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 Nation                                                   األمة

Nation, f 

كلمة إلى حد ما شبيهة بكلم�ة مجتم�ع، حي�ث  
نه��ا تش��مل ك��ل أولئ��ك الن��اس ال��ذين يش��تركون ف��ي إ

ساللة، لغة وتاريخ، والصالت القريبة م�ع بعض�هم 
 .  البعض

" أم�ة"في اللغة اإلنجليزي�ة يعن�ي المص�طلح  
الن��اس له��م اس��تقالل سياس��ي يش��غلون جماع��ة م��ن 

 . إقليماً معيناً 
" أم��ة"ف��ي اللغ��ة الفرنس��ية يعن��ي مص��طلح  

جماع�����ة م�����ن الن�����اس يش�����تركون ف�����ي أص�����ولهم 
 . والعالقات الترابطية

دول���ة قومي���ة ) ۱۷۰(ل���ذلك نج���د أن هن���اك  
أم�ة ) ۱٥۰۰(تقريباً في العالم، لكن هناك أكثر من 

 . بالمعنى الثاني للكلمة
 

  Nationalism                                   القومية

Nationalismus, m  

مفه��وم القومي��ة مثل��ه مث��ل مفه��وم األم��ة ل��ه  
م����ا ه����و مش����ترك ب����ين ك����ال .  معني����ين ممي����زين

التع��ريفين، فك��رة أن األم��ة ه��ي الت��ي ت��زود الن��اس 
هم األول��ى، وأن ه��ذه األم��م يج��ب أن ئبش��كل انتم��ا

ك ف�إن الن�اس ف�ي ل�ذل.  تكون متمتعة بالحكم ال�ذاتي
الع��الم يعيش��ون ض��من أم��م متماثل��ة م��ع تل��ك ال��دول 

والنش��اط السياس��ي ي��نظم ح��ول تل��ك ال��دول . القومي�ة
 . القومية

��ز ولق��د  قن��اتيف ب��ين ن��وعين م��ن أميش��ايل  ميَّ
 . القومية

القومي����ة المواطني����ة، والت����ي تعن����ي أن ك����ل : أوالً 
المواطنين داخل الدولة القومية يعتبرون متس�اوين، 

ض�من ه�ذا المعن�ى .  ركون في القيم السياس�يةويشت
م���ن القومي����ة نج����د المجتمع����ات التعددي����ة تتعام����ل 

 هإن�.  كمجتمع واحد، وتعام�ل الم�واطنين بالتس�اوي
ه�ذا المعن�ى م�ن القومي��ة ال�ذي اعتق�د الكثي�رون أن��ه 
ظه��ر بع��د الح��روب الديني��ة والعرقي��ة ف��ي الق��رنين 

 . التاسع عشر والعشرين
مي��ة ي��دور ح��ول مس��اواة المعن��ي الث��اني للقو 

ف��ي ه��ذه الص��يغة تك��ون .  الن��اس بالدول��ة القومي��ة
األمة أو الناس أس�بق  ف�ي الوج�ود م�ن الدول�ة، ب�ل 

فــي .  م الــذين أوجــدوا الدولــةهــأن األم��ة أو الن��اس  
مث���ل ه���ذه المجتمع���ات نج���د أن األم���ة واإلحس���اس 

ع�ادة (بالهوية القومية ينبعان من خاص�ية مش�تركة 
ه���ذا  .نوب���ذلك يس���تثنى اآلخ���ر، و)ثن���ياإلرث اإل

النوع من القومية  يكون أقل تس�امحاً تج�اه التب�اين، 
ويمكن أن نجده في الدول�ة القومي�ة األلماني�ة، حي�ث 

الحال�ة الت�ي .  ثني�ة ه�ي أس�اس المواطن�ةإلمازالت ا
نش��أت م��ن تنظ��يم الدول��ة القومي��ة، والقومي��ة ح��ول 

قبلي���ة  "ثني���ة وغيره���ا توص���ف بأنه���ا إلالخ���واص ا
 ".م الحديثالعال

 
     Nationalization                        التأميم

        Verstaatlichung, f 

الملكي�����ة العام�����ة أو الجماعي�����ة للم�����وارد  
 . وهو عكس الخصخصة.  االقتصادية

 
               Natural Attitude   الموقف الطبيعي

Natürliches Verhalten, n 
-۱۸۹۹(كم����ا اس�����تخدمه ألف����رد ش�����وتز  

ي���دل عل���ى ص���فات الع���الم، كم���ا يواجهه���ا ) ۱۹٥۹
بع�ض مكون�ات الموق�ف .  الناس الذين يعيشون فيه



   ۷۳ 

ف العالم على أن�ه م�نظم تاريخي�اً يعرَّ : الطبيعي هي
قب���ل وص���ول األف���راد إلي���ه، وه���و تف���اعلي أي أن���ه 

ف بواسطة اآلخرين، يقبل الناس ما هو معطى يعرَّ 
لعـالم علـى ا من خالل التجربة، ويتعامل الن�اس م�ع

 . أساس المنفعة
 

 Nazism                                 النازية

Nationalsozialismus, m 

الم����ذهب السياس����ي للح����زب الق����ومي االش����تراكي  
ف هتلر، ال�ذي أص�بح مستش�اراً واأللماني بقيادة أدل

م، ث���م اس���تحوذ عل���ى س����لطة ۱۹۳۳أللماني���ا ف���ي 
عند  ۱۹٤٥دكتاتورية مطلقة حتى هزيمته في عام 

 . نهاية الحرب العالمية الثانية
يت��ذكر الن��اس النازي��ة ألي��دلوجيتها الخاص��ة   

 . بالنقاء العرقي، وتفوق الجنس اآلري
لقد نتج ع�ن ه�ذه األي�دلوجيا اح�تالل وت�دمير   

معظ�����م أوروب�����ا وش�����عوبها، والقت�����ل الجم�����اعي 
ال��ذين حك��م غي��رهم م��ن للمعارض��ين السياس��يين، و

  .عليهم بأنهم في مرتبة دونية، أو منحرفين
 

      Necessary Condition الظرف الضروري

Notwendige Bedingung, f 

ة يف��ي البح��ث والتفكي��ر ف��ي العالق��ات الس��بب  
على الباحث أن يقرر إذا ما كان يتعامل مع ظ�رف 

ه��و ) أو المتغي��ر(الظ��رف الض��روري .  ض��روري
 . من أجل حدوث النتيجة ذلك الذي يجب توفره

ك��ان  Yالب��د م��ن أن   Xبمعن��ى آخ��ر إذا ظه��رت  
ن واالجتم��اعي ن��ادراً  م��ا يتعام��ل العلم��اء.  موج��وداً 

م�ع الظ��روف الض��رورية، وإنم�ا يس��عدون  بوج��ود 
 . الظروف الكافية

 
               Neighbourhood             الجوار

Nachbarschaft, f                            

ي��دل مص��طلح الج��وار عل��ى واح��د أو أكث��ر  
 :مما يلي

 . منطقة سكنية صغيرة )۱(
  . سكان تلك المنطقة)    ۲(
حقيق���ة : العالق���ات الت���ي توج���د ب���ين الس���كان)   ۳(

 .ونوعية قربهم مع بعضهم البعض
 . عالقات الصداقة بين السكان )٤(
 

 Neo-Conservatism    مذهب المحافظين الجدد
Neokonservatismus, m                        

انبع���اث للمعتق���دات االقتص���ادية والسياس���ية   
ذات الصلة بالليبرالية الكالسيكية العائ�دة إل�ى بداي�ة 

جوان��ب ه��ذه الفلس��فة تش��مل .  الق��رن التاس��ع عش��ر
اقتص���اد الس���وق الح���ر، دور هامش���ي للحكوم���ات، 
التش��كيك ف��ي دول��ة الرفاهي��ة، نظ��رة إل��ى الم��واطن 

مصالحه فقط، والتزام بالمب�ادئ األساس�ية كمدفوع ب
 . للفردية

 
 

 Nepotism                          محاباة األقارب
 Vetternwirtschaft, m 

ممارسة من قبل من هو في موقع وظيف�ي   
ع�ام، حي��ث يق��وم بتعي��ين واح��د أو أكث��ر م��ن أقارب��ه 
في الخدمة العامة أو منحهم مزايا أخ�رى م�ن أج�ل 

األسرة أو زيادة دخلها أو المساعدة في رفع مكانة  
 . بناء جهاز سياسي، وليس تعزيز المصلحة العامة

 
 Nomadism                                  البداوة

Nomadentum, m 
الب��داوة نم��ط حي��اة ق��ائم عل��ى التنق��ل ال��دائم  

وعدم االستقرار في مكان واح�د س�عياً وراء الغ�ذاء 
الس���كان يتمي���زون  م���ن ةوالب���دو  فئ���.  أو المرع���ى

بخص��ائص معين��ة ونم��ط حي��اة خ��اص تح��دده البيئ��ة 
أهم ه�ذه الخص�ائص ه�ي تربي�ة  .التي يعيشون فيها

نوع من الحيوانات والتنقل الدائم، لكن�ه تنق�ل مح�دد 
ه، ويعتم��د عل��ى إقام��ة مراك��ز مؤقت��ة حس��ب وموّج��

 . وفرة الماء والمرعي والغذاء للبدو أنفسهم
 

  Norm                                          قاعدة

Norm, f 

قاع�����دة ترس�����خ ثقافي�����اً تقتض�����ي الس�����لوك  
القواعد محددة ودقيقة نسبياً، .  االجتماعي المناسب

وتش��رح متطلب��ات الس��لوك المفص��لة الت��ي تنب��ع م��ن 



   ۷٤ 

من القيم في  االجتماعية العامة والشاملة، مثالً  القيم
اع��د المجتمع��ات الغربي��ة احت��رام المي��ت، وم��ن القو

 . األسود عند حضور جنازة ما الزىارتداء 
 

 Hypothesis   Null             الفرض الصفري

Nullhypothese, f 

 ار فرض���ية بح���ث ل���دى الباح���ثب���عن���د اخت 
أسباب قوية تجعله يعتقد أنها صحيحة، م�ن المعت�اد 
استخدام الفرض الص�فري وه�و ف�رض ال قيم�ة ل�ه 

كان��ت فرض��ية إذا .  وال ارتب��اط ل��ه م��ع المتغي��رات
البح��ث أن الرج��ال أكث��ر انتح��اراً م��ن النس��اء يك��ون 

ال يوج���د اخ���تالف ف���ي : االفت���راض الص���فري ه���و
 . معدالت االنتحار بين الرجال والنساء

يح���اول الباح���ث بع���د ذل���ك دح���ض الف���رض  
الصفري، وإذا فشل ف�ي رفض�ه فإن�ه يقب�ل فرض�ية 

 . البحث األساسية
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