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 لسفة التربيةنظرية العقد االجتماعي في فأثر 

 

 *د.محمود علي محمد

 صـالملخ

 
األثر الذي تركته نظرية العقد االجتماعي عندد تومداس هدو وج نجدوك لدواج نجداك جداا هذا البحث  يدرس

 –من لددا التر اددة نتايات ددا –المعر ددة  نظريددة –رنسددوج  ددي  لاددرة التر اددة  ددي اللوانددل التالاددةر ال باعددة الب ددرية 
 الحرية  ي عالقة الررد  الال ةج نأهم نتائج البحث ما يلير

تاددرن نظريددة العقددد االجتمدداعي النظددري ةلددب ال باعددة الب ددرية   مددبي ا نادداك يددرا  ماددانيا  ل اددر   ددي  -1
 الحقوق نالواجبان.

ي العقد  ا ناداني علدب تح دا  أس مت نظريدة العقدد االجتمداعي  دي نظدي نظريدة للمعر دة ت دا  قددر  -0
 المعر ة  واس ة الحواس نالتلر ة.

جعلددت نظريددة العقددد االجتمدداعي الملتمدديج نال باعددة الب ددرية من لددا التر اددة نتايت ددا تحقاددا المنرعددة  -3
 للررد نالملتمي.

رسدمت نظريددة العقددد االجتمداعي مددوري جديدددي للحريددة  دي عالقددة الرددرد  الادل ة قوام ددا  اعددة الرددرد  -4
ظددبع عالقددة األ ددراد   اددرهمج نعالقددت م  الاددل ةج نجعلددت الحريددة نسددالة  ددي ان التددي يهددع ا العقدد ج ن للقددوان

 نتاية  ي التر اة نالاااسة.

نشددتلت ج أخددر  اختلددف  السددرة العقددد االجتمدداعي عددن  عهدد م  ددي جوانددل ناترقددوا  ددي جوانددل -5
 ةنلازا  أس م  ي ت ور  لارة التر اة  ي أنرن ا نالعالم. نظريت م 

 
 

 
 

 سورية -جامعة دمشق  –*كلية الرتبية 
 

 المقدمة -1
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تعدددل الث دددور الأحديدددة  ادددل  لددديا  الث ددد  الرتبدددولف ر دددب ت ددد       ددددا  ال يدددد الرتبدددول 
والأحديددة الرتبويددةف وتيشددا اابعدداد الرتبويددة للأحديددة ال ل دد ية  و ال ياسددية و ددا   ت    ددا   

شديةف  و نحدية املعدرةف  و مأطلدق الرتبيدة ويايا داف  و  ىل رل  ة الرتبية و  نحدهتا  ىل الطثيعة الث
 احلدية   عالقة ال دد بال لطة.
 .J»ول ددددعلددح اددل تعثدد  جددوف دي«  ددب الأحديددة العامددة للرتبيددة»وانطالقددام مدد   ف ال ل دد ة 

Dewey » (ف ردددديف  ل تطددددور   الأحديددددة ال ل دددد ية ب بعاد ددددا ال ياسددددية 5ف ص4591)ديددددولف
 جاماعيددةف سديأعيل تلياًيددام علدح رل دد ة الرتبيدة وسدديرتا ري دا ، ددارام وا د ةف مدد  وااخالقيدة وا

 أددا جددا    ددرا اللراسددة ضاولددة رياددات ات ددار الددل تدكا ددا نحديددة العيددل ا جامدداعب بو دد  ا 
تومدا  (ة و د   دددنحدية رل  ية وسياسية واجاماعيدة   رل د ة الرتبيدة عأدل   د ا   درا الأحدي

و)جدداف جدداا  1632-1704) (J. Locke)وا وف لددو)جدد1588-1679)(T. Hobbes) دوبل 
 .(J.J.Rousseau) (1778-1712روسو 
 
 مشكلة البحث -0

نحدددام لعالقددة الادد    والادد  د بددو ال ل دد ة والرتبيددة وال ياسددةف والددل  لدد  وا دد ة عدد  مداادد  
لة بال ل د ة ال ياسدية الااريخف رال ل  ة ال ياسية جز  م  ال ل  ة العامةف ورل  ة الرتبيدة ما د

 والعامة.
وو ددال ريدد  ت ددورات  ال ياسدديةف ورسدد  معددا  الأحددا  « اجلم وريددة»ليددل و ددال  رالكددوف كاابدد  

الرتبول الرل يأ دم  مدال ريددا ال ل د ب وال ياسدبف و  الع دور الوسدطحف  ليد  نحديدة احلدق 
ب ادد   با حن دار  ارهلدب للملدوا بحالهلدا ال دودا  علدح رل د ة الرتبيدة فوقدل بدل    درا الحدال

 الأ اةفوج ود امل ل و الليأيو وب ورة خا ة ادكة مارت  لو د    ملانيا. ج ود رالس ة
ومددال بددزور رمددد الاأددويد بددل  رالسدد ة العيددل ا جامدداعب بطدددت نحديددة العيددل ا جامدداعب الددل 

ومدلاا    تدك  ، ارام   رل  ة الرتبية بو   ا نحديدة رل د ية وسياسديةف ليد  امد   درا ات دار
يدددلر ف وبيدددب دريأدددام   اليادددا ال ل ددد ية وال ياسدددية والرتبويدددة. ومددد   أدددا رددديف مشددديلة الث ددد  
تا ددلد بال دداا  الاددداث  مددا   ددد نحديدددة العيددل ا جامددداعب   رل دد ة الرتبيددة  وعددد   ددرا ال ددداا  

 اليث  ساأثثق  سئلة ردعية تشي  ارجابة عأ ا االم ملشيلة الث  .
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 أهمية البحث -3
 يت  مهية الث   م  ا عاثارا  الاالية ت 
سدديعم  الث دد  علددح  ياددات نحديددة العيددل ا جامدداعب عأددل اليدداًلو  ددا ) ددوبلف   -3-1

 لواف روسو( وم  مث حتلي   را الأحديا  و بياف  بعاد ا ال يدية.
سيو ددددب الث دددد    ددددد نحديددددة العيددددل ا جامدددداعب   رل دددد ة الرتبيددددة عأددددل ) ددددوبلف  -3-0

 وحتلي   را اا د وبياف  مهيا  و قيما . ولواف وروسو(
سيو ب الث   ال لة الو يية بو ال ل د ة ال ياسدية وال ل د ة الرتبويدة   مدالدة   -3-3

 م مة م  تاريخ ال يد ارن اين و ب مدالة اليدنو ال ابال عشد والثام  عشد.
عيددددل سددددياأاو  الث دددد  نيدددداق الاشدددداب  ونيدددداق ا خدددداال  بددددو   دددد ا  نحديددددة ال -3-4

 ا جاماعب    ا  رل  ة الرتبية وسييارف بو      ريار رالس ة العيل ا جاماعب.
 
 أهداف البحث -4
  ياات نحدية العيل ا جاماعب عأل توما   وبل. -4-1

 بياف   د  را الأحدية   رل  ة الرتبية ب بعاد ا املخال ة. -4-0

 لدت نحدية العيل ا جاماعب عأل جوف لوا. -4-3
 بياف   د  را الأحدية   رل  ة الرتبية جبوانث ا املخال ة. -4-4

 لدت نحدية العيل ا جاماعب عأل جاف جاا روسو. -4-5

 بياف   د نحدية العيل ا جاماعب عأل روسو   رل  ة الرتبية. -4-6
 

 األسئلة التي يجيب عنها البحث -5
 سيميا الث   ع  ااسئلة الاالية 

 العيل ا جاماعب عأل  وبل ما ماموف نحدية  -5-1
 ما   د  را الأحدية   رل  ة الرتبية  -5-0
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 ما ماموف نحدية العيل ا جاماعب عأل لوا  -5-3
 ما   د  را الأحدية   رل  ة الرتبية  -5-4
 ما ماموف نحدية العيل ا جاماعب عأل روسو  -6-5
 ما   د  را الأحدية   رل  ة الرتبية  -6-6

مد  الأحديدة  ال ل د ة الرتبويدة  ىلالدل جدا    ااريدار دو املثدادو و  ود باا دعلما  ف املي 
 كان  مثالدة    ي  مثالدة.  ال ياسية سوا   

 
 حدود البحث -6
ملا عاش رالس ة العيل ا جاماعب   اليددنو ال دابال عشددف والثدام   حد الزمان: -6-1

 عشدف  قا د الث   علح  ري  اليدنو.
سديلر  الثااد  نحديدة العيدل ا جامداعب وحتليدلام لدل  تومدا   ضوو::حد المو  -6-0

 وبلف وجوف لواف وجاف جاا روسوف و  د  را الأحدية   رل  ة الرتبية   اجلوانا الااليدة  
 احلدية وعالقة ال دد بال لطة. –مأطلق الرتبية وياياهتا  –نحدية املعدرة  –الطثيعة الثشدية 

 
 منهج البحث وأدواته -7
حدددددام  ىل  ف املددددأ   املأاسددددا هلددددرا الأددددوه مدددد  اللراسددددا   ددددو املددددأ   الا ليلددددبف سدددديعد  ن

الثاا  نحدية العيل ا جاماعب كما كدا دا   د ا ا بيزداوف وسدييو  با ليل دا وبيداف  بعاد دا 
الثشددية ر ال يدية الل هلدا  دلة ب ل د ة الرتبيدة   اجلواندا ايفدلدة   ادلود الث د   ل الطثيعدة

رة ومأطلق الرتبية ويايا اف واحلديةف رالا لي   و املأ   وااداة رجناو الث  .و سي اعو واملعد 
 الثاا  باملأ   امليارف مليارنة  ريار ال الس ة.

 
 الخلفية النظرية للبحث والدراسات السابقة -8

احدددب ريدددد  دددوبلف ولدددواف وروسدددوف با امدددا  الثدددااثو وامل يددددي  واللارسدددو نحددددام ل مهيدددة 
امليانددة الددل اال ددا  ددا   امل يدددوف   تدداريخ ال يددد ال ل دد ب وال ياسددب والرتبددولف ريلمددا  ددل  و 
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كاابام   تاريخ ال يد ال ل  ب وال ياسب خيلو م  ر    و  كثد خ ص لعدد   ريدار  دا   
 امل يدي .

ة وقل عثدد الثااد    جامعدة دمشدق علدح دراسداو علميادوف ااوىل بعأدواف  الطثيعدة الثشددي
عأل جاف جاا روسوف و ب رسالة جامعية  علهتا اللكاورة مأ ة ضمل لأيد  درجدة املاج دا    

ف بيلدددددا   . د. اامددددل خليدددد ف وقددددل 4566ال ل دددد ة مدددد  كليددددة اتدا  ق دددد  ال ل دددد ة عددددا  
عد ددد  الثااثدددة تطدددور الأحددددة  ىل الطثيعدددة الثشددددية مددد   يدددا   رالكدددوف اددد  جددداف جددداا روسدددوف 

  ايفدددلدة لث ث دددا   تاطددددن  ىل   دددد نحديدددة العيدددل ا جامددداعب   رل ددد ة ليأ دددا  يددد  اا دددلا
 .(4566الرتبيةف وسايوف الدسالة  ال مداجال الث  .)ضملف 

كمددا در  د. ضمددود علددب ضمددل احلديددة   الرتبيددة عأددل روسددو   رسددالة قددلم  لأيدد  درجددة 
راكمدددة ديلدا   .د.ف بددد4558الدددلكاوراا   رل ددد ة الرتبيدددةف   كليدددة الرتبيدددة جبامعدددة دمشدددق عدددا  

اجليولدددددبف    عدددددد  الثااددددد  الحددددددو  ال ياسدددددية وا قا دددددادية وا جاماعيدددددة وال يديدددددة الدددددل 
 ااكددد  بدوسدددوف وتاثدددال م  دددو  احلديدددة   الرتبيدددة   مال دددا  روسدددو الرتبويدددةف و يددد    دددلا  

را الدسدالة الث   رل  ياأاو  الثاا    د نحدية العيل ا جاماعب   رل  ة الرتبيدة وسدايوف  د
 .(4558 ال مداجال الث  .)ضملف 

ضمددود مد  جوانددا الث د  ومثاهلددا دراسدة د.كمدا عثدد الثاادد  علدح دراسددا  تاأداو  جانثددام 
جددداف جددداا روسدددو »ف بعأدددواف 4585ف 3ف العدددلد 41 بدددو ويدددلف    لدددة عدددا  ال يددددف ا لدددل 

ف «ا ا ال ياسددية املخال ددةاحلديددة   املدر»ودراسدة د. اددجل اجلمدد ف بعأدواف « والعيدل ا جامدداعب
   تطددددن الثااددد   ىل احلديدددة بدددامل  و  ال ياسدددب عأدددل رالسددد ة العيدددل ا جامددداعبف ليددد   ددداتو 
اللراساو   تث ثا   دد نحديدة العيدل ا جامداعب   رل د ة الرتبيدة. وبالاداث رديف  درا اللراسدا  

 الرتبية.   ا ع  مشيلة الث  ف و ب   د نحدية العيل ا جاماعب   رل  ة 
 ف اخلل يددة الأحديددة للث دد   ديددةف واللراسددا  الددل تأاولدد  ريددد رالسدد ة العيددل ا جامدداعب 
لي دد  قليلددةف و دد  ا   دددرا الث دد    تي ددب لددركد  ااً دددا ليأ ددا  يعددام   تطدددت مشددديلة 
الث  ف وبيب   د نحدية العيل ا جاماعب   رل  ة الرتبية يامادامف مد   أدا رديف  درا اللراسدة 

 ادددلود علددد  الثااددد  ااوىل    دددرا امليدددلافف و دددب ج دددل ماوا دددال ليشدددا ات دددار الدددل  دددب  
ي ددة ايفددلدة. وقددل اسددا اد الثاادد   تدكا دا نحديددة العيددل ا جامدداعب   رل دد ة الرتبيددة جبوانث دا الًد
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مدد  اللراسددا  ال ددابية   ر دد  ريددد  ددا   ال السدد ة ال ياسددب والرتبددول وسي دداعو  ددا رجندداو 
 الث  .
 
 خطة البحث -9

 سايوف خطة  جناو الث   علح الأ و الااث 
 نحدية العيل ا جاماعب عأل توما   وبل و  د ا   رل  ة الرتبية. -9-1
 نحدية العيل ا جاماعب عأل جوف لوا  و  د ا   رل  ة الرتبية. -9-0
 نحدية العيل ا جاماعب عأل جاف جاا روسو و  د ا   رل  ة الرتبية. -9-3
 نااً  الث  . -9-4
 
 أثر نظرية العقد االجتماعي في فلسفة التربية -12

ساد احلي  املليب وا ساثلاد احلياة ال ياسية    وروبا   الع ور الوسطح م دل ام بأحديدة 
اا ددددد  ارهلدددددب لل دددددلطةف وبددددداحلق ارهلدددددب للملدددددواف راخل ددددد  احليددددداة ال ياسدددددية وا قا دددددادية 

 بوية.وا جاماعيةف وبطثيعة احلا  الرت 
ومددال رمددد الأ اددة بددل   سدد ا  الأيددل مدد  قثدد  ال السدد ة وامل يدددي  تاوجدد   ىل اايليولوجيددة 
الل ي األ  لي ا الأحا  املليب بوج ي دا ال ياسدب والدليت حتد  تد     موعدة مد  العوامد  مأ دا 

و  ددور  ف واناشددار الطثاعددةف و  ددور ادكددا  ار ددالت الددليتف4151اكاشددا   مدييددا عددا  ر
و  عالندد  قددلرة العيدد  ارن دداين علددح  دراا احليييددة  ارن دداين معار ددام سددلطة اليأي ددةف املددر ا

ولددد  احلدددق    وارلدددادة بارن ددداف احلدددد الدددرل يثدددت م ددد ا بيدددلاف سدددأل روادددبف  ىلدوف احلاجدددة 
الز ل والايشا الل كاند  سداًلة   الع دور الوسدطحف   ىلالاأع  مبلرا  اللنيا خالرام لللعوة 

الأمدددات الدددرل ايياددد  العلدددو  الديا دددية والامديثيدددةف و  دددور ال جواويدددة قدددوة اقا دددادية  رادددالم عددد 
ف 4566تعمددددد  مددددد   جل دددددا  .)ضمدددددلف  وتطلعاهتدددددا الدددددلوسياسدددددية واجاماعيدددددة هلدددددا م ددددداحل ا 

 .(11ص
وخدددال  اليددددف ال دددابال عشدددد كداددد  نحديدددة سياسدددية تأ دددم  مدددال الا يددد ا  ال دددابية  دددرا 
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بو ددد  ا رل ددد ة ودسددداورام جليدددلام لل يددداة ال ياسددديةف « جامددداعبالعيدددل ا »الأحديدددة  دددب نحديدددة 
  د  بلايدة علدح يدل تومدا   دوبلف مث تطدور  علدح يدل جدوف لدواف وبل د  الأاد  علدح يدل 
جددداف جددداا روسدددو. وقدددل تدكددد   دددرا الأحديدددة ، دددارام   رل ددد ة الرتبيدددة   اليددددنو ال دددابال عشدددد 

ونحديدددة  –الأحددددة  ىل الطثيعدددة الثشددددية والثدددام  عشدددد   جوانث دددا العليدددلةف وب دددورة خا دددة   
و  ااخددالن واليددي  والددلي ف  –و  يايددة الرتبيددة و  ددلار ا  –وعالقددة ال دددد بال ددلطة  –املعدرددة 

 و ب  بدو جوانا رل  ة الرتبية.
رمدددا مادددموف نحديدددة العيدددل ا جامددداعبف ومدددا ، ار دددا الرتبويدددة   دددرا مدددا سددديث   تثاعدددام عأدددل 

 اف جاا روسو.ج –جوف لوا  –توما   وبل 
 ند هوبس وأثرها في فلسفة التربيةنظرية العقد االجتماعي ع - 1 – 12
 نظرية العقد االجتماعي عند هوبس - 1 – 1 – 12
  انيلددرتاف در  الديا دديا  والعلددو  الطثيعيددةف  4966عددا  « T. Hobbes ددوبل »ولددل 
ف 4834-4815ف ق دل ردن دا لللراسدة بدو عدامب «F. Bacon ردن ديل بييدوف»عمد  مدال 
رسدالة »واكلال علح رل  ا ف  يل ال ل د ة اتليدة اجلليدلةف  لد د مال اتد  « دييار »تعد   ىل 

«   ا امددال اليأ ددب واملددلين مددادة و ددورة وسددلطة»ف وكاددا  4811عددا  «   الطثيعددة الثشدددية
 دددو احليددد  املطلدددق. وقدددل « الاأدددو»و« Leviathan» و اللو يددداف « الاأدددو»والدددرل عدددد  باسددد  

.)كدددد ف 4885   دددرا اليادددا  نحديدددة  دددوبل   العيدددل ا جامددداعبف تدددو   دددوبل عدددا  تادددم
 .(94د. ف 
ريل و  مادل   ر م  للطثيعة وا امال علدح ادل سدوا ف رالعدا  يايدوف مد  «  وبل» ف 

 ج ا  كثيعيةف و ج ا  سياسيةف واللولة تاد لا مد   را  اجامعد   ىل جاندا بعاد ا بعادام  
  تيويأدد  علددح قاًمددام العددا  الطثيعددب  كددافاديددة وكوندد  ااج ددا ف وملددا  كمددا تداكمدد  الددررا  امل

علدح  سدا  احلدكدة واملياومدة قاًمدام ا امال  فاكاحلدكة بو  جزاً  وما ري ا م  جر  ومياومةف و 
داه واقاادددا  داًددد ف وكددداف اليددد    دة ااوىلف    ددددددددا  الطثيعدان  الثشددددية   اددددددددبدددو ااردددداد. ك

-Hobbes, Leviathan,pp 100) اف.دددداف ارن دداف  ًثددام اخيدد  ارن دوكدد اددد   ددل اليدد ف

101). 
ااا ددداإل ارن ددداف  ياتددد   دددو اخلددد  ااق دددحف  كدددافاحلدددد  م دددامدة بدددو اارددددادف   كانددد ا  ملدددو 
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يديزة الثيا   ب  قو  ال داًزف  را ما درال ااردداد  ىل   نكاواملو   و  ب ض الشدورف وبالااث  
الددل حت ددا بيددا    و أددث   املددو ف رلدد  زددلوا بددلام مدد  الاعا ددل والاعاقددلف الث دد  عدد  الوسدديلة 

رددات ق اجلميددال علددح  ف ياأدداو  كدد   ن دداف عدد  جددز  مدد  اديادد  املطليددةف را ددثب مييددلة مب ددل ة 
ا مددوهف وبالادداث علددح ال دددد  ف اددل مدد  مطالثدد ف  ندد  تعاقددلف و ددو  سددا  ا جامدداهف والياعددلة 

ليدد   ددرا الاعاقددل   فيدد  تأ يددرا وحتيييدد       ا خاددال اجلميددال ل دددد الددل قامدد  عليدد  اللولددةف 
ااردداد كاعدة عميدا ف  واالف تامث    لخ   اللولة كل اف و رادت   ب اليانوف الأاررف ويطيعد 

 (.54-51ف ص4538) موف وضمودف  ة.دام ررادت  املطليدوعام مطليدوخياعوف خا
بل عيدل خياددال مبوجثد  اجلميدال لل داك  املطلددق  درا  دو ملخدص العيدل ا جامدداعب عأدل  دو 

 و لل دددلطة املدكزيدددة الدددل  مدددال بددددو يدددلي ا  يدددال احليدددونف وتعمدددد  خلددد  الشدددعا را ددد  احليدددداة 
ال ياسددددية ضدددد  اددددا  الطثيعددددةف ويلددددز  العيددددل اارددددداد علددددح وجددددو  ال ددددلن واامانددددة والا ددددامب 

يي ف وباجلملدة تددالخص  ددرا وارن دا  والشددداكة ريمدا ياعددرر اقا دام ف ورددض اخلالردا  بددالا 
ف وكمددا  كددد سددابيام ردديف «ل  ف ي ددأال ال دد  بدد د  ت ددأال بددال   مددا   تديدد»اليواعددل   العثددارة  

 .(98ة مطليام و   عادوا  ىل الاخا   والاأابر.)كد ف د. فص ددوه اارداد لل لطة العامدخا
الرتبية انطالقام مد  ت دورا وال اا  الرل ي د  ن     ما ات ار الل تدك ا  وبل   رل  ة 

 ال ابق لل الة ا جاماعية وما ،ل   لي  م  تعاقل .
 أثر نظرية هوبس في فلسفة التربية - 0 – 1 – 12

تدكدد  نحديددة  ددوبل ، ددارام جليددة   رل دد ة الرتبيددة مأ ددا مددا  ددو  زددا  ي دد     تطددويد الرتبيددة 
ل ر ددل الثاادد   ددرا ات ددار الددل   ع ددداف ومأ ددا مددا  ددو سددلب ي دد      بياً ددا جامددلةف وقدد

 –تيال    ا  رل د ة الرتبيدة روجدل  تدا تادووه علدح اجلواندا اتتيدة  الأحددة  ىل الطثيعدة الثشددية 
احلديدددة وعالقدددة ال دددددد بال دددلطة. و دددرا مدددا سددددياأاول   –مأطلدددق الرتبيددددة ويايا دددا  –نحديدددة املعدردددة 

 الثاا  بالشدت وارياات.
 ب ال باعة الب ريةالنظري ةل - 1 – 0 – 1 – 12

تشددددي  الطثيعددددة الثشدددددية  اددددل   دددد  مثاادددد  رل دددد ة الرتبيددددةف وقددددل  سدددد م  نحديددددة العيددددل 
  رسددد   دددورة جليدددلة للطثيعدددة الثشددددية االدددا عددد  ال دددورة الدددل  «  دددوبل»ا جامددداعب عأدددل 

والدددل تيدددو  علدددح املداتثيدددةف وعددد  ال دددورة الدددل «  رسدددطو»و«  رالكدددوف»كانددد  سددداًلة   ع دددد 



 أثر نظرية العقد االجتماعي في فلسفة التربية ................ .............................   د. محمود علي محمد
 
 

 

  53 

 دددد الوسددديم وقوام دددا  ف الطثيعدددة الثشددددية يارقدددة   اخلطيئدددةف  ف الطثددداًال الثشددددية سددداد    الع
ما دددداوية والأددددا  ما دددداووف   قددددلراهت  وميددددوهل  وعددددواك    ودوارع دددد  ويداًددددز  ف و  ،مدددداهل  

بوجددددود بعددددض ال دددددون اجل ددددمية  و «  ددددوبل»وتطلعدددداهت ف وايددددوق   وواجثدددداهت ف ومددددال ت ددددلي  
 دددرا ال ددددن لددديل بدددرل لددد ف اف ارن ددداف يعو ددد  بدددامليد  و  العيليدددة بدددو  ن ددداف و،خدددد ليددد 

 (.18-19ف ص ص4566اخلليعة  و بالا الا مال اتخدي .)ضملف 
 و ق ددا  ف ريددة امل داواة بدو ااردداد رداب جليدل  مدا  رل د ة الرتبيدةف وحتطدي  ل يددة املداتثيدة 

 ل يدة اخلطيئة الل مت ل ي ا بالطثيعة الثشدية.
 ددو  ف الطثيعددة الثشدددية حتمدد    داخل ددا «  ددوبل»ل يدد و كدد  د لأحديددة واامددد اتخددد الددر

يديددزة اددا الثيددا  وايفارحددة علددح الددرا ف  ددرا ال ديددزة  ددب الددل حتدددا ال ددلوا ال ددددل للثشدددف 
و ب ورا  اانانية وامليد واخللاه والعلواف و يال  ليا  ال لوا والا درا ف و ب الدل درعد  

يددددا  ارن دددداف وايفارحددددة علددددح  اتدددد ف بالث دددد  عدددد   ددددي ة العيددددل العيدددد  لالثيددددة مطالددددا ا ددددا ب
 .(11فص 4561ا جاماعب لا ييق املأ عة ل .)خلي ف 

و ب رداف دز ولديل خأي ددرم مة العي   ب  وف الطثيعة الثشدية مبا حتمل  م  عواكدا ويداًد
ا امال ريدل  ال  ااريار الل وج   رل  ة الرتبية احلليثدة.  مدا عد  عالقدة الطثيعدة الثشددية بد

  مدي   ساسيو «  وبل»اساأا  
عمددز ا امددال عددد  ضددو املشددداعد العلوانيددة واانانيددة و والدددة احليددل ال ديدددزل مدد  كثددداًال  األنلر
 اارداد.

ر ددب ا ددا  لاطددور الطثيعددة الثشدددية ليأ ددا مددال  لدد  تحدد  ضيومددة «  ددوبل» ف  نال ددانير
 ف  دد ة اانانيددة والعلوانيددة «   ددوبل» بالطددابال ال ددددل و  تا ددو   ىل ن ددي  اجامدداعبف قددا 

لي دد   مدددام عار ددام ليا ددد  للممامددال  والا ددا مددد  كثدداًال  رددداداف و ددد ة اانانيددة والعلوانيددة  دددب 
خا ية الطثيعة الثشدية م  اي   ب وجود ن عب قا  علح ال عب حنو الثيا  وحتييق املزيل مد  

 .(93-91فص 4566ال يطدة وال يادة.)ضملف 
ة ال ددلثية جلمددود الطثيعددة الثشدددية تدكدد  بالا كيددل ، ددارام سددلثية   رل دد ة الرتبيددة و ددرا الأحديدد

 ايأما ادم   را الطثيعة م  الأمو والاطور با    الرتبية.
 نظرية المعر ة 0 – 0 – 1 – 12
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انطالقام م  ر م  املادل للطثيعة وارن افف  ف ما حن ل  م  معدرة  مندا جدا  «  وبل»يد  
ادكدا  معيأدة  ا ف مما يأطثال علي ا م  ، دار انثعثد  مد  االديا  اخلارجيدة نايمدةع  كديق احلو 

تطددددد  علددددح ااج ددددا  املاديددددة املوجددددودة   العددددا  اخلددددارجبف ر  دددد  املعدرددددة   ف حتدددددا املددددادة   
امليددافف وملددا كدداف واجددا ال ل دد ة  ف تددلر  املعدرددة وكي يددة حت دديل ا كدداف لزامددام علي ددا  ف حت ددد 

دراسددة ااج ددا  املاديددة واددل اف  مددا كدد  مددا عددلا املددادة مدد  رواانيددا  ريمددا  ف    وداهتددا  
فص 4538ترتك دددا للدددواب وارهلدددا ف و  زدددوو  ف دلدددم بدددو العييدددلة والعيددد .) موف وضمدددودف 

65.) 
 دددرا ال  ددد  ليي يدددة ا دددو  املعدردددةف و عطاًددد  احلدددوا  الدددلور اا ددد    ر ددد  «  دددوبل» ف 

علل ددا و سددثا ا باسدداخلا  املالاحددة والامدبددةف و نيددارا للمعدداين ا ددددة الحددوا د الطثيعيددةف ور دد  
ور ددد  الدواانيدددا  عددد  عدددا  العيددد   سددد     رددداب ،ردددان جليدددلة  مدددا  الرتبيدددة واملعدردددة العلميدددة 

 درع   ما خطوا   ىل ااما .
ب جليدل    او  مدة تا  الثية بالعي  ارن اين وبيلرت  علح حت ي  املعدرة بأ   ف و را را

 ايدددام علددحلي دد  ل ل دد ة الرتبيددةف اف بيميدداف كدد  ردددد  ف ي يدددف وا دد  علددح املعدرددةف ر ددب 
كثية معيأة متال  العيو ف ولدلي ا وادل ا اليدلرة علدح حت دي  املعدردةف     سد م   درا الأحددة 
  ايددددرتا  ارن دددداف  ياريددددامف و  ق دددددا وجعلدددد  سددددلثيام   حت ددددي  املعدرددددة رمددددا  رالسدددد ة العيددددل 

لدديعل  ك ايددة العيدد  الثشددل   حت ددي  املعدرددة ورددق مددأ   علمددب «  ددوبل»ا جامداعبف و وهلدد  
 قوام  ارا ا  والامدبة.

 من لا التر اة نتايت ا - 3 – 0 – 1 – 12
نحديددددة احلددددق ارهلددددب للملددددوا بطدادددد  اا دددد  وااسددددا  الشددددعب لل ددددلطة «  ددددوبل»ن ددددخ 

( ومددددد  الطثيعدددددب  ف 411ف ص4584مددددد ف ال ياسددددديةف و دددددو الاعاقدددددل احلدددددد بدددددو ااردددددداد )اجل
يأ دد ا  لدد  علددح رل دد ة الرتبيددة  يدد  العالقددة الو ييددة بددو ال ياسددة والرتبيددة. رمأطلددق الرتبيددة 
 ددو ا امددال بييمدد  وعاداتدد  وتياليددلا وااجاتدد ف ويايا ددا حتييددق   ددلا  ا امددال الواقعيددةف ولدديل 

 امدددال. راحلدداك   دددو الدددرل العمدد  مددد  مأطليددا  ييثيدددةف ولا ييدددق   ددلا  راددد  مدد  خدددار  ا
 الد   لا  الرتبيةف وياياهتا.

 ف يايدددة الرتبيدددة  دددب حتييدددق الأ دددال ل رددددادف مثلمدددا  دددب يايدددة قيدددا  ا امدددال والدددل يعددد  عأ دددا 
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 ف ال ايددددة الددددل مدددد  لدددد تا ييددددو  الأيددددداف والاأدددداو    احليددددون   لددددب     »بيولدددد   «  ددددوبل»
فص 4566ضمددلف «.)لة الددل تاددم  بيددا  احليدداة  و  الوسدديدسددالمة لددخص ارن دداف   اياتدد

96). 
و يرا سيااب   د ريدة املأ عة   الرتبيدة وسدا لو مد    د  املأطليدا  وال ايدا  الدل توجد  
رل  ة الرتبيةف وساي دب  لد  الدكدا  مد  املعدار  الدرل كداف يد دق عيدو  الطلثدة دوف  ف ايدق 

يدل  ريدددة    ة جدوف ديدول الرتبويدة   دد بو ددوت   رل د  او درا مد هلد   ل  دل   و مأ عدةف
 املأ عة  ال     مثاد   ال ل  ة ال ايماتية.

 الحرية نعالقة الررد  الال ة - 4 – 0 – 1 – 12
يددةف ر ددو ي ددور اللولددة ،لددة عحيمددة ال ياسددب نايمددة مثالدددة لأحديادد  املاد«  ددوبل» ف نحددا  

لولدة  دب الاأدو اجلثدار الدرل يثالدال ري دا ل ردداد اديدة الدد ل و   مدال  الادم  ال دددلف رال ليل
  جوردددددد  كدددددد  اارددددددداد الددددددري  تددددددرو  لخ ددددددياهت  و راداهتدددددد   مددددددا   رادهتددددددا.) موف وضمددددددودف 

 (.51-54فص ص 4538
يياددب علددح احلديددة ال دديددةف رال ددلطة  ددب الددل تيدددر «  ددوبل» ف العيددل ا جامدداعب عأددل 

عييلة ديأية تاعار  مال ما تداا ايدام  املعايلا  الليأية واليواعل ااخالقيةف واللولة ت  ق ك 
وخددددددد امف وديأ دددددددا واجدددددددا ضادددددددو  علدددددددح كددددددد  مدددددددواك ف و دددددددو  دددددددا دة كثيعيدددددددة   دددددددل ا الشدددددددعور 

 (.98بالاعا.)كد ف د. فص 
تا لد ادية ال دد   كاعاد  قدانوف اللولدة الدرل ي د د  امللد ف والدلي  وااخدالن مد   دأال 

الشدد يا دلداف مبعيدار املأ عدة وايفارحدة علدح اللولةف وهلا وال ا اق ارلدا  علي مداف واخلد  و 
الددرا ف ومدد  خددال   ددرا ال ددلطة ا سدداثلادية الددل حتدداو   ف تا ددرت ورا  سدداار املأ عددة دخلدد  
 ىل رل دد ة الرتبيددة وكدد  ت ددلب اليدداًموف علددح ال ددلطة الرتبويددة علددح اخدداال  م دداوياهتا ب ريددار 

سدوا   كاند   درا ال دلطة والدلام     ل د  اترا  وااريدار علدح مد   د  حتد   مدهتدا«  وبل»
معلمام     دارة تدبويةف مما  د   ىل ييا  احلدية ع  املمارسدة الرتبويدةف   بد   ف ارن داف   دثب 

 نانيدددددام بطثعدددد    فيدددد  قيادتددددد   ىل  تيدددداف  رعددددا  را دددددلة    بدددديكداا خدددددارجب « » ددددوبل»عأددددل 
 (.18فص 4563بد يي ف «.)

ف ارن دداف سي ددان  ليدد  سددوقام  و دد  تيددو  لل ادديلة قيامددة ردد ل قيمددة لل عدد  ال ا دد    ا كددا
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 دوف احلدية  ورمبا ييوف  را اا د م   كثد ات ار سلثية علح الرتبية ورل  ا ا.
عدددد  العيددددل ا جامدددداعب و، ددددارا الرتبويددددةف رمددددا ا عدددد  العيددددل «  ددددوبل» ددددرا  ددددب ت ددددورا  

 ا جاماعب و، ارا الرتبوية عأل جوف لوا 
وأثرهووا فووي فلسووفة « ون لووو جوو»قوود االجتموواعي عنوود نظريووة الع - 0 – 12
 التربية
ف در  ال ل د ة والعلدو  والطداف اناد   ىل ادز  4831   نيلرتا عا  « جوف لوا»ولل 

ف عددو سدد  امف مث تدددا ال ياسددة اسددثا  4866ااادددارف رددد  ىل  ولأددلاف وعدداد بعددل جنددات  ددورة 
جدددد  احلديددددةف و ددددال العليددددل مدددد  بالا دددداين وارخددددالص   ناددددال  مدددد   « لددددوا» دددد يةف عددددد  
خطابددا  »و« ،را    الرتبيددة« »ميددا    ال  دد  الثشدددل« »احليومددا  امللنيددة»املال ددا  مأ ددا 
 (.458-459ف ص ص4538.) موف وضمودف 4811عا  « لوا»ف تو  «  الا امب

 «جون لو »ة العقد االجتماعي عند نظري - 1 – 0 – 12
عيدل ريد  م دا  «   احليومدة امللنيدة»عب   كاابد  ،را ا   العيل ا جامدا« لوا»و ال 

 اددل  بأدا  قددادة  درا الثورة.)ضمددلف « لدوا»ف و4866ال جواويدة الدل و ددل   ىل ال دلطة عددا  
بلايددة نحديددة احلددق ارهلددب للملددواف والددل تددالخص    ف « لددوا»( وقددل ررددض 98ف ص4558

ف ادددد  و ددددل   ىل ملددددوا  وروبدددددا   ال ددددلطة امللييددددة و ث ددددا ار تد ف مث احنددددلر   ىل ور اددددد »
 نددد    ييددد  تد   ل سدددلطاف علدددح  بأاًددد ف و ف »( ردددد    469فص 4588رسددد ف «.)ع ددددا

ادددددلود سدددددلطة اا  الشددددددعية  ددددداع  معامل ددددداف و  ادددددق اسددددددة  ف تدددددلعب لأ  ددددد ا احلدددددق   
 (.5ف ص4586لواف «.)امل ار

( 41ف 4586ف)لددواف «اليددوة والعأددا» ف   دد  ال ددلطة ال ياسددية  ددو « لددوا»ليددل ر   
و  دا   ليدب ن  د  ال دلطة ال ياسدية زدا الدجددوه  ىل احلدا  الدل كداف علي دا الأدا  بال عدد ف 
و ب احلدية املطلية   ت ي   عماهل  والا د    ممالياهت  و لخا    علح ا ا مدا يدوند  

د علدح  رادة مواريام هل    نطان قدانوف الطثيعدةف دوف مطدالثا   بدالاخلب عد  لدب ف  و ا عامدا
قوانيأ دا الدل خيادال هلدا كد    ف للطثيعدة« »لدوا»( ور   41ف ص4586لخص ،خد.)لدواف 

 ىل  خيدد    اياتدد ف  و  دد ا ف  ي ددب  ن دافف ردداجلميال ما دداووفف م ددايلوفف ولدديل ااددل  ف 
 (.49فص 4586لواف «.) و اديا ف  و مماليات 
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ف و ددو « دوبل»انطلدق مأد    دو ااسدا  ن  د  الدرل« لدوا» ف ااسدا  الدرل انطلدق مأد  
احلالة الطثيعيةف ليأ  اخالدا معد    ت دويدا لل الدة الطثيعيدة ب تدا االدة ادد  داًمدةف و نانيدةف 

اددا  احلديددة وامل دداواة واددق ال دددد   عمدد  مددا يشددا   ددم   كددار ال ددأة « لددوا»وج ددي ف رد، ددا 
طثيعيدة ض وردة باملخداكدف الطثيعيةف ومثادً ا الل  ب مثادو العيد ف ليد  اديدة ال ددد وايوقد  ال

ويدددد  ماددددمونةف ريددددل ياعددددد  ال دددددد ل ددددطوة اتخدددددي ف وقددددل يددددا د ردددددد م ددددل ا  علددددح م ددددا  
اتخدددددي ف وخيدددددن قواعددددل العددددل  وارن ددددا  حتدددد  تدددد    يديددددزة اانانيددددة واددددا الددددرا ف راأشدددد  

 .(95فص 4566ال و ح علح ا ا  احلدية.)ضملف 
يلايدددب ااردددداد   تعاقدددل «  »لدددوا»الاعاقدددل. قدددا  ول ددديانة اديدددة ااردددداد   زدددلوا بدددلام مددد  

يأيلددوف مبياادداا مددا ياماعددوف بدد  مدد  اديددة وايددون  ىل اجلماعددة را ددثب اديددة ال دددد   ا امددال 
مد  لة دعل  خاوع  ل   ال لطة اليانونيدة الياًمدةف دوف  ل اعاثدار ال سديادة  و  رادة م امد

 (18فص 4586لواف «.)قانوف ،خد
و محايددة اديددة ارن دداف مدد  الددا م  والعأدداف وتوسدديال نطاق دداف راحلديددة  ف  ددل  اليددانوف  دد

 ددب  ف ندد م  مدد  جانددا اتخدددي ف و ددب   تعددين       دد  اليددانوفف ولدديل كمددا قيدد  لأددا  ف 
 .(91فص 4586ادية املد   ب  ف ي ع  ما يشا .)لواف 

 مدددوه متثددديالم  ال دددلطة   احليومدددة امللنيدددة ل يلثيدددة الدددل زدددا  ف متثددد  ا« لدددوا»وقدددل سدددل  
كددامالمف وال ددددد ي دددثب تابعدددام ل ددلطة احليومدددة مدددا دا  يعدددين    ر  تيددال  دددم  نطدددان  مدددالا 
احليومدددةف وعليددد  كاعدددة قوانيأ ددداف ولددد  ياي دددد لل ددددد العدددودة  ىل ادياددد  الطثيعيدددة اف  دددرا العيدددل 
ب  بددللف      ا احنلدد  احليومددةف وانددلك   دددوا ا   ددد كددوارر  و نيثددا ف ايأئددر ريددم ي ددث

 .(411-411ف 4586مأ الم مأ ا.)لواف 
ال ددددلطا   ىل  دددالر  تشددددديعية و دددب ال ددددلطة العليددداف وتأ يريددددة وتادددد  « لدددوا»وقدددل ق دددد  

اليددددوتو ارداريددددة واليادددداًيةف وال ددددلطة الاعا ليددددة )تاعا ددددل  مددددا  الددددلو  ااخددددد (ف وال ددددلطااف 
لام بدديرادة الشددعاف ااخ تدداف تابعادداف لل يومددة وعلددح ر سدد ا امللدد  الددرل زددا  ف ييددوف مييدد

 مددددوف «(.) ددددوبل»  يعددددرت  بامللييددددة املطليددددة نحامددددام لل يدددد  )و أددددا خيالددددا عدددد  « لددددوا»و
 (.455-456فص ص 4538وضمودف 

بال  ددد  بددددو اللولدددة واليأي دددة ريددددا    ف رعايدددة الأ ددددو  لي ددد  مدددد  « لددددوا»ليدددل كالدددا 
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بيدددددانوف (ف و  فيددددد  لل ددددداك   ف ي دددددد  84فص 4566اخا ددددداص احلددددداك  املدددددلين )لدددددواف 
(ف واديدددة العييدددلة الليأيدددة واجدددا   عأدددق 53ف ص4566ممارسدددة لدددعاًد ديأيدددة معيأدددة )لدددواف 

  «  دوبل»اللولة وليل هلدا احلدق   الادلخ    ديد  ال ددد وعثادتد ف و دو بدرل  خيالدا عد  
 ت ورا الرل  عطح ري  اللولة اق تيديد اليواعل الليأية وااخالقية.

  زوو اسداثعاد و دت «  لوا»ال كاابام  را اخل وص. قا   ىل الا امبف وو « لوا»ودعا 
 و م دددل   و ي دددودل مددد  اللولدددة ب دددثا ديأددد ... ليأددد  اسددداث  املل دددلي  مددد  ت ددداض ف و تثددداه 
العياًددل الددل تدددلعو  ىل عددل  اادددرتا  املوا يددق والع دددودف و تثدداه اليأي دددة الددل تدددلي  بددالو   امددد  

  ىلالاددا  ف لددوا قددل  سدد     حتويدد  الددلي  (و أددا ن414-411فص 4566 جأب.)لددواف 
 دي  اجاماعب ياأاسا مال الا و   ا جاماعية الل ا ل    انيلرتة   ع لا.

ف رمددا  ددب ات ددار الددل تدكا ددا   «لددوا» ددرا  ددب   دد   ريددار نحديددة العيددل ا جامدداعب عأددل 
 الرتبية ورل  ا ا 

 في فلسفة التربية« لو جون »عند  أثر نظرية العقد االجتماعي - 0 – 0 – 12
ال ياسددددية العليددددل مدددد  ات ددددار   رل دددد ة الرتبيددددةف وبدددددو  بو ددددوت    « لددددوا»تدكدددد  نحديددددة 

 ال ياسية والرتبويةف وتاووه  را ات ار علح اجلوانا الاالية « لوا»كاابا  
 ي ةلب ال باعة الب ريةالنظر  - 1 – 0 – 0 – 12
عدة مد  ال داًدز وامليدو ف ليد  العيد  ي ديطد  ف الطثيعدة الثشددية ميوندة مد   مو « لوا»ر   

علي ا ويوج  قوا اف و ب باقية مال ال دد بعل دخول  العيل ا جاماعب وقل محل ا معد  مد  ادا  
 الطثيعة ااوىل و ب 

يديزة اا الثيا  وايفارحة علدح الدرا ف والدل تولدل مدال ال ددد وتلرعد   ىل ال دعب لدلوا   -4
 بياً .
 ال ال  و قامة العل . املي  ال طدل راال  -1
 .(18فص4566اا الامل  و و  ال اليوانو امليلسة لوجودنا الثشدل.)ضملف  -3

 ف اق ال ددد الطثيعدب ايفارحدة علدح اياتد  وادياد  و مأد  و مالكد ف وزدا  ندزا  « لوا»يد  
  العيوبددةف ودرددال العددلواف عدد  ال ددددف ر ددرا واجددا علددح اللولددةف واددق لدد ف و ددرا ال داًددز وامليدددو 

 خدددرهتا رل ددد ة الرتبيدددة احلليثدددة بعدددو ا عاثدددار وج دددلهتا   الأحديدددة الرتبويدددةف ويدددل  مددد    ددد  
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 مثادو الرتبية احلليثة.
  رل ددد ة الرتبيدددة عأدددلما  قدددد مبثدددل  امل ددداواة بدددو الطثددداًال «  دددوبل»مثددد  « لدددوا»كمدددا   دددد 

ا جامددداعب مدددال  ف  الثشددددية واديا ددداف   ادددا  الطثيعدددة ااوىلف و  احلالدددة الأالدددئة بعدددل العيدددل
 ىل اددد  اليدد  «  ددوبل»ف ر الددة امل دداواة الطثيعيددة  د  عأددل « ددوبل»اخالددا مددال « لددوا»

 ددل اليدد ف بيأمددا ادد  الاأددارل الشددديا بددو ااردددادف واحلددوار بددل  ال ددداه واحلددد ف رارن دداف 
فالددد  العيددد  وي دددعح حندددو م دددل ا ف وم دددل ة اجلميدددال تياادددب  ادددال  ال دددال  « لدددوا»بدددد ل 

و  تعددددددل احلاجددددددة ماسددددددة  ىل ادددددداك   كدددددد  امددددددب قددددددوانو امللييددددددة اخلا ددددددة.)خلي ف  واحلددددددوارف
 .(418-418فص ص 4561

لي ددد  جاضدددةف بددد  اادددال حليددد  العيددد ف وال ددددد   فيددد   ف ييثددد  « لدددوا» ف ال ديدددزة عأدددل 
الشدددخص الدددرل اددداو   خاددداه ،خدددد «  »لدددوا»با دددخ  رددددد ،خدددد مل دددل ا  و خاددداع . قدددا  

 .(13فص 4566لواف «.)     االة اد  مع ل يطدت  زا  ف يعل ن 
  الأحدددة املييانيييددة لعالقددة اارددداد بثعادد  ف ر دد  يرتابطددوف «  ددوبل»مددال « لددوا»ويلايددب 

ل اية واالة  ب احل اإل علح امللييةف وبرل  تثيح الطثيعة الثشدية ضيومة بالطدابال ال دددل و  
 ت ثب جز ام م  الأ ي  العاول للممامال.

ريدة امل داواة بدو كثداًال الثشددف « لوا»لي ا  رل  ة الرتبية    را ا ا  كدت  ف       د ت
واعرتاردد  بددال داًز والعواكددا الطثيعيددة بو دد  ا جددز ام مدد  كثيعددة ارن ددافف وهلددا احلددق   احلمايددة 
والدعاية والا رياف وليل اليا  والالم ف كما كان  الأحددة  لي دا   الع دور الوسدطح بو د  ا 

طيئدة الدل  خدجد  ،د  مد  اجلأدةف  تدا عواكدا ويداًدز كثيعيدة وعلدح الرتبيدة ورل د ا ا سثا اخل
  ف حت ا احل ا  هلا.

 «جوك لوا»نظرية المعر ة عند  - 0 – 0 – 0 – 12
الوج  اتخد للمأ   الامديب مطثيام علدح ارن دافف وتأ دم  « لوا»تعل نحدية املعدرة عأل 

كاابد  « لدوا»ا جاماعبف وتشي   ال  بعاد اف ريدل و دال  ىل ال بعيل مال  ريارا   العيل 
     املعدرددةف وقددا  « يددار ال طديددةاار»ف ررددض ريدد  4851عددا  « ميددا    ال  دد  الثشدددل»

عدد   ددرا ال دداا  « لددوا»مثددادو رطديددة   العيدد ف ليدد  مدد   يدد  حن دد  علددح املعدرددة   جددا  
مددد  م دددلري   ارا دددا  والا مددد ف و نأدددا نددد يت جبميدددال  ريارندددا « مددد  الامدبدددة»بيلمدددة واادددلة 
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رمالاحاأدددا نشددد ل ا  مدددا باالددديا  اخلارجيدددةف و مدددا بعمليدددا  عيولأدددا اللاخليدددةف و دددب الدددل تدددزود 
 .(19فص 4561عيولأا مبواد الا ي .)ب لوف 

 دد  ة بياددا    « لددوا» ددرا املعدرددة بيولدد   و يددرا رددالأ ل عأددل « يوسددا كددد »ويو ددب 
ري ا املعاين واملثادوف و ب نوعاف   دبدة واقعيدة علدح االديا  يأين ري ا لب ف والامدبة تأين 

كددد ف د. فص «.)ت يدد »و دبددة باكأيددة واقعددة علددح  اوالأددا الأ  ددية  ل «  ا ددا »اخلارجيددة 
419.) 

مدا  ف ييدرمها مهدا  ااو  لديل بدو  ريارندا « لوا» ف املثل ي  اللري   راد  نخالمة القولر
وضمدودف  الثاين   و ك  معدرة م املة م  الامدبدة وادل ا) موفورورف و دمما  و دل و دو رطد 

رل د ة الرتبيدة  ريدام جليدلام بدراد  ااريدار ال طديدة « لوا»(. و يرا  عطح 111فص 4538
كدداف ا رددرتا   ف الددر   يعددد   يددال االدديا  «  »رسدد »وجعلدد  الامدبددة  سددا  املعدرددة. قددا  

« لددوا»اردرااف كدداف نحديددة جليددلة و وريددةف  ف  ديثيددة معدرددة  وليددةف واعامدداد املعدرددة الاددا  علددح 
 (.485فص 4588رس ف «.)املاطدرة كان   ليلام جديئام 

ليد  مددا  ددلة  ددرا الامليدل بالعيددل ا جامدداعب عأددل لدوا  وكيددا   ددد عيددلا ا جامدداعب   
يدلرة العيد   دية ارن افف وبامل اواة بو الثشدف والثية ب« لوا»نحدية املعدرة للي    ف اعرتا  

علح  نشا  ال لطة ال ياسيةف و نشا  ا امالف وو ال اليوانو الل تأحم  وحت ا ايون ااردداد 
وادياهت ف جعلا  تلياًيام ييو  بيلرة ال دد علح حت دي  املعدردة مد  الواقدال بواسدطة احلدوا ف ومد  

ملعدردددة  جنددداوام خدددال  الامدبدددةف و دددرا العيددد  فيددد  الو دددون بيلرتددد  علدددح حت دددي  املعدردددةف ويدددل  ا
ا ل  ال دد بالعم  والث   واللراسةف ولي د  وايدام  و  لدداقام تيلمد  كثيدة مد  رجدا  الدلي ف 
 و ال ياسددة للشددعا اف  رددداد الشددعا يدد  قددادري  علددح  جناو ددا وحت دديل اف ومدد   ددرا اجلانددا  

ا عمدد  و ديددا  ليددلام جديئددامف ورا ددام جليددلام ل ل دد ة الرتبيددة احلليثددةف  تدد« لددوا»كاندد   ديثيددة 
ف  و م  م لر علول كما كاف يطدت م  قثد  رجدا  « رالكوف»و   ولي   تركدام كما قا  

 اللي  ،نراا.
 من لا التر اة نتايت ا - 0-0-3 – 12

   درا الأيطددةف ريالمهدا  رسدح ااسدا  الشددعب « لدوا»و«  دوبل» أداا تشداب  كثد  بددو 
بيددة  ن ددانية   مأطلي ددا و  يايا دداف تأطلددق مدد  لل ددلطة ال ياسدديةف و ددرا ي ددالز   ف تيددوف الرت 
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دولة العيل ا جاماعب الل  قام ا ااردادف وت عح  ىل حتييدق يايدا  اللولدة وااردداد و  دلار ما 
 علح اٍل سوا .

رتبيدة  ف  ف جع  العيو     ة بياا ف وررض ااريدار ال طديدة  ر دب ا دا   مدا  رل د ة ال
توجددد  العمددد  الرتبدددول با ددداا تيدددوي  املعدددار  وااريدددارف وااخدددالنف واليدددي    ن دددو  اارددددادف 

 (.81-84فص ص4566بالامدي ف والالرياف والا ريا.)ضملف 
اددو وجدد  العيددو  حنددو نحديددة املعدرددة ردداب الطديددق  مددا  امل يدددي  والرتبددويو للييددا  « لددوا»و

والرتبويددة ل ردداد   قدلراهت  واسدداعلاداهت ف وج دم   وريددد  ف بالعليدل مد  اللراسددا  الأ  دية 
  والعيدد  علددح دوجعدد  الرتبيددة تأطلددق مدد   ددرا ا سدداعلادا  واليددلرا ف وت ددعح  ىل تأميددة اجل دد

 (.395فص4583عثل اللاً ف «.)العي  ال لي    اجل   ال لي »ال سوا ف رميولا  
ف وو ددال مثددل  مأ عددة «لددوا»ة ماياملددة بددد ل  ف يايددة الرتبيددة تأميددة الشخ ددية جبوانث ددا تأميدد

 و تثددداهال ددددد ك ادددل   ددد  مثدددادو رل ددد ة الرتبيدددة لليددد ف لدددرل  دعدددا  ىل حتدددد  العيدددا  اجل دددللف 
كداًق مشوقة   الالريلف والثعل عد  اسداح ار املعلومدا ف و ددورة الرتكيدز علدح الاعلدي  امل دت 

  الأحددددددد  ىل مأطلدددددددق الرتبيدددددددة  خللمددددددة ال ددددددددد وا امددددددالف و دددددددرا امددددددد  ر يددددددة ورل ددددددد ة جليدددددددلة
 (.113-114فص ص 1111ويايا ا.)علبف 

 
 الحرية نعالقة الررد  الال ة -0-0-4 – 12
 ف الو دددال الطثيعدددب لهن ددداف  ددددو  ف ييدددوف اددددام اديدددة تامدددة    كدددار ال ددددأ  « لدددوا» قدددد 

  الطثيعيددة ورددق مشدديئة العيدد  الدددرل ياددال اليددوانو الددل حتمدددب  ددرا احلديددة وت ددوتاف وكدددا   
فص 4566لر عدد   ال  .)ضمددلف دا دددمو وضاسددثا  ف والياددا  علددح امل دداوو الددل قددل ت دد

81). 
ت ددددورام جليددددلام لل ديددددة ولعالقددددة ال دددددد بال ددددلطةف راحلديددددة عأددددلا  ددددب  ف « لددددوا»ليددددل رسدددد  

يا دددد  ال ددددد وردددق ميااددديا  ريددددا اخلددداصف و دددو لليددد  ريثدددا  عليدددلةف عليددد   ف ييدددارف بدددو 
ف 4538ةف وياجددددد  ااخدددددد ف و   دددددرا تيدددددال ادياددددد .) موف وضمدددددودف نااًم دددددا وخيادددددار واادددددل

 (.146ص
 دب اديدة اررادةف ويايدة ال دلطة ال ياسدية ايفارحدة علدح احلديدةف و  ا « لوا» ف احلدية عأل 
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 ددددب اليددددوة الددددل ن دددداطيال  ف ن عدددد   و   ن عدددد  »لل ديددددة جنددددلا ييددددو   « لددددوا» خددددرنا تعديددددا 
ارن دددداف ادددددام   ا كاندددد   رادتدددد  تا ددددلد بشددددب  يدددد    ددددا مددددا يوج أددددا العيدددد ف رددددال ييددددوف 

 (.141ف ص4515كال رتف «.)ريثا 
احلدية ب يادة العي ف و ب ادية  رادةف رييدا ييدوف اددام    د  ال دلطة « لوا» أا الد 

 ددب  ف العيدد  « لددوا»ال ياسددية اجلليددلةف  لدديل اخلاددوه هلددا خ ددارة لل ديددة ال دديددةف  ف ر يددة 
مدد  قثدد  ااردددادف وايأمددا يطيع ددا اارددداد تا يددق اددديا   اف عيددوهل   ياملددح   و ددال اليددوانو

و دددددع   دددددرا اليدددددوانوف واحلديدددددة  دددددب كاعا ددددداف وعالقدددددة ال ددددددد بال دددددلطة   فيددددد   ف تيدددددوف 
 اساثلاديةف و يرا راحلدية  ب     مثادو رل  ة الرتبية.

مداعب  دو مأاداتد    رل د ة الرتبيدة مد  خدال  عيدلا ا جا« لدوا»ورمبا ييوف       دد تدكد  
بال    بو الدلي  واللولدةف عأدلما عدل  ف رعايدة الأ دو  لي د  مد  اخا داص احلداك  املدلينف 
ومطالثا  اللولة باارتا  اديدة العييدلةف وبالا دامبف ريد   ف ت داض    ييد  لدامالمف ليد  كددت 

الرتبيدة    وروبدا   العلمانية والا امبف   تل  احليثة مد  تداريخ  وروبدا يعدل را دام جليدلام ل ل د ة
اسل عيليدة تدأح  عالقدة ال ددد بال دلطة يعدل  جنداوام  وريدام   « لوا»كل اف راالم ع   ف كدت 

  تيييددددلا ل ددددلطة امللدددد ف وتدكيددددزا ال ددددلطة بيددددل «  ددددوبل» كددددارا الاددددارخيبف ر ددددو  الددددا مددددال 
بيدددة تأ ددد  مأددد   ىل اايلثيدددةف و دددو املثدددل  الدددرل   تدددزا  املمارسدددة اللفيداكيدددة   ال ياسدددة و  الرت 

  يامأا  را.
 وأثرها في فلسفة التربية« روسو» نظرية العقد االجتماعي عند - 3 – 12
ف عدداش ك ولادد  يايمددامف وعددد  الاشدددد بيدد  معانيدد ف 4841  جأيددا عددا  « روسددو»ولددل 

« رسالة   العلدو  وال أدوف»ف وتعد   ىل رالس ة املوسوعةف     كاث  4814ق ل باريل عا  
ف 4883عدا  « العيدل ا جامداعب»ف 4891عدا  «     الا داو  بدو الأدا »ف 4815عا  
ولوادق « روسدو».  ادق  كادا 4881عا  « ا عرتارا »ف و4883عا  «  مي   و الرتبية»

  كاابددد  « الثدددورة ال ياسدددية» دددااا  دددورتو « روسدددو»ب دددثا ،راًددد  ال ياسدددية والرتبويدددةف يعدددل 
  ردن دا عدا  « روسدو»ف تدو  « مي   و الرتبيدة»ة   كاا  ف والثورة الرتبوي«العيل ا جاماعب»

4886. 
 نظرية العقد االجتماعي -1 - 3 –12
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ولدل ارن داف اددامف »  يايدة اامهيدة و دب « العيدل ا جامداعب» ف العثارة امل اااية ليادا  
ثدددارة نعثدددد علددددح (. و   دددرا الع44ف 4581)روسدددوف « و دددو   كددد  ميددداف ميثددد  بدددداايال 

ف ارن دداف ولددل ادددامف وزددا  ف ييددوف ادددامف والثانيددة   ف ارن دداف نددادرام مددا   ااوىل   اييياددو
 (.613فص4585ييوف  يرا   احلياة الواقعية.) بو ويلف 

ليددد  كيدددا خ دددد ارن ددداف ادياددد   وكيدددا ي ددداعيل ا  لهجابدددة عددد  ال ددداا  ااو  و دددال 
ا  داف   ادددد   ف ارن دددف بدددوي ريددد4891عدددا  «   ددد  الا ددداو  بدددو الأدددا »كادددا  « روسدددو»

الطثيعددة ااوىل كدداف يعددينف ادددامف وااددلامف مدداعطالمف سددعيلامف بديئددام وكيثددامف   يعددد  الشدددف يعددين 
علدددح اجلمددددال وا لايدددداقف   وجددددود للعالقددددا  اادبيددددة وااخالقيدددة بيأدددد  وبددددو  قداندددد ف ومتددددد علددددح 

ف ويددداعل  العمددد ف ارن ددداف  ددددو  ومالب دددا  ادجددد  مددد  ادددا  الطثيعدددةف ي دددأال  دوا  العمددد 
والزراعددة والاعددلي ف وييددوف ااسددددف وتأشدد  امللييددة العياريددةف ويأدددا  الثشددد  كثددد ممددا ي دددا ليوف 
رياأدداوعوف  مدداالا ال دداًضف ويأشددا الثشددد احلاكميددةف رييددو  رديددق مدد   ددرا ال ددلطة با سددائثار 

را يا دداو  بال دلطةف وي ددخد ا مل ددل ا ف ري ددثب ق د  مدد  الأددا  عثيددلامف وق د   سدديادامف و يدد
خلدددال « روسدددو»اجلميدددال   العثوديدددةف رددداارداد عثيدددل لل دددلطافف وال دددلطاف عثدددل ا واًددد ف ويعدددل 

كيددا ت ددد  ال  دداد والشددد  ىل قلددا ارن دداف « روسددو»ال ددلطاف عمددالم لدددعيامف وبددرل  بددو 
 وما بعل ا(. 3فص 4581وكيا خ د اديا .)روسوف 

كيدا « العيدل ا جامداعب»  كادا   «روسدو» ما كيا ي اعيل ارن اف اديا   ريدل بدوي 
ررددض    با أيددل املددزاع  الددل ت دداخل   ريعددة  سدداعثاد ارن ددافف « روسددو»يددا   لدد ف ريددل بددل  

«  رسدطو»لديعة ااقو ف راليوة   ت أال احلقف ورردض اا د  اابدول لل دلطةف ورردض ميولدة 
  عثيدددلام... والعثيدددل ددام دددوة  دددأع  العثيدددل ااولدددوف وجثدددأ    ددددد ف  أددداا عثيدددلام بالطثيعدددةف رالي

 (.49-44فص ص 4581ال  م   يالهل .)روسوف دة ارردي يلوف ا  ريث
ميولددة  ف الشددعو  باعدد   و و ثدد   و تأاولدد  عدد  اديا ددا مللدد  « روسددو»وكددرل  ررددض 

اف تأدداو  ارن دداف عدد  اديادد  يعددت تأاولدد  عدد   دد ا   ن ددانامف وررددض  ف تيددوف احلدددو  سددثثام 
الرل اساعثل   احلد ف  و الشعا الدرل يلدا علدح  مددا يد  ملدزمو بشدب  للعثوديةف رالعثل 

-48فص ص 4581ل يلمهاف ر ق ا ساعثاد باك ف وكلمة ادق وعثدل ماأاقاااف.)روسدوف 
11.) 
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العيدل » دب  « روسدو»بعل  را الا أيل مدا الدرل زعد  ال دلطة لددعية وعيالنيدة   ف  جابدة 
ةف تددددلارال عدددد  الشددددكا ف وحتمددددب لددددخص كدددد  ف و ددددو لددددي  مدددد   لددديا  الشددددداك«ا جامددداعب

مشدددرتا و موالددد ف يأاددد  كددد  مشدددرتا  ىل لددددكاً  ويا دددل مع ددد ف ومدددال  لددد    يطيدددال    ن  ددد ف 
 (.19ف 4581ويح  ماماعام باحلدية ن   ا الل كان  ل .)روسوف 

ياددال كدد  »الددرل يددأص « العيددل ا جامدداعب»دسدداور  ددرا الشددداكة   « روسددو»ليددل و ددال 
كامدد  كاقادد  حتدد  اامدددة العليددا لددهرادة العامددةف ويعامدد  كدد  عاددو علددح  ندد  وااددل مأددا لخ دد  و 

 (.18-18فص ص 4581روسوف «.)جز    يامز  م  الي 
 ف يثيددال كدد  « روسددو»و يددرا و ددال اارددداد قددوا   واددديا      مدددة اررادة العامددةف والددرتق 

يالف ويي ا ال ددد مزيدلام مد  مشرتا  يال ايوق   ىل الشدكة بيعام لامالم وكامالمف ريا او  اجلم
 ف ن دددوص « روسدددو»اليدددوةف و  زدددوو  ف يثيدددح لدددثعض ااردددداد ايدددون خدددار  الشدددداكةف و كدددل 

العيدددل ضدددلدة بطثيعاددد ف و قددد  تعدددلي  يثطل ددداف انددد    ادددا  انا ددداا ادمدددة العيدددل ا جامددداعبف 
فص 4581 ي دددداعيل ال دددددد ايوقدددد  ااوىلف واديادددد  الطثيعيددددةف ل يددددلا احلديددددة الاعاقلية.)روسددددوف

18.) 
 ف « روسددو» ف العددودة عدد  العيددل   اددا  انا اكدد  خدد   ددمانة لل ددددف راددالم عدد  الددرتاق 

 يئددة ال دديادة   فيأ ددا  بددلام  ف تلاددز   دداا ي  ددا بشددب  خيددالا العيددلف و  فيدد   ف ي ددا   ىل 
رددادف  ل عاو ري ا دوف  ف ي ا   لي ا كل اف و  في   ف ييوف هلا م دا  مادادة مل دا  اا

 ف سدلطة ك درا   « روسدو»لي  ما الاام   ف تيوف  يئة ال ديادة  درا املوا د ا   و جابد  
حتادددا   ىل  دددام ف ليددد  اامدددد  الدددا لدددل  الدعايدددا  و اارددددادف ريددد  رددددد لددد   رادة خا دددة قدددل 
تيدددوف مادددادة  و يددد  مما لدددة لدددهرادة العامدددةف و   دددرا احلالدددة يامادددال ال ددددد  يدددون املدددواك  دوف 

لييددا  بواجثدددا  الدعيددة و دددرا جدددور  ف رشددا  د   ىل اتيدددار اهليئدددة ال ياسددية باليامددد ف والعدددال  ا
 ددو   ف مدد  يدددرض  ف يطيددال اررادة العامددةف تديمدد   يئددة ال دديادة علددح الطاعددةف « روسددو»بددد ل 

و دددرا   يعدددت     ف يددددي  علدددح  ف ييدددوف اددددامف كددداملديض الدددرل زددد  علدددح تأددداو  الدددلوا  اددد  
اعاد   ف امللدد    اددق لدد   ف ي ددد  علددح « روسددو» يأيدد  العددلو  ل،خدددي ف مددال  ف يشد ح و 

 (.34-15فص ص 4581رعاياا قيودام   ن ال هلا.)روسوف 
و يدددرا خي دددد ال ددددد ادياددد  الطثيعيدددةف وادددق و دددال اليدددل  و ا سدددايال ف ليأددد  يح دددد باحلديدددة 
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بالعيدددلف ليددد  مدددا  دددب اررادة  امللنيدددةف وادددق ملييدددة  يدددال مدددا يياأيددد ف وي دددثب ااردددداد ما ددداوي 
العامددة  ومددا ال دددن بيأ ددا وبددو  رادة اجلميدددال  و اليدد   ومددا  ددب خ دداًص اررادة العامددة  ليدددل 

اررادة العامة  دب  دو  »بيول  « ا قا اد ال ياسب»كااب  اررادة العامة    « روسو» و ب 
اليددد ف وسدددعادة كددد   الشدددعاف واملعددد  عددد  م ددداحل  و رادتددد ف تعمددد  علدددح ايفارحدددة علدددح سدددعادة

عالقدددا   بثعاددد  ف و   ة  دا  اللولدددد   عادددد  الشدددداًال ليددددوانوف ت ددددلر اليددددددددز ف و دددب م دددددج
-Rousseau, J.J. 1952,p.p 68) «.ا ف ومدا  دو كدا دعالقدا    داف  تدا دسداور مدا  دو  دد

69). 
العامددة املشددرتكة  ف اررادة العامددة االددا عدد   رادة اجلميددالف ر ددب   تلا دد      ىل امل ددل ة 

تعددد ف وقدددل ادددلد  ورمبدددا  بدددو  بأدددا  الشدددعاف بيأمدددا  رادة اجلميدددال قدددل تعددد  عددد  اررادة العامدددة 
خ دداًص اررادة العامددة  تددا يدد  قابلددة للا ددد  والامثيدد فرال  اددل فثدد  اررادة العامددة «روسددو»

دددة ر دددب  مددد و دددب امدددة  و  فا عو  فيددد  نيل دددا  ىل رددددد  و  موعدددة  رددددادف و دددب   تيثددد  الامًز
و ب مطليدة هلدا كامد  داًمدامف وقدل تاعدد  للخدلاهف م داأ ةمع ومة عد  اخلطد  مدال  تدا لي د  

 (.18-35ف ص ص4581ال لطاف علح  عااً افوبالااث ر ب ميلسة.)روسوف
احلديدة وامل داواةف »واررادة العامة تعد  عد  ن  د ا بداليوانو الدل تدمدب لا ييدق يد دو مهدا  

دلة داًمامف ونيوف  ادارام عأل كاعاأدا لليدوانوف رديف  درا اليدوانو سدمال   رادتأداف واليوانو عا
وارن دددداف احلددددد   خياددددال رن دددداف ،خدددددف و  فيأدددد  اخلاددددوه    لليددددانوف واددددلاف وكدددد  قددددانوف 

روسدددوف «.)يياادددب مواريدددة الشدددعا عليددد ف والشدددعا اخلا دددال لليدددوانو زدددا  ف ييدددوف وا دددع ا
 (.98-99فص ص 4581

 ىل احليومددددة باأ يدددر اليددددوانوف و ددددب  يئددددة وسددديطة بددددو الدعايددددا و يئددددة « روسددددو»ل وقدددل ع دددد
العيدل »ر دالم   تايدة « روسو»ال يادةف و رادة احليومة  رادة خا ة هليئة ال يادةف وقل و ال 

  اللي  امللينف انايل ري  اللياندة امل دي يةف ورردض  ف تيدوف ديد  دولاد ف وو دال « ا جاماعب
اليددادرةف العاقلددةف ايف ددأةف الداوقددةف  ارلو يددة لا مدد  عياًددل ب دديطة قوام ددا  وجددود ديأاميييددام يادد

ووجدددددددود احليددددددداة ااخدددددددد ف ونعدددددددي  ااخيدددددددار وعيدددددددا  االددددددددارف وقلسدددددددية العيدددددددل ا جامددددددداعب 
 (.461-461فص ص 4581واليوانو.)روسوف 

 «روسو»ي فلسفة التربية عند أثر نظرية العقد االجتماعي ف -0 - 3 – 12
«  دوبل»ب ل  ة الرتبية ت   ام  كثد و واام م  « روسو»ح ت    ال يد ال ياسب عأل يامل
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 ميد   و »كاابيد   « روسدو»د   ف الرتبية سياسة وال ياسة تدبيدةف ريدل نشدد دف ردوسو ي«وادل»و
  عا  واالف وكداف يعمد  علدح اليادابو   الوقد  ن  د ف وقدل « العيل ا جاماعب»و« الرتبية

 ف كدد  لددب  يدددتثم جددرريام بال ياسددةف و ف الشددعو  علددح املددل  الثعيددل  ددب »اراتدد   كددد   اعرت 
 (.545ف ص4566روسوف «.)ما ت أع  مأ ا ايوماهتا

«  ميددد »  ددد   ريدددار العيدددل ا جامددداعب   اجلدددز  اخلدددامل مددد  كادددا  « روسدددو»وقدددل و دددال 
سدددييوف «  ميددد »لييدددو  لأدددا   نددد  سددد    ميددد  تدبيدددة سياسدددية علدددح  ريدددار العيدددل ا جامددداعبف و

مواكأام     ورية العيل ا جاماعب. ومتشيام مال خطة الث د  سديعمل الثااد   ىل ارلدارة  ىل 
   رل  ة الرتبية   اجلوانا الاالية « روسو»ات ار الل تدك ا 

 النظري ةلب ال باعة الب رية -0-1 - 3 – 12
ية والرتبويدددة  مه ددا  قددددارا  ف ر يدددة جليددلة للطثيعددة الثشددددية   كااباتدد  ال ياسدد« روسددو»كدددت 

كددد  لدددب  يادددع  خدددالق «  »روسددو»الطثيعددة الثشددددية خددد ة وا امدددال  ددو الدددرل ي  دددل ا. قدددا  
 (.18فص 4598روسوف «.)ال ايا ا  ف وك  لب  ي  ل بو يلل ارن اف

رارن اف خ  او خدوج  م  يلل الطثيعةف وكثيعا  رطدد  علدح عواكدا خد ةف اف ار 
( وقدل جدا   نحديدة العيدل ا جامداعب عأدلا 68ف 4566علح  دورت .)ضملف  أال ارن اف 

لااكددل خ يددة ارن ددافف ويايددة العيددل ا جامدداعب الياددا  علددح الشددد وال  ددادف و ددثم الطثيعددة 
الثشدددية بدداليوانو الددل تاددع ا اررادة العامددةف و عدد  ال دددد يا ددد  مبددا يعددود بدداخل  عليدد  وعلددح 

  امع .
« روسددو»و ددو  قدددار « لددوا»و«  ددوبل» الطثيعددة الثشدددية يشددث  مددا ورد عأددل واا ددد الثدداين  

امل دداواة بددو الطثدداًال الثشدددية   احلالددة الطثيعيددةف وقددل  قددد العيددل ا جامدداعب االددة امل دداواة بددو 
 اارداد املأاوي  حت  محلة العيل ا جاماعب.

ف رارن داف   امدد    داخلدد   مدا اا ددد الثالد  ر ددو االدة احليدداد ااخالقددب للطثيعدة الثشدددية
ف و  ي يددد با نايددا  واا  ف  ددرا بطثعدد ف ليدد  الرتبيددة  ددب « ددوبل»ميددو م لددديدة كمددا ت ددور 

 الل تيودا  ما لا كيل كثيعا  اخل ةف  و  ىل  ر ادا و را ما ا   ل .
امد ف واا د الدابدال  دو  ف الطثيعدة الثشددية حتمد    داخل دا بدرور تيامل داف  ل خا دية الاي

اللددري  نحدددا نحدددة « لددوا»و«  ددوبل»واليددلرة علددح  دداوو مددا تيوندد ف و ددو بددرل  خيالددا عدد  
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 نحدة جللية.« روسو»مييانييية  ىل الطثيعة الثشدية بيأما نحد  لي ا 
 ف ارن دداف لليد  عاك ددة الد ردة والشدد يةف والأ دور مدد  « روسدو» مدا اا دد اخلددامل ر دو  قدددار 
« لدددوا»ا  عأددلا  ال ددة عدد  العدددل  وارا ددافف ويديددزة اددا الثيددداا ف ولليدد  ميدد  رطدددل  ىل 

ر دب لي د   داًدة مامدددة  عد  ارن داف  نانيدام يأحدد بعدو الشد  واليلدق والديثدةف بد  « وبل»و
 (.63-6فص ص 4566ة ا أة م املة.)ضملف  ب يديزة رطدي

 نظرية المعر ة -0-0 - 3 – 12
  جواندداف «  ددوبل»و« لددوا»املعدرددة عأددل عدد  نحديددة « روسددو»االددا نحديددة املعدرددة عأددل 

بدددو  دراا ارن ددداف و  واًددد ف رارن ددداف « روسدددو»وتلايدددب مع دددا   جواندددا  خدددد ف ريدددل ربدددم 
ي د   عليد   دراا اامدور الدل تامالدح مدال   واًد ف والدرل   رياًدا و   داو  لليد  سديايثل 

مليدددة الددداعل  ور    ف  ف ن خددر اجلاندددا الوجددلاين   ع« روسدددو»مشددية اردرااف لدددرل  كالددا 
ف ص 4581تأمية الشخ ية   تيا د علح املعلوما  ب  تشدم  املشداعد والوجدلاف.)اجلثارف 

 (.113-111ص
بييمددة اخلدد ة املثالدددة والدداعل  بدداحلوا    ال ددأوا  ااوىل مدد  تدبيددة الط دد  « روسددو»وا ددا  

 قدددل  مددد  عيلأدددا و ف  ف  ا اسدددأا «  »روسدددو»وقلدد  مددد   مهيدددة اليادددا وااريدددار ا دددددة. قدددا  
 مهيدة اسداخلا  االديا    الرتبيدة « روسدو»ف و كدل «لليأا  ااسيل قث   ف ييدوف لدليأا  ريدار

«  روسددددو»  مدالدددة الرتبيددددة ال ددددلثية الددددل متادددل  ىل سدددد  الثانيددددة عشدددددة مددد  عمددددد الط دددد ف قددددا  
ن ددددأال يدددد  دة  الثد دددد االدددديا ف االدددديا ف ولدددد   كدددددر مبددددا ريدددد  الي ايددددة... رثرتبياأددددا الياًمددددة علددددح

اعلمدوا  ند  يأدا    سداعة عمد  مد  العلد  »( وقدا   يادام  345فص 4598)روسوف   د اري .
 (.316فص 4598روسوف «.) كثد مما يأا  م   ياات يلو  تارام ب سدا

مددد   مهيدددة احلدددوا    املعدردددةف و كدددل  مهيدددة «  دددوبل»و« لدددوا»مدددال « روسدددو»وبدددرل  ات دددق 
عدرددة وبددر  اجل ددل للو ددو   لي ددا بأ  دد  بددل م مدد  تليددب املعدرددة مشدداركة الالميددر   اكاشددا  امل

اف اليادا    امد     ال  داد «  ميد »جا زة مد  ا امدال لدرل  كالدا بيبعداد اليادا  عد  
 (.461ف ص4598روسوف «.)املطالعة ،رة الولودية«  »روسو»م  ا امال. قا  
و  الأادد  الددرل و دد   ليدد  املدداعل   مهيددة الاددلر    الدداعل  ومداعدداة م ددا« روسددو»وقددل  بدددو 

عأل تيلفأا املعار  ل   و مطالثا  باملعدردةف و و دح بد ف   ن دد  املعدردة علدح املداعل  رد دام بد  
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 (.111فص 4581تيل  املعدرة ب سلو  مشون ومأاسا مليو  ااك ا .)اجلثارف 
ة    ددددددرا  ىل املعدرددددددة وكي يددددددة حت دددددديل ا   ت يدددددد  رل دددددد ة الرتبيدددددد« روسددددددو» سدددددد م  نحدددددددة 

« روسدددو»اخل دددوصف ورا ددد   بدددوا  الرتبيدددة احلليثدددة  مدددا  ال السددد ة واملددددبو للولدددو   ىل عدددا  
الدااف عا  ال يد احلدف واملعدرة الأا ة ع  الامدبةف ورعالية املاعل  ونشاك ف املعدرة الل  عد  

ة   الرتبيدددة ليدددا  دددااا الثدددورة اليوبدنيييددد« روسدددو»الالميدددر ضدددور العمليدددة الرتبويدددة راسدددا ق 
 ل ل  ا  الرتبوية اجلليلة.

 من لا التر اة نتايت ا -0-3 - 3 – 12
 ف مأطلددق الرتبيددة ويايا ددا  ددب الطثيعددةف ومثددل   تثدداه الطثيعددة مدد    دد  املثددادو « روسددو»ر   

الرتبيددة ورل دد ا ا مدد  « روسددو»الددل زددا علددح الرتبيددة  ف تأطلددق مأ دداف وبيتثدداه الطثيعددة خلددص 
ا مأ دا سدلطة رجدا  الدلي ف وسدلطاف الدد ل ال داًلف وسدلطة املعلد  اليادمدة سلطا    ا دد هلد

 احدددوا الطثيعدددة واتثعدددوا الطديدددق الدددل تدا دددا ليددد ف و ف «  »روسدددو»مددد  الع دددد الوسددديم. قدددا  
ادكددددددددا  الطثيعدددددددددة ااوىل م ددددددددداييمة و ف الطثيعدددددددددة جعلددددددددد  كددددددددد  لدددددددددب  علدددددددددح  ا ددددددددد  مدددددددددا 

 (.433و 441فص ص 4598روسوف «.)ييوف
ق الرتبية م  كثيعة ارن اف مبا حتملد  مد  يداًدز وقدلرا  واسداعلادا  وقدوانو زا  ف تأطل

بيولوجيددةف و ددب بأ  دد ا لدد  ت ددثب  ن ددانام مددلنيام   دولددة العيددل ا جامدداعبف بدد   بددل هلددا مدد  
الرتبية لا دثب  ن دانام اجاماعيدام  دو ال ايدة الأ اًيدة للرتبيدةف  كاند  ال ديدزة كاريدة   ادا  الطثيعدة 

ف ليأ دددا مشدددثو ة   احلالدددة ا جاماعيدددةف وزدددا تأحدددي  ال ديدددزة   تدددلم  اف والاأحدددي   دددو ااوىل
 (.431فص4558ياية الرتبية و و   عا م  الالم .)ضملف 

ميرتاددا  حلمايددة الطثيعددة   ال ددأو ااوىلف و ددب الرتبيددة ال ددلثية الددل « روسددو»ليددل و ددال 
قلراهتاف وارت  الزم  اليا  للأاد  وبدرل  امدب  ييو  ري ا عي  املد   ماية الطثيعةف ويدقا

الطثيعدددة مدددد  لدددطط ا اخلدددداص وماطلثاهتددددا املثيددددةف وامي ددددا مدددد  خطدددد ،را  ا امددددال واودواجيادددد  
 (.88فص 4555ااخالقية.)اجليولبف 

 ف ياية الرتبية تدبية الطثيعة الثشددية تدبيدة كاملدةف وحتديد دا مد   يمأدة ال دلطةف و يمأدة اترا  
ًلةف واخايددار اللولددة لدديل اخايددارام مأاريددام للطثيعددةف اررادة العامددة  ددب الطثيعيددة وقددل وجددل  ال ددا

الت احليدداة دمدد  جليددلف  ددب الطثيعددة امل ددرتدةف والرتبيددة سياسددية   مأطلي ددا ويايا دداف و ددب   دد
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ومعدد  ن  دد   ددو رن دداف مددال اتخدددي ف ال ياسدديةف ولدديل ب دد    ددالت احليدداة ال ياسددية يا ددا  ا
 (.61فص 4561ا .)تولارف بالر

  جع  الطثيعدة الثشددية مأطلدق الرتبيدة ويايا داف « لوا»و«  وبل»يلايب مال « روسو» ف 
و  جع  املأ عة  ال     املثادو الرتبوية ل ل د ا  اجلليدلةف و دو بدرل  اسداثق ال ايمداتيو   

 كدت ريدة املأ عة كموج  للرتبية ول  لا  الرتبوية.
 الحرية نعالقة الررد  الال ة - 0-4 - 3 – 12

ب ند  ريل دو  احلديدةف ريدل جعدد  احلديدة ايدام كثيعيدامف ومادامد  ايدام كثيعيددام « روسدو»عدد  
رل ا ال لثة علح احلق الاشدديعبف ر دب بلي يدةف  داحلة جلميدال ااومأدة وااميأدةف وجلميدال الأدا ف 

 (.435ف ص4581ر ب ولل  مال ارن اف وموجودة    م  ك  ردد.)يدوتيزفف 
 ف احلديدة   «  روسدو» سا  املثادو الل توج  رل  ة الرتبية. قدا  « روسو» ف احلدية عأل 

ال دددددلطاف  دددددب اخلددددد  ااو ... وليطثدددددق علدددددح الط ولدددددة لددددد    ف  يدددددال قواعدددددل الرتبيدددددة ت دددددلر 
 (.448ف ص4598عأ .)روسوف 

ل ديادة العيد ف   ال ياسدة و  الرتبيدة علدح ادل سدوا   دب تيدديل « روسو» ف احلدية عأل 
علح ال ديزةف واا دوا ف وال دلطة اخلارجيدةف و دب م  دلة   ادلود اليدلرة والديثدةف رالدجد  احلدد 

عددد  « روسددو»  يديددل    مددا ي دداطيال رعلدد ف و  ال ياسددة   يديددل    مددا تثي دد  اليددوانو. اف 
 (.99ص ف4581كاعة ارن اف ملا ي د   علح ن    م  قوانو(.)روسوف »احلدية ب تا 

 ف  ال ة اليوانو عثودية للشد وا   و ل دلطة يد  عاقلدة مد  خدار  الدرا ف و درا اليدوانو 
 ف اليدوانو اابليدة للطثيعدة موجدودة وهلدا ال ددلارة «  »روسددو» دب  دو  الطثيعدة اخلالدل. قدا  

علددددددددح اليددددددددوانو الو ددددددددعية لل يمددددددددا ف خط ددددددددا العيدددددددد  والاددددددددم     عماقدددددددد  والا دددددددددر يعددددددددت 
 (.654ف ص4598وسوف ر «.) كاعا ا

 ف الاما دد  وا ددب بددو احلديددة ال ياسددية واحلديددة   الرتبيددةف وعالقددة ال دددد بال ددلطة ال ياسددية 
والرتبويددددة ماشددددا ةف ردددداررادة العامددددة  ددددب  ددددو  العيدددد ف واليددددوانو  ددددأعا ا العيددددو ف والا دددددر 

  عالقا ددددا  كاعا دددداف ر ددددب   تحلدددد ف وكددددرل  املددددد  يشددددث    عالقادددد  بالط دددد  اررادة العامددددة
و وامدددا  ددو  العيدد ف زددا  ف ز ددل  بددااردادف  ندد   ددو  العيدد  وزددا  ف ز ددل   تعليماتدد 

املطلقف رال ي ب  للاوس ف و  هتزا اا وا  والأزوا ف  ن  العي ف وادية الط   موجودة   كاعاد  
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 (.433ف ص4558ريم.)ضملف 
ريدددا قدددا ا  عليددلة رمددأ   مدد   وقدددومدد  قثدد  العليددل مدد  امل يدددي ف « روسددو»ليددل انايددل 

ر    ند  قادح علددح احلديدة ال دديدة قاددا  تامدام جبعلد  اارددداد  را  تاً دة   رلد  اررادة العامددةف 
مثلمدددا جعددد  الط ددد   لعوبدددة   يدددل املدددد  ادكددد  كي مدددا يشدددا ف    ز دددل املدددد  قدددانوف الاددددورةف 

 ابدام بدو ايدون ال ددد يد  ماأاقض ياأيد  جيئدة و « روسو»و و  العي ف ومأ   م  ر    ف 
 ف ا حتدددداد العددددا  »اليابلددددة لهل ددددا ف وبددددو اللولددددة كييدددداف يعدددد  عدددد   رادة ااردددددادف ر ددددو ييددددو   

 ف مد  يددرض »ليأد   يادام ييدو   «. للمماعة سيأ     ا  وده   ال م   لمام مواك  واادل
ليدو  ااو  يعد  عد   ف ا« Voganروجداف »ف وقل ر   «كاعة اررادة العامة   ا علح الطاعة

 (.683ف ص4584سثاي ف «.) اعية ما لية»والثاين ع  « رددية ما لية»
 خطددد خ دد  لل ديددة ال دديددةف اف « روسددو» ف «  P. Constanبأيددامو كون ددااف »ور   

 ديل ال دد م  اديا  علح  يلل ومالً  املواكأو  ديدلام اييييدام اند  لد  ييدوف مبيدلروا املطالثدة 
كاف  كثدد  ددااة ايأمدا سدور العثوديدةف ليأد    تيد  لليد  اجلدد ة لدلعوهتا «  وبل»ف  اف و 

 (.311فص 4561باحلدية.)بدليوف 
يا دلد    ف اخلادوه للأحدا  « روسدو»واحلييية  ف اامد معيل لي  الثاا  يدد   ف ريدد 

ة  دب عالقدة ا جاماعب  و   جدو دا تيدديل ل ديادة العيد   لي حتديدديف وعالقدة ال ددد باللولد
العيدد  بالعيدد ف وال ددلطة الددل متارسدد ا اللولددة علددح ال ددددف متا دد  ال ددلطة الددل فارسدد ا ارن ددداف 
العاقدد  علددح  اتدد  ليددثب  ددات لدد وات ف ومتا ددد  ال ددلطة الددل فارسدد ا املددد  علددح الط دد ف  دددرا 

 الط دد  واملددد     ال ددلطة العاقلددة   تأددا     احلديددة   ا امددالف و  ايدداة اارددداد. والعالقددة بددو
ف ريمددا «العيددل ا جامدداعب»لددثي ة جددلام بالعالقددة بددو ال دددد واللولددة   كاددا  «  ميدد »كاددا  

 ف  رادة ال دد تألم  انلماجام معأويام ا  تاطابق مال اررادة العامةف رأ ل الالمير تاوسدال اد  
دد بطاعدددة اررادة تع دددل مددد  ال ددد« العيدددل ا جامددداعب»تاطدددابق مدددال ن دددل املدددد ف وكمدددا يوجدددل   

علدح «  ميد »ار دددد    جثددالعامةف و  ا اررادة علح الطاعةف كرل  ليل   عي  املد   ل ت
 (.185ف ص4515 اهتا.)كال رتف  ةد ف يرع  لادورا  الثيئة ال يزيييةف ولادورا  كثيعا

تدبيادددد ف   نحديادددد  ال ياسددددية بددددا  حتديددددد ارن دددداف  خالقيددددام وديأيددددام   « روسددددو»ليددددل ردددداب 
ردددااخالن  دددب نادددا  الرتبيدددة ومادددموتا اليواعدددل ااخالقيدددة الدددل امل دددا اجلدددأل الثشددددل ويا دددق 
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علي اف و ب م   جناو ال ياسة والرتبية وتدمب  ىل خ  ال دد وا امالف وكرل  الدلي  رلديل ديد  
الليأيدة  امل دي ية وقدا  ب دبلا داف رددرض احلددو « روسدو»اا   و اادياف الو عيةف ليدل انايدل 

ًية حنو ااديافف وضابداة ار والطاً يةف والاع اف واخلدارة الل الا ي  باللي ف والأحدية ا نايا
مددا ييثلدد  »تثدداه ديدد  معددوف وسدديطدة رجددا  الددلي  علددح اجلمددا   واسددا الهل  هلدداف و  يثددق      

 (.64فص 4555اجليولبف «.)الوجلافف وما   يدرا  العي 
الدلي  الطثيعدب  دو املوجد  ل ل د ة الرتبيدةف ديأدام  جندزا العيد ف وقدل  سد    «روسو»ليل جع  

 ددرا الددلي     ددياية الوجددلاف ااورو  احلددلي فو  ا جدداو لأددا  ف ن دد     خاددا  الث دد  مددا ا 
  الوق  الدا    خا ة      العوملة الدل ع د   باحلدلود  ا جاماعببيب م  نحدية العيل 

ح اددددل سددددوا  و اجلددددوا   ددددو املثددددادو ااساسددددية الددددل كداا ددددا تلدددد  ال ياسددددية و ال يديددددة علدددد
 و  مه ا  ف الشعا  و م لر ال لطة.الأحديا  

و ف العي   و احلي     مور اياتأدا ال ياسدية و الرتبويدة فو ف احلديدة   دب الوسديلة و ال ايدة 
اد حل دد  احلددا واهلددل  فقددل يددرر الدمدداد   العيددوف ب ددثا ات ددار ال ددلثية للعوملددة ليدد   ددرا الدمدد

لددديل مددد  الأدددوه الدددرل ي يدددل الشدددعو  اليدددلرة علدددح ارب دددار وسددداثيح قدددادرة علدددح ال ددد  ورا  
 م احل ا   ال ياسة و الرتبية علح ال وا .

 
 نتائج البحث - 11

   خاا  الث   في   ف نركد الأااً  الاالية 
لدواف روسدو(   أاا ردون بو نحدية العيل ا جاماعب عأل ال الس ة ) دوبلف -1 - 11
بدددل و دددال ال دددلطة بيدددل اددداك  مطلدددقف ولدددوا و دددع ا بيدددل احليومدددة امللنيدددة الدددل حتيددد   ر دددو

مبوجدا اليدوانو. ليد  ال ددد   اددق لد  العدودة عد  العيدل    باددلم  اللولدةف  مدا روسدو رو ددال 
 العيدل   ا ال لطة   عيلا ا جاماعبف بيل اررادة العامةف و عطدح ال ددد احلدق   الدجدوه عد 

 انا ي  اديا  الاعاقلية.
 رسدددددد  نحديددددددة العيددددددل ا جامدددددداعب ااسددددددا  الشددددددعب لل ددددددلطة ال ياسدددددديةف     -0 - 11

 و ع  ال لطة بيل الشعاف وجعل   ل  ال لطة محاية اارداد وايوق   وملييا  .
را  نحدية العيل ا جامداعب  دورة جليدلة لهن داف وللطثيعدة الثشدديةف ومدال  -3 - 11
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  ت ور   للطثيعة الثشدية ر ب علاًية  نانية « لوا»و« روسو»و«  وبل»وجود ردون بو 
ف ليد  «روسدو»ف وكيثدة وخد ة عأدل «لدوا»ف عاقلة تث   ع  م ل ا ا عأدل « وبل»عأل 

اجلميدال ات يددوا علدح امل دداواة بدو الطثدداًال الثشدديةف واماالك ددا يداًدز كثيعيددة وقدلرا  زددا علددح 
 الرتبية  ف ت خر ا باحل ثاف.

يددد   نحديدددة العيدددل ا جامددداعب الا دددور ادددو  نحديدددة املعدردددةف و كدددل   مهيدددة   -4 - 11
ك اية ارن اف وقلرت  علدح حت دي  املعدردة و جناو داف مثد  ك اياد  علدح  نشدا  ا امدال وال دلطة 
ال ياسدددديةف وات ددددق ال السدددد ة علددددح  مهيددددة احلددددوا  والامدبددددة   حت ددددي  املعدرددددةف وك ايددددة العيدددد  

 ونيل ا  ىل اتخدي . الثشدل علح  بلاع ا
ولعدد   بدددو ات ددار   رل دد ة الرتبيددة احلليثددة  ددو احلديددة   ال ياسددة والرتبيددة علددح  -5 - 11

ال سوا ف ريل حتول  احلدية  ىل  ل  وياية ل ل د ة الرتبيدة احلليثدةف و سد م  نحديدة العيدل 
القيددام وديأيددام... ا جامدداعب   حتديددد عيدد  ارن دداف و ددم ا ووجلاندد ف  ل حتديدددا سياسدديام و خ

 اخلف ورا   ورة جليلة لعالقة ارن اف بال لطة.
ي   نحدية العيل ا جاماعب رل  ة الرتبية    ا  مأطلق الرتبية و  دلار ا  -6 - 11

ويايا ددا اددو جعلدد  ا امددالف والطثيعددةف مأطلددق الرتبيددةف وجعلدد  حتييددق الأ ددال لل دددد وا امددال 
 الااث يو ب  را الأااً  ياية الرتبية و لر ا.واجللو  

 
 جاف جاا روسو جوف لوا توما   وبل 

الأحدة  ىل الطثيعة 
 الثشدية

 بدددال طدة لددديدة الطثيعددة الثشددددية
ادددا   ددداه و قادددا     والثشددد

 داً  وارن اف  ناين بطثع .

ري ددددددددا ميدددددددد   الطثيعددددددددة الثشدددددددددية
رطددددددددددددل رادددددددددددال  ال دددددددددددال  و 

ادا الثيدا   يديدزة العل  وري دا
ح الرا  وارن داف وايفارحة عل

 عاق .

بدددال طدة  خددد ة الطثيعدددة الثشددددية
ال  دددداد   ميانيددددة ليأ ددددا حتمدددد 

 ال الت تثعا للرتبية.  و

 نحدية املعدرة

املعدرددددة ناددددا  الامدبددددة واحلددددوا  
 والعي .

تددددددددددد يت املعدردددددددددددة مددددددددددد  الامدبدددددددددددة 
واحلددددوا   ددددب امل ددددلر الوايددددل 
للمعدرددددددددة.   وجددددددددود ل ريددددددددار 

 ال طدية.

را   أدددددداا يداًددددددز وقددددددو  وقددددددل
رطديدددددددددددددددة ليأ دددددددددددددددا حتادددددددددددددددا   ىل 
الامدبددددددة و احلددددددوا  مدددددد   جدددددد  

 حت ي  املعدرة.
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 مأطلق 
 الرتبية ويايا 

مأطلدددددددددق الرتبيدددددددددة  دددددددددو ا امدددددددددال 
 ويايا ا بأا ا و تطويدا.

 
 

ا امددال و يايا ددا ايفارحددة عليدد  
وتطددويدا و رسدددا   سددل ا امدددال 

 امللين.

حتملدد  مدد   الطثيعددة الثشدددية ومددا
 قددددددددددو  وقابليددددددددددا  و ددددددددددو م  ىل
   يل الطثيعة ا جاماعية.

احلدية وعالقة 
 ال دد بال لطة

  وجدددددددددددددود لل ديدددددددددددددة ال دديدددددددددددددة 
رددددددددداجلميال خيادددددددددعوف لل ددددددددددلطة 

 املطلية لل اك .

احلديدددددة  سدددددا  و يايدددددة الأحدددددا  
ال ياسدددب اليددداً  علدددح الاعاقدددل 
بددددددو اارددددددداد للم ارحددددددة علددددددح 

 دية.احلياة و الثدوة واحل

احلدية  ب ياية ووسيلة تا يدق 
العي  علح ال ديزة و ب ب يادة 

 .مثدة العيل ا جاماعب

 
 المراجع

 المراجع العربية والمترجمة
  اليدا دةف م دد4ق فق ة الرلارة الحدي ة(  4538 موف  محل وضمود وكب جنيدا ) -

 مطثعة جلأة الا ليا والرت ة والأشد.
 لثأددافف4ق ف    جدور  كدابيشدبف18تداري  الرلاددرة القدرك (  4563بد ييد ف  ميد  ) -
 دار الطليعة.  ب و 
ض دددددو ف ف    عثدددددل اليدددددد  أر دددددي مقددددداالن  دددددي الحريدددددة(  4561ب لدددددوف الدددددعيا ) -
 .دمشق  ووارة الثيارة سوريةف4ق

 دمشدددق  سدددوريةف4ق ف  . د. ردددااد لدددعثافف لادددرة التندددوير(  4561ب لدددوف الدددعيا ) -
 ووارة الثيارة.

 سددوريةف4ق    ندداجب اللراولددةف فتدداري  األ تددار الاااسدداة(  4561تولددارف جدداف ) -
 ووارة الثيارة. دمشق 
لددة عددالم ملف ياحلديددة   املددرا ا ال ياسددية املخال ددةفاليوي ي(  4584اجلمدد ف اددجل ) -
 .1ف العلد 4ا لل  الرترج
 مأشورا  جامعة دمشق.  ف كلية الرتبية لارة التر اة(  4555اجليولبف راكمة ) -
مأشددورا   كليددة اتدا ف ق دد  ال ل دد ة ف  لاددراةم ددتالن  (  4561خليدد ف اامددل ) -

 .جامعة دمشق
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 ف تد ددة  مدد  عيددداولف ووكديددا ميخاًيدد فالديمقرا اددة نالتر اددة(  4591ديددولف جددوف ) -
 .جلأة الا ليا والرت ة والأشد مطثعة  اليا دة م دف4ق

  اليويدد  ف4ق دراسددان  ددي تدداري  الرتددر التر ددويج(  4581اجلثددارف سدديل  بدددا ي  ) -
 .كالة املطثوعا و 

ف 4قف تد دة  ضمدل را دب الشدأيطبف تداري  الرلادرة ال ر ادة(  4588رس ف بدتداندل ) -
 .    دار املعار  مب د دة اليا  م دف
 لثأددافف4ق فتد ددة بددولل يددا فأمدد  الترددانن  ددان الندداس( 4581روسددوفجاف جدداا  )-
 .ةاملطثعة اليا ولييي  الدواًال اللمأة اللثأانية لرت ة  ب و 
ف تد ددة  ضمددل بددلر الددلي  اعترا ددان جدداك جدداا رنسددو(  4569روسددوف جدداف جدداا ) -

 دار كال . دمشق  سوريةفف 4قخلي ف 
م دددددد ف 4ق ف تد دددددة  عدددداد  وعيددددرتفةماددددد  أن التر اددددة(  4598روسددددوف جدددداف جدددداا ) -
 .دار املعار  مب د  اليا دة
تد دة    الدواًدالة لرت دة ف اللمأدة اللثأانيدالعقد االجتماعي(  4581روسوف جاف جاا ) -

 املطثعة اليا ولييية.   ب و  فلثأاف4ق بولل يا ف
مللدددة ف يجددداف جددداا روسدددو والعيدددل ا جاماعبفاليويددد ي(  4585 بدددو ويدددلف ضمدددود ) -

 .3ف العلد41ا لل  عالم الرترج
 ف تد دددددة  علدددددب  بددددددا ي  ال ددددديلفت دددددور الرتدددددر الاااسدددددي(  4584سدددددثاي ف جدددددور  ) -
 .ة  دار املعار  مب دم دف اليا د 4ق

 التتددل الاااسداة مددن ماتدا الي ةلددب أيامندداج(   م دا  4561لدوراليي ف جداف جدداا ) -
 .مأشورا  ووارة الثيارة  دمشق فريةسو ف 4ق تد ة د. جور   لقتف

دار العلدد    بدد و  فثأددافلف 4ق فالتر اددة عبددر التدداري (  4583عثددل الددلاً ف عثددل ار ) -
 .للماليو
   وريدددة م دددد العدبيدددةف فاألمدددول الرلادددراة للتر ادددة(  1111 ااعيددد  )علدددبف سدددعل  -

 دار ال يد العد . اليا دة 
ف سدددورية ف تد دددة  عي دددح ع ددد ورف لادددرة ال دددوري الررناددداة(  4581يدوتيدددزفف بدندددار ) -



 أثر نظرية العقد االجتماعي في فلسفة التربية ................ .............................   د. محمود علي محمد
 
 

 

  449 

 مأشورا  ووارة الثيارة.دمشق  
م دددف  أددلي فف تد ددة   مددو مدسددب قن دد ي الحريددة  ددي التر اددة(  4515كال ددرتف مدداا )  -
 جلأة الا ليا والرت ة والأشد.    اليا دة
 دار اليل  .  ب و  لثأافف فتاري  الرلارة الحدي ةكد ف يوسا )د. (    -
لدددوقب الييا ف  وريدددة م دددد (  احليومدددة امللنيدددةف تد دددة  ضمدددود 4586لدددواف جدددوف ) -
 اللار اليومية للطثاعة والأشد. اليا دة  فالعدبية
 بد و   لثأدافف ف تد دة  عثدل الددمح  بدلولفرسالة  ي التادامي(  4566لواف جدوف ) -

 دار ال د  ارسالمب.
 ف تد دددة  د. املخادددار بأعثدددل ولفمخت دددر تددداري  الرلادددرة(  4551مددداناو ف جددداا ) -
 دار معل للطثاعة والأشد.  دمشق فسورية
 مأشددورةف ف رسددالة دكاددوراا يدد الحريددة  ددي التر اددة عنددد رنسددو(  4558ضمددلف ضمددود ) -

 بيلدا  د.راكمة اجليولبف جامعة دمشقف كلية الرتبية. 
 ف رسدددالة ماج دددا  يددد  مأشدددورةفال باعدددة الب دددرية عندددد رنسدددو(  4566ضمدددلف مأددد ة ) -

 جامعة دمشقف  كلية اتدا ف ق   ال ل  ة.  بيلدا  د.اامل خلي ف
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