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H 

 Hegemony                             يمنةهال

Hegemonie, f                          

مفه���وم ينس���ب للمفك���ر اإليط���الي أنطوني���و  
ويدل على الطريقة التي ) ۱۹۳۷-۱۸۹۱( ىقرامش

يعب���ر به���ا ع���ن الس���يطرة السياس���ية واالجتماعي���ة 
للطبق��ة البرجوازي��ة ف��ي المجتم��ع الرأس��مالي ل��يس 

دلوجيات وإنما في كل مج�االت الحي�اة فقط  في األي
 . الثقافية واالجتماعية

التعبي�ر الش�امل لق�يم المجتم�ع المنقس�م طبقي�اً  
ف���ي الحي���اة االجتماعي���ة يعط���ي ذل���ك الن���وع م���ن 

ن ع�المجتمع مظهراً طبيعياً ويبعده بص�ورة حتمي�ة 
على الرغم من ارتباط المص�طلح .  المساءلة والنقد

دم أيضاً في المناقشات بالمجتمع الطبقي، لكن يستخ
ع��ن المجتمع��ات األبوي��ة وتل��ك الت��ي تش��كل ه��دفاً 

 . لالستعمار
 

 
 Heritability                      إمكانية الوراثة

Erblichkeit, f                                               

ص الك���ائن ص���ائالم���دى ال���ذي تك���ون في���ه خ 
البيئ����ة  تش����كل يفع����لتالح����ي مح����ددة جيني����اً، ول����م 

ف��ي العل��وم االجتماعي��ة ي��رتبط المفه��وم .  المحيط��ة
بالجدل حول إمكانية وراثة بعض الخص�ائص مث�ل 

ه���ل  :ال���ذكاء، االنح���راف، س���لوك الن���وع والعن���ف
تتش����كل ه����ذه الخص����ائص بالوراث����ة  البيولوجي����ة 

الثقاف��ة، : ، أم بت��أثير العوام��ل البيئي��ة مث��ل)الجيني��ة(
 .التنشئة والتغذية

 
 
 

 
                 Heuristic Device ساعدةاألداة الم

Heuristisches Gerät, n                           

مفه��وم مج��رد مفي��د ف��ي عملي��ة التفكي��ر ف��ي  
م���ثالً، يس���تخدم .  الظ���واهر االجتماعي���ة والطبيعي���ة

علماء االجتماع مفهوم البناء االجتماعي ليس�اعدهم 
 ف���ي تحدي���د وتحلي���ل جوان���ب المجتم���ع الت���ي تخل���ق
النموذج واالنتظام في أدوار الحياة اليومي�ة لألف�راد 

ال يتخي�ل علم�اء االجتم�اع أن األف�راد .  ونشاطاتهم
يتص���رفون بطريق���ة مفروض���ة بدق���ة داخ���ل البن���ي 
االجتماعية أو أن تلك البني االجتماعية ثابتة وغير 
قابل���ة للتغي���ر، لك���ن مف���اهيم البن���اء والنظامي���ة ه���ي 

 . الجتماعيةأدوات ضرورية لفهم الحياة ا
 

                   Hermeneutics            التأويلية

Hermeneutik, f                                     

ي��دل المص��طلح عل��ى ف��ن، نظري��ة وفلس���فة  
ن��ص، عم��ل فن��ي، (تفس��ير معن��ى موض��وع مع��ين 

إل��ى آخــر ومــا  فع��ل إنس��اني، م��ا نط��ق ب��ه متح��دث
الج��دل داخ��ل ن م��ن ان أساس��ياهنال��ك نوع��).  ذل��ك

 : النظرية التأويلية
األول، بين المنظ�رين الموض�وعيين ال�ذي يبحث�ون 
ع������ن معن������ى ص������حيح لل������نص، الفع������ل 
االجتم���������اعي، المؤسس���������ة االجتماعي���������ة 
والمنظ���رين ال���ذاتيين ال���ذين يؤك���دون عل���ى 
التفاع��ل  ب���ين المفس��ر وال���نص وأهمي��ة م���ا 

 . يعنيه النص لنا
أويلي��ة ض��من النظري��ة الت ،الن��وع الث��اني م��ن الج��دل



 

 ٤٨  

يتعل���ق بم���دى النظري���ة بالنس���بة إل���ى أن���واع 
أخ�����رى م�����ن الدراس�����ات اإلنس�����انية مث�����ل 

ولوجية والنفسية التي تهتم يالنظريات السوس
 . بتقديم تفسيرات سببية

 
 Hidden Curriculum             المنهج الخفي 

Verstecktes Curriculum, n                         

قع��ات االجتماعي��ة الت��ي المع��ايير، الق��يم والتو 
ل إلى الط�الب ع�ن طري�ق أس�اليب الت�دريس، ُتوصًّ 

 ،غي�����ر مفس�����رة ف�����ي م�����واد الدراس�����ة فرض�����يات
يج���د . والخص���ائص التنظيمي���ة للمؤسس���ة التعليمي���ة

ن أن ت�أثير الم�نهج الخف�ي عل�ى والعلماء االجتم�اعي
مخرجات التعل�يم مس�اٍو إن ل�م يك�ن أكب�ر م�ن ت�أثير 

  .المنهج المعلن أو المقصود
 

 Hierarchy                               التدرج الهرمي

Hierarchie, f 

بن����اء المكان����ة واألدوار االجتماعي����ة داخ����ل  
منظم��ة أو مجتم��ع مرتب��ة عل��ى حس��ب التم��ايز ف��ي 

   .الخ... السلطة، الثروة، الدخل 
 

  Historical Materialism       المادية التاريخية

Historischer Materialismus, m                 

المفهوم األساسي في التحليل االجتماعي في  
والفك���رة ) ۱۸۸۳-۱۸۱۸(أعم���ال ك���ارل م���اركس 

األساس����ية ه����ي أن ت����اريخ المجتمع����ات اإلنس����انية 
السياس���ي والفك���ري يتش���كل ف���ي األس���اس ب���التنظيم 
.  االجتم�اعي والتقن�ي لإلنت�اج االقتص�ادي والتوزي��ع

ست األفكار والمعرف�ة تعتقد وجهة النظر هذه أنه لي
قب��ل ك��ل ش��يء ه��ي الت��ي تش��كل بن��اء وش��كل الق��يم 
الثقافي���ة للحي���اة االجتماعي���ة وإنم���ا، ش���كل الحي���اة 
االجتماعي��ة، خاص��ة، التنظ��يم االجتم��اعي لإلنت��اج 
االقتص��ادي ه��و ال��ذي يح��دد ش��كل أس��اس األفك��ار 

 . والمعارف
 

 Homogomy                       الزواج المتجانس

Homogonie, f                                              

التشابه يمك�ن .  زواج بين أفراد متشابهين
أن يك���ون ف���ي الهوي���ة االثني���ة، ال���دين، أو المكان���ة 

 . االجتماعية

       Human Capital      رأس المال اإلنساني

Menschenkapital, n                                 

 رات الت����ي يس����اهم به����االمواه����ب والق����د 
ويمك��ن للش��ركات، . األف��راد ف��ي العملي��ة اإلنتاجي��ة

األفراد والحكومات االس�تثمار ف�ي رأس الم�ال ه�ذا 
 .مثلما يستثمرون في التقنية أو المباني أو غيرهما

  
    Humanism                      المذهب اإلنساني

                                        m Humanismus, 

م�����ذهب أخالق�����ي يؤك�����د عل�����ى األهمي�����ة  
المركزي��ة لحي��اة اإلنس��ان وتجربت��ه عل��ى األرض، 
وح��ق وواج���ب ك��ل ف���رد ف��ي استكش���اف وتط���وير 

ف��ي العل��وم االجتماعي��ة يظه��ر الم��ذهب .  إمكانيات��ه
اإلنس�اني ل�دى المجموع�ات الت�ي تن�ادي ب�أن تمتل�ك 
النظرية االجتماعي�ة تص�وراً ع�ن الفاع�ل اإلنس�اني  

 . س كموضوعكذات ولي
 
 

 مجتمعات الصيد والجمع 

Hunter Gather Society                               
Jäger und Sammler, pl 

األش���كال األول���ى م���ن المجتم���ع اإلنس���اني 
م��ا زال��ت موج��ودة إل��ى ح��د م��ا ف��ي بع��ض  يوالت��

 ل��دى ه��ذه المجتمع��ات.  األق��اليم النائي��ة م��ن الع��الم
خدام م�وارد النبات�ات قاعدة اقتصادية تقوم على اس�ت

إنه���ا .  والحيوان���ات الموج���ودة طبيعي���اً ف���ي البيئ���ة
 .   تزرع ولم تستأنس الحيوان بعد لممجتمعات 

البن���اء االجتم���اعي متس���اٍو م���ع قلي���ل م���ن 
التمايز االقتصادي والن�وعي والملكي�ة الخاص�ة ف�ي 

 .أدني مستوياتها
 
  

 
 

 Hypothesis                               الفرضية

                 Hypothese, f                           
ربم�ا تك�ون ص�ادقة (مقولة قابلة لالختب�ار 

ف��ي .  ع��ن عالق��ة مح��ددة ب��ين متغي��رات) أو زائف��ة
النم��وذج التقلي��دي للعل��م تس��تنبط ه��ذه المقول��ة م��ن 

 .النظرية
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 النموذج الفرضي االستنباطي للعلم
Hypothetico-Deductive Modle of Science 

Hypothetisch - deduktives  Modell der Wissenschaft. 
النم���وذج التقلي���دي لكيفي���ة عم���ل  

يفترض أن يب�دأ العلم�اء بنظري�ة، يس�تنبطون : العلم
فرضية من تلك النظري�ة، يجمع�ون ال�دليل الختي�ار 

إذا تأكدت الفرض�ية تعتب�ر النظري�ة .  تلك الفرضية
  .صحيحة وذات فائدة
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