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 Falsifiability                      القابلية للدحض
Verfälschungsfähigkeit, f 

ك����ل  اعتق����اد أساس����ي للعل����م يتطل����ب أن  
المزاعم والتأكيدات التي ُبحثت بواسطة العلم يج�ب 

إذا ل�م يس�تطع الباح�ث .  أن تكون مفتوح�ة لل�دحض
 اً أو تجريبي� اً مبريقي�إ اً تحديد ما يمكن اعتباره دحض�

ا ف��إن ال��زعم نفس��ه يج��ب أن يس��قط خ��ارج ل��زعم م��
 . إطار العلم

ه��ذا االعتق��اد منس��جم م��ع اعتق��اد آخ��ر يق��ول  
م من الممكن دحض شيء ما وال يمكن لبأنه في الع

 أنن�ا ال في الحقيقة فانه يفت�رض. إثبات صدق شيء
نن���ا نفش���ل فق���ط ف���ي إ يمك��ن  إثب���ات ص���حة ش���يء،

.  دحض ش�يء، ول�ذلك نقبل�ه كحقيق�ة ل�بعض الوق�ت
عل�����م ال يح�����اول ببس�����اطة ع�����رض نظريات�����ه أو ال

 فرض��ياته وإنم��ا يعم���ل بنش��اط م���ن أج��ل دحض���ها
 . أيضاً 

 
                         Familism             األسرية

Familismus, m        

ي��دل المص��طلح عل��ى الق��يم الجوهري��ة ع��ن  
.  األس��رة الت��ي تؤك��د عل��ى االلت��زام باألس��رة كوح��دة

األطف��ال يعتب��ر مؤش��راً له��ذه  البق��اء س��وياً م��ن أج��ل
 نم�ط م�ن األس�رةفـي  وق�د وج�دت ه�ذه الق�يم.  القيم

ه���ي أس���اس  يعك���س االعتق���اد الثق���افي أن األس���رة
المجتم����ع ومص����در هوي����ة اإلنس����ان واالنض����باط 

األسرة الزواجية الحديث�ة عل�ى النق�يض .  األخالقي
م���ن الن���وع الس���ابق، يمك���ن وص���فها ب���أن قيمته���ا 

تؤك�د عل�ى أهمي�ة وح�دة  المركزية هي الفردي�ة وال
 . األسرة

      Family, Conjugal          الزواجيةاألسرة 

                     Kongenisalische Familie, f   
أس��رة نووي��ة م��ن ش��ركاء ب��الغين وأطف��الهم  
ن العالق���ات األس���رية إحي���ث ) ب���الميالد أو التبن���ي(

تتجه نح�و ال�داخل والعالق�ات م�ع األق�ارب طوعي�ة 
على االرتب�اط الع�اطفي ول�يس نظام�اً ص�ارماً  تقوم

 .  من الحقوق والواجبات
 

 Family, Consanguineal        األسرة القرابية

    Konsangunische Familie, f  
نظام أسري يتك�ون م�ن ع�دد األس�ر النووي�ة  

ت����رتبط م����ع بعض����ها ال����بعض بص����الت القراب����ة 
ي�ة األس�ر النوو.  واالنتماء إلى سلف واحد مش�ترك

الفردي���ة ت���رتبط م���ع بعض���ها بص���الت معق���دة م���ن 
رواب���ط .  الواجب���ات واألنش���طة اليومي���ة المش���تركة

 وال��دم ف��ي األس��رة القرابي��ة يمك��ن أن تك��ون أبوي��ة أ
 .ناحية األم -ية وأم

                           المساواتيةاألسرة 

 Family, Egalitarian   

 Egalitäre Familie, f                
ظ����ام أس����ري يق����وم عل����ى المس����اواة ب����ين ن 

ي�دل عل�ى عالق�ة مس�اواة ب�ين  هوو .المشاركين فيه
الشركاء البالغين وتس�وده العالق�ات التس�امحية ب�ين 

 . اآلباء واألبناء
 

          Family, Nuclear          النوويةاألسرة 

Kernfamilie, f 

له���ا نف���س تركي���ب األس���رة الزواجي���ة، لك���ن  
عل��ى أن األس��رة ترك��ز ف��ي  مص��طلح نووي��ة ي��دل



 
 
 

  

 ٣٨  
   

عالقاته���ا نح���و ال���داخل وأنه���ا مس���تقلة نس���بياً م���ن 
الح���ال ف���ي األس���رة  ه���و األق���ارب الممت���دين، كم���ا

 . الزواجية
 

  Facism                                 الفاشية

Faschismus, m                                            

م�����ذهب سياس�����ي يع�����ارض الديمقراطي�����ة  
.  التسليم الكامل للقي�ادة والس�لطة السياس�يةبطالب وي

كل المجتم�ع ل�ه  المبدأ األساسي للفاشية االعتقاد أن
ع�ن  طمصير واحد وهدف مشترك يمكن تحقيقه فق

طاع��ة القي��ادة ودول��ة ذات : طري��ق المب��دأ الحدي��دي
تط��ورت الفاش��ية أوالً ف��ي إيطالي��ا .  مطلق��ة س��لطة

-۱۹۲۲لي�ا م�ن دكتاتور إيطا(تحت قيادة موسليني 

تط�ور الحرك�ة النازي�ة  وأثرت الحقاً عل�ى) ۱۹٤۳
دكت���اتور ألماني���ا م���ن (األلماني��ة تح���ت قي���ادة هتل���ر 

ف��ي ح��ين أن الفاش��ية تزي��د م��ن  .)۱۹٤٥ -۱۹۳۳
تقم����ع  نج���دهاس���لطة ودور الدول���ة ف���ي المجتم���ع 
 .  النقابات الحرة والمعارضة السياسية

 
 Fashion                                 الموضة

Mode, f    
يمك���ن تعري���ف الموض���ة بأنه���ا أنم���اط م���ن   

الس�����لوك غي�����ر الراش�����د والمؤق�����ت يتك�����رر ف�����ي 
المجتمع��ات الت���ي ال تمل���ك رم���وزاً ثابت���ة للمكان���ة، 

ها ع��ن االعت��راف بالمكان��ة ؤوالت��ي يبح��ث أعض��ا
التقلي�د . والتعبير عن ال�ذات م�ن خ�الل تقلي�د النخب�ة

الممتلك��ات يمث��ل قن��وات للتعبي��ر ع��ن ال��ذوق الع��ام و
وربما يؤدي إلى تغيرات أساس�ية ف�ي الع�الم ال�ذاتي 

 . للناس ونظمهم المعيارية
وجد أربعة اس�تخدامات لمص�طلح الموض�ة ت 

ف����ي عل����م االجتم����اع، عل����م ال����نفس االجتم����اعي، 
 .  االنثروبولوجيا واالقتصاد

وص�فت الموض��ة كنظ�ام ثق��افي متك�رر يوج��د : أوالً 
.  لمفت��وحف��ي المجتمع��ات ذات النس��ق الطبق��ي ا

م��ن حي��ث  تك��ون الموض��ة ف��ي منطق��ة وس��ط
 . النوع بين البدعة والعادة

عن���د اس���تخدام الف���رد كوح���دة للتحلي���ل، ف���إن : ثاني���اً 
الموض���ة توص���ف ف���ي إط���ار التف���رد ال���ذاتي 

الممك��ن ع��ن طري��ق التوفي��ق ب��ين الرغب��ة ف��ي 
 .المجاراة  والتفرد

عن���د اس���تخدام المجموع���ة كوح���دة للتحلي���ل، : ثالث���اً 
ض���ة أم���راً م���ن التقلي���د للطبق���ات تص���بح المو

االجتماعي��ة العلي��ا بواس��طة تل��ك ال��دنيا ض��من 
الت���دافع الع���ام م���ن أج���ل رم���وز مكان���ة غي���ر 

 . مستقرة وسطحية
تعتب��ر الموض��ة حرك��ة اجتماعي��ة تعبيري��ة : رابع��اً 

توفر منفذاً للتغيير الجم�اعي ف�ي الن�اس، وم�ن 
 . ثم التغير االجتماعي

 
 Fatalistic Suicide            القدري االنتحار

Fatalistischer Selbstmord, m       

ن��وع م��ن االنتح��ار وص��فه إمي��ل دور ك��ايم،  
ويح��دث ف��ي الظ��روف االجتماعي��ة الت��ي يتع��رض 

 حال��ة مث��ال ذل��ك،.  فيه��ا الف��رد لالض��طهاد الش��ديد
حس أن المهرب الوحيد يالرق التي قد تجعل الفرد 

 .هو االنتحار
 

 Fecundity               المقدرة علي اإلنجاب

      Fruchtbarkeit, f                                          

يعن��ي ع��دد األطف��ال ال��ذين يمك��ن أن تنج��بهم  
ع�دد األطف�ال  فهيمعدالت الخصوبة أما  .امرأة ما

 . الفعليين الذين أنجبتهم امرأة ما
 

 متماثلة الفيدرالية الال
Federalism, Asymmetrical   

Asymmetrischer Föderalismus, m 

نظ����ام حك����ومي في����درالي يعط����ي س����لطات  
قانوني������ة ومج������االت تش������ريع قض������ائي متع������ددة 
للمقاطع��ات أو األق��اليم المكون��ة ل��ه، بس��بب التع��دد 

 .العرقي، الثقافي، أو اللغوي السائد في ذلك النظام
 

  Federalism Centripetalنظام فيدرالي مركزي

Zentripetaler Föderalismus, m 
نظ��ام ف��درالي يتمي��ز بحكوم��ة مركزي��ة قوي��ة  

العك���س من���ه نظ���ام .  وحكوم���ات والي���ات ض���عيفة
 .  فيدرالي ال مركزي
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                  Feminism             المذهب النسوي

Feminismus, m      

حركة فكرية وسياس�ية متنوع�ة ط�ورت ف�ي  
األس���اس بواس���طة النس���اء، لك���ن له���ا ت���أثير عل���ى 

وتحوي��ل  وتس��عى إل��ى نق��د، إع��ادة تقي��يم، الجنس��ين
.  مكان���ة الم���رأة ف���ي التنظ���يم االجتم���اعي والثقاف���ة

أن التنظ��يم  فرض��يةيش��يع ض��من الم��ذهب النس��وي 
الرج����ال،  ااالجتم����اعي  والثقاف����ة يس����يطر عليهم����

وق����د ص����احب عملي����ة . وأقص����يت منهم����ا النس����اء
اإلقصاء نسق متع�دد م�ن التقلي�ل م�ن قيم�ة النس�اء، 

أم��امهن مم��ا أدى إل��ى تهم��يش  ووض��ع المعوق��ات
 . مكانة المرأة في كل المجتمعات المعروفة

ف��إن أكب���ر مج��االت االهتم���ام  ،نتيج��ة ل���ذلك 
للم��ذهب النس��وي ه��و اس��ترداد واس��تنطاق تجرب��ة 
الم��رأة  عب��ر الت��اريخ وف��ي المجتمع��ات المعاص��رة 

الفكري��ة الجوهري��ة  لفرض��ياتكإع��ادة بن��اء ش��املة ل
والعدي��د م��ن مج��االت الممارس��ات االجتماعي��ة  دعن��

الدراسة خاصة علم االجتماع، علم النفس، الت�اريخ 
 . وعلوم اجتماعية وإنسانية أخرى

 
  Feminism Differenceمذهب االختالف النسوي

Differenzfeminismus, m                            

   

الم�����ذهب النس�����وي ي�����رفض االعتق������اد أن  
ني�ت وأُسس�ت االختالفات بين الرج�ال والنس�اء ق�د بُ 

.  اجتماعي��اً ع��ن طري��ق عملي��ة التنش��ئة االجتماعي��ة
االخ��تالف النس��وي مــذهب  عل��ى خ��الف ذل��ك ف��إن

يق��ول إن الرج��ال والنس��اء يختلف��ون ف��ي الج��وهر، 
وأن تل���ك االختالف���ات ناش���ئة ع���ن االخ���تالف ف���ي 

التع��اون والمنافس��ة ليس��ت قيم��اً  .الطبيع��ة اإلنس��انية
وإنم��ا ه��ي ق��يم  اجتماعي��اً للنس��اء والرج��ال،  نس��بت

 . تنشأ من الشخصية المختلفة جوهرياً للجنسين
 

 Feminism, Stand point  وجهة النظر النسوية

Feministischer Standpunkt, m        
منظور متأثر بعلم اجتماع المعرفة ي�رى أن  

أعض��اء المجتم��ع األق��ل س��لطة ل��ديهم المق��درة عل��ى 

ق��ع الحص��ول عل��ى ص��ورة أكث��ر اكتم��االً ع��ن الوا
المجموع�ات األق�ل س�لطة .  االجتماعي من غي�رهم

ك�ون أق�ل اس�تيعاباً ف�ي تمثل النساء واألقليات ربم�ا 
نظام مكافآت المجتمع، وأكثر وض�وحاً ف�ي الرؤي�ة 

 . وانتقاداً لعدم المساواة والنقص فيه
عل���م اجتم���اع المعرف���ة وراء ه���ذه  فرض���ية 

أن المعرف���ة ُتبن���ى اجتماعي���اً وتتش���كل  ىالفك���رة ه���
موقع االجتم��اعي ال��ذي يمثل��ه من��تج المعرف��ة أو ب��ال

 . العارف
 

 Feminist Movement          الحركة النسوية

Frauenbewegung, f     
حرك��ة اجتماعي��ة ك��ان ه��دفها وس��يظل إزال��ة  

يمك���ن تحدي��د م���وجتين . الطبيع��ة األبوي���ة للمجتم��ع
األول��ى تبع��ت .  كبي��رتين م��ن التنظيم��ات النس��وية

وسعت مف�اهيم الحري�ة  والتح�رر الثورة الفرنسية و
الثاني��ة يمك��ن تحدي��د ب��داياتها م��ع .  لتش��مل النس��اء

الكاتب����ة الفرنس����ية س����يمون دي ف����وار، والكاتب�����ة 
 . األمريكية بيتي فريدان

 
  Feminist Theory             النظرية النسوية

Feministische Theorie, f    

في حين أنه ال توج�د نظري�ة نس�وية واح�دة،  
س��وية ه��و ناس��م المش��ترك ب��ين ك��ل النظري��ات الفالق

فه����م أوض����اع الم����رأة االجتماعي����ة واالقتص����ادية 
 . والسياسية برؤية نحو التحرر

مثلت النظرية النسوية تح�دياً الدع�اء العل�وم  
لموض��وعية، وبدراس��ة المجتم��ع م��ن لاالجتماعي��ة 

كثير من العل�وم الفي  شككتوجهة نظر النساء فقد 
ت نزع����ة مركزي����ة رجولي����ة االجتماعي����ة بأنه����ا ذا

 .من الهيمنة األبوية في المجتمع اً وتشكل جزء
 

 Feminiaztion of poverty         الفقرالنسوي 

 Frauenarmut , f 

عملي�ة خاص��ة يك�ون فيه��ا انتش�ار الفق��ر ب��ين  
التغي�ر ف�ي .  النساء أكث�ر بكثي�ر من�ه وس�ط الرج�ال

األس���رة ومك���ان  السياس���ة االجتماعي���ة، وف���ي بني���ة
مل، ما يقدمه الض�مان االجتم�اعي، توق�ع الحي�اة الع
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والجوانب األخرى من المجتمع كان لها نتائج غي�ر 
مقصودة من  حيث زيادة ع�دد النس�اء ف�ي المجتم�ع 

ي يعش��ن عل��ى دخ��ول منخفض��ة، أو ف��ي حال��ة ئ��الال
في العدي�د م�ن المجتمع�ات ينتش�ر الفق�ر .  من الفقر

  .وسط األمهات الوحيدات والعجائز من النساء
 

  Feral Child                           الطفل الوحشي

Wildkind, n                                                  

قام��ت  ،طف��ل، كم��ا ف��ي األس��اطير أو الواق��ع 
المث�ال األكث�ر ش�هرة   .بتربيته ورعايت�ه الحيوان�ات

 ال��ذي اكتش��ف ف��ي) ص��بى أفي��رون المت��وحش(ه��و 
م، وكان عمره حينه�ا إح�د عش�ر ۱۸۰۰عام  فرنسا

عام��اً، وال��ذي يظه��ر أن الحيوان��ات قام��ت بتربيت��ه 
 . ورعايته حتى تلك السن من العمر

جه��وداً كبي��رة ق��د ُب��ذلت  أن عل��ى ال��رغم م��ن 
م���ن أج���ل تثقي���ف الرج���ل الش���اب، كان���ت النت���ائج 

نه ل�م ي�تعلم إال القلي�ل ج�داً م�ن إمحدودة جداً، حيث 
ال���ة ف���ي العل���وم االجتماعي���ة تع���رض الح. الكلم���ات

أهمي��ة التنش��ئة االجتماعي��ة والطبيع��ة  عل��ى لتأكي��د
 .االجتماعية للنوع اإلنساني

 
 Fertility Rate                    معدل الخصوبة

Fertilitätsrate, f   
تنج���بهم النس���اء أثن���اء  نع���دد األطف���ال ال���ذي 

ع��ادة . ف��ي إط��ار س��كان بعي��نهم نس��نوات خص��وبته
توس��ط ع��دد األطف��ال ال��ذين أنجب��تهم يعب��ر عن��ه كم

ويجب أن ال يخلط بينه وب�ين .  النساء أثناء حياتهن
 . معدل المواليد

 
                          Feudalism           اإلقطاع  

Feudalismus, m   

تاريخي��اً  نظ��ام اقتص��ادي واجتم��اعي، ُوج��د 
ف��ي ع��دة من��اطق م��ن الع��الم مث��ل الياب��ان، أج��زاء 

ف�ي .  األقطار في غرب وش�رق أوروب�اأخرى من 
 أوروبا الغربية كان اإلقطاع في قمته في الفت�رة م�ا

ظه��ر النظ��ام وس��ط ). ۱٥۰۰(إل��ى ) ۱۰۰۰( ب��ين
نس�يج م�ن  المعاه��دات وااللتزام�ات العس�كرية ب��ين 
الحكام المطلقين وتابعيهم  الذين هم ع�ادة ف�ي رتب�ة 

ي����دينون بواج����ب  و الفرس����ان وُم����الّك األراض����ي
العس���كرية ف���ي مقاب���ل م���نحهم قط���ع م���ن الخدم���ة 

.  بواس���طة الح���اكم األعل���ى)  إقطاعي���ة(األراض���ي 
 ع�ادة ثورّ قطعة األرض وااللتزامات العس�كرية ُت�

 . من اآلباء إلى األبناء
القاع���دة االقتص���ادية المعت���ادة للنظ���ام ه���ي  

 نظ���ام زراع���ي يش���مل وه���ى المزرع���ة اإلقطاعي���ة
 مزرع��ة رئيس��ية مملوك��ة بواس��طة مال��ك األرض،
وحي���ازات ص���غيرة م���ن األرض لطبق���ة الفالح���ين 

الفالحين القيام بكل األعم�ال يتوقع من .  المملوكين
الزراعية ف�ي المزرع�ة الرئيس�ية، إض�افة إل�ى دف�ع 
جزء من إنتاجهم مع مبالغ مالية لمالك األرض ف�ي 
مقاب��ل الحص��ول عل��ى ح��ق اس��تخدام حي��ازاتهم م��ن 

ة لنم�و تحلل نظام اإلقط�اع ت�دريحياً نتيج�.  األرض
الم���دن، تط���ور النق���د كأس���اس للتب���ادل االقتص���ادي 
وتركز السلطات في الدول القومية تحت ع�دد غي�ر 

كم�ا أن فق�د ع�دد كبي�ر م�ن . قليل من األسر المالكة
سكان األرياف بسبب الطاعون قد عّج�ل م�ن نهاي�ة 

 . اإلقطاع كنظام اقتصادي خاصة في إنجلترا
 
 Field                                         لحقلا

Feld, n                                               
تقلي��داً، الحق��ل ه��و مك��ان طبيع��ي ي��ذهب إلي��ه 

بالنس���بة .  الباح���ث بغ���رض القي���ام بالعم���ل الحقل���ي
 اً لألنثروبول��وجيين يك��ون الحق��ل ف��ي الغال��ب أرض��

أجنبي��ة، وعن��د الوص��ول إل��ي الموق��ع يس��جل ذل��ك 
ف بقص���ة الوص���ول ك��أمر واج���ب ض��من م���ا يع��ر

 . ضمن تقرير العمل الحقلي
 

 Field Relations                   عالقات الحقل

Feldbeziehungen, pl 

الحزم�����ة المعق�����دة م�����ن العالق�����ات  ه�����ي 
والقضايا التموينية ، اإلجرائية، األخالقي�ة واألبع�اد 
السياس��ية ف��ي االرتب��اط م��ع المخب��رين، الح��راس، 

.  الذي يدرسه الباحث المبحوثين وغيرهم في الحقل
ي���دخل ض���من ه���ذه العالق���ات أيض���اً، المس���ئوليات 
الالزم��ة للوص��ول إل��ى الموق��ع، الن��اس، الوث��ائق، 



 
 
 

  

 ٤١  
   

تأس��يس الثق��ة والحف��اظ عليه��ا، أداء دور مع��ين ف��ي 
 . الموقع ومغادرة الحقل

 
            Field Studies          الدراسات الحقلية

Feldstudien, pl                                        
تسمية عامة لكل أنواع البحث االجتم�اعي 
التي تشتمل على مالحظة مباشرة وأص�لية لموق�ف 

عل���ى  ج���وهريأو ح���ادث طبيع���ي وتعتم���د بش���كل 
المقابل����ة والمالحظ����ة بالمش����اركة ك����أدوات لجم����ع 

الدراس��ات الحقلي��ة يمك��ن أن تن��تج بيان��ات . البيان��ات
 .عددية وغير عددية

 
 Fieldwork                        العمل الحقلي

Feldarbeit, f                                

يدل المصطلح عل�ى ك�ل النش�اطات الت�ي   
يدخل فيها الباحث عن�دما يك�ون ف�ي الحق�ل وتش�مل 
المالحظة، االستماع، الح�ديث، التس�جيل، التفس�ير، 
التعام��ل م��ع مش��اكل التم��وين، التعام��ل م��ع الم��آزق 

العم�ل الحقل�ي .  والسياسية، وما إلى ذلك األخالقية
عملي��ة شخص��ية واجتماعي��ة مجه��دة تتطل��ب ق��درة 

 . عقلية وجسمانية، فطنة سياسية وحساسية أخالقية
  

          Folk Society            المجتمع الشعبي

   Volksgesellschaft, f   

الجماعي�ة، مجتمع يتميـز بسـيادة العالقـات  
والعزل��ة  العم��ل ئي، ت��دني تقس��يمغي��اب التعق��د البن��ا

المص���طلح .  ع��ن االتص���ال بالمجتمع���ات األخ���رى
نم����وذج مث����الي ارت����بط ب����االنثروبولوجي وع����الم 

-۱۸۹۷(االجتم�����اع األمريك�����ي روب�����ت ريفيل�����د 
۱۹٥۸.( 

 
 Forces of Production             قوى اإلنتاج

Produktionskräfte, pl  

مفه��وم يعن��ي المكون��ات األساس��ية للنظ��ام  
وي���دل عل���ى الم���واد الت���ي .  االقتص���ادي للمجتم���ع

تس���تخدم إلنت���اج البض���ائع، إض���افة إل���ى األدوات، 
المعارف والتقنيات التي تستعمل في عملي�ة تحوي�ل 

 . تلك المواد
                            Fordism            الفوردية

Fordismus, m   

ي��دل المص��طلح عل��ى نم��ط اإلنت��اج الكثي��ف  
أوج��ده هن��ري ف��ورد لمقابل��ة  ال��ذى )ي��عخ��ط التجم(

دف�ع النج�اح ال�ذي .  ب المتزايد على الس�ياراتلالط
الش���ركات ف���ي  حقق���ه اخت���راع ف���ورد العدي���د م���ن

مختل���ف مج���االت اإلنت���اج لتبني���ه كوس���يلة لإلنت���اج 
 .الكثيف

 
 

  Foucault, Michel                    ميشيل فوكو
 ). ۱۹۸٤ -۱۹۲٦(م������������ؤرخ  فرنس������������ي 

ريخ العل�وم اإلنس�انية والمؤسس�ات متخصص في تا
ت��اريخ الجن��ون ف��ي :"العقابي��ة والطبي��ة أه��م أعمال��ه

، )۱۹٦۲(، م���يالد العي���ادة )۱۹٦۰(عص���ر العق���ل
، وأركولوجي����ا المعرف����ة )۱۹٦٦(نظ����ام األش����ياء 

عل���ى ال���رغم م���ن رفض���ه للق���ب، فق���د ).  ۱۹٦۷(
 .اعتبر فوكو مفكراً بنائياً 

 
  

 Frankfurt School            مدرسة فرانكفورت

Frankfurter  Schule, f 
مجموعة من المنظرين االجتماعيين األلمان  

للدراس����ات  تال����ذين ارتبط����وا بمعه����د فرانكف����ور
 . ۱۹۲۳عاماالجتماعية الذي أُسس في 

: الكت��اب ال��ذي ارتبط��وا به��ذه المدرس��ة ه��م 
 .أدورنو، ماكس هوكهيمر، هيربرت ماركوز

ن أن الفلس��فة األساس��ية له��ذه المجموع��ة يمك�� 
ليـورغن هبرمـاس، أحـد  نجدها ف�ي األعم�ال الحديث�ة

الفلس������فة والعل������وم طــــــالب أدورنــــــو وأحــــــد أعمــــــدة 
 . االجتماعية في ألمانيا اليوم

طورت المدرسة ما ُعرف بالنظرية النقدية،  
وه����ي امت����داد وتط����وير ألفك����ار ك����ارل م����اركس 

أه��م أعم��ال المدرس��ة دراس��ة .  وس��يجموند فروي��د
ودوره���ا ف���ي المجتمع���ات الثقاف���ة كتجرب���ة  حي���ة، 

 .الحديثة
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 French Revolution             الثورة الفرنسية

  Französische Revolution, f 

جلب����ت الث����ورة الفرنس����ية أفك����ار الحري����ة،  
والمس���اواة والديمقراطي���ة إل���ى أوروب���ا، وأطلق���ت 

 . تحوالت تاريخية عميقة، وال يمكن النكوص عنها
، ح�دد بع��ض م۱۷۸۹ب�دأت الث�ورة ف�ي ع�ام  

إقصاء روي�س بيي�ر أكث�ر بالمؤرخين نهاية الثورة  
م، بينم�ا ي�رى آخ�رون أن ۱۷۸۹قادتها جذري�ة ف�ي 

نهايتها كانت م�ع اس�تالم ن�ابليون بون�ابرت للس�لطة 
م، وحددت جماع�ة ثالث�ة م�ن الم�ؤرخين ۱۷۹۹في 

نهاية الثورة الفرنسية بهزيمة نابليون بون�ابرت ف�ي 
 . م۱۸۱٥معركة واترلو في 

م أح���دثت الث���ورة ۱۸۱٥م إل���ى ۱۷۸۹م���ن  
ب��دأت بإقص��اء النظ��ام .  تح�والت عميق��ة ف��ي فرنس�ا

الملك��ي ت��م تنفي��ذ ح��م اإلع��دام ف��ي المل��ك والملك��ة، 
كم���ا ح���دث إع���دام .  والعدي���د م���ن األرس���تقراطيين

ح��دثت  بع��د ذل��ك. جم��اعي للمعارض��ين السياس��يين
ع��دة مح��اوالت لتص��دير الث��ورة إل��ى ب��اقي أوروب��ا، 

ش الفرنس�ية ش�رقاً وأرغم�ت ع�دداً وتحركت الجي�و
م���ن ال���ُنظم الملكي���ة عل���ى التن���ازل م���ن الس���لطة، 
ووهب���ت الحري���ة واألرض للفالح���ين الممل���وكين، 
واستوعبت اآلالف من الن�اس الع�اديين ف�ي الج�يش 
الفرنس���ي للمس����اعدة ف���ي حم����ل رس���الة المس����اواة 

 . والحرية نحو األمام
وبعد ذلك ب�دأت فت�رة م�ن الح�روب العالمي�ة  

بريطانيا والقوى القديم�ة ف�ي أوروب�ا أدت إل�ى ضد 
الهزيم���ة النهائي���ة للق���وات الفرنس���ية ف���ي معرك���ة 

 .م۱۸۱٥واترلو في 
بالنس���بة للعل���وم االجتماعي���ة تكم���ن أهمي����ة  

الثورة الفرنسية ف�ي أنه�ا ش�كلت انتص�اراً للمطال�ب 
الليبرالي���ة ب���أن ك���ل البش���ر متس���اوون بالض���رورة، 

وم�ع .  االختيار ولهم كل الحق في الحرية، وحرية
م والت���ي ۱٦۸۸الث���ورة البيض���اء ف���ي إنجلت���را ف���ي 

أرست دعائم الملكية الدس�تورية، الث�ورة الص�ناعية 
الت��ي اكتس��بت زخمه��ا ف��ي منتص��ف الق��رن الث��امن 

، أعلن����ت ۱۷٦۷عش���ر، والث����ورة األمريكي���ة ف����ي 

الث���ورة الفرنس���ية تح���والت اجتماعي���ة، اقتص���ادية 
اعدت عل�ى وسياسية داخل المجتمعات الغربي�ة وس�

إيج������اد عص������ر الحداث������ة، الديمقراطي������ة، النم������و 
 .  االقتصادي، والمساواة القانونية لكل المواطنين

لق���د أله���م ت���اريخ الث���ورة الفرنس���ية العلم���اء  
ل  االجتماعيين منذ بداية الق�رن التاس�ع عش�ر، وش�كَّ
وم���ا زال يش���كل األفك���ار الثقافي���ة والمعرفي���ة إل���ى 

 . اليوم
 

               Freudian Slip               زلة فرويد

Freudsche Fehlleistung, f                  
نس�بة إل��ى الع�الم النفس��اني س�يجموند فروي��د،  

وتعني أن أفكارنا الخفية أو المكبوتة تنزع على أن 
أخط��اء  اتظه��ر عل��ى نح��و فج��ائي، فيم��ا يب��دو أنه��

 ه�ي ه�ذه األخط�اء. في اللغة والذاكرة" زلة"عادية 
 . كشف رغباتنا وأمانينا المخفيةالتي ت

 
 Functionalist Explanation   التفسير الوظيفي

Funktionalistische Erklärung, f        

 النظري�ة أنواع التفسير الت�ي قُ�دمت بواس�طة 
الوظيفي��ة أو البنائي��ة الوظيفي��ة توص��ف ع��ادة بأنه��ا 

أو غاياتهـــا  غائي���ة تفس���ر األش���ياء  ب���الرجوع إل���ى

نزع التفسير الوظيفي إلى تفسير مظ�اهر ي.  أهدافها
الج�زء ال�ذي (الحياة االجتماعية من خالل وظيفته�ا 

مث�ل ه�ذا الن�وع م�ن ).  تلعبه في الحياة االجتماعي�ة
) عل���م األحي���اء(التفس���ير موج���ود ف���ي البايولوجي���ا 

أيضاً، لذلك فإنه ل�يس غريب�اً أن نج�د أن ال�وظيفيين 
.  عض��ويةمث��ل إمي��ل دور ك��ايم ق��د تبن��وا اس��تعارات 

.  الرئة مثالً تفسر من خالل ما تؤديه لجسم اإلنسان
المثال التقليدي لهذا الن�وع م�ن التفس�ير موج�ود ف�ي 
.  مناقشة دور كايم عن وظيفة الجريمة في المجتم�ع

فهو يرى أننا لكي نتعرف عل�ى الظ�الم نحت�اج إل�ى 
ويحت��اج المجتم��ع األخالق��ي إل��ى الس��لوك .  الض��وء

 . األخالق نفسها غير األخالقي لتوضيح
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