بلکه بیشتر شخصیت

 برند. در یک سطح هستند و از این مشکالت رنج میزندگی کردن در شرابم مشابه 
شخصیت اصلی رمـان در تـأمین امنیـت نیـز ناکـام  لو امنیت است.مرحله دوم هرم نیازهای مز

جه به اینکه نیازهای اولیه او تـأمین نشـده چنـدان اهمیتـی بـه ایـن نیـاز ماند. هر چند با تومی
کنـد کـه ممکـن اسـت جـان او را بـه خطـر دهد و حتی گاهی خود را وارد مشکالتی مینمی
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بیندازد. محمد و مادر و برادرش در دوران کودکی در خانواده امنیت ندارند و داهما در معـرض 
میرد و مادرش نیز تحت شکنجه پدرش می ی که برادرشگیرند تا جایخشونت پدرش قرار می

 داهما با خشونت مواجه است.
نسـان بـه ادر هرم نیازهای مزلو، در صورتی که نیازهای مرحله اول یعنـی فیزیولوژیـک بـرآورده شـود 

رود و تا زمانی کـه نیازهـای هـر مرحلـه بـه حـد کفایـت تـأمین نشـود دنبال تأمین نیازهای بعدی می
 مان الخبـز الحـافیبنابراین شخصیت اصلی در ر سراغ مراحل بعدی برود. فردانتظار داشت که توان نمی
ی بـه ویـژه مرحلـه خودشـکوفای و ر هرم مانند نیـاز بـه عشـق، نیـاز بـه احتـرامگاه به مراحل باالتهیچ
 رود.حله دوم فراتر نمیاز مرحله اول و تا حدودی مر اورسد، چون تأمین نیازهای نمی

گیرنـد تـأمین نشـود، اگر نیازهای انسان به ویژه نیازهـایی کـه در ابتـدای هـرم مزلـو قـرار می
ز خواهد داشت. شخصـیت اصـلی رمـان الخبـ اوپیامدهای بسیار بد و چه بسا خطرناکی برای 

شـود و از انجـام کارهـای الحافی نیز در پی همین مساهل دچار انحرافـات اخالقـی زیـادی می
 هیـاول یازهـاین گـریاز د یجنسـ یازهـاین نیدر تأم تیعدم موفقایی ندارد. گونه ابخالف هیچ

 یادیـز یمنفـ راتیو تـأث شـودیآن با مشکل مواجه م نیرمان در تأم یاصل تیاست که شخص
 .دارد. تیشخص نیاعمال و رفتار ا یرو

 زیـراکند؛ زی به مدرسه رفتن نمیمحمد با وجود اینکه سواد ندارد در کودکی هیچ احساس نیا
اش سـیر کـردن شـکم اسـت. محمـد تنهـا زمـانی نسـبت بـه ترین دغدغه خود و خانوادهمهم

تواند با کـار کـردن یـا دزدی نیازهـای شود و میکند که بزرگ میمی نیاز سوادآموزی احساس
شود و با های باسواد این نیاز در او بیدار میاولیه خود را تأمین کند. آنجاست که با دیدن انسان

 کند.سالگی شروع به سوادآموزی می 20یکی از دوستان خود با تأخیر زیاد و در  کمک
های موفـق و مثبـت اتفـاق مرحله خودشکوفایی که آخرین مرحله هرم مزلو است برای انسـان

 ، انسـتدتوان نمونه یک انسان موفق شخصیت اصلی این داستان را نمیاز آنجایی که افتد و می
د است وجود ندارد. مزلو معتق نیز ی انسان خودشکوفا در این شخصیتهیچ کدام از ویژگی ها

در  یبا بررسی شخصـیت اصـل .یابندکه تعداد اندکی از افراد جامعه به خودشکوفایی دست می
 شود.این رمان این گزاره اثبات می

تر اسـت و بر اساس نظریه مزلو یکـی از نیازهـای پنجگانـه در شخصـیت هـر فـرد پـر رنـ 
دهد. در مورد شخصیت محمد در رمان الخبز الحافی باید گفـت کـه و را تشکیل میشخصیت ا

دهـد و ارد و شخصـیت او را تشـکیل مینیازهای فیزیولوژیک کامال بـر ایـن شـخک غلبـه د
 بسیاری از اعمال و رفتار این شخصیت در رمان پیرامون این نیاز شکل گرفته است.
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اجات حسلسل تية دكاسة الشخصية الرئيسة يف كواية اخلبز احلايف وفق نظر 
 ان ألبراهام ماسلواإلنس
  نوع املقالة: أصيلة       

 حبيب كشاوكز*
 إائان ،ا نمسکوسر األداب ةالعووم اإلنس نسر، ،  ا نمسأس  ذ يف قسم الوغر العئبسر ةآداهب  جب معر 

 
 امللّخص

الاظئايت  لقص  ة قايف  القص  ةالئةاايت تظهئ ظئةف اإلنس ن املعسشسر ا  صر ب ، ةهلذا ميك  دراسر الشصصس ت
جمل ل. لاظئايت يف هذا اأرهئ ا   ت ماملولودة يف عوم الافس. نظئار آبئاهم م سوو املعئة ر ابسم ال سوس  اهلئمي لالح س ل

فسر ةا  ل ت الع ط  األم نر إىلةيف هذه الاظئار مت تقسسم ح ل ت اإلنس ن إىل مخسر  ئةع ةهي ا  ل ت اجلسدسر ةا  ل
رأس  ل ت املولودة يفمث ا   شاارةا  لر إىل االحرتام ةحتقسق الذات. ة ق نظئار م سوو، جي  تواسر ا  ل ت األةلسر ب

الوصول ة ر حتقسق الذات. خري مئحو  ةأأي عوى اإلنس ن تواسر ا  ل ت اجلسدسر أةال لسص  إىل األم ن ةاالحرتام ةا  اهلئم.
سر الئیسسر وي بشراسر الشصصي ال حوسلوصفإىل أي مئحور حب لر إىل تو ري املئحور الس بقر. ةيف هذه املق لر اس صشما  املاهج ا

ظهئ بشاار ته القصر يف هذة حمدش ركئي ة ق ال سوس  اهلئمي لالح س ل ت مل سوو. يف رةاار ا اا ا  يف م  أعد ل 
و ئ سر األصوسر مل تسر لوشصصألةلاا  ل ت اجلسدسر ماه  الغذاء ةاملواس ةالسك  ةا  لر إىل األم ن. ةمب  أن ا  ل ت 

 النولش أثئ لوح ل ت املقشمر مث  ا  لر إىل االحرتام أة حتقسق الذات.
 

 .دش ركئيیسسر، حمصصسر الئ م سوو، ال سوس  اهلئمي لالح س ل ت، رةاار ا اا ا  يف، الش :الرئيسةمات الکل
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Analysis of the main character of “For Bread  
Alone” novel based on Maslow's hierarchy of 

needs 
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Abstract  
Stories represent the specific circumstances of human life; therefore, 

fictional characters can be analyzed based on psychological theories. 

Abraham Maslow's theory of the hierarchy of needs is one of the most 

famous anthropological theories. In this theory, human needs are divided 

into five categories: physiological needs, security needs, emotional needs, 

the need for respect, and the need for self-fulfillment. According to 

Maslow's theory, the needs of the pyramid base must first be met in order 

for the needs of the top of the pyramid to emerge; That is, man must first 

meet physiological needs to reach the needs of safety, respect, and love, 

the stage of self-actualization. Achieving each stage is conditional on 

meeting the needs of the previous stage. In this article, using the 

analytical-descriptive method, we seek to examine the main character of 

the novel Al-Khabz Al-Hafi by Mohammad Shokri based on the Maslow 

needs pyramid. In this story, first, overcoming physiological needs such 

as food, clothing and housing, and the need for security is also part of the 

needs of the main character of the story. The basic needs of this character 

are not met in the story to the extent that there is no trace of the need for 

respect or self-fulfillment that lies in the later stages of the pyramid. 

Keywords: Maslow, Pyramid of Needs, “For Bread Alone” novel, main 

character, Mohammad Shokri. 
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