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  ملخص

من خالل دراسة مذكرات الكاتبة المصریة نوال  ثنائیة الذكورة واألنوثةتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى دراسة نموذج تطبیقي آللیة تفكیك 

ائیات المیتافیزیقیة في الفلسفة الغربیة التي ھذه الدراسة على فلسفة التفكیك للثن وتقفالسعداوي المنشورة تحت عنوان "مذكرات طبیبة". 

حیث یمثل أحد طرفي الثنائیة ما ھو أصلي ومركزي، بینما یمثل الطرف اآلخر  Jacques Derridaعرضھا الفیلسوف الفرنسي جاك دریدا 

كن التفكیر خارج ھذه الثنائیات المراد اإلقامة داخل ھذه الثنائیات؛ إذ ال یم أوال:ما ھو فرعي وھامشي. وتتمثل ھذه اآللیة في ثالث مراحل: 

وقد لنظام الثنائیة التراتبیة.  محاید تقدیم بدیل ثالثا:: قلب التمركز في ھذه الثنائیات فیصبح ما ھو أصل فرعا وما ھو فرع أصال. . ثانیاتفكیكھا

باستخدام المنھج التحلیلّي،  الذاتیة "مذكرات طبیبة"نوال السعداوي في كتاب السیرة  نموذج الذي تقدمھعملت ھذه الورقة البحثیة على تحلیل ال

 ؛ الذكورة باعتبارھاینالذكورة واألنوثة التقلیدی يّ یقوم بصورة أساسیة على تفكیك مفھوم وَخلُصت إلى أن النموذج المقدم في ھذه المذكرات

في دوامة من التمركزات وقلب التمركزات  المذكراتل بطلة مثل العاطفة والجسد. إذ تدخی ھامشا واألنوثة باعتبارھا ،مثل العقل والفكرمركزا ی

  .ضمن ھذه الثنائیات إلى أن تقدم في النھایة نظام بدائل جدیداً لعالقة الذكورة باألنوثة نقیّا من فكرة الصراع والتراتب العنیف

 .، السیرة الذاتیةنوال السعداوي التفكیكیة، األدب النسوي، ،ةلنسویا :الكلمات المفتاحیة

Eril ve dişil dualizminin yapısökümü: “Bir Kadın Doktorun Notları” isimli 

otobiyografı üzerine bir çalışma 

Öz 

Bu makale, Mısırlı yazar Nawal Al-Saadawi'nin notlarının incelenerek, "Bir Kadın Doktorun 

Notları" başlığı altında yayınlanan, eril ve dişil dualizminde yapısöküm mekanizmasının uygulamalı 

bir modelini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, Fransız filozof Jacques Derrida tarafından 

ortaya atılan Batı felsefesinde, metafizik dualizmin yapısökümü üzerinde durmaktadır. Dualizmin 

bir tarafı orijinal ve merkezi olanı temsil ederken, diğer tarafı alt ve marjinal olanı temsil eder. Bu 

mekanizma üç aşamada temsil edilir: Birincisi: bu dualizmlerin içinde kalmaktır. Çünkü bu 

dualizmin dışında kalınması düşünülememekle birlikte istenilen şey yapısökümünün olmasıdır. 

İkincisi: Bu dualizmlerin merkezlerinin tersine çevrilmesi, fer‘in asıl olması; asılın da fer‘ olmasıdır. 

Üçüncüsü: Nötr bir dualizm sisteminin önerilmesi. Bu araştırma, Nawal Al-Saadawi'nin 

otobiyografisi olan "Bir Kadın Doktorun Notları" adlı kitabında sunulan modeli, analitik yöntem 

kullanarak analiz eteye çalışmaktadır. Bu notlarda sunulan modelin, geleneksel olarak erillik ve 

dişillik kavramlarının yapısökümüne dayandığı sonucuna varılmıştır. Merkezde erillik, akletmeyi ve 

düşünmeyi temsil eder, bir marjinal bir ifade olarak dişillik ise duygu ve bedeni temsil eder. Bu 

notların ana karakteri bu yapısökümü stratejisini uygulamakta; erillik ve dişillik açıasından yeni 

nötr bir dualizm alternatfini sunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Feminizm, feminist edebiyat, yapısöküm, Nawal As- Saadawi, otobiyografi 
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Deconstruction of the dualism of femininity and masculinity: a study in the 

autobiographical novel “A Doctor’s Diary” 

Abstract 

This study aspires to study an applied model for the mechanism of deconstruction of the dualism of 

femininity and masculinity by studying the Diaries of the Egyptian writer Nawal As- Saadawi that 

was published under the title of “A Doctor's Diary”. This study tackled the philosophy of 

deconstruction of the metaphysical binaries in the western philosophy that was presented by the 

French philosopher Jacques Derrida. One side of the binary what would be the central and the 

original while the other side would be marginal and secondary. This mechanism can be put into 

three stages. First, the residence in these binaries in which one can't think outside these binaries 

that are meant to be deconstructed. Second, the reversing of the centralism in these binaries to 

make what is central marginal and what is original secondary. Third, providing neutral alternative 

for the hierarchy system of the binaries. Also, this study aimed at analyzing the model that was 

represented by As- Saadawi in her autobiography “a Doctor's Diary” by using the analytical 

approach. This study has reached the conclusion that the model that was represented in these 

Diaries is basically established on the deconstruction of the traditional concepts of femininity and 

masculinity in which that masculinity is a center that represents the mind and the thoughts while 

femininity is a margin represents the body and the emotions. The heroine of the Diaries finds 

herself in a chaos of centralism and reversing of the centralism within these binaries until she 

provides at the end a new system of alternatives for a pure masculinity and femininity relationship 

away from the struggle and the violent hierarchy. 

Keywords: Feminism, feminist literature, deconstructionism, Nawal As- Saadawi, autobiography 

Summary 

Nawal As- Saadawi is considered as one of the most prominent feminists in the Arabic literature. Her 

Works are regarded as means of struggle for the woman cause. She found in literature a room to 

present, discuss and analyze her visions to change the status of the Arabic Women. Many of her 

literary works have been studied and tackled by scholars and critics but her autobiography which is a 

genre did not achieve the same concern that her other literary Works did like the novels and the short 

stories. The importance of the autobiography appears in the perspective of the researcher in which it 

represents the gist of her philosophy in the cause of woman because it tackles the topic of sexism 

against the woman and its many forms inside the family, the educational organizations and 

professions. She also discusses the issue of stereotyping the role of woman and man in society in which 

the woman is an emotional entity and a desired body for lust has that no ambitions but getting married 

and raising kids. On the other hand, the man is a thoughtful ambitious entity. In other words, the man 

is the center of society and the woman is the margin. That reader of the autobiography can notice that 

it doesn't only present this problem, but also Nawal As- Saadawi deconstructs its elements and reforms 

the femininity and masculinity in a fairer and more logical way and that is what made the scholar to 

study this autobiography from the perspective of the philosophy of the deconstruction. 

The questions of the study 

1. What is the philosophy of the deconstruction and how it plays a role in feminist movements? 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 0 . 1 9  ( H a z i r a n ) /  7 5 9  

Eril ve dişil dualizminin yapısökümü: “Bir Kadın Doktorun Notları” isimli otobiyografı üzerine bir çalışma / M. H. M. Abdul 
Qader (752-764. s.) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

2. How did Nawal As- Saadawi embody the binary deconstruction of masculinity and femininity in her 

autobiography “a Doctor’s Dairy”? 

The methodology of the research 

The study took an analytical approach to answer the questions of the study. The analysis was based on 

two points. First, studying the philosophy of deconstruction and its mechanics and the strategies to 

deconstruct the binary oppositions. It also studied the impact on feminist movements. Second, 

studying the autobiography in an analytical way and unrevealing its embodiments of the strategies of 

deconstruction on the binary of masculinity femininity and masculinity. That demanded dividing the 

study into two parts: the first tackles the philosophy of deconstruction and how it is applied on the 

cause of woman. The second tackles the autobiography by analyzing and reveal the mechanics of 

embodying the deconstruction of the binary of femininity and masculinity.  

The research results 

The study found out that the philosophy of deconstruction is based on the deconstruction of 

metaphysics of pure presence that revolves on binaries such as good and evil, reality and imagination, 

speech and writing, the mind and emotions, the soul and the body, the male and the female Etc. These 

binaries are connected in a hierarchical relation in which one side is the center and the other is a 

margin. 

Regarding the binary of woman and man, the philosophies and intellectual movements favored the 

man on the basis that he is rational, reasonable, a whole soul, independent and the maker of culture. 

On the other hand, the image of woman was presented as a margin of the center of the man and she is 

nothing but a body, emotions, a lustful entity, extension of nature and an incomplete man. 

The deconstruction is based on three strategies. First, the residence inside these binaries and includes 

declaring that the corruption of genuinity of what is considered genuine because the center wouldn’t 

be a center without the existence of the margin. Second, the reversing of the centralism in these 

binaries to make what is central marginal and what is original secondary. This process aims to spotting 

the falsity of the centralism and declaring the right of what was considered to be marginal. This is an 

indication that the first hierarchy is neither consistent nor definite. As for the third deconstructionist 

strategy, it is investigating this binary system that it is being deconstructed to reveal its incompetence 

and its contradiction to offer a system of alternatives. by this way, the old hierarchy collapses.  

As- Saadawi embedded the application of the strategies of deconstruction on the hierarchical binary, 

man and woman, in her autobiography “a Doctor's Diary” in which she practiced the residence inside 

this binary in its traditional status. Then, she reversed the centralism between her and man in each 

situation she feels marginalized. She offered in the end a new model for the binary of man and woman. 

The man is neither the center, the soul nor the mind and the woman is neither a margin, a body nor 

emotion. Actually, both of them are body, mind and emotions and there is neither a center nor a 

margin in their relation. They are perfectly equal. Also, the natural differences between them should be 

a way to Integration and enrichment, not to cause controlling and oppression. The autobiography also 

shows that the end of the struggle between man and woman and establishing a new base for their 

relation doesn't only serve the woman but also serves humanity as a whole.  
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This paper might open a new horizon to study the feminist literature by depending on philosophical 

standards. Moreover, it highlights a philosophical current with arguments that can be employed in 

feminist and sexist studies. 

  المقدمة

ألدبیة العربیة. وقد اتخذت الكاتبة من أعمالھا األدبیة، من روایات أبرز الوجوه النسویة في الساحة ا إحدى 2تُعتبر نوال السعداوي

أجل قضایا المرأة، حیث وجدت في األدب ساحة مالئمة لعرض  منومسرحیات وقصص قصیرة وسیرة ذاتیة، وسیلة للنضال 

حظیت أعمالھا األدبیة باھتمام  قضایاھا ومناقشتھا وتحلیلھا وتقدیم رؤاھا المتعلقة بمسعاھا التغییري لوضع المرأة العربیة. وقد
3الباحثین والنقّاد

لم تنل االھتمام الذي نالتھ مؤلفات نوال السعداوي األخرى كالروایة والقصة  - وھي فّن أدبيّ  –إال أن السیرة الذاتیة  .

ة فكر نوال السعداوي في في أنھا تمثل خالص - في نظر الباحث – 4القصیرة. وتبرز أھمیة السیرة الذاتیة المعنونة " مذكرات طبیبة"

العدیدة داخل األسرة وفي المؤسسات التعلیمیة وفي  اقضیة المرأة؛ ذلك أنھا تطرح مسألة التمییز الجندري ضد المرأة في تجلیاتھ

وتربیة إال الزواج  االعمل. وتناقش مسألة التنمیط لدور المرأة والرجل في المجتمع. فالمرأة كائٌن عاطفّي وجسدٌ مشتھى ال طموح لھ

األوالد، في حین إن الّرجل كائن مفكر عاقل ذو طموح. بعبارة أخرى فإن الرجل ھو مركز المجتمع وعنصره الفاعل في حین إن 

المرأة ھي ھامش على ھذا المركز أو فرع على ھذا األصل. والقارئ لھذه السیرة الذاتیة یلحظ أن السعداوي ال تكتفي بطرح ھذه 

عناصرھا وإعادة صیاغة مفاھیم الذكورة واألنوثة بصورة أكثر إنصافا ومنطقیة. وھذا ما دفع الباحث إلى  المشكلة بل تقوم بتفكیك

مت الدراسة إلى مبحثین اثنین: األّول یتناول الفلسفة التفك یكیة دراسة ھذه السیرة من منظور الفلسفة التفكیكیة. ولتحقیق ھذا المراد قُّسِ

یا المرأة، والثاني یتناول السیرة الذاتیة للكاتبة نوال السعداوي " مذكرات طبیبة" بالتحلیل لكشف وطریقة عملھا وتطبیقاتھا في قضا

  آلیات تجسیدھا لتفكیك ثنائیة الذكورة واألنوثة.

  الفلسفة التفكیكیة ودورھا في قضایا المرأة- ١

قتضي قبالً الحدیث عن حركة فلسفیة، من فلسفات ما ی "مذكرات طبیبة"إن دراسة التطبیق التفكیكي لثنائیة الرجل والمرأة في كتاب  

بعد الحداثة وھي الفلسفة التفكیكیة. وھي حركة تنوعت مجاالت نشاطھا في الفلسفة وعلم االجتماع والنقد األدبي والسیاسة وغیر ذلك. 

  ا. وقد استفادت الحركة النسویة كثیراً من فلسفة التفكیك التي وضعھا الفیلسوف الفرنسي جاك درید

التي تتمحور  Metaphysics of Pure Presenceمیتافیزیقیا الحضور الغربیة  ما یسمیھ دریدا، تقوم الفلسفة التفكیكیة على تفكیك،

مثل: الخیر والشر، هللا واإلنسان، الواقع والخیال، الكالم والكتابة، العقل والعاطفة،    Binary Oppositionsتراتبیة   حول ثنائیات

حیث اعتُبر الطرف األول مركزاً  عنیفة سد، الذكر واألنثى، وما شاكل. وترتبط ھذه الثنائیات مع بعضھا في عالقة تراتبیةالروح والج

 ً  . وفي نظر دریدا فإن ھذه الفروقات المشّكلة لھذا التراتب العنیف ھي فروقات مصطنعة عملت الثقافة5واعتُبر الطرف اآلخر ھامشا

على إعالء قیمة أحد الطرفین في الثنائیة على حساب  خرى تشترك مع الثقافة الغربیة في ھذا التنمیط)الغربیة (حتى الثقافات األ

على اإلعالء من شأن الرجل باعتباره  الذكوریة اآلخر. وفیما یتعلق بثنائیة الرجل والمرأة، فقد قامت الفلسفات واالتجاھات الفكریة

الً بذاتھ وصانعاً للثقافة في حین صورت المرأة على أنھا ھامش على مركز الرجل وھي جسد عاقالً ومفكراً وروحاً وكائناً كامالً مستق

  وعاطفة وكائن شھواني ورجل ناقص وامتداد للطبیعة. 

ففي الفكر الغربي، إجماالً، كانت األجساد تاریخیا منفصلة عن العقول، فالعقل میدان الرجال المخلوقات العاقلة، في حین إن األجساد 

. فنلحظ مثال أن أفالطون غیّب المرأة تماما عن محاوراتھ وكأّن ذلك یوحي بعدم أھلیتھا العقلیة للنقاش 6شأناً وھي مرتبطة بالنساء أقل

حیث عّرف المرأة بأنھا  Freud، وتابعھ في ذلك فروید 7الفلسفي. وقد عّرف أرسطو المرأة على أنھا ذكر مشّوه، فھي رجل ممسوخ

                                                             
الطب في جامعة  بشكل خاص. ولدت في كفر طلحة بمحافظة القلیوبیة، وتخرجت في كلیة المرأة ومدافعة عن حقوق اإلنسان وحقوق مصریة طبیبة وناقدة وكاتبة وروائیة )  -1931نوال السعداوي ( 2 

وتعرف السعداوي بغزارة إنتاجھا في مجاالت مختلفة كالطّب وعلم النفس وعلم  .، وحصلت على بكالوریوس الطب والجراحة وتخصصت في مجال األمراض الصدریة1954القاھرة في دیسمبر 
عدّة مؤسسات حقوقیة عالمیة وعملت محاضرة في أبرز المؤسسات األكادیمیة الغربیة.  وقد جّرت علیھا االجتماع والسیاسة إضافة إلى األدب النثري. وقد تولت العدید من المناصب اإلداریة في 

ازدراء )، وواجھت العدید من قضایا 1981-1918في عھد الرئیس أنور السادات ( تعّرضت للسجن سیاسیا الكثیر من التبعات. فقدطروحاتھا الجریئة، ال سیما في قضایا السیاسة والدین والجنس، 
  عینات.نسیة المصریة عنھا إضافة إلى وضعھا على قائمة االغتیال الخاّصة بالجماعة اإلسالمیة التي نشطت في مصر نھایة الثمانینات وبدایة التسجاألدیان ودعوات إسقاط ال

3  See: (ʿAfîf, 1980); (Tarabichi, 1984, 1987); (Beirut: Dâr At- Talîʿa, 1987). 
4  (As- Saadawi, 1985). 
5  (Derrida, 1970, pp. 247-265). 
6 (Kolmar, Bartkowski, 2009, p.82), 
7  (Aristotle, 1957, p. 123-124); See also:  (Freeland, 1998). 
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ى القضیب، فضالً عن أنھا كائن ھستیري أو لدیھا ھرمونات فرط النشاط. فالھستیریا كانت تعتبر مرضا رجل مخصّي یفتقر إل
8ویعني الّرحم Hesteraمشتقة من لفظ یوناني  Hysteriaمرتبطا بالنساء فقط، حتى إن لفظ الھستیریا 

.   

الفصل بین العقل والجسد، فكانت النساء نظریة  Descartesوقد تعمق ھذا الفصل في القرن السابع عشر حین وضع دیكارت 

. وقد ُكّرس ھذا 9مرتبطات بالطبیعة والجسد وظروف الحیاة الواقعیة في حین كان الرجال مرتبطین بالثقافة والعقل والفلسفة التجریدیة

ة كاإلنجاب ورعایة المفھوم عبر التاریخ وظل مستمراً حتى عصرنا الحالي؛ فالمھام الموكلة للمرأة ھي مھام ذات صلة بالطبیع

األطفال الذین یمثلون امتداداً للطبیعة فھم مخلوقات غیر عاقلة تشبھ الحیوانات في ھذا البعد، حتى إن بعض الطوائف الدینیة تقیم 

ً احتفالیة النتقال األطفال إلى مرحلة البلوغ والتكلیف الشرعي (الثقافة) فضال عن أنھم، أي النساء واألطفال، كانوا یع املون طقوسا

معاملة الممتلكات في الحروب حیث یتم اقتسامھم بین جنود الجیش المنتصر. وكذلك نجد أن حضور المرأة في مجال إنتاج الثقافة أقل 

من حضور الرجل ففي قطاع التعلیم مثالً، نجد أن معظم العامالت في الحضانات ومراحل ما قبل المدرسة، أي التعامل مع من 

. وتعدّ الفنون إحدى أبرز المیادین 10عة، إناثاً، في حین یقّل عدد أعضاء ھیئة التدریس اإلناث في التعلیم الجامعيیشكلون امتدادا للطبی

   .11الثقافیة التي تتجلى فیھا المركزیة الذكوري؛ حیث إن الفنون وخاصة البصریة منھا عادة ما تخاطب المتلقي الذكر

والمفكرین شرقا وغربا الذین اتسمت كتاباتھم بتكریس الفرق بین الرجل والمرأة بما وقد حشد الغذامي نماذج للعدید من الفالسفة  

 بأن التمركز حول القضیب  13تحدث دریدا في عدد من المقابالت الصحفیة والوثائقیةو .12یجعل الرجل مركزا والمرأة ھامشا لھ

Phallogocentrismفة ذكر منھم أفالطون وفروید والكانسمة مھیمنة على أعمال العدید من المفكرین والفالس كان Lacan  

  .Strauss-Léviولیفي شتراوس   Heideggerوھیدجر  Hegel ھیجلو Kantوكانط 

قراءة جینیولوجیة The Politics of Friendship14 وامتدّ ھذا التمركز حول الرجل إلى السیاسة أیضا، إذ یقدم دریدا في كتابھ 

ھي رابطة عادة ما تجمع بین الرجال وبشكل أقل تجمع الرجل بالمرأة ونادرا ما تجمع المرأة  لمفھوم الصداقة لیكشف أّن الصداقة

بالمرأة، والصداقة في صورتھا الفاضلة تأخذ معنى األخوة مجازیا، ومفھوم األخوة أو األخویة في نظر دریدا ھو الركیزة التي تقوم 

  علیھا النظم السیاسیة.

 قامت على أساس ما یسمى بالتمركز حول القضیب   ،والسیاسیةالفكریة الفلسفیة وأن النظم الثقافیة إن كل ما تقدم وغیره یشیر إلى 

Phallocentrismكما یسمیھ دریدا  أوPhallogocentrism  ّر حیث یختلف مسمى دریدا عن سابقھ بأنھ أكثر شمولیة؛ حیث إنھ یعب

كر في حین إن المسمى األول یشیر إلى الھیمنة الذكوریة على البنیة عن أن التمركز حول القضیب مھیمن على اللغة والخطاب والف
  . 15اللغویة فحسب

وتقوم فلسفة التفكیك على تفكیك ھذه الثنائیات التي ھي في نظر دریدا مصطنعة ویكون ذلك من خالل ثالث مراحل: المرحلة األولى 

ثنائیات المراد تفكیكھا ألن أي محاولة إلبطال مفھوم معین یعني ھي اإلقامة داخل ھذه الثنائیات إذ ال یمكن التفكیر خارج ھذه ال
16الوقوع في أسر المصطلحات التي یعتمد علیھا ذلك المفھوم

وتشمل ھذه المرحلة بیان فساد أصلیة ما ھو أصلي. إذ إن األصل ال  .

خیراً لوال وجود الشّر (الھامش)؛ فالضدّ  یكون أصالً إال لوجود الفرع أو الھامش أو اإلضافة فمثالً الخیر (مركز) ما كان لیكون

  بالضدّ یُعرف.

إذن فاألصل یرتبط بالھامش ارتباطاً وجودیاً ومن ثم فإن ما یسمى ھامشاً لیس سوى ھامش متوھم العتماد األصل المتوھم علیھ. وكذا 

متوّھم في ھذه الثنائیات لم یكن مركزاً إال عالقة الرجل بالمرأة، والعقل بالعاطفة والروح بالجسد والثقافة بالطبیعة فإن المركز ال

لوجود الھامش المتوّھم. وھذا یعني أنھ لیس ھناك أصل محض وأن األصل یبدأ بالتلوث أو االبتعاد عن أصلیتھ بمجّرد أن یتشكل 
أصل والدال ھو ، إذ ال یرى دریدا أن المدلول ھو 18ویتجلى ھذا األمر بوضوح في مناقشة دریدا لصلة الدال بالمدلول . 17كأصل

                                                             
8   (King, 1993, p. 3-90). 
9  (Kolmar, Bartkowski,p. 17). 
10  See: (Ortner, 1974, pp. 68-87; 1989; 1996). 
11  (Berger, 1972). 
12  (Al-Ghathami, 1997, pp. 15-57). 
13  (Derrida, September, 2000). 
14  (Derrida, 2005). 
15  https://wikidiff.com/phallogocentrism/phallocentrism 
16 (Selden, 1996, 130). 
17  (Derrida, Translator introduction, 1988, p. 30). 
18  See: (Derrida, 1973, p. 141; 1976, pp. 27-73). 
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إحالة، بل یرى أن المدلول ھو مدلول متوھم فالدال دائما یختلف ویبقى على على موعد مؤجل مع المدلول باستمرار. وھو ما یسمیھ 

  . فما ھو "أصل" لیس سوى أصل غیر تام وغیر مكتمل.Différanceدریدا االخ(ت)الف 

ت فیصبح ما ھو فرع أصالً وما ھو أصلي فرعاً. وتھدف ھذه العملیة إلى كشف أما المرحلة الثانیة فھي قلب التمركز في ھذه الثنائیا
19زیف التمركز األّول وبیان أھلیة ما اعتُبر ھامشاً ألن یكون أصالً. وھذا مؤشر على أن التراتبیة األولى غیر ثابتة وغیر حتمیة

.  

عتُبر سابقاً مركزاً وھامشاً یخلق مركزاً وھامشاً جدیدین. أي وال یمكن الوقوف بالتفكیك عند ھذه المرحلة، ألن قلب التراتب بین ما ا

سندخل عندھا في دوامة ال نھائیة من التمركز وقلب التمركز. لذا تكون الخطوة الثالثة في التفكیك ھي العمل داخل ھذا النظام الثنائي 
20احة بالعالقة التراتبیة القدیمةالذي یجري تفكیكھ للكشف عن عجزه وتناقضھ لفرض نظام بدائل أخرى ھكذا یتم اإلط

ونالحظ ھھنا . 

أن الغرض من التفكیك ھو اإلطاحة بالعالقة التراتبیة القائمة على مركزیة طرف وھامشیة طرف آخر، ولیس إلغاء الفروقات كلّھا 

الثنائیة ولكنھ في الوقت  بین الطرفین، بحیث یمكن أن یقوم أحدھما مقام اآلخر. إن كّل طرف مندغم في اآلخر ومعتِمد علیھ في ھذه

 نفسھ مختلف عنھ. 

وفي حالة الذكر واألنثى فإن نظام البدائل المطلوب لھذه التراتبیة العنیفة ھو إلغاء الفروقات المصطنعة التي تجعل الرجل مركزاً 

اء ال كعنصر یعمل على والمرأة ھامشاً فقط، ولیس إلغاء الفروقات الجوھریة بین الرجل والمرأة التي یجب أن توظف كعنصر إثر
. فضال عن أن التفكیك ال یسعى إللغاء 21 خلق تراتبیة عنیفة فھدف التفكیك ھو تجاوز الشيء بإبطالھ واالحتفاظ بأحسنھ في اإلنسیة

ي الثنائیات التراتبیة فھي ضروریة إلنتاج المعنى والقیمة لكن ھذا ال یلغي ضرورة نقدھا وتفكیكھا في كل تجلیاتھا وصورھا في أ
22خطاب

.  

البحثیة في المبحث التالي على تحلیل السیرة الذاتیة "مذكرات طبیبة" راصدة كیف تجلى تفكیك  الورقةواستنادا إلى ما تقدّم ستعمل 

  ثنائیة الذكورة واألنوثة استنادا إلى االستراتیجیات التفكیكیة الثالث.

  تحلیل السیرة الذاتیة "مذكرات طبیبة"- ٢

مھ نوال السعداوي في كتاب السیرة الذاتیة "مذكرات طبیبة"، یقوم بصورة أساسیة على تفكیك مفھوم الذكورة إن النموذج الذي تقد

وثة واألنوثة التقلیدي؛ الذكورة باعتبارھا تمثل العقل والفكر واألنوثة باعتبارھا تمثل العاطفة والجسد. الذكورة باعتبارھا مركزاً واألن

  على تفكیك ھذه الثنائیة وتقدیم بدیل لھا. المذكرات بطلة تعملباعتبارھا فرعاً. إذ 

تكتشف بطلة المذكرات منذ طفولتھا ما تعنیھ الذكورة واألنوثة تقلیدیاً، إنھا تعني أن یكون الذكر مركزاً واألنثى ھامشاً. وتلخص ھذا 
إنھا لیست مثل أخیھا الذي یتمتع . 23 "في قولھا: "لم یكن لكلمة بنت في نظري سوى معنى واحد... ھو أنني لست ولداً مثل أخي...

بامتیازات عدیدة ألنھ ذكر، فلھ الحق في قص شعره أو تركھ حراً وال یرتب سریره الذي یجب علیھا ھي أن ترتبھ، ولھ مطلق الحریة 

نھ ذكر. وھي ال في اللعب والقفز والتشقلب. وھو یأكل براحتھ دون التزام بالذوقیات ویأخذ قطعة لحم أكبر من قطعتھا كّل ھذا أل

  تتمتع بھذه االمتیازات ألنھا أنثى. كّل ھذا یدل على مركزیة الذكر وھامشیة األنثى. 

ومع بدء ظھور عالمات البلوغ على ھذه الفتاة تتعّزز ھامشیتھا األنثویة باعتبارھا جسداً، إذ إّن عالمات البلوغ في معظمھا ذات 

العالمات تستتبع أموراً أخرى تكّرس وجود الفتاة باعتبارھا جسداً، حیث ال یعود ارتباط بالجسد من حیض وبروز للنھدین، وھذه 

  الرجال ینظرون إلیھا باعتبارھا طفلة ولكن باعتبارھا جسداً مشتھى وطریدة للصیاد الذكر. 

ً بالعوامل التي  تكرس وجودھا األنثوي من ھنا تبدأ رحلة السعداوي في رفضھا لھامشیتھا باعتبارھا جسداً، فنجد أنھا تضیق ذرعا

الجسدي. إذ یكون لدیھا ردّ فعل عنیف على الحیض فتقول: "ألم یكن ھناك طریقة أخرى تنضج بھا البنات غیر ھذه الطریقة الملوثة؟ 

  .24أیمكن إلنسان أن یعیش أیاماً تحت سیطرة عضالتھ الالإرادیة؟ ال بد أن هللا یكره البنات فوصمھن جمیعاً بھذا العار..."

                                                             
19 (Derrida, Translator introduction, 1988, p. 29). 
20  (Derrida, Translator introduction, 1988, pp. 18-19). 
21  (Khezorloo, 2010, pp. 123-137). 
22  (Derrida, 1981, 42). 
23  (As- Saadawi, 1985, p. 5). 
24  (As- Saadawi, 1985, p. 8) 

 االقتباس یعبر عن رأي نوال السعداوي وال یعبر عن رأي الباحث مالحظة: .
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لدیھا ردّة الفعل ذاتھا تجاه ظھور نھدیھا الذي یكرس وجودھا باعتبارھا جسداً ال سیما ارتباط ھذین العضوین بأمور جنسیة.  ونجد

ھا وتتمنى لو كان بإمكانھا اجتثاثھما بسكین. وھي تقص شعرھا الطویل الذي یعدّ ملمحاً جسدیاً أنثویاً. إنھا تنفّذ حكم اإلعدام بحّق جسد

داً وھذا ما تحملھ عباراتھا التي تعلق بھا على ضرب أّمھا لھا حین قصت شعرھا قصیراً، إذ تقول: "كانت ید أمي فال یعود موجو

 25ترتطم بوجھي كأنما ھي ترتطم بصخرة من الغرانیت. كیف لم أبك؟ أنا التي كانت تبكیني الشخطة الواحدة أو الصفعة الخفیفة"

  .26إلعدام على جسدي فلم أعد أشعر لھ بوجود"وتعبر عن ذلك صراحة بقولھا: "نفذت قرار ا

ویظھر الملمح األول لقلب التمركز في ردّ فعلھا على البواب الذي حاول التحرش بھا، إذ نجدھا ترفض نظرتھ لھا باعتبارھا جسداً 

ع ابن عمھا حین حاول في الوقت نفسھ تقدّم الرجل في صورة كائن شھوانّي مرتبط بحاجاتھ الجسدیة، وھو ذات السلوك الذي سلكتھ م

  . 27تقبیلھا على الرغم من أنھا كانت ترغب في تقبیلھ

"خلقت لنفسي عالماً خاصا من صنع خیالي... جعلت  :ویبرز قلب التمركز ھذا من خالل عالمھا الخاص الذي خلقتھ لنفسھا، إذ تقول

المي على عرشي الرفیع، أرتب العرائس فوق من نفسي إلھة، وجعلت من الرجال مخلوقات عاجزة تقوم على خدمتي... جلست في ع

. ھنا یظھر قلب التمركز في صورة صارخة فھي آلھة أي روح والرجال خدم أغبیاء أي 28الكراسي وأضع الصبیان على األرض"

حملھ أیضاً أجساد دون عقل. إنھا تتمركز كامرأة باعتبارھا روحاً وعقالً مدبراً وتجعل الرجال أجساد مھمشین. وھذا المعنى ھو ما ت

  الداللة الرمزیة لوضع العرائس على الكراسي والصبیان على األرض. 

وتستمر نوال السعداوي في النفور من كل ما یكرسھا جسدا، وفي المقابل تولع بكل ما ینّصبھا عقالً. فھي تنفر من دنیا النساء 

سد). فتقول: "لم یكن ینّغص علّي حیاتي في وحدتي مع المحدودة بالطبخ والتنظیف التي تصادر عقل المرأة وتجعلھا محض خادمة (ج

خیالي وعرائسي سوى أمي... بأوامرھا الكثیرة التي ال تنتھي... أعمال البیت والطبخ... دنیا النساء القبیحة المحدودة التي تفوح منھا 
29رائحة الثوم والبصل"

ل معظم أصدقاء أبي.. وأسمع أبي وھو في المقابل كانت تسعد باعتراف أبیھا بذكائھا، فتقول: "كنت أقاب .

یحدّثھم عن تفوقي في المدرسة فأشعر بالفرحة وأحس أن أبي باعترافھ بذكائي ینتشلني من دنیا النساء الكئیبة التي تفوح منھا رائحة 

  .30البصل والزواج"

ھا، ترفض أن ترتدي الفستان الذي یبرز وتتابع السعداوي رفضھا لھامشیتھا باعتبارھا جسداً، فحین یتقدم أحد أصدقاء والدھا لخطبت

ھما قبل مقابلة ذلك الرجل، ویشتدّ رفضھا لھ ثصدرھا ألنھا ترفض أن تكون جسدا، ولذات السبب نجدھا ال تسّوي حاجبیھا بل وتنك

كزھا العقلي حین تلحظ أنھ مھتم بالنظر إلى جسدھا دون أن یصغي إلى حدیث والدھا عن تفوقھا الدراسي. وھي ھنا إذ تعلي من تمر

فإنھا تضع الرجل أسیراً لجسده وشھواتھ الجنسیة. إنھ قلب التمركز السابق، إذ تصبح المرأة عقالً والرجل جسداً. ویغدو العقل ھو 
"كرھت البیت ما عدا حجرة مكتبي وأحببت المدرسة ما عدا حصة التدبیر : العالم الحقیقي في نظر السعداوي ونلحظ ھذا في قولھا

وفي ھذه المرحلة التي تتمركز فیھا عقلیاً، فإنھا ترسم صورة كاریكاتوریة  .31أحببت أیام األسبوع ما عدا یوم الجمعة"المنزلي و
32للزوج تكرس وجوده باعتباره جسداً غارقاً في ملذاتھ

 .  

إلیھا باعتبارھا جسداً  وتتابع ھذه الفتاة تمركزھا العقلي باختیارھا الدراسة في كلیة الطب لتضع تحت رحمة عقلھا كّل من ینظر
"سأثبت ألمي أنني أكثر ذكاء من أخي ومن الرجل ومن كل الرجال... وأنني أستطیع أن أفعل كّل  :خاصة أمھا وأباھا وأخاھا إذ تقول

ما یفعلھ أبي وأكثر وأكثر... سأجعل أمي ترتجف من الخوف وتتطلع في ضراعة وخشوع.. وسأجعل أخي ینتفض أمامي من الھلع.. 

  .33جعل أبي ینظر إلّي في استجداء واسترحام..."وسأ

وفي مشرحة كلیة الطب تجد السعداوي مجدھا حین تضع الجسد رجالً وامرأة تحت رحمة عقلھا كطبیبة. وھا ھي تشن ھجوماً على 
"لم أتصور أن : ا. تقولالرجل الذي كان ینظر إلیھا باعتبارھا جسداً، فإذا بھا الیوم تنتقم منھ وقد غدا جسداً محضاً تحت تصرف عقلھ

الحیاة سوف تكذّب أمي بھذه السرعة... أو تنتقم لي من الرجل على ھذا النحو... ذلك الرجل الكئیب الذي نظر إلى نھدّي یوماً ولم یر 

                                                             
25 (As- Saadawi, 1985, p. 15).  
26(As- Saadawi, 1985, p. 23). 
27 (As- Saadawi, 1985, pp. 18-19). 
28 (As- Saadawi, 1985, p. 10). 
29 (As- Saadawi, 1985, p. 10). 
30 (As- Saadawi, 1985, p. 11). 
31 (As- Saadawi, 1985, pp. 16-17). 
32 (As- Saadawi, 1985, p. 9, 21). 
33  (As- Saadawi, 1985, pp. 21-22). 
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 :. وفي المقام نفسھ تھاجم المرأةَ التي ارتضت أن تكون محض جسد فتقول34من كیاني سواھما... ھأنذي أردّ سھامھ إلى صدره"

"قطعتا اللحم اللتان عذبتاني في طفولتي.. اللتان تحددان مستقبل البنات وتشغالن عقول الرجال وعیونھم... ھا ھما تستقران تحت 

  .35مشرطي یابستین مجعدتین كقطعتین من جلد األحذیة! ما أضحل مستقبل البنات! وما أتفھ ما یمأل قلوب الرجال وعیونھم"

جود عقلھا، فإن فزعھا من الموت لیس ألنھ موت الجسد إنما ألنھ موت العقل، فالموت یلغي كّل وإذا كان وجودھا الحقیقي ھو و

. وتستبدّ 36وجودھا وال یبقي غیر الجسد لذا نجدھا تقول: "ال، لن أموت وأصبح جثة كھذه الجثث الممدودة أمامي فوق المناضد"

  . 37عارفھا الطبیة التي تؤكد مركزیتھا العقلیةبالسعداوي نرجسیتھا العقلیة، فتفرد خمس صفحات تستعرض بھا م

إن الشوط الكبیر من التمركز العقلي الذي قطعتھ السعداوي والتھمیش الجسدي الذي سجنت بھ الرجل كان كفیالً بأن یثبت فساد 

نھایة المطاف إنھ وسیلة التقسیم السابق للذكورة واألنوثة، وبھذا یكون قلب التمركز السابق قد أدى وظیفتھ. لكن قلب التمركز لیس 

ولیس غایة. ویظھر أن تمركز جانب ما، ما ھو إال نتیجة لقمع جوانب أخرى. لقد قمعت السعداوي بتمركزھا العقلي جسدھا 

وعاطفتھا. وبما أن التمركز العقلي قد أدى وظیفتھ فقد بدأ یخبو وھجھ وبدأ یظھر علیھا ضیقھا بھذه األحادیة وبدأت العاطفة عندھا 

إلى جانب العقل بعد مرورھا بالعدید من المواقف المثیرة عاطفیاً في المستشفى في الفترة التي بدأ فیھا التمركز األحادّي العقلي  تنسل

  یفقد مركزیتھ لدیھا.

ل اإلنسان وشكلت والدة الطفل من جسد المرأة المیت تدشیناً لمرحلة جدیدة من انعدام المركزیة بین العقل والجسد فھذا الطفل الذي یمث

الحي العاقل المفكر مجازیاً یُولد من الجسد المیت. إن ھذا مؤشر على عدم وجود مركزیة لطرف على حساب طرف آخر ذكر/ أنثى 
"خرج الصراع الذي في أعماقي من نطاق الرجولة واألنوثة إلى نطاق  :عقل/ عاطفة، روح/ جسد. وتتوج ھذه المرحلة بقولھا

  .38اإلنسانیة جمعاء"

ن كبتھا لعاطفتھا وجسدھا یحتاجان إلى تعویض بعد ھذه الفترة من االنحباس، فإذا بھا تذھب في رحلة إلى الریف حیث البساطة إال أ

. 39والبعد عن تعقیدات حیاتھا العملیة، فتحتفي بعاطفتھا بل وتقدمھا على عقلھا إذ تقول: "أحسست أن العاطفة أكثر ذكاًء من العقل"
"وتنبھت.. ھا ھو جسدي الذي حكمت علیھ باإلعدام ... جسد المرأة األنثى الذي ذبحتھ ذبحاً عند قدمي إلھ  :لكما تحتفي بجسدھا فتقو

. إنھا تتمركز في العاطفة والجسد في مقابل العقل، لكنّھ ھا ھنا تمركز 40العلم والعقل... ھا ھو جسدي تدّب بھ الحیاة من جدید"

یتھ التعویض عن حرمان سابق دون إلغاء العقل فلیست ھذه إال إجازة من حیاتھا السابقة. اختیاري واعٍ ولیس مفروضاً إنھ تمركز غا

  وھو كذلك تمركز ال یجعلھا مھمشة ثانویة ألنھ یتم داخل ذاتھا ال في عالقتھا مع الرجل. 

م شدید بعد أن اكتفت عقلیاً فھا یدفعھا إلى إشباعھ بنھ الذي فرضتھ بطلة المذكرات على نفسھا، كما تبین أعاله، إن الحرمان العاطفي

ھي تقول: "فتحت ذراعي للحیاة وعانقت أمي، وألّول مّرة أحّس أنھا أّمي، وعانقت أبي وفھمت معنى بنوتي... وعانقت أخي وعرفت 

.. عن شعور األخّوة". إال أن ھذا الحرمان العاطفي ال یطفئھ إال رجل فتقول: "تلفت حولي أبحث عن شيء.. شيء ال زال ینقصني.

  .41أحد ال زال غائباً عني.. من ھو؟"

ھنا ترجع ھذه الفتاة إلى عالقتھا بالرجل فھل تخلت عن الصراع معھ وفق عالقة المركز والھامش أم ال؟ وھل ستنظر إلیھ باعتباره 

  جسداً أو عاطفة وھي عقل أم أنھا تخطت ھذه المرحلة؟

ً أن نظ رتھا إلیھ لم تكن نظرة الخصم لخصمھ، إذ تختفي، في حدیثھا عنھ، كل وتلتقي السعداوي بالشخص المطلوب. ویظھر جلیا

تعرفت السعداوي على ھذا الشخص وھذا ما یتضح من عرض الكاتبة لشخصیتھ. فقد  الصفات المنفرة التي كانت تصف بھا الرجال.

غیر تلك التي كانت لدیھا في السابق. فحین حین طلبھا إلنقاذ أمھ المریضة. وفي ھذا السیاق نلحظ أنھا قد امتلكت نظرة جدیدة للموت 

كانت تنفر من الجسد كانت تنفر من الموت الذي یحّول اإلنسان الحي إلى جسد محض كما تبین سابقاً. أما اآلن وقد خلصت إلى واقع 

دھا تُجیب ھذا الشاب جدید تعترف فیھ بأن اإلنسان مزیج من العقل والعاطفة والجسد والروح فإن نظرتھا إلى الموت تتغیّر، إذ نج

                                                             
34  (As- Saadawi, 1985, pp. 25). 
35  (As- Saadawi, 1985, p. 27). 
36  (As- Saadawi, 1985, p. 27). 
37  (As- Saadawi, 1985, pp. 28-32). 
38  (As- Saadawi, 1985, p. 39). 
39  (As- Saadawi, 1985, p. 43). 
40  (As- Saadawi, 1985, p. 44). 
41  (As- Saadawi, 1985, p. 51). 
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حین سألھا إن كانت حالة أمھ خطیرة أم ال بقولھا: "ال.. لیست خطیرة إنھا تموت فقط... لقد أدركتھا الشیخوخة ومن غیر الطبیعي أال 

  .42تموت"

إنما ینظر إلیھا باعتبارھا وبالعود إلى عالقتھا بذلك الشاب نجد أنھ ال ینظر إلیھا كما ینظر الرجل تقلیدیاً إلى المرأة باعتبارھا جسداً، و

: "إنھ لقب ساحر [طبیبة]. أحس وأنا أنادیك بالفخر... أنت أول طبیبة أعرفھا..."، 43إنساناً كامالً جسداً وعقالً وعاطفة فھو یقول لھا

رأة جمیلة". وھا ھو ویقول: "أنا فخور بعقلك". إّن الرجل ھنا یعترف بعقلھا، ویقول مغازالً: "لم أتصّور أن الطبیبة یمكن أن تكون ام

یصف جمالھا الجسدّي. وإضافة إلى ذلك فھو یعتبرھا مصدرا للعاطفة كأمھ تماما، إذ یقول: "بعد موتھا أحسست أن الدنیا فرغت. ثم 

 سكت لحظة وقال: ولكني وجدتك... فشعرت أن الدنیا امتألت من جدید". ویقدم تصوره الكامل لعالقتھ بالمرأة في قولھ: "أنا أرید من

  المرأة أن تكون شریكتي ولیست خادمتي".

كل ھذا یؤكد أن عالقتھا بالرجل لم تعد عالقة صراع وذلك ألن نظرتھ إلیھا تغیّرت إذ نجدھا تقول: "ھا ھو رجل یقول إن المرأة 

ن انتھاء الصراع . وتعبر ع44كالرجل لھا جسم ولھا عقل.. ھا ھو رجل یقول الكالم الذي تقولھ أعماقي منذ فتحت عیني على الحیاة"
"نفذت كلماتھ إلى أعماقي الثائرة فھدّأتھا ودخلت إلى قلبي الحائر فطمأنتھ.. وأحسست أن الصراع الذي كان  :السابق صراحة بقولھا

  .45بیني وبین الرجل یذوب حتى آخر قطرة فیھ"

ت تصف الرجال سابقاً، إنما ھو كائن وبناء على ھذا انعكست نظرتھا إلیھ فھو لیس مجّرد كائن أكول باحث عن ملذاتھ كما كان

  عاطفي، وفي ذات الوقت ھو متعلم. 

إال أن صراعھا الطویل مع الرجل لم یكن لتزول آثاره بھذه السھولة. إذ ال تزال تحتفظ ببقایا عداء مع الرجل تدفعھا نحو نزعة التفوق 

ؤكد لي قوتي ... لعل نظرة االحتیاج في عینیھ ترضي عقلي على الرجل وتھمیشھ إذ تقول: "... ولكنھ یرضي شیئاً فّي.. لعّل ضعفھ ی

  . 46الذي یصّر على التفوق"

ا غیر أن العالقة ال تبقى مع الرجل على ھذا النحو الحیادي نسبیاً. فھا ھو النظام الذكوري یبدأ بخطاب األنثى بلھجتھ القدیمة باعتبارھ

إذ تصور كیف أخذ المأذون یتعامل معھا وكأنھا غیر موجودة. وتتعزز المشكلة  ھامشاً ثانویاً. بدایة عند عقد قرانھا على ھذا الشاب،

. ھنا بدأت تحس أنھا تعود إلى  47…حین تقرأ العقد فتراه ال یختلف كثیراً عن عقود إیجار الشقق والدكاكین وقطع األرض الزراعیة

ھي تخسر وجودھا بھذا الزواج إذ أصبح الناس ینادونھا  المربع األول ھا ھو الرجل ینظر إلیھا باعتبارھا سلعة تباع وتشترى، وھا

باسم زوجھا وكأنھا تابعة لھ. إن ھذا ُكلّھ یعني أن تبدأ معركتھا من جدید. إنھا معركة التفكیك القدیمة الجدیدة لمفاھیم الذكورة 
"ال شيء أراه فیھ إال جثة  :ول واصفة إیاهواألنوثة. فإذا بھا تقلب التمركز مرة أخرى، فتنظر إلى الرجل باعتباره جسداً وعاطفة فتق

ھامدة كتلك التي رأیتھا في المشرحة ولكن إذا ما فتح عینیھ ونظر إلّي بنظرتھ الضعیفة المستجدیة التي تثیر أمومتي وتخمد أنوثتي 

  .48أشعر أنھ طفل صغیر ولدتھ من صلب كیاني في مكان وفي زمان ال أدري عنھما شیئاً"

ا حین تتغیر معاملة زوجھا لھا بعد الزواج، فإذا بإنسان جدید یظھر أمامھا ال یرى فیھا إال خادمة في البیت وتبلغ األزمة ذروتھ

متفرغة لزوجھا وبیتھا وإذا بھ یھاجم كیانھا العقلي فیسخط على عملھا كطبیبة بحجة أنھا تكشف على أجساد الرجال!! ویطالبھا بغلق 
  .49"كنت أرید أن أمتلكك" :عیادتھا ویقول لھا الحقیقة بصراحة 

كل ھذا یغیّر نظرتھا كلیّا إلیھ فیغدو كائناً ال عقل لھ، إنھ محض جسد، إذ تقول: "زوجي! ماذا تعني كلمة زوجي؟ ھذا الجسد السمیك 

المالءات.. الذي یحتل نصف السریر.. ھذا الفم الواسع الذي یأكل ویأكل ویأكل.. ھاتان القدمان المفلطحتان اللتان تلوثان الجوارب و

  .50ھذا األنف الغلیظ الذي یؤرقني طوال اللیل بالشخیر والصفیر.."

                                                             
42  (As- Saadawi, 1985, pp. 55-56). 
43  (As- Saadawi, 1985, pp. 59-63). 
44  (As- Saadawi, 1985, p. 60). 
45  (As- Saadawi, 1985, p. 61). 
46  (As- Saadawi, 1985, p. 62). 
47  (As- Saadawi, 1985, p. 66). 

عداوي تجاه الرجل أكثر من من المالحظ أن الشخصیات الثانویة كشخصیة "المأذون" ال تمثل نماذج سائدة بل ھي نماذج شاذة متفردة ربما كانت انعكاسا لنظرة نوال الس 
 كونھا انعكاسا لحقیقة واقعیة.

48  (As- Saadawi, 1985, p. 67). 
49  (As- Saadawi, 1985, p. 70). 
50  (As- Saadawi, 1985, p. 71). 
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ھا ھي نوال السعداوي تعود إلى معركتھا السابقة، إنھا تتجھ نحو تفكیك الذكورة واألنوثة من جدید. وھا ھي تعود لتضع نفسھا في 
الكراسي والعرائس وأنا طفلة صغیرة أصبح حقیقة  "عالمي الصغیر الذي كنت أبنیھ من :المركز وتضع الرجل في الھامش فتقول

  .51واقعة"

إن ھذا دلیل على أن قلب التمركز الذي تمارسھ السعداوي لیس إال وسیلة لتحقیق غایتھا في إلغاء التمركزات، إذ نلحظ أنھا ال تمارس 

و نتیجة طبیعیة لقوة الفعل نفسھ فالعالقة بین قلب التمركز إال حین توضع على ھامش مركز آخر. ھذا وإن كان ردّ فعلھا عنیفاً فإنما ھ

ھذه الثنائیات لیست عالقة حیادیة بل ھي فعل عنیف. وما یؤكد ھذا أنھا بعد أن انفصلت عن زوجھا وزالت عنھا تبعات الزواج 

أن العلم وحده غیر والطالق السلبیة وجدناھا تستعید توازنھا. فقد استمرت في ممارسة عملھا الطبي (عقل) وفي نفس الوقت آمنت ب

  كاٍف لحیاة مستقرة. فأخذت تبحث عن الرجل الذي یحقق لھا اإلشباع العاطفي. 

وترسم في مخیلتھا صورة للرجل المثالي الذي تبحث عنھ تقول: "أعرف نظرة عینیھ أعرف دفء أنفاسھ.. وأعرف أعماق عقلھ 

  الرجل الكامل، إنھ جسد وعقل وقلب.  . إنھا تقدم تصوراً مثالیاً عن الرجولة من خالل ھذا52وقلبھ..."

وتقدم السیرة الذاتیة دلیالً آخر على أن قلب التمركز ما ھو إال وسیلة دفاع یعبّر بھا الجانب المھمش عن رفضھ لھامشیتھ ویذیق 

اً سھالً فھي اآلخر مرارة أن یوضع على الھامش. فھا ھي السعداوي تلتقي بطبیب جراح في المستشفى یتعامل معھا باعتبارھا صید

ً وتحول خصمھا إلى كائن  مطلقة أي أكثر حریة جنسیاً. إنھ بھذا یختزل وجودھا في جسدھا. ھنا تلجأ السعداوي إلى التمركز عقلیا

حیواني شھوانّي، عن سبق إصرار وترصد. إذ تذھب إلى بیتھ من أجل االنتقام منھ. لتخوض معھ معركة الرجل والمرأة التي أعدّت 

مسبقاً. لقد ذھبت إلى بیتھ فظن أنھا جاءت ألجل الجنس، وحین سعى إلقامة عالقة معھا إذا بھا توجھ إلیھ الضربة القاضیة لھا العدّة 

فتترفع عن ذلك وتتركھ، لقد  أرادت أن تظھر أمامھ بمظھر اإلنسانة العاقلة الحّرة التي تسیطر على نفسھا وال تنقاد كالعمیاء وراء 
 :لتھ یتھاوى عن عرش إنسانیتھ وحّولتھ إلى كائن شھواني یلھث وراء غرائزه. إذ تقول معلقة على ذلكرغبات جسدھا، في حین جع

ى "ما ھذا ؟ لماذا ینھار الرجل ھكذا أمام رغبتھ؟ لماذا تتالشى إرادتھ بمجّرد أن یُغلق علیھ باب مع امرأة فیرتد حیواناً أعجم یمشي عل

قت النظر إلى أعماق عقلھ وقلبھ، فرأیت أعماقاً خاویة جائعة ورأیت عقالً ھزیالً.. وقلباً أربع.. .سلطت علیھ كشافي الكھربائي ودق

. ولم یكن غرضھا من ذلك أن تحطم ھذا الرجل فحسب، بل أن تحطم أفكاره النمطیة عن المرأة باعتبارھا جسداً شھوانیاً، 53مزیفاً.."
  .54ضع جسدھا لقلبھا وعقلھا""ھل یمكن أن یصدق أن ھناك امرأة تستطیع أن تخ :إذ تقول

وما أن انتھت السعداوي من معركتھا مع ھذا الرجل حتى بدأت تخوض معركة جدیدة مع المجتمع الذي ینظر بعین الشّك والریبة إلى 

ي أن تتمركز المرأة المطلقة. إن ردّة الفعل المتوقعة لنظرة المجتمع إلیھا كمطلّقة یظنون أنھ ال یوجد ما یمنعھا من تحقیق ملذاتھا، ھ

عقلیاً لتثبت لھ أنھا لیست جسداً یجري وراء شھواتھ إذ تقول: "سأخوض ھذه المعركة وسأحتمي بنفسي.. في ذاتي... في قوتي... في 

. إنھا تقتل جسدھا وعاطفتھا من جدید ال ألن المرأة في نظرھا، عقل مفكر فقط، وإنما ألن ھذا ما تتطلبھ ھذه 55علمي.. في نجاحي"

   المرحلة.

"لماذا ال تسیر األمور كما  :إن الصورة المثالیة للرجل والمرأة في نظرھا أن یكونا بشریبن كاملین متكافئین وھذا ما تصرح بھ بقولھا

ینبغي لھا أن تسیر؟ لماذا ال یكون ھناك إدراك وفھم للحقیقة وعدالة؟ لماذا ال تعترف األمھات بأن البنت كالولد؟ لماذا ال یعترف 

  .56المرأة ندّ وشریك؟ لماذا ال یعترف المجتمع بحق المرأة في ممارسة الحیاة الطبیعیة كعقل وجسم؟" الرجل بأن

وتترك السعداوي كل شيء في حیاتھا وتكّرس نفسھا لعملھا وعلمھا، وإذا بھا تحقّق النجاح تلو النجاح وإذا بھا تجعل من نفسھا مركزاً 

قول: "كّل مآسي المجتمع دخلت عیادتي.. كل نتائج التخفي والخداع استلقت أمامي على ومن ذلك المجتمع الذي ھّمشھا ھامشاً، إذ ت

  .57منضدة الكشف..."

وكما انتصرت على الطبیب الجراح في معركتھا معھ، فإنھا تنتصر على المجتمع ویعترف كل المحیطین بھا بنجاحھا ویتخلون عن 

  نظرتھم السابقة لھا. 

                                                             
51  (As- Saadawi, 1985, p. 73). 
52  (As- Saadawi, 1985, p. 75). 
53  (As- Saadawi, 1985, p. 81). 
54  (As- Saadawi, 1985, p. 82). 
55  (As- Saadawi, 1985, p. 84). 
56  (As- Saadawi, 1985, p. 84). 
57  (As- Saadawi, 1985, p. 86). 
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تمركز لیس ما تطلبھ السعداوي، إنھ ال یعدو أن یكون وسیلة لغایة ھي إیجاد العدالة والمساواة بین الرجل وكما ذُكر سابقاً، إن ھذا ال

والمرأة. لذا فإنھا ما إن تنتھي من معركتھا ھذه حتى تعود إلى توازنھا. وتعاود رحلة بحثھا عن الرجل المثالي الذي رسمت صورتھ 

ذا الرجل الذي یمثل معنى الذكورة المنصف والذي ال یھمش المرأة بل یقف إلى جانبھا في مخیلتھا، وتعثر في نھایة المطاف على ھ

مجّرد على قدم المساواة. إنھ ال ینظر إلیھا باعتبارھا جسداً فقط أو عقالً فقط، أو عاطفة فقط إنھ یراھا إنساناً كامالً وأن األنوثة لیست 
"أعتقد أن المرأة مھما بلغ جمال جسمھا فإنھا تفتقد األنوثة إذا كانت غبیة أو  :لمظھر شكلّي فقط وإنما ھي جوھر عقلّي أیضاً إذ یقو

. وفي المقابل تقدم ھي صورة للذكورة مكافئة لصورة األنوثة التي قدمھا ھذا الرجل فتقول: 58ضعیفة الشخصیة أو متصنّعة أو كاذبة"

  .59غبیاً أو ضعیف الشخصیة أو متصنّعاً أو كاذباً" "الرجل في رأیي یفقد الرجولة مھما بلغت كفاءتھ الجنسیة إذا كان

شاً ھا ھي النتیجة النھائیة للتفكیك، وھا ھو نظام البدائل الجدید لعالقة الرجل بالمرأة. لیس الرجل مركزاً وعقالً فقط ولیست المرأة ھام

ا إنھما یقفان على قدم المساواة، فال وجسداً وعاطفة فقط. إنھما كلیھما جسد وعقل وعاطفة. وما من مركز أو ھامش في عالقتھم

فروق بینھما یمكن أن تكون وسیلة لقھر طرف لحساب آخر. بل إن الفروق الطبیعیة بینھا ال بد أن تكون مدعاة للتكامل واإلثراء ال 

  للسیطرة واالضطھاد. 

مرأة فقط بل اإلنسانیة بأسرھا. وتقدم إن زوال ھذا الصراع بین الرجل والمرأة وتأسیس قاعدة جدیدة للعالقة بینھما ال یخدم ال

المذكرات ھذا المعنى رمزیاً وذلك حین یقف ھذا الرجل إلى جانب السعداوي یساعدھا في إنقاذ حیاة أحد المرضى، إنھا تجسید فعلي 

تبیع الصحة لآلخرین  لتكاُمل الرجل والمرأة. وھا نحن نجد السعداوي ترفض أن تقبض ثمناً إلنقاذ حیاة ذلك المریض، إذ إنھا تأبى أن

وأن تمأل جیوبھا من آالم المرضى. إن طاقتھا التي كانت تضیع في صراعھا مع الرجل تأخذ طریقاً جدیداً نحو اإلنسانیة وخدمتھا. 

  وھذا ھو المكسب األكبر للمجتمع بأسره الذي یحّصلھ من إنصاف المرأة وعدم التمییز ضدّھا لصالح الرجل.

  النتائج

قة عالقة الفلسفة التفكیكیة بالحركة النسویة في األدب متخذة من المفكرة والكاتبة النسویة نوال السعداوي نموذجا من ناقشت ھذه الور

ما ھي الفلسفة التفكیكیة وكیف لین اثنین؟ ؤتسا عن. وقد سعت الورقة البحثیة لإلجایة "مذكرات طبیبة"خالل كتاب السیرة الذاتیة 

  ؟ وكیف جسدت نوال السعداوي تفكیك ثنائیة الذكورة واالنوثة في سیرتھا الذاتیة " مذكرات طبیبة"؟لعبت دورا في الحركة النسویة

وقد اعتمدت الدراسة المنھجیة التحلیلیة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة. وتضمن التحلیل العمل على محورین اثنین األول: دراسة 

 السیرةكیك الثنائیات الضدیة، ودراسة نشاطھا في الحركة النسویة. والثاني: دراسة الفلسفة التفكیكیة وآلیات عملھا واستراتیجیاتھا لتف

الذاتیة "مذكرات طبیبة" دراسة تحلیلیة وكشف تجسیدھا الستراتیجیات التفكیك على ثنائیة الذكورة واألنوثة. وقد اقتضى ذلك تقسیم 

طریقة عملھا وتطبیقاتھا في قضایا المرأة، والثاني یتناول السیرة الذاتیة الدراسة إلى مبحثین اثنین: األّول یتناول الفلسفة التفكیكیة و

للكاتبة نوال السعداوي " مذكرات طبیبة" بالتحلیل لكشف آلیات تجسیدھا لتفكیك ثنائیة الذكورة واألنوثة. وقد خلُصت الدراسة إلى ما 

  یلي:

ي جاك دریدا على تفكیك میتافیزیقیا الحضور الغربیة التي تتمحور تقوم الفلسفة التفكیكیة كما یطرحھا منّظھرھا الفیلسوف الفرنس

حول ثنائیات مثل: الخیر والشر، الواقع والخیال، الكالم والكتابة، العقل والعاطفة، الروح والجسد، الذكر واألنثى، وما شاكل. وترتبط 

  واعتُبر الطرف اآلخر ھامشاً.ھذه الثنائیات مع بعضھا في عالقة تراتبیة حیث اعتُبر الطرف األول مركزاً 

وفیما یتعلق بثنائیة الرجل والمرأة، فقد قامت الفلسفات واالتجاھات الفكریة على اإلعالء من شأن الرجل باعتباره عاقالً ومفكراً 

ً للثقافة في حین صورت المرأة على أنھا ھامش على مركز الرجل وھي جسد ً كامالً مستقالً بذاتھ وصانعا ً وكائنا وعاطفة  وروحا

 وكائن شھواني ورجل ناقص وامتداد للطبیعة.

وتعتمد التفكیكیة ثالثة استراتیجیات: األولى ھي اإلقامة داخل ھذه الثنائیات وتشمل ھذه المرحلة بیان فساد أصلیة ما ھو أصلي. إذ إن 

لثانیة فھي قلب التمركز في ھذه الثنائیات األصل ال یكون أصالً إال لوجود الفرع أو الھامش أو اإلضافة. وأما استراتیجیة التفكیك ا

فیصبح ما ھو فرع أصالً وما ھو أصلي فرعاً. وتھدف ھذه العملیة إلى كشف زیف التمركز األّول وبیان أھلیة ما اعتُبر ھامشاً ألن 

ثة ھي العمل داخل ھذا النظام یكون أصالً. وھذا مؤشر على أن التراتبیة األولى غیر ثابتة وغیر حتمیة. وأما استراتیجیة التفكیك الثال

 الثنائي الذي یجري تفكیكھ للكشف عن عجزه وتناقضھ لفرض نظام بدائل أخرى ھكذا یتم اإلطاحة بالعالقة التراتبیة القدیمة.

                                                             
58  (As- Saadawi, 1985, p. 101). 
59  (As- Saadawi, 1985, p. 102). 
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ذكرات وقد جسدت نوال السعداوي تطبیق االستراتیجیات التفكیكیة على الثنائیة التراتبیة: الرجل/المرأة في كتاب السیرة الذاتیة "م

طبیبة". حیث مارست اإلقامة داخل ھذه الثنائیة في وضعھا التقلیدي، ثم عملت على قلب التمركز بینھا وبین الرجل في كل موقف 

لیس الرجل مركزاً وعقالً فقط ولیست المرأة ھامشاً وجسداً تشعر بھ بتھمیشھا، وقدمت بالنھایة نموذجا جدیدة لثنائیة الرجل والمرأة. ف

. إنھما كلیھما جسد وعقل وعاطفة. وما من مركز أو ھامش في عالقتھما إنھما یقفان على قدم المساواة، فال فروق بینھما وعاطفة فقط

یمكن أن تكون وسیلة لقھر طرف لحساب آخر. بل إن الفروق الطبیعیة بینھا ال بد أن تكون مدعاة للتكامل واإلثراء ال للسیطرة 

ّن زوال الصراع بین الرجل والمرأة وتأسیس قاعدة جدیدة للعالقة بینھما ال یخدم المرأة فقط بل أ وتكشف السیرة الذاتیة واالضطھاد.

  اإلنسانیة بأسرھا.

ولعّل ھذه الورقة البحثیة تفتح آفاقا جدیدة لدراسة األدب النسوي استنادا إلى مرجعیات فلسفیة. یضاف إلى ذلك أنھا تسلّط الضوء على 

 مكن توظیفھا في الدراسات النسویة والجندریة.تیار فلسفّي ذو طروحات ی
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