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 مسرد المصطلحات
 ھویة جندریة مطابقة للجنس

الھویة تصحیح ي لما یعرف ب معاكسمفھوم  جنس ھي نوع اجتماعي یفھم على أنھالھویة الجندریة المطابقة لل •
 سانیة.جنال

 حدد لك منذ الوالدة.ي مع الجندر الذي تتماھى/ إذا كنت ھویة جندریة مطابقة للجنسك تعتبر/ین لدی •
بطرق أخرى  یعدونمتیازات إجتماعیة، حتى بالنسبة لألشخاص الذین االجندریة المطابقة للجنس بتأتي الھویة  •

 محرومین إجتماعیاً.

لى فكرة ع -"عبر"Trans   . فبینما تشیر البادئةتصحیح الھویة الجنسانیةالھویة الجندریة المطابقة للجنس تشكل ثنائیاً مع 
تدور حول التشابھ أي "على ھذا الجانب من". بالنسبة  "المقرون"  cisفإن نقیضھا  من" عبور الحدود على الجانب األخر"

ة دریذلك یصف مواءمة الھویة الجنفإن المقرون   cisللھویة الجندریة فإن یكون أحدھم ذو ھویة جندریة مطابقة للجنس أو 
 فتى!").لھا عند الوالدة ("إنھا فتاة!" ، "إنھ فرد مع الجنس الذي تم تحدیده لھ/لل

في ھذا الصدد،  .األشخاص ذو الھویة الجندریة المطابقة للجنس لیست بالمعضلة الكبیرةتعتبر الھویة الجندریة لمعظم 
مغایر الجنس ( أنھ أمر یمكن مقارنتھ بأن تكون  ذو ھویة جندریة مطابقة للجنس ذلك یعني أو إحداھن عندما یكون أحدھم

. فالعیش في حدود األعراف الجنسانیة و العرقیة الضمنیة یعني ذات بشرة بیضاء/وذأو  لدیك میل جنسي للجنس المغایر)
أن أن األفراد ال یتعین علیھم مواجھة واقع الجنس والعرق في مجتمع یضع أھمیة أكبر للذكورة و البشرة البیضاء. لذلك 

ذلك یعني أن نتصالح مع ھذا األمتیاز  ءبیضا بشرة ذات/ذوالجنس أو  یننرى أنفسنا ذو ھویة جندریة مطابقة للجنس، مغایر
 الذي یأتي مع ھذا الوضع اإلجتماعي. 

 الجندر (النوع االجتماعي)

 یعتبر الجندر والجنس مختلفان ولكن كثیراً مایتم الخلط بینھما. •
 الجندر ھو نظام تقسیم (فیما بین الرجال والنساء) وسلطة (للرجال على النساء). •
 ھو بناء اجتماعي: تم إنشاؤه وقبولھ من قبل المجتمع ، ویختلف من مجتمع إلى مجتمع. الجندر •
، حتى عندما نكون غیر كل مباشر على أفكارنا وسلوكیاتنا، وبالتالي فإنھ یؤثر بشیحدد الجندر المعاییر والقیم •

 مدركین لذلك.
حیث . الجنسانياالفتراضات حول النشاط ب، وبشكل أكثر تحدیداً  ندر ارتباًطا مباشًرا بالجنسانیةیرتبط  الج •

 إلى الرجال. جنسیاً  تنجذبأن النساء ، ویفترض لرجال ینجذبون جنسیاً إلى النساءن اأیُفترض 

 من المھم فھم لماذا ھم باألصل. رغم ذلك فإنھ الزال س إلى الضیاع قي اللغة الیومیةنتنزع الفوارق  بین الجندر والج
والتي في ، النسوي أدبیات علم االجتماع من في األصل الناجحةالجندرفكرة /. أتت كلمةمصطلحان مختلفان یعتبران
في تعریفاتھ األولى ، كان   من األدبیات الطبیة األمریكیة في الخمسینیات والستینیات. ام بتعدیلھیقالو ھتاستعارتم  األساس

ظام یقسم ن رف بأنھحیث عُ أنھ بناء اجتماعي ، فھم الجندر علىیُ من المفترض أن یكون الجندر ھو النظیر الثقافي للجنس. 
، سم اإلنسانیة بین الرجال والنساءنظام معیاري یق بأنھ الجندر، یُعّرف اإلنسانیة إلى مجموعتین، رجال ونساء. بمعنى آخر

، تعديمع أي  وغیر متساھل بصرامةتقسیم جنسي صارم بین الذكور واإلناث. ھذا النظام لیس فقط ثنائیًا  مایعتقد بأنھوفق 
، وال األولى صمدت تاریخیافمتناظرة: مجموعات "رجال" و "نساء" لیست من المجموعات تعتبر بل ھو أیًضا ھرمي. 

 .لثانیةاالمجموعة تزال تحتفظ بالسلطة وتمارس سیطرتھا على 

بھا. یأتي كاملة لسنا على درایة نحن ، وفي أغلب األحیان یاة الیومیة خفیة في بعض األحیانفي الح عمل الجندر عد طرقتُ 
ذلك. الفتیات یتصرفن النساء یفعلن ، و: الرجال یفعلون ذلكةمحكم ابدقة ویفترض أنھ ةمحدد مساحة تنفیذھا في نطاق

التي من المفترض أن تكون مختلفة عن األوالد. یتم تعزیز ھذه المفاھیم التقییدیة و ، ویفضلن أشیاء معینةبطریقة معینة 
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بین أكثر األمثلة ، بما في ذلك ثقافة البوب واإلعالنات والمجالت النسائیة التي تعد من طرق متعددةمن خالل  للجندر
غیر فیھا كون ت التي في الحاالتغیر مرئیة ى تبقالتي وفتراضات والتعلیمات االمجموعة من  الجندریخلق  تدوینًا. وھكذا

 .لي عنھاالتخ األشخاصعندما یحاول  عنفال تصل إلى ولكنھا قد تؤدي إلى مشاكل خطیرة ،أشكالیة

إن نسویة بیونسیھ ( المغنیة األمریكیة) ھي إنھا معقدة ومتغیرة. تتمحور فقط حول الجندر،  والھویاتنا بالطبع لیست ثابتة 
ھا إمرأة. الجندر، والعمر، والعرق، والطبقة اإلجتماعیة، والجنسانیة، واإلعاقة نلكونھا سوداء بقدر ماھي عن كوقط لیست ف

 ).التقاطعیةقعنا في ھذا العالم ( انظر/ي تنا والتعریف بموایالعوامل التي تساھم في تشكیل ھو ھذه بعض

 .الجنسانیة :أخذ بعین األعتبار أال وھویجب أن یُ خر آعد بینما الیمكن فھم الجندر بدون الجنس، فإن ھناك بُ 

 

الجنسانیة في مناقشة حول الجندر؟ تُفھم الجنسانیة ھنا على أنھا مرادف للتوجھ أو المیل الجنسي. ترتبط  نشمللماذا 
 الجنسانیة بالجندر ارتباًطاً وثیقًاً: االفتراضات حول الجندر ھي أیًضا وفي كثیر من األحیان افتراضات حول الجنسانیة.

على ھذا  مختلقةغالبًا ما یتم خلط ثالثة أبعاد و . الجنسانیة في معاییروز ینطوي على تجا الجندر معاییروبالتالي فإن تجاوز 
 -تفضیالتنا ، أفعالنا ، سلوكنا  - الجندر الخاص بنا. إن الطرق التي نؤدي بھا والجنسانیة والھویة الجندریة، ، درالنحو: الجن

(ھل ھذا یعني أنھا  جنسانیتنا؟) أو دریةة الجنللھوی وامصحح(ھل ھذا یعني أنھم  الجندریةتنا اعطي افتراضات حول ھویتُ 
 مثلیھ؟).

عند التفكیر في الجندر ، من المھم أن ندرك أن الطرق التي یحدد بھا المجتمع ویضعنا في فئات مختلفة ، سواء أكانت رجالً 
 الھویةتنا الخاصة. وھذا موضح في مداخل امع الطرق التي نرى ونعیش بھا ھویأم امرأة ، لیست بالضرورة تتطابق 

 .والالمنتمین، دریةوالمصححین للھویة الجن،  الجندریة

 الھویة الجندریة

تنا ایرقنا في فھم ھذا النظام وبناء ھوجتماعي وطالتقاطع مابین الجندر والنظام االوتكمن الھویة الجندریة في  •
 الخاصة.

 أنتماء ھي ثالثة أمثلة على الھویات الجندریة.والال الجندریة الھویة تصحیحویة الجندریة المطابقة للجنس، والھ •

فمن المفترض  بما أن غالبیة السكان یقعون ضمن فئة األناث أو الذكوروالمولود:  سنجحدید یبدأ عمل الجندر حالما یتم ت
، أي أن ھویة جندریة مطابقة للجنسأن ھذا یعني أنھم إما بنات أو أوالد. ھذا یعني أن المجتمع یفترض أننا جمیعًا ذو 

 تنا الجندریة تطابق كالً من جنسنا (ذكر / أنثى) وتعریف المجتمع للجندر (ذكوري / أنثوي).اھوی
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الھویة الجندریة). وھذا  / الجندر /ترابط بین ھذه الثالثة عناصر ( الجنسالعدم  حالة منیواجھ بعضنا على الرغم من ذلك 
): تم الجندریةللھویة  مصححات/مصححین(  ترانسجندرو ھویة جندریة مطابقة للجنس ولكن ألنھم یعود ألنھم ربما لیسوا ذ

المبكرة. وھذا ھو الـ فتراضات اال ھذه تھم الجندریة التتطابق معاالتحدید عند الوالدة بأنھم ینتمون لجندر واحد، ولكن ھوی
’T‘  في أختصار كلمةLGBTQ+1  للتوضییح بشأن حرف الـ )’Q‘  والحروف األخرى ھي  .)الكویرأو الكاف، انظر/ي

 ولیس الھویة الجندریة: مثلیة، و مثلي، و ثنائي/ثنائیة المیل الجنسي. الجنسانیةحروف تمثل 

تھم الجندریة المتصورة تقع خارج اعلى أن ھوی. وھذه طریقة للتعبیرالمنتمینھم سھم على أنفعرف بعض األشخاص أنیُ  و
 الجندریة المطابقة للجنس أو مصححوا الھویة الجندریة) كرجال أو نساء.مابین ( ذو الھویة  ةالثنائی االنقسامات

 

 التقاطعیة

 نشأت نظریة التقاطعیة من تجارب ونضال النساء السود والالتینیات، وتحدیداً في الوالیات المتحدة األمریكیة. •
مع بعضھا  الجوانب المختلفة من ھویاتنا المعقدةفیھا تتفاعل یتم استخدام صورة التقاطعیة لوصف الطرق التي  •

فالتعصب الجنسي یأخذ شكالً محدداً  ت الجنس والمثلیات تعتبر مختلفة:فعلى سبیل المثال تجارب مغایرا .البعض
 للنساء المثلیات اللواتي یتعین علیھن أیًضا التعامل مع رھاب المثلیة.

تنا اف وتؤثر على ھویرِ عْ ن الدینامیات اإلجتماعیة یمكنھا أن تُ یعتبر مفھوم التقاطعیة مفھوم مفید لفھم كیف أ •
ً  وتجاربنا. و  ضال.نالنشاط وال مفھوم مؤثر في مجال یعتبر أیضا

میز سیاسات الھویة على تلك الصعوبات وتُ جداً تم نقد نظریة التقاطعیة على أنھا مفرطة في طابعھا األكادیمي  •
 المشتركة فیما بیننا.

یو حول ھذا المفھوم الھام تصویر فیدأحدھم ل، بتكلیف جتماعیة، البروفیسور بیتر ھوبكینزللعدالة اإل الجامعةقام عمید 
 ، باحثة قانونیة وامرأة ذات بشرة سوداء.للغایة، والذي قدمتھ كیمبرلي كرینشو

https://vimeo.com/263719865 

 

 

 

 

                                                           
 .المیم بحرف تبدأ كلھا" ـة/مصحح و ـة،/مزدوج و ـة،/مثلي" المصطلحات ألن المیم بمجتمع العربیة المنطقة في یعرف    1

https://vimeo.com/263719865
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 ...)الجنس البشري، اإلنسان، استخدام صیغة المذكر بصفة عامة ( ھو

البشریة ولیس قلیدیاً كطریقة للحدیث عن جمیع تبر مقبولة تعت و جنس بشري تخدام  صیغة المذكر مثل ھو اس •
 خر، من المفترض أن تعمل صیغة المذكر كصیغة محایدة للجمیع.آفقط الرجال. بمعنى 

یفھمون ھذه الصیغ على أنھا ذكوریة أكثر من كونھا محایدة من حیث  ولكن األدلة تشیر على أن المتحدثین  •
 الجندر.

 اللغة في ومثال على ذلك، بدالً من ذلكالجندر  استخدام أشكال محایدة خذ بعین االعتبارلذلك من المھم األ •
 .أو الجنس البشري mankindبدالً من  البشر كلمة، أوھوبدالً من خطاب لل theyاستخدام  نجیلزیةاإل

بغض النظر عن الجندر. تكمن  یةالبشركافة  ىعلى سبیل المثال تستخدم لتشیر إلنسان لھا استخدام عام، إ قیل أن كلمة
یة افتراضیة من قتراح شخصإ، أو لمجرد تھم على وجھ التحدیدالفكرة في أنھ عندما نرید اإلشارة إلى أشخاص دون تسمی

 .ابأكملھ البشریةإلى أفراد محددین داخل النوع (ذكور) وإلى من اإلمكان أن تستخدم لتشیرإنسان  كلمة، الذكور أو اإلناث

، واقع. بمعنى آخرترجم إلى نى العام المفترض ال یُ على علم منذ فترة طویلة أن ھذا المع واللغویات ، كان اللغویینومع ذلك
یفسرونھا فعلیًا على أنھا عبیرات الذكوریة التي من المفترض أن یكون لھا معنى عام، فإنھم عندما یسمع الناس أو یقرأون الت

 ، أي أنھا محددة.ذكوریة

"مجتمعًا محددًا للذكور" ، بأنھ وبالتالي فإن استخدام المذكر كصیغة عامة یسھم في إعادة تأكید ما یسمیھ علماء االجتماع 
النساء  جنس في اعتبارك كلمة " ـي/، ضعالنساء كمجموعة". من ناحیة أخرى منقدر الرجال كمجموعة أكثر والذي "یُ 

 ولیس إلى اإلنسانیة ككل. أنھا محددة، أي أنھا تشیر إلى النساء إالالبشري": ال یمكن فھمھا على اإلطالق 

 الالمنتمین للثنائیة الجندریة

 .جندریةھویة  ھي الجندریة للثنائیةالالمنتمین  •
 نساء أو رجال.أنفسھم على أنھم وھو مصطلح یستخدمھ األفراد الذین ال یعّرفون   •
 المختلفة. الجندریةإنھ أیًضا مصطلح شامل للعدید من الھویات   •

، وقد یكون لدیھم أكثر من جندر واحد وفقًاً )مرنوا الھویة الجندریةقد یكون لألشخاص الالمنتمین ھویات جندریة متقلبة (
، ویشعرون أنھ لیس لدیھم أي جندر )أو كل الھویات الجندریة المختلفة مثل ثنائي الھویة الجندریةالمتواجد فیھ (للسیاق 

، الجندر الثالث) أو قد یحددون نوع الجندر بشكل مختلف (مثل غیر جندري، معدومي الھویة الجندریةالمثال (على سبیل 
 ). درُحري الھویة الجندریة أو بمعنى أخر كویریة الجن

ً ، أو   ... ھذه المجموعة المتنوعة من األسماء ، التي تندرج مرنوا الھویة الجندریةكویریة الجندر أو الالمنتمین جندریا
. ال دریةستكشاف الھویة الجنعلى ا ة/جدید لمن یكون، قد تبدو مثبطة للھمة في البدایة "الالمنتمین جمیعھا تحت فئة "

ال یمكن فھمھا ببساطة على أنھا إما / أو ، وأن  دریةأن الھویة الجن ي/: المھم ھو أن تفھممنھا إلى معرفة كالً  ـ/يتحتاج
 ً رة في الثقافة متجذ دریةإلى أنفسھم. ھذه الرؤیة الثنائیة للھویة الجن األشخاصللكیفیة التي یشیر بھا  منتبھة/تكون منتبھا

ذو/ذوات الروحین من السكان األصلیین ألمریكا وھو ند أو ، على الھجریین في الھالغربیة وال تنطبق، على سبیل المثال
 .لفظ یطلقونھ على ذوي/ذوات الھویة الجندریة المزدوجة 

 

 الكویر (النمطیون/النمطیات، ذوو/ذوات الھویات الجندریة الالنمطیة)

 .الجنس واالغیر مغایرشخاص تستخدم كلمة كویركلفظ إھانة لأل •
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و ثنائیات المیل الجنسي  المثلیات وثنائیو و المثلیون و، لكن الكثیر من الیومتستخدم كلفظ إھانة إلى زال تال   •
واستخدموه بفخر  قد استعادوهحامالت صفات الجنسین  و احاملوو  الجنسانیة الھویةومصححات  مصصحوا

 لتحدید ھویتھم.
 واالمغایرتعریف لألشخاص الذین یعیشون خارج  شاملغالبًا ما یتم استخدامھ في الوقت الحاضر كمصطلح   •

 .سو ذو الھویة الجندریة المطابقة للجن الجنس
لمحتمل أن تكون ھذه الكلمة الطریقة. ال یزال من ا ھویتھم بھذهلیس الجمیع على استعداد لتحدید  ومع ذلك  •

ثنائیات  ثنائیو و المثلیات و المثلیون ومن قبل أولئك الذین ال ینتمون إلى مجتمع  حذر، ویجب استخدامھا بمسیئة
 وحامالت صفات الجنسین . اوحاملو الجنسانیة الھویة ومصححات مصصحوا والمیل الجنسي 

، على الرغم من أن ھذا عني "غریب" أو "عجیب" أو "مشبوه"یستخدم لفظ كویر كصفة والمقصود منھ في األصل أن ی
 .اإلنجلیزیة االستخدام قدیم اآلن في معظم لھجات اللغة

، وخاصة المجتمع المثليحدیث عن سم مھین في اللغة اإلنجلیزیة العامیة للا، بدأت الكلمة تستخدم كشرتاسع عفي القرن ال
، إال أنھ منذ الثمانینیات من القرن الماضي تم استخدامھا ن أنھ ظلت ككلمة إھانة إلى الیومالرجال المثلیین. على الرغم م

 الھویة ومصححات مصصحوا وي من قبل المثلیون والمثلیات وثنائیو وثنائیات المیل الجنسي كلفظ محاید أو إیجاب
 المجتمع الذي یطلق علیھ أحیانًا "مجتمع الكویر". -وحاملو وحامالت صفات الجنسین  الجنسانیة

تفرض "حدودًا مقیدة على  ، والتي وفقًا للبعضفات "مثلیة" و "مثلي"یالكویر كان أیًضا رد فعل على تصناستعادة لفظ 
لكویري بتعدد الجندر والجنسانیة". كان وصف أنفسھم على أنھم كویر ثوري وبادرة سیاسیة عمیقة. رحب المجتمع ا

 طبیعیة.تي تصنف ، ورفض االمتثال للحیاة الالجنسانیات والجندر

جمیع أولئك الذین یعیشون خارج قاعدة یشمل ل، یتم استخدام الكویر كمصطلح شمولي، غالبًا ما بعد حوالي ثالثین عاًما
(المیول الجنسیة) الجنسانیة . وبالتالي یمكن استخدامھ في كل من سالمغایرین الجنس و ذو الھویة الجندریة المطابقة للجن

، بینما تشیر العالمة + و الكافأ  Qالكویر وذلك من خالل حرف على  +LGBTQ. یشتمل اختصار الجندریةوالھویة 
 تسمیتھا. إلى الضرورةالحاجة بوھویات أخرى دون  انیاتیمكن إدراج جنسإلى أنھ 

 نجلیزیة)ھم وضمائر أخرى (في اللغة اإل

ذات ھویة جندریة امرأة  إذا كنتِ فالتفكیر في الضمائر المستخدمة لإلشارة إلیھم: الیتعین علیھم بعض األشخاص  •
ذو إذا كنت رجالً و ؛ "ھي"للحدیث عنك مثل  المؤنثضمائرصیغة واألشخاص  یستخدم، فغالبًا ما مطابقة للجنس

 .للحدیث عنك  "ھو"الضمیر المذكر  یستخدم ھ، فإن ھویة جندریة مطابقة للجنس
، إذا كان  الالمنتمینو / أو األشخاص  الھویة الجندریة ومصصحات لمصححوایمكن أن تصبح الضمائر مشكلة   •

 بة لھم ، وتذكیر الناس بھا.علیھم أن یعلنوا باستمرار عن الضمائر المناس
 عن عند الحدیث نجیلزیةاإلفي اللغة  theyالضمیر في السنوات األخیرة ، كان ھناك ارتفاع مطرد في استخدام ا  •

 .(أو مایقابلھ أنتما ، ھما في اللغة العربیة) األشخاص الالمنتمینمن قبل أو 
 الیومي تجاه التحول الجندري والجنسي.الرھاب ھو شكل من أشكال عمداً استخدام الضمائر الخاطئة   •

أو  they/them/their، ، على سبیل المثالباللغة األنجیلزیة بالضمائر الخاصة بھم األشخاص الالمنتمین یصرحعندما 
ھم (الشخص الذي یتحدثون معھ). یمكن أن یكون ھذا یلمحاور الجندریة عن ھویتھم، فإنھم یعلنون ھما بالعربیة ، أنتما

أو  /و والمنتمیة المنتمي الشخص أن عالن عناإل، ویمكن أن یكون مسألة أمان ، ألن األشخاصلبعض  مثبطاً  منظوراً 
 یمكن أن یعرض شخص ما ألشكال مختلفة من العنف. وعابرة عابر

 /العابرینتحویلھا إلى شيء ال یقتصر على األشخاص غیر  ھو أن یتمعن الضمائر  اإلفصاحتتمثل إحدى الطرق لتسھیل 
 البریدعلى سبیل المثال إدراج الضمائر في توقیع  ـكِ /، ولكن أیًضا أكبر عدد ممكن من األشخاص. یمكنك الالمنتمینأو 

، فقد یساعد ذلك شكل متكرر بما فیھ الكفایةفي فعل ذلك بذو الھویة الجندریة المطابقة للجنس اإللكتروني. إذا بدأ األشخاص 
 .المساعدة في تھیئة بیئة أكثر أمانًا للجمیع. فیما یلي بعض األمثلة عن كیفیة القیام بذلكفي تطبیع عملیة تبادل الضمائر و
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 سوء الفھم:ھنا بعض النصائح لتجنب 

بتجنب استخدام أي منھا لإلشارة إلى ذلك  ي/، ابدألشخص ماضمائر المفضلة المن  متأكدة/متأكدًا تكوني /إذا لم تكن. 1
أحد ھؤالء األشخاص عما إذا كانوا  ـي/ـأن تسأل ـي/ـأصدقاء أو زمالء مشتركین ، فحاول لدیكِ /الشخص. إذا كان لدیك

 .أن تسألھم مباشرة ـي/ـھذا الشخص ، فحاول ـي/ـیعرفون الضمائر التي یجب استخدامھا. إذا كنت تعرف

 قولي/لوقفي عقلك  صوریھم /في مكان ما ، فصّورھمة /. إذا كنت وحیداً للتدرب على ذلكمن الوقت  بعض ـي/ـ. خصص2
یصبح تمشي من مكان إلى آخر. سوف  أنتِ /من وقت آلخر وأنت عقلكإلیھم في  ي/ـبصوت عاٍل. ارجع إلیھمجملة تشیر 

 .أسھل الموضوع

 العمل على تغییر ھذا التصور لصدیقكِ  ، یمكنكِ بھ االذي أخبرو ندریرى أن صدیقك مختلف عن الج عقلكِ /إذا كان عقلك. 3
 –الحقیقیة  دریةعلى الطرق التي یعبرون بھا عن ھویتھم الجن ي/، وركزتعرفیھم/كما تعرفھم تخیلیھم/المعین. تخیلھم

 .عقلك إشارات جدیدة لتلتقطھا ـي/ـامنح

 .، وال تسترعي أي انتباه إضافي إلیھنفسك فوًرا ـي/ذلك ، صحح ین/في البدایة. عندما تفعل أخطاءسوف تحصل . 4

. ي/. الضمائر صعبة. ھذه االشیاء صعبة. أصبرأو الصدیقة العابرة العابر الصدیقمع نفسك ، ومع  ة/صبوركوني /. كن 5
 ، فنحن في نفس الفریق.بصدق ي/إذا كنت تحاول

 

 ، الدكتور/ة...)األلقاب (اآلنسة، السیدة، السید، األستاذ/ة

 .ھناك تباینات كبیرة في استخدام األلقاب للرجال والنساء •
 الحاجة إلى إعالن حالتِك االجتماعیة. إلى ، یعني االختیار بین لقب آنسة وسیدةبالنسبة للنساء •
 بشكل متزاید كخیار ثالث وتأتي مع دالالتھا الخاصة. نجلیزیةاإلباللغة ز مِ  Msتستخدم  •
ولكنھا ال تزال مرتبطة أن یكون ھناك جندرلأللقاب األكادیمیة أستاذ/ة ، دكتور/ة ،  نجلیزیةاإلال یُفترض في اللغة  •

 ضمنیًا بالرجال.

 .داخل المنظمة ـ/ـا، أو دورھ ـ/ـاأو مھنتھ ـ/ـاشخص ما للداللة على وضعھالھو كلمة تستخدم قبل اسم  اللقب

أو غیر  /و ةشاب إمرأة ھاللداللة على أن اآلنسةلقب ستخدم یاللقب بین ثالثة خیارات. بینما  طلب إعطاء عندقد تختار النساء 
الكشف عن حالتھم  ھمال یُطلب منبید أّن األوالد والرجال ستخدم فقط للنساء المتزوجات. ی السیدةلقب  ، فإن ةمتزوج

 .السیدطلق علیھم ، فإنھم جمیعًا یُ ھم لقب آخر بسبب وضعھم أو مھنتھمالزوجیة أو سنھم: ما لم یكن لدی

و لكنھ كان  ،نسویات في الستینیات والسبعینیاتأعید تقدیمھ من قبل ال" زمِ " نجلیزیةاإلالخیار الثالث المتاح للنساء باللغة 
النساء بشكل صارم على تعریف  ، بدأ. فقط في القرن التاسع عشریستخدم في األصل في القرنین السابع عشر والثامن عشر

رن العشرین ھي تجنب ز"  في أواخر القأنھن إما متزوجات أو غیر متزوجات. كانت الفكرة وراء إعادة إدخال لقب"مِ 
 تعریف المرأة من خالل عالقتھا بالرجل. كان من المفترض أن تكون بدیلة لتحل محل آنسة / سیدة.

یار بین ثالثة ألقاب على ختضطرار إلى اإلعن طریق األ الجندرعلى الرغم من أن النساء یتم تذكیرھن باستمرار بنوع 
 .الجندرتذكیر آخر بأنھم ال یتناسبون مع الحدود التي وضعھا المجتمع حول عتبر یبالنسبة لالمنتمین ، فإن ھذا األقل

ة دكتور/. یتم الحصول على لقب ة/بروفیسورة /، غالبًا ما تتم مواجھة لقبین آخرین: دكتورنجلیزياإلكادیمي األسیاق الفي 
في المملكة المتحدة ومعظم دول الكومنولث لكبار  ة/یُمنح لقب البروفیسورو .  ةالدكتورا شھادة عن طریق الحصول على

 .قیادة أكادیمیة  ھیئة التدریس الذین یحملونوعضوات  أعضاء
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، نجلیزیةاإلمرتبط بأي جندر في اللغة  ة /والبروفیسورة /الدكتورلقب من  یكون كالً ال أن من المفترض  على الرغم من أنھ 
. العدید من النساء ذات السلطةمواقع ال، كما ھو الحال مع معظم الذكورب مرتبطةإال أنھما یحمالن في الواقع دالالت ضمنیة 

دكتورة أو باستثناء  لمخاطبتھم یستخدمون أي لقبقد  أو الطالباتالطالب أن بتجربة مروا في األوساط األكادیمیة 
 .بروفیسورة

 سانیةالھویة الجنومصححات حوا حمص

 .جندریةھویة یعتبر  الجنسانیة تصحیح الھویة •
ي مع الجندر الذي حدد لك منذ الوالدة فإن /أن تتماھىمطابقة للجنس  جنسانیةذو ھویة تكون/ـي بینما یعني أن  •

 فیھ. ي/مع جندر مختلف عن الذي ولدت ي/تتماھىیعني أن  سانیةمصحح/ة الھویة الجن
، والذي من الممكن اإلعالمة بشكل متزاید في وسائل سانیالھویة الجن والمصححات یظھر األشخاص المصححین •

، والكثیر منھا ، فلیس كل ھذا التمثیل إیجابيلك. ومع ذمصححینأن یساعد في إعالم الناس بما یعنیھ أن یكونوا 
 .سانیةالجن تصحیح الھویةیكرس فكرة رھاب 

عن نفسھ بطرق عدة، أما باالستخدام العمد لالسماء والضمائر  سانیةالجن الھویة تصحیحیمكن أن یعبر رھاب  •
 إلى العنف الجسدي. صلأحیاناً قد ی والخاطئة لألشخاص العابرة 

ة ونسختھا المختصرة العابر+ اسم سانیالھویة الجن ومصححات طلحات ھذا كلمة مصححواصالم مسردستخدمنا خالل ا
ھناك ولكن (األشخاص العابرون، المرأة العابرة...). وھذه الكلمة التي یستخدمھا غالباً األشخاص العابرین لوصف أنفسھم. 

 من الممكن أن تكون مسیئة:تستخدم والتي بعض المفردات التي 

ي القریب والذي كان یعتبر العبور على أنھ شئ من الطب النفسي وھي من بقایا الماض "ترانسیكشوال"تأتي كلمة  •
 متعلق بالحالة الصحیة العقلیة.

العنف اللفظي، إال إذا تصنیف وبحكم تعریفھا تستخدم لإلھانة وتقع تحت "تراني" أو اللوطي  وكلمة الشتیمة  •
 ( حیث أنھا تستخدم ھنا بقصد اإلسترداد). استخدمھا الشخص لوصف نفسھـ/ ـا

ولكن یجب المحافظة على الفرق  ةسانیخلط بین لفظ المتشبھون بالجنس اآلخر ومصححوا الھویة الجنغالباً مایتم ال •
ممن یحبون ارتداء "مالبس بینھما. غالبًا ما ترتبط ھذه الممارسة بالرجال ذوي الممارسات الجنسیة الغیریة 

؛ وفي ألنھا تناسب شخصیاتھم أكثریانًا ، وأحع. في بعض األحیان یجدونھا مریحة، كما حددھا المجتمالنساء"
من النساء المصححات لھویتھن  وإنما، یة الغیریةذوي الممارسات الجنس من الرجاللیسوا  ھمبعض األحیان 

المتشبھون بالجنس اآلخر لیس لھ عالقة بالجنس  .نطرقًا مختلفة لتقدیم أنفسھ في سعي الستكشافة، سانیالجن
 . دريقة أشمل بالتعبیر الجنولكن لھ عال

كلمة "ترانسفیست" أو متخنث تعتبر كلمة غیر مناسبة لكالً من المتشبھون بالجنس اآلخر ومصححوا الھویة  •
 یة.انالجنس

 
 
 

 لقد اسأت الفھم. ماذا أفعل؟
 :ة على التكیف. وھنا بعض التوصیاتیتطلب التفكیر والتحدث عن الجندروضوح وقدر

 .مخطئة/مخطئًا ي/في أنھ من المحتمل أن تكون ي/، فكرأوالً وقبل كل شيء •
خوذ/ي وقتك/وقتِك في االستماع والتعلم من األشخاص الذین یعبرون عن أنفسھم بشكل مختلف، أما بسبب الجندر  •

 الخاص بھم، أو عرقھم، أو خلفیتھم االجتماعیة...
ً ، فتوقف/ي مؤقتًا، واستمع/ي إذا أشار شخص ما إلى أنك/ أنكِ  • ، وقم/قومي بتصحیحھ إذا لزم ارتكبت/ي خطأ

األمر. من الممكن أن تكون/ي قد تسببت/ي في إھانة ؛ إذا كان األمر كذلك فالواجب االعتذار ومن ثم المضي 
 ً  ال حاجة إلى إعادة التفكیر في الموضوع. ، وقدما
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 ولیس بالضرورة من الشخص اآلخر المعني -ك/ِك ، حاول/ي معرفة المزید عن خطأبعد وقوع الحادث •
نقترحھا التي  اتواحدة من من القراء عن طریق االطالع على ، أو المسردمع ھذا  ي/! یمكنك أن تبدأبالموضوع

 .على القراء والقارئات

  


