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 مشـروع مصطلـح
 الُجُنوســة

 (gender –)الَجـْنـَدر 
 الدكتور ممدوح محمد خسارة

 عضو مجمع اللغة العربية بدمشق

بدأ مصطؾح )اجلَـْدر( يظفر ذم وثائؼ إمؿ ادتحدة ذم هنايات الؼرن العرشييـ  

وقييد مجر ييف بعضييفؿ ذم مـظؿيية الققكنييؽق )بييالـق  آ ت  ييل(
  ولؽييـ ادـظؿيية (1) 

 -بق ييف مييـ الق ييقه  -مجعريبييف لػظقييًا تؼالييتن )اجلَـْييَدر(ب ومجعـييل بييف   ؿييدت  ى

)ادناواة بني اجلـنني ذم الؾغة( واخلطياب الؾغيقي  نيلن مُجْنيَتعؿؾ نؾؿية ) كنيان( 

بييدر َرُ ييؾ أو امييرأة  و )أامييؾ إ يي ر( بييدر ر ييار إ يي ر ميي ً ب و لييؽ مجبعييًا 

مجف مـظ ت إميؿ لؾؿناواة بقـف  ذم احلؼقق والقا بات وادعام ت  وغراما مما أقرَّ

 ادتحدة مـ مبادئب

ولؽـ لؾؿصطؾح و قامًا أخرى ِخ تقَّة ننلغاء تؽرة الذنقرة وإكقثة  

و ص ق مجنؿقة واحدة  ذ اجلـننيببب وأن الػروقات بني اجلـنني مجؼقم  ذ أسس 

 ثؼاتقة وا ت  قة ولقس  ذ أساس  ضقيب

ف بعضفؿ  وامق )الـق  آ ت  ل(  لقس وواضح أن ادصطؾح العريب الذي وضع

لف   قة بادػفقم الذي يرمل  لقف مصطؾح )اجلَـْدر( إ ـبل  بؾ امق قد خرج  ـ 

التذنر والتلكقثببب مجصـقػ الؽؾؿة »دٓلتف إصؾقَّة ذم الؾغة آكؽؾقزية  حقث يعـلن 

ر وادمكثببب  ـس الػرد  نرًا نان أم أك كببب  ـسببب (2)حنب ادذنر وادمكث شب ادذنَّ

 ( الػركنقة لقس هلا صؾة هبذه الدٓلةبgendreن  أن نؾؿيية )
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أما مجعريب امذا ادصطؾح لػظقًَّا  ى )َ ـْدر(  تفق استباق ومجرسُّ   ٕن التعريب 

ر البديؾ العريبب  الؾػظل ٓ ُيْؾجل  لقف  ٓ  ـد مجعذُّ

فا إصؾقة  ختتؾػ  ـ وواضح أيضًا أن دٓلة نؾؿة )اجلـدر( ادعجؿقة ذم لغت

التَّذنر والتلكقث  وٓ مجصـقػ »دٓلتفا آستع لقة أو التداولقة: ٕهنا ٓ مجعـل 

ر وادمكث  وٓ اجلـس   بؾ  ذ العؽس مـ  لؽ مجعـل  دم شالؽؾؿة حنب ادذنَّ

التَّػريؼ بني الذنر وإك ك ذم الؾغة وذم الع قات آ ت  قة واجلـنقة  وامل 

 ل أ َطتفا مـظؿة الققكنؽق هلذه الؽؾؿة التل غدت مصطؾحًابالدٓلة الت

ؾ ذم اجلذور العربقة ادعجؿقة ذم حماولٍة دؼاربة امذا ادصطؾح اجلديد   ن التلمُّ

يؼقد الباحث  ى اجلذر ) ـس(ب ومما ورد مـف ذم ادعا ؿ العربقة الؼديؿة )الؾنان 

  وامق »والتاج(ن 
ٍ
ء ُب مـ نؾ َرْ ْ طَّْر وغراما  واجلؿع مـ الـاس والاجِلـْسن الَّضَّ

أ ـاٌس وُ ـقسببب واجِلـُْس أَ ؿُّ مـ الـَّق ببب واُدجاَكنةن اُدشاهبة واُدشانؾةببب 

ومما ورد مـف ذم ادعا ؿ احلدي ة )القسقط شب والـاُس ِ ـٌْس  واإلبؾ  ـسببب

إحقاءن َأَحُد  وذم  ؾؿاجلـسن إصؾ والـَّْق   وامق أَ ؿُّ مـ الـق ببب »والؽبر(ن 

إقنام التصـقػقَّة  أ ذ مـ الـق  وَأْدكك مـ الػصقؾةبببب واجلـس ُيْطَؾؼ  ذ أحد 

قة ممقَّزًا بالذنقرة وإُكقثة  شبَشْطري إحقاء ادتعضِّ

نقرة وإُكقثة بؿعـك  وامذا يعـل أن استع ر نؾؿة )اجلـس( لؾدٓلة  ذ الذُّ

نقرة ذم خاصقَّة امجصاف احللِّ بصػات الذ نر وإك ك استع ٌر حُمَْدث  ٕن الذُّ

ادعا ؿ الؼديؿة امل  ع نؾؿة )َ َنر(  أّما إُكقثة تؾؿ مجرد أصً  ذم ادعا ؿ 

الؼديؿةب واستع ر نؾؿة )اجلـس( لؾدٓلة  ذ الذنر وإُك ك مـ إحقاء  امق مـ 

( التل sexنؾؿة )وضع جمؿع الؼاامرةب وأقرب ما يؼابؾف ذم آكؽؾقزية والػركنقة 
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مُجر ت  ى ) ـس(  أي جمؿق ة الصػات اخلَْؾؼقَّة لؾذنر وإك ك  ومـف ) ؾؿ 

(  التل مجعـل دراسة الظَّاامرات sexonomieـاسة و ) ِ »( sexologieاجلـس 

ة ادتعؾِّؼة بتقالد ِ ـَْز الذنقر واإلكاث ومجقز ف   شبوالؼقاكني احلقاويَّ

ؿؽـ أن يؼابؾ مصطؾح )اجلـدر( امق لذا كرى أن أقرب مصطؾح  ريب ي

 مصطؾح )اجلُـُقسة(ب

 ومما ُُيَْتجُّ بف هلذا آختقار أشقاءن

نقرة وإُكقثة لؾدٓلة  ذ آمجصاف 1 ت نؾؿتل الذُّ (  ن ادعا ؿ احلدي ة أقرَّ

بخاصقَّة الذنر وإك ك  مع أن ادعا ؿ الؼديؿة مل مجعط نؾؿة الذنقرة امذه الدٓلة  

مـاب وامذا اإلقرار رضٌب مـ التطقر الدٓيل  ومل مجقرد نؾؿة إكقثة أصً  ن  قدَّ

نؾؿة )الُعـُقسة( بدًٓ مـ نؾؿة  -ا ت  قًا  -الذي ٓ مجلباه الؾغةب ومجشقع أن 

)الُعـُقس( ادعجؿقَّة  ودون  قرار رسؿلٍّ هلاب وذم نؾؿة )اجلُـقسة( ققاٌس  ذ َ ْيـؽ 

يـب  ادشاهَبنْي اُدَؼرَّ

أن مُجَعدَّ نؾؿة )اجلُـُقسة( مصدرًا لؾػعؾ )َ ـُس(  ذ زكة )َتُعؾ(   ( يؿؽـ2

شب َسُفؾ ُسفقلة  وَمُؾح ُمؾقحة وَنُدر ُنُدورة»تقؼارن )َ ـُس ُ ـقَسًة(  ن  يؼارن 

وامذا أي ادصدر)ُتعقلة( مـ )َتُعؾ(  مؼقٌس مع وزن )َتعالة(  ـد ابـ مالؽ وابـ 

 ب (3)امشام

ديؿة مل مجقرد الػعؾ )َ ـَس وٓ َ ـُس(  ٕن ما ورد (   ا ناكت ادعا ؿ الؼ3

  تنن ادعا ؿ شتقفا امق ) اَكَس إشقاءن شانؾ بقـفا  وُُياكسن ُيشانؾ وُيشابف

ت الػعؾ ـَّس(  تؼالتن  و)َ ـَّس(  نياحلدي ة َوَلدَّ َ ـَّس إشقاءن كنبفا  ى »)دَمَ

ـَّسن انتنب  ـنقَّة غر  ـنقَّتف َبف أو مطاو  )َ ـَّس(  أي َأْنَن وامق ش أ ـاسب ودَمَ
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 َأ طاه  ـنقَّة دولة ماب

والظاامر أن ادعا ؿ احلدي ة أتادت مـ قرار ) ن ر ادادة الؾغقية( الذي نان 

ذه جمؿع الؼاامرة والذي ُُيقز مجقلقد نؾ ت  -وامق مـ أامؿ الؼرارات الؾغقية   - (4)اختَّ

 ديدة مـ مادة لغقية وردت ذم ادعا ؿ الؼديؿة  نلْن َكْبـل أتعآً وأس ء تا ؾني 

الَقْتعةن »ومصادر اكط قًا مـ نؾؿة واحدة  نرهتا ادعا ؿ م ار  لؽ   اءن 

الؼرار أستطقع أن أققرن )َوتَّع( و ذ امذا  شبالِغ ُف  والَقتِقعةن ِص م الؼارورة

ّدب و اءن  ب و )التَّْقتقع( التغؾقػ أو النَّ غفن أصَعَؿُف َسؿَّ »بؿعـك َغؾَّػ أو َسدَّ

غن اُدْطِعؿ   ويؿؽـ  ن ر امذه ادادة بؼقلـان )َسَؿَغن َصِعَؿ أو َأَنؾببب شو رَّ فُ  اُدَنؿِّ

ْؿغةن ما ُيْطَعُؿ وُُيَرَّ ( َبل الذي واُدَجرِّ ببب والنَّ ب والػ حقن يؼقلقن ٕور الؾَّ

ْ ـاه  ْغـا الِعْجؾ الصغر  أي َ رَّ ُُيْؾب بعد كتاج اداشقةن )َسْؿَغة(  ويؼقلقنن َسؿَّ

َبلب و اء ذم مادة )ستع( نؾؿة واحدة املن  يع ادايض»الؾَّ   ويؿؽـ أن شادِْنَتعن الرسَّ

سامجِعببب(   ا اقتضت مجؽؿؾ امذه ادادة وامل صػة  بإتعار )َسَتع وَستَّع و

 الَّضورة وٓ سق  الَّضورة ادصطؾحقةب

ت مـ اجلذر  كؼقرن الظاامر أن ادعا ؿ احلدي ة أتادت مـ  لؽ الؼرار  تاشتؼَّ

الؼديؿ ) ـس( تعؾني  ديديـ أو صقغتني  ديدمجني بدٓلتني معاسمجني  تؾ  ا ٓ 

( الذي يدرُّ ذم كخطق خطقة أخرى تـبـل مـ اجلذر ) ـس( تعً   ذ زكة )َتُعؾ

العربقة  ذ خاصقَّة آمجصاف اد زم  ن  ذم )َمُؾح وَسُفؾ وَنُدَر(ب وَصْقُغ )َتُعَؾ( 

ف ٓلة  نؼقهلؿن َكُبف وَتُؼَف وَذُ مـ )َتَعؾ( مؼقٌس هلذه الدَّ
ب  ومما يميِّد ما  امبـا  لقف (5)

ُ  »ن أن ادعجؿ القسقط والؽبر أثبتا صقغة )َتُعؾ( مـ )َأَكَث(  تؼآ ُأكقثة  ؾَأُكَث الرَّ

    ؾً  بلن ادعا ؿ الؼديؿة لقس تقفا الػعؾ )َأُكَث( بضؿ الـقنبشوأكاثةن َٓنببب
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( مما قد خيطر  ذ الذامـ مؼابؾة )اجلـدر( بؽؾؿة )ِ ـناكقَّة(  ذ م ار 4

 )َ ْؾ كقَّة(  ولؽـفا مُجدتع بلمقرن

وَأْدَخُؾ ذم إبـقة العربقة  وامق أصق  بـاء )ُتُعقَلة( َأْيرَس كطؼًا وأقّؾ حروتًا   -أ

(  وادصدر الصـا ل مـف   مجرصيػًا  نلن يؼار دـ يتَّخذ امذا ادبدأ )ُ ـقِدّ

 )ُ ـُقسقَّة(ب

ذم ادعا ؿ العربقة   -بـنبة إلػ والـقن والقاء   -يدر بـاء )َتع يّن(  -ب

خامة  كحقن  َقبةبب َرْقبايّن لعظق»الؼديؿة  ذ صػة الِعَظؿ والضَّ وَشْعرايّن ؿ الرَّ

عر  حالتـا امذهبن  ذم   ما   ولقس لف دٓلة آمجصاف بخاصقَّةٍ (6)شلؽ قػ الشَّ

َصت ادعا ؿ العؾؿقة ادصطؾحقة بـاء )تع يّن(  -ج  -أي امذه الـنبة   -خصَّ

  تؼالتن )ِغرواين دا ُيشبف الغراءبببب وِسْؿِن ين دا ُيْشبف (7)لؾدٓلة  ذ ادشابف

َصْت لفبال ؾ  بؼاُء امذه الصقغة دا ُخصِّ ْؿنؿببب(  وُيَػضَّ  نِّ

سقف مجؾتبس دٓلة )ِ ـْناكقَّة وِ ـْنايّن( حتً  بدٓلة )شفقاكقَّة وَشْفقايّن(   -د

ة واجلـنقَّة خاصةب ات  امَّ  التل مجعـل الرغبة الشديدة بادَؾذَّ

دتع امذا آقرتاح (ب ويةيَّ قِ ـَن ( مما قد ُيؼرتح مؼابؾة )اجلـدر( بؿصطؾح )اجِلْ 5

صريؼة »ذم مـشقرات إمؿ ادتحدة بؿعـكن  أن مصطؾح )اجلـنقية( قد استعؿؾ

ٍف  ة مجـطقي  ذ ممارسة يقنتاجلـ»ومما  اء تقفان  بش ـنًا  ذ آخر ُؾ مُجَػضِّ  مَجرَصُّ

ومجشبف ذم  لؽ مػفقم   أكقا  خمتؾػة مـ التؿققز ادعتؿد  ذ كقٍ  مـ اجلـس

  ؽس الدٓلة التل يرمك  لقفا مصطؾح )اجلـدر(ب وامق( 8)شالعـرصية

(   ا َأقَرْركا تعؾ )َ ـُس( لؾدٓلة  ذ آمجصاف باجلـس الذي امق الـق  6

اإلكنايّن مطؾؼًا  دون ا تبار لؾتذنر والتلكقث  وامذا امق معـاه ادعجؿل الؼديؿ ن  
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ب مـ الـاسإَْصؾببب »سبؼ بلكفن  ْ  ـس يـؼنؿقن وب  أن الـاس وامؿ   شوالَّضَّ

ء  ى اجلـس مجعـل كنبَتـا  ياه  ى الذنر وإك ك كق ني  نرًا وأك ك   ْ تنن كِْنَبَتـا الَّشَّ

معًا ودون متققزب و ذ امذا مجصبح نؾؿة )اجلـُقسة( مجعـل اكتناب الػرد  ى اجلـس 

دًا مـ الذنقرة وإكقثة  ومجعـل التعبر الؾغقي  ـ  لؽ ب   اإلكناين مطؾؼًا جمرَّ

ْشعر بادناواة و دم التَّحقُّز  وامق ادؼصقد مـ مصطؾح )اجلـدر(  ن  مجرمل  لقف يُ 

 مـظؿة الققكنؽقب واهلل العؾقؿب

 

 م حظييةن

ٓ يعـل اقرتاح امذا ادصطؾح ومجبـّقف لغقيًا أيَّ مققػ تؽرّي أو مبدئل حقر 

 مضؿقكف ال ؼاذمب
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