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وت، لبنان �ش بواسطة منشورات المعرفة التقاطعية، 2021، ب�ي
ُ
ن
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، الرخصة الدولية 4.0.    هذا العمل متاح بموجب رخصة المشاع اإلبداعي
ط ذكر المصدر. ي المجال التجاري، ب�ش

بإمكانكم/ن توزيــــع، نقل، تعديل، وتطوير هذا العمل، ح�ت �ف

شاركوا/ن – إنسخوا/ن وأعيدوا/أعدن توزيــــع هذه المادة بأي شكل وأي منصة.
وا/ن، وطّوروا/ن هذا العمل لجميع االستخدامات، بما فيها االستخدام التجاري. عّدلوا/ن – غ�يّ

ي أجريتموها. أذكروا/ن المصدر – نرجو منكم/ن ذكر المصدر بالكامل، إضافة الرابط، واإلشارة إىل التعديالت ال�ت

يمكنكم/ن القيام بذلك ألي سبب كان، ولكن ليس بأي طريقة قد توحي أّن المرّخص يوافق عىل ذلك التعديل.

 : ي
و�ن تصميم الكتّيب اإللك�ت

وت استديو أشغال عامة Public Works Studio، ب�ي

، هبة  ي
�ف
ّ
عبا

جمة النسوية الكويرية ي ال�ت
توجّهات عامة �ف

يتضمن الكتّيب أيًضا ملحقات والئحة بالمراجع والموارد.

وت. ق األوسط، ب�ي يش ُبل« – مكتب ال�ش  تّم انتاج هذا الكتّيب بمساعدة مالّية من مؤسسة »هاي�ف
يش ُبل«. ي هذا الكتّيب هي آراء الكاتبات الخاصة، لذا ال تعكس بأي شكل من األشكال توّجهات مؤسسة »هاي�ف

إّن اآلراء المع�بَّ عنها �ف



 ، ة. بالتاىلي
ّ
ُيعّد هذا الكتّيب أّول إنتاج لـ »كحل« خارج إطار أعداد المجل

تراكمات ومساهمات أرست معالم  نتيجة  هو ليس وليد لحظته، بل 
ي إنتاج هذه العمل. 

وتوجهات ومعارف كان لها الفضل �ف

شارك، كما  الذي  عمل كحل،  لفريق  تقديري  أقدم كامل  البداية  ي 
�ف

صايغ  غوى  شكًرا  العمل.  هذا  صنع  ي 
�ف التحريري،  شغلنا  ي 

�ف اعتدنا 
اهتدينا من  ي  ال�ت الخارطة  وع ورسم  الم�ش لهذا  المالمح األوىل  لوضع 
خاللها. شكًرا صباح أيوب وصفا حمزة عىل العمل الدؤوب والجهوزية 

الدائمة والدعم المتواصل، آراًءا، وتحريًرا وتدقيًقا ومالحظات.

وع. ي تخّيل وبناء هذا الم�ش
شكًرا روال الصغ�يّ عىل جهودك ومساهمتك �ف

أريان  يضّم  الذي  االستشاري  المجلس  ومساهمة  بدعم  أيًضا  ننّوه 
 ، العىلي ناديا  باناغا،  مي  سيلفا،  لوال  ونغ،  أرمس�ت ابيث  ف إل�ي  ، شاهفيسي
وش وسوسن عبدالرحمن إليمانهن بقدرتنا 

ّ
، صبيحة عل ف ياسم�ي روال 

عىل توسيع رؤيتنا.

ي 
/ الذين عملت معهن/م �ف ي

ف اللوا�ت جم�ي جمات والم�ت أشكر فريق الم�ت
مايا  الماضية:  السنة  ي »كحل« طوال 

ت �ف ي ن�ش ال�ت المقاالت  ترجمة 
 ، ي ، ساندي موم�ب ف زبداوي، ديما حمادة، روال عالء الدين، أمل شاه�ي
ف مبّيض،  ف أرناؤوط، ساره قّدورة، فرح يوسف، ياسم�ي خلود فّواز، مادل�ي

وم، أدهم سليم.
ّ
جوزيف سل

ي 
ق األوسط �ف ش ُبل« – مكتب ال�ش جزيل الشكر لمؤسسة »هاي�ف

وت لتقديم المساعدة المالّية إلنتاج هذا الكبثتّيب. كما نعرب عن  ب�ي
م من المؤسسات التالية: امتناننا العميق للدعم المقدَّ

Mama Cash, Astraea Lesbian Foundation for Justice, 
Global Fund for Women, and Urgent Action Fund.

شكر وتقدير



حول الخرائط المفاهيمية للترجمةعن »كحل« ومنشورات المعرفة التقاطعية

ة كويرية، راديكالية 
ّ
ة ألبحاث الجسد والجندر«، هي مجل

ّ
ْحل: مجل

ُ
»ك

وت، لكّنها موجودة خارج المؤسسات وهي  ي ب�ي
من الجنوب. مقّرها �ف

ق حيواتنا السياسية باعتبارها النظريات. نسىع من 
ّ
بمثابة أرشيف يوث

خالل »كحل« إىل وضع عالمات استفهام حول ما ولمن تعت�ب المعارف/ 
وعة، نتحّدى وسائل اإلنتاج، ونؤّرخ )بعض( نضاالتنا  الجنسانيات م�ش
ز 

ّ
نا نرك

ّ
 أن

ّ
نا منشور عابر للقوميات والحدود، إل

ّ
ف أن ي ح�ي

بتعّدديتها. و�ف
توّجهاتنا نحو جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا. نن�ش النصوص بكافة 
توسيع  إىل  ع 

ّ
ونتطل والبرصية،  الصوتية  المحتويات  ونن�ش  أشكالها، 

األمر  واألبحاث، كذلك  بالمعارف  الخاصة   » الن�ش »مقبولية  معاي�ي 
ن ع�ب ذلك من تحويل مخّيلتنا 

ّ
بالنسبة للمنهجيات النسوية، ح�ت نتمك

الكويرية الراديكالية. 

من  »كحل«.  ي 
�ف العمل  آلية  هي  التقاطعية«  المعرفة  »منشورات 

المختلفة  مشاريعنا  تتضّمن  كمنّصة  إليها  ننظر  البنيوية،  الناحية 
. تتيح هذه البنية وجود عنارص مختلفة من  ي

والمتشابكة بشكل حلزو�ف
، تستمّد قاعدة بيانات الخرائط 

ً
عملنا المتداخل ببعضه البعض. مثل

نا تلك  ي »كحل«، كما تخ�ب
جمة �ف المفاهيمية موادها من مسارات ال�ت

تلهمنا  تطويرها.  إىل  نحتاج  ي  ال�ت والمجاالت  الثغرات  عن  الخرائط 
فضاءات  من  إليه  نتوق  ما  إلنتاج  التقاطعية«  المعرفة  »منشورات 

كويرية ونازعة لالستعمار ومناهضة للرأسمالية

جمة الكويرية  جمة مرجعيات دائمة لل�ت تنتج الخرائط المفاهيمية لل�ت
نسىع  والجنسانية.  النسوية  مجاالت  ي 

�ف وتحديدًا  العربية،  باللغة 
دقيقة  ات  ومتغ�يّ تفاصيل  وتوف�ي  محّددة  استخدامات  تأريــــخ  إىل 
المفاهيمية  »الخرائط  وع  يتضّمن م�ش جمة.  لل�ت متعّددة  واحتماالت 
جمة  ال�ت ي 

�ف والعامالت  ف  للعامل�ي وكتّيبات  تفاعلية  خريطة  جمة«  لل�ت
جمات جديدة باللغة العربية من خالل  كما يقوم باألرشفة ويخرج ب�ت

ف وممارسات للصنعة. العمل مع ممارس�ي

ل قاعدة البيانات أونالين والخرائط مستودعات تفهرس الكلمات 
ّ
تشك

ي أعداد مجلة »كحل«، 
ي سياقات ترجمات �ف

ي ابتكرناها/ صادفناها �ف ال�ت
لتصبح  إضافية،  وإضافة مجاالت ومصطلحات  اكتشاف  إىل  وتسىع 
أرشيًفا دائم التطّور واالتساع. كما تهدف الكتّيبات والمنشورات الدورية 
إىل  اإلشارة  مع  جمة،  ال�ت ومسارات  ممارسات  ومراكمة  مناقشة  إىل 
جمة لتكوين  ف مماِرسات/ي ال�ت التحّديات واختالف وجهات النظر ب�ي
أسس التوجهات المستقبلية. لهذا السبب، نعقد ورشات ومساحات 
ا 

ً
أقّل شأن  

ً
أو عمل جمة خدمة  ال�ت نعت�ب  جمة وال  ال�ت لممارسات  عمل 

ي  وع من أشكال صنع المعرفة ال�ت من الكتابة، بل نؤكد أنها شكل م�ش
تتدّخل بشكل النصوص ومحتواها. 

جمة أو أي صفة علمية أخرى، نحن نسىع  ي علوم ال�ت
ال نّدعي تخّصًصا �ف

ف  ّ حات ووضعها ح�ي المشكالت والمق�ت وع لطرح  الم�ش من خالل هذا 
لنصوص  ف  جم�ي وم�ت جمات  ضنا كم�ت تع�ت ي  ال�ت تلك  وتحديًدا  النقاش، 
تتضمن صعوبات سياقية وثقافية واجتماعية واصطالحية ومفاهيمية، 
ي مسار 

ي هذه المسائل والمساهمة �ف
 للتعّمق أك�ث �ف

ً
ه يكون مدخل

ّ
عل

جمة إىل العربية. التفك�ي بال�ت
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تنا »كحل« من مبدأ إنتاج وتعميم المعارف العابرة للحدود، 
ّ
ي مجل

ننطلق �ف
يصدف  حيث   ، ّ العالمي الجنوب  بلغات  الموارد  تلك  إتاحة  إىل  ونهدف 
فاللغة  بواسطتها.  مجتمعاتنا  مع  ونتواصل  العربية  باللغة  ننطق  أننا 
المهيمنة  الفكرية  الب�ف  ي تغي�ي 

وع �ف الثورّي وال�ش بناء خطابنا  طريقنا إىل 
للتواصل.  لغٍة  من  بّد  ال  فإذن،  حياتنا.  جوانب  ة 

ّ
عىل كاف تسيطر  ي  ال�ت

الثقافية  بات 
ّ
المرك للتواصل ال يمكن أن تكون بعيًدا عن  واللغة كوسيلة 

واالجتماعية والسياسية للناطقات/ين بها. فكيف إذن نتواصل ع�ب لغة 
لغات أخرى  َجمة دالالت  الم�ت ألفاظنا  أن نحّمل  يمكن  َجمة؟ وكيف  م�ت
ية وثقافية واجتماعية وسياسية 

ّ
أبعاد سياقية ومحل بكّل ما تتضّمنه من 

ز صوت النّص وأسلوبه الساخر أو الحزين أو الجّدي  وشخصية؟ وكيف ن�ب
دة؟  من خالل لغة أخرى لها نظمها وخصائصها اللغوية الخاّصة والمحدَّ
وكيف نعكس مواقفنا السياسية النسوية والكويرية والمناهضة للمركزية 
ي الوقت 

جمة؟ واألهّم، كيف نفعل كّل ذلك وننتج �ف البيضاء من خالل ال�ت
؟ ي التعب�ي والمع�ف

يه الغرابة �ف ذاته نًصا مقروًءا ال تع�ت

بشكل عام، تبدو هذه المهّمة عصّية عىل اإلجادة واإلتقان، ال سّيما بالنسبة 
والمساهمات  األبحاث  يتناول  والذي  »كحل«،  تقدمه  الذي  للمحتوى 
قة بالكويرية والنسوية والجنسانية والجسد. 

ّ
والمعارف والنظريات المتعل

باللغة  الناطقة  الدول  ي 
العاّمة �ف المجاالت  ي 

وهو مجال مستجّد نسبًيا �ف
)نقصد  المجال  هذا  ي 

�ف السياسي  النضال  تاريــــخ  يمتّد  حيث  العربية، 
ي الفضاءات العامة، وال نستبعد بذلك الحركات 

ي و�ف النضال السياسي العل�ف

ي 
و�ف ذلك  وقبل  أثناء  وجدت  ي  ال�ت الصلة  ذات  والمبادرات  السياسية 

ي 
ين عاًما، ال سيما �ف فضاءات مختلفة( إىل تاريــــخ حديث ال يتخّط الع�ش

ي تلك األطر. عىل 
مجال الدراسات النسوية والكويرية واللغة المستخدمة �ف

ي مجاالت الكويرية بوالجندر 
ي نعرفها �ف نحو مشابه، ترتبط النظريات ال�ت

ي أحسن األحوال، ينتجها قبل أفراد 
، و�ف ّ والجنسانية بأغلبها بالشمال العالمي

ّ ولكن بلغات أوروبية، نظًرا لمحدودية  أو مجموعات من الجنوب العالمي
ي منطقتنا، 

مجال الدراسات والدراسات العليا المعنية بهذه الموضوعات �ف
باللغة  أيًضا  الناطقة  الكلفة،  العالية  الخاصة  الجامعات  عىل  واقتصارها 
شهدت  منطقتنا  أن  ف  ح�ي ي 

و�ف أخرى،  جهة  ومن  الفرنسية.  أو  ية  ف اإلنكل�ي
ي تلك المجاالت، إال أن هذه المعرفة 

ا وإنتاًجا ثقافًيا وفكرًيا وسياسًيا �ف
ً
حراك

تب�ت مغّيبة، نظًرا لهيمنة المعارف البيضاء عىل الخطابات والسياقات ذات 
النقاشات  عىل  ي  والرقا�ب واالجتماعي  السياسي  التضييق  ونتيجة   الصلة، 
والمساحات المعنية بتلك المسائل، حيث ال زالت الجنسانية والكويرية 
ي أحسن 

، و�ف موضوعات محّرمة وغ�ي قانونية وال تحطف بقبول اجتماعي
مة، وحكًرا عىل أفراد ومجموعات  أحوالها ال تزال هذه المعارف غ�ي معمَّ
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والمساحات  ة تملك االمتيازات  صغ�ي

ي تفاصيلها وتداولها. 
اآلمنة للخوض �ف

ي مقابل ذلك، بدأت بالفعل مبادرات ومساهمات من نسوّيات وكويرّيات 
�ف

الثغرة  بالعمل عىل سّد هذه  أفريقيا  األوسط وشمال  ق  ال�ش منطقة  من 
ف والكراهية  من خالل تعميم هذه النقاشات والنضال من أجل نزع التمي�ي
ومعاجم  ومساهمات  من خالل كتابات  وأيًضا  الموّجه ضّدها،  والرفض 
عربية  ترجمات  ح  وتق�ت العربية  باللغة  وتتيحها  النظريات  هذه  ح  ت�ش
زال  ال  هذا  العمل  نطاق  لكن  الصلة.  ذات  االصطالحات  ئ  تكا�ف مرادفة 
المفاهيم  تطّور  ة  وت�ي ورسعة  االصطالحات  مروحة  اتساع  لناحية  يافًعا 
الشديد  النقص  لناحية  وأيًضا  لها،  مرادفة  ترجمات  وغياب  والنظريات 
وطرائق  المعارف  عن  الكشف  أو  العربية  باللغة  أصيلة  معرفة  إنتاج  ي 

�ف
ي تع�بّ عضوًيا عن تلك المفاهيم والنظريات،  التعب�ي والكلمات العربية ال�ت

■ 11 ■■ 10 ■ تمهيد/ مقدمة



يــها بحيث  ي اللغة العربية والجمود الذي يع�ت
ا لناحية غياب التطوير �ف ً وأخ�ي

يساهم  نحو  عىل  وترصيفها  استنباط كلمات  أجل  من  تطويعها  يصعب 
وإن كانت  متعّددة  لغوية  وتراكيب  بأشكال  العبارات  هذه  استخدام  ي 

�ف
نملك  بنيوًيا ال  تان تستلزمان رؤية شاملة وجهًدا ووقًتا  األخ�ي المشكلتان 
ي هذا الكتّيب سنحاول إضافة جهد 

ات للولوج فيه، فإننا �ف الموارد والخ�ب
متواضع ع�ب طرح بعض اإلشكاليات ووضعها قيد النقاش، بهدف تمهيد 
 

ً
فعل جمة  ال�ت اعتبار  من  تنطلق  ونظريات  ممارسات  تراكم  أمام  الطريق 

النسوية  أسسها  المعرفة ويصيغ  الهيمنة عن  فع  ي�ف أن  سياسًيا، من شأنه 
والكويرية والعابرة للقوميات. 

تزّود  نهائية  إجابات  توف�ي  أبًدا  الكتّيب  هذا  يّدعي  ال  الحال،  وبطبيعة 
ي 

�ف تواجههن/م  ي  ال�ت والصعوبات  ات 
للتع�ثّ نهائية  بحلول  جمات/ين  الم�ت

ر 
ّ
الرغم من نشوئها كعلم بحّد ذاته وتوف جمة، وعىل  جمة. فال�ت ال�ت أثناء 

التمّرس فيها،   وآخًرا صنعة ال بّد من 
ً

ها أول
ّ
أن  

ّ
النظريات الخاصة بها، إل

ها وإن كانت مّتصلة 
ّ
ي إلتقانها، كما أن

حيث ال وجود لطريق مخترص ونها�ئ
تقترص  ال  فهي  الهدف،  النّص  ولغة  المصدر  النّص  لغة  وإجادة  بمعرفة 
ي القواميس والمعاجم، بل تتداخل مع 

عىل ذلك، وال تجد إجاباتها حرًصا �ف
ي والعلمي 

ها من العلوم والمجاالت وتشمل اللغوي واالجتماعي والثقا�ف غ�ي
ها  ي والشخصي وغ�ي

ي والفلس�ف والسياسي والفكري والرمزي والنفسي واألد�ب
ي غاية الصعوبة، 

من جوانب المعارف اإلنسانية األخرى. لذا فهي مهّمة �ف
إىل  باإلضافة   .. والتغي�ي التعديل  أو  والفقدان  النقصان  محكومة بحتمية 
من  وما  والطرق،  اتيجيات  واالس�ت المناهج  متعّددة  جمة  ال�ت فإّن  ذلك، 
معيار واضح لتقييم جودتها، إنما معاي�ي نسبية، فما يراه البعض ترجمة 
الطرائق  تتشعب  النقيض من ذلك، حيث  متقنة قد يجده آخرون عىل 
الحرفية  جمة  ال�ت تفضيل  ف  ب�ي النقاشات  وتك�ث  واألفضليات  والنظريات 
 ، مع�ف مقابل  مع�ف  أو  مقابل كلمة  جمة كلمة  ال�ت أو  الحّرة  جمة  ال�ت عىل 
أم االنحياز  للقّراء  الموضوعية… االنحياز  أو غ�ي  الموضوعية  جمة  ال�ت أو 

ّ وكاتبه أم االنحياز للكتابة نفسها.  للنّص األصىلي

نّدعي  ال  ي  ال�ت جمة  ال�ت نظريات  ي 
�ف الغوص  من   

ً
وبدل المقابل،  ي 

�ف ولكننا 
ي  اإللمام بها، سنحاول تسليط الضوء عىل بعض المشكالت والمسائل ال�ت
العربية،  إىل  ية  ف اإلنكل�ي جمة من  ال�ت إزاء  جمات/ين، وتحديًدا  تواجهنا كم�ت
بشكل  للبحث  أسئلة  تصبح  أن  نأمل  عاّمة  توجّهات  إىل طرح  باإلضافة 
أشمل بحيث تنتج تراكًما معرفًيا للتعامل مع هذه المشاكل وتخّطيها. كما 
ي أثناء 

ي نفّضل اعتمادها �ف اتيجيات ال�ت سنورد قسًما حول المقاربات واالس�ت
بالمخترصات  ي مجلة »كحل«، باإلضافة إىل ملحقات خاصة 

جمة �ف ال�ت
ي مجاالت عملنا. 

والمصطلحات المستخدمة �ف

 
ً

جمة، ونعت�ب هذا الكتّيب عمل ي ال�ت
من جهة أخرى، ال نّدعي تخّصًصا �ف

المجال  نفتح  أن  نأمل،  لكننا  وإثراء.  تصويب  إىل  يحتاج  مكتمل،  غ�ي 
، يستند إىل مسارات جماعية.  نحن  من خالله إىل مراكمة عمل تشاركي
حات  والمق�ت المشكالت  وطرح  مناقشة  الكتّيب  هذا  خالل  من  نسىع 
سياقية  صعوبات  تتضمن  لنصوص  ف  جم�ي وم�ت جمات  ضنا كم�ت تع�ت ي  ال�ت
للتعّمق   

ً
مدخل يكون  ه 

ّ
عل ومفاهيمية،  واصطالحية  واجتماعية  وثقافية 

التعامل والمساهمة  أجل االستفادة من طرق  المسائل من  ي هذه 
أك�ث �ف

هذا  إنتاج  منهجية  ي 
�ف إستندنا  العربية.  إىل  جمة  بال�ت التفك�ي  مسار  ي 

�ف
جمة  ال�ت مسائل  ي 

�ف متخصصة  لموارد  مكتبية  مراجعات  عىل  الكتّيب 
ينطبق  ما  بعض  من خاللها  واستنبطنا  ومناهجها،  وأساليبها  ومشكالتها 
ي مجال 

الناشئة والمتواضعة �ف ي تجربتنا 
ضتنا �ف ي اع�ت عىل اإلشكاليات ال�ت

ترجمة المقاالت والكتابات األكاديمية والنظرية.

■ 13 ■■ 12 ■ تمهيد/ مقدمة



مشكالت 
الترجمة
 لكافة 

ً
هذا المحور ليس شامل

جم/ة،  ي تواجه الم�ت
المشكالت ال�ت

ي نتعامل
ما يقترص عىل أبرز تلك ال�ت

ّ
إن

ي نصوص »كحل«، 
معها �ن

ي نسىع إىل إبرازها كنقاط مطروحة 
وال�ت

للنقاش والتفك�ي الجماعي وليس 
 

ً
ها تكون مدخل

ّ
كإجابات نهائية، عل

جمة. ي نطاق ال�ت
ّ �ن ّ تشاركي ي

اكم معر�ن ل�ت

المحور األول ■ 15 ■



الجنسانية  ة »كحل« نصوًصا متخّصصة بمسائل 
ّ
كما ذكرنا، تن�ش مجل

النصوص  تلك  من  به  يستهان  ال  جزًءا  يّتخذ  الكويرية، حيث  والنسوية 
وبالتاىلي  الصلة.  ذات  والمفاهيم  النظريات  فيه  تحتشد  أكاديمًيا  منً� 
ي 

�ف االصطالحية.  بالكلمات  ومكتظة  متخصصة  لغة  المحتوى  ينعكس 
لم  الكلمات االصطالحية صادرة عن نظريات  المقابل، فإن غالبية هذه 
باللغة  ما يجعل عالقتها  العربية،  باللغة  الناطقة  البلدان  ي 

�ف تداولها  يتم 
ف أن الكلمات االصطالحية بحّد ذاتها عصّية  ي ح�ي

عالقة غ�ي عضوية. و�ف
فإن  معّينة،  ولغوية  مفاهيمة  ب�ف  من  تتضمنه  لما  والنقل  جمة  ال�ت عىل 
جمة  هذه الفجوة تضيف مستوى آخر من الصعوبة يرتبط تحديًدا بال�ت
قواعدها  لتطوير  ي 

ّ
الكىل شبه  الغياب  ظل  ي 

�ف وخاصة  العربية،  اللغة  إىل 
وإثراء معاجمها. 

جم/ة مع هذه اللغة المتخصصة؟  فإذن كيف يتعامل الم�ت
يتكافأ مع  العربية  إىل  َجم  نّص م�ت يحتاجها إلنتاج  ي  ال�ت المعارف  وما هي 
؟ وهل نتعامل مع الكلمات االصطالحية من منظور لغوّي  النّص األصىلي
القرارات  هي  وما  اللغة؟  حدود  خارح  تقع  ذاتها  بحّد  فئة  باعتبارها  أم 
جم/ة للتعامل مع اللغة المتخصصة؟  ي سيتخذها الم�ت اتيجيات ال�ت واالس�ت

1 الملكات االصطالحية
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ي تحمل  ا سلًسا مفهوًما، ونساوم عىل الكلمات ال�ت
ً
فهل نخرج نًصا متماسك

ي بجزء من هذه الداللة؟ وإىل أّي حّد؟ وإن فعلنا 
دالالت اصطالحية ونكت�ف

ذلك كيف ننقل نًصا أكاديمًيا بحثًيا بما يتضّمنه من مفاهيم ونظريات؟ 
باللغة  نظرية  معرفة  تنتج  أن  المقاربة  لهذه  يمكن  حّد  أي  وإىل  وكيف 
االصطالحية  الكلمات  نقل  عىل  /ات  ف حريص�ي نكون  هل  أم  العربية؟ 
كيف  ة،  األخ�ي اتيجية  االس�ت بعنا  اتّ وإن  النّص؟  مقروئّية  عىل  ونساوم 

ي لغتنا؟ 
نعّرب الكلمات االصطالحية؟ وكيف نجد لها تكافًؤا �ف

عمليات  إجراء  جم/ة  الم�ت عىل  تحّتم  األسئلة  تلك  كّل 
يستلم  ي  ال�ت اللحظة  منذ  تبدأ  بديهية،  وغ�ي  معّقدة  وتفاوض  تفك�ي 
إنتاج  عند  تنتهي  وقد  وفهمه  ببتفكيكه  ع  وي�ش النّص  فيها  جم/ة  الم�ت
 Hatim & Mason, 1990,( ومايسون  حاتم  يش�ي  فكما   ، ي

النها�ئ النّص 
جم،  الم�ت ي 

النها�ئ النّص  ي 
�ن القارئ/ة  يراها  ال  مسارات  »هي   :)p.3

اتخاذ  يتّم  هذه  والتفاوض  والتفكيك  التفك�ي  عمليات  خالل  أنه  بيد 
«]1[. ومن هذا  ي

ي ستنتج النّص النها�ئ
القرارات وتحديد االتجاهات ال�ت

 من اعتماد نصوص متخصصة وترجماتها كنماذج نهائية 
ً

المنطلق، وبدل
جمة، أي العمليات  ي الضوء عىل مسارات ال�ت

جم/ة، سنل�ت يعتمدها الم�ت
يبدأ من  جمات  ال�ت ي جودة 

�ف تحّول وتغي�ي  أّي  ي تحدث خاللها، ألّن  ال�ت
ي يقرأ ويتعامل  ي المقاربات والطرق ال�ت

ي هذه المسارات و�ف
تحّول وتغي�ي �ف

جم/ة مع النّص.  من خاللها الم�ت

نشأت االصطالحات أو اللغة المتخصصة للداللة عىل مفاهيم متخصصة 
ف اللغات وإنتاج مستوى آخر من المعارف المختلفة  وتسهيل تداولها ب�ي
 De Beaugrande,( وتوحيد داللتها الخاصة جًدا. حيث يعّرف دو بغراند
بين  جسًرا  تكون  التي  الوسائط  »من  بأنه:  المصطلح   )1997, p.25

الرصيد اللغوي المفترض و الرصيد اللغوي الفعلي. ويدخل في نطاق 
ل المصطلحات والقوالب 

ّ
اللغة المتخصصة، أي لغة العلوم، التي تشك

التي  المعاني  ودقائق  بالمفاهيم  لها  الرئيسية  الدعامة  المصطلحية 
ي النهاية كلمات، 

، وعىل الرغم من أن المصطلحات هي �ف تحملها«. بالتاىلي
إال أنها تدّل عىل تخصص ومفهوم ما. وبالتاىلي فإن إيجاد تكافؤ أو تعادل 
لها مع�ف  لفظة  اللفظة مجّرد  تغدو  ليس كافًيا، فال  الكلمة  عىل مستوى 
ممارسة  أو  نهج  أو  بنظرية  ترتبط  بل  معجم،  أو  قاموس  من  نستنبطه 
مفهوم  عىل  النهاية  ي 

�ف لتدّل  الجوانب  متعّددة  ودالالت  أبعاًدا  يتضمن 
ف )Faber, 2009, p.108(: »تحمل  ح باميال فاي�ب بيني�ت محّدد. فكما ت�ش
الكلمة االصطالحية معارف مبّطنة، فإن المعلومات التي يقّدمها نًصا 
االصطالحية،  الكلمات  بتلك  مرّمزة  معلومات  متخصصة هي  لغة  ذا 

ل وحدات معرفة متخصصة«.
ّ
والتي بدورها تشك

بحّد  علًما  كان  سواء  المصطلح،  فإن  أخرى،  ناحية  من 
 عن اللسانيات، فإنه يرتبط ارتباًطا وثيًقا باللغة، حيث أن 

ً
ذاته ومنفصل

ي نّص وفق تراكيب معّينة إليصال 
المصطلحات بالنهاية كلمات ُتستخدم �ف

ل وحسب وحدات بنية 
ّ
فكرة ما، وهي بالتاىلي ال تقع خارج اللغة، وال تشك

واللغة  االصطالحات  أن  ولكن،  أيًضا.  لغوية  ب�ف  وحدات  بل  مفاهيمية 
فوفًقا  ترجمتها،  أجل  من  اللغة  تتخط  معرفة  تستلزم  المتخصصة 

■ أ   ■
ما هي االصطالحات وكيف ننظر إليها؟

]1[  االقتباسات الخاصة بالمراجع اإلنكليزية هي اقتباسات مترجمة عن النصوص األصلية.
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النصوص  ي 
�ف الواردة  المعلومات  تحتاج  السابق(،  )المرجع  فاي�ب  لباميال 

ي وحدات معرفية تكون بمثابة 
المتخصصة إىل تفكيكها وإعادة ترتيبها �ف

مداخل متعّددة لب�ف معرفية أك�ث تعقيًدا، حيث يحمل المصطلح مفاهيم 
عن  جمات/ين  الم�ت يبحث  أن  ي 

يك�ف ال   ، وبالتاىلي أخرى.  بمعارف  ترتبط 
قادرين/ يكونوا  أن  عليهن/م  بل  الكلمة،  مستوى  عىل  ئ  المكا�ف المع�ف 

ها. فقط بهذا 
ّ
ف اللغات تربط ب�ف المعرفة كل ات عىل خلق عالقة فيما ب�ي

وري إلنتاج نص يعادل أو يقارب  نون من خلق مستوى الفهم الرصف
ّ
سيتمك

 . النّص األصىلي
ي الوقت ذاته إىل مهارات لغوية 

جم/ة �ف لذلك، يحتاج الم�ت
كما  وقواعدها،  اللغات  ف  ب�ي والعالقة  اللغوية  والجمل  اكيب  ال�ت لفهم 
يحتاج إىل مهارات متخصصة بالمجال المفاهيمي الذي يطرحه نّص ما. 
جم/ة  الم�ت يعتمدها  ي  ال�ت المقاربة  أو  المنهجية  هو  ذلك  من  األهّم  لكّن 

حيال الكلمات االصطالحية. 

إشكالية  معالجة  أن  تصّورت  الكتّيب،  هذا  عىل  العمل  ي 
�ف وع  ال�ش قبل 

يستخدمها  الئحة  ي 
�ف إدراجها  خالل  من  سيكون  االصطالحية  الكلمات 

جم/ة. وعىل الرغم من أّن هذه األداة مفيدة إىل حّد ما، حيث يمكن  الم�ت
 عليه ومعتمدًا من 

ً
 ومتعارفا

ً
جم/ة العودة إليها واستخدام ما بات مّتفقا للم�ت

ي ملحقات هذا الكتّيب الئحة باالصطالحات 
االصطالحات، لذا سنضيف �ف

وتجميع  اعتماد  محاولة  وخالل  استنتجت  ي  أن�ف  
ّ

إل تنا، 
ّ
مجل ي 

�ف ترد  ي  ال�ت
وتوحيد االصطالحات باللغة العربية، مدى صعوبة تحقيق هذه الغاية، من 
ة وغ�ي ملتبسة بالنسبة  ي إيجاد حلول يس�ي

ناحية، ومحدودية إنتاجيتها �ف
إنتاج وتداول  ي 

�ف ايدة  ف والم�ت المتسارعة  ة  الوت�ي ي ظل 
جم/ة، خاصة �ف للم�ت

ي  ال�ت اللغوية  واالستخدامات  السياقات  تعّدد  ظل  ي 
و�ف االصطالحات، 

 
ً

تحيط بها. ومن خالل المراجعات المكتبية، وجدت أنه من المفيد وبدل
ا من مبدأ توحيد المصطلحات وإيصالها بشكل 

ً
ال المعرفة انطالق ف من اخ�ت

ي الحسبان األبعاد المتعددة للكلمات االصطالحية، 
محّدد من دون األخذ �ف

بديلة  مفاتيح  تكون  علها  األخرى  المنهجيات  بعض  الضوء عىل  تسليط 
ي تتضح قراءته ويسهل تداوله. تساعد عىل استنباط مصطلح عر�ب

ل التحّول 
ّ
بحسب فاي�ب )Faber, 2009, p.112-113(، يشك

 إىل تلك المنهجيات البديلة وهو 
ً

ي مجال المصطلحات مدخل
اإلدراكي �ف

ال يعت�ب أن المفاهيم وحدات منفصلة عن الكلمات واللغة، حيث تصبح 
لغة عىل  ليست  ة  لو كانت األخ�ي اللغة مجرد رمز يخدم االصطالح، كما 
بالمفهوم  فريًدا  مع�ف  وتمتلك  بشكل جذري  عنها  تختلف  بل  اإلطالق، 
ات وب�ف معرفية أخرى  الذي تش�ي إليه )Faber, 2009(. كما يش�ي إىل متغ�يّ
أو  مفهوم،  من  أك�ث  ذاته  االصطالح  يحمل  قد  حيث  االصطالح  ترافق 

■ ب   ■

 منهجيات/ مقاربات التعامل مع
الكلمات االصطالحية
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االصطالحات  أن  من كلمة اصطالحية. كما  أك�ث  ذاته  للمفهوم  يكون  قد 
قابلة للتحليل عىل المستوى اللغوي، فهي »وحدات لغوية تنقل مع�ن 
وقد  السابق، ص.108(.  )المرجع  لغة متخصصة«  بواسطة  مفاهيمًيا 
للتعامل  أخرى  معاي�ي   )Temmerman, 2000, p.16( مان  تيم�ي ح  اق�ت
ه ال يمكن فصل اللغة عن المفاهيم ألنها تلعب 

ّ
أن ا  ً مع المصطلح، معت�ب

يمكن  ال  االصطالحات  تعريف  وأّن  التصنيفات،  تكوين  ي 
�ف مفصلًيا  دوًرا 

باالرتباط  بل  نفسه،  االنطالق من االصطالح  منبثًقا من  يكون فقط  أن 
ي اللغة 

بطرق وبمجاالت أخرى، وأّن تعّدد المرادفات هو أمر ال مفّر منه �ف
اإلدراكية  بالمنهجيات  تعرف  ي  ال�ت النظريات  هذه  ز 

ّ
ترك المتخصصة. كما 

اللغة المتخصصة واصطالحاتها  للتعامل مع االصطالحات، عىل مقاربة 
 )Faber, 2009, p.107( وإدراكية«  ولغوية  اجتماعية  »منظورات  من 
نظرية  تسّميها  نظرية   )Cabré, 2003, p.184( كابرييه  أشارت  حيث 
ها  نع�ب ي  ال�ت المحتملة  المسارات  تمّثل  األبواب  أن  تعت�ب  حيث  األبواب، 

للوصول إىل، وتحليل، وفهم الوحدات االصطالحية.
 )Faber, 2009, p.123-124( فاي�ي  اإلطار، تش�ي  ي هذا 

و�ف
 The cognitive shift in terminology and specialized« ي مقالتها

�ف
ي ترجمة المصطلح واللغة المتخصصة[، 

translation« ]التحول اإلدراكي �ف

frame-based terminology، وهي منهجية تقع ضمن  الــ  إىل منهجية 
ف  ي ذكرناها أعاله. سأقتبس بترّصف ما تطّرقت إليه بينيت�ي إطار النظريات ال�ت
ما  ح  ت�ش حيث  المنهجية،  هذه  أسس  عىل  لإلضاءة  السابق(،  )المرجع 
 
ً
ف أو اعتبار أّن هناك فرقا مفاده أن هذه المنهجية تنطلق من مبدأ أن التمي�ي

أو ذات جدوى،  اتيجية منتجة  يعد اس�ت لم  والكلمات  ف االصطالحات  ب�ي
وبأن الطريقة األمثل لدراسة اللغة المتخصصة تكون ع�ب دراسة وتحليل 
المنهجية أداة  ل هذه 

ّ
ي نصٍّ ما. وتشك

عالقاتها ببعضها وكيفية ترّصفها �ف
خلفيات  ل 

ّ
تشك ي  ال�ت بالمعارف  ّود  ف ال�ت إىل  جمة/ة  الم�ت ترشد  إدراكّيٍة  بناٍء 

ي اللغة، أي 
هذا المصطلح، وأيًضا دوافع أو أسباب وجود هذه الكلمات �ف

ع�ب   ، بالتاىلي ما.  سياق  ي 
�ف استخدامها  إىل كيفية  باالضافة  لغوًيا  تحليلها 

الدالالت  المنهجية  هذه  ز  ت�ب المصطلح،  يحملها  ي  ال�ت المعارف  تفكيك 

ي وحدات 
اكيب النحوّية المختلفة وكيفية ترتيب الكلمات �ف المحتملة وال�ت

ًحا للعالقات االصطالحية وأيًضا  لغوية متخصصة، وهذا يتضّمن حتًما رسش
أن  المنهجية عىل  وتؤكد هذه  المصطلحات.  وتركيب  ترابط  الحتماالت 
ب معرفة باألطر الداللية والب�ف 

ّ
ي لغة تتطل

ي الكلمات �ف
الطريقة لفهم معا�ف

ي تؤّدي إىل استخدامها، وهذا ينطبق تماًما عىل الكلمات  االصطالحية ال�ت
االصطالحية.

عن  البحث  إىل  يلجأ  أن  جم/ة  للم�ت يمكن  المقابل،  ي 
�ف

ي ]2[، الذي  اث العر�ب ي ال�ت
ي �ف ي تتكافأ مع المصطلح األجن�ب اللفظة العربية ال�ت

ي اتسع مجال تطويرها إّبان  ا من المصطلحات ال�ت ً  عدًدا كب�ي
ً

يتضمن أصل
ازدهار اللغة والعلوم العربية. وبالتاىلي استعادة جزء من هذه المصطلحات 
، لم تعد متداولة اليوم نتيجة لالستعمار  ها، وإىل حّد كب�ي

ّ
وتعميمها، خاصة أن

ي والفكري  الذي أبعد هذه المنطقة عن مجاالت التطّور العلمي واألديولوحب
ي إنتاج أنظمة تفرض رقابة 

وألحقها ببناه الثقافية والفكرية، وأيًضا ساهم �ف
ي   يطال تداول األفكار والتسميات ال�ت

ً
دينية وأخالقية تتجسد قمًعا وتنكيل

ة عىل الجنسانية 
ّ
ل المصطلحات الدال

ّ
تتناسب ومنظومتها األخالقية. تشك

إيجاد  العربية عىل  اللغة   
ّ تع�ث ي 

األنظمة �ف  واضًحا عىل إسهام رقابة 
ً

مثال
ي بالموارد  اث العر�ب لفظات للتعب�ي عن هذا المجال. فمن جهة، يكتّظ ال�ت
المتخّصصة بموضوع الجنس ككتاب »نزهة األلباب فيما ال  جمات  وال�ت
يوجد كتاب«، وكتب »رشف الزالل من السحر الحالل«، »رجوع الشيخ 
ها،  وغ�ي النكاح«،  فوائد  ي 

�ف و»الوشاح  الباه«،  عىل  القوة  ي 
�ف صباه  إىل 

ي هذا 
ي المصطلحات العربية المستخدمة �ف

ومن جهة أخرى تشّح وتخت�ف
ي إطار الشتيمة.

المجال أو ترتبط بايحاءات سلبية أو توضع �ف

]2[   ال أفترض أن التراث العربي شامل لكافة المصطلحات قيد التداول اليوم، نظًرا لتراجع هذه المنطقة في 
 

ً
المجاالت العلمية والفكرية، بل أشير إلى أن جزًءا ال يستهان به من المصطلحات التي تترجم اليوم موجودة فعل

في التراث اللساني العربي، وهذا يتطلب مساًرا بحثًيا واسترتيجية تعميم وتداول الستعادة هذه المصطلحات. 
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اث  ال�ت ي 
�ف سابًقا  المتداولة  المصطلحات  استعادة  منهجية  اعتماد  ولكن 

استناًدا  النقاش،  بعضها عىل سبيل  نطرح  معّينة.  معاي�ي  ض  تف�ت ي  العر�ب
ي هذا 

ن �ن  المختّص�ي
ّ
ة )2014، ص.51(، إذ كتبت: »أن لما ذكرته كب�ي زه�ي

: المجال أوصوا بضبط هذه المنهجية ع�ب التاىلي

 1 تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة
بة؛ عىل الكلمات المعرَّ

 2 تجّنب الكلمات العاّمية إال عند االقتضاء
ف لهجات عربية عديدة،  كة ب�ي ط أن تكون مش�ت ب�ش

؛
ً

ف مثل ف قوس�ي وأن ُيشار إىل عاّميتها بأن توضع ب�ي

3 تفضيل اللفظة الجزلة الواضحة، وتجّنب النافر 
والمحظور من األلفاظ؛

ي تسمح باالشتقاق عىل الكلمة  4 تفضيل الكلمة ال�ت
ي ال تسمح به؛ ال�ت

5 تفضيل الكلمة المفردة ألنها تساعد عىل تسهيل 
االشتقاق والنسبة واإلضافة والتثنية والجمع؛

6 تفضيل الكلمة الدقيقة عىل الكلمة العامة المبهمة؛

7 تفضيل الكلمة الشائعة عىل النادرة أو الغريبة، 
 إذا التبس مع�ف المصطلح العلمي بالمع�ف الشائع 

ّ
إل

المتداول لتلك الكلمة«.

ا - إذا اتفقا في 
ً

وهو »نزع لفظ من لفظ – ولو مجاز
المعنى والحروف األصلية وترتيبها، ليدل بالفرع على 
في  اختلفا  ألجلها  غالًبا،  مفيدة  بزيادة  أصله؛  معنى 
غير الحروف األصلية، أو في شكل الحروف األصلية 
على التحقيق أو التقدير«.             

ة، 2014، ص.31( ي زه�ي
)الحيادرة، كما  اقُتبس �ف

المربوطة  والتاء  المشّددة  الياء  نضيف  كأن   ،
ً

مثل
الستنباط المصلحات، مثل:                                               
نسوية، تقاطعية، شيوعية، إشتراكية، إلخ.                  

                 
      

االشتقاق

ه من المفيد التعامل مع مشكلة ترجمة الكلمات 
ّ
من ناحية أخرى، أجد أن

توليد واستنباط  جمة، أي ع�ب مسارات  ال�ت االصطالحية من منظور غ�ي 
ي الطرائق 

ي هذا اإلطار يمكن أيًضا النظر �ف
المصطلحات من اللغة العربية. �ف

ي توليد واستنباط المصطلحات ومنها:
ي اعتمدها العرب �ف ال�ت
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دون  هــي  كمــا  العربيــة  إلى  األجنبيــة  الكلمــة  »نقــل 
 بالنقحرة أو الكرشنة 

ً
تغيــير فيهــا، وهــو مــا ُيعــَرف أيضــا

بحـروف  لغـة  حـروف  كتابة  أي   transliteration

لغـة أخـرى. ولكـي تكـون النقحـرة صـحيحة ال بـّد مـن 
د العمليـة. أما االقتراض اللغوي  ـّ وجـود مواصـفات توح
فهو نقـل الكلمـة األجنبيـة إلى العربيـة مـع إجـراء تغيـير 
ة  ـّ الحي اللغـات  تمارسـها  عمليـة  وهـي  عليهـا،  وتعـديل 
يعهدها  لم  جديدة  مفاهيم  عن  للتعبير  باستمرار، 
الناطقون بتلك اللغة من قبل« . )رّساج، 1991، ص.30(

، كوير، جندر، ماركسية، راديكالية..   
ً

مثل
       

      

من  أو  أكثر  أو  كلمتين  من  جديدة  كلمة  بناء  »هو 
متباينتين  الكلمات  أو  الكلمتان  تكون  بحيث  جملة، 
في المعنى والصورة، وبحيث تكون الكلمة الجديدة 
عليهما  ة 

ّ
دال فظ، 

ّ
الل في  بحظ   

ً
جميعا منهما  آخذة 

 في المعنى«. )موس، 1984، ص.67(
ً
جميعا

برمائي،  والمكان،  الزمان  على  للداللة  زمكان   ،
ً

مثل
للجمع بين البر والماء.      
       
       
       
       

      

االستعارة أو التعريب 
واالستعارة اللغوية
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واالجتماعية  والثقافية  السياسية  المعارف  أهمية  من  الرغم  عىل 
تحليل  عىل  جم/ة  الم�ت تساعد  أساسية  مهارات  باعتبارها  والمتخصصة 
، وبالتاىلي نقله إىل اللغة العربية، فإن إهمال المهارات  وفهم النص األصىلي
ي 

ي كث�ي من األحيان المصدر األساسي �ف
جمة يكون �ف ي عمليات ال�ت

اللغوية �ف
جمة،  جمة. فبحسب نايدا )Nida, 1964(، مؤسس نظريات ال�ت أخطاء ال�ت

ها.  ي تختلف عن غ�ي لكّل لغة بنيتها اللغوية األساسية ال�ت
ي 

جمة �ف ل ذلك أحد أبرز مشاكل النصوص الم�ت
ّ
وبالفعل شك

جمون/ات من أجل  »كحل« وتحديًدا إىل اللغة العربية، حيث اعتمد الم�ت
الكلمة  بديلة عىل مستوى  إيجاد مرادفات  النص وتفكيكه منهجية  فهم 
والجندر،  الجنسانية  مجال  ي 

�ف مهاراتهم/ن  إىل  مستندين/ات  الواحدة، 
من دون االلتفات إىل دالالت الكلمة من منظور لغوي. بعبارة أخرى دون 
ي ودالالت الكلمة 

إجراء تحليل عىل المستوى اللغوي، بحيث تختلف معا�ف
وفًقا إلعرابها، قواعد النحو والرصف، وارتباطها بالكلمات األخرى، وأيًضا 
أو  الجملة،  بنية  ل 

ّ
تشك ي  ال�ت والمبادئ  القواعد  أي  الجملة،  كيب  ل�ت تبًعا 

ي 
. كما أن قواعد لغة ما وتراكيب جملها تلعب دوًرأ هاًما �ف ف ترتيبها المع�يّ

فإنه  ذلك  إىل  باإلضافة  ما.  نّص  ي 
�ف المقصودة  المحّددة  السياقات  فهم 

، بما يشمل ذلك 
ً
 أيضا

ً
 وكاتًبا مؤّهل

ً
ا مؤّهل

ً
جم/ة أن يكون قارئ عىل الم�ت

ي اللغة الهدف ومهّمة التحرير والتدقيق اللغوي. فوفًقا 
من حسن الكتابة �ف

عن  تكشف  »الترجمة   ،)Munday, 2016, p.169( مونداي  يمي  لج�ي

■ 29 ■

ة �ج ي ال�ت
ف

2 املنظور اللغوي �
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عالقات متأّصلة وموجودة ولكنها تبقى مخفّية من دون ترجمة.. وهي 
ولكن  المصدر،  اللغة  تكون  أن  إلى  السعي  خالل  من  ذلك  تفعل  ال 
المختلفتين. بهذه  اللغتين  بين  الجمع  أو  من خالل خلق »انسجام« 
الطريقة المتسعة والمبتكرة، تساهم الترجمة في نمّو لغتها الخاصة«.

مبارسش  بشكل  أنتج  اللغوي،  ي  التق�ف المستوى  هذا  إغفال  فإن   ، وبالتاىلي
المشكالت التالية: 

ا وضعيًفا عىل المستوى اللغوي؛
ً
1 نًصا عربًيأ ركيك

2 إيراد صيغ وتراكيب جمل غ�ي مالئمة لغوًيا؛

ي ووجود جمل ي النّص العر�ب
 3 غموض �ف

ي إىل مع�ف محّدد؛  
ال تفصف

ي دالالت الكلمات ومعانيها،
 4 أخطاء �ف

 وابتعادها عن السياق الذي ُطرحت من خالله
 . ي النّص األصىلي

�ف

للتحقيق  قابلة  مهّمة  يعّد  ما  مجال  أو  بتخصص  اإللمام  أّن  ف  ح�ي ي 
و�ف

وبنائها هو  وأساليبها  ها  تعب�ي لغة وطرائق  أّن معرفة   
ّ

إل  ، ف ي وقت مع�يّ
�ف

عالقة دائمة مع تلك اللغة، ومسار طويل يحتاج اطالًعا واسًعا وممارسة 
دور  استعادة  منطق  عىل  اإلضاءة  إىل  نهدف  ولكننا  لسنوات.  تستمر 
جم  إنتاج نص م�ت النص من أجل  لفهم  اللغوي  التحليل  اللغة ومنهجية 
ي والدالالت ع�ب اعتماد واختيار 

متماسك وواضح، وقادر عىل نقل المعا�ف
الكلمات وطرائق التعب�ي المالئمة. 

»أهمية  المهمة جًدا والمعنونة  البحثية  ي ورقتها 
تتطرق مليكة جميلة �ف

علوم اللغة في تطوير مهارات الترجمة« )Jmila, 2014, p.90-92(، إىل 
ف من التحليل اللغوي من أجل فهٍم أفضل للنّص األصىلي وبالتاىلي  مستوي�ي

 : ترجمة أفضل. هذه المستويات هي

وهي تع�ف بشكل الكلمة الواحدة وكيف يتّم تغي�ي بنيتها بأشكال مختلفة 
للتعب�ي عن فوارق ودالالت مختلفة ضمن قواعد  لربطها بكلمات أخرى 
ها،  وغ�ي والزمن  والجندر،   ، والمث�فّ والمفرد  الجمع  عن  ما كالتعب�ي  لغة 
ي اللغة ذاتها، 

وهذه البنية المحّددة للكلمة تحّدد عالقتها بكلمات أخرى �ف
وهي متصلة أيًضا بأقسام الكالم، وصوت النّص واللفظ. 

أما تركيب وصياغة الجملة فهي كما يش�ي اسمها مجموعة 
ترتيب  أخرى  بعبارة  ما،  لغة  ي 

�ف الجمل  ب�ف  لتكوين  المعتمدة  القواعد 
الكلمات وفق تتابع ما خاضع لقواعد محّددة من أجل إيصال مع�ف محّدد. 
وإجادة  اإللمام  أن  السابق(  )المرجع  جميلة  مليكة  ترى 
جمة،  ال�ت إتقان  ي 

�ف مفتاحية  مسألة  الجمل  وتركيب  الكلمة  بنية  قواعد 
ورة لقواعدها. وكما يتحّتم عىل  بالرصف اللغة خاضع  التعب�ي عن  أن  حيث 
جم/ة اتخاذ قرارات مرتبطة باختيار مرادفات وكلمات معّينة إليصال  الم�ت
ي تحّدد ترتيب  مع�ف أو داللة ما، ينطبق األمر ذاته عىل اختيار القواعد ال�ت
الجملة إليصال مع�ف ما أيًضا. بيد أن اتخاذ تلك القرارات يرتبط بقواعد 
ي تختلف عن قواعد النّص األصىلي وتعامله مع ب�ف  جم، ال�ت لغة النص الم�ت

■ أ   ■
 بنية الكلمات/ المورفولوجيا وتركيب وبناء

)Syntax( أو صياغة الجملة
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ي الوقت نفسه 
ي لغة ما و�ف

الكلمات والجمل، فعندما توجد قاعدة لغوية �ف
اعتمد  إذا  جمة  ال�ت أخطاء  ي 

�ف جم  الم�ت يقع  األخرى  اللغة  عىل  تنطبق  ال 
ي هذه الحاالت 

ترجمة حرفية واستند إىل منهجية نقل كلمة مقابل كلمة. �ف
جم/ة إىل حذف كلمات أو إضافة أخرى أو تحويل الجملة،  قد يحتاج الم�ت
النّص  لغة  قواعد  إىل  االستناد  ع�ب  جديد  من  تركيبها  إعادة  آخر  بمع�ف 
ب إىل   مّتسقة وواضحة وتق�ت

ً
ي تخرج جمل جمة واعتماد الب�ف ال�ت قيد ال�ت

. ي النّص األصىلي
المع�ف �ف

من جانب آخر، تشمل إعادة بناء وتركيب الجمل طيًفا واسًعا من الصيغ، 
ا تحويل اإلسم إىل ظرف أو حال أو 

ً
ي قواعد اللغة العربية أحيان

حيث تقتصف
كيٍب  ي النّص األساسي ب�ت

إىل شبه جملة أو االستعاضة عن تركيب الجملة �ف
جديٍد يفّ� مع�ف الجملة، كما قد تتحول الجمل اإلسمية إىل جمل فعلية 
فعل،  إىل  الحال  يتحول  قد  أو  معلوم،  إىل  المجهول  وصيغة  والعكس، 
اعتماد  القرار بشأن  اتخاذ  قيم وهكذ دواليك. ويعود  ال�ت وتتغ�ي عالمات 
ة وأسلوب النص ودالالته اللغوية. ولكن،  صيغة ما إىل سياق الكالم ون�ب
ل موضوًعا قائًما 

ّ
اكيب اللغوية يشك ي غمار مختلف تنّوعات ال�ت

الخوض �ف
بحد ذاته، ال تتسع له صفحات هذا الكتّيب، وال نملك الصفة العلمية من 
ي صيغ أو تركيبية أو تفضيل إحداها عىل األخرى. ما نسىع إىل 

أجل البت �ف
جم/ة إىل أهمية أداة تحويل الجمل خالل  إيصاله فقط هو لفت نظر الم�ت
جم/ة اختيار جمل  جمة، بما تتضمن من فوائد نعتقد أنها تجّنب الم�ت ال�ت
تشّوه المع�ف أو تجعله غامًضا، وتساعده عىل حيازة طرائق تعب�ي أك�ث تنّوًعا 
جم اعتماد هذه  ي حال أراد الم�ت

ا. و�ف
ً
وبالغة، وتحيل نّصه الهدف متماسك

اكيب اللغوية ومسألة  ة متخصصة بمسألة ال�ت المقاربة، فهناك موارد كث�ي
 ، ي

جمة« للدكتور محمد عنا�ف التحويل، وقد وجدت كتاًبا مبسًطا، »فن ال�ت
مع  وتنّوعاتها  أقسامها  ويفّصل  المسألة  بهذه  خاًصا  اهتماًما  يوىلي  حيث 
ي 

ق بكل حالة لغوية. سنضيف هذا الكتاب وموارد أخرى �ف
ّ
إدراج أمثلة تتعل

/ات االطالع عليه.  ف ي ختام الكتّيب، حيث يمكن للمهتّم�ي
ملحق الموارد �ف

■ ب   ■

اكيب النحوية ال�ت

ب من االجتماعي 
ّ
بالنسبة لمليكة جميال )المرجع السابق( فإن السياق مرك

ونحو  لقواعد  أنه خاضع  بمع�ف  أيًضا،  اللغوي  ولكن   ، ي
والثقا�ف والنفسي 

ا 
ً
جمون/ات عندما يحللون سياق ة جانًبا يهمله الم�ت اللغة، وتعّد هذه األخ�ي

ز  ي�ب هو  بل  متسلسلة،  مجّرد جمل  ليس  الحالة  هذه  ي 
�ف فالنص  معيًنا. 

وتضيف  ها.  وغ�ي البالغية،  ه  تعاب�ي اتساقه،  تنظيمه،  يعكسها  خصائص 
األّول هو األفكار  ف إلنتاجه،  ف أساسي�ي أّي عمل مكتوب يتضّمن شّق�ي أّن 
جم/ة هنا إىل أن يكون  ي يريد الكاتب/ة التعب�ي عنها، حيث يحتاج الم�ت ال�ت
ي هو 

مطلًعا عىل الموضوعات قيد النقاش وامتالك معرفتها بشأنها، والثا�ف
مّتسق  نّص  إخراج  ع�ب  األفكار،  هذه  إليصال  الوسيط  ل 

ّ
تشك ي  ال�ت اللغة 

البنية والشكل من خالل االستعانة بـ »أدوات لغوية وأسلوبية وبالغية 
متنوعة« )Jmila, 2014, p. 92(. وتشّدد جميال عىل أّن فهم وتحليل أي 
المعتمدة لفهم السياق   االسترتيجيات 

ّ
»أن بّد أن ينطلق من  سياق ال 

تتضمن مبادئ التداوالتية )دراسة اللغة من منظور اجتماعي، تحاوري 
المستخدمة  )األدوات  واالنسجام  االتساق  منظور  ومن  ونفسي( 
لترتيب النّص، وربط الكلمات والجمل ببعضها البعض، وضمان اتصال 
التي  الكلمات  )أنواع  اللغوية  والخيارات  البعض(،  ببعضه  الموضوع 

■ ج   ■
السياق والتداوليات
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معّينة..(  نبرة  إظهار  أو  محّددة،  فرضّيات  إلبراز  الكاتب/ة  يختارها 
البعض(،  بعضها  عن  وتمييزها  تقسيمها  )طريقة  المعلومات  هندسة 
تركيب الجمل )الطرق التي من خاللها يتّم تركيب وبناء الجمل ودور 
ذلك في دالالت النّص(، وأيًضا التنظيم البالغي )أنواع االسترتيجيات 
المستخدمة لبناء فرضيات وبراهين وتحليل أو نقد أفضل(« )المرجع 

السابق، ص.92(.

جمة،  ال�ت عملية  ي 
�ف اللغوي  المنظور  إغفال  يمكن  ال  ذلك،  من  ا 

ً
وانطالق

ي 
�ف أساسي  مفتاح  ها 

ّ
ألن بل  بوصفها مجموعة كلمات وجمل،  فقط  ليس 

فّك رموز السياق فهًما بالدرجة األوىل، ثم إعادة تركيب تلك الرموز من 
 بلغة أخرى. باإلضافة إىل ذلك، فإن المعرفة اللغوية تلك، بما 

ً
جديد كتابة

جم/ة عىل  ، تساعد الم�ت تقّدمه من مفاتيح إضافية لتفكيك النّص األصىلي
يتضّمن  جم  بنّص م�ت تزّودنا  وبالتاىلي  النّص وأسلوبه،  أو صوت  ة  ن�ب فهم 
ي 

ي لناحية الدالالت والمعا�ف
أسلوب كتابة تدرك مدى تأث�ي األسلوب البالعف

الكاتب،  أسلوب  جم  الم�ت ينسخ  أن  ذلك  ي  يع�ف وال  النص.  ي 
�ف الموجودة 

ي منهجية فهمه للنّص تفكيك األسلوب وعالقته بالرسائل 
بل أن يدرج �ف

ي سياق ما. 
الموجودة �ف
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الذي  ي 
الثقا�ف بالمدلول  بارتباطها  ها 

ّ
فإن صعبة،  مهّمة  جمة  ال�ت إن كانت 

نفسه  الوقت  ي 
و�ف مستحيلة.  شبه  مهّمة  تغدو   ، األصىلي النّص  يحمله 

ي نقل الثقافات وخلق تواصل فيما بينها. 
 محورًيا �ف

ً
جمة عامل ل ال�ت

ّ
تشك

ي من  من جهة أخرى، ترتبط اللغة بالثقافة ارتباًطا وثيًقا، فهي األداة ال�ت
ًا  ّ ومع�ب ة  ومنت�ش ة  ومتغ�يّ متداولة  لتصبح  وسيطها  الثقافة  تجد  خاللها 
ي 

عنها. كذلك األمر بالنسبة للغة، فهي تستمّد كلماتها من اليومي والمر�ئ
.. والمعاش والشخصي والجماعي

تحمل  عبارات  أو  بكلمات  جم/ة  الم�ت يصطدم  وعندما 
أبعاًدا ثقافية، تصبح مهمته/ا شديدة التعقيد، فكيف له/ا أن يجد تكافًؤا 
فالمدلول  ية. 

ّ
ومحل وخاصة  مبّطنة  ومعاٍن  ة  دالالت كث�ي فيه  تحتشد 

يتضمن  بل  المعاجم،  ي 
�ف مرادفاتها  نجد  كلمات  مجّرد  ليس  ي 

الثقا�ف
المعالم  واضحة  غ�ي  ا 

ً
أحيان ومتعّددة،  معّقدة  جوانب  ذات  دالالت 

ي عليه/ا 
ف ثقافة وأخرى. ولهذا، ينبىعف ا أخرى تتناقض الدالالت ب�ي

ً
وأحيان

التعامل مع رموز ثقافية تختلف عن ثقافته وتفكيك عالقة هذه الرموز 
ي تحمل هذه الدالالت  بطرائق التعب�ي عنها أو االستخدامات اللغوية ال�ت
بثقافة  جم/ة عبارات مرتبطة  الم�ت ي كث�ي من األحيان، يجد 

الثقافية. و�ف
ي ثقافته. بيد أن 

 �ف
ً

النّص األصىلي تكون غريبة عنه/ا وغ�ي موجودة أصل
جمة نظًرا ألن اللغة  ي عملية ال�ت

ّ �ف ي هو حتمي
هذا االصطدام بالبعد الثقا�ف

ي النصوص 
ال يمكن أن تكون موجودة خارج العنارص الثقافية، خاصة �ف

ي تحمل آراء  ي المقاالت واألبحاث ال�ت
ي تتخذ من� أدبًيا أو شخصًيا و�ف ال�ت

سياسًية وأيديولوجية وتعكس تجارب معاشة.

ة والثقافة �ج 3 ال�ت
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اللغة  ي واالجتماعي مع 
الثقا�ف يتداخل  إىل ذلك،  باإلضافة 

ي 
ّ البعد الثقا�ف ي مجاالت واسعة، حيث قد يع�ب

حّد االلتئام ويتغلغالن �ف
عن عادات اجتماعية، طقوس معّينة، أيديولوجات، التاريــــخ، الجغرافيا، 
والمشاعر،  العاطفة  اب،  ورسش طعام   ، فيهي ال�ت  ، االجتماعي  ، السياسي
تعريف  إىل  ص.464(   ،2019 )بكوش،  بكوش  محبوبة  تش�ي  األزمنة.. 
المحينة  المفردات  »تلك  فهي  بالثقافة،  المرتبطة  للمفردات  اكسيليا 
حرفًيا والتي تنطوي وظيفتها وايحاءتها في النص المصدر على مشكلة 
المشكلة  هذه  أن  حيث  الهدف،  النص  إلى  نقلها  في  تتمثل  ترجمية 
تنجم عن عدم وجود مكافئ للمفردة المشار إليها أو ألوضاعها السياقية 
المختلفة في النظام الثقافي لقّراء النص الهدف«، وتستنج من خالل 
 ثقافًيا، وهذا 

ً
ه »يمكن ألي عنصر لغوي أن يكون مدلول

ّ
هذا التعريف أن

ليس باالعتماد على العنصر بعينه فقط، وإنما باالعتماد على الوظيفة 
أي  المستقبلة،  الثقافة  في  إليها  ينظر  وكيف  النّص  في  يؤّديها  التي 
على  أو  المستقبلة،  الثقافة  في  ي 

ّ
المتلق لدى  المقبولية  يحقق  أن  إما 

العكس يحدث نوعا من الغرابة والغموض الثقافي واإليديولوجي لديه. 
وقت  في   

ً
ثقافيا  

ً
مدلول اعتباره  يمكن  ما  أن  أيضا  إكسيال  يعتقد  كما 

الزمن«. من  فترة  بعد  يصبح كذلك  ال  قد  معّين،  سياق  وفي   معّين 
)المرجع السابق(

ي 
�ف استخداماته  واتساع  ي 

الثقا�ف المدلول  تصنيفات  لتنّوع  ونظًرا   ، بالتاىلي
فيما  سنذكر  متعّددة.  مشكالت  جم/ة  الم�ت يواجه  تحص،  ال  ميادين 
ي قراءات ذات صلة، وإىل مشاكل واجهناها 

سيىلي أبرزها نظًرا لورودها �ف
ة »كحل«. 

ّ
ي مجل

جمة �ف خالل ممارسة ال�ت

المفاهيم الخاصة بثقافة معّينة، وأصعبها تلك   1
ي تتطلب من  ية جًدا، وال�ت

ّ
المرتبطة بسياقات محل

جم/ة جهًدا بحثًيا من أجل فهم دالالتها، الم�ت

االستعارات،  2
العبارات والكلمات العاّمية،  3

ف  ف وداللت�ي وجود عبارة أو استعارة أو كلمة تحمل معني�ي  4
ي كّل من اللغة األصلية واللغة الهدف،

ف �ف مختلفت�ي

وجود كلمات تحمل دالالت معّقدة،   5

َجم  ي النّص األصىلي ال يمكن أن ت�ت
الكلمة أو العبارة �ف  6

بواسطة قواعد لغة النّص الهدف، 

جمة، وجود كلمات وعبارات غ�ي قابلة لل�ت  7

ترجمة السخرية،  8

االيحاءات الضمنية للكلمة.   9

جم/ة  ي يتخذها الم�ت ي هذا الصدد، تلعب المسارات ال�ت
و�ف

ي تفكيك الرموز الثقافية وفهمهما من جهة، وإعادة كتابتها 
دوًرا أساسًيا �ف

ي 
المساهمة �ف ي وبالتاىلي 

الثقا�ف ُبعدها  بلغة مختلفة تكون قادرة عىل نقل 
القارئ  إىل  وصولها  من  د 

ّ
التأك ذاته  الوقت  ي 

و�ف ي 
الثقا�ف التواصل  عملية 

مقتبسة   )Mizani, 2009, p.53( ي 
ا�ف ف م�ي ة  سم�ي تشّدد  مفهوم.  بشكل 

فالمشّقة األساسية  االعتبار،  ف  القّراء بع�ي ه يجب أخذ جمهور 
ّ
أن كولثارد 

ع 
ّ
ي تشكيل قارئ/ة جديد، وأن هذا القارئ سيتوق

جم/ة تكمن �ف لدى الم�ت
الذي  والفكري  ي  والمه�ف األكاديمي  المستوى  بذات  يتمّتع  وإن كان  حتًما 

 وتعاب�ي ومعرفة ثقافية مختلفة. 
ً
يملكه قارئ/ة النّص المصدر، نّصا
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التعاب�ي  ترجمة  أو  نقل  فإن  المستحيلة،  المهّمة  تحقيق هذه  أجل  ومن 
ي من دون التدخل، يساوم عىل 

ي بشكل حر�ف
الثقا�ف الُبعد  والكلمات ذات 

الشيخ  شادية  ح  تق�ت الحالة،  هذا  ي 
و�ف فهمها.  عىل  القّراء  جمهور  قدرة 

جمة المستويات التالية: )Sheikh, 2014, p.175( أن يتضمن مسار ال�ت

، أي االبقاء عىل مع�ن شبيه  ▪  مستوى اللغة والتعاب�ي
جم،  ن النّص األصىلي والنّص الم�ت أو قريب ب�ي

ي )قواعد اللغة وبنيتها وتراكيبها(، 
▪  المستوى التق�ن

، أي إيصال مع�ن مشابه للمفاهيم  ▪  المستوى المفاهيمي
.» ي النّص األصىلي

ي المطروح �ن
يحمل البعد الثقا�ن

وبما أن الكلمات والعبارات الثقافية 
ي مختلف المجاالت، 

مشتّعبة �ن
ي 

اتيجيات المّتبعة �ن فإن االس�ت
ترجمتها متعّددة، ومرتبطة أيًضا 

جم/ة.  ي يتخذها الم�ت
بالخيارات ال�ت

، سنورد مجموهة  فيما سيىلي
ي اعتمدنا 

اتيجيات ال�ت من االس�ت
ي »كحل«، 

جمة �ن بعضها خالل ال�ت
واقتبسناها من نصوص ومقاالت 

تعالج هذه اإلشكالية
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لغة  ي 
�ف ووضعها   ، األصىلي النّص  لغة  من  هي  الكلمة كما  اض  اق�ت

تستخدم  وهي  ترجمة.  دون  من  ف  مزدوج�ي ف  ب�ي جم  الم�ت النّص 
المصطلحات وأيديولوجات والنظريات وأسماء البلدان والمناطق 
اثية.  المحلية ونقل األثر الفلكلوري وأنواع محّددة من المالبس ال�ت
ي حاالت 

ف اللغات ويجري استخدامها �ف اتيجية شائعة ب�ي وهي اس�ت
هذه  إىل  جم/ة  الم�ت يلجأ  وعادة  عليها  المتعارف  التعاب�ي  بعض 
أهمية  ذات  داللة  بحرفيتها  الكلمة  تحمل  عندما  اتيجية  االس�ت
ي لها أو استبدالها. 

لسياق النّص، بحيث ال يمكن ايجاد بديل ثقا�ف
ض من لغة أخرى  ف يق�ت جم/ة ح�ي ي بعض األحيان، نشّجع الم�ت

و�ف
عىل إضافة هوامش لتفس�ي الكلمة أو االشارة إىل الخلفيات الثقافية 

واالجتماعية المرتبطة بها.

تيجية  االس�ت لهذه  اللجوء  ويمكن  عاّمة،  عبارة  أو  استخدام كلمة 
ي 

�ف قصوى  أهمية  تتخذ  ال  األصلية  اللغة  ي 
�ف الكلمة  تكون  عندما 

ي اللغة الهدف، 
ا �ف

ً
دالالت النّص أو الجملة، بينما ال نجد لها مرادف

العام.  ي تش�ي إىل معناها 
فنستعيض عنها بكلمة من الحقل الدال�ت

ثانياً االستعارة

واالستعارة الثقافية
Borrowing

ا  ً ي حال تضّمن النّص المصدر تعب�ي
اتيجية �ف جم إىل هذه االس�ت يلجأ الم�ت

جم  ي اللغة الهدف، حيث يحتاج الم�ت
يش�ي إىل حالة ثقافية غ�ي معروفة �ف

ا من حالة ثقافية أخرى 
ً
ي هذه الحالة إىل إعادة إنتاج هذه الحالة انطالق

�ف
ي النّص المصدر. بعبارة أخرى التعب�ي عن الحالة 

ا للحالة �ف
ً
تعّد بمثابة ترادف

بالكامل بأسلوب مختلف مألوف بالنسبة لثقافة قّراء النّص الهدف. وتش�ي 
الدكتورة حبوبة بكوش )بكوش، 2019، ص.473( اقتباًسا عن يمينة هالل 
ي »البحث عن مكافئ في الوضعية قادر من الناحية 

أن التكييف يتمّثل �ف
النوعية على إحداث اإلشارات الثقافية والتأثيرات النفسية نفسها لدى 
قارئ/ة الترجمة، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى قارئ النّص األصلي 
فعبارة »sa compassion me réchauffe le cœur« يمكن ترجمتها 
العربية  اللغة  قيود  تحترم  ترجمة  وهي  قلبي،  يدفئ  تعاطفه   :

ً
حرفيا

وتحافظ على التركيب األصلي والمفهوم األصلي. وإذا أراد المترجم أن 
يكّيف هذه الترجمة مع الثقافة العربية والمفاهيم العربية فإن الترجمة 

تكون كما يلي: تعاطفه يثلج قلب«. 
ي 

�ف متخصصون/ات  يعت�ب  وبينما  أنه  هنا  التنويه  ويجدر 
تقاليد ومحظورات وما  يتناسب مع  أن  أيًضا يجب  التكييف  أن  جمة  ال�ت
فإننا نرفض  الهدف،  النّص  هو مقبول اجتماعًيأ وثقافًيا من قبل جمهور 
رقابة  من  تتضمنه  ولما  التعب�ي  مع حرية  لتعارضها  التكييف هذه  أشكال 
الدالالت  أنها تحيد بشكل كامل عن  العربية وألننا نعتقد  اللغة  عىل قّراء 
ي المقابل، ننصح بالتكييف 

. و�ف ي
المقصودة وتحجب عملية التواصل الثقا�ف

اتيجية تقترص عىل إيجاد إيحاءات ثقافية بديلة تكون أقرب إىل القّراء  كاس�ت
من حيث فهمها وتفكيك دالاللتها.

أواًل التكييف
Adaptation

ثالثاً التعميم
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استبدال الكلمة أو العبارة بتفس�ي يش�ي إىل دالالتها ومعانيها، وقد 
وتستخدم  بنائها،  تحويل  أو  الجملة  صياغة  إعادة  ذلك  يتضمن 
ي 

ي الكلمة �ف
تيجية اذا كان هناك غموًضا أو مع�ف مبّطًنا �ف هذه االس�ت

. ح التعب�ي ، بحيث يتّم رسش النص األصىلي

 Translating Culture:« ي مقالتها بعنوان
ا �ف ّ تش�ي آنا فرنانديز-غ�ي

]ترجمة   »Problems, Strategies and Practical Realities

اتيجيات، والحقائق العملية[ أن الهدف  الثقافة: المشكالت، االس�ت
اتيجية التعويض هو موازنة الفقدان الدالىلي الذي  من اعتماد اس�ت
كه أسلوب  جمة عىل مستوى المحتوى أو األثر الذي ي�ت تنتجه ال�ت
النّص لدى القارئ/ة. ويعت�ب التعويض إدراج عنرص من المعلومات 
أو  المع�ف  فقدان  عند  أي  الهدف،  اللغة  ي 

�ف األسلوب  ي 
�ف تاث�ي  أو 

ة  ي الذي ال نستطيع ترجمته مبارسش القوة العاطفية أو األثر األسلو�ب
ي 

ي موضع مختلف عن موضعه �ف
ي النّص الهدف �ف

ي لحظة معّينة �ف
�ف

ي الموقع ذاته. ويحصل 
النّص المصدر نظًرا لعدم امكانية إدراجه �ف

االيحاءات  ترجمة  وأثناء  العاّمية  أو  المحكّية  اللغة  ي 
�ف عادة  هذا 

ام. ي تع�بّ عن اح�ت الساخرة أو ال�ت

عّد ذات  تُ ي ال  وال�ت إىل دالالت متكررة،  ي تش�ي  ال�ت الكلمات  حذف 
ي سياق النّص.

أهمية داللية أساسية �ف

الهدف،  نّصه  ي 
�ف مفردات  أو  بعبارات  جم/ة  الم�ت يصطدم  عندما 

إيجاد  يصعب  ثقافية  حاالت  وتضّمنها  ترجمتها  لمحدودية  نظًرا 
ها أو ايضاحها، وبالتاىلي تكون عصّية عىل الفهم  ئ لها أو تفس�ي متكا�ف
من قبل القارئ/ة أو تحتاج إىل معلومات إضافية تساعد القارئ/ة 
جم/ة  الم�ت يعتمد  وقد  السياق.  عىل  واضح  بشكل  االطالع  عىل 
عىل الهوامش ليس فقط من أجل توضيح التعب�ي المراد ترجمته، 

جمة دون أخرى. بل من أجل توضيح اختياره ل�ت

سادساً الحذفرابعاً التفس�ي

خامساً التعويض
Compensation

سابعاً الهوامش
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ة االختصارات �ج 4 �ت
ية إىل اللغة  ف جمة من اللغة اإلنكل�ي ض ال�ت االختصارات هي مشكلة أخرى تع�ت
ية عليها إىل عبارات تتضمن أك�ث من كلمة.  ف العربية، حيث تعتمد اللغة اإلنكل�ي
، حيث ال يمكن  ي ي المقابل تفتقد العربية إىل هذا النوع من التعب�ي الكتا�ب

�ف
ع�ب  المتعارف  الكلمات  باستثناء  بشكلها كاختصارات،  االختصارات  نقل 
 CEDAW )The Convention نقل حروفها إىل اللغة العربية، مثل سيداو
 on the Elimination of all Forms of Discrimination Against

 ESCWA )United Nations Economic and اإلسكوا  أو   ،)Women

ها. وتتنّوع المخترصات  Social Commission for Western Asia(، وغ�ي

وأنواعها بتنّوع ما يتضمنه العالم فهي تدّل عىل عبارات ومقاييس ودول 
وأسماء منظمات وحركات وممارسات ومفاهيم ونظريات وأسماء اتفاقيات 
ومعاهدات إلخ… كما تتداخل مع بعضها، حيث يع�بّ اختصار واحد عن 
ة متسارعة.  ي وت�ي

ي ازدياد مستمّر و�ف
أك�ث من عبارة أو أك�ث من اسم، وهي �ف

ي كث�ي من األحيان سوء 
جمة، و�ف ي ال�ت

ب عن ذلك صعوبات �ف تّ ، ي�ت بالتاىلي
ي النّص األصىلي 

فهم أو سوء ترجمة لالختصار، ما يفسد المع�ف المقصود �ف
ي تكتّظ بدورها  تنا »كحل«، ال�ت

ّ
ي مجل

. وقد واجهنا المشكلة �ف بشكل كب�ي
أشكالها  تتعدد  ي  ال�ت  ،)acronyms( الثابتة  واالختصارات  باالختصارات 
وتتفاقم صعوبة ترجمتها. إذ باإلضافة إىل اللبس العام الذي يحيط بداللة 
بقضايا  متخصًصا  ونظرًيأ  أكاديمًيا  من�  »كحل«  تتخذ  المخترصات، 
النظريات والمفاهيم  ي ذلك 

بما �ف الجسد والجندر والجنسانية،  وأبحاث 
ي تنتج مخترصات بشكل  والحركات والمبادرات السياسية واالجتماعية ال�ت
ابتكارها  بسبب  المخترصات  هذه  فهم  صعوبة  وتكمن  ومستمّر.  دائم 
تتضّمن  مشكلة  نواجه  بحيث  ية،  ف اإلنكل�ي اللغة  سيما  ال  أجنبية،  بلغات 
ي 

ايدة الستخدام هذه االختصارات �ف ف ة الم�ت ي الوت�ي
: األول يكمن �ف ف مستوي�ي
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جم  ي اللغة العربية ويحّتم عىل الم�ت
 بالغة الطول �ف

ً
النّص الواحد مّما ينتج جمل

، هو إيجاد ترادف  ي
إعادة استخدامها وسط جملة للتعب�ي عن هذا المخترص، الثا�ف

ي تحمل دالالت نظرية أو مفاهيمية. ي فيما يخص االختصارات ال�ت عر�ب

العالمية«  الرؤية  أنها »منظمة  المتعارف عليه  بات من  ف  ح�ي
ة قد تسبب لغًطا إذ  جمة األخ�ي وليس الرؤية الدولية، فإّن ال�ت
قد تع�بّ عن منظمة أخرى تش�ي إىل نفسها بذات االسم. من هنا 
جم فيما يخّص أسماء المعاهدات واالتفاقيات  يجب عىل الم�ت
ي البحث عن مرادفاتها المعتمدة باللغة 

والدول أن يكون دقيًقا �ف
العربية. 

األصعب  الفئة  هي  الفئة  هذه  المستجدة:  المخترصات   ▪
اتها ع�ب عملية بحث رسيعة عىل  تفس�ي إيجاد  حيث يصعب 
ي 

ي القواميس. فهي جديدة وما زالت غ�ي مدرجة �ف
نت أو �ف اإلن�ت

ي  ي مجال ما، أو أنها تع�ف
جمة، أو أنها متخصصة جًدا �ف دليل لل�ت

تداولها  أن  أو  اجتماعية محددة،  أو هويات  ة  مجموعة صغ�ي
ي 

�ف االختصارات  من  النوع  هذا  ويك�ث  قليلة.  فئة  مقترص عىل 
ي  ال�ت االختصارات  استخدام  يقّل  حيث  "كحل"،  مجلة  مواد 
ها من  تعت�ب بديهية كأسماء المنظمات الدولية والمعروفة بغ�ي
ي ال تشغل مجاالت جغرافية متعددة،  ة ال�ت المبادرات الصغ�ي
وبالتاىلي ليس لديها عىل مواقعها االسم بالعربية. باإلضافة إىل 
تلك المبادرات السياسية غ�ي الواسعة النطاق، تتضّمن مواد 
»كحل« اختصارات ضمن المجال الذي تعمل به، أي الجنس 
والجسد والجندر والجنسانية، وهو مجال حديث نسبًيا لناحية 
بعض  خال  فيما  ضمنه،  المستحدثة  واالصطالحات  النظرية 
تعريب  عىل  عملت  ي  ال�ت ة  األخ�ي السنوات  خالل  المبادرات 
االصطالحات ذات الصلة. أما بالنسبة لالختصارات المستحدثة 
اوح من مسائل كالجنسانية  ي مجلتنا فهي تندرج وت�ت

ي قد ترد �ف وال�ت
الجنسية  والميول  الجندرية  والهويات  الجنسية  والممارسات 
ومخترصات  المعيارية  غ�ي  والجنسية  الجندرية  والممارسات 
النفسية. والصحة  واالنجابية  الجنسية  بالصحة  صلة  ذات 

حات أدناه أن تشمل كافة االختصارات أو  بطبيعة الحال، ال يمكن للمق�ت
جم/ة  ي اللغة العربية عندما يضطر الم�ت

أن تجيب عىل صعوبات الكتابة �ن
ية ولكن عىل  ن ي اللغة االنكل�ي

إىل إدراج عبارة طويلة ضمن عبارة تقابلها �ن
تتعلق  ي 

ال�ت جمة  ال�ت إبراز بعض مشكالت  شكل أحرف. ولكن سنحاول 
بالمخترصات: 

وترد   ، اسم/ مع�ف عبارة/  أك�ث من  ة عىل 
ّ
الدال المخترصات   ▪

المخترص  جم بتفكيك أحرف  الم�ت ا عندما يقوم  ً األخطاء كث�ي
ي النّص.

ونسبها إىل عبارة غ�ي المقصودة �ف

▪  المخترصات الخاصة بأسماء المنظمات والحركات السياسية 
اللغة  ي 

�ف تسميتها  عىل  يتعارف  ي  وال�ت الدولية،  والمعاهدات 
ي كث�ي من الحاالت يقوم 

العربية بحيث يكون لها اسًما موحًدا. �ف
ي 

جمة المع�ف بشكل دقيق إنما ال يقوم بالجهد الكا�ف جم ب�ت الم�ت
 ،

ً
مثل عليه.  ا 

ً
متعارف بات  والذي  المعتمد  االسم  الستخراج 

حيث   .BDSK ARAB Image Foundation world vision

ي 
تعطي هذه المنظمات لنفسها اسًمأ معتمًدا باللغة العربية، و�ف

التعامل مع المخترصات
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1
استخدام التعب�ي الكامل عند أّول ذكر للمخترص ووضع 
ف عند أول ذكر ومن ثم  ف مزدوج�ي ح ب�ي المخترص المق�ت

ي بقية النّص.
ح �ف استخدام المخترص المق�ت

2
ال  ح�ت  المخترص  فيه  ورد  الذي  السياق  من  د 

ّ
التأك

بالقواميس  االستعانة  ع�ب  معناه،  بغ�ي  ترجمته  يتّم 
ي آخر 

ي سندرج بعضها �ف المخصصة للمخترصات وال�ت
ي حال لم 

النّص �ف العودة إىل كاتب  الدليل، أو ع�ب  هذا 
يكن هناك يقيًنا، أو مدير التحرير..

3
اللغة  ي 

�ف المنظمات  تعتمده  الذي  االسم  من  د 
ّ
التأك

العربية واعتماده بالطريقة نفسها.

4
اإللمام بالمخترصات الشائعة. 

5
ي قد تحمل  المستخدمة وال�ت المصطلحات  إىل  االنتباه 
كلمات لم تعد مقبولة سياسًيا وإجراء القليل من البحث 
السياسية  العبارة  صوابية  من  للتأكد  الموضوع  عن 
قيد  القضية  أصحاب  قبل  من  استخدامها  وكيفية 
جمة، حيث قد تحمل بعض التعاب�ي إهانات بالنسبة  ال�ت

لبعض الفئات. 

6
 بعض 

ً
التحديث الدائم للمعلومات، حيث قد تغ�ي مثل

الذي  السبب  منها  متعّددة  ألسباب  اسمها  المنظمات 
بّيناه أعاله، مثال منظمة اختصار HI، كان ينسب لمنظمة 
مؤخًرا  المنظمة  ولكن   ،Handicap International

فبات  هو  المخترص كما  عىل  وحافظت  اسمها  ت  غ�يّ
ف أن المخترص  ي ح�ي

اسمها Humanity & Inclusion. و�ف
ترجمة  فإن  مشكلة،  ل 

ّ
يشك لن  ية  ف اإلنكل�ي للغة  بالنسبة 

ا مع ترجمة  ً أ كب�ي
ً
ل فرق

ّ
»منظمة اإلعاقة الدولية« ستشك

للمنظمة. آخر  اسًما  وستطرح  والدمج«  »النسانية 

جمة المخترصات  نصائح عاّمة ل�ت
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السائدة  المعاي�ي  إىل  المجاالت  من  ه  غ�ي كما  المعرفة،  إنتاج  يخضع 
أهّم  إحدى  جمة  ال�ت ل 

ّ
تشك الحال،  وبطبيعة  األنظمة.  ب�ف  تفرضها  ي  ال�ت

ي  رة بعالقات القوة ال�ت
ّ
وسائط تبادل المعارف وإنتاجها، وهي بالتاىلي متأث

ب مهارات لغوية 
ّ
تحكم هذا المجال، وهي ليست وحسب ممارسة تتطل

وإعادة  تفكيك  ي 
�ف حاسًما  دوًرا  تلعب  أداة سياسية  إنها  بل  ومفاهيمية، 

خطاب  إنتاج  ي 
و�ف والثقافية،  واالجتماعية  السياسية  المفاهيم  تركيب 

يّتخذها  ي  ال�ت فالخيارات  السائدة.  والمعيارية  القّوة  ديناميات  يتحّدى 
جمة ليست مجّرد خيارات لغوية أو منطلقة  جم/ة خالل عملية ال�ت الم�ت
وأيديولوجيات سياسية،  خلفيات  تعكس  إنها  بل  »مهنية«،  معاي�ي  من 
ي 

جمة السائدة، أو من خالل االنحياز �ف ام بمعاي�ي ال�ت ف سواء من ناحية االل�ت
ي تحّدد أشكال  جمة إىل خطاب النظام ومحظوراته وقواعده ال�ت عملية ال�ت
 

ً
ف المعرفة المالئمة ثقافًيا واجتماعًيا وسياسًيا لبيئة ما. يرد مثل ومضام�ي

منهجيات عاّمة
في الترجمة
من منظور مجّلة »كحل«
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The Routledge Companion to Translation Studies دليل  ي 
 �ف

دوًرا  القّوة  مسألة  »تلعب  جمة  ال�ت أّن   )Munday, 2016, p.216(
النصوص  اختيار  ذلك  في  بما  المصدر،  الثقافة  تمثيل  في  مفصلًيا 
الهدف...  الثقافة  في  األصلي  بالنص  والتالعب  والتأثير  المصدر 
التأثير،  شديدة  أيديولوجًية  قوة  وأداة  ممارسة  اآلن  الترجمة  تعتبر 
الدراسات  أظهرت  كما  محايدة.  تكون  أن  بطبيعتها  يمكن  ال  حيث 
اإلضافية في هذا المجال كيف ساهمت الترجمة في بناء صور نّصية 
هذا  اعتماد  ساهم  وقد  واإلثنية...  والعرق  والجندر  بالطبقة  متأثرة 
األيديولوجيا،  حول  الدراسات  انتشار  في  الترجمة  حول  المنظور 
القارئات  القّراء/  ي 

ّ
وتلق المترجمين/ات  اختيارات  على  تأثيرها  وكيفية 

المصدر«. الثقافة  حيال  نظرهم/ن  وجهات  وتشكيل  المصدر  للنّص 
جمة،  ال�ت إزاء  مشابه  فهم  من  »كحل«  ة 

ّ
مجل ي 

�ف ننطلق 
ي تحّدد خيارات   سياسًيا، سواء من ناحية المعاي�ي ال�ت

ً
أي باعتبارها فعل

ي يتأثر بها.  جمة، أو من جهة المحتوى واأليديولوجيات ال�ت ومسارات ال�ت
جم/ة، إال  نا عىل الم�ت ف أننا ال نؤمن بمنهجية فرض وإمالء معاي�ي ي ح�ي

و�ف
ع نحو ترجمة متاحة لقّرائنا/ قارئاتنا ومجتمعاتنا، 

ّ
أننا من جهة أخرى نتطل

ي الوقت ذاته عىل زعزعة وإعادة تفكيك الب�ف المفاهيمية وطرائق 
وقادرة �ف

السياسية. ومن أجل  إنتاجها بأطر منسجمة مع رؤيتنا  التواصل وإعادة 
يشاركوننا  ي 

اللوا�ت الذين/  جمات  والم�ت ف  جم�ي الم�ت ندعو  ذلك،  تحقيق 
جمة إىل التواطؤ معنا ع�ب اعتماد مسارات وإنتاج  هذا المنظور حيال ال�ت
أدناه.  التالية  المقاربات  التوّجات/  إىل  ي وتضيف  ترجمات تستلهم وت�ث

جمة  ي ال�ت
ي اعتماد منظور نسوّي كويرّي �ف

قد يّتجه البعض إىل التشكيك �ف
ي نقل مع�ف 

بحجة خرق معاي�ي »الموضوعية« و»الشفافية« و»المهنية« �ف
ه ما من 

ّ
ي المقابل، نحاجج أن

النصوص األصلية من دون أي تدّخل. لكننا �ف
اللغة  المصدر، ونشكك من جهتنا بحياد  للنصوص  بالكامل  ترجمة وفّية 
ويــــج  ي ترسيخ وتعميم وال�ت

جمة حيث ساهما وال يزاالن وبشكل رئيسي �ف وال�ت
جمة  ية المعيارية. بالنسبة إلينا ال يمكن فصل ال�ت لب�ف ومفاهيم األبوية والغ�ي
إلن   ، ّ حتمي بشكل  يتقاطعان  حيث  والكويرّي  النسوّي  المنظورين  عن 
ي المطالبة 

رؤيتنا للنسوية والكويرية ال يمكن أن تكون مختذلة بحرصهما �ف
ي المجاالت القانونية والحياتية واالجتماعية 

ف �ف بتحقيق مساواة وإلغاء التمي�ي
ك من خاللها تشابك 

ّ
ل ونفك

ّ
وحسب، بل إنهما بمثابة عدسة ننظر ونحل

والفضاءات.  المجاالت  ي كافة 
�ف والمعيارّي  األبوّي  النظام  وتأث�ي  وتداخل 

 )Gauvin  1989, p.9 هاروود )كما اقتبس عن- تع�بّ سوسان دي لوتبني�ي
بشكل دقيق عن هذه المسألة، إذ كتبت »إن ممارسة الترجمة بالنسبة إلّي 
م من أجل النساء. لذا، فإن 

ّ
هي فعل سياسي يهدف إلى صنع لغة تتكل

: هذه الترجمة استخدمت 
ّ
البصمة التي أتركها على ترجمة ما تعني أن

كافة االستراتيجيات المتاحة لتجعل األنثوّي/ النسائّي مرئًيا في اللغة«. 
ف اللغة والنساء واألفراد غ�ي  ي هذا القول باإلشكاليات ب�ي

يسش
/ات والعابرين  ف /ات مع الثنائيات الجندرية السائدة، كالكويري�ي ف المنسجم�ي
جمة،  ال�ت مجال  ي 

�ف النسوّي  التدّخل  إىل  الحاجة  يؤكد  حيث  والعابرات، 
ويش�ي من جهة إىل النهج الذي يعمد إىل إخفاء النساء وصوتهن وتمثيلهن، 
ّ عىل قرارات محّددة تقود إىل  ي ومن جهة أخرى إىل أن هذا النهج هو مب�ف
ي تؤثر  إنتاجه. وإن تحليل هذه القرارات وكيفية تكوينها والعوامل والب�ف ال�ت
ة التدّخل النسوّي الكويرّي القادر عىل التشكيك  ف ل رك�ي

ّ
عىل اتجاهاتها يشك

نحو ترجمة نسوية كويرية
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ية  الغ�ي والمعيارية  األبوية  إىل  جمة  ال�ت ي 
�ف القرار  اتخاذ  مسارات  بانحياز 

مالحظة  ويمكننا  نسوّي كويرّي.  منظور  من  تشكيلها  وإعادة  والجندرية، 
جمة التالية: االنحياز إىل األبوية خالل ممارسات ال�ت

العربية  اللغة  قواعد  تفرض  الجندر،  ية  ف االنكل�ي اللغة  تظهر  ال  ف  ح�ي ي 
�ف

محايدة  كلمات  نقل  جم/ة  الم�ت عىل  يكون  الحالة،  هذه  ي 
�ف تحديده. 

ترتبط  األحيان  من  ي كث�ي 
و�ف ما.  جندر  اختيار  ض  تف�ت لغة  إىل  جندرًيا 

وخلفيات  بأيديولوجيات  الجندر  باختيار  المتعلقة  جم/ة  الم�ت قرارات 
ي المجتمع، فتنعكس عىل النّص الهدف بصفتها خيارات 

ثقافية سائدة �ف
جمات،  ال�ت معظم  ي 

�ف ذلك  نرى  عامة.  حقائق  إىل  ومستندة  محايدة 
ا من صور نمطية معّممة. 

ً
حيث تتم جندرة مهن وصفات وأدوار انطالق

التمريض والطبخ والتنظيف والعمل  أّن  ة  جم/ة مبارسش  يستنتج الم�ت
ً

مثل
يحّدد  لم  المصدر  النّص  أن  مع  النساء حرًصا،  تخّص  ّ مجاالت  الجنسي
الجندر، كما ينسب صفات معّينة كالنميمة وحّب التسّوق للنساء، بينما 
مهارات  أو  ذهنًيا  أو  بدنًيا  جهًدا  ب 

ّ
تتطل ي  ال�ت المهن  تنسب  المقابل،  ي 

�ف
ل مراكز صتع قرار للرجال. 

ّ
ي تشك عالية أو ال�ت

ي أنها تتعامل مع األدوار 
ي هذه الممارسة �ف

تكمن المشكلة �ف
ا من صور نمطية ثابتة، وهي بذلك ترّسخ هذه 

ً
ة انطالق الجندرية المتغ�يّ

أنه  ًضا  مف�ت مجندًرا  ا 
ً
هدف ا  نصًّ القارئ/ة  يتل�تّ  حيث  وتعّممها،  األنماط 

يدرك  أن  دون  من  وشفافية،  بحياد  المصدر  النّص  ي 
�ف الجندر  يعكس 

جم/ة عىل نصه الهدف.  ي أسقطها الم�ت ماهية التدّخالت االيديولوجية ال�ت
ي مجاالت 

النساء �ف الممارسة إىل إخفاء  وباإلضافة إىل ذلك، تؤدي هذه 
ي حال كان االسم مذكوًرا وغ�ي واضح 

جم/ة، �ف ض الم�ت مختلفة، حيث يف�ت
ذاتها. وقد صادفنا  المعاي�ي  ا من 

ً
انطالق ف  إىل جندر مع�يّ إحالته  الجندر، 

أواًل اعتبار الفرضيات/ الصور النمطية
حقائق عاّمة ومحايدة

ي الباحثة باحث مع أن االسم 
ي تعت�ب بشكل تلقا�ئ جمات ال�ت الكث�ي من ال�ت

ي النص، من دون بذل أي جهد للتحّقق من الجندر.
مذكور�ف

ي السياق ذاته، تنعكس الثنائية الجندرية السائدة )رجال 
و�ف

األشخاص  هوية  تالئم  ال  جندرية  إحاالت  المعيارية  ية  والغ�ي نساء(،   -
ورة إىل   أن اسًما معّيًنا ُينسب بالرصف

ً
جم مثل ض الم�ت /ات. فيف�ت ف المعنّي�ي

ي النص المصدر، 
، فيغّيب بذلك كافة التمظهرات الكويرية �ف ف جندر مع�يّ

ا  ً ّ ي ذهنيته، ومغ�ي
سخة �ف الغًيا بذلك أي وجود كويري خارج الثنائية الم�ت

ي النّص.
سياقات ودالالت ورسائل أساسية �ف

ي ناقشناها أعاله قد تحدث بشكل  ف أن االسقاطات الجندرية ال�ت ي ح�ي
و�ف

ا بشكل واع بعملية اإلخفاء هذه أو 
ً
جم/ة أحيان ، ت)ي(قوم الم�ت ال واعي

أنها  يرى  ي  ال�ت والتقاليد  للثقافة  مالئًما  ليجعله  المصدر  النص  بتحريف 
ها، فيحّملها بذلك  مقبولة من قبل القّراء/ القارئات، فيحذف عبارة أو يغ�يّ
ة دالالت سلبية.  ي أحيان كث�ي

ي النّص المصدر، و�ف
دالالت غ�ي موجودة �ف

لحماية  واقًيأ  درًعا  بذلك   
ً

ل
ّ
مشك الرقابة،  دور  جم/ة  الم�ت يلعب  وهكذا، 

إىل  الوصول  من  المختلفة  األفكار  ومنع  المجتمع  ي 
�ف السائدة  األفكار 

ي تشكيل المواقف المعادية من مجتمعات 
القارئ/ة، وبالتأكيد يساهم �ف

تلك  وتتضح  صورتها.  تشويه  ع�ب  أو  إلغائها  ع�ب  إّما  معّينة  وممارسات 
أو  شاذين/ات  إىل   queer lesbian gay كلمة  ترجمة  ع�ب  الممارسة 
ي تتضمن ايحاءات جنسية، وخاصة  /ات، وع�ب حذف العبارات ال�ت ف منحرف�ي
ا، مجاالت غر 

ً
الكويرية منها. باالضافة إىل ذلك، تطال هذه الرقابة أحيان

العبارات  ترجمات تحذف  /ات، فنصادف  ف الكويري�ي باألشخاص  مرتبطة 
ي أحسن األحوال 

ي تدّل عىل ممارسة الجنس قبل الزواج، أو تحّرفها �ف ال�ت
أو  للنساء  الجنسية  الحياة  ي 

تخت�ف ، كما  ف زوج�ي إىل  بها  ف  المعني�ي فتحيل 
ف الكالم ليصبح »مؤّدًبا« ومالئًما للتعب�ي الجندري المقبول ثقافًيا.. يحرَّ

ً الرقابة الذكورية و»األخالقية«
ثانيا
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الممارسات  تلك  ر 
ّ

تجذ  )Wallmach, 1998, p.18( والمش  تثبت كيم 
 Translation« مقالتها  ي 

�ف تش�ي  حيث  جمة،  ال�ت ي 
�ف وتغلغلها  الذكورية 

جمة والجندر: تشابكات[ إىل  and Gender: Interconnections« ]ال�ت

ي ترجمة الكتابات النسوية والتحريف والحذف الذي 
التدّخالت الذكورية �ف

«، حيث تجد أنه »تم حذف  ي
طال كتاب سيمون دو بوفوار »الجنس الثا�ف

حذف  ذلك  في  بما  تفسير،  أي  دون  من  الكتاب  من   %10 من  أكثر 
النساء وانجازاتهن.. كما  التي تذكر أسماء  النصوص  مقاطع كبيرة من 
حذفت الترجمة كّل ما يعتبر تابو ثقافي كالعالقات المثلّية بين النساء، 

ق برتابة الحياة اليومية للنساء«.
ّ
باإلضافة إلى كل ما يتعل

و»الشفافية«  »الحياد«  معاي�ي  أن  فإذن  نستنتج 
. حيث أن  و»المهنية« ليست معاي�ي ثابتة، بقدر ما هي مرتبطة بالسياسي
ورة منحاز لمعاي�ي الب�ف المهيمنة. لذا  ما يع�بّ عنه كـ »حيادي» هو بالرصف
جمة يبتعد  ي ال�ت

بالتحديد، نرّص عىل االنطالق من منظور نسوي كويري �ف
ي منهجيته ومساراته عن االسقاطات الثقافية المهيمنة ويحّد من إخفاء 

�ف
والمرفوض  المقبول  لخدمة  صورتهن  وتشويه  /ات  ف والكويري�ي النساء 
عىل  البوليسية  الرقابة  من  والحّد  المهيمنة  الثقافة  ولزعزعة  اجتماعًيأ، 
ت  ع�بّ النسوية، كما  جمة  ال�ت لتكون  والكويرّي،  النسوّي  الفكرّي  اإلنتاج 
ي سيمون )Simon, 1996, p.2(: »ال تدين بالوالء للكاتب/ة  ة تش�ي

ّ
بدق

وال للقارئ/ة، بل تكون وفّية لمشروع الكتابة - المشروع الذي يساهم 
في إنتاجه الكاتب/ة والمترجم/ة مًعا«.

جمات  الم�ت أبرزت  كيف   )Wallmach, 1998, p.15( والمش  تناقش 
جم/ة  الم�ت ف  ب�ي السلطة  بهرمية  المتمّثل  الذكوري  البعد  النسويات 
من  أقّل  قيمة  ذي   

ً
عمل تعتبر  »الترجمة  أّن  تذكر  حيث  والكاتب/ة، 

تعّد  بينما  و»الرجولّي«،  األصل  الكتابة  تكون  حيث   - الكتابة  عمل 
 Chamberlain,( النسائّي«  أي  »التابع«  أو  »االشتقاق«  الترجمة 
إىل  بالفعل  ن  أرسش قد  جمات  الم�ت الباحثات  أن  وتضيف   .)1988, p.468

 
ً

مثل باألنوثة،  جمة  وال�ت الكتابة  بفعل  الرجولة  تربط  ي  ال�ت االستعارات 
ها 

ّ
»ألن جمة:  ال�ت عدم كفاية  عىل  تعليقه  معرض  ي 

�ف فلورية  جون  يقول 
ناقصة بطبيعتها، فكّل الترجمات تبدون كإناث« )المرجع ذاته(. لذا فإن 
ز عىل اعتماد مقاربات ترجمة غ�ي هرمية، 

ّ
جمة يرك المنظور النسوّي لل�ت

النّص  عىل  سلطة  يملك  بل  للكاتب/ة،  تابًعا  جم/ة  الم�ت يكون  ال  حيث 
وع  ي م�ش

�ف أساسًيا  ا 
ً
يك ويكون رسش المصدر،  النّص  يملك كاتب/ة  ما  بقدر 

يملكن  النسويات،  الكاتبات  مثل  النسويات،  »فالمترجمات  الكتابة، 
يمّرون  التي  اإلبداعية  المسارات  ومناقشة  عملهن،  إظهار  في  الحق 

بها، وحق التواطؤ وتحّدي الكاتب/ة الذي/التي يترجمونه/ت...«.
جمة الحرفية والوالء  ي مقابل ال�ت

إن اعتماد هذا المنظور �ف
وطرائق  اللغوية  الب�ف  اختالف  ظل  ي 

�ف خاصة  المصدر،  للنّص  الكامل 
ا وملكية  جم/ة صوتً التعب�ي ودالالت االستعارات وااليحاءات، يعطي الم�ت
جمة من فعل أس�ي للنّص المصدر إىل عمل  عىل عمله، حيث تتحّول ال�ت
ي إىل صانع قرارات يختار مفردات 

جم/ة من متل�تّ إبداعي يغ�يّ دوافع الم�ت

جم/ة نحو ظهورية الم�ت
كممارسة نسوية
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ودالالت وعبارات ويربطها ببعضها البعض بأسلوب ال يقّل ابداًعا وأناقة 
جمات النسويات احتماالت  عن النّص المصدر، بعبارة أخرى تطرح الم�ت
الهوامش،  إضافة  »فإن  ذلك،  عىل  وبناًء  جمة.  ال�ت عمليات  ي 

�ف جديدة 
مقاصد  وإثراء  توسيع  إلى  تهدف  الت 

ّ
تدخ ها 

ّ
المصادر، كل التفسير، 

.)Simon, 1996, p.15( »النص المصدر من دون تشويــهه

ي أغلبها إىل أن تكون ممارسة فردية، حيث تقع عىل 
جمة اليوم �ف تّتجه ال�ت

جمة وإنتاج نّص  جم/ة وحدها/وحده التعامل مع مشكالت ال�ت عاتق الم�ت
جم/ة  ف الم�ت هدف بنسخته النهائية. يعزز هذا الواقع طبيعة العالقة ب�ي
جمة خاضعة لمعاي�ي السوق الرأسمالية،  والجهة المشّغلة، حيث باتت ال�ت
الحقوقية  والمبادرات  ي 

المد�ف المجتمع  منّظمات  قطاع  ضمن  وح�ت 
أن  جم/ة  الم�ت تفرض عىل  المعاي�ي  هذه  السياسية.  الناشطية  ومجاالت 
يتضّمنه  بما  الطلب  أو  »الزبون«،  لمعاي�ي  وفًقا  األفضل  الخدمة  يقّدم 
ي  ات ال�ت قة بمواعيد التسليم النهائية، والمهارات والخ�ب

ّ
امات متعل ف من ال�ت

لبيع خدمته ضمن معاي�ي   
ً

جم/ة مراكمتها ليصبح مؤهل الم�ت ي عىل 
ينبىعف

 ذي 
ً

باعتبارها عمل جمة  ال�ت أننا نؤكد عىل  الرغم من  هذا السوق. وعىل 
ات  جمة يحمل تأث�ي ي ال�ت

قيمة، إال أننا نحاجج أن تعاظم التوجه الفردي �ف
ينتج  الذي  ي 

المعر�ف اإلنتاج  المجال وإثرائه وعىل  سلبية عىل تطوير هذا 
النمط  لهذا  السلبية  التداعيات  أن  ونرى  الفردية.  المسارات  هذه  عن 

تتجسد بالنقاط التالية:

/ات، ن جم�ي ن الم�ت  أوالً  تعزيز التنافسية ب�ي
ات والحلول  ي مسارات الحوار والنقاش وتداول الخ�ب

مما يلىعن
جمة؛  المنبثقة من مشاكل ال�ت

ي وقت 
جم/ة بتقديم خدمة �ن ال دوافع الم�ت ن   اخ�ت

ً
ثانيا

جم/ة مع النص، بحيث  ي عالقة الم�ت
محّدد؛ مما يؤثر �ن

تصبح عالقة ميكانيكية وتابعة لكاتب/ة النّص الصدر، 
ا، ومحكومة بمحدودية 

ً
لها معاي�ي مفروضة مسبق

ّ
تشك

احتماالته ومجاالتها االبداعية المنطلقة من مبدأ الهرمية 
ي 

جم/ة �ن جم/ة والكاتب/ة ومن محورية الم�ت ن الم�ت ب�ي
ي والفكري؛

عملية الكتابة واإلنتاج المعر�ن

جمة باعتبارها تخصًصا ضّيق األفق،   تقييم ال�ت
ً
 ثالثا

مّما يحجب احتماالت إسهامات المجاالت المعرفية 
جمة. ي عمليات ال�ت

والفكرية األخرى �ن

ال  تشاركي  جمة كعمل  ال�ت إىل  "كحل"  مجلة  تنظر  المنطلق،  هذا  ومن 
عملنا  فريق  مساراته  ي 

�ف ينخرط  بل  جم/ة وحسب،  الم�ت عاتق  يقع عىل 
جم/ة  ا ودعًما، ويتحاور من خالله الم�ت ً ي »كحل« ترجمة ونقاًشا وتفك�ي

�ف
بنقد  للكاتب  حرصًيا  حًقا  تعطي  ال  ي  ال�ت النّدية  أسس  ضمن  الكاتب  مع 
أو  جمة  للم�ت يكون  أيًضا  بل  لسلطة هرمية،  ا 

ً
إحقاق جم/ة وتصويبه  الم�ت

التعب�ي عنه.  ي وطرائق 
المعر�ف اإلنتاج  ي 

�ف ورأًيا  النص  ملكية عىل  جم  الم�ت
المعاي�ي  من  األد�ف  الحّد  تراعي  ترجمات  ع 

ّ
نتوق نحن  ذلك،  عىل  وبناًء 

ض نًصا خالًيا من »األخطاء« ومعصوًما عن  اللغوية والمفاهيمية، وال نف�ت
ي مسؤولية جودة النّص ووضح مضمونه، 

كاء �ف النقصان، بل نعت�ب أننا رسش
/ات  ف جم�ي بم�ت حرج  دون  ومن  االستعانة  عىل  /ات  ف جم�ي الم�ت ونشّجع 
قيد  بالنّص  مّتصلة  معارف  عىل  ف  مّطلع�ي وأشخاص  وأصدقاء،  آخرين، 

كة. جمة وتقديم ترجمات مش�ت ال�ت

نحو ترجمة تعاونية تشاركية
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معّقدة  وتفاوض  تفك�ي  عمليات  تتضمن  جمة  ال�ت فإن  مسبًقا  ذكرنا  كما 
ع  جم/ة فيها النّص وي�ش ي يستلم الم�ت وغ�ي بديهية، تبدأ منذ اللحظة ال�ت
ال  مسارات  وهي   ، ي

النها�ئ النّص  إنتاج  عند  تنتهي  وقد  وفهمه  ببتفكيكه 
َجم، بيد أنه خالل عمليات التفك�ي  ي الم�ت

ي النّص النها�ئ
يراها القارئ/ة �ف

ي  ال�ت االتجاهات  وتحديد  القرارات  اتخاذ  يتّم  هذه  والتفاوض  والتفكيك 
أن  نتم�فّ  وكّنا   .)Hatim & Mason, 1990, p.3( ي 

النها�ئ النّص  ستنتج 
ال  أننا   

ّ
إل المنهجية،  هذه  إىل  أك�ب  بشكل  مستنًدا  الكتّيب  هذا  يكون 

تكون  أن  ونأمل  جمة  ال�ت مسائل  ي 
�ف والبحث  التفك�ي  ي 

�ف مستجّدات  زلنا 
التشاركية  مبدأ  ومن  المنهجية  هذه  من  منطلقة  األخرى  مساهماتنا 
جمة. ألننا لذلك، فإننا نعت�ب أّن  والنقاشات المفتوحة حول مشكالت ال�ت
من   

ً
بدل تحدث خاللها،  ي  ال�ت الفكرية  والعمليات  المسارات  هذه  توثيق 

ل بالنسبة إلينا 
ّ
ة »نهائية« يشك توثيق أو تقييم النصوص الهدف والمعت�ب

ي تحّد  جمة، وخاصة إىل اللغة العربية من المشكالت ال�ت  إلخراج ال�ت
ً

مدخل
ل معرفة تشوبــها المغالطات والنقصان وسوء الفهم 

ّ
من قابليتها ألن تشك

ية البليغة ومتعة القراءة. وبالفعل،  والركاكة وتغيب عنها األساليب التعب�ي
العربية،  اللغة  إىل  جمة  ال�ت حول  نظرية  معارف  تقّدم  ي  ال�ت الموارد  تك�ث 
ي 

جمون/ات �ف ي تنطلق من حلول استنبطها م�ت ي المقابل تلك ال�ت
وتشّح �ف

 فيها مواطن 
ّ

سياقات مفاهيمية ولغوية محّددة. فعندما نقرأ ترجمة تتجىل
اكيب النحوية واألسلوب،  اإلبداع عىل مستوى الدالالت والمفردات وال�ت
بوصفها  المستخدمة  والدالالت  والمفردات  الكلمات  اعتماد  إىل  نّتجه 
ف الداللية  ي الناحيت�ي

جمة ارتباًطا حتمًيا �ف ترجمات أفضل، بينما ترتبط ال�ت

أخرى  ناحية  ومن  آخر،  إىل  نّص  من  تختلف  ي  ال�ت بالسياقات  واللغوية 
ي  ي عّنا هذا االتجاه عمليات البحث والتفك�ي والتحليل والقرارات ال�ت

يخ�ف
، فإن مقارنة ترجمات نهائية بأخرى ما هو  أنتجت ترجمة مماثلة. وبالتاىلي
جمة، حيث  ال�ت ي مجال 

�ف والتطوير  م 
ّ
التعل عملية  من  بسيط  سوى جزء 

جم/ة،  تغيب عن هذه المنهجية أدوات عديدة اكتشفها أو لجأ إليها الم�ت
جمة،  جمة ال تعكس ممارسة ال�ت ف بأن نظريات ال�ت حيث نتفق مع القائل�ي
يغّطي  تراكًما معرفًيا  ئ  تنسش أن  توثيقها  قادرة ع�ب  نفسها  الممارسة  إن  بل 
ي سياقات ومجاالت متنوعة وينعكس بالنتيجة إىل 

معضالت وصعوبات �ف
ي ن�ش المعارف 

جمات وقيمتها �ف ف جودة ال�ت أنماط تساعد تسهيل وتحس�ي
ف الشعوب الناطقة بلغات مختلفة. ب�ي
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 ، ن ن التالي�ي ي الملحق�ي
أوردنا الكلمات التالية �ن

ي مجلة كحل أو الرتباطها 
نظًرا لورودها �ن

ي المجاالت المتصلة بعملنا، ووجود 
�ن

التباس حول ترجمتها. لكنها، ال تشكل 
لوائح مكتملة، فهي ال زالت قيد التطوير 

واإلضافة. بيد أننا سنن�ش كافة التحديثات 
واإلضافات عىل صفحة الخرائط 

وع. المفاهيمية الخاصة بالم�ش



Abjection
الّدناءة

Ableism
ف عىل أساس القدرة التمي�ي

Accessibility
 الوصول ─ القدرة عىل الوصول

─ إتاحة ─ إستباحة

Accountability
المحاسبة ─ المساءلة ─ المسؤولية

Activism

ي الناشطية ─ النضال ─ العمل المطل�ب

Advocacy
المنارصة ─ المدافعة ─ كسب التأييد

Aesthetic
الجمالية

Ageism
/التنميط عىل أساس السّن ف التمي�ي

Agency
الوكالة الذاتية/عىل النفس ─ الوكالة

Agendered
الجندري

Ahistorical

ي
الالتاري�ف

Alpha-male
الذكر المسيطر

Ambiguity
االلتباس ─ الغموض ─ اإلبهام

Ambiguous invisibility
الخفاء المبهم/الملتبس

Ancestors
األجداد/الجدات ─ األسالف

Androgynous
ف أندروج�ي

Anonymity
عدم الكشف عن/ إخفاء/تجهيل الهوية 

─ هوية مجهلة ─ خصوصية ─ رسية

Antagonism
العداء

Apartheid
)نظام( الفصل العنرصي

Apartheid wall
جدار الفصل العنرصي

Apolitical

السياسي

Apologetic
اإلعتذارّية

Appropriation
سلب، استيالء، استمالك، مصادرة، 

، مادي( ، سياسي ي
 استحواذ )ثقا�ف

─ استخدام/ توظيف سياسي

Asexual
ّ الجنسي

Assimilationist (ism(
 اسيتعاب/ي/ية، اإلدماج/ي/ية،

/ئية ي
احتواء/�ئ

Atomism
إنعزال

Authenticity
أصالة

Authoritarianism
اإلستبداد

Autodiegetic
ّ المصدر ي

ذا�ت

Autonomy
استقالل/ية

Binaries / Binarization
الثنائيات

Binder
مشدات الصدر

Biomythography
بيوميثوغرافّية

Biopolitics
البيو-سياسية

Biopower
الطاقة الحيّوية

Bisexual

ّ الميل الجنسي ي
ثنا�ئ

Centrality
المركزية

Chauvinism
شوفينّية

Cis
/الجندر ف للنوع االجتماعي المطابق�ي

Cis gay men
ف للجندر ف المطابق�ي الرجال المثلي�ي

Cis masculine

الرجال النمطيون ذوو المظهر الرجوىلي

Cis gendered
مطابق/ة للجندر

Cis hetero
ّية الجنسّية المعيارية الغ�ي

Closet
مختبأ ─ خزانة

Closeted
إخفاء، كتمان، عدم اإلفصاح/اإلعالن 
)عن التوجهات و/أو الهويات الجنسية 

 و/أو الجندرية(
ي الخزانة/ المختبأ

─ البقاء �ف

Coloniality
الكولونيالية

Coming out
 الخروج من الخزانة/ المختبأ

ي ─ اإلفصاح عن ─ الظهور العل�ف
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Conceptualization
مفهمة

Correctness (political(
 الصوابية السياسية

─ صوابية اآلراء السياسية
Cross-dressing

ارتداء مالبس الجنس اآلخر

Decoloniziation
إنهاء/نزع االستعمار

Depoliticization
نزع/تغييب، تجريد من )الصفة/الطابع/

/ة العامل( السياسي

Desirability
مرغوبّية

Diaspora
الشتات ─ الغربة

Dichotomy
ثنائية ضّدية

Disability
اإلعاقة

Dyke
دايك

Effeminate
ث

ّ
المتأن

Emancipation
التحرر ─ التحررية

Epistemic hegemony
الهيمنة اإلبستيمّية

Epistemology
المعرفّية

Eroticism
اإلباحية

Essentialism
)مفهوم( الجوهرية/الجوهرانية

Ethnicisation
عرقنة

Ethnicity
االثنية

Exceptionalism
االستثنائية

Exoticism
اإلكزوتيكية ─ التغريب

Femicide
جرائم قتل النساء

Feminine masculinities
الذكورات المؤنثة

Feminization
تأنيث

Fetishization
تثبيط

Gazlighting
/باألفكار ─ الدسيسة التالعب النفسي

Gender non-conforming
 الالمنضبطون/ات جندرًيا

─ الالمعياريون/ات جندرًيا
Gendered binaries

ثنائيات جندرية

Genderism
التقسيم الجندري 

Gentrifying
ي )لمصلحة/ تحويل الطابع المدي�ف

الستيعاب الطبقة المسيطرة(

Global North

الشمال العالمي

Global South

الجنوب العالمي

Governance
الحوكمة، الحكم، الحاكمية ─ نهج الحكم

Hegemony
الهيمنة

Heteronormativity
ية المعيارية التطبيع المغاير ─ الغ�ي

Hetero-Patriarchy
ية األبوية الغ�ي

Heterosexism
ة جنسًيا/عىل أساس  ف ية المم�ي الغ�ي

الجنس 

Heterosexuality
مغاَيرة

Hommosexuality
مثلية الذكورية

Homo-Antagonism
/ات ف العداء ضد المثلي�ي

Homocapitalism
الرأسمالية المثلية

Homonationalism
المثلية القومية ─ المثلية الوطنية

Homonormativity
المثلّية التطبيعّية ─ المثلية المعيارية

Homophobia
هوموفوبيا ─ رهاب المثلية

Homosexuality
المثلية

Indigeneity
/ ف األصالة ─ االنتماء إىل السكان األصلي�ي

الشعوب األصلية

Internalization
تذويت ─ استبطان

Internalized homophobia
رهاب المثلية المذّوت

Intersectionality
التقاطعّية ─ النظرية التقاطعية

Invisibility
الخفاء ─ الالمرئية
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Islamophia
رهاب اإلسالم

Judicialization (Of Politics(

ي
ي النظام القضا�ئ

االندماج �ف

Kink
يات

ّ
الّشاذ

Kinksters
الّشاذّيون/ات

LBGBTQI+
/ات الميول  ي /ات ومزدوحب ف المثلي�ي

الجنسية والعابرين/ات جنسًيا 
/ات  ف /ات والالجنسي�ي ف والكويري�ي

/الجنس ي وثنائ�ي

Lesbian
مثلّية ─ امرأة مثلية

Lesbianism
المثلّية لدى الّنساء

LGBT+
مجتمع الميم

Macropolitics
سياسات الماكرو

Manarchists
األناركيون/الفوضويون الرجوليون/

الذكوريون

Mansplaining
/التأويل األبوي/الذكوري التفس�ي

Marginalization
التهميش

Marketisation
التسويق

Masculinist
ذكورّي

Matriarchy
أمومّية

Metanarratives
ى ال�دّيات الك�ب

Micropolitics
الميكرو-سياسة

Militarism
العسكرة

Misogyny
كره/كراهية النساء

Mobilization
 التعبئة ─ الحشد ─ التحريض

─ التجييش

Monogamy
اكة األحادّية ال�ش

Mysonoir
كره/كراهية النساء السوداوات

Narrative (s(
ال�دية

Nationalism
القومية ─ الوطنية

Necropolitics
 نيكروبوليتيك ─ النكرو-سياسة

─ سياسات الموت

Neopatriarchy
 النيو بطريركية/أبوية،

البطريركية/األبوية المعارصة

NGOization
/هيمنة/التحول إىل المنظمات ي

 تفسش
غ�ي الحكومية ─ أنجزة

Non normative sexualities
الجنسانّية غ�ي المعيارّية

Non-binary
/ات لثنائية  ف ي ─ غ�ي المطابق�ي

غ�ي الّثنا�ئ
الجندر

Non-conforming
غ�ي المطابق/ة ─ غ�ي المنضبط/ة

Non-consensual

ي
غ�ي تواف�ت

Non-Normativity
الال معيارية 

Normativity
المعيارية

Of color
ة الملّونة ذوو/اُت الب�ش

Ontologies
األطر الوجودية

Orientalism
اق اإلست�ش

Othering
ة، تصنيف/تشكيل اآلخر،  أغ�ي

التحويل إىل اآلخر المغاير

Paradigm
ي ─ النموذج المثال النموذحب

Patriarchy
األبوّية ─ النظام األبوي

Phobia
رهاب ─ فوبيا

Pinkwashing
الغسيل الوردي/الزهري

Polyamoury
يكات كاء/رسش تعّدد ال�شّ

Polygamy
تعدد الزوجات

Positionalities
شخصّيات ─ موقعيات ─ تموضعات

Queer
كوير/ية

Queerness
كويرّية

الملحقات ■ 71 ■■ 70 ■ الملحقات ■ 70 ■ الملحقات



الملحقات ■ 73 ■

ACHPR
African Commission on Human and Peoples' Rights

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
https://www.achpr.org/

ARM
Anti Racism Movement

حركة مناهضة العنرصية
https://armlebanon.org/

ART
AntiRetroviral Therapy

وسات القهقرية العالج المضاد للف�ي

AWID
Association for Women's Rights in Development

ي التنمية
رابطة حقوق المراة �ف

https://www.awid.org/

BAME
Black, Asian and Minority Ethnic

السود، اآلسيويون، واألقليات اإلثنية

BAMF
Federal Office for Migration and Refugees

ف المكتب الفدراىلي للهجرة والالجئ�ي
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html

BDS
Boycott, Divestment, Sanctions (movement)

حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
https://bdsmovement.net/

BDSM
Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and 

Masochism
بيط والتأديب، الهيمنة والخضوع  ال�ت

Racialization
 التأط�ي العنرصّي ─ العرقنة

─ عمليات إسناد الهويات العرقية

Radicalism
الراديكالية، الجذرية

Sodomite
ّ الَسدومي

Securitization
التوريق ─ رقابة

Sexism
ف الجنسي ─ الذكورية التمي�ي

Sisterhood
األختية

Statephobia
رهاب الدولة 

Stigmatizing
الوصم

Subjectivities
 الهوّيات ─ الذاتيات

─ الخصائص الذاتية

Taboo
تابوه ─ محّرم

Trans
العابرين/ات

Transantagonism
انس ─ عداء العابرين/ات عداء ال�تّ

Transformative
تحويلّية ─ انتقالية

Transgender

عابر/ة للنوع االجتماعي

Transphobia
رهاب العابرين/ات

Transsexuality

العبور الجنسي

Victimization
الَمظلومّية

Visibility
المرئية ─ الظهورية

Voyeuristic

التلصصي

Vulnerability
الهشاشة

White-Washing
تبييض/تلميع الصورة

Xenophobia
رهاب األجانب
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BV
Bacterial Vaginosis

ّ ّي/الجرثومي إلتهاب المهبل البكت�ي

CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women
ف ضد المرأة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

CRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families
االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال/العامالت المهاجرين/ات وأفراد أرستهم/ن

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx

CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-

rights-of-persons-with-disabilities.html

CSW
United Nations Commission on the Status of Women

لجنة أحوال المرأة التابعة لألمم المتحدة
https://www.unwomen.org/en/csw

CTDC
Centre for Transnational Development and Collaboration

مركز التنمية والتعاون ع�ب األوطان
https://ctdc.org/content/

ECWR
Egyptian Center for Womens Rights

المركز المرصي لحقوق المرأة
https://ecwronline.org/

EIPR
Egyptian Initiative for Personal Rights

المبادرة المرصية للحقوق الشخصية
https://eipr.org/en

ERA
Equal Rights Amendment

تعديل الحقوق المتساوية

FGCS
Facial Gender Confirmation Surgery

عملّية تأكيد الجندر عىل مستوى الوجه

FIDH
"International Federation for Human Rights"

تعديل الحقوق المتساوية
https://www.fidh.org/en/

FTM or F2M
Female-to-Male

/عابر  ّ النوع اإلجتماعي متغ�ي

GAATW
"Global Alliance Against Traffic in Women"

التحالف الدوىلي لمكافحة االتجار بالنساء
https://gaatw.org/

GAS
Gender Affirming Surgery

عملّية جراحّية لتأكيد الجندر

GBV
Gender-Based Violence

ي عىل النوع االجتماعي )الجندر( العنف المب�ف



الملحقات ■ 77 ■ ■ 76 ■ الملحقات

GLQ
A Journal of Lesbian and Gay Studies

ف والمثليات مجلة للدراسات المتعلقة بالمثلي�ي
https://read.dukeupress.edu/glq

GRS
Genital Reconstruction Surgery

عملّية جراحّية لتأكيد الجندر 

HBV
Hepatitis B Virus

وس االلتهاب الكبدي ب ف�ي

HIV/AIDS
Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency 

Syndrome
ي/متالزمة نقص المناعة المكتسبة وس نقص المناعة الب�ش ف�ي

HPV
Human Papilloma Virus
ي وس الورم الحليمي الب�ش ف�ي

HRT
Hormone Replacement Therapy

ي لتأكيد الجندر
العالج الهورمو�ف

ICERD
International Convention on the Elimination of Racial Discrimination

ي
ف العر�ت االتفاقية الدولية للقضاء عىل التمي�ي

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx

ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية، االجتماعية، والثقافية
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

IDAHOT
International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والعبور وازدواجية الميل الجنسي

IPV
Intimate Partner Violence

يك/ة الحميم/ة  العنف من قبل ال�ش

IMF
International Monetary Fund

صندوق النقد الدوىلي
https://www.imf.org/external/index.htm

IUD
IntraUterine device

اللولب الرحمي

IVF
In Vitro Fertilization

ي المخت�ب 
التلقيح/اإلخصاب �ف

MENA
Middle East and North Africa

ق األوسط وشمال إفريقيا   ال�ش

MTF or M2F
Male-to-Female

/عابرة  ة النوع اإلجتماعي متغ�يّ

MOSAIC
The MENA Organization for Services, Advocacy, Integration & 

Capacity Development
ق األوسط  ي ال�ش

موزاييك لخدمات المنارصة واالندماج االجتماعي وتنمية القدرات �ف
وشمال إفريقيا )موزاييك(

https://mosaic-mena.org/
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MSM
Men who have Sex with Men

الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال

NCLW
National Commission For Lebanese Women

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
https://nclw.gov.lb/en/

NCW
National Commission for Women

ي للمرأة المجلس الوط�ف
http://ncw.nic.in/

NGO
Non-Governmental Organization

منظمة غ�ي حكومية

NSSF
National Social Security Fund

صندوق الضمان االجتماعي

OpAntish
Operation Anti Sexual Harassment

قوة ضّد التحرش/ االعتداء الجنسي الجماعي )أوبانتيش(

PMS
Premenstrual Syndrome

المتالزمة السابقة للحيض

POC
Person of Color

ة الملونة األشخاص ذوي الب�ش

PrEP
Pre-Exposure Prophylaxis

الوقاية قبل التعّرض

PTSD
Post-Traumatic Stress Disorder

اضطراب ما بعد الصدمة

SDG
Sustainable Development Goals

أهداف التنمية المستدامة
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School of Oriental and African Studies
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Sexual Orientation and Gender Identity
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Sexual and Reproductive Health and Rights

الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية

STD
Sexually Transmitted Disease

األمراض المتناقلة جنسًيا

STI
Sexually Transmitted Infection

االلتهابات المتناقلة جنسًيا

SWANA
Southwest Asia and North Africa

جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا
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SWERF
Sex Worker-Exclusionary Radical Feminist
النسويات الراديكاليات المستثنيات لعامالت الجنس

TERF
Trans-Exclusionary Radical Feminist
النسويات الراديكاليات المستثنيات للعابرات
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وحدات حماية الشعب  
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وحدات حماية النساء



الفكرية  الب�ن  تغي�ي  ي 
�ن وع  وال�ش الثورّي  خطابنا  بناء  إىل  طريقنا  اللغة 

إذن نتواصل ع�ب  ة جوانب حياتنا. فكيف 
ّ
ي تسيطر عىل كاف

ال�ت المهيمنة 
َجمة دالالت لغات أخرى  َجمة؟ وكيف يمكن أن نحّمل ألفاظنا الم�ت لغة م�ت
ية وثقافية واجتماعية وسياسية 

ّ
أبعاد سياقية ومحل بكّل ما تتضّمنه من 

ز صوت النّص وأسلوبه الساخر أو الحزين أو الجّدي  وشخصية؟ وكيف ن�ب
دة؟  من خالل لغة أخرى لها نظمها وخصائصها اللغوية الخاّصة والمحدَّ
وكيف نعكس مواقفنا السياسية النسوية والكويرية والمناهضة للمركزية 
ي الوقت 

جمة؟ واألهّم، كيف نفعل كّل ذلك وننتج �ن البيضاء من خالل ال�ت
؟ ي التعب�ي والمع�ن

يه الغرابة �ن ذاته نًصا مقروًءا ال تع�ت

هذا الكتّيب يسىع إىل إضافة جهد متواضع ع�ب طرح بعض هذه اإلشكاليات 
ووضعها قيد النقاش، بهدف تمهيد الطريق أمام تراكم ممارسات ونظريات 
ع الهيمنة  ن  سياسًيا، من شأنه أن ي�ن

ً
جمة واللغة فعل تنطلق من اعتبار ال�ت

عن المعرفة ويصيغ أسسها النسوية والكويرية والعابرة للقوميات.


