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 الخاتمة
يتضح من كل ما تقدم أن مشكلة العالقة بين العلم والميتافيزيقا أحتلت  حيتزاك كبيت اك     

في مناقشا  المدا س الفلسفية المعاصت   ضتمن داةت   فلستفة العلم وقتد وافتس الفالستفة 
هتتتال المشتتتكلة بتتتف اب م تلفتتتة بتتتين التتت اف  لوفتتتود تلتتتي العالقتتتة متمتتت الك فتتتي الوضتتتعية 

فة التحليليتتتتةي وبتتتتين المميتتتتد ل تتتتا متمتتتت الك فتتتتي أ اب الفيلستتتتو  العقالنتتتتي المنطقيتتتتة والفلستتتت
النقتتدك كتتا ل بوب يالتتاك دافتتع وبقتتو  التتن تلتتي العالقتتة الو يقتتة بتتين الميتافيزيقتتا والعلتتم ي 
من  الل دو ها في بناب النظ ية العلمية وبعد البحث والد اسة لنصوص الفالسفة متن 

م مة ب صوص تلتي المشتكلةي وقتد ل صتنا تلتي كال الط فيني توصلنا إلى الد  نتاةج 
 النتاةج في الد  نقاط م تص   كاالتي:

 
 بتتتت  لتتتتدينا بتتتتفن الموقتتتت  متتتتن الميتافيزيقتتتتا ستتتتواب كتتتتان التتتتي موقفتتتتاك معاديتتتتاك أم  -1

مستتانداكيكان  نتيفتتة لمف تتوم العلتتم لتتدا المتتد اس الفلستتفية بحستت  التصتتو ا  
تلتتي فلم يكتتن هنتتاي موقتت  العلميتتة و الفلستتفية التتاك يعتنق تتا التتي المد ستتة أو 

واحتداك البت  التتتا يريفم   يت ف  الميتافيزيقتتا قياستاك للف تتم االستتق اةي للعلميومتت   
 تميد حضو  الميتافيزيقا قياسا للف م الف ضي االستنباطي للعلم 

 أينتتا بتتفن النظ يتتة العلميتتة لتتم تكتتن بمنتتتا التتن ت ل تتل التصتتو ا  الميتافيزيقيتتة  -2
النصتتوص الدينيتتة أو االستتاطي  أو ت تتيال   فتتي بنابهايستتواب كتتان متتن  تتالل

العلمابيولكن هاا اليعنتي بتفن تلتي التصتو ا  اللميتةي بتل هتي قامت  فتي فتت   
متتتتن فتتتتت ا  تتتتتا ير تلتتتتي النظ يتتتتة بفل تتتتام العلمتتتتاب اللتتتتى ت طتتتتي الصتتتتعوبا  أو 
ن كانتتت  قضتتتاياها  تفتتتاوز المشتتتكال يمما ستتتاالد  العلتتتم فتتتي تطو هتتتايحتى وا 

  الية من المعنى 

زالتتتتتة اللتتتتتبس إن التحليتتتتت -3 ل المنطقتتتتتي للعبتتتتتا ا  والقضتتتتتايا كوستتتتتيلة للتوضتتتتتيح وا 
والغمتتتتو  الن تتتتاي التكفتتتتي أن نستتتتتعين ب تتتتا  قصتتتتاب الميتافيزيقتتتتا ي الن نفتتتتس 
المتتتتتن ج المنطقتتتتتي إاا طبقنتتتتتال اللتتتتتى معتتتتتايي همع الفلستتتتتفة التحليليتتتتتة والوضتتتتتعية 
ي المنطقيتة   والبا ات ميوفتتدناها أيضتا  اليتتة متن المعنتتىيالن م وقعتوا ايضتتا فتت

 الميتافيزيقايالسيما في مبدأهم الت ب  والنظ ية التصوي ية 
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إن مشتتتتتكلة الفالستتتتتفة فتتتتتي  فضتتتتت م وتتييتتتتتدهم للميتافيزيقتتتتتايهي مشتتتتتكلة لغويتتتتتة  -4
ومنطقيتتتةيوليس اللميتتتةيبمعنى أن كتتتل مد ستتتة تمستتتي بمتتتن ج  تتتاص واالتب هتتتا 
صحيحة ومن دون ا غي  صحيحةيواللى ضوبها قام بتحليل العبا ا  اللغويتة 

منطقيتتاك ينستتفم متتع أستتس التتي المن ج وهتتاا متتا وفتتدناها النتتد الوضتتعية  تحلتتيالك 
التف يبييوفقتتا ل تتا  فضتتوا كتتل البتتا   -المنطقيتتة وتمستتك م بتتالمن ج االستتتق اةي

 غي  متطابقة مع ما يق ل التف بة واال تبا  التف يبي  

متن  تالل ال ضتنا لمواقت  كتل مد ستتة ب صتوص أهميتة الميتافيزيقتا فتي بنتتاب  -5
نا تبتتاين واضتتح فتتي متتواقف مي ن فتتي كتتل نظ يتتة توفتتد مفموالتتة النظ يةيوفتتد

كبيتت   متتن التصتتو ا  والمفتتاهيميهي فتتي التت   المد ستتة الوضتتعية المنطقيتتة ي 
 اليتتة متتن المعنتتى ويفتت  تط يتت  النظ يتتا  من تتاي الن تتا غيتت  قابلتتة لال تبتتا  
التف يبتتتتتييم الك فكتتتتت   اال يتتتتت  والستتتتت الة المطلقةيالتتتتتاك االتمتتتتتد اللي تتتتتا الفيزيتتتتتاب 

كالستتيكيةيولكن متتع ظ تتو  نظ يتتا  ا تت ا معاصتت   م تتل النستتبيةي لتتم تنتفتتي ال
م ل هال المفاهيم في تصو ها العتام التن الوفتوديفم ال مف توم الفضتاب ال تالي 
كوسيط لحمل الشحنا  الك  ومغناطيستيةيهي تصتو  غيت  تف يبتي وال يمكتن 

زياةيتتتة االستتتتغناب الن ايالن تتتا تستتتاهم فتتتي توضتتتيح وف تتتم العلمتتتاب للظتتتواه  الفي
والكونية وهال دليل اللى اهمية تلي التصو ا  الميتافيزيقية في بناب النظ يا  

 العلمية 

الميكانيكيتتتتتتة للوفتتتتتتود لتتتتتت  تكتتتتتتن  اليتتتتتتة متتتتتتن تصتتتتتتو ا   –إن النظتتتتتت   االليتتتتتتة  -6
ميتافيزيقيةيواليمكن أن نت ف  نظ يتةي التبا ا  لغويتة فقتطي كتتن نقتول  اليتة 

متن تكوين تا لعبت  الميتافيزيقتا دو اك  من المعنى  الن تلي النظ يا  فتي م حلتة
فتتي بناة تتا متتن  تتالل مفتتاهيم وتصتتو ا  الامتتة لتتم ت ضتتع لال تبتتا  التف يبتتي 
فتتي حين تتايم الك قتتوانين نيتتوتن المع وفتتة فتتي الح كتتةيلم تكتتن تف يبيتتةي  ننتتا ال 
نعتتتتتتت   ماهيتتتتتتتة الكتلتتتتتتتة اللتتتتتتتى ستتتتتتتبيل الم تتتتتتتاليواليمكن  فض ايبستتتتتتتب  التتتتتتتدم 

و  اللة الح كة أو التت ي  الن بعد إن لتم تكتن قتوالك تف يبيت ا أو الندما نقول الق
ميتافيزيقياك! وحتى في مستلة فتوه  المتاد  والح كتةيبفن الح كتة اللتة  ا فيتةع 
أو القول بالدفعة االولى  للح كةي باالضافة إلتى ف ضتية الفاابيتة التتي تظ ت  
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كف ضتتتتية ميتافيزيقيتتتتة متتتتن ناحيتتتتة طبيعت ايكون تتتتا لتتتتيس متتتتن فتتتتنس المتتتتاد  وال 
و يةي بتتل هتتي متتن المتتل ال تتالم   هتتال المفتتاهيم وغي هتتا ك يتت  ي تعتتد فتتي ضتت  

نظتتتت  الوضتتتتعية المنطقيتتتتة غيتتتت  اللميتتتتة وغيتتتت  تف يبيتتتتة وبالتتتتتالي  اليتتتتة متتتتن 
المعنىييفتت  إقصتتابها متتن النظ يتتة ولكن بقتت  النظ يتتة مستتتم   فتتي الطابهتتا 
طتا   العلمي ول متستغني الن ا وهتاا يتدل اللتى ضت و   الميتافيزيقتا كوظيفتة وا 

 لكي نف م العالم واحدا  ا 

حتتتى نظ يتتا  إينشتتتاين لتتم يتحتت   متتن التصتتو ا  والمفتتاهيم الميتافيزيقيتتةيم الك  -7
فكتت   إ تفتتاب الزمتتان والمكتتان متتع إ تفتتاب االشتتيابيهال لتتم يتحقتتم من تتا تف يبيتتاك 
حتتتتتتتى نقتتتتتتول الن تتتتتتا اللميتتتتتتةي ن العلتتتتتتم لتتتتتتم يستتتتتتتنتج لحتتتتتتد االن صتتتتتتحة تلتتتتتتي 

زالتتتة الف ضتتيةيإان هتتي ف ضتتية ميتافيزيق يتتةيبمعنى أن تتتا قتتاد   اللتتى توضتتيح وا 
الغمو  الاك يل  ف منتا للعالم ومفتاهيم ك يت   و د  اك هتا فتي  نايتا نظ يتتس 
فتتي النستتبية م تتل الحدثيالطاقتتةي الزمكتتان يالكتلتتة والطتتول الحقيقي   الريهتتال 
المفتتتاهيم إاا نظ نتتتا الي تتتا متتتن منظتتتو  وضتتتعي منطقيينقتتتول الن تتتا  اليتتتة متتتن 

لي المفاهيم تم ل البنيتة االساستية لنظ يتتسيفكي  يمكتن لنتا أن المعنىيإال أن ت
 نقول الن ا  الية من المعنى وبفن ا غي  اللمية   

وفتتتدنا فتتتي موضتتتوو ن بقتتتاب وفنتتتاب المتتتاد ن تصتتتو ا  ميتافيزيقيتتتة ك يتتت   أ يتتت    -8
حول ا فدل بين الفالسفةيكون ا التعني فناباك واقعياك للماد  أك ت  ممتا هتي فنتاب 

ن حدود مع فتنا التستطيع ان تتفاوز متا هتو متد ي يفكتل حتديث مع فييأك أ
فيما يقع و اب الي االد اي أو المع فةي هي حديث ميتافيزيقي وهتاا يعنتي ان تا 

 اكتشافا  القالنية او حدساك  القاك 

وفتتتدنا ان فكتتت   اال يتتت  هتتتي ف ضتتتية ميتافيزيقيتتتة ستتتاالد  لقتتت ون الديتتتد  العلتتتم  -9
  ك يتتتت   تتعلتتتتم بطبيعتتتتة الضتتتتوب وكيفيتتتتة ونظ يات تتتا فتتتتي تقتتتتديم حلتتتتول لمشتتتتكال

ح كات تتتا ستتتتواب كتتتتان فتتتي الفتتتت اا أو المتتتتالب الن إنتقتتتال الضتتتتوب بستتتت الة  ابتتتتتة 
 يحتاج الى ناقليفكان اال ي  الفك   الميتافيزيقية الي الوسيط 

تميوفتتتدنا في تتتا حضتتتو  ميتتتتافيزيقي وب صتتتوص نظ يتتتا  الا يتتتة والكوان -11
بصتتو   واضتتحةيالن التصتتو  العلمتتي للعتتالم وفقتتاك لنظ يتتة الكتتوانتم مبنيتتة اللتتى 
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العشتتتواةية والالدقتتتة والالحتميتتتتة والال طيتتتة فتتتتي التطتتتو  المع فتتتتي  وقتتتد وافتتتتس 
العلماب صعوبا  ك يت   فتي معتالفت م للمشتكال  التتي ظ ت  ي الن تا لتم تحتل 

ن ظواه هتتتا غيتتت  م ةيتتتةي ممتتتا دفع تتتم التتتى االستتتتعانة بالط يقتتتة االستتتتق اةيةيكو 
بالتصو ا  الميتافيزيقية في محاولة من م لحل تلي المشكال ي وهال التغي ا  

 غي   مع فت م بالعالم 

فالنظ يتتتة الا يتتتة مليةتتتة بتصتتتو ا  ميتافيزيقيتتتة م تتتل التتتدم قستتتمة التتتا ا   -11
فتتتي  وتبدل ايوح كتتتة التتتا ا يكل متتتا دا  متتتن حتتتديث حتتتول هتتتال الموضتتتوالا 

الستتابم وحتتتى بدايتتة القتت ن التاستتع الشتت  يكانتت  البتتا   التتن حتتديث ميتتتافيزيقي 
الن شي غي  م ةتي وغيت  محستوس وهال تتكيتد اللتى حضتو  الميتافيزيقتا فتي 
النظ يتة الا يتتة  وان  فتت  الوضتتعية المنطقيتة لف ضتتية التتا  يهي فتتي افتقا هتتا 

ف ضتتية التتا   لتتدليل تف يبتتي تمكتتد وفودهتتا ولكن متتع دالتتتون و اا فتتو د د لتت  
 م حلة فديد  هي الم حلة العلمية 

ظ تت   متتع االكتشتتافا  الحدي تتة لت كيتت  التتا   بتتفن هنتتاي افتتزاب ا تت ا  -12
للتتا   مكونتتة متتن نتتوا  والكت ونتتا  وب وتونتتا  ونيوت ونا يهتتال المفتتاهيم يهتتي 
ميتافيزيقيتتتتتتتةيالن ا غيتتتتتتت  تف يبيتتتتتتتة وغيتتتتتتت  م ةيتتتتتتتة حستتتتتتت  مقيتتتتتتتاس الوضتتتتتتتعية 

و اك م متتتتاك فتتتتي تطتتتتو  العلتتتتم ونظ يات تتتتا واكتشتتتتافات ا المنطقيتتتتة إال ان تتتتا لعبتتتت  د
 المعاص   الن العالم والطبيعة 

تظ تتت  ميتافيزيقتتتا الكتتتوانتم فتتتي موضتتتوو الطبيعتتتة ال ناةيتتتة للضتتتوب والتتتدم  -13
 القد   اللى الفمع بين هاين الطبيعتين 

لعبتتت  نظ يتتتة الالحتميتتتة  والالدقتتتة كتصتتتو ين ميتتتتافيزيقيين فتتتي نظ يتتتة  -14
فتتتي تفستتتي  كيفيتتتة ح كتتتة التتتا ا  ومع فتتتة ستتت الت ا واتفاهتتتا  الكتتتوانتم دو اك م متتتاك 

ومكان ا  ننتتتا فتتتي العتتتالم الكتتتوانتي النستتتتطيع ان نحتتتدد اتفتتتال وستتت الة ومكتتتان 
االلكت ونا  في آن واحد  والسب  في هال الفوضى ليس في الماد يبل ي تبط 

اي بالعالم وادوا  القيتاس وا  هتا بمكونتا  الا   هتاا التتدا ل المستتم  واالحتكت
يفعتتتل متتتن العتتتالم أن يعبتتت  التتتن تصتتتو ات ا اا  ال لفيتتتة الفلستتتفية التتتن طبيعتتتة 
العالم الا كيفي هال الحالة تكون العالم أو الوفود إنعكاس لتلي ال لفيتة التتي 
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يحمل تتتا العالم فتتتفاا كتتتان  قافتتتة العتتتالم مشتتتبعة بتصتتتو ا  فلستتتفية التتتن الوفتتتودي 
واللميتتتتتتتتة وحتتتتتتتتتى فتتتتتتتتاب  النظ يتتتتتتتتة العلميتتتتتتتتة بف ضتتتتتتتتيا  من تتتتتتتتا ميتافيزيقيتتتتتتتتة 

اسطو ية وهاا دليل اللى تت ي  كل االط  في بناب النظ ية العلمية فتي م حلتة 
 من م احل ا 

إن القول بوفود الوالم متعدد  دليتل قتاطع اللتى حضتو  الميتافيزيقتا فتي  -15
نظ يتتتتتتة الكوانتم وقتتتتتتتد فاب تتتتتت  هتتتتتتتال النظ يتتتتتتة قبتتتتتتتوالك و فضتتتتتتاك بتتتتتتتين أنصتتتتتتتا ها 

المنطقيتتتتة  ستتتتبا  مع وفتتتتةي  ومعا ضتتتتي ا ي حيتتتتث  فضتتتت ا فالستتتتفة الوضتتتتعية
 ودافع الن واقعيت ا اللماب وفالسفة ا  ين م ل ماكس بالني وكا ل بوب   

أ بتتت  بتتتوب  بتدلتتتة منطقيتتتة متتتن  تتتالل نظ يتتتتس فتتتي العتتتوالم ال ال تتتةي بتتتفن  -16
للميتافيزيقتتتتا وظيفتتتتة وهتتتتي ضتتتت و ية لبنتتتتاب تصتتتتو  ميتتتتتافيزيقي للوفتتتتود الغنتتتتى 

 للعلماب النس 

مع فة وحل محل ا النظ ية الالحتميتة متمت الك هدم النظ ية الحتمية في ال -17
فتتتتي مبتتتتدا الالدقتتتتة ل ايزنب جيحيتتتتث اشتتتت نا إلتتتتى دو هتتتتا فتتتتي بنتتتتاب مع فتنتتتتا التتتتن 
الوفتتتتود فحتى الالحتميتتتتة البتتتتا   التتتتن تصتتتتو  ميتتتتتافيزيقي للوفتتتتود قتتتتاةم اللتتتتى 
العشتتواةية فتتي حتتدوث الظواه يهتتال العشتتواةية يفعتتل متتن العلمتتاب أن يستتتعينوا 

زيقيتتتة لحتتتل المشتتكال  وال تتت وج متتتن االزمتتا  التتتتي توافتتتس بالتصتتو ا  الميتافي
 نظ يات م 

نقتدل  االتمد بوب  بد فتة أساستية اللتى مف تومن الواقعيتة الميتافيزيقيتةن فتي -18
وهي تعنتي ببستاطةيأن العتالم موفتود وأنتس يتطتو  مستتقالك التن الوفتود يللم الية

  إان هتي االنساني وهال الواقعية ليس   اضعة للب هان وليس  قابلة للتكاي
 نظ ية ميتافيزيقية 

إن القتتول بوفتتود أك تت  متتن التتالم هتتي بحتتد اات تتا ميتافيزيقتتايوبوب  يتتممن  -19
بوفتتود اك تت  متتن التتالميوحتى النظ يتتا  العلميتتة المعاص  ي صوصتتاك الكتتوانتمي 
أكتتد اللتتى وفتتود اك تت  متتن التتالمن التتوالم متعتتدد ن متت الك فتتي تف بتتة ن شتت ودنف ن 

د اللى وفود الوالميوهاا الوصت  ينطبتم الن حالة القط دا ل الصندومي تتكي
ايضتتتتاك اللتتتتى حتتتتال الفستتتتيما  دون الا يتتتتةي ننا النعتتتت   تمامتتتتاك متتتتاهي حالتتتتتس 
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الحقيقيةيوهتاا يتدفع بنتا أن نلفتتت التى التصتو ا  الميتافيزيقيتتة كتي نكتون صتتو   
مف ومتتتتة التتتتن الوفود هنتتتتا يبتتتت ز دو  واهميتتتتة الميتافيزيقتتتتا وهتتتتاا هتتتتو متتتتا أكتتتتدل 

 ا ض و ية لبناب تصو  الن الوفود بوب يبفن الميتافيزيق

 فتت  بتتوب  النظ يتتة الحتميتتة  صوصتتاك ن حتميتتة البتتالسني التتاك كانتت   -21
مصد اك مع فياك للفيزياب الكالسيكيةيوحفة بوب  في  فضتس للحتميتة تكمتن يبتفن 
المستتتقبل مفتتتول لكتتل االحتمتتاال  وبالتتتالي اليمكتتن لنتتا أن نتنبتت  بحالتتة الكتتون 

طيع االحاطتتة بكتتل التفصتتيال  لحالت ا وأيتتد بتتوب  فتتي ايتتة لحظتتةي  ننتتا النستتت
فتتتي مقابتتتل التتتي نظ يتتتة ا تتت ا هتتتي الالحتميتتتةيوهي ايضتتتاك نظ يتتتة ميتافيزيقيتتتة 
يفعتتدم قتتد تنا اللتتى تحديتتد موضتتع وأتفتتال وستت الة ح كتتة الفستتيما يدليل اللتتى 
أن للعتتالم أك تت  متتن صتتو   أو م ططيوبالتتتالي يمكتتن لنتتا أن ن ستتم أيتتة صتتو   

نظ يتتتتتتة اللميتتتتتتة فتتتتتتي المستتتتتتتقبليهال النظتتتتتت   للعتتتتتتالم هتتتتتتي  للعتتتتتتالم وفقتتتتتتاك  يتتتتتتة
وب صتتتوص المع فتتتة العلميتتتة وفقتتتاك للنظ يتتتة الالحتميتتتةيهي مع فتتتة ميتافيزيقية 

غي  يقينيتةيمتطو   فتي لحظةيمكتشتفاك لعتوالم فديتد يمما يتدفعنا إلتى القتول متع 
بوب  بفن العالم في تغييت  مستتم يفي حالتة تفتتح داةمتة متع التوالم أ  ا وهتاا 

 يل اللى أهمية الميتافيزيقا في بناب النظ ية العلمية دل

لتتتتم يكتتتتتن متتتتت اد بتتتتتوب  متتتتتن دفاالتتتتس التتتتتن الميتافيزيقتتتتتاي أن ي بتتتتت  اللميتتتتتة   -21
الميتافيزيقتتاي بقتتد  ماكتتان همتتس أن يبتتين أهميتتة االفكتتا  الميتافيزيقيتتة فتتي بنتتاب 
النظ يتتتتتتتة العلميتتتتتتتةيف و حتتتتتتتاول أن يحتتتتتتت   النستتتتتتتم العلمتتتتتتتي متتتتتتتن الميتافيزيقتتتتتتتا 

لتتم يستتبتعدها م لمتتا قتتام بتتالي الوضتتعية المنطقيتتة وأ ب  التتي متتن أيضتتاكيولكنس 
 تتتتالل تقديمتتتتس لعتتتتد  نظ يتتتتا  كبتتتت امج ابحتتتتاث اللميتتتتة م تتتتل الا يتتتتة والتطو يتتتتة 

 والالف اا   الر 

 
 

 


