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C 

                               Calvinism          الكالفنية

 Calvinismus, m  
م����ذهب مس����يحي ارت����بط بج����ون ك����الفن  
ني���ة ف���ي عل���م ف، تنب���ع أهمي���ة الكال)۱٥۰۹-۱٥٦٤(

م������ن األخ������الق  اً االجتم������اع باعتباره������ا  ج������زء
البروتس��تانتية والت��ي ه��ي عب��ارة ع��ن حزم��ة م��ن 

 ااكس فيب�ر أنه�األفكار الديني�ة واالجتماعي�ة رأى م�
 . الرأسمالية أةشجعت نش

 
              Capital                             رأس المال

                        Kapital, n                         
راكم البض��ائع والث��روة الس��تخدامها ف��ي ت�� 

إنت��اج بض��ائع وخ��دمات أخ��رى ول��يس لالس��تعمال 
يس���تخدم حاس���به  م���ا إذا ك���ان ش���خص.  الشخص���ي

اآلل��ي لأللع��اب فق��ط ف��إن جه��از الحاس��ب اآلل��ي ال 
أم�ا إذا اس��تخدمه .  الحال��ةه�ذه  يعتب�ر رأس�ماالً ف��ي 

إلنتاج التق�ارير وأن�واع البيان�ات األخ�رى م�ن أج�ل 
ورأس الم��ال .  أن يبيعه��ا يمك��ن اعتب��اره رأس��ماالً 
 . أساس للنظام االقتصادي الرأسمالي

 
 Capital Accumulation       راكم رأس المالت

Kapitalakukumulation, f  

راكم الم���وارد الس���تخدامها ف���ي ت���عملي���ة  
يح���دث ت���راكم رأس .  إنت���اج البض���ائع والخ���دمات

نت��اج اإلالم��ال الخ��اص عن��دما تتج��اوز الق��درة عل��ى 
م�����ثالً يمك�����ن .  احتياج�����ات االس�����تهالك المباش�����ر

تخ����زين الحب����وب (للم����زارع أن ي����راكم رأس����ماالً 
، ف���ي س���نوات الحص���اد الجي���د )ةواآللي���ات المحس���ن

بص����ورة عام����ة ي����رتبط الت����راكم .  والعائ����د الجي����د

الم��وارد الت��ي اس��تخدمت إلنت��اج : بتحقي��ق األرب��اح
البض��ائع يمك��ن اس��ترجاعها وتوس��يعها عن��دما تب��اع 

 . البضائع من أجل اإلرباح
تراكم رأس الم�ال يمك�ن أن يح�دث ض�من  

المنظ��ور  دع��اة القط��اع الع��ام، حي��ث ي��رى ك��ل م��ن
وي ومنظ���ور الص���راع أن الدول���ة تلع���ب دور ي��بنال

هذا ال�دور .  المساعد في تراكم رأس المال الخاص
يمك���ن أن يلع���ب م���ن خ���الل ت���وفير ق���وى العم���ل 

، بناء خط�وط الس�كة )رأس المال البشري(المؤهلة 
الحديد في مناطق الموارد، سن الق�وانين التجاري�ة، 

 . وتقديم الحوافز والتخفيضات الضريبية
 

                 Capital Punishment   اإلعدامعقوبة 

Todesstrafe, n                                               

عقوب���ة الجريم���ة بإع���دام المج���رم   وكلم���ة  
(Capital) كلمة التينية تعني الرأس مركز الحي�اة  .

ُتم�ارس عقوب�ة اإلع�دام ف��ي العدي�د م�ن المجتمع��ات 
ف��ي غ��رب أوروب��ا وكن��دا إال أن بع��ض المجتمع��ات 

 . قامت بإلغائها
 

                           Captalism        الرأسمالية

Kapitalismus, m  
نظ��ام اقتص��ادي يتمي��ز فيم��ا يتمي��ز بالملكي��ة  

الخاص���ة ل���رأس الم���ال، البض���ائع والث���روة الت���ي 
تس��تخدم إلنت���اج بض���ائع أخ���رى م���ن أج���ل ال���ربح، 

ج��ل مراكم��ة رأس واألرب��اح ُيع��اد اس��تثمارها م��ن أ
داينميات التبادل االقتصادي ف�ي الرأس�مالية .  المال

ف��ي نظ��ام النش��اط االقتص��ادي الق��ائم عل��ى .  متف��ردة
المقايض���ة، ربم����ا ين����تج من���تج كيل����و جرام����اً م����ن 
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البط���اطس ويق���وم بمقايض���ته بكمي���ة متس���اوية م���ن 
العسل أُنتج بواس�طة ش�خص آخ�ر، ف�ي ه�ذا النظ�ام 

مقايض���ة ذات قيم���ة م���ن التب���ادل تك���ون البض���ائع ال
 . متساوية تقريباً 

ف���ي الرأس���مالية يس���تخدم الف���رد رأس الم���ال  
.  إلنتاج بض�ائع ليق�وم ببي�ع تل�ك البض�ائع مقاب�ل نق�د

تك���ون الكمي���ة المتلق���اة م���ن النق���د أكب���ر م���ن قيم���ة 
البضائع المنتج�ة بالش�كل ال�ذي يس�مح بخل�ق أرب�اح 
يمك��ن إع��ادة اس��تثمارها ف��ي مخ��زون رأس الم��ال 

 . لك والمنتجينلدعم الما
ن����اقش ك����ارل م����اركس ه����ذه الخص����ائص  

وح�اول إب��راز الطبيع��ة االس��تغاللية للرأس��مالية م��ن 
 .خالل نظريته عن نمط اإلنتاج الرأسمالي

علماء االجتم�اع بالرأس�مالية م�ن ن�واح  اهتم 
مختلف���ة مث���ل نش���أتها، آثاره���ا وعالقته���ا ب���التنظيم 

 . االجتماعي
 

 Career                                  سيرة مهنية

Karriere, f                                     
ف�����ي االس�����تخدام الع�����ام يعن�����ي المص�����طلح  

المراحل المتعاقب�ة الت�ي م�ن خالله�ا يتح�رك الن�اس 
أثن��اء حي��اتهم المهني��ة، ويس��تخدم أيض��اً ف��ي تحلي��ل 
المراح���ل المختلف���ة الت���ي يت���ورط فيه���ا الف���رد ف���ي 

 . النشاط اإلجرامي
 

 Career Criminal               جرم المحترفالم

Schwerverbrecher, m  

األف���راد ال���ذين يمتهن���ون اإلج���رام، وال���ذين  
كرسوا جوانب عديدة من حياتهم م�ن أج�ل الس�لوك 
اإلجرام����ي، و ال����ذين يرتكب����ون أكب����ر نس����بة م����ن 

اتخ�اذ اإلج�رام كمهن�ة ي�رتبط  .الجرائم في المجتم�ع
ير الثقاف��ات الفرعي��ة ب��األفراد ال��ذين يتعرض��ون لت��أث

المنحرفة خاصة تل�ك الت�ي توج�د ف�ي تل�ك األج�زاء 
 . من المجتمع التي تقع تحت سيطرة ضعيفة

 
 Carrying Capacity         القدرة على االحتمال

Tragfähigkeit, f  
مستوى استخدام الموارد بواسطة اإلنسان  

ه عبر فترة طويلة تأو الحيوان الذي يمكن استدام
 .ن بواسطة قوى التجديد الطبيعي للبيئةمن الزم

 
  Case Study Research            دراسة الحالة

Fallstudie, f 

م��نهج م��ن من��اهج العل��وم االجتماعي��ة يه��دف  
إلى جمع البيانات العلمية لدراسة الحالة التي يمك�ن 
أن تك��ون ف��رداً، منظم��ة، نظام��اً اجتماعي��اً، مجتمع��اً 

الم��نهج بتعمق��ه  ه��ذا يتمي��ز .محلي��اً أو مجتمع��اً عام��اً 
ويرج��ع الفض��ل إل��ى عل��م .  ف��ي الحال��ة المدروس��ة

االجتم���اع واالنثروبولوجي���ا ف���ي ص���ياغة وتش���كيل 
 . المفهوم كما نعرفه اليوم

مستخدم بواس�طة العدي�د  الحالة منهج دراسة 
م����ن المج����االت األخ����رى مث����ل الط����ب، الخدم����ة 

 . االجتماعية والتاريخ
 

          Caste                          الطائفة المغلقة
Kaste, f 

المص����طلح مش����تق م����ن الكلم����ة الالتيني����ة  
(Castus) والطائف��ة .  والت��ي تعن��ي نظي��ف أو نق��ي

 الترات��بالمغلق��ة جماع��ة مكان��ة ض��من نس��ق م��ن 
.  االجتماعي التسلس�لي تك�ون العض�وية في�ه وراثي�ة

التم���ايز عل���ى أس���اس الطائف���ة المغلق���ة ُيبن���ى عل���ى  
االنتماء إلى طائف�ة مغلق�ة . ية أو أسطوريةتقاليد دين

مك����ان الس����كن  ،م����ا يح����دد للف����رد أدواره المهني����ة
ي�تم الحف�اظ .  وحقوقه وواجبات�ه القانوني�ة والعرفي�ة

عل���ى نظ���ام الطوائ���ف المغلق���ة عب���ر األجي���ال ع���ن 
طريق ممارسة ال�زواج م�ن داخ�ل الطائف�ة وتحدي�د 

الطوائ���ف  عص���ارم يمن���ع التفاع���ل االجتم���اعي م���
ينتش��ر نظ��ام الطوائ��ف المغلق��ة ف��ي ش��به .  األخ��رى

 .القارة الهندية
  

                          Causality              السببية

Kausalität, f 
عالق���ة ب���ين متغي���رين يك���ون فيه���ا أح���دهما  
المتغي��ر (ق��د تس��بب ف��ي اآلخ��ر ) المتغي��ر المس��تقل(

م��ن أج��ل إثب��ات الس��ببية الب��د م��ن اإليف��اء . )الت��ابع
يج�ب أن توج�د عالق�ة متبادل�ة : أوالً : ة شروطبثالث
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المتغي��ر المس��تقل : أو ارتب��اط ب��ين المتغي��رات، ثاني��ا
يج����ب أن يح����دث قب����ل المتغي����ر الت����ابع ) الس����بب(
يج����ب أن تك����ون العالق����ة ب����ين : ، ثالث����اً )النتيج����ة(

 . المتغيرين حقيقية وليست مزيفة
 

 Census                                       التعداد

Volkszählung, f 

جم��ع بيان��ات اجتماعي��ة ع��ن طري��ق ع��د ك��ل  
سكان القطر بواسطة الحكومة في تاريخ مع�ين ف�ي 

أُجرى أول تع�داد .  البالد في نفس الوقت أنحاء كل
م وف��ي بريطاني��ا ۱۷۹۰ف��ي الوالي��ات المتح��دة ع��ام 

عادًة يجرى التعداد م�رة ك�ل عش�رة .  م۱۸۰۱عام 
ص�حيفة ن طري�ق تجمع بيانات التع�داد ع�.  سنوات

ذات أس�����ئلة إجباري�����ة ع�����ن مواض�����يع اس�����تبيان 
غرافي���ة، اقتص���ادية واجتماعي���ة ي���تم تعبئته���ا وديم

.  بواس�طة رب األس�رة إناب�ة ع��ن بقي�ة أف�راد أس��رته
تدور األسئلة حول العم�ر، الن�وع، تركيب�ة األس�رة، 
.  المهن��ة، التعل��يم، وربم��ا ال��دخل ف��ي بع��ض البل��دان

ة  إحص��اءات كلي��ة ُتطب��ع بيان��ات التع��داد ف��ي ص��ور
تك��ون بمثاب��ة أكث��ر المص��ادر اكتم��االً ع��ن بيان��ات 

 . الدولة ومناطقها الجغرافية
مقارنة بالمسح االجتماعي يعاني التعداد من  

محدودي����ة المعلوم����ات األساس����ية الت����ي يمك����ن أن 
يجمعه���ا، إض���افة إل���ى أن���ه يس���تخدم ع���دادين غي���ر 

 . مدربين مما يؤثر على دقة البيانات
 

              Centre-Peripheryطرافالمركز واأل

     Zentrum, m-Peripherie, f   
مصطلح مس�تخدم بواس�طة علم�اء االجتم�اع  

بمعن��اه االجتم��اعي والجغراف��ي لوص��ف العالق��ات 
ب��ين المرك��ز الثق��افي والس��لطوي للمجتم��ع وأقاليم��ه 

في علم اجتم�اع  استخداماً أكثر  المصطلح. الطرفية
ري����ة ظالمناهض����ة لن التنمي����ة خاص����ة النظري����ات
 لير أم����ين، إمانوي����مالتح����ديث مث����ل كتاب����ات س����

 . ، وأندريه قندر فرانكنفالريشتي
 
 

 

   Charisma                                  الكارزما

Charisma, n  

هب���ة "بلغ���ة عل���م األدي���ان يعن���ي المص���طلح  
، وفي علم االجتم�اع يعن�ي مق�درات "العناية اإللهية

ن أو ُيعتق���د أنه����م يمتلك����ون أولئ���ك ال����ذين يزعم����و
مقدرات قيادة مستمدة من قوى غير عادي�ة أو أنه�م 

 . مجرد شخصيات استثنائية خارقة للعادة
دخ���ل المص���طلح إل���ى عل���م االجتم���اع ع���ن  

طريق كتابات ماكس فيبر عن�دما مّي�ز ب�ين الس�لطة 
الكارزمي���ة والس���لطة الراش���دة القانوني���ة والس���لطة 

 . التقليدية
لطة الكارزمي����ة ق����وى ي����رى فيب����ر أن الس���� 

تاريخية خالّقة وهي بمثابة ترياق ضروري لقس�وة 
 . وصرامة البيروقراطية

 
                    Charismatic Leader القائد الملهم

   Charismatischer Führer, m                       

        

نم����وذج للقي����ادة يعتم����د عل����ى الخص����ائص  
ربم��ا يك��ون القائ��د و.  الكارزمي��ة لشخص��ية القائ��د

المله��م عل��ى قم��ة الس��لطة أو خارجه��ا لكن��ه ُيحظ��ى 
 . بقبول جماهيري واسع

 
  Chicago School                   مدرسة شيكاغو

Chicago Schule, f                                         

   

نظري����ة ف����ي البح����ث والعل����وم االجتماعي����ة  
عش�رين ف�ي ظهرت في النصف األول م�ن الق�رن ال

عل�ى مس�توى  الحضري أول مدرسة لعلم االجتماع
الع����الم ف����ي جامع����ة ش����يكاغو بالوالي����ات المتح����دة 

 . األمريكية
نتيج���ة لنموه���ا الس���ريع فق���د اتخ���ذت مدين���ة  

لبح��ث السوس��يولوجي ف��ي آث��ار لش��يكاغو كمعم��ل 
. ة والثقاف���ة عل���ى العالق���ات االجتماعي���ةيالحض���ر

جتم�اع مدرس�ة ش�يكاغو أه�م م�دارس عل�م االتعتبر 
 .األمريكي
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                           Childhood           الطفولة

Kindheit, f                                                  

ال تعن���ي فق���ط مرحل���ة االعتم���اد البيول���وجي  
.  والرعاي���ة، وإنم���ا ه���ي أيض���اً مرحل���ة اجتماعي���ة

الطفول��ة كمؤسس��ة اجتماعي��ة تط��ورت ف��ي الق��رن 
ث���امن عش���ر وس���ط الن���بالء والطبق���ة البرجوازي���ة ال

ارتبط���ت م��ع تط���ور .  الص��اعدة ف��ي ذل���ك الوق��ت
التربي����ة وااللتح����اق بالم����دارس كتوجي����ه أخالق����ي 

قبل ذل�ك الوق�ت .  وفصل اجتماعي من عالم الكبار
كان مفه�وم الطفول�ة قاص�راً عل�ى م�ن ه�م أق�ل م�ن 

 . خمسة سنوات من العمر
 

                            Child Labour عمالة األطفال

Kinderarbeit, f 
اس��تخدام األطف��ال قب��ل بل��وغ الس��ن القانوني��ة  

كعمالة مأجورة مما يترك عل�يهم الكثي�ر م�ن اآلث�ار 
الس����لبية ف����ي مج����االت التعل����يم والص����حة والنم����و 

تنتش���ر ظ���اهرة عمال���ة األطف���ال بش���كل . الطبيع���ي
خ��اص ف��ي األق��اليم الفقي��رة م��ن الع��الم ف��ي آس��يا، 

 . قيا، وأمريكا الجنوبيةأفري
 

                Child Mortality      وفيات األطفال

Kindersterblichkeit, f   
مص��طلح يعن��ي م��وت األطف��ال قب��ل إكم��ال  

وُيولي علم دراس�ة الس�كان أهمي�ة .  الخامسعامهم 
خاص���ة لوفي���ات األطف���ال لم���ا له���ا م���ن آث���ار عل���ى 

ت  ت���زداد مع���دالت وفي���ا.  مع���دالت نم���و الس���كان
األطف��ال ف��ي المجتمع��ات الت��ي تع��اني م��ن انخف��اض 

 . مستوى المعيشة وتدني الرعاية الصحية
 

     Citizen                                 المواطنة 
 Nationalität, f                                             

في  األفرادألصل هي مكانة يحتلها في ا 
يم تميزهم كأفراد أحرار المجتمع الروماني القد

يتمتعون بالحقوق القانونية الكاملة في مقابل 
األِرقاء الذين هم في العبودية، ومحرمون من 

يستخدم المصطلح بصورة عامة . الحقوق المدنية
للداللة على الفرد كعضو نشط في مجتمع 

 .ديمقراطي
 

 

 

    City                                          المدينة

Stadt, f 
يستخدم علماء االجتماع .  همةمبلدة كبيرة و 

المص��طلح ليعن��ي البيئ��ة المكتظ��ة الت��ي يع��يش فيه��ا 
 .السكان الحضريين

المجتم����ع الحضري،الحض����رية والتحض����ر  
كله���ا مص���طلحات ت���دل عل���ى الحي���اة االجتماعي���ة 

 . للمدن
بدأ اهتمام علم االجتماع بالمدينة أثناء القرن  

ر النم��و الحض��ري الواس��ع التاس��ع عش��ر تح��ت ت��أثي
تأس����س عل����م االجتم����اع .  ف����ي أوروب����ا الغربي����ة

الحض���ري أوالً ف���ي الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة 
 . تحت رعاية مدرسة شيكاغو

 
                Civil Rights          الحقوق المدنية

Bürgerrechte, pl                                  

ب����بعض  المطالب����ة عل����ى ي����دل المص����طلح 
وف��ي التمت��ع به��ا . الحري��ات االجتماعي��ة األساس��ية

يكون للمواطن الحق ف�ي تأكي�دها بواس�طة المح�اكم 
ض��مان التمت��ع به��ذه الحق��وق .  أو الهيئ��ات اإلداري��ة

 . شكل المحتوي الرئيسي للمواطنةي
    Civil Society                  المجتمع المدني

Zivilgesellschaft, f   
من الحياة االجتماعي�ة المنفص�ل ذلك المجال  

ع��ن ال��روابط األس��رية الخصوص��ية والمس��تقل م��ن 
ي��دل مص��طلح المجتم��ع .  ض��وابط ومراقب��ة الدول��ة

الم����دني عل����ى التفاع����ل االجتم����اعي ب����ين األف����راد 
األح���رار ال���ذين يتف���اعلون  وفق���اً لمص���الح خاص���ة 
.  راشدة في مجتمع يتساوى فيه الجميع أمام الق�انون

جتم��ع الم��دني الح��د م��ن دور يقتض��ى مص��طلح الم
الدول��ة ف��ي ض��بط وتنظ��يم الحي��اة االجتماعي��ة كم��ا 
يقتض���ى أيض���اً المس���ؤولية العام���ة لألف���راد تج���اه 
التفاع��ل ال��ذي يأخ��ذ ف��ي االعتب��ار مص��الح المجتم��ع 

 . والحياة الجمعية



 

  ١٤ 

 
 Civilization                               الحضارة

 Zivilisation, f  
بواس��طة علم��اء اآلث���ار  يس��تخدم المص��طلح 

واالنثروبولوجي��ا لوص��ف المجتمع��ات الت��ي تب��دى 
خص��ائص التعق��د . ثقافي��اً واجتماعي��اً معق��داً  اً تنظيم��

يمكن أن تش�مل وج�ود الم�دن، التخص�ص المهن�ي، 
اإلنت���اج الزراع���ي الكثي���ف، الترات���ب االجتم���اعي، 
التجارة الخارجي�ة، المش�يدات المعماري�ة الض�خمة، 

باس��تخدام ه��ذه .  قلي��ة أخ��رىومنج��زات ع ،الكتاب��ة
الخصائص أمكن تحديد بع�ض الحض�ارات القديم�ة 

الحض����ارة البابلي����ة، المص����رية، الص����ينية، : مث����ل
 . اليونانية، الرومانية، وحضارة المايا كحضارات

ن تجن������ب ويفض������ل العلم������اء االجتم������اعي 
خدم بمع��اٍن أخالقي��ة م��ن قب��ل اس��تُ  هالمص��طلح ألن��

وبداي��ة الق��رن  األوروبي��ين ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر
العش�����رين لإليح�����اء بالتب�����اين ب�����ين المجتمع�����ات 
المتحض��رة وتل��ك غي��ر المتحض��رة البدائي��ة، وب��ذلك 

من األي�دلوجيا الت�ي دعم�ت  اً أصبح المصطلح جزء
 . هيمنة االستعمار

 
              Class                             الطبقة

Klasse, f                                      
يس��تخدم المص��طلح بط��رق مختلف��ة ف��ي عل��م  

عادًة يتضمن الداللة على مجموعة م�ن .  االجتماع
األف���راد يش���تركون ف���ي موق���ع ع���ام داخ���ل البن���اء 
االجتماعي، ويدخل ف�ي ذل�ك ملكي�ة وس�ائل اإلنت�اج 

 .والسيطرة عليها
م�ثالً، ) ۱۸۸۳-۱۸۱۸(مّيز ك�ارل م�اركس  

الطبق��ة أرب��ع طبق��ات ف��ي المجتم��ع الرأس��مالي، ب�ين 
البرجوازي��ة الت���ي تمل���ك وس���ائل اإلنت���اج وتس���يطر 

زي�ة الص�غيرة وتتك�ون م�ن ص�غار  عليها، البرجوا
رجال األعمال والمهنيين، البروليتاريا وتتكون م�ن 
الع���املين ب���أجر، البروليتاري���ا الرث���ة وتتك���ون م���ن 
 أُناس في حالة من الفق�ر وع�دم التنظ�يم االجتم�اعي

 . المأجور خارج نطاق اقتصاد العمل تضعهم
في االقتصاديات الت�ي تعتم�د عل�ى األرض،  

يق���وم البن���اء الطبق���ي عل���ى عالق���ة األف���راد بملكي���ة 

 . األرض والسيطرة عليها
مص����طلح الطبق����ة يمك����ن أن ي����دل عل����ى   

مجموعة من األفراد يشتركون ف�ي خص�ائص ذات 
.  عالق��ة ب��بعض المق��اييس االقتص��ادية واالجتماعي��ة

 ٥۰٫۰۰۰تج��اوز دخله��م يك��ل األف��راد ال��ذين (م��ثالً 
 ).دوالر في السنة

هنا يكون للطبق�ة معن�ًى إحص�ائياً أكث�ر م�ن كونه�ا  
 . محددة بعالقة اجتماعية

 
  Class Consciousness           الوعي الطبقي

Klassenbewusstsein, n 

مجموع��ة م��ن األف��راد ف��ي مص��طلح يعن��ي  
مص����الح مش����تركة،  ذاتطبق����ة اجتماعي����ة معين����ة 

الوعي الطبقي يرتبط .  م االجتماعيةوكذلك مواقعه
حيث يتوحد األفراد في الطبقة " الطبقة لذاتها"بنمو 

 . متابعة مصالحهم المشتركة جلأ من
 

  الوعي الطبقي الزائف
Consciousness, False Class 

Falsches Klassenbewusstsein, n     
 اَ عندما يتشرب أعضاء طبقة اجتماعية قيم 

لح طبقات أخرى غير طبقتهم ومعتقدات تخدم مصا
 . ويدافعون عن تلك القيم والمعتقدات

 
    Class Crystallization         التبلور الطبقي 

 Klassenkristallisierung, f      
ب�����ين الطبق�����ات  االنقس�����ام عن�����دما يص�����بح 

يك���ون م���ن : االجتماعي���ة واض���حاً وثابت���اً لح���د م���ا 
اعي�ة ألن الصعوبة أن يغي�ر األف�راد طبق�تهم االجتم

كل مواقف حياتهم، الدخل، الثروة، التعليم، المكان�ة 
 . االجتماعية، قد تشكلت بموقعهم الطبقي

 
  Class-for-Itself                   الطبقة لذاتها

Klasse für sich selbst 

طبق���ة م���ن األف���راد عل���ى وع���ي بم���وقعهم 
ن م��ن أج��ل متابع��ة واالجتم��اعي المش��ترك ومتح��د

 .مصالحهم الخاصة
 



 

  ١٥ 

 Class-In-Itself         ا           الطبقة في ذاته
Klasse in sich selbst    

طبقة اجتماعية تتكون من أفراد يشتركون  
موضوعياً ف�ي عض�ويتها م�ن خ�الل اش�تراكهم ف�ي 

لك���ن ينقص���هم   المواق���ع االجتماعي���ة واالقتص���ادية
ئهم المشترك لتلك الطبق�ة أو المص�الح آالوعي بانتم
 . التي توحدهمالمشتركة 

 
 النظرية االقتصادية الكالسيكية   

Classical Economic Theory         

Klassische Ökonomishe Theorie         

وترى " بعدم التدخل"تعرف أيضاً  
النظرية  الكالسيكية ضرورة ترك األفراد ليقوموا 

 وهو ما يقود إلى باختيارات حرة  في سوق حر
النادرة داخل االقتصاد  أفضل توزيع للموارد

أكبر قدر . "وأفضل مستوى من اإلشباع لألفراد
 .من األفراد عددمن السعادة ألكبر 

 
 

 Classical Liberalism     الليبرالية الكالسيكية

Klassischer  Liberalismus, m                

فلس�فة سياس��ية واقتص��ادية نش�أت م��ع نم��و  
يتمث�ل  له�ذه الفلس�فة االعتق�اد األساس�ي.  الرأسمالية

 ف��ي أن األس��واق الح��رة غي��ر المقي��دة ه��ي أفض��ل
الوس������ائل لتوزي������ع م������وارد اإلنت������اج والبض������ائع 

الحكوم��ات ف��ي العملي��ة  والخ��دمات، كم��ا أن ت��دخل
.  والتجاري���ة يج���ب أن يك���ون  مح���دوداً  االقتص���ادية

ع���ن اإلف���راد ب���أنهم  فرض���يةيس���ند ه���ذا الموق���ف 
 ن، يس������عون وراء مص������الحهم الخاص������ةوراش������د
 . ن في متابعة أهدافهموومنهجي

مع نهاية القرن التاسع عش�ر تع�دل االعتق�اد 
ف��ي حري��ة الس��وق ف��ي بع��ض نس��خ الليبرالي��ة لي��تم 
االعتراف باالعتقاد المتنامي أن الحرية للفرد وع�د 
ف���ارغ المحت���وى إذا جعل���ت الظ���روف االجتماعي���ة 

كم���ا تط���ور .  للمجتم���ع تل���ك الحري���ة ب���ال معن���ى
لدول�ة أن تت�دخل أكث�ر ف�ي إدارة أن على اباالعتقاد 

االقتص�اد م�ن أج�ل الح��د م�ن اآلث�ار الس�لبية لحري��ة 
 . السوق وزيادة رفاهية الفرد

ه��ذا االتج��اه الجدي��د ف��ي الرأس��مالية يع��رف 
الفلس�فة ه�ذه وق�د دعم�ت " بالليبرالية التقدمية"عادة 

نم���و دول���ة الرفاهي���ة لكنه���ا تعرض���ت للنق���د خ���الل 
 . خرينألالعقدين ا
 
 Classless Society            طبقيمجتمع ال

 Klassenlose Gesellschaft, f 

مجتمــــــع تنعــــــدم فيــــــه الطبقــــــات االجتماعيــــــة  
ــــــة  ــــــروة، المكان ــــــي المــــــوارد ، الث ــــــراده ف ويتســــــاوى أف

ــــك مجتمعــــات الصــــيد والجمــــع .  والســــلطة ــــال ذل مث
 ).ئيرفي زا األقزام(وااللتقاط 

  
  نسق القرابة التصنيفي

Classificatory kinship System 

Klassifikatorisches Verwandschaftssystem, n  
نسق للقرابة تدل الكلمة المس�تخدمة لوص�ف  

عالق��ة القراب��ة في��ه عل��ى طبق��ة م��ن األق��ارب ول��يس 
فكلم�ة ع�م ُتق�ال للع�م الحقيق�ي، ولك��ل .  ف�رداً واح�داً 

،  الوال��د اب��ن ع��م.  "م��ن ه��و ف��ي مكانت��ه االجتماعي��ة
وم��ن ه��م ف��ي "  ت��هب��ن خال، اه،  اب��ن خال��ت��هاب��ن عم
 . مستواهم

 
 مجتمع الطبقات المغلقة    

Closed Class Society  

Geschlossene Klassengesellschaft, f  

مجتم����ع م����ن غي����ر المحتم����ل أن يس����تطيع  
ن الموقع أاألفراد فيه تغيير مواقعهم الطبقية بسبب 

عل���ى العك���س م���ن ذل���ك .  الطبق���ي يك���ون موروث���اً 
 . الحراك االجتماعي

 
 Cluttered Nest                    العش المزدحم

Volles  Nest, n                       
مصطلح جديد لوصف ظاهرة ع�ودة األبن�اء  

لإلقامة مع وال�ديهم  في المجتمعات الغربية البالغين
أو تفض��يل البق��اء معه��م ب��الرغم م��ن تج��اوزهم س��ن 

م ترتبط الظاهرة بتدني ف�رص العم�ل أم�ا. المغادرة
 .في تلك المجتمعات الشباب

  



 

  ١٦ 

 
Cohort                            جماعة /فوج 

                                      Kohorte, f  

ك��ل األف��راد ال��ذين يش��تركون ف��ي تجرب��ة أو  
مث�ال ذل�ك ك�ل األطف�ال .  حدث ما ف�ي وق�ت مع�ين

ع�ادة  ف�وجس�تخدم الي م ۱۹۹۹الذين ولدوا في ع�ام 
فق��د ق��ام م��ارفن ولفق��انغ  -س��ات الطولي��ة ف��ي الدرا

مثالً، بمش�روع بح�ث لمتابع�ة ك�ل األطف�ال ال�ذكور 
لتحدي����د  ۱۹٤۰ول����دوا ف����ي فيالدلفي����ا ف����ي  نال����ذي

 . مع الشرطة ماصطدامه
 

                   Cold War          الحرب الباردة

Kalter Krieg, m  
ه����و االس����م ال����ذي أُعط����ي لعالق����ة الع����داء  

دول الكتل��ة االش��تراكية الس��ابقة ف��ي  المتب��ادل ب��ين
دول آس�يا  شرق أوروبا، االتحاد الس�وفيتي وبع�ض
ه����ا بقي����ادة ئومجتمع����ات الع����الم الرأس����مالي وحلفا

الواليات المتحدة األمريكية ف�ي الفت�رة الت�ي أعقب�ت 
 . ۱۹٤٥نهاية الحرب العالمية الثانية في 

كان���ت الح���رب الب���اردة عب���ارة ع���ن ح���رب  
ر اقتص��ادي وسياس��ي عل��ى إع��الم، تجس��س وت��دمي

الج���انبين، فق���د تجنب���ت الق���وى العس���كرية العالمي���ة   
عكس���ت . والص���راع المباش���ر" الح���رب الس���اخنة"

الح���رب الب���اردة الواق���ع الجدي���د ال���ذي يتمث���ل ف���ي 
.  العصر النووي والنتائج الكارثية للص�راع المس�لح

االنهي��ار االقتص��ادي والسياس��ي للكتل��ة االش��تراكية 
 . من العالقات الدوليةأنهى هذه الحقبة 

 
                           التضامن الجمعي

Collective Solidarity    

 Kollektive Solidarität, f                              

معنى مشابه لمصطلح إميل دور كايم عن  
ويدل على حالة من االرتباط " التضامن اآللي"

على التماثل  االجتماعي واالعتماد المتبادل تقوم
في المعتقدات، القيم، األنشطة المشتركة وروابط 

 . القرابة والتعاون بين أفراد المجتمع
 

 
 

                       Colonialism         االستعمار

Kolonialismus, m 

س��يطرة سياس��ية م��ن قب��ل إح��دى األم��م عل��ى  
أم��ة أخ��رى تتأس��س ع��ن طري��ق اإلدارة السياس��ية 

طة الس���لطة المس���تعمرة، الس���يطرة المباش���رة بواس���
عل�����ى ك�����ل العالق�����ات االقتص�����ادية والمح�����اوالت 

ج��ل تحوي��ل ثقاف��ة األم��ة الخاض��عة أالمنتظم��ة م��ن 
 . لالستعمار

 
 Commonsense Reasoning    التفكير البديهي

nach dem gesunden Menschenverstand  

 استخدم بواسطة مصطلح 
د شوتز  مأخوذ من ألفر وهو االثنوميثودولوجيين

يدل على التفكير العملي أو و) ۱۸۹۹-۱۹٥۹(
اليومي بواسطة أعضاء المجتمع لخلق واستدامة 

، اً معنى عن الواقع االجتماعي باعتباره موضوعي
 . بالنسبة لذواتهم اً للتنبؤ وخارجي ، قابالً اً حقيقي

 
                    Communication       االتصال

kommunikation, f     

ح��ين أن تعري��ف االتص��ال يختل��ف بن��اًء ف��ي  
على اإلطار المرجعي المس�تخدم فه�و يش�تمل عل�ى 

مس�تقبل )  ۲( رمبت�د)   ۱: (خمسة عوامل أساس�ية
 . أثر) ٥(رسالة ) ٤(وسيط  )  ۳(
علي���ه ف���ي معظ���م األح���وال يعن���ي االتص���ال  

برس�الة عب�ر وس�يط إل�ى  رعملية يبع�ث فيه�ا المبت�د
معظ��م التعريف��ات  . أث��راً  الرس��الة مس��تقبل وتح��دث

 رتش��ير إل��ى فك��رة التفاع��ل الت��ي يك��ون فيه��ا المبت��د
وف���ي .  اً ف���ي نف���س الوق���ترمتلقي���اً والمتلق���ي مبت���د

العص��ر ال��راهن، عص��ر ث��ورة المعلوم��ات يكتس��ب 
ـــــوم  المص�����طلح أهمي�����ة متزاي�����دة ف�����ي معظـــــم العل

 .االجتماع خاصة ماالجتماعية عامة وفي عل
 

                       Communitarianism  الجماعية

Kommunitarismus, m                 
فلسفة أو نسق معتقدات يقدم أهمي�ة الجماع�ة  

والقيم االجتماعية  وغالباً م�ا يوض�ع ف�ي تب�اين م�ع 
ت���رى الجماعي���ة أن الحي���اة .  الفردي��ة أو التحرري���ة



 

  ١٧ 

الفردية والحرية الفردية يمكن تحقيقهم�ا فق�ط داخ�ل 
ن تتمي��ز ك��ل مجتم��ع ق��وي وحي��وي، ل��ذلك يج��ب أ

سياسات الحكومة واختيارات الف�رد بحساس�ية تج�اه 
 . القيم االجتماعية

 
 Community                     المجتمع المحلي

Gemeinschaft, f 

مجتمع تكون فيه العالقات بين الناس             
مباشرة وشخصية، حيث يرتبط الناس بنسيج 

ادلة من متشابك ومعقد من العالقات في روابط متب
 . العواطف وااللتزامات

في العلوم االجتماعية، خاصة علم االجتماع، نجد 
إلظهار  اً أن فكرة المجتمع المحلي وفرت نموذج

التباين مع المجتمعات الحديثة غير الشخصية، 
ن التحوالت الثقافية، االقتصادية والتقنية إحيث 

عالقات  قاد إلىكما أن التعقيد . اجتثت التقاليد
اعية أقل شخصية وأكثر رشداً وتوجهاً نحو اجتم

 . األهداف
 

  Comte, Auguste                 أوغست كونت

 
عل�م  فىمبريقي إلمؤسس الوضعية والتقليد ا 

الفلس����فة "ص����ك  كون����ت مص����طلحي . االجتم����اع
 .علم االجتماع -" السوسيولوجي"و" الوضعية

عاص��ر الث��ورة الفرنس��ية، وعم��ل س��كرتيراً  
ع��ارض كون��ت معظ��م الم��دارس .  لس��ان س��ايمون

الفلس��فية ف��ي عص��ره مث��ل فلس��فة المس��اواة الفردي��ة 
والس��يادة السياس��ية واعتبره��ا المس��ئولة ع��ن الث��ورة 

ول���د . أه���م مؤلفات���ه الفلس���فة الوض���عية.  الفرنس���ية
 .۱۸٥۷ومات عام  ۱۷۹۸كونت في عام 

 
                                  Competition  المنافسة

Wettbewerb, m  

ذلك الشكل من التفاعل الذي يتضمن الكف�اح  
.  من أجل أهداف صعبة أو يعتقد أنها صعبة المن�ال

ُيدار التفاعل بطريقة معياري�ة، ربم�ا يك�ون مباش�راً 
أو غي�ر شخص�ي، وين�زع  اً أو غير مباشر، شخصي

 . العنفنحو استبعاد استعمال القوة و

 
 Concept                                  المفهوم

Konzept, n                                      

فك�رة " في االستخدام العام يعني المصطـلح  
ي����تم تخيل����ه كش����يء مج����رد " تص����ور ع����ام" أو " 

يفت�����رض وج�����ود عق�����ل واع يس�����تطيع أن يمتل�����ك 
لفلس��فة ف��ي ا.  المفه��وم، يفهم��ه، يعم��ل ب��ه ويطبق��ه

والعلوم االجتماعية األخ�رى تعتب�ر المف�اهيم أدوات 
 . عامة للدراسة والتحليل

باعتباره����ا بع����ض جوان����ب الفك����ر تك����ون  
من أنواع الوح�دات، يفك�ر الف�رد م�ن  اً المفاهيم نوع

خاللها، وحدة أص�غر م�ن الحك�م النظ�ري، القض�ية 
النظرية، أو النظرية ذاته�ا لكنه�ا ت�دخل بالض�رورة 

 . فيها جميعاً 
 

                           كمعايير السلو

Conduct Norms 

 Verhaltensnormen, pl         

مواص����فات الس����لوك الص����حيح والمناس����ب  
ون س�وياً لعة الذين يعماالمشتركة بين أعضاء الجم

   .من أجل الحفاظ عليها
 

 Confederation                         الكونفدرالية

    Bündnis, n 

اشتراك أقاليم ذات نظ�م سياس�ية مختلف�ة ف�ي  
الحكوم��ة .  اتح��اد سياس��ي إلقام��ة حكوم��ة فدرالي��ة

الفدرالي��ة المكون��ة بموج��ب ذل��ك االتح��اد  يكف��ل له��ا 
الدستور ممارسة سلطات معينة في ح�ين الس�لطات 
األخ��رى تت��رك للهيئ��ات التش��ريعية ف��ي المحافظ��ات 

 . أو المقاطعات أو األقاليم
 

 Conflict                                    الصراع 

Konflikt, m                                                
ه��و الن��زاع ح��ول الق��يم والمطالب��ة بالمكان��ة،  

الس�����لطة أو الم�����وارد الن�����ادرة، وتك�����ون أه�����داف 
 . المتصارعين تحييد، إيذاء، أو إقصاء منافسيهم

 
 



 

  ١٨ 

 
 

 Conflict Perspectives         عمنظور الصرا

Konfliktperspektive, f  
اتج����اه ف����ي عل����م االجتم����اع يرك����ز عل����ى  

ص��لة ف��ي المجتمع��ات الت��ي تتمي��ز أاالنقس��امات المت
ا تل���ك فيه���بع���دم المس���اواة، والط���رق الت���ي ت���ؤدي 

 . االتفاقات إلى قيام مصالح مختلفة ومتنافسة
أن الُبني االجتماعي�ة  هي ةاألساسي الفرضية 

 تن�زع نح�و عك�س مص�الح بع�ض واألفكار الثقافي�ة
ه������ذا يتع������ارض م������ع  .وليس كل أفراد المجتمع

منظور الوفاق أو المنظور ال�وظيفي ال�ذي يفت�رض 
قاع���دة م���ن المص���الح  المش���تركة ب���ين ك���ل أف���راد 

لمنظ�����ور  تعتب�����ر الماركس�����ية مث�����االً .  المجتم�����ع
  .الصراع

 
 

 Conscience Collective        يالضمير الجمع

Kollektivgewissen,  n     

دور ك��ايم، ي��دل عل��ى  بإمي��لمفه��وم ارت��بط  
والمعتق��دات المش��تركة ب��ين أف��راد  ،المع��ايير، الق��يم

يحتوي الضمير الجمعي على المعتق�دات .  المجتمع
واألفك��ار الت��ي تش��كل بني��ة واتج��اه حي��اة المجتم��ع 

 .  التفاعل الشخصي لألفراد فقط وليس
 

 
 Consciousness                         الوعي

Bewusstsein, n  
ن الفرد م�ن أن ّك◌ّ موقف عقلي انعكاسي يم 

يص��بح م��دركاً لذات��ه وبيئت��ه ب��درجات متباين��ة م��ن 
 الف����رد إدراك: يش����مل ووه����.  الوض����وح والتعقي����د

للمواضيع في العالم الخ�ارجي، إدراك�ه لذات�ه كف�رد 
ف���ي معن���اه .  وإدراك���ه لذات���ه كعض���و ف���ي جماع���ة

اً انعكاس��ياً يق��ود األوس��ع يعن��ي ال��وعي نش��اطاً عقلي��
 . إلى المعرفة بالذات

 
 
 

 
 

 Consensus          الوفاق                        

                                         Konsens, m       

      

يعني االتفاق، وفي علم االجتم�اع ي�دل عل�ى  
االتف��اق ب��ين شخص��ين أو أكث��ر عل��ى مب��ادئ عام��ة 

 . متنظم العالقة بينه
 

 Consensus Perspective        قمنظور الوفا

Konsensperspektive, f 
يع�����رف أيض�����اً بالوظيفي�����ة وأس�����اس ه�����ذا  

أن المجتمع�ات ل�ديها ن�زوع نح�و  فرض�يةالمنظور 
المحافظة على ذواتها عن طريق حالة من الت�وازن 
النس���بي م���ن التفاع���ل التكيف���ي المس���اند لمؤسس���اتها 

أيض����اً المحافظ����ة يفت����رض المنظ����ور .  األساس����ية
الفعال��ة عل���ى ن���وع مع���ين م��ن المجتم���ع م���ن أج���ل 

 . مصلحة كل أفراده
ف���ي عل���م االجتم���اع الح���ديث وض���ع ع���الم  

-۱۹۰۲(االجتم���اع األمريك���ي ت���الكوت بارس���ونز 
وأتباع���ه أهمي����ة خاص���ة عل����ى ض����رورة ) ۱۹۷۹

االتفاق على الترتيبات السياس�ية والديني�ة األساس�ية 
 . في المجتمع

 
          Conservatism         المذهب المحافظ

Konservatismus, m                             

  م���ن المه���م التفكي���ر ف���ي الم���ذهب المح���افظ 
كحزم��ة م��ن األفك��ار ليس��ت بالض��رورة أن تك��ون 
ش��بيهة لتل��ك الت��ي تتمس��ك به��ا األح��زاب السياس��ية 

 ". محافظة"التي تسمى نفسها 
بق�وة  بعض األحزاب المحافظة الي�وم ت�رتبط 

 ف��يض، تخةص��خالخص(بفك��رة تحج��يم دور الدول��ة 
ه��ذا .  وتعزي��ز حري��ة الس��وق) الب��رامج االجتماعي��ة

المنظ��ور مبن��ى عل��ى أفك��ار الليبرالي��ة الكالس��يكية 
 . وليس على مذهب المحافظة

األفكار المحافظة ال ترح�ب بالعملي�ات غي�ر  
م االس����تقرار المقي����دة لحري����ة الس����وق لكنه����ا تق����يّ 

افظ����ة عل����ى رواب����ط المجتم����ع االجتم����اعي والمح



 

  ١٩ 

ي�رى المح�افظون أن .  التقليدية وتراتبه االجتماعي
المؤسسات والقيم الت�ي دام�ت ط�ويالً تجس�د الخب�رة 

كم��ا أنه��ا بقي��ت ألنه��ا لعب��ت .  الجماعي��ة للمجتم��ع
 . دوراً قيما وإيجابياً في المجتمع

 
 
 
 

   االستهالك التفاخري
Conspicuous Consumption           

Prestigekäufe, pl 

استعراض ممتلكات الفرد واستهالكه    
استخدم المصطلح . للبضائع المكلفة أمام اآلخرين

) ۱۹۲۹-۱۸٥۷(بواسطة ثورشتين فيبلين 
واستخدم بعد ذلك لوصف نوع من المجتمع 
تكتسب المكانة االجتماعية فيه وتبّدى عن طريق 

 ما يقوم به الفرد أو االستهالك وليس عن طريق ما
 . نعيص

 
     Constructivism       المذهب التفسيري

 Konstruktivismus, m 

منظور فلسفي يهتم ب�الطرق الت�ي يفس�ر به�ا  
البشر أف�رداً وجماع�ات الع�الم االجتم�اعي والنفس�ي 
.  ض��من أِط��ر لغوي��ة، اجتماعي��ة وتاريخي��ة مح��ددة

ن م���ن الم���ذهب التفس���يري أح���دهما ايوج���د اتجاه���
وي����رتبط االتج����اه .  نفس����اني، واآلخ����ر اجتم����اعي

االجتم��������اعي بنظري��������ات التفاع��������ل الرم��������زي 
واالثنوميثودول����وجي الت����ي ترك����ز عل����ى تعري����ف 

 . الفاعل للموقف
 

                                  الثقافة االستهالكية
Consumer Culture 

 Konsumkultur, f 

ثقاف��ة يعتب��ر فيه��ا الحص��ول عل��ى الممتلك��ات  
كه��ا  اله��دف األساس��ي والبض��ائع والخ��دمات وامتال

لس��عي الف��رد ومص��در أساس��ي للمكان��ة االجتماعي��ة 
 .واالعتبار

 

 
                    Content Analysisتحليل المحتوي

Inhaltsanalyse, f 

قتض���ي جم���ع بيان���ات تغط���ي تبح���ث  طريقــة 
وس�ائل  أو أكث�ر يص�ف محت�وى أح�د اً واح�د اً متغير

ص��ص، التعبي��ر الثق��افي مث��ل األف��الم، الص��حف، الق
 . الخطب، أفالم الكرتون واإلعالن

 
 
 

  Conversational Analysis    المحادثات تحليل

Konversationsanalyse, f 

وه�و واح�د .  ُيعرف أيضاً بالتحليل التع�اقبي 
م��ن ثالث��ة مواض��يع أساس��ية ترك��ز عليه��ا نظري��ة 

  .ثنوميثودولوجيإلا
المواض��يع األخ��رى ه��ي التحلي��ل ال��دنيوي،  

ي����درس علم����اء االجتم����اع . ويةوتص����نيف العض����
الح���ديث أو المحادث���ات كمص���در لمعرف���ة س���لوك 
الن��اس، ط��رق حي��اتهم وكي��ف يختل��ف الن��اس ع��ن 

م���ن .  بعض���هم ال���بعض ف���ي ق���يمهم وافتراض���اتهم
ثنوميثودول��وجيين م��ع إلالناحي��ة األخ��رى  يتعام��ل ا

كي�ف  ويدرس�ون .الحديث أو المحادث�ات كمواض�يع
خاص��ية (يث يس��تخدم الن��اس الع��اديين خ��واص الح��د

م��ن أج��ل تحقي��ق األه��داف ع��ن طري���ق ) التعاق��ب
 . الكلمات

إنج����از العدي����د م����ن  ف����ي ه����ذا اإلط����ار ت����مّ  
 . الدراسات حول إدارة الحديث، الحكي، واالبتدار

 
                Copyright           الملكية الفكرية

Copyright, n 

ملكي���ة ك���ل منتج���ات الفك���ر اإلنس���اني م���ن  
يترت�ب .  واختراع، وما إلى ذلك أعمال أدبية وفنية

: األول.  ن م�ن الحق�وقاعلى الملكي�ة الفكري�ة نوع�
أدبي يتعل�ق بح�ق المؤل�ف ف�ي أن تنس�ب أفك�اره ل�ه 
. عند اس�تخدامها بواس�طة اآلخ�رين، االقتب�اس م�ثالً 

م�ادي يتعل�ق بح��ق المؤل�ف ف�ي أن يس��تفيد : والث�اني
 . مادياً من أعماله

ت وف����ي عص����ر ث����ورة المعلوم����ات اكتس����ب 



 

  ٢٠ 

الملكي��ة الفكري��ة أهمي��ة خاص��ة، حي��ث ُش��رعّت له��ا 
 . القوانين وأُنشئت الهيئات لرعايتها

 
  Corruption                                     الفساد

Korruption, f 

الفساد في الحياة العامة هو اس�تخدام الس�لطة  
العام��ة م��ن أج��ل الحص��ول عل��ى مص��الح خاص��ة 

ل��ك المص�الح الخاص��ة ربم��ا تك�ون ت.  مادي�ة وأدبي�ة
ع���ة أو طبق���ة بطريق���ة تش���ّكل ام���ن أج���ل ف���رد، جم

 . خروجاً على القانون والمعايير األخالقية العالية
الفس��اد ال يخ��تص بمك��ان أو زم��ان معين��ين،  

ولقد اتخذ أشكاالً مختلفة عبر التاريخ لكن�ه متأص�ل 
ف��ي ك��ل األنظم��ة السياس��ية التس��لطية بس��بب غي��اب 

ترتف��ع مع��دالت . م الش��فافيةالمراقب��ة العام��ة وانع��دا
الفس��اد بش��كل ملح��وظ أثن��اء التغي��رات الت��ي تط��رأ 

  . على الُبني السياسية واالجتماعية
 

 Counter Culture                  الثقافة المغايرة

Gegenkultur, f                                            

حزم��ة م��ن األفك��ار الثقافي��ة تختل��ف لح��د م��ا  
.  رض م��ع الق��يم الثقافي��ة الت��ي يقره��ا المجتم��عوتتع��ا

تتط����ور الثقاف����ة المغ����ايرة عن����دما يح����دد أعض����اء 
ربم�ا . عامة تميزهم عن اآلخ�رين اً جماعات ما قيم

تقوم هذه الجماع�ات عل�ى أس�اس المظه�ر، األص�ل 
.  العرق���ي، الن���وع، المكان���ة أو الس���لوك االجتم���اعي

المصطلح قريب من مصطلح الثقافة الفرعية، لك�ن 
مصطلح الثقافة المغ�ايرة يتض�من فك�رة المعارض�ة 

 .  المفتوحة والنشطة للقيم الثقافية السائدة
 

       Crime                               الجريمة

Kriminalität, f    

كل سلوك إنساني ُيشير إليه الق�انون كس�لوك  
ف��ي .  إجرام��ي ويك��ون ُعرض��ة للعقوب��ة الجزائي��ة

ل موضوع االهتمام األساسي حين أن الجريمة تشك
ال يوج��د  .وعل��م اجتم��اع االنح��راف  لعل��م اإلج��رام

االس�تعمال  أن في حينف  .اتفاق على كيفية تعريفها
الع���ادي للمص���طلح ي���دل عل���ى الخ���رق المقص���ود 
للقانون الجنائي أو القانون المدني بش�كل ع�ام، ف�إن 

علم���اء االجتم���اع ينظ���رون إل���ى الجريم���ة كمعن���ى 
، كم��ا يعتب��رون الجريم��ة نت��اج اجتم��اعي أو وص��مة

 .لسن القوانين وعملية تطبيقها
 
       Crime Funnel         مدخنة الجريمة/ عمّ قِ 

Kriminalitätstrichter, m                             

مفه���وم القم���ع أو المدخن���ة ي���دل عل���ى الع���دد  
المح��دود م��ن الج��رائم الت��ي ُتكش��ف ويعاق��ب عليه��ا 

 . العدد الحقيقي للجرائم المرتكبةقانونياً مقارنة ب
ه���ذا التص���ور يتض���من فك���رة أن الجريم���ة  

ح��دث موض��وعي يوج��د ف��ي نوعي��ة بع��ض األفع��ال 
ب��دون أن ُتح��دد، يعت��رف به��ا أو ي��تم التعام��ل معه��ا 

 ةالواقعي لفرضيةوجهة النظر هذه تعرف با. رسمياً 
ي��رى علم��اء االجتم��اع التف��اعليين .  ع��ن الجريم��ة
ثودول��وجيين أن الجريم��ة ُتخل��ق ثنوميإلالرم��زيين وا

وتحدد أثناء عملي�ة التفاع�ل االجتم�اعي ويرفض�ون 
ومفه��وم القم��ع أو المدخن��ة ع��ن  ةالواقعي�� يةفرض��لا

 . الجريمة
 

 
 

                      Crime Net       شبكة الجريمة

Kirminalitätsnetz, n   

نموذج نظري عن العالقة ب�ين الجريم�ة ف�ي  
المستخدمة في كش�فها ومعاقبته�ا  المجتمع والموارد

ف�ي ه�ذا النم�وذج .  بواسطة جهاز الق�انون الجن�ائي
���ناع الق���وانين (ف���إن م���وظفي الجه���از الق���انوني  صُّ

ينظ����ر إل����يهم مث����ل ص����ائدي الس����مك، ) هاوومنف����ذ
بإمك����انهم اس����تخدام ش����بكات ذات أبع����اد وأحج����ام 
وفتح��ات مختلف��ة، والش��بكة ه��ي الت��ي تح��دد حج��م 

ُيفضل ه�ذا النم�وذج م�ن قب�ل . الجريمة الممسك بها
هتم���ون ينه���م إعلم���اء االجتم���اع النق���ديين، حي���ث 

بمعرف���ة كي���ف تس���تخدم الدول���ة الجه���از الق���انوني 
عات بعينه�ا ف�ي المجتم�ع االجنائي لدعم مصالح جم

أو إلض����فاء الش����رعية عل����ى الترتيب����ات السياس����ية 
يفت�رض نم�وذج ش�بكة الجريم�ة .  واالقتصادية في�ه

وعياً، وأن الش��بكة ه��ي أن الجريم��ة موج��ودة موض��
 .التي تحدد الحجم الذي ُيكشف منها



 

  ٢١ 

 
 نموذج السيطرة على الجريمة

Crime Control Model 
       Kriminalitätssteurungsmodell, n 

نم��وذج مث���الي يس��تخدم لوص���ف ج��زء م���ن  
الج��دل ال��دائر ح��ول الق��يم المركزي��ة لجه��از الع��دل 

ي��ة ه��ل تك��ون القيم��ة المركز.  الجن��ائي وممارس��ته
حماي��ة حري��ة الم��واطن الف��رد أم تك��ون المحافظ��ة 

د ه��ذا النم��وذج عل��ى االنض��باط االجتم��اعي؟ ُيش��دّ 
على  القيم والممارس�ات الت�ي تب�دى وتع�زز مق�درة 
الجه���از الق���انوني عل���ى الس���يطرة عل���ى الجريم���ة، 
وب���ذلك يح���افظ عل���ى االنض���باط االجتم���اعي ع���ن 

دع���اء، اإلدان���ة، ث���م الطري���ق دع���اوى الش���رطة، ا
 .بةالعقو

 
 

  Criminal Definitions         تعريف الجريمة
  Kriminalitätsdefinitionen, pl  

ي���دل المص���طلح عل���ى أن الجريم���ة تع���ّرف  
اجتماعي��اً، وأن ه��ذا التعري��ف يختل��ف م��ن مجتم��ع 

 .إلى آخر
  
 

 Criminal Identity              الهوية اإلجرامية

Kriminelle Identität, f 

يفرض��ها المجتم��ع ُتص��نف  ص��فة اجتماعي��ة 
الفرد بشكل صحيح أو خاطئ ف�ي نم�وذج إجرام�ي 

تش���كل الهوي���ة اإلجرامي���ة تفاع���ل الف���رد .  مع���ين
 . االجتماعي مع اآلخرين

 
 

                Criminogenic      الجريمة رثمو

Kriminologisch, adj 

يص���ف مج���ازاً تل���ك الظ���روف أو مصـــطلح  
مثلم�ا تس�بب .  يم�ةبدو أنه�ا تس�بب الجريالبني التي 

فمن ).  عن طريق العدوى(المستشفيات األمراض 
الممك�������ن أن تس�������بب الس�������جون، المح�������اكم، أو 

ع�ن طري�ق . ( إصالحيات األحداث أيضاً الجريم�ة

 ). االتصال باآلخرين
 

 
 

  ث لإلجرامرالسوق المو
Criminogenic Market Structure  

Kriminologische Marktstruktur, f          

وق اقتص��ادي مبن��ى بطريق��ة تن��زع نح��و س�� 
 . إنتاج السلوك اإلجرامي

 
                   Criminology          علم اإلجرام

Kriminologie, f                                    

علم اجتماعي يدرس الجريمة والظواهر    
ذات العالقة بها مثل القوانين، السلوك اإلجرامي، 

نشأ هذا العلم في أمريكا . إلى ذلك العقوبات، وما
الشمالية ضمن علم االجتماع في حين أنه في 

هنالك جدل دائر .  ارتباطاً بالقانون أوروبا أكثر
حول ما إذا كان علم اإلجرام علماً اجتماعياً 
مستقالً أم أنه مجال لتداخل العديد من فروع 

مثل بقية العلوم االجتماعية األخرى . المعرفة
لم اإلجرام على مجموعة من النظريات يحتوي ع

 . المتصارعة
 

 Critical Criminology       علم اإلجرام النقدي
Kritische Kriminologie, f 

ن���وع م���ن عل���م اإلج���رام يس���تخدم منظ���ور  
الصراع في إطار النظريات الماركس�ية، االقتص�اد 

ف��ي ه��ذه النظري��ات .  السياس��ي أو النظري��ة النقدي��ة
الجريم��ة  وءى تحدي��د أس��باب نش��يك��ون التركي��ز عل��

وتفس��ير مفه��وم العدال��ة ض��من بني��ة تتص��ف بع��دم 
.   المساواة ف�ي التقس�يم الطبق�ي والمكان�ة االجتماعي�ة

القانون، تعريف الجريمة والعقوبة تعتبر من وجهة 
نظ���ر عل���م اإلج���رام النق���دي عل���ى ارتب���اط بنس���ق 
اجتم��اعي تنع��دم في��ه المس��اواة، كم��ا تعتب��ر أدوات 

 . اج عدم المساواةإلعادة إنت
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             المنظور النقدي

 Critical Perspective 

 Kritische Perspektive            

ُيش��ير إل��ى اتجاه��ات ض��من عل��م االجتم��اع  
تكش��ف وتحل��ل مص��ادر ع��دم المس��اواة االجتماعي��ة 

مث����ال ذل����ك .  وت����دعو إل����ى التغيي����ر االجتم����اعي
 . الماركسية والدراسات النسوية

ركس��ية ت��درس التف��اوت الطبق��ي وت��دعو الما 
إل���ى الملكي���ة الجماعي���ة لوس���ائل اإلنت���اج كأس���اس 

الدراس��ات النس��وية ت��درس .  للمس��اواة االجتماعي��ة
دور الن�وع ف�ي  تغيي�رالتفاوت الن�وعي وت�دعو إل�ى 

المجتم��ع واالستئص���ال الم��نظم للتوجه���ات الثقافي���ة 
 . التي تدعم وتشجع خضوع المرأة

 
 
 

 Critical Theory                  النظرية النقدية

Kritische Theorie, f 

ن��وع م��ن عل��م االجتم��اع تط��ور ض��من م��ا  
يع���رف بمدرس���ة فرانكف���ورت بواس���طة األعض���اء 
األساسيين في معهد فرانكفورت للبحث االجتماعي 

مت����أثرة  ه����يو .م۱۹۲۳ال����ذي تأس����س ف����ي ع����ام 
بمجموع���ة م���ن التي���ارات الفكري���ة المتش���عبة مث���ل 

تنطلق النظرية النقدي�ة . تحليل النفسيالماركسية وال
.  معارض�ة الس�ائد، وأن الت�اريخ تق�دمي: من مبدأين

ه���ذان المب���دآن يفرض���ان موقف���اً يمك���ن م���ن خالل���ه 
كم�ا ). وليس وص�فه فق�ط(الحكم على نشاط البشر  

ارتبط��ت النظري��ة . وق��ف أدوات النق��دمي�وفر ذل��ك ال
فق��د النقدي��ة أحيان��اً ب��إبراز الجان��ب المظل��م للحداث��ة، 

انتق����دت النظري����ة النقدي����ة األفك����ار والممارس����ات 
االجتماعي�ة  االجتماعية التي تقف ف�ي وج�ه العدال�ة

).  التنظ���يم الراش���د للمجتم���ع(والتح���رر اإلنس���اني 
.  عارض��ت النظري��ة النقدي��ة الليبرالي��ة البرجوازي��ة

أش��هر منظ��ري النظري��ة النقدي��ة ف��ي عل��م االجتم��اع 
ن وي������ورق) ۱۹۷۹-۱۸۹۸(هيرب������رت م������اركوز 

 . )۱۹۲۹(هبرماس 
 

 
   Cross-Cultural Analysisالمقارن الثقافي التحليل

 Interkulturelle Analyse, f  

منهج أساس�ي للعدي�د م�ن العل�وم االجتماعي�ة  
.  ويتض����من الدراس����ة المقارن����ة لثقاف����ات مختلف�����ة

هم لتمييز الجوانب العالمي�ة مالتحليل المقارن منهج 
نظ����يم االجتم����اعي للثقاف����ة اإلنس����انية وجوان����ب الت

 . الخاصة بالمجتمعات المستقلة
عن طريق مالحظة االختالف ب�ين الثقاف�ات  

واالختالف������ات ف������ي التنظ������يم االجتم������اعي ب������ين 
المجتمع��ات يمك��ن تط��وير فه��م أعم��ق ع��ن تط��ور 
الفرد، األسرة، النوع، التفاوت االجتماعي وما إل�ى 

 . ذلك
 

 Cross-Sectional Research البحوث المقطعية
Querschnittsforschung, f                 

البح��وث الت��ي تق��وم بالمالحظ��ة لفت��رة زمني��ة  
مث��ال ذل��ك إج��راء مس��ح أو قي��اس لل��رأي .  واح��دة

وهي تش�ابه أخ�ذ ص�ورة واح�دة س�اكنة م�ن مجتم�ع 
البح����وث الطولي����ة، م����ن .  أو مجموع����ة الدراس����ة

الجانب اآلخر، تقوم بإجراء أكثر من حزمة واح�دة 
ويمك����ن مقارنته����ا بالص����ورة  م����ن المالحظ����ات،
 . المتحركة في األفالم

 
              Crowd                          الحشد

Menge, f                                                     

فيزيق���ي ع لعـــدد مـــن األفـــراد فـــي تقـــارب جّمــت 
ب��دون ترتي��ب مس��بق يح��دث بي��نهم تفاع��ل مباش��ر 

ف����ة قوي����ة ويت����أثرون ومؤق����ت، ويرتبط����ون بعاط
أثن��اء الحش��د ينع��دم التم��ايز ب��ين .  بمثي��رات عام��ة

األف����راد م����ن حي����ث الس����لوك والمكان����ة والوض����ع 
مث��ال ل��ذلك جمه��ور مش��اهدة مباري��ات  .االجتم��اعي

  .كرة القدم
 

        Cult                               جماعة دينية

Kult, m                                                     

نوع من أنواع التعبير الديني مرفوض أو            
خارج على المعايير الثقافية، ولذلك يعتبر المرحلة 
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على كل، . األولى في تأسيس معتقد جديد
المصطلح في الوقت الراهن يحمل الكثير من 
المعاني السلبية مثل غرابة المعتقدات، القيادة 

والسيطرة عليهم،  ، استقطاب األعضاءةالكاريزمي
روابط عاطفية قوية، ووالء أشبه بالخضوع 

 .عةاللجم
     

   
 Cultural Accumulation         التراكم الثقافي

Kulturelle Akkumulation, f                

عملي��ة نم��و الثقاف��ة حي��ث تض��اف عناص��ر  
ثقاف���ة جدي���دة ع���ن طري���ق االخت���راع، االكتش���اف، 

الموج��ودة أص��الً بحي��ث واالس��تالف إل��ى العناص��ر 
تك���ون النتيج���ة ه���ي زي���ادة الع���دد الكل���ي للعناص���ر 

 . نة للثقافةالمكوّ 
 

 Cultural Alternative             البدائل الثقافية

Kulturelle Alternative, f                     

يس���تخدم المص���طلح للدالل���ة عل���ى مختل���ف  
الس��مات والنم��اذج ف��ي الثقاف��ة والت��ي ت��وفر للف��رد 
فرص��ة االختي��ار لمقابل��ة مواق��ف مقارن��ة، تحقي��ق 
أه���داف متش���ابهة ع���ن طري���ق وس���ائل مختلف���ة أو 
تحقي��ق أه��داف مختلف��ة م��ن أج��ل إش��باع احتياج��ات 

 . متشابهة
 

         Cultural Construction       بناء ثقافي

Kulturelle  Konstruktion, f                        

           

ع م���ا عل���ى أن���ه تش���كل النظ���ر إل���ى موض���و 
ات ثقافي����ة ول����يس ل����ه أس����اس طبيع����ي أو يبفرض����

 . موضوعي
 

 Cultural Determinism          الحتمية الثقافية
Kultureller  Determinismus, m                  

      

االعتقاد بأن النسق الثق�افي أو طريق�ة الحي�اة  
تمارس أو قادرة على أن تمارس تأثيراً حتمياً على 

 . الجوانب األخرى من السلوك اإلنساني

يصل ه�ذا الت�أثير إل�ى الح�د ال�ذي يمك�ن في�ه  
الق���ول أن تل���ك العناص���ر ه���ي ك���ذلك بس���بب ت���أثير 

ُنش��ير إل��ى أن ت��الكوت بارس��ونز .  النس��ق الثق��افي
أح���د أه���م أع���الم عل���م االجتم���اع ) ۱۹۰۲-۱۹۷۹(

 . األمريكي وصف نفسه بأنه حتمي ثقافي
 
     Cultural Ecology          يكولوجيا الثقافةإ

Kulturelle  Ökologie, f     

ينظ��ر .  دراس��ة التفاع��ل ب��ين الثقاف��ة والبيئ��ة 
إل��ى الثقاف��ة ض��من اإلط��ار المح��يط به��ا م��ن البيئ��ة 
االجتماعي��ة والطبيعي��ة، وب��ذلك يمك��ن دراس��ة ت��أثير 

 ىح���دإ.  الثقاف���ة عل���ى البيئة،والبيئ���ة عل���ى الثقاف���ة
أن  ه��يذا المنظ��ور ات األساس��ية ض��من ه��يفرض��لا

الثقاف��ات الموج��ودة ف��ي بيئ��ات متش��ابهة تتش��ابه ف��ي 
 . العديد من الخصائص

 
        Cultural Evolution        التطور الثقافي

Kulturelle Evolution, f  

يعن���ي العملي���ة المنهجي���ة الت���ي تح���دث عب���ر  
ال��زمن وتك��ون مس��تمرة وتراكمي��ة وتقدمي��ة، والت��ي 

هر االجتماعي���ة تغي���راً ع���ن طريقه���ا تش���هد الظ���وا
التط�ور الثق�افي عب�ارة . منتظماً مرحل�ة بع�د أخ�رى

عن تطبيق لنظري�ة التط�ور عل�ى الظ�واهر الثقافي�ة 
البابولوجي�����ة  كظ�����واهر متمي�����زة ع�����ن الظ�����واهر

 .والطبيعية
  

 Cultural Genocide         اإلبادة الكلية الثقافية

 Kultureller Genozid, m        

ملية إضعاف، قمع، إزال�ة يعني المصطلح ع 
ات اع���ع���ة أو جماالثقاف���ات األص���لية بواس���طة جم

  .ثقافية مهيمنة
 

   Cultural Imperialism     اإلمبريالية الثقافية

Kulturimperialismus, m                          

العملي��ة المنظم��ة لنش��ر ت��أثير ثقاف��ة م��ا عل��ى  
أو  الثقاف��ات األخ��رى ع��ن طري��ق الهيمن��ة المادي��ة

عملي���ة تتض���من  اإلمبريالي���ة الثقافي���ة. االقتص���ادية
في كندا مثالً، ي�رتبط .  التفوق الثقافي يةرضفعادة 
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المصطلح باالهتمام الناتج عن ق�وة وس�ائل اإلع�الم 
األمريكية والتي تنزع إلى تهم�يش التجرب�ة الكندي�ة 
وتقليص مقدرة الكنديين على التواصل مع بعض�هم 

التلفزي��وني ع��ن طري��ق  م��ع انتش��ار الب��ث.  ال��بعض
األقم���ار الص���ناعية أص���حبت اإلمبريالي���ة الثقافي���ة 

 . مشكلة عالمية
 

 Cultural Studies             الدراسات الثقافية

 Kulturwissenshaften, pl                          

بمدرسة الدراسات الثقافية  ارتبطت          
فرانكفورت في الحقب المبكرة من القرن 

لعشرين، وكتابات  مركز بيرمنغهام للدراسات ا
المجموعتين ينظران للثقافة كقوى  لتاك.  الثقافية

 نتعامالت التشكل التجربة اإلنسانية  المعاشة و
كان .  معها في مستوى من التعميم المجرد

التركيز على دراسة وظيفة الثقافة في الحياة 
اليومية ودورها في نسق من التراتب االجتماعي 

 بدأت هذه الدراسات ُتبنى على مفهوم.  والهيمنة
-۱۸۹۱(أنطونيو قرامشى  المنظر االيطالي

عن الهيمنة لتوضيح كيف أن سيطرة ) ۱۹۳۷
الطبقة أو النوع تكون مدعومة ليست بآليات 

تكون  ظاهرة مثل القانون وممارسة السلطة، لكن
موزعة عبر المجتمع في البني  السيطرة

 . والقيم الثقافية المؤسسية والمعتقدات
 

                       Culture                    الثقافة

Kultur, f                                    

ي����دل مص����طلح الثقاف����ة عل����ى المع����ارف،  
.  المعتق��دات والق��يم المش��تركة ب��ين أف��راد المجتم��ع

تنتقل الثقافة م�ن جي�ل إل�ى آخ�ر ع�ن طري�ق عملي�ة 
في حين أن الثقافة تتك�ون م�ن .  ماعيةالتنشئة االجت

ي���رى بع���ض علم���اء االجتم���اع أنه���ا ليس���ت  أفكار،
تص��ورية بالكام��ل ويمك��ن أن توج��د ف��ي المواض��يع 

نج�دهم يمي�زون  المادية م�ن ص�نع اإلنس�ان، وب�ذلك
ي��رى ال��بعض .  ب��ين الثقاف��ة المادي��ة وغي��ر المادي��ة

اآلخر من علماء االجتماع أن ه�ذا التميي�ز ض�عيف 
اض��يع المادي��ة م��ن ص��نع اإلنس��ان تش��مل ألن المو

تعتبر الثقافة م�ع البن�اء االجتم�اعي .  أفكاراً إنسانية

المك�ونين األساس�يين للمجتم�ع، وهم�ا ب�ذلك يكون��ان 
 . المفاهيم األساسية لعلم االجتماع

 
 Cultural Shock                  الصدمة الثقافية

Kulturschock, m                                   

عندما يتعرض الف�رد تحدث الصدمة الثقافية     
لثقاف����ة جدي����دة ومختلف����ة، ويم����ر بتجرب����ة تم����زق 

 . اته العادية عن القيم االجتماعية والسلوكيفرض
الق��يم القديم��ة ال ت��وفر الهداي��ة ف��ي الموق��ف  

.  الجديد، والثقافة الجديدة تبدو غريب�ة وغي�ر مقبول�ة
ل�ذين ينتقل��ون ب��ين تح�دث الص��دمة الثقافي�ة لألف��راد ا

مجتمع��ات مختلف��ة كم��ا أنه��ا منتش��رة ب��ين جماع��ات 
 . المهاجرين
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