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   ملخص البحث  
موضوع هذا البحث املوسوم بـ " التحيز إىل روايات املرأة 
السعودية وضدها: دراسة يف كتاب )خطاب الرسد: الرواية 
النسائية السعودية(" عن القراءات املتحيزة إىل رواية املرأة 
تساؤالته  يف  البحث  مشكلة  وتتحدد  وضدها.  السعودية 
القراءات املوجهة إىل  التحيز يف  اآلتية: هل تتبدى مالمح 
روايات  إىل  التحيز  كان  وهل  السعودية؟  املرأة  روايات 
املرأة أم ضدها؟ وما أنواع التحيز يف مدونة البحث؟ وما 
اإلجابة عن  البحث يف  أهداف  وتتلخص  أبرز مؤرشاته؟ 
التي  التلقي  نظرية  معطيات  عىل  معتمًدا  األسئلة،  هذه 
تتطلبها طبيعُة املوضوع. ويسعى هذا االشتغال إىل التحقق 
روايات  ضد  حتيز  وجود  يف  املتمثلة  فرضيته؛  صحة  من 
عينة  ولضبط  إليها.  التحيز  عىل  غلب  السعودية،  املرأة 
خطاب  حوار:  مجاعة  ملتقى  إصدار  يف  ُحرصت  البحث 
الرسد: الرواية النسائية السعودية. عسى أن تقدم نتائج، أو 
تضيف أحكاًما يف مقاربتها إىل ما يربو عىل  )400( قراءة، 
اُهتم فيها  -عىل مدى موسم ثقايف كامل- بروايات نسائية 
العقد األول من  بدايات  إىل  الستينيات  بداية  سعودية من 

القرن احلادي والعرشين. 
الكلامت املفتاحية: 

التحيز، أدب، الرواية النسائية، الرواية السعودية

Abstract
The topic of this study is " Bias towards and 
against Saudi women's novels: a study in  The 
book of (narrative discourse, the Saudi women's 
novel)”. This study focuses on biased readings 
towards and against the Saudi women's novels. 
The research problem is defined in the following 
questions: Was bias found in the directed read-
ings at Saudi women’s novels? Was the bias to-
wards or against Saudi women's novels? What 
are the types of bias in The study sample? And 
what are its main indicators?. The objectives of  
the research  are to  answer these questions, The 
study adopted the reception theory that required 
by the nature of the subject. This study seeks to 
verify the validity of its hypothesis; Represented 
by the presence of bias in the Saudi women’s 
novels, more than the bias against them. The 
sample of the study was controlled, and iden-
tified in the book, The Forum of The Hawar 
Group: Narrative Discourse: The Saudi Wom-
en's Novel. This book includes more than (400) 
readings, in which readers were interested - over 
an entire cultural season - with Saudi women's 
novels from the beginning of the sixties to the 
beginning of the first decade of the twenty-first 
century.
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مقدمة

اســتدعاء  مقــروء  أديب  نتــاج  أي  طبيعــة  تقتــي 
ــة  ــم الفكري ــن منطلقاهت ــه، وتتباي ــدد أصحاب ــٍق يتع تل
وتتــدرج مســتوياهتم العلميــة والثقافيــة، وختتلــف 
ــراء  ــؤالء الق ــية. وه ــم النفس ــا طبائعه ــم وأيًض أذواقه
ــداع فحســب، ومنهــم  منهــم مــن يكتفــي بقــراءة اإلب
مــن يبــدي آراءه ويفصــح عــن أفــكاره حيــال مــا قرأه. 
وهــذه القــراءات بعضهــا موضوعــي أو تغلــب عليهــا 
املوضوعيــة حيــاول أصحاهبــا النظــر إىل النــص املقــروء 
ــه.  ــه أو بقائل ــه أو بمضمون ــر بجنس ــو دون تأث ــا ه ك
وبعضهــا قــراءات ذاتيــة، أو تســتبد بمجملهــا الذاتيــة. 
ــز- بــال شــك- إمــا إىل  وهــذا الصنــف مــؤذن بالتحي

املقــروء وإمــا بالتحيــز ضــده. 
تبايــن  تســتلزم  األديب  التلقــي  طبيعــة  كانــت  وإذا 
ــا يســتفز  ــاج األديب م ــواع النت ــإن مــن أن مســتوياهتا، ف
هــذا االختــالف، ويســتجلب كوامــن املنطلقــات 
الثقافيــة لــدى القــراء. ولعــل اإلبــداع األديب النســائي 
القرائــي  النشــاط  ذات  الفاعلــة  املارســات  مــن 
اجلــاذب، أو املحمــل بإشــعاع معــريف خــاص لتحيزات 
املتلقــن، ملــا خامــر - ابتــداًء- كتابــة املــرأة يف الثقافــة 
ــادر  ــات املص ــا أمه ــه لن ــس حفظت ــن توج ــة  م العربي
القلقشــندي،  2002م:125/2؛  الرتاثية)اجلاحــظ، 
"جمــرد  الغربيــة كان  الثقافــة  2012م: 96/1(. ويف 
ــن  ــر ع ــوب، أو التعب ــل مكت ــرش عم ــرأة بن ــام امل قي
ــلطة  ــا للس ــل حتديًّ ــة يمث ــل العام ــكالياهتا يف املحاف إش

2002م:25(. األبوية"")جامبــل، 
ــريب  ــاد الغ ــن امله ــا م ــارض، وانطالًق ــا احل ويف عرصن
للســلطة  املناهضــة  النســوية  احلــركات  تنامــت 
ــداء  ــايف، ابت ــا الثق ــا يف مظهره ــة، وخصوًص الذكوري
ــا  ــرش حين ــن ع ــرن الثام ــن الق ــر م ــد األخ ــن العق م
صــدر كتــاب مــاري واســتونكروفت "دفــاع عــن 
حقــوق املرأة")جامبــل، 2002م:39(. وبغــض النظــر 

عــن هــذا احلــراك النســوي، ثمــة جــدل واســع ثقــايف 
ــي،  ــهدنا املح ــرأة يف مش ــا امل ــول قضاي ــي ح واجتاع
ــا  ــر بمحيطه ــر واملتأث ــا  املؤث ــا؛ أدهب ــل هب ــا يتص ومم

االجتاعــي والثقــايف. 
ومــن هنــا؛ فــإن هــذا البحــث يــروم اســتجالء 
الســعودية،  املبدعــة  لروايــات  القــارئ  اســتجابة 
ــد  ــز ض ــود حتي ــىل وج ــة ع ــة مبني ــن فرضي ــا م انطالًق
ــت  ــد صيغ ــا. وق ــز إليه ــىل التحي ــب ع ــا غل رواياهت
املعرفيــة،  أبنيتهــا  مــن  انطالًقــا  البحــث،  أســئلة 
ــا  ــن خالهل ــىل م ــو تتج ــىل نح ــي ع ــلكها املنهج ومس
ــل  ــي:   ه ــة، وه ــق الدراس ــا أف ــم هب ــكلة، وترتس املش
ُوجــد التحيــز يف القــراءات املوجهــة إىل روايــات املــرأة 
ــرأة أم  ــات امل ــز إىل رواي ــل كان التحي ــعودية؟ وه الس
ضدهــا؟ ومــا أنــواع التحيــز يف مدونــة البحــث؟ ومــا 

ــه؟  ــرز مؤرشات أب
ــارة إىل  ــياق اإلش ــذا الس ــره يف ه ــب ذك ــن املناس وم
ــا  ــة يف معناه ــا بالثقاف ــا وثيًق ــط ارتباًط ــز يرتب أن التحي
ــة؛  ــن الطفول ــذ س ــأ من ــة تنش ــز ثقاف ــمويل، فالتحي الش
ــرات اخلاصــة هبــم،  ــات واخل ــة الختــالف اهلوي نتيج
فقــد أكــدت –عــىل ســبيل املثــال- إحــدى الدراســات 
الرتبويــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وجــود حتيــز 
لــدى الطــالب البيــض يف ســن صغــرة إىل أصحــاب 

 .(Katie, 2020, 297)ــاء ــرشة البيض الب
تنــص  الناقــد األديب" إشــارة مهمــة  "دليــل     ويف 
عــىل أن "االعتقــاد بوجــود التحيــز الثقــايف ليــس 
جديــًدا، بحــد ذاتــه]..[ ولكــن حتولــه إىل مفهــوم وأداة 
ــبيًّا")الرويي  ــا نس ــوًرا حديًث ــي، كان تط ــث منهج بح
التحيــز  أن  عــىل   .)102 2007م:  والبازعــي، 
يف  انفعــايل  اجتــاه  بأنــه"  موصــوف  عموًمــا-   -
ــد  ــاء(، وق ــرف الت ــكايف، 2007م:ح ــد ال الغالب")عب
يكــون التحيــز ناجًتــا عــن قــراءة" واقعــة حتــت ضغــط 
أيديولوجيــا خفّيــة ُتوّجــه هــذه القــراءة وفــق مــا 
يتــالءم وتلــك اخللفية")اليوســفي،2016م: 207(.    
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ــا  ــز" يف ثقافتن ــوم "التحي ــام بمفه ــر االهت ــن مظاه وم
الــذي ُعقــد  العــرص احلديــث املؤمتــر  العربيــة يف 
1992م.  فرايــر   19 يف  أيــام  ثالثــة  مــدى  عــىل 
ــل  ــن مح ــن جزأي ــم م ــاب ضخ ــاره، كت ــن ث وكان م
عنــوان "إشــكالية التحيــز: رؤيــة معرفيــة ودعــوة 
لالجتهاد")املســري، 1996م(، وقــد أســهم يف أبحاثــه 
ــتى )األدب  ــات ش ــن ختصص ــن م ــن الباحث ــع م مج
ــوم  ــة، العل ــوم الطبيعي ــارة، العل ــن والع ــد، الف والنق
واالتصــال  والتعليــم  النفــس  علــم  االجتاعيــة، 
اجلاهــري(. ويالحــظ القــارئ هلــذا الســفر أن الثيمــة 
الغالبــة فيــه هــي الربــط بــن التحيــز والذاتيــة يف 

مقابــل ارتبــاط احليــاد باملوضوعيــة.     
ــز  ــدو أن التحي ــي  يب ــتوى اإلجرائ ــىل املس ــن ع   ولك
ــا  ــة، ف ــة بالغ ــه صعوب ــر تكتنف ــريف أم ــايف أو املع الثق
ــًزا  ــا أو حتي ــوع م ــًزا إىل موض ــث حتي ــراه الباح ــد ي ق
ــراه باحــث آخــر كذلــك،  فـــ" العقــل  ــد ال ي ضــده ق
قــارص ولكنــه فّعــال، فهــو ال ينظــر إىل الواقع فيســجله 
بموضوعيــة متلقيــة بلهــاء، وإنــا يواجــه الواقــع املتنوع 
ــح  ــككك ويصح ــرد ويف ــد وجي ــي ويتبع ــب فيبق املرك
وهيمــش، ويصــوغ نــاذج معرفيــة، يــدرك العــامل مــن 
ــوم  ــيا يف العل ــري، 1996م:71(. والس خالهلا")املس
اإلنســانية ومنهــا األدب بجميــع أجناســه وفنونه. ومن 
هنــا ســوف يتلمــس هــذا البحــث مظاهــر التحيــز مــن 
ــي تقــف عــىل طــريف نقيــض  ــة اآلراء الت خــالل مقابل
ــىل  ــز ع ــع الرتكي ــد. م ــي الواح ــل الروائ ــول العم ح
ــارات  ــد بالعب ــة. وأقص ــم بالذاتي ــي تتس ــارات الت العب
ــا  ــف املوضــوع ك ــن وص ــرج ع ــول خ ــة: كل ق الذاتي
هــو يف طبيعتــه أو كــا يبــدو عــىل األقــل إىل االرتبــاط 

ــه.  ــه وذاتيت ــاعر قائل بمش
عــىل ســبيل املثــال، قــد حيكــم متلــق عــىل نــصٍّ مــا بأنه 
ــاء، يف  ــادة واالحتف ــه اإلش ــز حق ــي متمي ــل روائ عم
حــن جتــرده قــراءة أخــرى مــن مســمى روايــة، فضــاًل 
عــن احلكــم عليــه بالضعــف الفنــي. وال غرابــة يف هــذا 

ــز  ــاين متحي ــل اإلنس ــراء؛ ألن" العق ــن الق ــن ب التباي
ــة إال  ــدرة وكفاي ــون ذا مق ــه. وال يك ــي بطبيعت وجزئ
بتخــره مــا ينتبــه إليــه، وبرتكــه كل مــا عــداه بتضييقــه 
وجهــة نظره")جيمــس، 1946م:40(. ومــن هنــا  فــإن 
ــن  ــاء املتلق ــىل بن ــوف ع ــتهتم بالوق ــراءة س ــذه الق ه
ــتدعائهم  ــر واس ــتعال الضائ ــة واس ــم  الوصفي للغته
ــات،  ــم املوازن ــة إىل عقده ــوالت، إضاف ــال واملق األمث
ــي  ــة الت ــرة والضمني ــات الظاه ــن العالم ــا م وغره
ــاء  ــة يف بن ــر منهجي ــة غ ــف انطباعي ــن مواق ــم ع تن

ــا.  أحكامه
ويســتيء هــذا البحــث يف اإلجابــة عــن أســئلته 
ــي،  ــد األيديولوج ــات النق ــع معطي ــي م ــج التلق بمنه
ملتقــى  إصــدار  يف  الدراســة  عينــة  متثلــت  وقــد 
مجاعــة حــوار: خطــاب الــرسد: الروايــة النســائية 
هــذا  تضمــن  وقــد  2007م(.  الســعودية)النعمي، 
ــن  ــادرة ع ــراءة ص ــة ق ــىل أربعائ ــد ع ــا يزي ــاب م الكت
ــا.  ــا ومعرفيًّ قارئــات وقــراء مــن مشــارب شــتى ثقافيًّ
وقــد اُهتــم فيهــا  –عــىل مــدى موســم ثقــايف كامــل- 
ــتينيات إىل  ــة الس ــن بداي ــعودية م ــائية س ــات نس برواي
بدايــات العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعرشيــن. 
وال توجــد دراســة ســابقة- عــىل حــد علــم الباحــث- 
درســت هــذا املوضــوع "التحيــز" عــىل وجــه التحديــد. 
ــا،  ــعودية" عموًم ــائية الس ــة النس ــي الرواي ــا "تلق وأم
فتوجــد دراســة ســابقة)الطويلعي، 2016م(. وهــي- 
برغــم أمهيتهــا- خمتلفــة عن هــذا البحــث يف موضوعها 
وطريقــة معاجلتهــا ومدونتهــا وطبيعــة مؤلفيهــا. فقــد 
تشــكلت مدونتهــا مــن دراســات نقديــة ملؤلفــن 
ــارئ أن  ــظ الق ــة، ويالح ــات الرسدي ــن بالدراس مهتم
اشــتغال الباحثــة كان أقــرب إىل حقــل "نقــد النقــد" منه 
إىل التلقــي بدليــل تصنيــف مدوناهتــا يف ضــوء املناهــج 
ــا:"  ــة بقوهل ــه الباحث ــت علي ــا نص ــو م ــة، وه النقدي
وقســمت الفصــول واملباحــث بحســب املناهــج التــي 
اتبعهــا الدارســون يف دراســاهتم التــي شــكلت مدونــة 
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ــد  ــن رص ــي، 2016م:127(، يف ح البحث")الطويلع
هــذا البحــث ظاهــرة "تلــٍق قرائيــة" حمــددة يف "التحيــز" 
لــدى القــراء والقارئــات ممــن ينتمــي منهــم ومنهــن إىل 
ــاع أو  ــم االجت ــة أو عل ــداع أو الصحاف ــد أو اإلب النق
الطــب أو أي جمــال آخــر معــريف أو ثقــايف ممــن شــارك 
ــايف  ــم ثق ــدى موس ــىل م ــوار" ع ــة ح ــى "مجاع يف ملتق

ــعودية.     ــائية الس ــة النس ــص للرواي خمص
ــا:  ــاور أوهل ــة حم ــىل أربع ــث ع ــذا البح ــي ه ــد ُبن   وق
ــى،  نفــي مســمى الروايــة عــن النــص األديب املتلقَّ
وثانيهــا: التحيــز يف مســتوى اللغــة الواصفــة، وثالثهــا: 
القــراءات املوجهــة إىل الكاتبــات، وآخرهــا: اســتدعاء 
ــا"، ثــم ختــم  إبــداع الرجــل بوصفــه "أنموذًجــا متفوًق

ــج.   بالنتائ

نفي مسمى "الرواية" عن النص األديب املتلقَّى
تــكاد جتمــع املصــادر الرسديــة التــي اهتمــت بالروايــة 
يف املســتوين النظــري والتطبيقــي عــىل اســتحالة وضع 
تعريــف جامــع مانــع هلــا، فالروايــة جنــس أديب عــي 
عــىل التقييــد وفــق معايــر قــارة. وذلــك بســبب 
األجناســية،  خصائصهــا  وتبــدل  أشــكاهلا،  تعــدد 
ومرونتهــا النصيــة والبنائيــة التــي متنحهــا ســمة التغــر 
عبــد  2010م:202؛  والتطور)القــايض،  والتحــول 

1998م:11(.  مرتــاض،  النــور،1984م:129؛ 
الروائيــة  النصــوص  اســتقبال  عمليــة  أن  بيــد     
ــا  ــة مل ــا خاضع ــراء جيعله ــات والق ــل القارئ ــن قب م
ــار  ــق االنتظ ــاوس بـــ "أف ــرت ي ــس روب ــاه هان أس
األجنايس")شــايفر، 2017م:188(. وهــذا التجنيــس 
مــن قبــل املتلقــن قــد يرصفــه إىل التحيــز   وُيوســم بــه 
ــوار"  ــة ح ــي "مجاع ــراءة تلق ــفت ق ــد كش ــا. فق أحياًن
ــّي  ــس قرائ ــن جتني ــعودية ع ــائية الس ــات النس للرواي
ــتوى  ــا يف مس ــه ضده ــز في ي ــن حُتّ ــض املتلق ــدى بع ل
مســاها الــذي ُوضــع هلــا مــن قبــل الكاتبــات. وهــذا 
ــا،  ــة يف تفصيالهت ــور خمتلف ــاء يف ص ــا ج ــز ضده التحي

ولكنهــا متفقــة -إمجــااًل- يف خمالفــة التجنيــس التأليفــي 
ــات.         للكاتب

ــد  ــث ق ــة البح ــراء يف مدون ــض الق ــظ أن بع وُيالح
ــادوا  ــاها وأع ــن مس ــة م ــوص الروائي ــّردوا النص ج

جتنيســها، فنســبوها تــارة إىل "احلكايــة":
ــر 	  ــدا تفتق ــة عم ــميها الرواي ــن أس ــة ول "احلكاي

إىل أبجديــات فــن الروايــة فاحلبكــة مهلهلــة، 
والقضيــة  مضطربــة  كانــت  الزمــن  وعنــارص 
واملنظــور  متضاربــة  البيئــة  ومعــامل  متكــررة 
2007م:65(.  متشــعب")النعمي،  احلكائــي 
"غــًدا  روايــة  عــن  باعشــن  للميــاء  والقــول 

اخلميــس". ســيكون 
"جــاءت الروايــة جمانبــة لــكل مــا يســمى إبداعــا. 	 

ــة  ــرا ]..[ هــذه الرواي فهــي أشــبه مــا تكــون تقري
شــبيهة بحكايــة تروهيــا جــدة مــن اجلــدات 
ــة]..[  ــب املعرف ــظ يف كس ــن احل ــوايت مل حيالفه الل
هــذه حكايــة وال أقــول روايــة، فهــي أقــرب 
ــر")ص:525(.  ــس أكث ــذج لي ــات الس إىل حكاي
ــىل  ــرأة ع ــة "ام ــن رواي ــون ع ــة ملف ــول لنائل والق

ــركان". ــة ب فوه
     إن النموذجــن الســابقن يكشــفان بجــالء عــن لغــة 
ــد جنــس النــص املقــروء. وقــد جــاء  صارمــة يف حتدي
ــة"؛  ــن "الرواي ــداًل م ــة" ب ــمى "احلكاي ــدول إىل مس الع
لتجريــده مــن "األدبيَّــة" التــي ُبنــي هبــا. ولكــن القارئ 
ــا  ــا واضًح ــًزا معياريًّ ــن مرتك ــن احلكم ــد هلذي ال جي
ــن  ــا م ــة يف داللته ــة، وعام ــاف مقتضب ــوى أوص س
قبيــل "مهلهلــة" و"مضطربــة" و"متكــررة" و"متضاربة" 
ــات  ــبه بحكاي ــداع" و"أش ــة لإلب ــعب" و"جمانب و"متش
اجلــدات". ومــا مــن شــك يف أن هــذه األلفــاظ حتتــاج 
إىل مزيــد تفصيــل وشــواهد مقنعــة حتــى ترتبــط 
بموضوعهــا املوصــوف هبــا وإال أضحــت مفرغــة مــن 

ــياقها.     ــة س ــا وخصوصي حجته
ــض  ــر بع ــة يف نظ ــوص الروائي ــرتاءى النص ــا ت وأحياًن
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املتلقــن" مذكرات أرملة وليســت روايــة")ص:139(، 
أو" ســيناريو لفيلــم ســينائي كانــت تعتقــد ]الكاتبــة[ 
أن يقــوم أحــد املنتجــن األثريــاء أن يتبنى]هكــذا[ 
"كتــاب  أو  الســينائي")ص:181(،  الفيلــم  هــذا 
مطالعــة")ص:243(، ومنهــم مــن يراهــا "قصــة" 
ــة، مثــل قــول  ــارة غــر موارب ــة إمــا بعب وليســت رواي
حليمــة مظفــر عــن روايــة "بســمة مــن بحــرات 
الدمــوع": "هي قصــة وليســت روايــة. وإن كانت قصة 
ــق")ص:200(.  ــى التعلي ــتحق حت ــا ال تس ــأرى أهن ف
وإمــا بتجنــب اســتعال لفــظ "الروايــة"، واالســتعاضة 
عنــه بـــمصطلح "القصــة"، كــا هــو لــدى ســلوى أبــو 
مديــن وحممــد مجــال يف قراءتيهــا لروايــة "وهــج بــن 

ــنن")ص:210، 238(.  ــاد الس رم
ــًا  ــدا حاس ــد ب ــابقة ق ــاذج الس ــي يف الن وإذا كان املتلق
ــردد  ــن ت ــم م ــإن منه ــروءة، ف ــال املق ــيه األع يف جتنس
يف انتــاء النــص األديب الــذي قــرأه، عــىل ســبيل 
ــة":  ــة "اللعن ــن رواي ــراين ع ــد الزه ــول حمم ــال يق املث
"هــي عبــارة عــن قصــة قصــرة ]..[حكايــة مــن 
ــة  ــن رواي ــح ع ــل صال ــات")ص:303(. وكام احلكاي
ــة أم  ــذه رواي ــل ه ــنن": "ه ــاد الس ــن رم ــج ب "وه
ــة  ــا مل أرهــا رواي ــات أم مذكــرات أو خواطــر؟ أن يومي
لألســف")ص:234، 235(، وأيًضــا غيــاث عبــد 
الباقــي عــن روايــة "امــرأة عــىل فوهــة بــركان". 
ــي  ــل ه ــتاذ كام ــول األس ــه: "يق ــص حديث ــذا ن وه
فبعــد  لــه،  خمالفــا  رأيــا  أطــرح  ولكنــي  روايــة، 
ــات  ــن احلكاي ــا م ــوع رب ــا ن ــدت أهن ــا وج ــراءيت هل ق
ــرات  ــن املذك ــوع م ــة، أو ن ــرة الذاتي ــعبية أو الس الش
ــه  ــرين يف قراءت ــض الق ــا عاي ــة")ص:524(. أم اليومي
لروايــة "الــراءة املفقــودة"، فقــد رأى أن "أنســب 
شــكل يمكننــا أن ننســب هــذا النــص إليــه هــو الفيلــم 

الدرامــي")ص:162(. املسلســل  أو  الســينائي، 
ــة  ــى مجاع ــاركن يف "ملتق ــض املش ــى بع ــن  نف يف ح
حــوار" مســمى "روايــة" عــن النــص املقــروء، وهــذا 

التجريــد - يف هــذه الصــورة- ال يصحبــه جتنيــس 
ــا لســعاد  ــال، رأًي مقــرَتح آخــر.  نقــرأ عــىل ســبيل املث
ــركان "، تقــول  ــة " امــرأة عــىل فوهــة ب ــان يف رواي عث
فيــه بلغــة حاســمة: " أرى أنــه ال يمكــن وصفهــا 
بالروايــة")ص:524(. وتتســاءل فاطمــة إليــاس-
الســاء-  عــىل  ""عيــون  روايــة  عــن  حديثهــا  يف 
ــي أن  ــل يكف ــكار:" ه ــى اإلن ــن معن ــاؤاًل، يتضم تس
ــة ليســّمى  ــة وأســاء حملي ــا حملي ــة[ أحداث تقحم]الكاتب

هــذا العمــل روايــة؟")ص:420(. 
وحينــا يقــف القــارئ عــىل نفــي مســمى النــص 
ــل  ــن قب ــه م ــا ل ــاًل دقيًق ــد تعلي ــه ال جي ــروء، فإن املق
ــو  ــه، "خل ــر علي ــن أن ُيعث ــا يمك ــة م ــارئ. ومجل الق
ــاحات  ــن املس ــركان[ م ــة ب ــىل فوه ــرأة ع ــة ام ]رواي
اللغويــة الفنيــة، ومــن العبــارات ذات املعــاين الدقيقــة 
التــي تالمــس احلــس أو العواطــف")ص:524(. وأمــا 
ــون عــىل الســاء"، فقــد افتقــدت بحســب  ــة "عي رواي
ــال  ــم باخلي ــي املطع ــرسد التارخي ــاس إىل ال ــة إلي فاطم
اإلبداعــي)ص:420(.  واخللــق  الفنيــة  والرؤيــة 
ــان يف  ــه القارئت ــدت علي ــا اعتم ــك أن م ــن ش ــا م وم
ــس  ــر أو أس ــه معاي ــىل في ــن ال تتج ــها للروايت جتنيس

ــة.  ــس الرواي ــن جن ــا م ــل إخراجه ــة تعل معرفي
إن ممــا دعــا إىل عــّد مــا ســبق مــن شــواهد بلــغ 
ــب  ــا صاح ــز م ــاب التحي ــا يف ب ــا )14( نموذًج عدده
ذاتيــة  املقــروءة مــن  للنصــوص  املتلقــن  جتنيــس 
ــي  ــة الت ــاخرة واملتهكم ــة الس ــا يف اللغ ــدت مظاهره ب
ــة إىل االنتقــاص مــن العمــل  جافــت اللغــة املوضوعي
ــل   ــن قبي ــس م ــي لي ــذا التلق ــه. وه ــن أبدع األديب وم
ــه  ــط في ــذي يرب ــي ال ــي" املوضوع ــس القرائ "التجني
ــا  ــابقة، موازًن ــوص الس ــايل بالنص ــص احل ــارئ الن الق
ــد  ــة مت ــرات قرائي ــن خ ــه م ــر ل ــا تواف ــق م ــا وف بينه
صاحبهــا باخلصائــص املميــزة لــكل جنــس أديب، 

ــا.  ــرتكة أيًض ــات املش والس
ــس  ــز يف جتني ــر التحي ــن مظاه ــا م ــا طرًف ــد رأين      لق
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حــوار"،  مجاعــة  "ملتقــى  يف  املقــروءة  الروايــات 
ــوص ذات  ــت النص ــي وصف ــراءات الت ــن الق ــاذا ع ف
االهتــام مــن مجاعــة حــوار، هــل تضمنــت حتيــًزا إليهــا 
أم ضدهــا؟ ذلــك هــو مــدار البحــث يف املحــور الثــاين 

ــه.   من

التحيز يف مستوى اللغة الواصفة
الوصــف مظهــر لغــوي أصيــل يف مجيــع أصنــاف 
ويف  الــكالم  أنــواع  "أرقــى  يف  نجــده  اخلطــاب 
ــا إىل  ــك أساًس ــرد ذل ــة وي ــات اليومي ــط املحادث أبس
ــن  ــامل م ــة الع ــيلة مقارب ــا ووس ــادة كالمن ــة م أن اللغ
حولنــا واصفــة بطبيعتهــا") العامــي، 2010م:5(. 
غــر أن هــذا الوصــف تتايــز صــوره مــن حيــث 
ــذي  ــاب ال ــوع اخلط ــب ن ــه بحس ــه وموضوعيت ذاتيت
ــت  ــراءة ليس ــإن" الق ــام، ف ــه ع ــه. وبوج ــدرج في ين
ــصٌّ  ــا ن ــي ينقله ــاين الت ــع، واملع ــتهالك طي ــة اس عملي
ــليان،  ــة القارئ")س ــح فعالي ــوص ال تكب ــن النص م
2007م:245(. وتظهــر هــذه الفعاليــة يف جوانــب 
خمتلفــة مــن أظهرهــا الوصــف املقــرتن بثقافــة املتكلــم 
ــة  ــل جمموع ــا "حيم ــرد من ــكل ف ــه، ف ــه وخرات ومعارف
مــن القيــم الكامنــة يف لغتــه املســتخدمة التــي توجهــه 
ولذلــك  يشــعر") حــريف، 2009م:306(.  أن  دون 
يصعــب عــىل املــرء- مهــا حــاول تبنــي "املوضوعية"- 
ــو  ــا ه ــى في ــز حت ــف املتحي ــوع يف الوص ــب الوق جتن
مظنــة الوصــف املحايــد، مثــل املوضوعــات الطبيعيــة 
غــر اإلنســانية. فــا كان موصوًفــا مــن شــخص بجال 
ــة  ــون بالدرج ــد ال يك ــا ق ــة أو غره ــوة أو رسع أو ق

ــاس.  ــن الن ــره م ــدى غ ــها ل نفس
ــف  ــاًّ لكش ــاًل مه ــف مدخ ــا  كان الوص ــن هن     وم
ــات.  ــراء والقارئ ــدى الق ــز ل ــاب التحي ــح خط مالم
وهــو مــا جتــىل يف بعــض  اخلطابــات الواصفــة يف 
"ملتقــى مجاعــة حــوار". فمنهــا مــا حتيــز إىل الروايــات 
ــى  ــاش امللتق ــت بنق ــي حظي ــعودية الت ــائية الس النس

عــىل مــدى عــام كامــل، ومنهــا مــا حتيــز ضدهــا وفًقــا 
الســتجابات القــراء املختلفــة باختــالف تكوينهــم 
املعــريف والثقــايف ومواقفهــم مــن الروايــات ســواء   يف 
مســتوى خطاهبــا، أم  فيــا حتملــه مــن مضامــن فكريــة 
ــم  ــي التقدي ــا جي ــة م ــاذج اآلتي ــل يف الن ــة. ولع وثقافي

ــره.  ــالف ذك ــري الس النظ

 نامذج دالة عىل الوصف املتحيز إىل الرواية النسائية
ــن 	  ــرة م ــة كب ــة نوعي ــة نقل ــذه الرواي "أرى يف ه

ــيكون  ــدا س ــها )غ ــم نقاش ــن ت ــن اللت الروايت
اخلميــس والــراءة املفقــودة(. أعتقــد أهنــا تعكــس 
تطــوًرا يف مســرة الراويــة النســائية]..[ ممتعــة 
بالقــراءة  الــذي يمكــن وصفــه  الطــراز  مــن 
الباعثــة عــىل االســرتخاء. فليــس هبــا حبكــة 
معقدة")النعمــي،2007م:135(. والــرأي لرابعــة 

ــيدي". ــا س ــة "آدم ي ــن رواي ــب ع اخلطي
ــا عــىل حــدود 	  ــا ســيدي تقــف بن ــة آدم ي "إن رواي

الصمــت بأســلوب ســلس أكــدت فيــه مصداقيــة 
املوقــف براعــة الكاتبــة ]..[ دون أن حيــدث خلــل 
أو اضطــراب")ص:146(. وهــذا القــول لســلوى 

أبــو مديــن عــن روايــة "آدم يــا ســيدي".
"تشــعرك كذلــك بتداخــل األزمنــة]..[ بأســلوب 	 

السالســة  يف  غايــة  وبلغــة  مجيــل  تشــويقي 
املالكــي  واجلــال")ص:153(. والــرأي لعــي 

ــيدي". ــا س ــة "آدم ي ــن رواي ع
ا")ص:306(. 	  ــدًّ ــان ج ــراءة مثرت ــة والق "الرواي

ــة". ــة "اللعن ــن رواي ــارف ع ــف الع ــارة ليوس والعب
ا وأعتقــد أنــه العمــل األول 	  "قدمــت عمــاًل جيــدًّ

اجليــد الــذي يقــرأ يف هــذه اجلاعــة")ص:310(. 
والــرأي ألمحــد الشــدوي عــن روايــة "اللعنــة".

"هــذه الروايــة -كــا أرى- هلــا طعــم آخــر، 	 
وبالتــايل هــي أفضــل مــن الروايــات الســابقة التــي 
ــدى األديب")ص:362(.  ــذا املنت ــا يف ه ــم قراءهت ت
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ــة  ــن رواي ــي ع ــد الباق ــاث عب ــول لغي ــذا الق وه
ــب". ــا رقي ــرسى ي "م

ــي كتبتهــا 	  ــات الت ــة مــن أهــم الرواي "هــذه الرواي
املــرأة الســعودية مــن وجهــة نظــري")ص:389(. 
ــة  ــة "وجه ــن رواي ــري ع ــحمي اهلاج ــرأي لس وال

ــة". البوصل
مجيــل 	  بشــكل  الرمزيــة  "اســتخدمت 

جــًدا"")ص:394(. والعبــارة حلليمــة مظفــر عــن 
البوصلــة".  "وجهــة  روايــة 

"روايــة ناجحــة فنيــا")ص:401(. والــرأي لنــورة 	 
املــري عــن روايــة "وجهــة البوصلــة".

"مل أقــرأ روايــة مجيلــة وجذابــة مثــل هــذه الروايــة 	 
الروايــة  وممتعــة]..[  ومفهومــة  ســهلة   ]..  [
ســينائي  فيلــم  يف  كأنــك  بالصــور  مزدمحــة 
عبــد  لغيــاث  والقــول  مدهــش")ص:480(. 

الباقــي عــن روايــة "الفــردوس اليبــاب".
ــك 	  ــة كتل ــا رديئ ــون كتابته ــى أن تك ــت أمتن " كن

الروايــات التــي قرأناهــا، فــإذا يب أقــف أمــام 
ــلك  ــى أن تس ــت أمتن ــل، وكن ــاهق ومجي ــل ش عم
مســلك زميالهتــا لكــي ال يقــال إننــا نمــدح 
ــده خــال عــن  ــرأي لعب األمــراء")ص:645(. وال

ــليى". ــة وس ــة "توب رواي
وثمــة نــاذج أخــرى ُنســجت عــىل املنــوال نفســه)ص: 
 ،637 ،630 ،585 ،584 ،558،580 ،502 ،490
 ،650 ،649 ،647 ،646 ،645 ،643 ،641 ،640
655(،أحلنــا عليهــا خشــية اإلطالــة مــن ذكرهــا 
هنــا. وهــي حتمــل يف مضامينهــا أوصاًفــا متحيــزة 
ــة  ــل: " نقل ــن قبي ــا- م ــا رأين ــروءة- ك ــون املق إىل املت
و"  االســرتخاء"  عــىل  و"باعثــة   " كبــرة  نوعيــة 
ا"  ــدًّ ــرة ج ــال" و"مث ــة واجل ــة يف السالس ــة غاي ولغ
و"العمــل األول اجليــد" و" أفضــل مــن الروايــات 
الســابقة" و" مــن أهــم الروايــات". وقــد وردت هــذه 
ــة  ــة دال ــن أمثل ــفيع م ــباهها دون ش ــاف وأش األوص

قدمهــا أصحاهبــا ســوى انطباعيــة ذاتيــة غــر مســتندة 
إىل تعليــل منطقــي. ولــو نظرنا-عــىل ســبيل املثــال- إىل 
النمــوذج األول الــذي فضلــت فيــه نائلــة ملفــون روايــة 
ــة إىل  ــوق الرواي ــزو تف ــا تع ــيدي"  وجدناه ــا س "آدم ي
ــة  ــن نافل ــرتخاء. وم ــىل االس ــة ع ــة وباعث ــا ممتع كوهن
القــول إن مــا يبعــث عــىل املتعــة واالســرتخاء يف نــص 
ــون  ــرورة أن يك ــس بال ــا لي ــارئ م ــدى ق ــي ل روائ
بالدرجــة نفســها عنــد متلــق آخــر. فللقــراء توجهاهتــم 
املختلفــة التــي قــد ال يكــون مــن بينهــا مــدى "أدبّيــة" 
النــص. وهــو مــا يفــرس ذيــوع بعــض الروايــات وكثرة 
طبعاهتــا دون أن حتقــق املعايــر الفنيــة املوضوعيــة 
بحســب منظــور النقــاد. وهــي معايــر متصلــة بالبنــاء 
ــا بـــ  ــاًل منه ــا كان متص ــواء م ــة س ــرسدي للرواي ال
ــابق  ــوذج الس ــبيه بالنم ــة".  وش ــاب" أم "احلكاي "اخلط
الــذي تتجــىل فيــه ذاتيــة املتلقــى وصــف غيــاث عبــد 
ــة"  ــا "مجيل ــاب" بأهن ــردوس اليب ــة "الف ــي لرواي الباق
ــذه  ــة". فه ــة" و"ممتع ــهلة" و"مفهوم ــة" و"س و"جذاب
األوصــاف نســبية يف ثبوهتــا للنــص، وذلــك باختــالف 
ــدو  ــد يب ــا ق ــارئ، ف ــة للق ــة والثقافي ــة القرائي املرجعي
ــر  ــاًل وغ ــدو مم ــد يب ــا ق ــخص م ــاًل لش ــا ومجي جذاًب

ــر.            ــخص آخ ــل لش مجي
ــال  ــذه األع ــه ه ــت ب ــا وُصف ــي أن م ــا يعن ــو م     وه
الروائيــة ال يعنــي ارتبــاط هــذه األوصــاف باملتــون كــا 
ــدو بوصفهــا  هــي يف حقيقتهــا، أو عــىل األقــل كــا تب
موضوًعــا للنظــر. وإنــا يعنــي صلتهــا الوثيقــة بذاتيــة 
ــاب  ــة إىل غي ــك – إضاف ــىل ذل ــدل ع ــا ي ــي. ومم املتلق
الرهنــة والتعليــل- مــا قوبلــت بــه األعــال نفســها من 
نقــود وصلــت حــد التحيــز ضدهــا  مــن متلقــن أخــر، 

كــا ســيأيت معنــا.           
نــاذج دالــة عــىل الوصــف املتحيــز ضــد الروايــة 

النســائية 
" خدعــت بتعليــق الدكتــور حممــد عبــده يــاين يف 	 

ــإدراج  ــا ب ــد بدأن ــم لق ــت نع ــة. قل ــة الرواي مقدم
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ــي  ــاب ظن ــن خ ــا، ولك ــة يف حوارن ــوص قوي نص
فجــاء النــص باهًتــا]..[ تقنيــة رسديــة بــاردة 
ــول  ــري رس ــرأي لص ــة")ص:145(. وال وباهت

ــيدي".   ــا س ــة "آدم ي ــن رواي ع
"الروايــة فقــرة وباهتــة بخطاهبــا، كــا هــي 	 

الروايــة  قامــوس  بفنيتهــا]..[  فقــرة وهزيلــة 
اللغــوي فقــر جــدا]..[ خاليــة مــن حقــول 
أيًضــا  والــرأي   .)308 املتعــة")ص:307، 

"اللعنــة".   روايــة  عــن  رســول  لصــري 
" مــا اســتطعت الوصــول إليــه حقيقــة إهنا هلوســة 	 

العجــوز]..[  للجــدة  النــص  خطــاب  تتخــذ 
لتوظيــف اجلــن"")ص:359(. والعبــارة لعبــد 
ــب".   ــا رقي ــرسى ي ــة "م ــن رواي ــون ع ــن ع الرمح

"اســتخدمت الصدفــة بشــكل مزعــج حتــى أهنــا 	 
اهلنديــة")ص:316(.  ببعــض األفــالم  شــبيهة 
ــة".   ــة "اللعن ــن رواي ــدي ع ــال الغام ــرأي جل وال

ــارا 	  ــدا جب ــت جه ــرة: بذل ــورة أم ــول للدكت "أق
ــندر  ــال ألكس ــا ق ــة، ك ــذ للرواي ــر منق ــه غ لكن
كــوب "األزيــاء امللكيــة ال تصنــع ملــوكا ]..[
ــا شــخصيا ال أجــد شــذرة تســتحق أن تذكــر  وأن
ــا  ــمجة وحكايته ــة الس ــة الضعيف ــذه القص يف ه
ــرة  ــة غاب ــجة يف رأس األدب وندب ــة ]..[ش الباهت
ــن  ــاء باعش ــول للمي ــه")ص:500(. والق يف وجه

ــاب".   ــردوس اليب ــة "الف ــن رواي ع
"الروايــة أشــبه بمجموعــة حكايــات، وهــي 	 

حكايــة موصلــة حلكايــة بأســلوب ذكرين بأنشــودة 
كانــت ُتغنــى لنــا، وهــي )واملفتــاح عنــد النجــار، 
والنجــار يبغــى الفلــوس، وهكــذا(. كذلــك تشــبه 
إىل حــد كبــر حكايــات األطفــال")ص:639، 
ــة  ــن رواي ــي ع ــان الصبيح ــرأي إلي 640(. وال

ــليى".    "توبة وس
ــة 	  ــك، آيل ــل متهال ــك، ب ــة ركي ــاء يف القص " البن

األحــداث  حــدث]..[  كل  عــىل  للســقوط 

ومبالــغ  مفاجئــة  متالحقــة  مبتــورة  وجدهتــا 
فيهــا")ص:208(. والقــول خللــود احلارثــي عــن 

روايــة "بســمة مــن بحــرات الدمــوع".  
ــرة 	  ــن الثرث ــر م ــا الكث ــد هب ــوار يوج ــة احل "لغ

والوعــظ التــي تذكرنــا بأفــالم عبــد احلليــم 
بالســينا  متأثــرة  وكأهنــا  أباضــة،  ورشــدي 
ــح عــن  ــرأي لكامــل صال ــة")ص:74(. ال املرصي

روايــة "غــدا ســيكون اخلميــس".  
ــم 	  ــا الفيل ــبه يف نمطه ــي تش ــة وه ــة خمجل "القص

ــة  ــن رواي ــامل ع ــدي"")ص:174(. أرشف س اهلن
ــودة". ــراءة املفق "ال

تأخــذ اســًا يف كل مدينــة]..[ فهــي 	  "البطلــة 
كالقطــة بتســعة أرواح]..[ أصابتنــي ]أي الروايــة[ 
ــت  ــي أضع ــايس أنن ــزن األس ــاط وحزن)احل بإحب
ــرد  ــد جم ــاعات ]..[ ومل أج ــالث س ــي ث ــن وقت م
أعــال مكــررة ومملــة")ص:183(. كامــل صالــح 

ــودة".   ــراءة املفق ــة "ال ــن رواي ع
"هــذه الروايــة أخــذت مــن وقتــي الكثــر ومل 	 

تعطنــي شــيئا ولــو املتعــة البســيطة]..[ هــي روايــة 
أســميها روايــة الرسد املطــول املمــل")ص:241(. 
ــاد  ــن رم ــج ب ــة "وه ــن رواي ــي ع ــان الصبيح إي

ــنن". الس
"أهنــئ األســتاذ خالــد عــىل اســتنباطه الرائــع مــن 	 

ــذي  ــل ال ــذا التحلي ــك ]..[ ه ــل املتهال ــذا العم ه
صنــع مــن رميــم العظــام")ص:254، 255(. 
عبــد املؤمــن القــن عــن روايــة "وهــج بــن رمــاد 

ــنن". الس
عمــل 	  دفــع  مســؤولية  أهبــا  جائــزة  "نحمــل 

محايــة  توجــد  فكــا  األول  للمركــز  متواضــع 
ــع  ــب أن توض ــاة جي ــؤون احلي ــتهلك يف ش للمس
محايــة للفــن")ص:412(. عبــده خــال  عــن 

روايــة "عيــون عــىل الســاء".
أن 	  بــد  ال  نســائي  بقلــم  عمــل  ألنــه  "هــل 
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]..[ رداءة  ينطــق  كان  وإن  حتــى  لــه  يصفــق 
ــل  ــه، ب ــىل جودت ــزة ع ــح جائ ــل مل يمن ــذا العم فه
ــة  ــن رواي ــون ع ــة ملف ــه")ص:412(. نائل لرداءت

"عيــون عــىل الســاء".
"بنيــة الــرسد الروائــي هشــة ضعيفــة مملــة، فضــاًل 	 

ــف  ــة الكش ــة إىل جماني ــع الرواي ــك أخض ــن ذل ع
والعــري املجــاين"")ص:510(. كامــل صالــح 

ــركان". ــة ب ــىل فوه ــرأة ع ــة "ام ــن رواي ع
أو 	  مثــاًل  ســندريال  حكايــة  أقــرأ  "كأننــي 

العاشــقن  دمــوع  أيًضــا  ســنوايت.  حكايــة 
كانــت وأنــا أقرأهــا أحياًنــا -عفــًوا - تثــر يّف 
الضحــك")ص:617(. نــورة القحطــاين عــن 

الصمــت".   ينطــق  "عندمــا  روايــة 
ــاب  ــر يف  كت ــا ُذك ــل م ــن قبي ــرى م ــاذج أخ ــة ن وثم
"خطــاب الــرسد" مدونــة هــذا البحــث، وحتديــًدا 
الصفحــات)65، 72، 73، 74، 78، 82، 105،  يف 
200،204،209،223،2  ،349  ،177،181  ،157
56،260،265،295،520،421،424،432،519
 ،614  ،603،612  ،573  ،،523،528،561،564

 .)638  ،615
ــا  ــز أصحاهب ــن حتي ــابقة ع ــاذج الس ــا الن ــف لن تكش
ــدى  ــدى ل ــد تب ــا. وق ــي تلقوه ــوص الت ــد النص ض
ــة  ــر لغ ــا أظه ــم"، م ــق توقعه ــا "أف ــم يف كرسه بعضه
ــت  ــا وصل ــم هل ــاخرة يف تلقيه ــا س ــية، وأوصاف قاس
ــاء  ــة" و" األزي ــا هلوس ــل: "إهن ــم، مث ــد التهك إىل ح
امللكيــة ال تصنــع ملــكا" و" قصــة ضعيفــة ســمجة" و" 
ــزن  ــة" و" احل ــة خمجل ــجة يف رأس األدب" و" القص ش
ــر  ــي" و" تث ــن وقت ــاعات م ــالث س ــت ث ــي أضع أنن
ــات  ــم إىل املوازن ــة منه ــأت طائف ــك".  وجل يّف الضح
التــي هدفــت إىل الغــض مــن الروايــات )حمــل حــوار 
ــن  ــه م ــن ملل ــر ع ــر يع ــق آخ ــأ فري ــى(. ومل يفت امللتق
قــراءة بعضهــا. بــل جتــاوز لــوم بعضهــم الروايــات إىل 
ــن  ــى ع ــة" يف امللتق ــوا "األوراق العلمي ــن قدم ــوم م ل

ــة.   ــوص الروائي النص
وهــذه القــراءات وإن تشــاهبت يف موقفهــا املتحيــز 
ــو  ــف. وه ــق الوص ــا يف طرائ ــرت تباينً ــا أظه إال أهن
ــا. ويف  ــا وفكريًّ ــا وثقافيًّ ــراء معرفيًّ ــز الق ــي بتاي ــا ي م
ــاره إىل  ــم افتق ــف لدهي ــع يف الوص ــه اجتم ــت ذات الوق
البســط والتمثيــل والتعليــل والســببية واإلقنــاع شــأنه 
يف ذلــك شــأن الطائفــة األوىل مــن النــاذج املتحيــزة إىل 
الروايــات النســائية الســعودية. ومــن الناحيــة الكميــة 
يبــدو جليًّــا أن الوصــف املتحيــز ضــد الروايــات التــي 
تلقتهــا مجاعــة حــوار قــد غلــب عــىل الوصــف املتحيــز 
إليهــا، فقــد بلــغ جممــوع التحيــز األول)50( حتيــًزا يف 
حــن اقتــرص التحيــز الثــاين عــىل)28( نموذًجــا. ولئن 
ــوص  ــا إىل النص ــور موّجًه ــذا املح ــي يف ه كان التلق
نفســها دون تطــرق رصيــح ملــن أبدعهــا، فإنــه يف 
مواضــع أخــرى مــن املدونــة قــد اختــص باملبدعــات. 
ــه أم  ــز يف أحكام ــل حتي ــي؟ وه ــذا التلق ــة ه ــا طبيع ف

ال؟.   

القراءات املوجهة إىل الكاتبات
يتوجــه هــذا النــوع مــن التلقــي إىل مــن كتــب العمــل 
ــز يف هــذا التلقــي  ــأيت التحي وليــس العمــل نفســه. وي
حــن  ُتنمــط صــورة ذهنيــة للمبدعــة بنــاء عــىل 
ــاج واحــد فحســب دون نظــر إىل النصــوص  قــراءة نت
ــة أن  ــواهد التالي ــا يف الش ــيظهر معن ــا. وس ــرى هل األخ
القــراء، منهــم مــن انحــاز إىل الروائيــات، ومنهــم 

ــن.  ــاز ضده ــه االنحي ــب علي غل
  ولعــل مــن املناســب اإلشــارة إليــه أن مــن املشــاركن 
واملشــاركات يف امللتقــى مــن تنبــه إىل التلقــي املنــرصف 
ــال  ــبيل املث ــىل س ــه. ع ــن كتب ــاج األديب إىل م ــن النت ع
نــادت حليمــة مظفــر إىل تركيــز القــراءات- طلًبــا 
للموضوعيــة - عــىل املتــون الروائيــة عوًضــا عــن 
ــا أن  ــت:" علين ــا، فقال ــن كتبه ــخصية م ــغال بش االنش
ــن  ــا ونح ــًدا عن ــب بعي ــخصية الكات ــي بش ]..[ نرم
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ننظــر إىل هــذه الروايــة، لنكــون حياديــن جتاههــا" 
)ص:394(.  

ــوادر  ــر بب ــع آخ ــري يف موض ــحمي اهلاج ــيد س ويش
ختــي أعضــاء امللتقــى عــن النقــود املوجهــة للمبدعــات 
دون نصوصهــن: "يبــدو يل أن أول مكاســب احلوار هو 
ــن  ــداًل م ــر. فب ــع إىل آخ ــن موق ــال م ــا االنتق ــا بدأن أنن
أن تكــون الصدمــة عــىل املســتوى الشــخي كــا كان 
ــتوى  ــة إىل مس ــت الصدم ــابقة،  انتقل ــل الس يف املراح

ــخص")ص:170(.  ــه الش ــذي قدم ــل ال العم
ويبــدو أن ثمــة مــا يشــر إىل وعــي بعــض املتلقــن يف 
ــزة  ــتجابات متحي ــود اس ــوار، بوج ــة ح ــى مجاع ملتق
إىل الروائيــات. ومــن ذلــك قــول غيــاث عبــد الباقــي 
ــتاذ  ــول لألس ــدوي:" أق ــي الش ــراءة لع ــىل ق ــا ع معلًق
ــرون  ــل اآلخ ــا فع ــل ك ــاذا مل تفع ــدوي: مل ــي الش ع
ــا  ــا مه ــق هل ــى وتصف ــة كل أنث ــا بكتاب ــص فرح فرتق

ــة" )ص:362(.  ــت الكتاب كان
ــة  ــة األنثــى واالســتجابة القرائي وهــذا االحتفــاء بكتاب
ــا يف  ــًرا عامًّ ــون مظه ــكاد يك ــا ي ــتبرشة بنصوصه املس
الثقافــات املختلفــة إىل حــد دفــع بعــض املؤلفــن 
ــام  ــر باهت ــائية للظف ــاء نس ــال أس ــال( إىل انتح )الرج
 Faktorovich,)النارشيــن، وإصــدار رواياهتــم بنجــاح

.(2015, 11

ــي  ــة تلق ــدى موضوعي ــن م ــامل ع ــاءل أرشف س ويتس
عبــده خــال )الروائــي( لنصــوص روائيــات يشــرتكن 
ــل  ــول: " ه ــرسدي، فيق ــداع ال ــاء إىل اإلب ــه االنت مع
ســتدفعه رشاكــة املعانــاة إىل أن يكــون رحيــًا هبــا 
ــتؤدي  ــه؟ أم س ــاًل ل ــل جمام ــىل األق ــه أو ع ــفيًقا علي ش
ــص  ــن التمحي ــد م ــة ]..[ إىل املزي ــة املهني ــه املنافس ب
ــة  ــوة")ص: 422(. ويف املدون ــا القس ــك ورب والتفكي
ــن حتمــل املضمــون نفســه  ــاذج أخــرى لقــراء آخري ن

بصيــغ متشــاهبة )ص: 308، 517، 656(. 
ــود  ــول حمم ــات ق ــز إىل الروائي ــواهد التحي ــن ش وم
ــًزا  ــون متحي ــن أك ــدي:" ل ــورة الغام ــن ن ــد اهلل ع عبي

ــذا[  ــديد أننا]ك ــار ش ــول باختص ــرأة ]..[ أق ألدب امل
أمــام فنانــة اســتثنائية اســتطاعت أن تبلــغ جبــال الرسد 
طــوال وأن ختــرق أرض املســتور املســكوت عليــه]..[ 
ــم  ــل يف فضائك ــدي يتغلغ ــورة الغام ــة ن ــوت ورؤي ص
ــوي")ص: 395(.  ــن ق ــح رزي ــوت واض ــه ص ]..[ إن
ــا  ــز، وب ــي التحي ــا ينف ــف ب ــم افتتــاح املقتط وبرغ
يــي باملوضوعيــة إال أن اللغــة االحتفائيــة بعــد ذلــك 
أتــت مناقضــة ملــا بــدئ بــه النــص. وقــد ســارت مليــاء 
ــز  ــن التحي ــه)االحرتاز م ــوال نفس ــىل املن ــن ع باعش
ثــم الوقــوع فيــه(، حينــا قالــت عــن الروائيــة نفســها 
ــوم أســتطيع أن أقــول جازمــة  ــورة الغامــدي(:" الي )ن
ــجيع  ــا تش ــه يمكنن ــى، وأن ــد انته ــة ق ــن الطبطب إن زم
نــورة الغامــدي بتصفيــق حــاد، فهــي ال حتبــو وال 
تزحــف، بــل متــي واثقــة كروائيــة مــن الطــراز 

  .)373 األول")ص: 
اســتعال  التحيــز  النــوع مــن  ومــن صــور هــذا 
ــد  ــة ق ــن أن الكاتب ــو ""وأظ ــن نح ــل م ــغ التفضي صي
ــار هــذه اللغــة لذلــك  نجحــت أشــد النجــاح يف اختي
موهبــة  الكاتبــات  أكثــر  و"   .)655 النــص")ص: 
ــف  لدينــا يف الســاحة")ص: 402(. إضافــة إىل وص
ــذكاء  ــة" )ص:61( و"ال ــة العالي ــات بـــ "احلرفي الكاتب
ــة" )ص: 389،584(  ــديد" )ص:140( و"املوهب الش
"الشــجاعة" )ص:182(  و  "املهــارة" )ص:135(  و 
كبــرة"  و"روائيــة   )568 )ص:308،  و"اإلجــادة" 
ــا" )ص: 478(. )ص:496( و"كاتبــة متمرســة حقًّ
ــة  ــارات مقتضب ــن عب ــدد م ــرء أن حي ــن للم وال يمك
نــوازع امليــل إىل املبدعــات، فاألحــكام املعياريــة التــي 
ــاذج  ــة، وليــس ثمــة ن ــة وغــر معلل ــا، جممل مــرت بن
ــد  ــا يؤك ــراء. ومم ــل الق ــن قب ــا م ــهد هب ــة مستش وافي
ــة  ــي إىل املبدع ــه يف التلق ــن توج ــى م ــا م ــة م ذاتي
دون نصهــا مــا ســنراه يف النــاذج التاليــة مــن متلقــن 
ــم  ــم آراؤه ــى- هل ــاركن يف امللتق ــن املش ــن- م آخري
املتحيــزة ضــد املــرأة املبدعــة نفســها التــي حُتيــز إليهــا 
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ــابقة.  ــة الس يف األمثل
إن قــراءة املدونــة تكشــف لنــا عــن "أفــق توقــع" لــدى 
بعــض القــراء، ذي معايــر فنيــة مل تبلغهــا الروائيــات. 
ــل  ــارشة حتم ــات مب ــة للكاتب ــم موجه ــت آراؤه وكان
مالمــح انطباعيــة يبــدو أهنــا مبنيــة عــىل ذوق ذايت 
ــكك  ــا يش ــا تلقيًّ ــذا رأين ــابقة. ول ــة س ــرة قرائي وخ
بعبــارات غــر مواربــة يف موهبــة الروائيــات وقدرهتــن 

ــك: ــن ذل ــداع. وم ــىل اإلب ع
ــا  ــورة عمله ــىل بل ــدرة ع ــا الق ــن هل ــة مل تك      "الكاتب
األديب عــن عاملهــا اخلــاص ]..[ خييــب ظنــي بمجــرد 
الكاتبــة"  قوقعــة  الشــخصية يف  تدخــل هــذه  مــا 

.)138 )ص:
الســينا 	  ثقافــة  ]..[يعكــس  الضعــف  "هــذا 

جتربتهــا  وفقــر  الكاتبــة  لــدى  والتلفزيــون 
 .)175 احليايتــة")ص: 

النــوع 	  تفتقــر إىل عــادات  "كانــت ]الروائيــة[ 
)ص:621(. األديب" 

اجلانــب 	  يف  مهــول  عجــز  لدهيــا  "الروائيــة 
.)72 الوصفــي")ص: 

ــث 	  ــارئ إىل حي ــذ الق ــة[ أن تأخ "حاولت]الكاتب
ــك")ص:238(.    ــا ذل ــى هل ــذي أرادت وأن ــج ال الوه

"هــي بالطبــع ]فكــرة[ مطروقــة يف الروايــة العامليــة 	 
ــا..  ــارئ يقرأه ــا والق ــيء م ــة ل ــب قص أن تكت
هــي لعبــة فنيــة، لكــن لألســف الشــديد مل تســتطع 
ــة  ــا لقل ــا أيًض ــا رب ــل معه ــة[ أن تتعام ]الروائي

خرهتــا يف الروايــة" )ص:261، 262(.
ــي" 	  ــن الروائ ــاء إىل الف ــة االرتق ــتطع الكاتب "مل تس

)ص:209(. 
"وألريض ذايت ال يمكــن أن أصبــغ عــىل ليــىل 	 

ــا ال  ــة، وأن ــة الثاني ــة( إال بعــد الرواي كلمــة )روائي
أشــكك طبعــا " )ص:478(.

   ويف نــاذج أخــرى ُيالحــظ اســتعال األوصــاف 
التــي حتمــل مالمــح تصنيفيــة للكاتبــات تــأيت يف 

ــل:  ــن قبي ــة م ــن األدبي ــن قدراهت ــاص م ــياق االنتق س
و"  )ص:245(،  ا"  جــدًّ العاديــة  الكاتبــة  هــذه   "
ــدل  ــات الع ــة" )ص:115(، و"كاتب ــة اجتاعي مصلح
ــا يغلــب األســلوب  االجتاعــي" )ص:176(. وأحياًن
ــذا  ــك ه ــن ذل ــي، وم ــص الروائ ــة الن ــي بكاتب التهكم
ــد  ــل تعتق ــى" ه ــاركن يف امللتق ــد املش ــاؤل ألح التس
للعامليــة  الوصــول  أن  دمنهــوري[  الكاتبة]ســلوى 
وأحــداث  الروايــة  حوهلــم  تــدور  مــن  بتســمية 
و"أنجــال"  مــارا"  "مــرا  القــارات  عــر  الروايــة 
هــل تعتقــد أن هــذا ســيوصلها لكاتبــة وروائيــة 
عامليــة؟!" )ص:301(. ويف موضــع آخــر يتســاءل 
حســن املكتبــي: "مــاذا تريــد منــا ســمرة خاشــقجي 
أن نفعــل؟! ]..[ أعتقــد أن الروائيــة لدهيــا شــهوة 

الكتابــة")ص:115(.    
وقــد تزيــد حــدة التلقــي الســاخر يف قــراءات أخــرى، 
ومنهــا مثــاًل هــذا املقتطــف لنائلة ملفــون: " هــي ]رواية 
ــا الســذج  ــركان[ أقــرب إىل حكاي امــرأة عــىل فوهــة ب
ليــس أكثــر، إذ ال حيمــد مــن هــذا العمــل األديب غــر 
جــرأة الكاتبــة القتحــام عــامل الكاتبــة والتأليــف" 
)ص:525(. وأيًضــا هــذا النــص للميــاء باعشــن  
"أقــول لدينــا مثــل يقــول: "أعطنــي حظــا وارمنــي يف 
البحــر". وليــىل اجلهنــي لدهيــا قنطــار حــظ وال درهــم 

شــطارة"" )ص:500(. 
ويالحــظ أن النــاذج التــي حتيــز أصحاهبــا ضــد إبــداع 
ــت  ــن قلَّ ــًزا يف ح ــا )15(حتي ــغ جمموعه ــد بل ــرأة ق امل
ــت )13( ــا، فكان ــزت إليه ــي حتي ــواهد الت ــا الش عنه
ــر  ــة الذك ــواهد اآلنف ــز يف الش ــن كان التحي ــًزا. ولئ حتي
ــة  ــإن ثم ــض، ف ــريف نقي ــىل ط ــراء ع ــه الق ــف في يق
ــه  ــراءت في ــى ت ــراءات امللتق ــر يف ق ــر توات ــا آخ ملمًح
ــًدا  ــائية، وحتدي ــات النس ــد الرواي ــزة  ض ــح متحي مالم
مــن املبدعــات دون وجــود متلقــن أخــر حتيــزوا 
إليهــن. وجــاء هــذا امليــل عنهــن بصــورة غــر مبــارشة 
عــىل عكــس مــا جــاء يف هــذا املحــور الــذي كان 
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ــًرا.      ــا ظاه ــه رصحًي ــز في التحي

استدعاء إبداع الرجل بوصفه "أنموذًجا متفوًقا"  
شــغلت قضيــة كتابــة املــرأة نقاشــات عديــدة يف 
الفكــر  تشــكل  مــع  وخاصــة  احلديــث،  العــرص 
النســوي، ومــا ســبقه ومــا صاحبــه مــن تغــرات 
ــة  ــرأة. وبطبيع ــاة امل ــرى يف حي ــة ك ــة وثقافي اجتاعي
ــل  ــن الرج ــداع ب ــة واإلب ــوع الكتاب ــال كان موض احل
والثقافيــة  النقديــة  األدبيــات  يف  حــارًضا  واملــرأة 
القحطــاين،  2008م:17؛  املحلية)املهــوس، 
املبــدل،  73؛  الضامــن،2010م:  2009م:24؛ 

2017م:5(.  الغامــدي،  2015م:31؛ 
 وقــد رســخت الثقافــة الذكوريــة تفــوق أنمــوذج 
الرجــل املبــدع يف مقابــل املــرأة املبدعة)الغذامــي، 
2006م:26، 27(. وقــد جتــاوز األمر اإلبــداع األديب، 
إىل النقــد حيــث اســتمر تكريــس تلــك الثقافــة املتحيزة 
للرجــل بوصفــه األنمــوذج املثــايل واملعياري يف دراســة 

    .(James,1997,11)ــا ــة ونقده ــوص األدبي النص
وإذا مــا نظــر القــارئ إىل تلقــي مجاعة حــوار املخصص 
ــذه  ــتجالء ه ــتصحب اس ــرة تس ــائية نظ ــة النس للرواي
النظــرة املتحيــزة إىل الرجــل املبــدع، فإنــه ســيعثر عــىل 
ــه  ــل بوصف ــا الرج ــُتحر يف مجيعه ــة اس ــواهد دال ش
ــذا  ــرأة. وه ــداع امل ــه إب ــاس علي ــذي ُيق ــوذج ال األنم
االســتدعاء مــن املتلقــن جــيء بــه عــىل صــور خمتلفــة 
ــوق  ــة بتف ــة موازن ــف املبدع ــىل ضع ــا ع ــق هب للتعلي

ــة:  ــذه األمثل ــا يف ه ــل، ك الرج
" وجــدت نفــي أعــزل أمــام هــذه الروايــة 	 

متغطرســة]..[  فلغتهــا  رقيــب[،  يــا  ]مــرسى 
بــركات  ســليم  بلغــة  اللغــة  هــذه  وذكرتنــي 
يف )ســرة الصبــا( وبعــض أعالــه األخــرى، 
لكــن شــتان بــن لغــة الــرسد وهــذه اللغــة 
.)349 2007م:  االســتعراضية")النعمي، 

اهلل. عبيــد  ملحمــود  والــرأي 

فأظنهــا 	  الروايــة،  يف  الشــعر  اســتخدام  أمــا   "
أرادت]الروائيــة مهــا الفيصــل[ أن تعيدنــا إىل 
تقنيــة الــرسد يف عــرص االنحطــاط، لكنهــا مل 
ــاع  ــه ب ــاين كان ل ــال الغيط ــك]..[ مج ــح يف ذل تفل
يف نوعيــة هــذه الروايــة واســتخدامها لتقنيــة ألــف 
ــه  ــات، لكن ــد احلكاي ــرسد وتوال ــة يف ال ــة وليل ليل
وهــذا  وأضــاف")ص:654(.  ذلــك  يف  أبــدع 
القــول لذكــرى احلــاج حســن عــن روايــة "توبــة 

ــليى".  وس
إال 	  الروايــة(  " ومل أجــد يف احلــدث )أحــداث 

جمــرد أعــال مكــررة ومملــة]..[ لكــن عندمــا 
نقــرأ أعــااًل لكتــاب آخريــن كنجيــب حمفــوظ أو 
توفيــق يوســف عــواد إىل آخــره نجــد متعــة فنيــة 
ــراءة  ــة باغفار]ال ــا يف رواي ــا نجده ــة قل وفكري
املفقــودة[")ص:183(. والعبــارة لكامــل صالــح.

ــدّي 	  ــن ي ــت أن ب ــداء ختيل ــرأت اإله ــا ق " عندم
ــل  ــون اجلمي ــذا الل ــرب، ه ــن أدب احل ــة م رواي
اخلطــر مــن األدب الــذي حيمــل مضامــن عميقــة 
ــار  ــاء كب ــا أدب ــدع فيه ــدة أب ــة معق ــور درامي وص
مثــل تولســتوي وديكنــز وفتحــي إهلامــي وغرهم 
ليــرزوا لنــا كيــف تعصــف هــذه الكارثــة بحيــاة 
والــرأي   .)422 )ص:  ومصائرهــم"  البــرش 
ــاء". ــىل الس ــون ع ــة "عي ــن رواي ــامل ع ألرشف س

"احلــرب هــي مــادة خصبــة لكتابــة الروايــة، 	 
ــه يســتطيع  لكــن إذا وجــد الروائــي املوهــوب فإن
مــادة روائيــة جيــدة.  أن خيلــق مــن احلــرب 
ــب  ــك صاح ــم أرب ــي العظي ــر أن الروائ ــا أذك أن
)ليلــة لشــبونة( اســتخدم احلــرب كــادة أساســية 
وقــدم عمــاًل مــن أروع مــا قــرأت يف حيــايت هــو 
ــت  ــمها )األزرق..األزرق( كان ــرى اس ــة أخ رواي
مدهتا]هكــذا[ احلــرب. فاحلــرب يمكــن أن تنتــج 
ــة  ــااًل هش ــج أع ــن أن تنت ــة ويمك ــااًل عظيم أع
وضعيفــة")ص: 445(. والقــول لعبــده خــال 
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ــون عــىل الســاء"..   ــة "عي عــن رواي
ــل 	  ــس طوي ــة ذات نف ــىل رواي ــنحصل ع ــى س "مت

ــد  ــد عب ــا ملحم ــات قراءاتن ــرأ يف بداي ــا نق ــا كن ك
احلليــم عبــد اهلل أو إحســان عبــد القــدوس أو أمن 
ــن")ص  ــن الروائي ــم م ــراب وغره ــف غ يوس
ــا  ــة "آدم ي ــن رواي ــامل ع ــص ألرشف س 140(. الن

ــيدي".  س
" ثمــة مقارنــات إذا أردنــا أن نتحــدث عــن الســن، 	 

فنــداء مــع حممــد حســن علــوان يف روايــة )ســقف 
الكفايــة( يتقاربــان ســنيًا لكــن لــو أردنــا املقارنــة 
ــالث  ــت ث ــداء كتب ــة، ن ــا رواي ــابن كتب ــن ش ب
روايــات بينــا حممــد كتــب روايــة واحــدة اســتطاع 
مــن خــالل هــذه الروايــة يف ســن صغــر أن يقــدم 
ــال  ــده خ ــرأي لعب ــة")ص:582(. ال ــة مذهل رواي

ــة "مزامــر مــن ورق". عــن رواي
" هنــاك خطــاب ملتبــس يف الرواية]توبــة وســليى[ 	 

غــر واضــح إذا صــح التعبــر إذا قارنــا بينهــا وبن 
روايــة "ليــون األفريقــي" ألمــن معلــوف نالحــظ 
أن اخلطــاب واضــح")ص:639(. كامــل صالــح.

ــًا. 	  ــرص رص ــة ت ــرة هائل ــرد ذاك ــامل جم ــاء ع " رج
فليــس املهــم احلصــول عــىل املعرفــة، فقــد تكــون 
رجــاء عــامل قــرأت كتبــا مل يقرأهــا أحد، وإنــا املهم 
كيــف نــرسد املعرفــة وهــذا هــو الــيء األســايس 
يف الروايــة، مثال)مــدام بيفــاري( اســتخدم مؤلفهــا 
ــه  ــاب، لكن ــذا الكت ــف ه ــي يؤل ــاب لك 1500كت
عــرف كيــف حيــول هــذه املعرفــة اهلائلــة من قــراءة 
ألــف ومخســائة كتــاب إىل رسد")ص:363(. عــي 

الشــدوي. 
 وعــىل ســبيل اإلمجــال دارت األمثلــة الســابقة حــول: 
"اللغــة الروائيــة لــدى املــرأة الكاتبــة"، و"التعليــق عــىل 
ــرسد"،  ــات ال ــف تقني ــة يف توظي ــق الروائي ــدى توف م
و" مــدى توافــر املتعــة الفنيــة والفكريــة" وعمــق 
ــاف  ــة"، و" االتص ــادة الروائي ــودة امل ــن"، و"ج املضام

بالنفــس الطويــل"، و" التقــارب الســني مــع التفــاوت 
ــوح  ــة"، و" وض ــريف املوازن ــن ط ــداع ب ــودة اإلب يف ج

ــة.  ــد املعرف ــىل ترسي ــدرة ع ــاب"، و"الق اخلط
ولئــن تباينــت املحــاور اآلنفــة الذكــر فقــد اتفقــت عىل 
ــذى  ــوذج املحت ــّده األنم ــل، وع ــة الرج ــل كتاب تفضي
ــت  ــن الالف ــة. وم ــرأة الكاتب ــل امل ــن قب ــداع م يف اإلب
للنظــر أن النــاذج التســعة كلهــا ملتلقــن )رجــال( مــا 

ــة.   عــدا واحــًدا منهــا لقارئ

اخلامتة
حــاول البحــث حتليــل اجتاهــات التحيــز لــدى املتلقــي 
- بوجــه عــام- بغــض النظــر عــن كونــه ناقــًدا خمتًصــا 
ــل تلقــي مجاعــة حــوار  ــداع األديب أم ال. وقــد مّث باإلب
للروايــات النســائية الســعودية- مــن وجهــة نظــر 
الباحــث-  أنموذًجــا مالئــًا ملوضــوع البحــث ملــا 
ــة  ــة ومعرفي ــارب ثقافي ــون مش ــراء، يمثل ــن ق ــم م يض
ــارزة  ــز الب متعــددة. وقــد رصــد البحــث صــور التحي
ــة عــن  ــي جتلــت يف نفــي مســمى الرواي ــة الت يف املدون
ــى، والتحيــز يف مســتوى اللغــة  النــص األديب املتلقَّ
الواصفــة، ثــم القــراءات املوجهــة إىل الكاتبــات، 
ــداع الرجــل بوصفــه "أنموذًجــا  وانتهــاء باســتدعاء إب
متفوًقــا". وقــد توصــل البحــث إىل مجلــة مــن النتائــج 

ــي: ــا ي أبرزهــا م
ــل يف  	  ــائية متث ــات النس ــد الرواي ــز ض ــود حتي وج

ــى،  نفــي مســمى الروايــة عــن النــص األديب املتلقَّ
ــا  ــه أنموذًج ــل بوصف ــداع الرج ــتدعاء إب ويف اس

ــة. ــرأة املبدع ــا إزاء امل متفوًق
غلــب التحيــز ضــد الروايــات النســائية عــىل 	 

ــة، ويف  ــة الواصف ــتوى اللغ ــا يف مس ــز إليه التحي
القــراءات املوجهــة إىل الكاتبــات.  

اســتبد التحيــز ضــد الروايــات النســائية عــىل 	 
التحيــز إليهــا يف املدونــة املدروســة.

ــا 	  ــف عنه ــي كش ــز الت ــؤرشات التحي ــرز م ــن أب م
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البحــث: "اســتعال اللغــة الســاخرة"، و"التهكــم 
املوازنــات  و"  ومبدعيهــا"،  األدبيــة  باألعــال 
الغاضــة مــن قيمــة النصــوص الروائيــة"، و" 
األدبيــة"،  املبدعــات  قــدرات  يف  التشــكيك 
واألوصــاف الذاتيــة املبالــغ فيهــا )مدًحــا وقدًحــا( 
ــهاد  ــي أو استش ــل منطق ــا تعلي ــي ال يصحبه الت
التفضيــل  صيــغ  و"اســتخدام  دالــة،  بنــاذج 
واأللفــاظ الدالــة عــىل الرتتيــب واألولويــة يف 

التحيــز إىل الروائيــات أو مبدعاهتــا".
ــاركن 	  ــض املش ــي بع ــن وع ــة ع ــفت الدراس كش

إىل  حتيــز  بوجــود  امللتقــى،  يف  واملشــاركات 
ــة  ــراءات مجاع ــن، يف ق ــز ضده ــات وحتي الروائي
أن  إال  منهــم،  الوعــي  هــذا  وبرغــم  حــوار، 

بعضهــم وقــع يف التحيــز أيًضــا.
ــى  ــي ُتعن ــة الت ــات األدبي ــة الدراس ــإن قل ــا، ف وختاًم
ــب  ــاج األديب، تتطل ــز يف النت ــوع التحي ــل موض بتحلي
ــد مــن الدراســات يف هــذا املســار املعــريف  إجــراء مزي
ــة  ــة واملعرفي ــة التوجهــات الثقافي الــذي يســهم يف جتلي
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