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 :توصل البحث في موضوع هذه الرسالة إلى جملة من النتائج هي

ولمم يكمن مجمرد  لم يكن عشوائيا   األولن اختيارنا لممفاىيم في ما تضمنو المبحث إ .2
المسمممممين فحسمممبا بمممل كمممان لكمممل اليونمممان و  الفالسمممفةتوضممميم لمفممماىيم قمممد تناوليممما 

الحتضمانوا  بيئمةممن  أكثرمفيوم حضوره الخاص الذي استنتجنا من خاللو ان لو 
فمم يقتصر المفيوم عمم  الموقما السياسمي الفمسمفي لتفسميرها بمل تنوعمت الممدارس 

لتفسممميره ا وبمممذلب اكتسمممب كمممل  الدينيمممةوحتممم   واالجتماعيمممة والنفسمممية العسمممكريةبمممين 
خممر يمكممن آالتممي طبمم  فييمماا مممن جانممب  البيئممةضمممن نطمما   ةخاصمم ىويممةمفيمموم  

اغممممب ىمممذه المفممماىيم ال تخمممرج خمممارج  ؛ النبمممين المفممماىيم ا  واضمممح ال  أن نجمممد تمممداخ
ا حينمما تتشمابو ا  بعضما فيمكن أن تمرادا بعضميا الفمسفة العممية )السياسية(نطا  

ا النممزاع ا فيتممرادا مفيمموم النممزاع ممم  الحممربا عنممدما يعممر ياتطبيقاتيمما و ممارسممات
مممم   الثمممورةا ويتمممرادا مفيممموم األسممممحةنمممو قتمممال بمممين شخصمممين تسمممتخدم فيمممو عمممم  ا

ا الحاكممممة السممممطةضمممد  المسممممحة المقاوممممةالتممممرد حينمممما يعمممرا التممممرد عمممم  انمممو 
فمي  تحديمد ماىيمة كمل مفيموما فيعمرا  ةال تترادا وتمتتي النتمائم مختمفمويمكن أن 

 ةممممن منطمممم  ان القمممو  ذلمممب رضيعممما اآلخمممرالمممبعض ان العنممما ىمممو قممموها والمممبعض 
التمي  األداةا أمما العنما فيمو الحاكممةىمي  األقميمةتنظيم مجتمم  تكمون فيمو  أساسيا

   تيدم ىذا التنظيما وغيرىا الكثيرا
ضمممن المبحممث الثممانيا وبعممد أن سممبرنا  وأشممكالياانممواع الحممروب  إلمم  اإلشممارةوفممي  .3

معينمو  أنمواع ر  اختيماوفمعم  نشوئياا  إل  المؤدية واألسبابأغوار ىذه الحروب 
الحممروب ىمذه  تشممترب فممي ىممدا  أشممكالتمدخل فممي صمممب بحثنمماا وجمدنا أن اغمممب 

ىمو  إالمساواةا كذلب تنب  شمرعيتيا وسمببيا ممن ذات المنبم  واحدها ىي الال وغاية
الحمممممرب كمممممي ال يتسممممماوم اقتصممممماديا واجتماعيممممما  إلممممم الالمسممممماواةا  فالكمممممل يسمممممع   

  ان يكون ىو الطرا الغالب ال المغموبا إل وحضاريا وحت  دينياا الكل يسع  
ومممن بعممده  ىيممراقميطسنانيممة قبممل سممقراط والسمميما عنممد إن الحممرب فممي الفمسممفة اليو ا 3

لمتتكيمممد  ؛ىيمممراقميطسفمممي فمسمممفتييماا فممممثال  يمممذىب  أنبممماذوقميسا تتخمممذ بعمممد جممموىري
ا الن نفسمو الوقتفي  وميتافيزيقيعم  جوىرية الحرب عم  أساس جوىر سياسي 
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حمممرب يمكمممن أن تسممممم بمممتي تتويمممل سياسممميا وبمممذلب أصمممبحت ال الميتافيزيقيمممة ه  راءآ
نزعممة  فقممد كممان ذي أنبمماذوقميسممما أ مصممدره العقممل الكممميا إنسممانيا  ييمما  لديممو قانونمما  إل

القممول أن الشممياطين ىممي المسممبب الرئيسممي ألي نممزاع وبغضمماءا  قادتممو إلمم  صمموفية
 والكراىيمممةاعتبمممرت الشمممر  ياسممميةقمممد امتزجمممت بنزعمممة س الصممموفية النزعمممةلكمممن ىمممذه 

 تسمماع  ألوالطبيعممي وممما بعممد طبيعمميا  والحممرب ىممي المفممر  عممم  الصممعيد السياسممي
 اأنباذوقميس رآىافي الكون كما  رقعو الشر  

طبيعتيمما عنمممد أفالطمممون فذنيمما تتخمممذ بعمممدا  أكثممر سمممعة وأكثمممر و  الحمممرب أممما موضممموعا 4
كبمممرم والسممميما الجميوريمممة تفصممميال ا وىمممو مممما وجمممدناه ممممن معالجمممات فمممي مؤلفاتمممو ال

والقمموانين وغيرىممماا فمممالحرب عنمممد أفالطمممون أصمميمة متجممموىرة فمممي المممنفس اإلنسمممانيةا 
عميممو  سممن  الممذي لنظممام الجنممد النظممام العسممكري الصممارم ويظيممر مصممدا  ذلممب فممي 

يحرسممون الدولممة ويممدافعون عنيمماا فضممال  عممن أن  نالممذي الجنممد االجميوريممة دسممتور
قائمدا   وصمفو  بو رئميس المدينمة الفاضممة بىو ما يتمت   ىذا النظام العسكري الصارم

لمدولممة وفيمسمموفا  فممي آن واحممدا ىممذا مممن جيممةا ومممن أخممرم نجممد أن الحممرب أصمميمة 
فممي الممنفس اإلنسممانية بحسممب تصممور أفالطممون ليمما متمثمممة فممي الجممزء الغضممبي مممن 

ممن النفس اإلنسانية الذي يسميو بمالجزء السمبعيا فالقسموة بحسمب تعبيمره ىمي جمزء 
الطبيعة اإلنسانيةا يمكن ليا أن تتحول إل  شمجاعة أو خشمونة أو جمبن أو تيمورا 
بحسممب الظممروا المالئمممة لكممل صممفة مممن ىممذه الصممفاتا وممم  ذلممب ربممط أفالطممون 

ان فممي الدولممة قيممام الحممرب أو السمممم إنممما يعممود إلمم  طبيعممة التربيممة واإلعممداد ل نسمم
الحممرب شممر ال بممد  أن ة إلمم  القممولوان كنممت أميممل كباحثمم ليمماا المثاليممة التممي يممدعو

 منوا إذ يستبقييا أفالطون في حالة كونيا مدخال  لمسمم ووسيمة لوا
وفي ذات السيا ا نجد أن فمسفة أرسطو بصدد موضوعة الحربا تجد ليما مكانمة  ا5

متميممزة فممي مؤلفاتممو ذات الطمماب  الخمقممي والسياسممي والقممانوني الدسممتوريا إذ تناوليمما 
معروفممة فممي ىممذا الجانممبا مؤكممدا  عممم  حقيقتممين رئيسمميتين ىممما: أرسممطو فممي كتبممو ال

األولمممم  تقممممول بجوىريممممة الحممممرب فممممي ثنايمممما الممممنفس اإلنسممممانيةا والسمممميما فممممي جزئيمممما 
الغضممممبي الممممذي لربممممما يتسممممم بالعدوانيممممةا أممممما الحقيقممممة الثانيممممة فيممممي تنتمممممي لمبعممممد 

كتسمممابيما الجغرافمممي وموقممم  اإلقمممميم والمنممماخ وأثرىمممما فمممي سمممموب البشمممر ممممن حيمممث ا
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لمشجاعة أو الخواا أو حبيم لمحرية أو خنوعيم لالسمتبداد والمذلا فضمال  عمن أن 
الحرب وان أخذت طابعا  جوىريا  في فمسمفتو ومدينتمو المثمم  بالتحديمدا فمذن ىمذا ال 
يعنممي أن تتجممرد الحممرب مممن عممدالتياا فمممم تكممن لمحممرب غايممة إال السممالما وىممو ممما 

كمرارا  بشمكل مباشمر أو غيمر مباشمرا إذ رفمض أصر عم  توضيحو أرسطو مررا  وت
أن تكممون الحمممرب آلمممة لمسمممح  والتمممدمير واالسمممتعبادا إنمممما ىمممي آلمممة لتحقيممم  السمممالم 
المشممممروع المقممممام بممممالطر  الشممممرعية ال الدمويممممةا بقولممممو: نحممممارب لنكممممون فممممي سممممالم 

 اوصمم
وم نطممم  مممن مفيممآأن الفممارابي قممد عممم  سممبيل المثممال نجممد فا اإلسممالمية الفمسممفة أممما ا6

لتتصمميل فكممرة حتميممة الحممرب ضمممن فمسممفتوا  ا  سممالميإ ا  دينيمم ا  فرضممبوصممفو  الجيمماد 
 نظممام عممالمي فاضممل ىممو مجتممم  عممالمي يضممم داخمممو أمممما   إلمم بممدوره  دعمماحيممث 

كممن ليمما ال يم الممدعوةا وىممذه اإلسممالمييحكميما دسممتور عممادلا عاكسمما  بممذلب تاريخممو 
 والفطريممة النفسمميةسممتعدادات لممو مممن المممؤىالت واال ةالنجمماح دون وجممود رئمميس دولمم

بممممل  اإلقناعيممممةعممممات قممممد ال تسممممتجيب بممممالطر  لمجيمممماد والحممممربا الن بعممممض المجتم
 ةقائمممممتظيممممر فيممممو مجتمعممممات  ذيفممممي الوقممممت المممما لالسممممتجابة اإلكممممراه إلمممم تحتمممماج 

التممي تناوليمما  الجغرافيممةبحكممم بيئتيمما  ةا أو ذات طبممائ  عدوانيممالغمبممةبوجودىمما عممم  
والمنمماخي الممدور الجغرافممي  ممما يشممكموسممتنتم آحمميصا حينممما لفممارابي بالبحممث والتما

 يعارضممياا أوا فيممما يخممدم الحممرب ة مممن أىميممة تممذكرنسممانيالطبيعممو اإل فمميوتممتثيره 
جوىريممة الحممرب ضمممن فمسممفة  تتكيممدفممي  دلمميال  بوصممفو  معتمممدين عممم  ىممذا الموقمما 

 ا الفارابي
ممن  يشمغل أىميمةنجمد أن ذلمب الموضموع فمسمفة ابمن سميناا  ولموضوعة الحرب فمي ا7

ا لمحفظممة الثالثممة المرتبممةوتخصيصممو  امراتممب إلمم  الفاضمممة تقسمميمو لمدينتممو  خممالل 
الحمممرب والتنظممميم العسمممكري ضممممن مدينتممموا التمممي جعميممما  أىميمممة أدربأنمممو قمممد ذلمممب 

التمممي يتحمممدد  المدينمممةا ىمممذه المدينمممةلخميفمممة أو رئممميس ىمممذه   الرئيسممميةضممممن الميمممام 
 التشمممريعيةفمممي كمممل مممما يخمممص أنظمتيممما  إلسمممالميةا الشمممريعةاالجتمممماع فييممما بداللمممة 

واالسمتعباد  الغمبمةوجود مدن بحد ذاتيا قائمو عمم   أدرب ألنو؛ المدينةفي  المطبقة
واالنفممممراد ال غيممممرا منطمقمممما  مممممن تحديممممد جوىريممممة الحممممرب  والكرامممممةوغايتيمممما اليسممممار 
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ي ىممم اإلنسمممانفمممي  ةالقممموه الغضمممبي عمممد  ا حينمممما البشمممريةنفممموس الضممممن  والعدوانيمممة
فمي فعميماا لكمن  الناطقمةمما تجمردت ممن سميطرة القموه  إذا اعن ىذا الفعمل ةالمسؤول

الجانمممب الغضمممبي ممممن  إلممم بمممن سمممينا آ عنمممد والعدوانيمممةال يمكمممن أن تعمممزم الحمممرب 
المممذات االنسمممانيو حينمممما وسمممم  فمممي الجغرافممميلمممممؤثر المنممماخي و بمممل  االمممنفس فحسمممب

و الجمممدها التممي  ةالشممجاع أو االفاسممدة الوحشمميةبصممفات تتنمموع بممين  األقمماليمبعممض 
  ااألخرم األقاليمتتصا بيا دون 

ا نجد لمفيوم الحمرب حضمورا ال يختمما كثيمرا عمن مضممون وفي الفمسفة المغربية  ا8
رشممد أن يسممتغني عممن الحممرب حينممما بممن آالمشممرقيينا فمممم يسممتطي   الفالسممفةفمسممفة 

ا  بالجنمممد وتييئمممتيم يمممولي اىتمامممما  كبيمممر  ا وىمممذا مممما جعمممموالفاضممممةببنممماء مدينتمممو   أبمممد
عمممدادىم الجسمممدي والنفسمممي  ا وتييئمممتيم الموسممميق و  بالرياضمممة المتمثممملو  وتمممدريبيم واا
ابممن رشممد فممي إعممدادىم وتممربيتيم أن  إذ أصممر  ا لمكممماالت النظريممة والخمقيممة والعمميممة

لمممدييما الن  الشمممجاعةبقصمممد الحفممماظ عمممم   أي ممممال أو عقمممار اممممتالب ممممنعيم ممممن
مولممد لمجممبن عنممد الجنممدا وممما يسمماعد  لمشممجاعةل حسممب مفيومممو ىممو قاتممبالكسممب 
عمم  الجيماد  القمدرةالحرب في فمسفة ابن رشمدا ىمو شمرط  ةبجوىري استنتاجناتتكيد 
رئمميس المدينمة الفاضمممة الممذي فرىمما فمي اممن ضمممن الشمروط الواجممب تو  أدرجيمماالتمي 

حسمب مما يمرم ابمن با فميمكن ليمذا الشمرط ىو الرئيس واإلمام والممب وواض  السنن
ا اي يمتمممممب االسممممتعداد رئمممميس المدينممممة فممممي ا  نفسممممي ا  ذاتيمممم ا  رشممممد ان يكممممون لممممو وجممممود
والحممرب وذلممب فممي الجممزء الغضممبي مممن الممنفس المحكمموم  ةالنفسممي الفطممري لمشممجاع

مممن قمموم الممنفس  والشمميوانيةذا ممما سمميطرت القمموه الغضممبيو إ ألنمموا والحكمممةبالعقممل 
ا ستصممبم صممفة الظمممم اإلفممراطو المجتممم  بشممكل عممام ووصمممت حممد أ اعممم  الفممرد

ا بممل وحاربممو ابممن رشممد إليمموا وىممذا ممما لممم يسممع  المدينممةفممي  الغالبممةوالتعممدي ىممي 
 وقاومو بشدةا

 الموحشمةعمم  فمسمفة ابمن خممدونا ان تكشما لنما الصمور  ةموضموعي ةيمكن بنظر و  ا9
نحمممو  حضمممارةا وخممط سمممير كممل والقبميمممة السياسممميةبصممراعاتيا ونزاعاتيممما ومفاىيميمما 

الدولمممة عمممم  قسمممم ابمممن خممممدون عممممر  فمممذنو التممموحش والتمممتنسا ألتعاضمممد التنمممافر وا
ممن التموحش البمدوي  يتخمذنافتقسيمو ىمذا قمائم بحمد ذاتمو عمم  الحمربا  أجيال ةثالث
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التنممماحر  إلمم لمممممبا  السممماعيةليممم  الحاكمممةا وعصمممبياتيم ةغمبيممتال ونعممرتيملمقبائممل 
لكسمممب ممممن قبمممل الممممممب فمممي ارغبمممة   المختمفمممةوالتطممماحن المممداخمي بمممين العصمممبيات 

 ابمممالحكم والمطالبمممةبمممالثوار  المتمثممممة والداخميمممة الخارجيمممةالصمممراعات  إلممم ا وأعوانمممو
ان  إلمم  األخيممر الحضممارةجيممل  إلمم حينممما يعممرج المممرض و ا الدولممةوالخممارجين عممم  

طمار التفسمير الحضماري إفمي  الجوىريةتختفي ويصيبيا التيبسا فيذه حالة الحرب 
وتتثيرىما عمم  المنفس  المناخيمة الجغرافيمة البنيمةبت بمدورىا بن خمدون التمي اسمتوعآل

  اأخرممن جية  اإلنسان ة وفسمجةيلوجو ببيا وعالقة الحرب جيةمن  البشرية
ا ويحمول دون وجودىما الالشمرعي يمكن لمحرب أن تخاض دون سمبب يحكميماا الا11

 شمممرعيتيا ممممنتتخمممذ لتمسمممناه فمممي الفكمممر الفمسمممفي قبمممل أفالطمممونا الحمممرب وىمممذا مممما آ
مممممن  ا فيشممممت  العممممالم عدالتممممو  ىيممممراقميطسعممممم  السممممواء لممممدم  وعممممدالتيا ضممممرورتيا
 أنبمماذوقميستتخممذ الحممرب شممرعيتيا عنممد  عممم  حممينعمييمماا  قممائم بذاتممو   ألنممو الحممرب؛

بمتن الكمون  فقد سممأزليينا  والضرورةا كونيما قانونيين إلييينوف  قانوني االتفا  
   امن قبل نظام أزلي محكوم باآللية مسير

تمممممازج الطبقممممات  إلمممم خممممر تعمممود أسممممباب الحممممرب لممممدم أفالطمممونا ممممن جانممممب آ ا11
لفعممل العممدوان فممي داخممل المجتممم   يييمم ممم  بعضمميا و تممداخميا الممذي  االجتماعيممة
الفعمال فمي ىكممذا صمراعات وحممروبا  حينمما يكممون لمعاممل االقتصمادي أثممرهالواحمدا 

 اليجوميممة ولممم تقتصممر الحممروب لممدم أفالطممون عممم  رد العممدوان فحسممبا بممل عممم 
لنظممممام جميمممموري  الممممدعوةحينممممما يكممممون نظممممام االسممممترقا  ىممممو السممممببا أو ا  أيضمممما  

حماكما فيمو و  فيمسموالمرئيس  الدولمةعالميا كنظام فاضمل وعمادلا عنمدما تمتممب 
عم  وف  رأيو مخرجا  لمبشر من حكم المظير إلم  حكمم الحقيقمة وممن الظمممة إلم  

 االنور ومن التعاسة والشقاوة إل  السعادة
ال  أن ىمممذا بمممارزة فمممي مضممممون فمسمممفتو ا إال جوىريمممة الحمممربوعنمممد أرسمممطو تظيمممر ا11

يعنممي أن تتجممرد الحممرب مممن عممدالتياا فمممم تكممن لمحممرب غايممة إال السممالما وىممو ممما 
بشمكل مباشمر أو غيمر مباشمرا إذ رفمض  عم  توضيحو أرسطو ممررا  وتكمرارا  أصر 

ىمممي آلمممة لتحقيممم  السمممالم أن تكمممون الحمممرب آلمممة لمسمممح  والتمممدمير واالسمممتعبادا إنمممما 
: نحمممارب لنكمممون فمممي سمممالم  المشمممروع المقمممام بمممالطر  الشمممرعية ال الدمويمممةا بقولمممو
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وصمممما ومممن جيمممة أخممرم يممذىب أرسمممطو وبصممدد أنممواع الحمممروب مممن حيممث ىمممي 
وجمدت كعبيمد بفعمل الطبيعمة وىمي  اممن ىناب أ  إ :عادلة أو غير عادلةا إل  القول

ا الحمروبا أمما النموع اآلخمر ممن الحمرب فيمي التي يق  عمييا االختيار وتشمن عمييم
الحمممرب الدفاعيمممة وىمممي مشمممرعنة عنمممد أرسمممطو لضمممرورة حمايمممة الدولمممة وحفمممظ أمنيممما 

جعل وجود األسمحة وكفايتيما ضمرورة  ال يمكمن ارجيا وىو ما سواء الداخمي أم الخ
   لمدولة االستغناء عنياا

رابي فقمد جماء تقسميمو المسممينا وأوليم الفما الفالسفةوف  ما جاء بو عم  أما   ا13
ا حيممممث قممممدمت ىممممذه لديممممو األسممممباب تنمممموعحسممممب ا جممممائرةعادلممممو و  إلمممم لمحممممروب 
 المدينتمو   السياسمية االجتماعيمة اإلسمالمية لمبيئة قراءتووف  عم   من قبمو   األسباب

ان  المحد من مخاطر الحرب وشمرورىامن المجيولا وذلب  األسبابفمم تتتي ىذه 
لمحممروب و التممي أثممارت  المشممعمة األسممباباحممد ىممذه ا و عشمموائيةبطريقممو  اسممتخدمت

ا فيتخمممذ ةبمممالقو  إخضممماعوطبممم  بييممممي وجمممب  يس ذو تسممماؤال  لمممديناا ىمممي وجمممود أنممما
مما االسمتعباد واالنتفماع منموا أو إل :جانبين مجموعة بشريةتعامل الفارابي م  ىكذا 

 لمم إمممن مكممان قممد أشممار  أكثممرالقتمملا لكممن الممذي يثيممر االسممتغراب أن الفممارابي فممي 
 إلمممم فتييئممممو الفممممرص الن يتحممممول  اواحممممد إنسممممانصممممعوبة ان تجتممممم  الشممممرور فممممي 
معمد  إنسمانكمل  بذخراجر سمم الفارابي خ  أا ومن متوحش يباح قتمو ىذا من جانب

وفمي دون قتمموا  المدينمةفمي تقبمل ىمذا الشمرا ممن  العمادةبمالطب  نحمو الشمر ومكنتمو 
الفمممارابي لقتمممل سمممكان الممممدن لمممماذا شمممرع  :ىمممو ىمممذا الجانمممب يثمممار تسممماؤل ممممن قبمنممما

 ا؟؟الفاضمممة المدينممةبيممم داخممل  ا  بالوقممت الممذي يوجممد فيممو مممن ىممو شممبيي المتوحشممة
نفسو يمتممب اسمتعدادا   اإلنسانكان  إذا اإلنسيالتوحش  إصالح إل  ولماذا لم يس   

د " عسمممير وبعيمممد ان يوجمممد ممممن ىمممو مع ممم :حسمممب قولممموبطبيعيممما  نحمممو الخيمممر والشمممر 
عمدادا  تامما  كمما انمو عسمير ان يوجمد إ اوالنطقية الخمقية ل كمياابالطب  نحو الفضائ
وكممذلب عسممير وبعيممد ان يوجممد مممن ىممو  د نحممو الصممنائ  كميمماامممن ىممو بممالطب  مع مم

 الشرور كميا "ا ألفعالمعد بالطب  
 لبيئتمممممو   السياسمممممية والمجتمعيمممممة رؤيتمممممو الفمسمممممفيةممممممن خمممممالل ومممممم  ابمممممن سممممميناا و  ا14

ال أنيمما ال تتخممذ إجوىريتيمما فممي ىممذا الواقمم ا الحممرب و ا كشمما عممن عممم  اإلسممالمية
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شمرعيو لتنفيمذىاا اعتممدت عمم  ضمرورة نشمر النظمام  أسمبابلديو حيمز التنفيمذ دون 
التي غايتيا تحقي  نظام فاضل عادلا وضمرورة تطبيم   السماوية والشريعة اإلليي

مممن أىممل  مأ الحميممدة لمسمميرةبشممريو سممواء أكانممت حاممممو  فئممةىممذا النظممام عممم  كممل 
أىممل الضممالل تممم ذلممبا أو  بممذىالب األممموراسممتوجبت  فممذذا اضممالل حسممب تعبيممرهال

لتسممممممو زمممممام الحكممممم  الالزمممممةحينممممما ال يسممممتوفي الشممممروط  الخميفممممةبممممالخروج عممممم  
 ابمن سمينا قمد شمرع آخرا من جانب عدالتو الثورةفعل  خذلممسممينا وىنا يت كخميفة

ممم  فمممي ىكممذا تشمممري  ا منطالعبيممد واسمممتعبادىم الممممتالب ؛الحاجممةلمحممرب فممي حالمممو 
ا ضمعيفي العقمولا يسمكنون بمالفطرةا ممن وجمود عبيمد بمالطب  أو ةلمحروب اليجوميم

بتنيا توىم  لمفطرةابن سينا من تعريا  أوردهما مشريفوا عم  الرغم الغير  األقاليم
ا مما يتخمذنا لمقمول ا  معينم ا  دون أن يسمم  رأي أو يتبم  ممذىب وامتالكوحصول العقل 
مممم  ن ىمممو عاقمممل بممممالطب  او بعمممدم وجمممود ممممم غيممممر غيمممر عاقمممل بممممالطب ا فممميمكن لمخ 

و أ الشمممريفةا األقممماليممممما عمممولم ضممممن  إذاالتممممدن  إلممم صمممبوا شمممريا الفاسمممد أن ي  ال
 ةالسمابق األسمباب اعتممادضمن مجتم  متمدن متحضرا لذلب طرحنما سمؤالنا حمول 

 ألقمماليماىممل يكفممي كممونيم مممن سممكان بممالقول  امممن البشممر ةئممات معينممفممي اسممتعباد ف
 ا؟الستعبادىم الشريفة

وفم  عمم   اشمرع لمحمروب انمو قمد ابن رشدا يكمن لمباحثة أن تخممص إلم  وم  ا15
نشمر  إلم والسعي  أإللييوا والشريعة اإلسالمية الدعوةتنحصر بنشر  ةعادل أسباب
ن ممي  ا فقممد الفاضمممة المدينممةنظممام   السممعادةكنظممام فاضممل يحقمم   اإلسممالميبالنظممام  ع 
ا وىممذا ممما جعممل اإلسممالمية العربيممة السمميطرةمممن اىتمامممو بمسمماحة  أكثممرمدينممو  ألي

مممن رغم عممم  المما و جوىريتيمما مممن رغمعممم  المم غايممةوليسممت  ضممرورةالحممرب لديممو 
 اةوسياسي ةاقتصاديو واجتماعيو وحت  ديني أسباببين  أسبابياتنوع 

ان كممل ممارسممو حربيممو توجممب  مممن خممالل قراءتنمما لفمسممفة ابممن خمممدون اسممتنتجنا  ا16
ا ا  لحمرب لميكن ممكنما الرئيسمي لقيمام التمي ينطمم  منيما السمبب العصمبيةفر اتمو شرط 

لنجمماح او أخفمما  الحممربا سممواء أكانممت ىممذه الحممروب  األولىممي المممؤثر  فالعصممبية
وحتممم  الغضمممب لممممممب  االدينيممة المممدعوةعادلممو تتجسمممد بالجيممماد والغضممب   ونشمممر 

ممن خارجيماا أو  وأ دولمةالكسمب زمام الحكم ممن داخمل  دةعدمتأخذ بتسباب  الذي



 158 

المطممالبين بمماألمر بممالمعروا والنيممي عممن المنكممرا أو حممروب غيممر عادلممو عدوانيممو 
 اوالمنافسمة الغيمرةا أو ةاقتصمادي أسمباببمين  أسمبابياتتموزع  اوالعمدوان بالفتنةتتمثل 

  بداف  الثترا أو
فممي  كانممت مسممتورة نوعمما  ممماجديممدةا بممل جوانممب  ىممذه الرسممالة كشممفت عممن عممدة  ا17

دليمل عمم  مكانمة  الحرب التي بحثنا فييا ىنما ةا فموضوعاإلسالميكر الفمسفي الف
ا والجممادة فممي تنمماول ىكممذا موضمموعات ومممدم مسمماىمتيا العميقممة اإلسممالمية الفمسممفة

معبممرة عممن عممن الفمسممفة اليونانيممةا و مشممكمة نوعمما  مممن االسممتقاللية الفكريممة والفمسممفية 
 اي والحضارة اإلسالميةشخصيتيا الممتزجة بمعطيات الدين اإلسالم

ترم الباحثة أن ثمة موضوعات ذات صممة بمالحرب مما زالمت تحتماج إلم  درس  ا18
وبحث واستقصاء برسائل جامعية أخرما منيا ما يخص مواقا الفالسمفة الغمربيين 
ممممن الحمممربا ومنيممما مممما يخمممص أثمممر البيئمممة والمنممماخ عمممم  سمممموب اإلنسمممان ودعوتمممو 

مم بمممممتزاء المممممدين ومعطياتمممممو ممممممن ىمممممذا لمحمممممربا ومنيممممما الموقممممما الفمسمممممفي ممممممن السممممم
   الموضوعا

 


