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 الممخص:

( مصطمح عاـ يدؿ في االصؿ عمى الحيادية كلكف نتيجة genderمصطمح الجندر )      
كانحطاط الداللة اصبح يعني التيميش. كىذا االمر تطمب مف البحث عف اكؿ  االستعماؿ المجتمعي

استعمؿ ليذا المصطمح ضمف النطاؽ المغكم مسبكقا بدراسة الكاقع االجتماعي لمتعرؼ عمى اسباب 
االنحطاط كغاياتيا. فبحثنا عف اىـ اسباب ثكرة النسكة الجندرية الثائرة عمى الكاقع االجتماعي كاسباب 

ف لمغة ككنيا احد اىـ االسباب في تيميش المرأة. تطرقت الدراسة الى اىـ التغيرات المغكية اتيامي
التي طرأت عمى كتب العيديف, كاالسباب , كالغايات . ماذا حققت لنا الثكرة عمى المصطمحات 

الت الذككرية كما الفائدة مف استبداليا بمصطمحات محايدة؟ في ىذا البحث اجبنا عمى كؿ ىذه التساؤ 
 كحققنا في التغيرات المغكية كاثبتنا اف االىداؼ ليست كما تبدك بالظاىر.

 الكممات المفتاحية: )نظرة تاريخية، مصطمح الجندر، استمعالتو، ترجمتو(.
A historical look at the term gender, its uses, and its 

translation into Arabic 
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Abstract : 

      The term “gender” is a general term that originally denotes neutrality, but 

as a result of societal use and deterioration of the connotation, it has come to 

mean marginalization. This required a search for the first use of this term 

within the linguistic scope, preceded by a study of the social reality to 
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identify the causes and objectives of degeneration. We searched for the most 

important reasons for the women's gender revolution revolting against social 

reality and the reasons for accusing them of language being one of the most 

important reasons for the marginalization of women. The study touched on 

the most important linguistic changes that occurred in the books of the two 

Covenants, the reasons, and the ends. What has the revolution achieved for us 

against masculine terms, and what is the point of replacing them with neutral 

terms? In this research, we answered all these questions, investigated the 

linguistic changes, and proved that the goals are not what they seem. 

Keywords: (historical view, the term gender, its uses, its translation)  

 اوال : مفهوم  مصطمح الجندر النوع                                                                     

 : العربي المعجم مفهوم الجندر في -1
يذكر الفارابي الفعؿ جندر  في ديكانو فيقكؿ: جندرت الكتاب: إذا كاف َدَرس       

ـَ حتَّى تتبيََّف كتابُتو . في المنجد تعريؼ (.ٖٙ٘/ٔ:  ٕٔٔٓ)الفارابي  فأمررُت عميو القم
 ذىابو. ك َصَقمو بالَجْندرةكتكضيح لمجندر ,  فػ الجندر : الثكب كنحكه: أعاَد ركنقُو بعد 

ىػ : ٖٗٛٔ)معمكؼ . الجندار جمع َجناِدرة : حرس االمير(ٓٗٔ/ٔ)مصطفى : 
ٔٓ٘). 

ككؿ ىذه المعاني في المغة العربية ال تمت لممعنى المتداكؿ لممصطمح في       
ف كاف ىذا يدؿ عمى شيء, فإنما يدؿ عمى اف المصطمح جندر  عصرنا الحديث. كا 

لعربية كال اصؿ لو في لغتنا كانما ىك دخيؿ بعيد عنيا غريب عمييا ليس مف الجذكر ا
 في معناه كداللتو االصطالحية كاالستعمالية.

 مفهوم الجندر في االصطالح -2

مفيكـ الجندر ليس بالحديث مف حيث الفحكل, كلكنو مفيكمان حديثان مف حيث       
المفظة, كالفحكل القديـ لمجندر غربي الجنسية كشرقي المالمح, فالفالسفة كعمماء 
االجتماع قد تحدثكا سابقان ضمف مفيكـ الجندر عف دكر كمكانة كؿ مف المرأة كالرجؿ 

كما ىك متكقع منيما في المجتمع تبعان لمثقافة السائدة. كصفاتيما, كنظرة المجتمع ليما, 
كتكجد آراء مختمفة مف النظريات الفمسفية التي نظرت الى المرأة عمى انيا مف الدرجة 
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الثانية في المجتمع بعد الرجؿ كليست مساكية لو, كاعتبرت السمات االنثكية أقؿ شأنان 
 . (ٕٗ-ٕٕ: ٜٕٓٓ(حكسكمف سمات الذككر

د مف االقرار باف االىتماـ بدراسة الجندر لـ تتبمكر بعد, كىك في خطكاتو كالب      
األكلى, فال غرك اف يتسـ باالضطراب إف كاف ذلؾ عمى مستكل المصطمحات أك 

, كذلؾ نتيجة لغياب دراسات حديثة جادة يبحث في (ٕٓ-٘ٔ: ٕٚٓٓقرامي ) المناىج
عمى مستكل المصطمحات  ىذا المصطمح, مما ادل الى ضبابية الرؤية كالى خمط

 .(ٕٓ-٘ٔ: ٕٚٓٓ)قرامي  كالتكجيات

تعرؼ منظمة الصحة العالمية الجندر عمى انو: المصطمح الذم يفيد استعمالو      
كصؼ الخصائص التي يحمميا الرجؿ كالمرأة كصفات مركبة اجتماعية , ال عالقة ليا 

 .(ٛ)السعداكم : باالختالفات العضكم

أف يككف لمتككيف البيكلكجي لمرجؿ كالمرأة أم عالقة بتككيف  ىذا التعريؼ ينفي      
الشخصية الحقيقية الجنسية لكالىما. أم اف لممجتمع التأثير الكبير كاالساسي في 
تككيف ماىية ىذا المخمكؽ الجنسية, سكاء رجؿ أك امرأة , فالمجتمع ىك الذم يحدد 

البيكلكجي ىك المحدد ألدكارىما.  الصفات كاالدكار االجتماعية لكؿ منيما كليس التككيف
لذلؾ فاليكية الجندرية ليست ثابتة بالكالدة بؿ تؤثر فييا العكامؿ النفسية كاالجتماعية, 
مما يؤدم الى تطكر دكر النكع كتغيره حسب الكسط االجتماعي مف ذكر الى انثى أك 

 ر الشكاذ.العكس أك استحداث انماط جديدة لألسرة بعيدا عف لفظ مذكر كمؤنث مثؿ اس

تدؿ عمى  تصنيؼ االسماء  genderيرل الدكتكر صمكئيؿ جكنسكف اف كممة        
)غمكفر ككابالف asex  بكصفيا مذكرة أك مؤنثة أك حيادية أك يمكف اف تعني جنس 

ىك ما يعمؿ بو في ىذا الزمف, بعد تكالي الحركات النسكية التي تنادم (. ك ٓٔ: ٕٛٔٓ
 Maggieي بيف الذككر كاالناث. كالدكتكرة ماجي ىـّ بالجندر بدؿ التمييز الجنس

Humm  تعريؼ الجندر باعتباره مجمكعة مف الخصائص كالسمككيات التي تشكمت
يصة عمى ثقافيان كيتـ إضفاؤىا عمى االناث كالذككر. كالنظرية النسكية المعاصرة حر 

. فالمعنى المتعارؼ عميو لمفيكـ الجندر (ٗٛ:  Hummٜٜٔٓ)ع التمييز بيف الجنس كالنك 
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النكع االجتماعي يتجمى في االدكار االجتماعية التي يتـ تشكيميا ثقافيان في إطار مجتمع 
ما كفرضيا تمقائيان عمى كؿ جنس بعينو, فيتكقع المجتمع بالتالي التزاـ كؿ فرد منو, تبعا 

ي اليكمبير عنيا في السمكؾ لجنسو, بتمؾ االدكار كما تحممو مف مشاعر كقيـ مع التع
 .(ٖ-ٕ)كماؿ :

لمداللة عمى حيادية النكع الجنسي البشرم,  genderاليكـ ُيستعمؿ المصطمح       
فيي تعني ذكر/ انثى كما عاد ُيستعمؿ كمرادؼ لمفعؿ الجنسي كما في عطيؿ. كاما 

 gender identityأك ىكية جنكسية  gender roleالمصطمحات حك دكر جنكسي 
في الكاقع مصطمحات حديثة تستعمؿ اليـك كفؽ الدالالت الحديثة. كترل الدكتكرة ىي 

 ٕٚٓٓ)قراميآماؿ قرامي  اف دراسة الجندر تعني البحث في كاقع الرجاؿ كالنساء معان 
, كىذا تأكيد الى اف الجندر تعني الرجؿ كالمرأة معان اك منفصميف بدكف تمييز (ٗٔ:

 جنسي بيكلكجي بينيما.

تعني الحيادية فيي ال تعني المذكر كحده كال المؤنث كحده  genderمة جندر كم      
 كتعني كممة الجندر بالالتينية النكع.  humanاك االنساف  sexكانما تعني  الجنس 

كالنكع يحدد اجتماعيا, ام انو مفيكـ يحدده المجتمع يقصد بو: تحديد االدكار       
منظكمة المجتمع الثقافية, كاالجتماعية,  االجتماعية لمجنسيف, كالذم يتـ حسب

... ككممة الجنس, تعني الفركقات  (٘ٓٔ: ٕٕٓٓ)ابك بكر كشكرم  كالسياسية
ة)ابك قات الجسدية كالكظيفية البيكلكجيالفسيكلكجية بيف المرأة كالرجؿ كالمتمثمة في الفرك 

 .(ٙٓٔ: ٕٕٓٓبكر كشكرم 

 gender –استعانت النسكة الثائرات عمى الييمنة الذككرية بيذه المفردة نكع       
الف جزء مف الكممة ىك  humanلمتخمص مف التمييز الجنسي. كبعد رفضيف لكممة 

man  كتعني رجؿ, كرفضف كممةwoman  الف جزء منيا كممةman  ,رجؿ ايضا
 كدليؿ التبعية. كىذا برأييف ىيمنة كسمطة ذككرية حتى بالمسميات 
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ىذا المعنى اختمؼ في الدراسات الحديثة فمـ يعد يعني الحيادية كعدـ التمييز, بؿ       
اصبح يعني الالحيادية كالقدرة السمطكية لمذككر كالتيميش االنثكم, فقد انتقمت كممة 

gender جراء مؤثرات اجتماعية تتسـ ر مف الحيادية بمعنى الجنس, الى الالحيادية ,
 . (ٕٕ: ٕٛٔٓج )عطا اهللالجندر الذكرم عمى كسائؿ االنتا منةبيي

كممتاف مترادفتاف يحمالف معنى الحيادية, فكؿ  sexكالجنس  genderالنكع       
منيما تعني الجنس اك النكع البشرم الذم يمثمو الذكر كاالنثى اك الرجؿ كالمرأة. كلكف 

, قد انحرؼ معناىا gender ما حدث اف  المعنى الداللي لكممة جندر اك النكع
االستعمالي في الدراسات الحديثة عف معناىا الحقيقي. كاصبحت تشمؿ الحالة 

 ف )عطا اهللمعي sexاالجتماعية اك الكضع االجتماعي المترتب عمى االنتماء الى نكع 
ٕٓٔٛ :ٕٖ). 

نة كما سبؽ أدل الى انتقاؿ المعنى كالتركيز عمى اف قضية الجندرة ىي الجنس      
عمى صعيد المغة, كمف خالؿ استعماؿ ىذا المصطمح الجندرم بدأ التمييز بيف 
الجنسيف, كتحكؿ المعنى الحيادم الى معنى تمييزم يعمف ىيمنة الجنس الذككرم عمى 

 الجنس االنثكم بتأثير عكارض كممارسات اجتماعية.

 gender ثانيا : أول استعمال لمصطمح الجندر  

ال أحد يعرؼ بالضبط متى تـ استعماؿ مصطمح الجندر لمداللة عمى النكع مضافا      
في معناه االصمي ىك النكع كىي كممة التينية  gender اليو الجكانب االجتماعية فالػ 

 االصؿ ال تمييز في داللتيا بيف الذكر كاالنثى.

ت التي تيدؼ الى تحرير لـ يكف ىناؾ ما يسمى بػ  الجندر لمحركات كال النظريا      
المرأة مف الييمنة الذككرية كحصكليا عمى استقالليا التاـ في مجتمع سادت فيو الذككرة 

 كتخطت الحدكد عمى االنكثة حتى اصبحت االنكثة عيب ال مزية.

فقد ظيرت دعكة لمتخمص مف السيطرة الذككرية المبالغ فييا عمى المرأة في حركة       
االنعتاؽ مف العبكدية, في اكاخر القرف الثامف عشر, ثـ   Emancipationتسمى 
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تحرير المرأة, كبعدىا الدعكة التي دعت  Women's Liberationحركة أخرل كىي : 
الى تحرير المرأة نفسيا كاجتماعيا كسياسيان كاقتصاديان. كالتي تحمؿ اسـ المساكاة بيف 

 Nationalة لمنساء ـ ُأسست المنظمة الكطنيٜٙٙٔالرجؿ كالمرأة, كفي عاـ 
Organization for Women عمر(ٜٜٔٙ :ٖٔ.) 

نالحظ جميع ىذه الحركات كالدعكات كغيرىا لـ يكف مف ضمنيا ما كانت تحمؿ      
اسـ الجندر كال النكع كال الجنكسة بؿ جميعيا مسميات تناسب مكضكعيا كىك تحرير 

 المرأة اجتماعيان.

كعمى الرغـ مف اف المصطمح سبؽ كاف استخدـ في الخمسينيات مف ىذا القرف       
إال أف معناه كاف مختمفا تماما عما ىك عميو االف, ففي كتاب أليكس ككمفكرت السمكؾ 
الجنسي في المجتمع ال يظير ىذا المصطمح في الطبعة األكلى مف الكتاب, كلكف في 

في الطبعة المنقحة  genderامان يظير المصطمح الطبعة الثانية كبعد ثالثة عشر ع
لمكتاب نفسو يظير المصطمح في االضافة الجديدة لممؤلؼ الى عنكاف الكتاب في 

 .(ٕٕ: ٕٛٔٓ غمكفر ك كابالفـ )ٖٜٙٔصرة   لألدكار الجندرية عاـ مناقشة مخت

ليس بالمصطمح الجديد في االستعماؿ,  genderكىذا المصطمح كاقصد بو       
نو جديد في معناه. ففي مسرحية عطيؿ  لشكسبير نجد ىذا المصطمح مكجكد في كلك

, فاف الفعؿ  يعني : ينتج,  genderعباراتو كلكف بمعاني تختمؼ عما يستعمؿ ليا اليـك
ينجب , يمد , يجامع, كما في مسرحية عطيؿ لشكسبير:  حكض تتناسؿ فيو العالجـ 

 (.ٓٔ: ٕٛٔٓ غمكفر ك كابالف) "الضفادع" الفاسدة

الى جنكسة ىك في  genderكربما ما نطمؽ عميو الجنكسة , أك ترجمة الكممة       
حقيقتو يعكد الى اصؿ استعماالتيا القديمة التي الزالت ايحاءاتيا الداللية تمقي بضالليا 

 عمى الفكر الحديث.
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ـ كتـ فييا التأثير ٜٜٗٔكاف عاـ  genderكلكف اكؿ ظيكر رسمي لممصطمح       
مف الكتاب المقدس كاستبداليا  man ةمف قبؿ الحركات النسكية لرفع كممى الكنيسة عم

 يتساكل النكعاف في الحقكؽ كالكاجبات.ل, امرأةالتي تعني رجؿ/  genderبكممة 

تعني الثكرة عمى المغة  genderمف ىذا المنطمؽ كبعد اف كانت الجندر       
عمى الثكرات النسكية  genderكتغييرىا, اصبح ىناؾ تعميـ في الداللة فطغى مصطمح 

 جميعا حتى كلدت النظرية الجندرم االجتماعية.

االختالؼ في الثقافة العربية ))كالدكتكرة آماؿ قرامي في كتابيا المكسكـ       
تيا عمى مصطمح الجندر فتظير معاني تمقي بضالؿ ثقاف ((االسالمية دراسة جندرية

المصطمح المختمفة الناتجة عف التعميـ في الداللة كالمتطكرة مف اختالؼ االدكار 
الجندرية التي مرت عمى الرجاؿ كالنساء فأعطت معاف مختمفة منيا القديـ الميمؿ 

 .genderكمنيا الجديد الذم يعمؿ بو االف لمداللة عمى ماىية المصطمح 

آماؿ قرامي: يمكف القكؿ اف دراسة الجندر التي تعني البحث في كاقع الرجاؿ  تقكؿ     
كالنساء معان, مثمت مطمبان رئيسيان مف بيف مطالب الباحثات النسكيات, فقد ألححف عمى 
ضركرة االعتماد عمى الجندر كاعتباره مف ضمف ادكات التحميؿ االساسية لمقاربة جميع 

... غير اف جيكد (ٗٔ: ٜٜٙٔ)عمر  يكمية بالغة الشأفالقضايا كالسيما انو اداة مف
العمماء كىـ اصحاب الثقافة العالمية, في سبيؿ تثبيت المسافات بيف الجنيف لـ ُتجِد, إذ 
لـ يخؿ مجتمع في ام عصر مف العصكر مف كجكد فئات تخرؽ النظاـ الجندرم , فمـ 

فعاؿ كاالقكاؿ كطريقة عرض تكتؼ المرأة بالتشبو بالرجؿ في المباس, بؿ حاكتو في اال
 .(ٙٔٗ :ٕٚٓٓقرامي )الجسد

تحدثت قرامي عف عالقة المسنة بزكجيا مطكالن كعف استبداليا بالجارية الغانية       
الغضة الطرية, ككيؼ اف المسنة تعزؼ عف الغنج كالدالؿ كال تطمب حقيا في الجنس 

ؼ باختيارىا اـ انيا تجبر بسبب ما جرل عمييا, كالرجؿ  لـ يتساءؿ البتة ىؿ انيا تعز 
بتيا نتيجة الجندرة التي خضعت عمى التكقؼ عف القياـ بكؿ ما مف شأنو اف يكحي برغ

 .(ٕٗٛ :ٕٚٓٓقرامي)ا لي
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 -ككؿ ىذه النصكص كغيرىا تدؿ عمى اف معنى الجندر عند قرامي ىك التيميش      
كمعاممتيا بمستكل ادنى مف حقيا بعيدان عف اعطائيا حقكقيا أك  –تيميش دكر المرأة 

النظر ليا بأنيا ممكف اف تككف ليا قيمة احترامية اجتماعية مميزة بؿ مجرد تابع ال 
 غير.

 Gender Identity ثالثا : الهوية الجندرية

: أف اليكية  Gender Identityتعرؼ المكسكعة البريطانية اليكية الجندرية          
, كفؽ : (ٕٗٓٓ)الكردستاني كحممي الجندرية ىي شعكر االنساف بنفسو كذكٍر أك أنثى

كىذا  قية بيكلكجية حتمية,تعريؼ المكسكعة البريطانية فالجندر ىنا ىك شعكر كليس حقي
مرتبط بعكامؿ اجتماعية كبيئية كنفسية ال عالقة ليا أحيانا بالصفات التككينية, الشعكر 

فالرجؿ كالمرأة يعرفاف جنسييما بانيما ذكر أك انثى بحسب الشعكر الخاص, فقد يتكافؽ 
الشعكر بالذككرة أك االنكثة مع الصفات البيكلكجية , كقد ال يتكافؽ. إذف ق شعكر 

كليست ثابتة بالكالدة بؿ تؤثر فييا العكامؿ النفسية  االنساف بنفسو كذر اك انثى,
كاالجتماعية بتشكيؿ نكاة اليكية الجندرية, كىي تتغير كتتكسع بتأثير العكامؿ 

 Gender Relationshipاالجتماعية كمما نما الطفؿ, لتظير عالقة النكع االجتماعي 
ة كسياسية التي تحكميا عكامؿ كثيرة كمختمفة اقتصادية كاجتماعية كثقافي

. كىذا معناه اف الجسد ال يتأنث لمجرد أف صاحبتو (ٕٛ: ٕٛٔٓ)الفاضمي كبيئية
امرأة. كالثقافة تؤكد أف ليس كؿ النساء اناثان. كما اف المرأة ليست في حالة أنكثة دائمة. 

أك  –كليس التأنيث في نظر الثقافة الفحكلية إال مجمكعة مف القيـ الجسدية الصافية 
 .(ٕ٘: ٜٜٛٔا )الغذامي ييحصرىا الثقافة في صفات كحدكد متعارؼ عمت –المصفاة 

ستكلر بيف الجنس كالجنكسة في كتابو المكسـك  –فصؿ المحمؿ النفساني ركبرت ج     
ـ.كميز بيف الدكر الجنكسي ٜٛٙٔالجنس كالجنكسة: حكؿ تطكر الذككرة كاالنكثة 

حياتو البرانية قد تككف كانية ك كاليكية الجنكسية, فيك يشير الى اف حياة المرء الج
 .(ٖٕ:ٕٛٔٓف )غمكفر ككابالفمتناقضتي
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كىذا دليؿ عمى ايمانو بالتمييز الجنسي كفؽ الفركؽ البيكلكجية, مشيران الى اىمية       
الكضع النفسي كالشعكر كاالدراؾ لمطبيعة الجنسية, بأف قاؿ: الجكانب البرانية كيقصد 

لذم يتعامؿ مع الناس كيتعامؿ معو الناس كفؽ بيا الشكؿ الخارجي البيكلكجي كا
ظاىره. كأما جكانبو الجكانية فيقصد بيا كضعو النفسي كالشعكرم كميكلو الجنسية التي 
عمى حد تعبير ستكلر أنيا يمكف اف تككف متناقضتيف, كىذا التناقض اشارة الى 

 االنحراؼ الجنسي كالذم يعتبره البعض شيء طبيعي.

كترل ىذا كاضح   genderترمي بضالليا عمى مصطمح الجندر   ىذه االشارات      
جدان في تعريؼ ستكلر الى اليكية الجنكسية فيقؿ: تبدأ اليكية الجنكسية بالمعرفة 
كاالدراؾ سكاءن الكاعي أك الالكاعي, اف المرء ينتمي الى جنس كاحد كليس الى االخر, 

أعقد بكثي, بحيث أنو عمى سبيؿ كمع أنو عندما يتطكر المرء تصبح اليكية الجنكسية 
تأنث أك حتى المثاؿ قد يحس المرء نفسو ليس كذكر فقط بؿ كانساف مذكر أك رجؿ م

 .(ٕٗ: ٕٛٔٓة )غمكفر ككابالف كرجؿ يتكىـ أنو امرأ

كلك ترجمنا قكؿ ستكلر: يتكىـ انو امرأة لرأينا انو يركز عمى مسالة الجنس       
البيكلكجي كيؤكد اف ىكية االنساف الحقيقية تعتمد عمى نكعو الجنسي, كاف الكضع 
النفسي المغاير كالمناقض لمكاقع البيكلكجي ما ىك إال كىـ, كيعزز ىذا التكىـ قكلو 

متأنث كىذا التعبير الكاضح الداللة يرفض مف خاللو أف السابؽ لمتكىـ كىك يقكؿ: رجؿ 
يككف االنساف قد ُخمؽ محايدا كأف المجتمع ىك الذم يحدد جنس النكع . كالتأنيث ىنا 

ادان يصبح مفيكما ثقافيان كليس صفة طبيعية, بؿ إف الثقافة تدفع بالتأنيث دفعان مض
 .(ٖ٘: ٜٜٛٔة )الغذامي كمناقضان لمشركط الطبيعي

أك ما يعرؼ  -gender dysphonia –كيؤكد ستكلر عمى مسالة قمؽ الجنكسة       
باضطراب اليكية الجنكسية, كالذم يعرؼ بأنو :  القمؽ الدائـ لدل المرء مف الجنس 

س )غمكفر ئمة في الدكر الجنكسي لذلؾ الجنالمحدد لو أك احساس بعدـ المال
 .(ٕ٘:ٕٛٔٓككابالف
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كيف كفييا تعريؼ لمجندر كىي تحاكؿ اف تفرض الجندر كلك نظرنا الى كثيقة ب       
gender  بدال مفsex  فالكثيقة  كىي في حقيقتيا تمثؿ مخططا تحاكؿ فرض .

أما النكع  –كالتي تشير الى الذكر كاالنثى  sexبدال مف كممة  genderمصطمح النكع 
اف  فمعناه رفض حقيقة اف الكضع البيكلكجي ىك المصير لكؿ فرد كرفض حقيقة

كانما االختالؼ ناتج عف التنشئة  -اختالؼ الذكر كاالنثى ىك مف صنع اهلل عز كجؿ
 .(ٖ٘: ٜٕٓٓؿ )حكسك ة كالبيئية التي يتحكـ فييا الرجاالجتماعية كاالسري

كمف ابشع الممارسات الجندرية التي تؤثر عمى ىكية المرأة انو ينظر لممرأة       
محدد مف الجسد, كما تكضع لألنكثة حدكد بانتقاص, فيتـ حصر االنكثة في جزء 

زمنية, كىي الفترة المحصكرة ما بيف سف البمكغ الطبيعي الى ما قبؿ الكيكلة, كىذا ما 
يضيؽ زمف االنكثة في حدكد بضع عشرة سنة. كما اف ليس كؿ ما في جسد االنثى 

العقؿ مطمكب كبعضو ال يعد مف صفات االنثى, بؿ يعد مضادان كمناٍؼ لألنكثة. مثؿ 
يي عالمات ذككرية كالمساف كالعضمية الجسدية الرامزة لمقكة, كىذه كميا إف كجدت ف

 .(ٜٜ: ٜٜٛٔى )الغذامي تظير عمى االنث

عمى  genderكؿ ىذه االسقاطات الجنسية تمقي بضالليا عمى المصطمح جندر       
المعاني  انو مصطمح يشير الى التمييز الجنسي أك يحمؿ بيف طيات حركفو كابجدياتو

الجنسية كاشاراتيا التمييزية ميما كاف نكع االشارة كرغـ اختالؼ الدالالت يف العمماء 
كمستعممي ىذا المصطمح, كجميع ىذه الدالالت ال تحمؿ المعنى الحقيقي لممصطمح 
كلكف ربما ىذه االشارات ىي السبب في االنحراؼ الحديث عف الداللة الحقيقية 

 لنسكية.لممصطمح في عصر الثكرة ا

كفقا  -الرجالي اـ النسائي -كيرل ككمفكرت اف  الدكر الجنكسي الذم يتبناه الفرد      
لمعايير ثقافتو يتـ تعممو كميا تقريبا ككافيا بشكؿ غريب, كقمما يككف داخال في بنيتو ... 

ص )غمكفر حتى لك سار ضد الجنس الجسدم لمشخكىك غير قابؿ لإلنعكاس تقريبان 
 .  (ٕٕ: ٕٛٔٓككابالف 
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كانما  genderالحظ اف المصطمح ىنا ال يدؿ عمى المعنى الحقيقي لكممة جندر       
يدؿ عمى التنكع الكاسع في اساليب السمكؾ بيف المجتمعات, كيكحي ايضا اف درجة 
االختيار بداخميا تككف محدكدة تمامان. كالمالحظ في كالـ ككمفكرت في قكلو: حتى لك 

لمشخص اعتراؼ كاضح بكجكد الجنس البيكلكجي الذم سار ضد الجنس الجسدم 
 يفرض حقيقتو حتى لك رفضنيا النسكة المعارضات اليـك لمثؿ ىذه الحقيقية الحتمية.

 رابعا : المفهوم االجتماعي لنظرية الجندر

اف االختالؼ بيف الجنسيف بناء اجتماعي تكخى المجتمع فيو رؤية مركز القكة       
كصاحب القرار كالسمطة الفعمية. كلما كانت الجماعة في حاجة الى النظاـ الرمزم فقد 
اتخذت مف البناء البيكلكجي لمجسد كسيمة لتمارس مف خاللو سمطتيا فتكتب عميو 

عتمدة في ذلؾ عمى العالمات السيميائية كالممارسات أكامرىا كقكانينيا كتطمعاتيا, م
 االجتماعية.

االسرة نكاة المجتمع التي تمثؿ مؤسسة مستقمة مكحدة ليا نظاـ ادارم كاضح,       
كليا رمز قكة كتسمط محدد, كمحاكلة اخراجيا الى انماط اجتماعية مختمفة, اذا ما اطمقنا 

 فال مغاالة في ىذا.                عمييا تسمية انماط شاذة كضعيفة ك مفككة 
ظيرت ما يدعى بالدعكة الى تحرير المرأة, كتبنت بعض الحركات كالمؤسسات       

ىذه الدعكة, كلكف الفرؽ بيف الدعكة الى ىذا التحرير كبيف المؤسسات كفمسفتيا مطالبيا 
أة مف الغبف ىك الفارؽ بيف العقؿ كالجنكف. اف الغاية مف ىذه الدعكات ىك انصاؼ المر 

االجتماعي كالتاريخي الذم لحؽ بيا, كالذم عانت منو اكثر كثيرا مما عانى منو الرجؿ 
 .(ٜ: ٕٗٓٓة )الكردستاني ك حممي فطرة التميز بيف االنكثة كالذككر مع الحفاظ عمى 

فظيرت حركات مختمفة المسميات تدعك المرأة الى رفض الكاقع كالتمرد عميو        
يككف فيو النساء كالرجاؿ عمى حد سكاء, كتجريد المرأة مف السياؽ  كتدعك الى عالـ

 االجتماعي المتعارؼ كابرازىا  كند لمرجؿ.

ف كانت حديثة المصطمح إال انيا قديمة المفيكـ, فأفالطكف        كاالدكار الجندرية كا 
كاف ينظر الى النساء عمى انيف أدنى مف الرجاؿ مف حيث العقؿ كالفضيمة, كأف 
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عداد المرأة الفطرم أحط مف استعداد الرجؿ؛ لذلؾ يجب الفصؿ بيف فكائد كؿ است
يف جزء مف منيما. فقد صنؼ أفالطكف النساء كفؽ الثقافي االجتماعية حينيا عمى ان

 , لدرجة اف أفالطكف كاف يأسؼ ككنو ابف(ٕ٘: ٜٕٓٓد )حكسكالممكية الخاصة لألفرا
. كما نظر ارسطك بدكنية لممرأة (ٗ٘مي  : ى )الغذلامرأة, كظؿ يزدرم أمو ألنيا انث

نتيجة لطبيعتيا البيكلكجية, كأعتبر اف كظيفة المرأة االساس ىي االنجاب, كرأل ارسطك 
اف المرأة تشكيو لإلنسانية, فاألنثى قد تشكمت كما يؤمف ارسطك بدال مف الذكر نتيجة 

 .(ٕٗ: ٜٜ٘ٔؿ )الرايس يعة, فاألنثى صكرة مشكىة مف الرجالنحراؼ في الطب

عالف الحرب ضد الرجاؿ كالدعكة الى الغاء         فكانت المناداة بعداء الجنسيف كا 
دكر االب في االسرة مف خالؿ رفض السمطة االبكية كيرل الشيكعيكف أف الذم ألجأ 
المرأة لكي تقبؿ بالزكاج ىك العامؿ االقتصادم كحاجة المرأة لممعيشة لنفسيا  كألكالدىا, 

بقى في النظاـ الشيكعي, الف الكؿ تتكالىـ الدكلة فيسقط االساس الذم كىذا ما ال ي
:  ٕٗٓٓ ا )الكردستاني كحمميكاالسرة كتتحرر المرأة مف قيكدى يعتمد عميو الزكاج

. كىذه دعكة لبناء االسرة غير الشرعية كحرية اختيار الشريؾ مف ام جنس يشاء, (ٖٕ
 حة االجياض كغيرىا مما يتنافى كالكاقع.كالدعكة الى االسر الالنمطية كالشذكذ كابا

تكخت الجماعة اسمكب الترغيب في فضائؿ الرجكلة كالترىيب مف لكاحؽ االنكثة,       
فميست االنكثة عندىـ طبيعية بقدر ماىي صناعة, إذ  كقع تصنيـ الجسد االنثكم 

د خضع كاختزالو في بعد كاحد كىك الجسد الشيكاني ... في حيف اف الجسد الذككرم ق
بدكره لممارسات كطقكس مف شانيا اف تحكلو الى بدف يميؽ بكماؿ الرجكلة كيعبر عف 

 .(ٖٖٛ:  ٕٚٓٓ)قرامي  شرؼ الذككر

حرص المجتمع االسالمي عمى اقامة الحدكد الفاصمة بيف الجنسيف لتحقيؽ      
مى مده الضبط االجتماعي, الف الغاية مف االسرة التي ينشأ فييا الفرد اف تككف قادرة ع

بصكرة مناسبة عف االدكار الجندرية, فيستقر في ذىف الفرد اف عالقة الرجؿ بالمرأة 
 عالقة تممؾ, كاف الرجؿ ىك صاحب القرار كالفعؿ في كؿ الحاالت.
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انتقمت الحركات الجندرية بأفكارىا الى العالـ العربي فبدأت المرأة العربية برفض        
قدمت مطالبيا لممساكات مع الرجؿ كنٍد ليا. كدعت الى الييمنة الذكرية عمى المجتمع ك 

فصؿ حقكؽ المرأة عف الجانب الديني ألنيا ترفض مبدأ تعدد الزكجات ككنو أمر يسمح 
)الكردستاني كحممي  بو الشرع كىك كما ترل المرأة العربية المندرة فيو سمب لحقكقيا

ٕٓٓٗ  :ٖٗ – ٘٘). 

بدأت الحركة النسكية في السبعينيات الثكرة الجندرية ىي ثكرة لغكية في تسميتيا,       
كالثمانينيات في البحث عف العالقة بيف المغة كالجنس. كانت ىذه األبحاث مرتبطة 
بحركة تحرير المرأة ، ككاف ىدفيا اكتشاؼ العالقة بيف استخداـ المغة كعدـ التماثؿ بيف 

الحيف ، عممت النسكيات عمى الطرؽ التي تحافظ بيا المغة عمى الجنسيف. منذ ذلؾ 
كحقيقة االمر اف النساء طالبف بحقكقيف قبؿ اطالؽ األبكية القائمة كالتمييز الجنسي. 

ىذه المسميات الجندرية عمى ثكراتيف. الف النساء استخدمف مصطمح الجندر لمقضاء 
ر يعني النكع. كالنكع يترجـ الى مذكر عمى التمييز الجنسي بيف المذكر كالمؤنث. كالجند

ك  manجيء بو لقتؿ مصطمح  genderكمؤنث أك رجؿ كامرأة . كمصطمح الجندر 
human  في الكتب الرسمية كالدينية. مف ىنا اكتسبت ىذه الثكرة النسكية ىذا المسمى

باب الجندرم. كىذا يعني انيا ثكرة لغكية. كاف اسبابيا االجتماعية قد تناصفت مع االس
 المغكية.

الكاقع االجتماعي كالعممي في المجتمع الذككرم المتسمط تمكنت المرأة مف تغييره       
مف خالؿ النزكؿ الى ساحة العمؿ, كالمطالبة المباشرة بالمساكاة في االجكر كفرص 
العمؿ كتنكع ىذه الفرص حتى استطاعت اف تصؿ الى اعمى سمطة سياسية, في حيف 

عمى الرجاؿ محرمة عمى النساء في كؿ المجتمعات, بالرغـ مف اف  كانت السياسة حكران 
. أغمب ما (ٚٔ – ٘ٔ:  ٕٚٓٓ)قرامي  النساء تدير امكر الدكلة مف كراء الككاليس

اعطي لممرأة مف ادكار كانت ادكار ثانكية في اغمب المجاالت فتعمؿ ممرضة ك ال 
تشارة كال تككف قاضية اك تعمؿ طبيبة, كتعمؿ سكرتيرة كال تككف مديرة, كتعمؿ مس

 محامية, كلكنيا خرجت حتى اصبحت رئيسة كزراء.
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حاكؿ بعض الباحثيف في مجاؿ المغة النسكية أف يجدكا كيؼ  بقيت مشكمة المغة,      
تجمت مزايا الرجاؿ في المغة. يجادلكف كيؼ كاف الفالسفة كالسياسيكف كالنحكيكف 

سيطركف عمى المغة ، حتى ادخمكا أفكارىـ كالمغكيكف كغيرىـ مف الرجاؿ في الماضي ي
فكانت معاناة المرأة مع الديف كالكتب  الجنسية في ذلؾ ككسيمة لتنظيـ ىيمنتيـ,

 السماكية, فعمدت الى الضغط عمى الكنيسة كغيرت في العيديف القديـ كالجديد. 

الثقافات  ربطت الثقافات القديمة بيف رمزىا كمدلكالتيا التي تدؿ عمييا, فػ ذىبت      
في سعييا الدائب الى الحفاظ عمى امف كسالمة رمكزىا المغكية اليامة, الى فرض 
 عقكبات عنيفة عمى االشخاص الذيف يقكمكف بأعماؿ تيدد أمف كسالمة ىذه الرمكز

 .(ٜٕٚ)شاىيف : 

ففي الثقافات القديمة كانكا يجدكف اف ىناؾ ترابط كتالـز ككجكد حقيقي لمرمكز       
بطة بمدلكالتيا ارتباط مادم كليس فقط ارتباط معنكم حتى كصؿ االمر في كىي مرت

االسطكرة المصرية القديمة التي تقكـ فييا إيزيس بعممية جراحية لإللو رع مف اجؿ 
 .(ٜٕٚ)شاىيف :  استئصاؿ اسمو الذم كاف مدفكنان في صدره

لة التذكير كالتأنيث, ىذا مع االسماء كالرمكز كمدلكالتيا , فكيؼ ىك الحاؿ في مسا     
حيث ال نجد ام مكاف عمى االرض يطمؽ مسمى المذكر عمى المرأة, اك مسمى 
المؤنث عمى الرجؿ. كال حتى في الحيكانات, فكؿ المجتمعات اتفقت عمى مسالة 
التذكير كالتأنيث تبعا لمتركيب البيكلكجي التككيني االليي, كال كجكد ألم مجتمع تختمؼ 

 .عنده ىذه المسميات

حتى مع النباتات فإننا نجد اف االشجار التي تعطي الثمار فتنتج ما يؤكؿ غالبا       
كيستفاد منو في المجتمعات البشرية كطعاـ اك المخمكقات الحيكانية كقكت ليا. يطمؽ 
عمى ىذه االشجار المنتجة لمثمار باإلناث, كاما االشجار التي تنتج المقاح الذم يستفاد 

ئيسية ىي تمقيح اناث نفس النكع منو النتاج الثمار, فيطمؽ عميو مف إفادة حقيقية ر 
 الذكر اك الفحؿ.
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ىذه العالقات النباتية كالمسميات كالرمكز مرتبطة مع مدلكالتيا المادية مف خالؿ       
ما يدؿ عميو كما يتصؼ بو نكع الشجرة اك النبات نفسو, كىك مقركف متشابو مع ما 

كلكجي البشرم كالحيكاني, فال نجد مجتمع بشرم يطمؽ يشبو المذكر كالمؤنث البي
مسميات مغايرة لما اتفؽ عميو االغمب االعـ اذا لـ يكف الكؿ. فميس ىناؾ مف يرل اف 

 الشجرة المثمرة ىي الذكر كالممقحة ىي االنثى.

ف كممة جنس, تعني الفركقات الفسيكلكجية بيف المرأة كالرجؿ كالمتمثمة في        كا 
الجسدية كالكظيفية البيكلكجية في االنجاب, في حيف أف الفركقات الجنسية الفركقات 

بالضركرة ال تحمؿ معاني قيمية عميا اك دنيا, إال انيا اصطبغت بالقيـ حيف اصبح 
الدكر االنجابي البيكلكجي لممرأة سببا في تكريس دكرىا في تمؾ الكظيفة مما حجب 

العامة, كجعميا حبيسة لذلؾ الدكر االنجابي في عنيا فرصان لممشاركة الكاممة في الحياة 
 . (ٗٓٔ: ٕٕٓٓ)ابك بكر كشكرم  كثير مف المجتمعات, كلفترات مف تاريخ البشرية

فمف ايف جاء لمحركات النسكية فكرة اف االنساف يخمؽ محايدا ثـ يتـ تحديد جنسو       
كيف البيكلكجي كفؽ معايير اجتماعية كممارسات ينشأ فييا الفرد, كىف يرفضف التك

كمحدد لمنكع الجنسي لمفرد كال يعدنو سببا لمتمييز الجنسي, كىذه االفكار النسكية الثائرة 
عمى الكاقع البيكلكجي لمذكر كاالنثى, اف النكع االنساني البشرم يكلد نكعا محايدا  

 انساف كلـ يخمؽ ذكر أك انثى, كاف الصفات البيكلكجية ليست قياسا.

ـ الجنس ثابتان. باألحرل ، حيث تختمؼ ىذه الفكرة مف ثقافة إلى أخرل يعد مفيك ال      
كمف كقت آلخر. "االنكثة" ك "الذككرة" ىي مفاىيـ مبنية اجتماعيا كتتجمى في مقكلة 

, كنظرنا ألف (٘ٗ)بكفكار  :  سيمكف دم بكفكار الشييرة: ال يكلد المرء ، بؿ يصبح امرأة
األنكثة كالذككرة ليسا مفيكميف ثابتيف, قد يؤدم أداء األعماؿ كفقنا لممعايير االجتماعية 
إلى ظيكر ظاىرة التعبير الجندرم. فيككف أسمكب الحديث نتيجة لعالقات القكة في 

كلك كافقنا عمى ىذه االفكار كقمنا نعـ المجتمع المجتمع التي تنظـ المعايير االجتماعية. 
ىك الذم يحدد اتجاه التفكير باألنكثة اك الذككرة عند النكع كيجعؿ مف ىذا ذكران كمف 
ىذه انثى.  المفركض أف اختالؼ المجتمع مف حيث االفكار كالعادات كالتقاليد 
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كالمستكل الثقافي كالبيئة كالعمؿ كُسبؿ الترفيو تؤدم الى اختالؼ في بناء الشخصيات 
التطكر, كىذا كاضح في مختمؼ المجالت كالثقافات كافكارىا كالمعتقدات كُسبؿ 

المجتمعية. كلكف لـ نجد مجتمعان عمى كجو البسيطة يطمؽ مسمى رجؿ عمى ما ندعكه 
نحف انثى. كلـ نجد مف يطمؽ مسمى انثى عمى ما ندعكه نحف رجالن. كؿ البشرية 

رأة بحسب بمختمؼ االدياف كالمعتقدات كفي كؿ االزماف تتفؽ عمى كممتي الرجؿ كالم
 الصفات البيكلكجية. فايف تأثير المجتمع في اضفاء االنكثة كالذككرة عمى النكع.

في جميع المجتمعات كفي كؿ االزماف عمى البسيطة كجد لمرجؿ صفات خاصة      
كاعماؿ خاصة يقكـ بيا, كلممرأة ايضان قكاعدىا الخاصة كصفاتيا كاعماليا التي تميزىا, 

ىـ كلمنساء ازياءىف الخاصة , فاذا ماؿ الرجؿ الى التأنث كالتميع فنجد مثال لمرجاؿ ازاء
فانو يبقى بمباس الذككر كال يخرج بمباس النساء الى المجتمع كال يعمف جياران عف تأنثو 
كانحرافو عف طبيعتو البيكلكجية. كما لـ نجد ام مف المجتمعات تبيح لمرجؿ اك تفرض 

اؿ المنزلية كتفرض في نفس الكقت عمى المرأة عميو المككث في البيت كالقياـ باألعم
العمؿ خارج البيت. نعـ ىناؾ ما يعرؼ االف بالمشاركة نتيجة التطكر الفكرم في 
المجتمعات, فبعد اف كاف معيبا عمى الرجؿ القياـ بأعماؿ البيت اصبحت المساعدة 

ح االف مف االف مف الشيامة. كبعد اف كاف معيبا عمى المرأة العمؿ خارج بيتيا, اصب
 التطكر كالحرية كمف حقيا العمؿ كالمشاركة في النفقات الحياتية.

 خامسا : الجندر في المجتمعات العربية

, في محاكلة ظيرت محاكالت ليس ليا امؿ  تخكضيا بعض التجمعات النسكية       
كرية لجندرة المغة العربية كما حدث مع االنكميزية, فقد اتيمت العربية ىي االخرل بالذك

كاالنحياز لممذكر دكف المؤنث. كىذا االتياـ سببو الخطاب الذككرم الذم تتميز بو 
العربية, كلك نظرنا الى نشأة المغة كتدكينيا في المجتمعات العربية التي تتميز اجتماعيا 
بالطابع الذككرم كالسمطة الذككرية كاف المجتمع النسكم مجتمع قميؿ االختالط كالظيكر 

لعممنا يقينا اف الخطاب الذككرم ىذا في المغة العربية ىك خطاب اجتماعي مع الرجاؿ, 
 .(ٙٗ: ٕٗٓٓ)الكردستاني ـ حممي كليس لغكم
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كمف الجدير بالذكر اف المرأة العربية تدخؿ مممكة الفصاحة المغكية عندما تتخمى       
د اف المرأة عف تاء التأنيث التي تميزىا عف المغة المركزية, كما في كممة زكج, في نج

الغربية تتخمى عف كؿ كيانيا اذا دخمت في عالـ المغة المركزية, , ففي المغة االنكميزية 
ليس لممرأة كجكد إال داخؿ مصطمح الفحكلة, كما نالحظو بكضكح في مصطمح 

woman  فالكممة بال مصطمحman الغذامي  ال كجكد لغكم ليا(ٕٓٓٙ :ٕٕ). 

اسقطت االفكار الغربية عمى الفكر العربي كادل ىذا الى تصدير الثكرة الجندرية        
 لذمالتي ال تناسب المجتمع العربي كامف قبؿ الغرب بكؿ المفاىيـ الغربية النصرانية 

استكرد ثكرة كاممة بكؿ مفاىيميا االجتماعية كالدينية كالفمسفية, ام استكرد فكرا جاىزا 
لمجتمع العربية تطبيقو عمى كاقعنا دكف النظر في االختالفات الفكرية كحاكؿ مثقفك ا

 كاالجتماعية كالدينية. 

بدأت ىذه االسقاطات الفكرية الغربية في المجتمع العربي عند عكدة المبعكثكف       
لمدراسة في البالد الغربية المتطكرة كما يركف فكريا, كقد تأثركا بالكاقع الغربي كباألفكار 

نفتحة كنقمكىا بال تغييرىا بما يتناسب كالكاقع العربية. بعدىا صدر كتاب المرأة في الم
ـ بعنكاف ٜٓٓٔـ. كمف بعده كتاب احمد احميف سنة ٜٗٛٔالشرؽ لمرقص فيمي سنة 

المرأة الجديدة, يدعكاف فييما الى اقتفاء اثر المرأة في المجتمعات الغربية, كفي 
الترجمة كتكسعت في البالد العربية فترجمت العديد خمسينيات القرف العشريف انتشرت 

مف المؤلفات التي تدعكا الى تحرير المرأة , نحك: "الجنس االخر" ك "االشتراكية كالمرأة"  
ك "تحرير المرأة العاممة" كغيرىا. كانتيت ىذه المراحؿ في القرف العشريف لتبدأ مرحمة 

, Genderأ االىتماـ بمصطمح الجندر جديدة اكثر تركيزا عمى المناداة بالمساكة كبد
حيث بدأ التنكر ألنكثة المرأة كخصكصيتيا, بنقؿ االفكار الغربية المنفتحة اكثر مف 

 .(ٔٙ – ٙٗ: ٕٗٓٓ)الكردستاني كحممي  الالـز الى المجتمع العربي بأفكاره المحافظة

 سادسا : جندرة المغة تغيير في المفاهيم

عالمية كحتى في الكطف العربي بإعادة صياغة المغة طالبت الحركات النسكية ال      
في الكتب المقدسة بحجة اف ىذه الكتب مف كضع الرجاؿ كاف لغتيا ذككرية بسببيـ. 
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كسعت ممثالت ىذه الحركات الى استبداؿ مصطمحات بدال مف غيرىا كلـ يكتفيف 
يث كاف ىدفيف باستبداؿ الضمائر فقط, حدث ىذا التغيير في العيديف القديـ كالجديد, ح

تغيير المحتكل الحقيقي لمعيديف كالكياف الذككرم الى كياف حيادم. كقد نجحف في 
مسعاىف ىذا, كصدرت طبعة جديدة مف كتب العيديف, اطمؽ عمييا الطبعة المصححة 

ـ, حيث تـ تغيير الكثير مف المصطمحات كالضمائر المذكرة كتحكيميا ٜٜٗٔفي عاـ 
 الى الحيادية. 

ظ بكضكح تاـ اف ىناؾ مفاىيـ كثيرة تغيرت في كتب العيديف في الطبعة يالح      
المصححة, كاصبحت القكانيف االليية قكانيف كضعية بشرية. مثال استبدلت كممة زكج 
بكممة جديدة كىي الشريؾ, كىذا الشريؾ لـ يحدد جنسو, كما استبدلت عبارة االب 

السرة لتككف ىناؾ كممة مجاكرة ليا الشرعي بعبارة االب البيكلكجي, كتكسيع مفيكـ ا
كىي تقميدية, فتصبح عندنا اسر تقميدية كاخرل غير تقميدية, اك نمطية كال نمطية, كىي 

. يالحظ انيـ رغـ تمكنيـ مف (ٕٕ: ٕٗٓٓ)الكردستاني كحممي  اسر الشاذيف جنسيان 
اهلل  إضافة تعابير جديدة كمصطمحات دخيمة عمى العيديف فانيـ لـ يستطيعكا مخالفة

في حكمتو كلـ يكف ليـ القدرة عمى اخفاء الحكمة االليية, إذ لـ يكف ىناؾ بد مف القكؿ 
 اسرة غير تقميدية اك غير نمطية, اعترافا منيـ بالخركج عف الصحيح.

الثكرة النسكية التي دعت الى التحرر مف الييمنة الذككرية في مناسبات كمكاقؼ       
المغة بما يتناسب كاالفكار الجندرية الحديثة.  حيث مختمفة, سعت ايضا الى تغيير 

ظيرت دعكة غريبة كلكنيا ذكية بالنسبة لمف ركج ليا كاستغؿ حركات التحرر النسكية, 
كاصبح مف ضمف مطالب النساء لمتحرر مف ىيمنة الذككر اف تتحرر المغة مف طابعيا 

 الذككرم, كالدعكة الى جعؿ المغة حيادية بدال مف ذككريتيا.

كمما يثير االنتباه في المغة العربية عمى الخصكص انيا تشير الى تكحيد الصفة       
االنثى مما يعني في حالة اقتراف الرجؿ بالمرأة حيث تكحد بينيما كممة "زكج" لمذكر ك 

, كبيذا فاف الصكرة القصية سكؼ تقترب (ٔٗ: ٜٜٛٔؿ )الغذامي التساكم كالتكام
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"ذات" فعمية كتصير " زكجان", أم نصفان متممان, كلـ تعد كتتحكؿ مف "اخرل" بعيدة الى 
 "آخر" أك "أخرل" قصية.

اىـ الخطكات لمتخمص مف ىذه الييمنة الذككرية عمى المغة ىك دعكة الثائرات       
بكممة  manعمى الكاقع الذككرم الى تغيير لغة الكتب المقدسة كاستبداؿ كممة 

gender  بيذا نتخمص مف الخصكصية الذككرية الى الف الجندر تعني ذكر/انثى, ك
. الى جانب ىذا التغيير كالغاء كممة  في العيديف اصبحت ىناؾ طمبات  manالعمـك

اخرل لتغيير محتكل العيديف كتفريغو مف محتكاه االصمي, فقد تـ تغيير كممات 
مع كمصطمحات كثير ادت الى تغيير المفاىيـ كاالفكار كالقكانيف السماكية, كتغيير مجت

. الحظ عندما تمغى كممة زكج (ٕ٘: ٕٗٓٓ)الكردستاني كحممي و مكامؿ بكؿ مفاىي
الدالة عمى عالقة زكجية متكاممة تتككف مف ذكر كانثى, كاستبداليا بمصطمح شريؾ, 
فاف العمكمية تصبح ىي القاعدة االساس, فالشريؾ ممكف اف يككف ذكرا اك انثى, كال 

 .يشترط بو اف يككف زكجا شرعيا حتى

نادت الحركات النسكية الثائرة عمى كاقع الييمنة  الذككرية في مختمؼ مجاالت      
الحياة الى الثكرة عمى المغة ككنيا سببان مف اسباب ىذه الييمنة. كالحقيقة إف إقحاـ 
المغات في مجاؿ التمييز بيف المؤنث كالمذكر ككأنيا أداة َكلِدت مع سبؽ االصرار 

لذككرية, تعسُّؼ كقمب لحقائؽ االمكر, فالمغة لـ ُتسِقط عمى الكاقع لتكريس كاقع الييمنة ا
و )عطا اهلل اة ىك الذم أسقط عمى المغة تبعاتشيئان مف ىذا الكضع, بؿ إف انعداـ المساك 

ٕٓٔٛ :ٕٓ). 

فالمغة بحد ذاتيا ىي أداة تكاصؿ كتفاىـ, لكف مستخدمييا ىـ الذيف استخدمكىا       
افكارىـ. فالرجؿ يحافظ عمى أنثاه فيخاطبيا بالتذكير بالمجتمع  ككظفكىا بما يتناسب مع

العربي مثال, كيذكرىا في شعره بصيغة المذكر, اجالالن كتعظيما ال انتقاصان لقدرىا. كالف 
مف قعد القكاعد ككضع نحكىا كدرس عمكميا كبث فنكنيا ىـ الذككر, كىـ مف مجتمع 

ؤنث فرعان عنو بحجة أف المذكر مكجكد مجرد ذككرم ايضان فقد جعمكا المذكر اصالن كالم
 (.ٙٙ:  ٜٜٙٔ)عمر ؤنثو يككف بزيادة أداة لتأنيثومف ادكات التذكير كم
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لقدسية المرأة كاحتراـ المجتمع الذككرم ليا كلمحفاظ عمى ىذه القدسية كاف العرب       
د غمبة يخاطبكف المرأة بمغة المذكر في الخطابات العامة كخاصة في الشعر, ليذا نج

الخطاب بالمذكر في المغة العربية مثال. كنتيجة لدكر المرأة المحدكد في المجتمعات 
خارج بيتيا, كغمبة أدكار الرجؿ االجتماعية, كاعتياد الرجؿ عمى الخطاب الذككرم, قؿ 
خطاب االناث, كلما تككف الحقكؽ كالكاجبات مشتركة بيف الرجاؿ كالنساء فاف المجتمع 

 مغة الذككر لمغمبة االجتماعية.يخاطب الجميع ب

كمتى ما اصبح ىناؾ أمكر خطابية تخص النساء فالمغة تمد المتكمـ بمفردات مؤنثة     
خاصة بالتأنيث كأصيمة في المغة ال دخيمة عمييا, كأسماء االشارة كالمكصكالت 

 كالضمائر.

 النتائج
كظفكىا بما يتناسب مستخدمييا ىـ الذيف ك ذاتيا ىي أداة تكاصؿ كتفاىـ, المغة بحد  -ٔ

 .مع افكارىـ
مفيكـ الجندر ليس بالحديث مف حيث الفحكل, كلكنو مفيكمان حديثان مف حيث المفظة,  -ٕ

 .كالفحكل القديـ لمجندر غربي الجنسية كشرقي المالمح
تكجد آراء مختمفة مف النظريات الفمسفية التي نظرت الى المرأة عمى انيا مف الدرجة  -ٖ

انية في المجتمع بعد الرجؿ كليست مساكية لو, كاعتبرت السمات االنثكية أقؿ شأنان الث
 .مف سمات الذككر

البد مف االقرار باف االىتماـ بدراسة الجندر لـ تتبمكر بعد, كىك في خطكاتو األكلى,  -ٗ
 .فال غرك اف يتسـ باالضطراب إف كاف ذلؾ عمى مستكل المصطمحات أك المناىج

صحة العالمية الجندر عمى انو: المصطمح الذم يفيد استعمالو تعرؼ منظمة ال  -٘
كصؼ الخصائص التي يحمميا الرجؿ كالمرأة كصفات مركبة اجتماعية , ال عالقة ليا 

 .باالختالفات العضكم
لمداللة عمى حيادية النكع الجنسي البشرم, فيي تعني  genderستعمؿ المصطمح أُ  -ٙ

 .ذكر/ انثى
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لحيادية فيي ال تعني المذكر كحده كال المؤنث كحده كانما تعني ا genderكممة جندر  -ٚ
 كتعني كممة الجندر بالالتينية النكع. humanاك االنساف  sexتعني  الجنس 

اختمؼ في الدراسات الحديثة فمـ يعد يعني الحيادية كعدـ التمييز,  (gender) معنى -ٛ
 .االنثكمبؿ اصبح يعني الالحيادية كالقدرة السمطكية لمذككر كالتيميش 

ـ كتـ فييا التأثير عمى ٜٜٗٔكاف عاـ  genderاكؿ ظيكر رسمي لممصطمح  -ٜ
مف الكتاب المقدس كاستبداليا  manالكنيسة مف قبؿ الحركات النسكية لرفع كممة 

 التي تعني رجؿ/ امرأة, ليتساكل النكعاف في الحقكؽ كالكاجبات. genderبكممة 
شعكر كليس حقيقية , ام ىك كذكٍر أك أنثىاليكية الجندرية ىي شعكر االنساف بنفسو  -ٓٔ

بيكلكجية حتمية, كىذا الشعكر مرتبط بعكامؿ اجتماعية كبيئية كنفسية ال عالقة ليا 
 .أحيانا بالصفات التككينية

االختالؼ بيف الجنسيف بناء اجتماعي تكخى المجتمع فيو رؤية مركز القكة كصاحب   -ٔٔ
 .القرار كالسمطة الفعمية

الجندرية بأفكارىا الى العالـ العربي فبدأت المرأة العربية برفض انتقمت الحركات  -ٕٔ
الييمنة الذكرية عمى المجتمع كقدمت مطالبيا لممساكات مع الرجؿ كنٍد ليا. كدعت 

 .الى فصؿ حقكؽ المرأة عف الجانب الديني
حاكؿ بعض الباحثيف في مجاؿ المغة النسكية أف يجدكا كيؼ تجمت مزايا الرجاؿ في  -ٖٔ

 المغة.
اسقطت االفكار الغربية عمى الفكر العربي كادل ىذا الى تصدير الثكرة الجندرية مف  -ٗٔ

م ذلتي ال تناسب المجتمع العربي كالقبؿ الغرب بكؿ المفاىيـ الغربية النصرانية ا
استكرد ثكرة كاممة بكؿ مفاىيميا االجتماعية كالدينية كالفمسفية, ام استكرد فكرا جاىزا 

العربية تطبيقو عمى كاقعنا دكف النظر في االختالفات الفكرية كحاكؿ مثقفك المجتمع 
 كاالجتماعية كالدينية.

ظيرت محاكالت ليس ليا امؿ  تخكضيا بعض التجمعات النسكية, في محاكلة   -٘ٔ
لجندرة المغة العربية كما حدث مع االنكميزية, فقد اتيمت العربية ىي االخرل بالذككرية 
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كىذا االتياـ سببو الخطاب الذككرم الذم تتميز بو  كاالنحياز لممذكر دكف المؤنث.
 ربية.الع

مما يثير االنتباه في المغة العربية عمى الخصكص انيا تشير الى تكحيد الصفة في  -ٙٔ
حالة اقتراف الرجؿ بالمرأة حيث تكحد بينيما كممة "زكج" لمذكر كاالنثى مما يعني 

 .التساكم كالتكامؿ
اىـ الخطكات لمتخمص مف ىذه الييمنة الذككرية عمى المغة ىك دعكة الثائرات عمى  -ٚٔ

 genderبكممة  manالكاقع الذككرم الى تغيير لغة الكتب المقدسة كاستبداؿ كممة 
 .الف الجندر تعني ذكر/انثى, كبيذا نتخمص مف الخصكصية الذككرية الى العمكـ

 المصادر 
لثقافي المرأة كالجندر : الغاء التمييز ا -د. شريف  ابك بكر ك شكرم : د. اميمة ك -ٔ

 .ـٕٕٓٓ, دار الفكر, دمشؽ, ٔ, طكاالجتماعي بيف الجنسيف 
اجعة كتدقيؽ: ايماف , ترجمة: ندل حداد, مر الجنس االخر  -بكفكار : سيمكف  -ٕ

 .المغربي
العربية , الطبعة  عية كالثقافيةالجندر , االبعاد االجتما -حكسك : د. عصمت محمد  -ٖ

 .ـٜٕٓٓتكزيع, االردف, االكلى, دار الشركؽ لمنشر كال
, سينا لمنشر, ٔ, طى سمطة الجافجسد المرأة مف سمطة اإلنس ال -الرايس : حياة  -ٗ

طيراف  –منشكرات اسالـ  –ـ, في فقو المغة : تأليؼ: لكيس معمكؼ ٜٜ٘ٔالقاىرة, 
 .ٖ٘ط  -ىػ ٖٗٛٔ –

في الخصكصية الحضارية   -م السعداكم : عمرك عبد الكريـ السعداك   -٘
لممصطمحات, مصطمحات كثائؽ مؤتمرات االمـ المتحدة الخاصة بالمرأة كالمجاؿ 

 فؿ.االجتماعي , رؤية نقدية التفاقية السيداك, المجنة االسالمية العالمية لممرأة كالط
نظرية النحك العربي القديـ : دراسة تحميمية لمتراث المغكم  -شاىيف : د. كماؿ  -ٙ

 .س االدراكيبي مف منظكر عمـ النفالعر 
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التأنيث كالتذكير في المغة العربية بيف حيادية الجنس  -عطا اهلل : د. الياس   -ٚ
 ـ.ٕٛٔٓ –دارة الميا لمنشر كالترجمة  – ٔط –المغكم كالحركة النسكية 

عالـ الكتب, القاىرة, , ٔ, طكاختالؼ الجنسيف  المغة -عمر : احمد مختار عمر  -ٛ
 . ـٜٜٙٔ

 –ثقافة الكىـ : مقاربات حكؿ المرأة كالجسد كالمغة  - محمد مي : عبد اهللالغذا -ٜ
 .ـٜٜٛٔ –بيركت  –المركز الثقافي العربي 

ركز الثقافي العربي, بيركت, , المٖالمرأة كالمغة, ط -الغذامي : عبد اهلل محمد  -ٓٔ
ٕٓٓٙ. 

, ٕحسف, ط, ترجمة : عدناف ندر الج –الجنكسة  -غمكفر ك كابالف : ديفيد ك ككرا  -ٔٔ
 . ـٕٛٔٓالحكار لمنشر كالتكزيع,  دار

ار الكالـ ديكاف االدب, ميزاف المغة كمعي -الفارابي : اسحاؽ بف ابراىيـ بف الحسيف   -ٕٔ
 .ٔط –ـ ٕٔٔٓ –لبناف  –تح: محمد السيد عثماف, دار الكتب العممية  -

مطباعة , الرافديف لٔ, طفي القراف الكريـالذككرة كاالنكثة  -الفاضمي : د. فرح  -ٖٔ
 .ـٕٛٔٓبيركت,  كالنشر,

, ٔط ة , دراسة جندرية,االختالؼ في الثقافة العربية االسالمي -قرامي : د. آماؿ  -ٗٔ
 . ـٕٚٓٓدار المدار االسالمي, بيركت, 

 ٔ, طالمنشأ, المدلكؿ, االثرالجندر:  -الكردستاني ك حممي : مثنى اميف ك كاميميا  -٘ٔ
 .ٕٗٓٓ, , عماف , جمعية العفاؼ الخيرية

افية, النكع االجتماعي الجندر : التنكع الثقافي ك الخصكصية الثق -كماؿ : د.ىالة  -ٙٔ
 .بحث 

المكتبة االسالمية لمطباعة كالنشر  - ط المعجـ الكسيمصطفى كاخركف : ابراىيـ :   -ٚٔ
 . ت-د –ط -د –تركيا  -كالتكزيع 
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