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ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 95-118صص؛ م 2022

 «الدوامة»در رمان  یتهمدرن به زن و گذر از سنت
 نوع مقاله: پژوهشی

 4علی سلیمی ،3عبدالرضا نادریفر  ،2، یحیی معروف *1سارا حسنی 
 کرمانشاه. ران،یا ت،ایدانشکده ادب ،یدانشگاه راز ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ،یدکتر ی.دانشجو1         

 ه.کرمانشا ،رانیا ات،یدانشکده ادب ،یدانشگاه راز ،یعرب اتی.استاد، گروه زبان و ادب2         

 انشاه.کرم ران،یا ات،یدانشکده ادب ،یفارسی، دانشگاه راز اتی.استادیار، گروه زبان و ادب3         

 .کرمانشاه ،رانیا ات،یدانشکده ادب ،یعربی، دانشگاه راز اتی.استاد، گروه زبان و ادب4         

 17/07/1401: پذیرشتاریخ                  10/09/1400 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده
شناسمی لزوم بررسی بازنمایی زنان در ادبیات معاصر یکی از موضوعات مهم  و اابمب ب مر در اریان

 ورهنگمی ف ااتمماعی، در ساختار دلیب ت وّل به اخیر، ۀده درت. ادبیات داستانی اسه فعلی حوز یفضا

 ایگاه و نقشا به بیان انتقادی با دیدگاه زن نویسندگان آگاهی زنان، سطح رفتن باال و اوامع ااتصادی
 از سماالرنهمرد تفاسمیر در بازنگری و مردم نگرش بنیادین در تغییر خواستار و پرداختند زنان ااتماعی

اممر  ،«الدوامة » ضممن معرفمی رممانتوصیفی ت لیلی،  روش باکوشد این استار میاند. شده ادبی متون

از این . ازدردبپ اثر این درزنان سنتی و مدرن  هویت ۀمقایس و به بررسی معاصر سوری، کیالنی نویسندۀ

تصویر تر به پررنگ ه بعد زنان مدرن در مقابب زنان سنتی،الدوام رماندر  ،شودبررسی چنین استنباط می

 .شته اسمتتواه دا کشیده شده و کیالنی در انتخاب اسامی زنان رمانش به تناسب با این دو بعد هویتی

و م کموم بمه  همسمری بموده و ممادری هماینقش و این رمان م دود به وظمای  زنان سنتی همچنین

 ،رممان رنممد زنو در مقابب  هستنداز سنن مرسوم، مردساالر و تابعیت و سازش در برابر نظام پایبندی

شمی، آزاداندی کرده و امروزی است که هویت وی با اموری چمون اشمتغال، اسمتقالل،زنی آگاه، ت صیب

 خورد.گسستن اوانین سنتی ازدواج و الگوسازی... پیوند می

 

ه، زن سنتی و مدرن.الدوامامر کیالنی،  ،ت، مدرنیتهسنّ :هاکلیدواژه

                                                                                                                   
 hasani.sara1367@yahoo.com                                                                 ویسنده مسئول ن *
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 مقدّمه. 1
که  آیندمی شمار به اامعه بر حاک  فکری هایاریان بازنگری و بازخوانی بهترین ظرف هارمان

 ،باورهما انعکاس رسالت همواره خویش، تأثر آشکار و تأثیر و اامعه با پیوند ناگسستنی دلیب به

 دارند. برعهده را مختل  ااتماع طبقات یهارنج و دردها و آمال عقاید،

گیرد. به ویژه میر ترین ژانری است که از اامعه تاثیادبیّات انواع زیادی دارد، اما رمان، مه      

 تاسم روشمن (9: ش1386)زرفما، انمد هایی که در گونه رئالیس  ااتماعی به نگارش درآمدهرمان

 و رمعاصم دنیمای بازشناسمی در نقشمی انکارناپمریر عصر، غالب ادبیِ نوع این در و تأمّب دات

 ارد.د ادید دنیای ت والت در او سلوک عملی و عواط  افکار، انسان، زندگی بازنمایی کیفیت

 زا تبعیمت بمه نیمز کمرده ت صیب داستانی؛ زنان یهاروایت گیریشکب با همزمان این میان، در

 ویمته بازنممایی بمرای پمریرو انعطاف پویا ادبیِ نوع این یهاظرفیت از اندتالش کرده مردان،

 کنند. زنانۀ خویش استفاده

 املمه از فرهنگمی، و ااتصادی ااتماعی، تغییرات ساختارهای به تواه با اخیر هایسال در     

 زنمان در تمازۀ هویت گیریشکب ااتماع، یهاعرصه در آنان حضور و زنان خودآگاهی افزایش

 و فرهنگمی ااتماعی مواعیت در تغییر نو، یهادیدگاه گیریشکب و سنت نقد است. واوع حال

 ضمرورت آنمان را خمود توسط زنان ااتماعی هویت باز تعری  مسألۀ زنان، یهاآگاهی رشد و

 تارسو خوا ندو نقش زنان پرداخت گاهیاا انیبه ب یانتقاد دگاهیزن با د سندگانیلرا نو .بخشدمی

 قیمان در اامعمه را از طرزن یها و مسائب زندگاند و دغدغهدر نگرش مردم شده نیادیبن رییتغ

 .انددهیکش ریبه تصو یداستان اتیادب

زن در  یمایسم یسمۀو مقا بیدر ضمن ت ل یلیت ل -یفیتوصبر روش  تکیه حاضر با پژوهش     

و  یسمنت زنمان در دو بعمد گماهیاا یبمه بررسم ،یمشهور سور سندهینو یالنیامر ک« الدوامة » رمان

 یانزنم یسمرگردان شینمما دربماره یالنمیک امرپژوهش نشان دهندۀ دغدغۀ  نیا .پردازدیمدرن م

 اند. دستخوش ت ول ارار گرفته ش،یزمان خو تۀیو مدرنتقابب سنت  که توسط اامعه و در است

 اهداف پژوهش    
ادبیات داسمتانی ه حوز دره  لزوم بررسی بازنمایی زنان در ادبیات معاصر یکی از موضوعات م

ت. این موضوع در کشور سوریه نیز مطرح اسمت و بسمیاری از داعیمان و روشمنفکران ایمن اس

اند که از امله این روشنفکران امر کیالنمی اسمت. در برداشتههای مهمی کشور در این راه گام
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های این ت قیق آشنایی با افکار این زن و انعکماس عقایمد ایشمان بمر حقیقت یکی از ضرورت

بازنمایی الگوهای زنانگی است؛ همچنین  برای آنان مطلوب یالگوۀ هیزنان ایرانی و سوری و ت

ها ضروری های آنرشد و تکامب زنان و ت ول دیدگاهسنتی و مدرن در این رمان برای بررسی 

در ایمن پمژوهش تمالش  .و مه  است و برای عالامندان به مطالعات زنان سودمند خواهد بود

 های پاسخ داده شود:گردیده به این سوال

 در این رمان چگونه بازتاب یافته است؟ زن سنت و تجدد -1

 زن صویرکدام تصویر پررنگ ترسی  شده است؟ ترمان الدوامه،  زنان بازنمایی و  در  بازتاب -2

 تصویر زن سنتی؟ یا مدرن؟

 ؟های زنان رمانش متاثر از این دو بعد هویتی زنان استآیا نویسنده در انتخاب نام  -3

 پیشینیه پژوهش     
قه و بمدون سماب دیماد یپژوهشمکشور ما در ی النیامرکبررسی آثار  های انجام شدهبا بررسی

 اما در کشور سوریه موارد زیر مشاهده شده است:  است.

تمه و پرداخ یالنیک یکل یبه معرف «قمر کیالين ِسْفر بةراة  و قاة ة ر ةر»در کتاب   یا یعل دکتر     

الاصة  » در مقالمه هیسمور در. کرده است "سة می "الدوامة  رمان  یاصل تیبه شخص یاشارۀ مختصر
  املةرا» قالمهمدر  و یکوتماه و یهاداسمتان یبه معرف ،یموس بینوشته خل «الاصری  عند قمر کیالقة 

 .نداپرداخته یالنینقش زنان در آثار مختل  ک یبه بررس حلواق ، تالی  «ر  روای  قمر کیالين

هما همایی انجمام گرفتمه اسمت کمه مهمتمرین آنپژوهش هویت زن سنتی و مدرندربارۀ اما      

 :عبارتند از

اصلی مشترک ترسی  شمده از شخصمیت زنمان سمنتی و ممدرن در آثمار بررسی مولفه های ». 1

 از رممرکو اصملی هایمؤلفمه بررسی (؛ در این مقاله عظیمی و صادای1400، )«پیرزاد و آاایی

  اند.این دو مول  پرداخته آثار در مدرن و زنان سنتی شخصیت

در ایمن صمالح عاطفه(؛ 1398، )«تقابب سنت و مدرنیته در اشمعار فرخمزاد و غماده السممان». 2

سیاسمی،  فرهنگی، ااتمماعی، شعر دو شاعر از دیدگاه سنت و مدرنیته در هشت زمینه نامهپایان

 دهد.مورد بررسی تطبیقی ارار میمرهبی و... 
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 ؛(1395، )«فارسمیهای هویت سنتی و مدرن زن در اشمعار معاصمر عربمی و بررسی مولفه». 3

سمی زبمان شاعران عمرب و فار به بررسی این دو هویت در اشعار نامهدر این پایانزهراالیلیان 

 .پردازدمی

 

 سنّت و تجدد . 2
 ویک دسته رسوم ااتماعی کمه درصمدد تکمری  و القمای هنجارهما »اند: گفته سنتدر تعری  

مموال ای وااعی یا خیالی هستند. این رسموم معهای رفتاری معین و متضمن تدوام گرشتهارزش

 ( 1196: 1388)مارشال،  «با مناسک بسیار رایج یا دیگر اشکال رفتار نمادین پیوند دارد.

ی ای اموانین دیمرین اامعمهها راهنمای شخصیت سنتی است. وی بدون هیچ اندیشمهسنت     

 انسان سنتی در برابر تغییرات بدون انعطاف و مقاوم است. پریرد.خویش را می

مفهموم  به همین خماطر (206: 1387)اهانبگلو،  ریشه اصلی سنّت به معنای انتقال دادن است.     

نمک: شمود. انتقال از نسلی به نسب دیگر مه  ترین ویژگی سنّت است که مواب تمداوم آن می
 (520: 1376و گولد و کولب،  17: 1381؛ پاپلی یزدی،  214: 1384 ؛غفاری و لویه، 823: 1370ساروخانی، )

از  ای فرهنگی، سیاسی، ااتصادی، ااتماعی و فلسفی اسمت کمه در غمربمدرنیته مجموعه     

 های اصلی اامعمۀ غمرب را تغییمر دادهحدود سدۀ هفده  شکب گرفت و تا امروز زیر ساخت

 ( 49: 1383)افشارکهن، است. 

ه حیماتش های پیشین خود، برای ادامرنیته زمانی است که یک اامعه، پریرای سنتآغاز مد     

 کند.های دیرین مینباشد، بنابراین شروع به کنار گراشتن سنت

ر اسمت تما یکی از مسایب کلیدی مدرنیته تغییر است. اساس آن بر نقد گرشته و حال استوا     

 (65: 1384)گیدنز،  کند.آنجا که خود را نیز نقد می

 گرفت. یعنی زمانی شکب زندگی، مبانی و هابنیان از ادید تعاری  بروز با مدرن زن هویت     

)صمادای دگرگمون شمد.  دیگمر یهاانسان و زمان، و طبیعت با او رابطۀ اهان، در انسان اای که

 دارد سعی که کردهت صیب است زنی زن؛ این (14: 1379و نک: برمن،  217: 1390گیوی و پرهیزکاری، 

 صماحب باشمد. او داشمته حضمور فرهنگمی و ااتماعی مختل  هایدر فعالیت مردان همچون

 بمه انسمیتی غیر نگاه و است ت صیالت همچنین و اتکایی خود استقالل، از ابیب ییهاویژگی

 یهازمینمه در زنمان کمارکرد و نقمش در ت موالتی و مدرن زن شکب گیری خود دارد، خواهان
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 توان و تقلید پرهیزکنند از که خواهدمی زنان از است و اخالای و ااتماعی، ااتصادی فرهنگی،

 (همانکنند. ) صرف دانش و عل  آموختن زمینه در را خود

 های زن در دو بعد سمنتی ودر ادامه این مقاله، به بررسی دیدگاه این نویسنده دربارۀ هویت     

 شود.می اکتفا هانمونه برخی به ذکر مقاله، م دودیّتخاطر  به مدرن، پرداخته است و

 

 بحث و بررسی. 3

 الدوامةنگاهی به زندگی قمر کیالنی و رمان . 1-3
م کشمور م.( در دمشق متولد شد. وی از نویسندگان و م ققان به نما1932در سال )امر کیالنی 

 ارسآموزگماری در ممدسوریه است. وی از دانشکده ادبیات دانشگاه دمشق فارغ ت صیب و به 

ادبیات عربمی و  و( به تدریس زبان م1975- م1954های )مشغول گشت. عالوه بر این در سال

تموان بمه همای دیگمر کیالنمی میاصول آن برای معلمان و مدرسین پرداخت. از املمه فعالیت

. ..  «لنسةة   ااحتة   البة   »و رب لیة   ر  «احتة   التاة ا البةةرا»عضممویت وی در کمیتممه اارایممی 
برخمی ( 13-11 :2012)نک: القی ، م.( دارفانی را وداع گفت. 2012. امر کیالنی در سال )اشاره کرد

 الشةا  ا، (م1965) أاي  مغربیة ، فرانسوی و فارسمی و.. تراممه شمده اسمت. از آثارش به روسی

تی و ( و... از امله آثار اوست. شایان ذکر است که حمس وطمن دوسمم1987) احملطة (، م1981)

 (همان)تواه به مسائب زنان در آثار وی چشمگیر است. 

 م( توسمط اممر1981در سمال )یکی از صد رمان برتر اهمان عمرب اسمت کمه ه الدوام رمان     

شخصیت اصملی  ( صف ه در ده فصب تنظی  شده است.347در ) هالدوامکیالنی تالی  شده است. 

های انسانی اسمت ارزش به آگاه کرده، مستقب وت صیب است که زنی ""سة می ین رمان زنی به نام ا

سماله اسمت کمه بمه علمت  40 زنمیوی کشمد. را بمه دوش می ی کالن ااتمماعیهامسئولیتکه 

کنمد. ب مر و تبمادل های همسمرش، هممراه بما ممادر زنمدگی میهای سیاسی و مسافرتفعالیت

تنااضات میان دو نسب و ادال زن سنتی ، با مادرش درباره مسایب مختل  زندگی سة می  هاینظر

همای اصملی کیالنمی سمعی دارد در خمالل نگماه شخصمیتکنمد. میبه خوبی نمایمان  را و مدرن

در بستری سیاسی، ااتمماعی و فرهنگمی، بمه طمرح مسمائب و  -که اغلب زنان هستند -داستانش 
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زنان، فقر فرهنگی، تقابب سنت و مدرنیته،... و نوع برخورد اشخاص با این مشکالتی چون حقوق 

 حب مشکالتشان را به تصویر بکشد. مسائب و مشکالت و اندیشیدن تدبیرهایی برای

 

  زنان سنتی در رمانبررسی هویت . 2-3

 و سنتی یگاهاا به سوریه، معاصر داستان در زنان بازنمایی و تواه به بازتاب با این بخش مقاله

 دو ده،شمبررسمی  رممان مقاله، ینویسنده دید پردازد. ازمی «الدوامة »رمان  ورای از زن مدرن
 و درنمم زن تموان تصمویر ممی را آنهما که کندمی آشکار متمایز از بازنمایی زنانگی را دیدگاه

هماار،  هنیمه، صمفیه وهمانی، امم دود است. امزنان رمان الدوامه تعداد  نامید. زن تصویرسنتی

مام تکیالنی  الگو زنان سنتی این رمان هستند و در مقابب، سامیه تنها نماینده زن مدرن است که

بمه  ن پایبنمدیهمچمو مفماهیمی با سنتی بار این الگو را بر دوش این شخصیت نهاده است. زن

در رمان  شود.میمظومیت و...  کارخانگی، ،سنن دینی و سنن ازدواج، اعتقاد به خواب و خرافه

تر گامر کیالنی نمود این بعد شخصیتی در مقایسه با بعمد شخصمیت ممدرن آن کمرنم الدوامة 

 پردازی :می« زن سنتی»های مرکور به نمایش اما در ادامه این بخش براساس شخصیتاست. 

 :ههنیام. 1-2-3 

 اند،داشته عهده به هااصه در هازن که نقشی برااترین پا و ترینادیمیاست.  هیمادر سام ههنیام
 بمه نداستا های بعد سنتی در اینیکی از شخصیت عنوان به نقش است. این بوده مادرانه نقش
 خورد. وی نمایشگر سه بعد از هویت زن سنتی است:می چش 

 و آداب دینی هاتپایبندی به سنّ.1-1-2-3

تعلق به باورهای دینی به عنوان یکی از  ؛مرهبی است و سنتی زنی)نقش اول رمان( سامیه  مادر

 ،«ههنیمام»در نمونه زیمر گیرد. پیش روی مخاطب ارار میسامیه  در گفتار مادرنمودهای سنت 

أمجل مة  » ند:داهای زندگی خویش میباترین ل ظهارآن را یکی از زی تالوتنماز صب گاهی و 
کیالنممی، ) «.أن اصةةلو و ااةةرأ الاةةر ن صةةا   ببةةديف حی هتةة  هةةألو اتوقةة ت الةةي ا ةةتد ریتةة  افةةا  ال
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صبح بعد از نمماز و  آغازاست که او شاهد  ییهااین زمانش در زندگیامر یباترین ز: »(19: 1983

 «.خواندن ارآن است
تقمد مع ممادر سمامیه ،های سنّت است، در این اسممت داسمتانویژگیدیگر تقدیرگرایی از      

 ت:یسمناراده الهی بر عال  ااهر است و چون خداوند ارادۀ اضمایی کنمد، گریمزی از آن  ،است
 در برابمر ایدهاراهمیچ  :گویمداو با خمودش می» (19: همان) «لنفست  ااول: ال راّ  لاض ة هللا.»

  «.واود ندارد وندخدا
 

 . اعتقاد به خواب و خرافه2-1-2-3

وبی بمه خم تنااضات میان دو نسب و ادال زن سنتی و ممدرن از همین چند نمونه م دود باال،

بمه  گمردد و اعتقمادعناصر بارز اامعه سمنتی م سموب می نیز ازخرافه خواب و نمایان است. 

 همایمیراث حفم  عمین در تما ،با زندگی مردمان سنتی گره خورده و غیر وااعیمسایب خرافی 

 داسمتان . در اداممهکنمدی ریمزیپ درخشان را ایهآیند و پویا ایهاامع گرشته، ندۀارز و متعالی

 سة می : مة »با مادرش در مورد واهی بمودن خمواب، خمواهی  بمود: سامیه  شاهد ب ر و ادال
  يف اهتذ. حی ان  هو  اي ابني..اساغفري هللا -عالق  احللم مب  كاا ؟ احللم حلم و الواقع واقع... 

 کیم ایمدارد؟ رو یکمه نوشمت یزیمبمه چ یچه ربطمخواب سامیه : »(20:همان)« النةو  و الیاةة .

حقیقتی  همانما  یدخترم... زندگ به درگاه خدا استغفار کن... است تیوااع تیو وااع استیرو

ره بما خواهمد در ایمن بماو در ادامه با ادیت از سمامیه می «است. یداریدر خواب و باست که 

..«  سة می..قل  لك ألف مةر  الهتئ ةو مب ةل هةألو اتمةور اي»احترام و رعایت ادب سخن بگوید: 
 «...هیمسخره نکن سامین امور را ا ، مانندگفت  به تو هزار بار: »(21)همان: 

 

 و فرزندآوری مربوط به ازدواج هایتبندی به سنّیپا. 3-1-2-3

سمامیه  ممادراما دیگر تقابب زن سنتی و مدرن ادال در مورد نقش مادری و فرزندآوری است. 

ایمن سمامیه  بینمد؛ امما در مقابمب،فرزند را راز زندگی و همراه وااعی تا ل ظۀ مرگ خویش می

 گویمد:پندارد و با تمسخر در مورد مرگ و تدفینش توسط دیگران سخن میافکار را ادیمی می
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اكفیة  هللا أقة  شة ةعلیةك أك ةر. الولةد سةر احلیة  .  ن لو ک ن لک ولد اي س می  لكن  أطمةن »
وادری . وط مل  ح ولة  أن انةئم مة  رأم أمتة  هةألو اتركة ر الاد یة   ذ ااةول أة : أمة  أ  اي أمةو 

 هسامی» :(115:همان) «...رأمتىن أن أغرق يف حبر أو یلاتم  حریق، الأرید أن  د یدو  يل ببد مويت

تو ممرا کفمن و است. انشاهلل  یراز زندگ فرزندتر بودم. مطمئن تو، من از یداشت فرزند کیاگر 

بمه او پمس را از سر مادرش دور کند،  یمیافکار اد نیکرد امی یسع یزمان دیر. و یکنمی دفن

 خواه  که او. من نمیعدبلمرا بآتش  ایغرق شوم  ایکن  در در: اما من، مادرم، آرزو میدیگومی

 «..دراز کند. پس از مرگ ، دستش را به سمت من

رن های رمانش به بعد همویتی، زن سمنتی و ممدکیالنی در انتخاب نام شخصیت رسدنظر میه ب

 ه در نقمشهنیمماخوشی، سعادت اسمت.  معنایبه  هدر فرهنگ عربی نام هنیتواه داشته است. 

تممامی  وی همچون نامش و بمه ماننمد شکچراکه بیگر هویت زن سنتی است. ، تداعی«مادر»

انتخماب  بنمابراین و سعادت است. خوشیضورش مواب مادران اهان پهناور سمبب مهر و ح

ا بمه رآن « ممادری»این نام برای مادر سنتی رمان الدوامه، حامب آراممش و سمعادتی اسمت کمه 

 آورد.ارمغان می

 

 هانی:. ام2-2-3

کشمیده  وی زنی مظلوم به تصویر است.« هانیأم»اما دیگر شخصیت سنتی این رمان زنی به نام 

 و خانمه رصمۀو تممام افکمار و باورهمای او م مدود بمه ع سمتاسیر نظمام مردساالری شده که

 :شود. و هویت سنتی او در دو بعد بررسی میداری استخانه

 عدم تناسب با سبک زندگی مدرنو مظلومیت . 1-2-2-3
 مظلومیمتخانه داریست و  اش م دود به عرصۀغ  سنتی است که تمام ه  و ی ساده ووی زن

اویی ه دلیب عمدم تناسمب بما زمانمه بهانمهب ،که همسرش از وی او تا به حدی است و سادگی

رتةةو متمةة  اكةة  مةة  عةةد  رةة را  البصةةر... مسةةكین   -هةة ينأ –جةة بر یاةةألكر هوجاةة. » کنممد:می
هممان: ) «...كةل مة  افبةل  ه ين، كم یةلمت ، وكم یاتمت  ابجلتةل و الاةأ.ر... وكةم یب ر ةت  يفأ 

بیچماره ... او هرچقدر همگمام بما زمانمه نباشمدافتد. می -هانی ام -همسرش اابر به یاد » :(77
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. و چقمدر دکنمممته  می عقب افتادگیکند، چقدر او را به نادانی و هانی، چقدر به او ظل  میام

 «دهد...ت در هر کاری که انجام میوسمخال  ا

 

  در مقابل خیانت سازش .2-2-2-3
نمت خیا هنگمام اطمالع ازو حتمی   اسمتازش و صبر تبلور س ،الدوامهرمان مظلوم  هانی زنام

غمغةم و يف لیلة  ا.اف  تة  سةكر. عالمة ت الب ةق وا ةع  علیة....» سکوت پیشمه کنمد. شهمسر
. در شمب عشق بمر او آشمکار اسمت.. یهانشانه»: (135)هممان:« بكلم ت ع  أمرا  و ع  مج أ .

از  نبنمابرای «او زمزممه کمرد. ییبمایزن و ز کیمدر مورد  یسخنانو  بود.مست ش، شدن دیناپد

نةد  مة  عوأن اكلمةو جة بر مبة  »: تا شاید از خطمایش برگمردد خواهد او را آگاه کندسامیه می
ت کمن... و با ذوق و شعور خود بما امابر صم ب» (همان)« ذوق و رتةم... عسةهللا هللا أن یتدیة..

 «.کند تیخدا او را هداشاید 

هانی تواه داشته است. در انتخاب این نام نیز به بعد هویت سنتی ام رسد کیالنینظر میه ب     

ابر و امبراساس موارد مرکور، رفتمار  خدمتکار است. خادم و به معنای، هانیدر فرهنگ عربی 

شود که این زن در حد یک خمدمتکار شمناخته شمود، هانی، مواب میتصورات وی در ابال ام

 وی متناسب است.نام این زن با بعد هویت سنتی پس 

 

 . هاجر3-2-3

و به ادیگر شخصیت زن سنتی این رمان زنی به نام هاار است. که در نمایش بعد سنتی هویت 

 شود:دو حوزه اشاره می

 

 فراموشیخودداری و خانه. 1-3-2-3

، ممادری هماار (173: 1400دای، )عظیمی و صا . طور سنتی از وظای  زنان بوده استداری بهخانه

جر علةهللا هة لر ةهللا، اربیات  أوال  اخلمسة  علةهللا الان عة  وا» :ستدار و تمام و کمال و فداکار اخانه
 است، تیاعت و رضاان براساسپنج فرزندش  تیترب: »(164-163: همان) «ثا  م  كةل مة  افبةل.

 «دهد.انجام می نینامطا ی را باهاار هر کار
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اریمان  درهماار ی زنمدگی اسمت. یکی از ابعاد هویت زن سنتی خودفراموشی در عرصه     

: گیمردامرار میدر حاشمیه خمانواده ای کمه بمه گونمه ،شده دچار فراموشیخود نوعی به زندگی

وة حةةة  شةةةیت  كةةةل هةةة جر: احلیةةة   شةةةغلا . الایةةة  وهوامل واتوال . عةةة د جدیةةةد للمةةةرأ  قةةةد ینسةةة»
 یایمدن مشغول کرده اسمت. خانمه، ازدواج و فرزنمدان. مرا یهاار: زندگ» (173)همان:  «قفست .

 «.خودش یرا فراموش کند، حت زیهمه چ شودمواب میزن  کی دیاد

ب آیمد و در سمتیز بما آن نیسمت و معتقمد بمه پایبنمدی بمه اصمهاار بما زنمدگی کنمار می     

 عامب ینتر مه  اعتقادهای سنتی و ها کلیشه این به زنان خود دادن در تن هاست. بنابراینسنت

 شخصیتی او و است ااتماعی و شخصی زندگی در آنان بیشتر هرچه شکست ها ونتتثبیت س
 او از نکمه دیگمرا همانگونمه نتیجمه در و اندنموده عرضه او به سنتیالگوهای  که پریرد می را

  کند.می رفتاردارند،  تواع
 مذمت طالق. 2-3-2-3

شمکب گرفتمه کمه گویمای  هماار و سمامیهدر مورد موضوع طالق ادال و تنااضی آشکار بین 

. طةالقسة می : سةأطلا ال» تفاوت دو نسب است؛ نسلی پایبند به سنت و نسلی در ادال با آن:
  ائوجة   يت. رمبةه جر: ابالو اي س می  وركري. أن م  ااولین. شوة رةیع. سة می : سةأعیح حیة

 «الئوامل. ادر علهللای جر جتیا أبد: ود الاساطیبني؟ م  یادر علهللا الطالق غریو  ن اساطب . ه
ه کار گیر و فکمر بعقلت را  سة می . هاار: ن کیمن درخواست طالق م :سامیه»(: 168-167: همان)

ا ببتوان  گر اام را ادامه خواه  داد. یمن زندگ :سامیه ناپسندی است. ویی، امرگیکه م کن. آنچه

ه کم فردی هر ؟یتوانیدهد: چرا نم. هاار با درد اواب میکن میازدواج کرده  یگریشخص د

 «.ه  هستازدواج  اادر به داادر به طالق باش

 دربارهسامیه  دبینی  به اعتقاد هاار طالق امری ناپسند است و اعتقادر باال میطور که همان     

 بمه و رفمتن و زن تسلی  عدم سوی دیگر،شود. در ازدواج مجدد را به تمسخرگرفته و متاثر می
  است زنان به نسبت دید مدرن خصوصیات از دوستش ندارد، که مردی گراشتن اا
ت. زیمرا رسد کیالنی در انتخاب این نام نیز به هویت سنتی هاار نظمر داشمته اسمبنظر می     

 هجمرت کمردنگر معنمای خودفراموشی هاار در اریان زندگی، بعنوان الگو زن سنتی، تداعی

 . است؛ هجرتی از نوع عبور از خویشتن

  صفیة.4-2-3
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 ناآگاهی در رفتار با فرزند. 1-4-2-3
اطالع   ش  اه ب م  ری اه قسل قدمی اب ارت ر و ررا ره ی  ک.  وی .. ل. س می. اس صفی.، 

  أفااةةدين... . لاةةك الا»قةةدار : ررهقةةدت اوجةة. عةة طف  متةة   و کمةة ل  اسةة  وی بةة. گةة ه  و  
 (54-53)مهةةة ن:« أعةةةد؟...أمضةةةو لیةةة يل وحةةةدي. الأحةةةد یطةةةرق ابت مةةة  أیةةة  أةةة  أن ابةةةر  أين د

 ةةة  کهقةةةد، او اه    ر مةةةرا   چتسیگةةةألراه. هةةة را انتةةة  م میه ... شةةةاجویةةةدمةةةرا   ات . لةةة.»
 « اقد ک. م  برقگ ام؟ م

گمةةةة ن بةةة.  کةةةة  قاةةةةح امةةة  قویسةةةةندو  ر مةةةور  اقاهةةةة ا    صةةةةفی. ) کةةة  و ا.ةةةةال (، ب      
 وی قةر  اشا. ک. ابرهاری  هوی  هن سنا  اس .« م  ری»

 المبا در ناخودآگماه سمنتی، اواممع در مشاهده شمد زنمان الدوامة طور که در رمان همان     
 و روندمی فرو شده، تصویر برایشان هاو ارن هاسال طی در زن شخصیت از که ایشده تعری 
 خودشمان انسمانه  دسمت بمه بسمیاری مموارد در کمه ایفکمری اوانین م دودۀ در را خود
 در ار آنهما نگمرش، طمرز این کنند.می عمب آن مبنای بر و دهندمی ارار است، شده گراریپایه

 و وامود اثبمات الزممۀ بودن، تنهما همیشگی اربانی و فداکاری گویی که دهدمی ارار شرایطی
چمون پایبنمدی بمه هایی ، زنان سنتی را با شاخصهالدوامة رمان  .است آنها ااتماعی حیات ادامۀ

برخمی  کنمد.ترسی  میها در برابر مردساالری سازش آن ۀروحی، دین، اعتقاد به خواب و خرافه
اند. شمده آن ذوب در فراموش و را کرده، که خود خانواده مسائب در غرق را خود آنقدر آناناز 

ل و خانوادگی و ااتماعی هسمتند و عمدول از ایمن اصموهای تابع سنت امر کیالنی زنان سنتی
عایت آن رای از این سنن که زنان خود را مقید به دانند نمونهها را نوعی هنجارشکنی میارزش
 .است و فرزندآوری دانند، سنن مربوط به ازدواجمی

 مدرن بررسی هویت زن . 3-3
ده اسمت. تر به تصویر کشیده شمبعد زنان مدرن در مقابب زنان سنتی، پر رنگ هالدوامدر کتاب 

ر امرا _سمامیه_بار این هویت را بر دوش نقش اصملی رممانش کیالنی  طور که اشاره شدهمان
، مسمتقب، ممدبر یزنم سة می  امروزی است. و مستقبوی نمایندۀ شخصیت زن مدرن داده است. 

در خمروج از  یسمع. وی اسمت یانسان یهاو حساس نسبت به ارزش یبه مسائب ااتماع هآگا
 ءاسمتهزاه گوناگون مانند ب یهاعمب با روش نیحاک  بر اامعه را دارد، و ا یفرهنگ یهاانگاره

 در یتارشمکنبه دنبال ساخپریرد. وی میانجام  ی و یا گفتمان با دیگر زنانسنت یگرفتن رفتارها
ب ایمن در ادامه به بررسمی ابعماد هویمت زن ممدرن در االم در مورد زنان هستند. یسنت شۀیاند

 پردازی :شخصیت می
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 دانشگاهی و رشد فکری و علمی . تحصیالت1-3-3

یةد  بةني اقة  اي سة می  الانة  الوح»: شمودفردی فرهیخته معرفمی ممی سة می در همان آغاز رمان 
م فرزنمدان پسمر نی، تنها دختر در بسامیه ایتو، »: (5: هممان)« ي الألكور... أق  م اف ...الوال 
کنمد: در اای دیگمر او را فمردی ت صمیب کمرده عنموان ممیو یا  «تو فرهیخته هستی.... هستی

 ییکمن... گمون بافیفلسفهسامیه » :(8: هممان)« الاافلسفلو اي س می ... كأق  ج مبی  م لك...»
 «هست ... کردهتو ت صیبمن مثب 

در  مه  یهااز شاخصه یکی منزلۀ به تواندمی زنان و آگاهی عل  سطح و فکری رشد میزان     

اب کمه مطالعمه و کتم روست این از .آید شمار به ایاامعه هر فرهنگی و فکری توسعۀ و رشد

رممان  ممدرن زن نزدِ سامیه، ااتماعی اایگاه خاصی یافته است. کتاب مصل ان و متفکران بین

و : »(215: هممان) «وألةو  الكاةا  ةا أن ااةرا.»اسمت:  برخموردار ایویمژه اایگماه از هلدواما

 نوعی اش )راا( را بهخواهد دخترخالهمیسامیه  و در اای دیگر «هزاران کتاب که باید بخواند
کتمابی  بمرو و: »(153مان: )ه «اقر و ری م  أعةد الطبة  .اذهيب وان ويل كا اب و »کند:  سرگرم کتاب با

 «کن واتی که غرا را آماده میبردار و بخوان تا 

 

 . اشتغال و استقالل ااتصادی2-3-3

های سیاسی خود به ممدت دو سمال امدا از وی و در کشمور گیریبه علت اناحسامیه  همسر

کند. اما پس از مدتی مرگ ممادرش با مادرش زندگی میسامیه  برد. به این دلیبدیگر به سر می

بنابراین پس از خت  مادر، برادرانش مصل ت او را در مهماارت شود. رسد و او تنها میفرا می

ایستد و به فعالیت و اشتغال خمود در عرصمه شان میم ک  در مقاببسامیه  دانند. امابا خود می

کند که دال بر استقالل شخصیتی و مالی اوست و ایمن نگاری، هنر و موسیقی اشاره میروزنامه

همای کند؛ و یکی از نشانهدار تعری  میزن را مواودی خانه در تقابب با اامعۀ سنتی است که

زنان مدرن و امروزی، اشتغال و استقالل مالی آنهاست که بیانگر تکامب و رشد شخصیت زنمان 

سة می : یلیةق أو الیلیةق. املتةم أن  –اتخ ر یئ: ا غلني؟ مب ذا؟ و هل هألا یلیةق بةك؟... » است:
فایز برادر : »(127: همان) «ری  يف الصع ر  و الف  و املوسیاو...أجد م ین سا ... و اهام م يت ك 

: شایسته یا غیرشایسته، مه  این است که آنچه ؟ سامیه: آیا این شایسته و مناسب توست)سامیه(
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های من در روزنامه نگاری، هنمر و موسمیقی بسمیار را که مناسب من است پیدا کن ... و فعالیت

  «است.

 اختیار سپ نه دیگران؛ کند زندگی خود برای خواهدمیسامیه  داستان، بخشتواه به این  با     

اامازه  باشمند،می سمنتی اصمول بمه پایبنمد کمه اشخمانواده برگزیند. اما را روشی نوع هر دارد

 هاماللت این واود با کنند اما خویش فکری چارچوب به م دود را او دارند سعی و دهندنمی

و خواهد دیگران بمرای او نمی کندمی دفاع خود تصمی  از و شجاعت صراحت با وی ها،رنج و

حلیة  . ك هةألو الة. و الأریةد امسبةو اي سة می ... ا.اصة ر الأریةد  أن ا ةاغلو..»تصمی  بگیرند: 
: (129-128: هممان)« شة ة.أأن حی يت ملكةو أ  أقررهة  كمة  هألو؟ : أي حی   اب ؟ حی يت  س می–

 اربمرای تمو ایمن زنمدگی ... و یخواه  تمو کمار کنممن نمی نکهی. خالصه ا..ن سامیهگوش ک»

 ممن متعلمق بمه ممن یزنمدگ اطعامن؟  یزندگ ؟منظور توست یزندگ کدام :. سامیهخواه نمی

 «.رمیگمی  یخواه  تصمیطور که مآن آنبرای است، 

 

 . الگو سازی3-3-3

 شکستن اوانین و اسباب رکوددره  . 1-3-3-3

 وده تما دربمامر کیالنی برآن ، آیده شمار میاامعه ب یالگوسازی یکی از مسائب مه  و زیر بنای

اری بمه زنی ت صیب کرده با افکمسامیه  آفرینی کند.الگوزنان  برای دیگرسامیه  االب شخصیت

متعلقات آن و بازسازی دگی سنتی و تمامیها و ساختار زندنبال حرف مؤلفهروز است، وی به 

اممر کیالنمی در ایمن بخمش کتماب بمه ممدرن اسمت.  اهمانمتناسب با  زنان کشورشزندگی 

  سة می : قةررت أن أكسةر عة» گوید:شکستن اوانین و اسباب رکود سخن میدره  صراحت از 
د زندگی را های سکون و رکو: تصمی  گرفت  که حلقهسامیه»: (59: همان) «حی يت أطواق اجلمةو .

 «دره  بشکن .

 

 برای ت قق آرزوها . مبارزه2-3-3-3

 و مبمارزه مسیر پیشمروی کندمیعرضه  خویش اامعه انزندیگری که امر کیالنی برای الگوی 

با دیگمر زنمان را در تمالش و سامیه  های خود است. وی تفاوتبرای ت قق آرزوها و خواسته

و در مقابمب علمت شکسمت راماء را نداشمتن مبارزه وی برای بمه فعمب درآوردن آرزوهمایش 



  1401خريف ، 64 الـالعدد                            حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية

 

108 

سة می  حتةس أن قلاتة  ینفةا  لرجة ة... الفةرق ا ة  » :دانمداسارت برای دره  شکستن موانع می
أن اصة ر  أحةدا  هللابةل أمة  رجة ة رااهةاال و ال جتسةر علةر ك  أن حتول  حس ست  أو ركرهتة   ى 

... تفماوت گشایدبرای رااء می راکند البش احساس می هسامی: »(57-56:همان) «قفسةت ... حة 

سمردرگ   رااءکند، اما  بیعمب تبد کیخود را به  دهیا ایتواند احساس است که او می نیدر ا

 «با خودش... یصادق باشد، حت یکند با کسو ارات نمی شودمی

ه با خمودش در کلنجمار اسمت و از اینکمه خمود را در حصمار گرشمتسامیه  در اای دیگر     

سة می  اسةأل » ت مول سمبک زنمدگی، در عمراب اسمت: از نداشتن اسارت تغییر وبیند و می
أن اغةةری أي  هللارؤ علةةالجتةةتةة  امل  ةةی  اناةر...واناةةةر... و ح لا هللامةة ذا لةةو أ ةة   لةة  علةة... قفسةت :
.. و .باشمدمنتظمر  در حالمت گرشمته، او فقمط چراپرسد: از خود میسامیه » (:64: همان) «شةوة؟

 «را نداشته باشد؟ یزیچ رییتغمنتظر باشد... و ارات 

 

      . ایمان به اصول و عقاید شخصی3-3-3-3

دن هایی که در اکثر مردم، ک  و بیش واود دارد، تمرس از اضماوت شمترین ترسیکی از رایج

ه حس بسیار خوبی نسبت به خود، اصول خود و کارهایی کماو معتقد است توسط مردم است. 

همای دیگمران رشد خود و رفتارهایتان یقین داشته باشید، حرف کنید داشته باشید و به مسیرمی

  لیناادوا كمة –هألا شوة رةیع سو  ینااد  الن م. »: اهمیت زیادی برای شما نخواهد داشت
ردم از مما اسمت، مم ناپسند زیچ کی نیا»: (120:همان) «ی  ؤون لس  أابيل هبم كةل م هن لةك...

آنچمه کمه  هخواهند انتقاد کننمد. ممن بمه هممهرطور که می آنهاا اطع سامیه: انتقاد خواهند کرد.

 «...ده نمی تیاهم گویند،می

یما  و ایشدر مورد اینکه دیگمران چمه فکمری در ممورد کارهمسامیه  بینیدطور که میهمان     

 (121: انهم)نک: ندارد. وی چندین مرتبه به این نکته اشاره دارد.  یکنند، نگرانمی شافکار

 

   ستایش آزاداندیشی و احترام به عقاید دیگران. 4-3-3
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م أن  . مة  أرو ن ااةنفس حبریةأو »: های کیالنی استو آزاداندیشی از دغدغهآزادی  بینی ،در ادامه می
 «.آزاد باشد چه شگفت است که انسانآزادانه نفس بکشد.  هر چند» :(215:همان) «یكون املرة حراً.

ؤوسةن  ر م...أن حن ةو هةأن أهلن  یریةدون لنة  أن قااة  ل عةواطفتم مبرار  هتاف س می : مؤسف »     
 هیمزنمد: ماممی دایمفر یبما تلخمسامیه » (56: همان) ...حري أن قكون اتببني أمأبرك رهم أو ابت

ا بما سمرمان ر، کمه  یکنم مبادلمهخواهند ما احساسات خود را با ه  تاس  است که مردم ما می

 «... یباش که تابع آنها  یبهتر بگو ای  یکن شان پرافکار

ه عقایمد بماندیشی پرداختمه و بمر احتمرام بینی  امر کیالنی به ستایش آزادطور که میهمان     

نبمال است وی به درادیکال ( یک فعال سیاسی و ر سامیهکری  )همسیکدیگر تاکید کرده است. 

داشتن نبط عاشقانه و کند. این ادایی و عدم روااین اهداف دمشق را به مدت دو سال ترک می

 . در دیگمر سموکنمدمیرا دچمار کمبودهمای عماطفی  سمامیهمیان او و همسرش،  تبادل عاطفی

ست. روشنفکر ا و نگاری با استعدادوی نویسنده و روزنامه .در تقابب با کری  ارار دارد "ناای"

اای نمافکمار های سیاسی و ااتماعی امید به تغییر اامعه اسمت. ایمن دلیب گرایشش به فعالیت

شمود تما امایی کمه در گیری رابطۀ عاطفی بمین آن دو میمواب شکب ،سامیه وشرایط زندگی

 کند. وی را انتخاب میسامیه  ،نهایت

 

 های ازدواج و فرزندآوری. گسستن سنت5-3-3

 وها و هنجارهای زندگی مدرن، موامب رهمایی و اعتقاد وی به ارزشوضعیت زندگی سامیه  

یمان باسمت وی بما که اامعه سنتی برای زن تعیین کرده  هایی بودهتمسئولی برخیاز فرار وی 

راحت صمپنداشته و بمه  انزنو اراده  یک اادام ت ت مدیریترا  فرزندآوری حق انتخاب زنان،

 داند:می عالاگی به همسرشعلت باردار نشدن خود را بی

هة جر: أرغا أن یكةون يل منة. ولةد... و ل. أسا ا أ.رى رتول . لبلو دس می : عد  محل»     
. س می : د افتمو ..ل امرأ  اكرو هوجت  اصا  ع قراً  ذن رك ..أی  افسریات غریا  هألو اي س می .

: عممدم سممامیه» (:167: همممان) «م أقصةةد. أقصةةد اةرا   الواعیةة  الةةي يف رأیةةو ابطةةل كةةل شةةوة...

 داشمته باشم . یخواست  از او فرزندمن نمی دیدارد. شا زین یگریناشناخته د بیمن دال یباردار

کمه از شموهرش متنفمر اسمت  یهر زنم نیبنابرا ؟ههستند، سامی یبیعج راتیچه تعب نهایهاار: ا
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. منظور من اراده آگاهانه است که بمه نظمر ممن ویشی: متواه منظورم نمسامیه ...شودمی  یعق

 «کند...را مختب می زیهمه چ

سمبک  های کنش و منمابع، انتخماببه دلیب گشودگی زندگی ااتماعی امروزی و کثرت زمینه     

 ( 47: 1396)اعفری و دیگران، یابد ای اهمیت میزندگی برای ساختن هویت شخصی به طور فزاینده

حساسات با خود و هراس وی در رویارویایی و تواه به اسامیه  بخش اعظ  رمان به ادال     

ب اسمت. ئموی براساس سبک زندگی مدرن برای خود حق انتخماب اا وااعیش اختصاص دارد.

 زنمی .ستا اننز ننیست، دید مدرسامیه  که مورد عالاه مردی گراشتن اا به و ادایی و رفتن

برای  خود بنابراین .عقیده او نیستکه همرنگ و ه  کند ت مب را مردی نیست مجبور دیگر که

. انجاممدمی آنان زندگی شدن پاشیده ه  از و مرد ضرر به که تصمیمی گیرد.می تصمی  خویش

رغةم  ... ایةك اي  جةو» اسمت:« نماای»موانع مشتاق دیدار تمام رغ  بینی  وی علیدر ادامه می
آی  سوی تو ممیب ناای،» (319: 1983کیالنی، ) «أغاليل وأصف  ي...ورغم كرمی... ورغةم احلةرا...

 «با واود انگ...غبّ و زنجیرهای ...با واود کری ... با واود 

 ای که بمه گرشمته اوکنی  که وی خواهان فرار از خانه است، خانهو در پایان رمان مشاهده می     

سمند  ردد، تنهماگمکشد تا از تمام تعلّقمات آن آزاد پیوند دارد. اما در نهایت آن خانه را به آتش می

 رساند:می ا خود را آزاد کند و رمان را با حس تولد دوباره به پایاندارد، تازدوااش را برمی

. اضةر  ا وال یة ا..ان ةر الكاة ..سة می  وحیةد . حتة ول أن  ةرمل مة  بیاتة . اریةد أن هتةرا.»     
...   كةةرمیواجتةة  مةةه شةةوة. سةةوى وثیاةة   النةة ر يف الایةة  ج  ةةرمل. حتةةرق ع ملتةة . وال .ةةأل منةة. أي

کند از خانه خارج شمود. می یتنهاست. او سعسامیه : »(347: همان) «جدیةد.وا بر أ   اولةد مة  

و سپس  کشدمیآتش به خانه را .. .کندمیپراکنده  ها راو لباس هاکتاب ..خواهد فرار کند.او می

ااش بما . به از سند ازدوداردبرنمی آناز  یزیسوزاند و چخود را می یای. او دنشودخارج می

 «.دوباره متولد شده است که دکناحساس میو  ... یکر

قمام و مدارای شخصمیتی بما  ویطور که مشاهده شد همانمعنای بلندمرتبه است. به  سامیه     

. اسمت . او زنی ت صمیب کمرده، مسمتقب، شمجاع و اسمورمنزلت و مورد احترام دیگران است

 بنابراین انتخاب نام سامیه با هویت زن مدرن همخوانی دارد. 

 تنگنمای در تنهما را زن کیالنی ،بعد متجدد زنان در  طور که مشاهده شد، در این رمانهمان    

 را او زنانۀ عواط  و مادری احساسات انکار اصد که آن بدون و کندنمی خانه م بوس حصار
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تنهما سمامیه  یازد.می دست استعدادهایش و هاتوانایی بر باتکیه امروزی زن خلق به باشد، داشته

فرهنمگ سمنتی  به اعتراض اسور در و ادرتمند فعّال، زنی بسیار هدوامالشخصیت مدرن رمان 

طلبی، اسمتقاللل، اشتغاداشتن ت صیالت،  چون با اموریهای این بعد شخصیتی است. شاخصه

  .است شدهمرسوم توصی   پا نهادن سنن و عرف و زیر دیگران زندگی بر گراشتن تأثیر
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 گیرینتیجه

اسمخ های پژوهش اینگونمه پبراساس بررسی هویت زن سنتی و مدرن در رمان الدوامه به سوال

 شود:داده می

ر نشمانگ ،های ایمن رممانمایهررسی درونب ؟...سنت و تجدد زن در این رمان :پرسش نخست     

 ت بمه. رممان کیالنمی، بما صمراحادال میان باورهای سنّتی و مدرن دربماره زنمان اسمت تقابب و

 از ار ااتصمادی، زنمان و ااتمماعی هماینقش مخالفت با فرهنگ سنتی پرداخته است. وی با دادن
 ور دراسمفعّال و  زنی به و کرده خارج اامعه سنتی رسوم برابر در بودن مطیع و وضعیت منفعب

ن ترین شاخصمۀ اامعمه سمنتی ایممه  .کرده است تبدیب و مردساالری فرهنگ سنتی به اعتراض

هما در نآروحیۀ سمازش  به خواب و خرافه و پایبندی به آداب دینی و رسوم ازدواج، اعتقادرمان 

، باشد و در مقابب شاخصمۀ هویمت ممدرن در ایمن رممان، بما ت صمیالتمی باورهای سنتیبرابر 

 خورد.اشتغال، استقالل، آزاداندیشی، گسستن اوانین سنتی ازدواج و الگوسازی... پیوند می

در  درنممزن بعمد  ؟... تررمان الدوامه، کدام تصمویر پررنمگدر  بازتاب زنان دوم: پرسش      

اده، ارائمه د زیرا هراا کیالنی نمودی از افکار سنتی زنان رمان مرکور نمود بیشتری یافته است.

  زن مدرن رمان به معارضه با آن برخاسته است. 

همانی، هنیه، امزنان سنتی این رمان، ام ؟زنان...های آیا نویسنده در انتخاب نام: پرسش سوم     

اسم  بمه ترتیمب بمه معمانی، خوشمی و سمعادت،  4هستند. ایمن « مادر»همگی ، هاار و صفیه

ت گمان با نقش مادری که بارزترین هویمخدمتکار، هجرت کرده و اخالص و پاکی است و بی

 پایمهبلند بلندمرتبه و به معنایمتناسب هستند. در سوی دیگر انتخاب نام سامیه  ،زن سنتی است

 رد.کامال همخوانی دا آزادمنش است،کرده و ت صیببرای نماینده زن مدرن رمان، که زنی 
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 "مةواالدافرأة واالنتقال من التقليد إىل احلداثة يف رواية "
  أصيلة نوع افقالة:

 4 علي سليمي 3عبدالرضا اندريفر، 2، حييي معروف،1*سارا حسين
 .  ورم قك  ، یران ،كلی  اآل اا،ط لا   كاوراو، قسم اللغ  البربی  و   اهب ، ج مب  راهي.1

 .كرم ق  و  ، یران ،كلی  اآل اا،  اهب ، ج مب  راهي أسا ذ، قسم اللغ  البربی  و.2
 . وم ق كر ، یران ،كلی  اآل اا،أسا ذ مس عد، قسم اللغ  الف رسی  و   اهب ، ج مب  راهي.3

 .كرم ق  و، یران ،كلی  اآل اا،أسا ذ، قسم اللغ  البربی  و   اهب ، ج مب  راهي.4
 افلّخص

 رفووای . حل يل جمل ل الر االسی ق  ت يفابد  رور   راس  اقبك م املرأ  يف ات ا املب صر م  الاض اي املتم  وامل ری  للنا 
ّّبت عوى وعو املرأ ، اف م مساوار  الباد امل  و، بساا الاغیری يف الانی  االجام عی  وال ا ری  واالقاص  ی  للم امب ت

  الافسریات  م واصعیف الندع   ى اغیری جألري يف مواقرالك اا ت ب كل قادي ع  الو ع االجام عو للمرأ  و وره  
ج الوصفو ألا البمل ابملنتی   يف هاحلدل  راس  وما رق  هوايت املرأ  الاالیدی  و اتبوی  للنصو  ات بی . حي ول هألا املا 

لبصری  ن بُبد املرأ  ااعث ، رإا ال" للك اا السوري املب صر قمر الكیالين. وحبسا هأل الاعلیلو، مع اادمی روای  "الدوام
ورًا    وایات ة النس ة يف ر .ای ر أمس ابالكیالين  اهام، وقد   ما بل املرأ  الاالیدی  یةتر ب كل أك ر بروهًا يف كا ا الدوام

یت  اباللائا  لئوج  وحمكو  علات  وا  وارأألی  الابدی  للتوی .كم  أن املرأ  الاالیدی  يف هألو الروای  اااصر علهللا واجا ت وأ
لم  لب  ومابالبصری  يف الروای  هو امرأ  مطّ  رأ يف املا بل ، رإن امل .يف الاا لید الاالیدی  والاابّی النة   اتبوي  مع س وم وامل

 مل والنمألج .ی  للئوا االیدو.رق الاواعد ال وحری  الرأيوعصری  ارااال هویات  باض اي م ل الاو یف واالساااللی  
 

 .حداث  واا لید املرأ  ،: سوراي، قمر كیالين، الدوام ةالکلمات الرئيس
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Abstract 
The need to examine the representation of women in contemporary 

literature is one of the most important and debatable issues in the current 

context of the field of fiction. In the last decade, due to changes in the 

social, cultural and societal structure of societies and the rise of women's 

awareness, women writers have expressed a critical view of the social 

status and role of women and called for a fundamental change in public 

attitudes and revision of patriarchal interpretations of Literary texts. This 

article tries to study and compare the identities of traditional and modern 

women in this work with a descriptive-analytical method, while 

introducing the novel "Al-Dawameh" by Qamar Kilani, a contemporary 

Syrian writer. From this study, it can be deduced that in the book Al-

Dawameh, the dimension of modern women is more vividly portrayed 

than traditional women, and Kilani has paid attention to the choice of 

women's names in his novel in accordance with these two dimensions of 

identity. Also, the traditional women of this novel are limited to the 

duties and roles of mother and wife and are doomed to adherence and 

compromise against the patriarchal system and citizenship of the 

traditional traditions. In contrast, the modern woman of the novel is a 

knowledgeable, educated and modern woman. His identity is linked to 

issues such as employment, independence, open-mindedness, breaking 

the traditional rules of marriage and modeling. 

Keywords: Syria, Fiction, Qamar Kilani, Al-Dawameh, Women's 

Tradition and Modernity. 
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