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 اخلامتة 
نتيجة اإلشككالت   غموضيكشف البحث في الموقف من اإللوهية عن التعقيد وال      

التككي تواجككب البالحككث فككي ارتكشككالف مدامككي ومقالنككد القورككقة مككن  ككو   قككوال   التككي 
تمتكال  االلبكالب بكاللتجدد العكاللي والدم يكة التككي يتلبب كال البحكث فكي هككوا مو كو    وتشكك  

 النةب ل ال جوود عميقة في القككد اإلنركالني ركواي فكي مركتوا   ن اإللوهية في القبرقة 
األركلود     العقبككي ا بككاللدا  مكن  ن المككودوث األرككلود  الكو  شككك  ال قالفككة والقكككد 

ركتلال   ن يكنعكع عبكص تنكودا  القوركقة حكو   ت  ن التوجب القبركقي إعند اليونالن 
 رتلال   درلو  ن يتأمك  اإللوهية وحو  نقال  اإللب تحديداب ممال وفد  بقية عدي ة 
التكككي ا داد  مكككك   ةلشكككدقيامن كككالب ويشكككك  تنكككوداتب عبكككص  كككوت ال ا كمكككال  ن التكككأ يدا  

بككككب نككككيالاة   اترككككال  اإلمبدالوديككككة الدومالنيككككة انعكركككك  عبككككص  فكككككالد  فبككككولين وانت كككك
تنوداتب ال النة عن اإللب   وقب  ال وض فكي النتكالتا التكي تونكبنال الي كال مكن  كو  

شككال في ككال تبككد مككن    ككالد  ن اللككالد الواقكك  والبيتككة التككي عإرككوفين فككي المقالدنككب بككين القيب
الن كد  الواقعيكة التكي هكي ديككدن تقكيكد  دركلو عبكص عكككع  فبكولين الكو  ككالن اللككالب  

وان التنود الكووقي والقككد الشكدقي  بالنوفي والشدقي هو المريلد عبص  فكالد  وآدان
لي ككال فككي المقالدنككة إالتككي تونككبنال  جمككال   هكك  النتككالتاإ   وب ككوا يمكككن كككالن حال ككداب عنككد 

اإللوهيكككة فكككي القبركككقة   بكككين  دركككلو و فبكككولين فكككي الجالنكككو اإلل كككي و النكككة حكككو  فككككد 
ل كككال جكككوود عميقكككة فكككي القككككد اليونكككالني  النكككة واإلنركككالني عالمكككة تن   ناليونالنيكككة هكككي 

حمبكك  نككقب الن ككد  الشككعبية واألرككلودية كمككال مككد الحككديث  رككالتد األفكككالد التككي كالنكك  
مكال ماللكالب  األركلود  وهكو في كال ن ال نالبعة من تب  المدحبة التي ككالن ركالتداب عن ال ا أل
عتمككد فككي المقالدنككة نبعككد لككالليع ا ورككوف   واص القورككقة اليونككالنيين الككوين جككالي  ككد عبكك

مكن حيكث  نمد  لالب  ات توف ومد  لالب  التشكالبب فكي بعكض الجوانكو بكين القيبركوفي
 لب   األفكالد والدؤى القبرقية حو  فكد  اإل

العكالل  عكن لديك   حكد اإللب عند  درلو نقي في م متب ت يتأ د بشكيي و نكب ي  1
موجككود فككو   الواحككدالعشكك  وهككوا مككال  ت ينلبكك  عبككص  فبككولين الككو  يقككو  إن 

ن لديكك  القككيض داكك   دادتككب الموجككودا  متعككال  عبي ككال وان نككدود األشككيالي عكك
 ق  منب    تكون   ندوداوهو  ال



 

لو حدكككة داتديككة متنككبة ت توجككد بين مككال فوانكك   و إن حدكككة العككالل  عنككد  دركك  2
ا  مككال  فبككولين فككالن الحدكككة عنككد   الب مكك  موهبككب فككي قككد  العككالل  يترككالو و  مرككالفال 

 النعود وال بول    عن لدي  التددج   

ان البشكككد والموجكككودا  بكككدون معنكككص  وا لككك  يتجركككدوا بقكككو  عبيكككال تككككون من مكككة   3
الموجككودا  تحككالو  اتقتككداي ب ككوا  ومدتبككب لبموجككودا  عنككد كككو القيبرككوفين وان

 اإللب     

إن العشكك  يحككد  الموجككودا  نحككو اإللكككب ا بينمككال القككيض عنككد  فبككولين يبالعكككد   4
بكككين الموجكككودا  فكككي حدككككال  متعالكركككة فكككي الحدككككة األولكككص تككككون عبكككص شكككك  

 جوو ا  مال في حدكب القيض تكون دا  إدادتب وبدون ممالنعة   

مككن احككد بكك  األوامككد هككي التككي تعتمككد عبيككة  عنككد  درككلو ت يأ ككو األوامككد اإللككب  5
لككب إا إمككال (1)وتنككدد منككب ا وانككب عالمكك  نجككد  فككي ككك  العمبيككال  التككي تقككو  ب ككال

 فبككككولين اف ككككو فالقككككد اتداد  وان الموجككككودا  تنككككدد عنككككب بككككدون ممالنعككككة داكككك  
   ا    إلب إفبولين ملبو  ايد فالع إدادتب 

ت   نو  مككن  ككو  بدي ككة هنككال  عوقككة عنككد كككو القيبرككوفين عوقككة عبككة ومعبكك  6
يوجكككد د كككالن بكككدون نكككالد وت  كككوي بكككدون منكككبالذ فاللعشككك  دتلكككب عبكككص الجكككوو 

 والشو  عند  فبولين عبص اتتحالد   

هنال  عوقة اعتبالدية بين ككو القيبركوفين ))  دركلو و فبكولين (( وهكي عوقكة   7
 واتتنال  بب من اج  التن   واتبتعالد عن الشدود   الإللباتتحالد ب

عند  درلو عبة االتية او عبب  ولص ا يحمك  نكقال  يترك  ب كال وهكو بأنكب  اإللب  8
معقو  ومعشو  نود  مجكدد  ت مكالد  في كال ألنكب  كالدج المكالد  ا موجكود حك  ا   
نمككال  كالمكك  منكك   عككن الككنقد ا الوحككد  موجككود  فيككب ت يتلبكك  إلككص األشككيالي ا وا 

نمككال ن مككب  بعككد  ن ككك الن فككي فو ككص ا األشككيالي تتلبكك  إليككب ا لكك  ي بكك  العككالل  وا 
وهككوا مككال يبتقككي فككي بعككض النككقال  مكك  الككب  فبككولين مككن حيككث التنكك   والكمككال  

 وبعيد عن شدود المالد    

                                                 

 (1) John Herman Randall ,  Aristotle  New York and London Columbia university , 

press , 1663 ….. ,p 142 , 143  . 



 

يحد  الموجودا  التي تحالو  الونو  إليب عكن لديك  العشك  وهكو عبكة  اإللب  6
ن ككال  ال يككد يحكككد  الرككمالي األولكككص هككوا التحديكك  يككككون عككن لديككك  الككنقع  ككك  

ألفككو  تن هكو  الموجككودا  بككدا ب ال هككدف وااليككة  ككال عككن لديكك  اتحدكالبينتقك  
هكككو الشكككو  إلكككص المحكككد  األو   ا إمكككال الكككب  فبكككولين فكككالن الموجكككودا  تحكككالو  
الككت بد مككن شككدود المككالد  وتحككالو  اتتنككال  بككب عككن لديكك  اتتحككالد النككوفي 

         الوجدان واتشتيال

ي واتككب  ن فكككد  الش نككالنية ايككد موجككود  فككي الككب  درككلو تنككب ي ككت  باللتأمكك  فكك  11
فقل ا وهو بول  بعيد عن إداد   الحكو والككد  فكي المركالت  األ وقيكة واإلنركالنية 
ا إمككال الككب  فبككولين فالنككب يتعقكك  الموجككودا  داكك  إدادتككب ودون ممالنعككة ا يقكككد فككي 

 واتب وهو  الدج حدود ال مالن   

لنكود  الملبقكة ا إو المحكد  الكو  ابن كد  دركلو هكو العبكة األولكص ا  و  اإللب  11
يم ك  نكود   اإللكبتحد  ات باللوا  ك  الحدككال  تكدد إليكب وهكو ت محكد  لكب ت ي

العككالل  و النككةب لبيعيككب القعبيككة والقلديككة م كك  الككنقع التككي تم كك  حقيقككة لبجركك  ا 
 علككي اإللككبي بعيككد  عنككب ألنككب لككيع بجركك  العشكك  هككو مككن نككقالتب ا حنككقة التنككال

الحدككة ن لدي  نودتب ا  اللقالب ل وا العالل  المالد  ا ولكن يرتلي  إن ينشلب  ع
نمكككال  تككككون مكككن دا بكككب يعنكككي بكككب انكككب يككككون موجكككب وهكككوا التوجيكككب لكككيع دليككك  عبكككص الكككنقد وا 

لككككب  فكككبولين يلبكككك  عبيكككككب ار  )) الواحكد (( ا )) الموجكود األو  إاتعتمالد عبص واتبا إمكككال 
 (( وهو يحم  الك د  في واتب وهي نقب من نقالتب تتؤ د عبية   

 فلككب  درككلو عقكك  ومعقككو  هككو  التككددجال  مككن التعقكك  هككي فككي واتككب وهككو شككد ا  12
المعبكو  ا فاللعالقك  والمعقكو  هككو واحكد باللنركبة إليكب ا انكب فعك  داتكك   فالعبك  وشكد 

اللككة المحككض ويتركك  بنككقة التعقكك   يككد  مككن حايككد منقلكك  تن فعبككب يعبككد عككن 
العبككة األولككص  واتككب وان االيككة الكمككال  التككي هككي إحككدى نككقالتب ا وهككو كككالمن فككي

وكككك  العبككك  األ كككدى تحكككالو  الونكككو  إليكككب عكككن لديككك  العشككك  ا اإللوهيكككة فككككد  
موجككود  فككي واتككب وت يحككالو  إن ي  ككد ولكك  تن األشككيالي  و الموجككودا  تنككبو 

إمال الب  فبولين فبعيد عن الشدود المالدية ا كالم  ا ايد نكالقد ا محكض  اإليب
  تنكبو إليكب عكن لديك  اتشكتيال ا ت يحتالج إلص شيي لكي يكمبب ا الموجودا 

 والت بد من شدودهال المالدية    



 

عنكد  فبكولين ا وان النكود وال كوي لالقكب  الواحكدإن الشد ت يككون مكن نكقال    13
وهكو منك   عكن النكقال  المالديكة  اوان واتب ت تقتقد إلص شيي وهكو  يكد ةت مالدي

ت يحمككك  ا وان التجكككدد ا والوحدانيكككة مكككن نكككقالتب ا إمكككال الكككب  دركككلو هكككو  ي كككالب 
نككقة الشككد ا والشككد لككيع مككن نككقالتب ألنككب يعبككد عككن األشككيالي التككي ترككبو الشككد 
وهو ت يحع إت بواتب وهو رالكن ا وايد مدكو ا ولو كالن مدكو لككالن جركمالب 

 وبول  يكون بعيد عن الجرمية   

إن نكككقة الكمكككال  يتنكككف ب كككال الكككب  دركككلو و فبكككولين وهكككي نكككقب مكككن نكككقال    14
 احد ت ن مال كالمبين وبعيدين عن النقد  الو و  المحد  الو  ت يتحد  

إن الواحكككد عنكككد  فبكككولين يككككون  كككالدج ال مكككالن تن العكككالل  يحمككك  نكككقة القكككد  ا   15
و  لكككي تن األ ليكككة داتمكككالب تنلبككك  عبكككص األشكككيالي المؤل كككة ا وككككول  هكككو  النكككقال  
تنلبككك  عبكككص الكككب  دركككلو الكككو  يركككمص )) المحكككد  الكككو  ت يتحكككد  (( واأل ليكككة 

 نقالتب    المية هي منموالت

عنككد  درككلو يتجرككد فككي العقكك  القعككال  ا والنككود  الملبقككة والعبككة األولككص  اإللككب  16
 كككاللوث مقكككدع مكككن الوحكككد   اإللكككبوقكككد يركككمص )) فككككد  القككككد(( ا وعنكككد  فبكككولين 

والقكد والنقع ا وهو من  و  القو ص البالدئ في التحدد الدنيو  يريد الحيكال  
يد ألحقب بب انب واحكد و و  و يكد وهكو الموجود  ا انب ت يتحدد بنقال  ألن ال ا

هككدف دابتنككال العبيككال فككو  ككك  ونككف  و تعديككف  و تحديككد ت متنككال  ا ت يونككف 
 باللجمال  ألنب فو  الجمال  

وت يمتبك  شكيي  تالب عكن العكالل  وت يبحكث عكن شكي عند  درلو يكون منع تب  اإللب  17
ب ا إمال  فبكولين وت يقتقد لشيي وهو رالكن يبعد عن الم اللية الواقعية موجود  في

مكن هكو  األشكيالي كمكال انكب منكدد األشكيالي ا  اب اللواحد عند  ك  شيي وليع واحدف
وليع األشيالي كمال انب مندد األشيالي ا ولير  األشكيالي ا كك  شكيي فكي الككون 
منكككب ا انكككب ت يبحكككث عكككن شكككيي وت يمتبككك  شكككيي وت يقتقكككد لشكككيي وهكككو الواحكككد 

     (2)الم اللي 

                                                 

 ) 2  ( M . Ralph Mclnerny , Ahistory of western philosophy ((Chicago)) Henry 

Reynery company , 1663.p.342 



 

  لكي ا تي كت  بشكيي والموجكودا  و ركالكن ا و ا بواتكب فعكال و عند  دركلوا  اإللب  18
فكو  و مبد  ا واحكد   لكي ا و هي التي ت ت  بب ا امال الواحد عند  فبولين  اللد ا 

المكككالد  ا وهكككو لكككيع مكككالد  ا وت يونكككف بالنكككب متحكككد  او ركككالكن ا هكككو تن كككالتي 
 وكماللب يرمو عبص ك  شيي ا بعيدعن العقو    

ألشيالي وتيحم  نقال  الك كد  فكي واتكب ا  مكال عند  درلو ت تندد منب ا اإللب  16
اإللككب عنكككد  فبكككولين ف كككو يحمككك  نكككقال  الك كككد  والوحكككد  بكككاللدا  مكككن انكككب يتنكككف 

 بنقب الوحدانية   

نمككال هككو  اإللككب  21 عنككد  درككلو واحككد ت  جكك اي لككب وت إبعككالد ا تنككب لككيع جرككمالب ا وا 
فككي  عبككة االتيككة ومعقككو  ومعشككو  عبككص عكككع الككب  فبككولين الككو  يحمكك  الك ككد 

 واتب وكول  يتنف  باللنقال  الرببية حتص تدل  عبص الوحدانية 

 

الب  درلو عقك  محكض ومجكدد تمكالد  فيكب ا وهكو عالقك  ومعقكو    يعقك  واتكب   21
وت يعقككك  العكككالل  تنكككب عقبكككب يتبكككوث بمكككالهو ادنكككص منكككب مدتبكككة ا عبكككص عككككع الكككب 

  فبولين الو  يتعق  ويندد عنب آدنص منب مدتبب  

متمتكك   بككداب باللرككعالد  الكالمبككة ا وتن مالكككب بمشككالهد  واتككب ت عنككد  درككلو  اإللككب  22
يبتقككك  إلكككص العكككالل  ا  مكككال الكككب  فبكككولين ت يتمتككك  باللركككعالد  الكالمبكككة ألنكككب األشكككيالي 

 ت دج عنب بدون ممالنعة دا  إدادتب   

عند  درلو لك  يتككون تنكب معك و  عكن العكالل  وانكب ي كت  بالألشكيالي الواتيكة  اإللب  23
عنككد  فبككولين لكك  يتكككون بكك  الكككون تكككون منككب ا  ون المتكككون فقككل ا  مككال الواحككد 

ايد كأمن او ان الواحد لب الكمال  والمتكون ايد كالمك  تنكب يعتمكد عبكص مكال هكو 
 اعبص من   المكون الكالم   

عند  درلو ت يتنف باللنود تن نقالتب فقل في واتب ا  مكال الواحكد عنكد  اإللب  24
لكككدى اإلنركككالن ا وككككول  الواحكككد عنكككد  فبكككولين يتنكككف بكككاللنود بالنكككب ينيكككد الكككدوذ 

  فبولين هو ال يد األرالري او المبد  األرالري   

عنككد  درككلو ت يمتبكك  ابداد  باللنرككبة لخشككيالي ال الدجككة عككن واتككب و ن  اإللككب ن   25
إدادتككب فقككل مكك  واتككب ا  مككال الككب  فبككولين ت يتنككف بككالإلداد  تن ولكك  معنككال   نككب 



 

األو  ا وهكو األعبكص ا ولكن يككون هكو  محتالج الص ايكد  ا وهكوا الغيكد يككون هكو
 الواحد تنب ريتغيد  

عند  درلو ت يونف بنقة الوجود ا تنب  الدج الوجود ت ي ت  باللعكالل   اإللب  26
رككككالكن ا ت يعبكككك  بالألشككككيالي ال الدجيككككة فككككاللعب  فقككككل فككككي واتككككب ا  مككككال الواحككككد عنككككد 

 كعالب لبتكأ يد متكال داب  ال اإللكب فبولين  ي الب ت يونكف بنكقة الوجكود ا وات ككالن 
بقع  او انقعال  وبول  يكون متغيداب ت بريلالب وت  البتكالب وت او  لكب ا فاللواحكد لكيع 

 وجوداب تنب فو  الوجود  

إن مككن النتككالتا الم مككة هككي هنككال  تقكيككديين م تبقككين  و إعتقككالديين م تبقككين ا   27
ألن اتعتقككالد والتقكيككد األدرككلي كككالن ي ككت  ب ككل م تبككف تمالمككالب عككن ال ككل الككو  
جالي بب  فبولين والو  كالن اتعتقالد الشدقي االلبالب عبص تقكيد  وقديو من القككد 

 العدبي في تب  المداح  الو  جالي ب ال  فبولين  

 
 

 


