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 الخاتمة
 

في وصف  المووفوتاا القاةمفة ففي ن حقيقة المنهج الظاهراتي تكمن ال شك إ
الفعف  القصفدا الف ا يتوفمن  مفن الف   و الوجود ويفت  هف ا الوصف  تذفر  اا واتيفة 

جعفف  لفف لك و  ،معرففة ماهيففاا ااشففياي وحقيقتهففاالفف  الفوتي وو الشففعور هادفففاذ مففن  لففك 
   .الوتي والموووع حقيقة واحدة

ذفففدو ففففي المفففنهج الظفففاهراتي هفففو مذفففدو القصفففدية مفففن حيففف  ون الفففوتي ن وهففف  مإ
يقصفد االشففياي الموجففودة ففي العففال  الالففارجي ذفعفف   صفدا متعففالي، فففالوتي ال يقصففد 

لقفففد كانفففا ظاهراتيفففة هولفففر  رد فعففف  مفففنعكا لف لففففة  ديكفففارا  التفففي   اتففف  اا  فففاذ.
لعفال . لقففد و ففرا المو فف  المووفوتي لاشففياي فففي اتذحف  فففي  الفف اا  وانفصف ا تففن 

الف لفففة الظاهراتيففة والمففنهج الظففاهراتي ذصففورة الاصففة ذففالفكر المعاصففر تفف  يراذ تميقففاذ 
اناذعفففا ذالافففاذ   ن ف لففففت  الوجوديفففةولففف  درجفففة اهفففا لفففارتر ذومفففن ذفففين الففف ين تففف  روا 

 .الظاهراتي الصر 
 ون لففارتر ينتمففي ل مففنهج الظففاهراتي انتمففاياذ حقيقيففاذ، فقففد والفف ا تاذيقففااوورى 
فففففففي مجففففففاالا والففففففعة فففففففي ف لفففففففت   االناولوجيففففففة والجماليففففففة واادذيففففففة هفففففف ا المففففففنهج 

ذدرالة الوجود االنلاني وذكف  مفا هفو مشفال  ففي  اذ كان مهتم  وليكولوجية  حي  ون
العفففال  الالفففارجي، فالفففتعان ذهففف ا المفففنهج مفففن وجففف  وصففف  الوجفففود العينفففي المشفففال  

فففي صففمي  كينونتفف  مفف   ااشففياي يش المتم فف  ذففف  الموجففود ل اتفف   وا االنلففان الفف ا يعفف
 .والف ا ينافلف  ففي وجفود  الموجود في  ات   في ت  اا  اةمة م   الموجود اآلالفر  

ينفصفففف  تففففن  اتفففف  ويتجفففف  نحففففو  يووكففففد لففففارتر ت فففف  مذففففدو  االنفصففففا   وا ون الففففوت
ذحيففف  يصفففذا شفففرا المعرففففة هفففو اتجفففا  الفففوتي مفففن حيففف  هفففو ممارلفففة  -1ااشفففياي 

وكفففف لك االنفصففففا  يعنففففي انفصففففا   الموجففففود ل اتفففف   تففففن  -2ي ل وجففففود نحففففو ااشففففيا
 الموجففود فففي  اتفف   وا االشففياي الفف ا يفتففره الففوتي وجودهففا فذفف لك ي كففد لففارتر ون 
ل وتي وااشياي وجوداذ ملتق ذ  اةماذ ذ ات . فيعود ذالتالي ال  الوا عية التي تقفرر وجفود 

صفا  حقيقفة م ةمفة ل قصفدية، ويفرذا الكاةن، ووجود ااشفياي المدركفة، فيتذفين ون االنف
لارتر ذين الوجودية وااللتزا  والمل ولية في معركة الحياة الفع يفة والليالفية و فد اهفت  



ذتفلففير ذعففه الجوانففم الفاموففة فففي ف لفففة هايففدجر والو ففو  ت فف  مشففك ة الحريففة، 
 هففييعففيش الحريففة فففي كفف   نايففا وفعالفف ، ذفف  ون الحريففة تنففد لففارتر ان االنلففان حيفف  

نلففاني الفف ا ن الفعفف  اإلففارتر ووكففد كفف لك وجففود  الحقيقففي، وا هففي صففمي  كينونتفف ، 
يصدر تفن  الموجفود ل اتف   هفو فعف   و افاذ  انفعفالي، ففان الف اا تنفعف  وزاي العفال  

ذفف ، واالنفعففا  هففو حالففة والففوتي يعففيش صففمي  انفعالفف ، وان لكفف  انفعففا  داللففة الاصففة 
هف ا يمكفن معرففة لفيكولوجيا الفوتي تنفد لفارتر  تجاوز الوتي لنفلف  نحفو العفال  ومفن

ذ نها فع  تجاوزا، وحاو  لارتر ت لفيا لفيكولوجيا الاصفة ذف  وهفي  نظريفة التح يف  
ووتفي  ف  وتفي تف م ي تون لارتر  د  ل  وفعا  الوتي  فو ذ تنالنفلي الوجودا  
يففر لففوتي نحففو مووففوع معففين  التفف م ي هففو الفعفف  الفف ا يتجفف  ذفف  اال تفف م ي، فففالوتي 

 اذ الارجف اذ د مووفوتقصففهو الفع  ال ا يتج  نحفو  اتف  وال يوما الوتي ال ت م ي  ات ، 
تنفففف  اا  ففففاذ، ولففففارتر ي كففففد ون ذالفعفففف  التفففف م ي يحففففد  االدراك ااصففففي  ل عففففال  ومففففا 

 يحتوي .
لقففففد حففففاو  لففففارتر تاذيففففت المففففنهج الظففففاهراتي فففففي جميفففف  م لفاتفففف  الف لفففففية واادذيففففة 

نمففاراتيففة هالعقفف  الجففدلي  الفف ا لفف  يظهففر فيفف  وا و ففر ل ظاذالففت ناي كتاذفف   نقففد  نجففد  وا 
حيف  اننفا نجفد ون لفارتر اتالف  الماركلي وهو الااذ  المتميز فيف ، تيك كفي  و ر الديال

اذفت المفنهج ففي م لفاتف  اللفيكولوجية فالمنهج الظاهراتي الاة لفير اذداتاتف  الفكريفة 
منهمففففا كففففان يعذففففر فففففي  ووالذ وهففففي  التاليفففف  والاليففففا  ونظريففففة االنفعففففا   ونجففففد ون كفففف ذ 

موامين  تما جاي ذ  هولر  فيما يال  درالة الل وك االنلاني القصدا،    كتاذف  
اكفاذ  تعالي اانا  ال ا جع  في   اانا المتعالية  متجهة نحو مووفوع معفين تدركف  ادر 

 صففدياذ، وهفف   اانففا موجففودة فففي العففال  ومفف  اآلالففرين وتلففكن فففي صففمي  هفف ا الوجففود 
وكفف لك كتاذفف   الوجففود والعففد   الفف ا يصفف  فيفف  لففارتر الوجففود المووففوتي فففي العففال  

 ف   الموجفود ل اتف   وا االنلفان و  الموجفود ففي  اتف   تالالارجي حي  يقل  الوجفود 
  الففف ا وصفففف  لفففارتر ذ نففف  الجحفففي  ففففي ملفففرحيت  وشفففياي العفففال   ففف   الموجفففود اآلالفففر

الموجفففود يحفففاو  لففف م حريفففة االنلفففان، وهففف ا الوصففف  الففف ا   الج لفففة اللفففرية  وهففف ا
 اذ العينفففي، ولفففيا هفففو وصففففلفففة كففف   نايفففا الوجفففود ار د  لفففارتر هفففو وصففف  يهفففت  ذيعتمفففد
ذفف  هففو وصفف  ل ماهيففاا، و ففد  اتالفف  فففي الوصفف  منهجففاذ الفف وذ  فففي االدم  اذ لففاحي



ان  حيفف  ان م لفففاا لففارتر االدذيففة تمتففاز ذاففاذ  ظففاهراتي صففر ، ففف  يمكففن اذ،ايوفف
ان يصففف    و لفففك الن ت يففف اذ فينومينولوجيفففإاّل رواةيفففاذ ففففي نظفففر لفففارتر  لرواةفففييكفففون ا

تففم ا، ويجففم ان يكففون الكاالحففدا  التففي توجففد ولففيا االحففدا  التففي ينذفففي ان توجففد
 فف  اينقفف  الو  انفف  وومففينةففي واوففا لففرد روا فففي شففك  فف  افففي نقفف  الو  اذ صففاد اذ وم تزمفف

 ش  االنلان ذك  معانات . يال ا يع
  وا عي  وما هفو  م فالي  هو ارتر ك هما اهت  ذالتوفيت ذين ماهولر  ولان 
الففففوتي ولكففففن ال ت فففف  حلففففام المففففادة ذ ل ففففوا عي  يهففففت   ةالنلففففذفذوالففففوتي  ةوا المففففاد

 ف  متميفز تفن الفكفر   واالفتااتا تشفكي ةيتوص  ذعد  لك الف  ادراك كيف  ان المفاد
تكففون ل ففوتي ت فف  حلففام فيفف   ةالي  فاالولويفف فف ل م وذالنلففذةا الفف اتي، المففدرك ذالحففد

التففدلي  ت فف  كيفيففة تمكففن الففوتي مففن تالفففت ذعففد  لففك فففي  ة، ولكففن هفف   الم اليففالمففادة
ن هنففاك و  لففارتر ي كففدان  فف ومففن هولففر  نوي حففين معرفففة اشففياي العففال  الالففارجي ففف

 توجفففد االشفففياي ومفففن  يففففر شفففياي، فمففففن  يفففر الفففوتي الن الفففوتي واات  فففة و يقفففة ذفففي
كولوجية المتارففففة التفففي ك همفففا يفففرفه النزتفففاا اللفففييوجفففد الفففوتي  ففف  ان  االشفففياي ال

كانفففا تجعففف  مفففن  الففف اا  مجفففرد مووفففوع يقذففف  الم حظفففة ويالوففف  ل تجرذفففة ودرالفففة 
كفدان ت ف      يين ان لفارتر ومفن  ذ ف  هولفر تن م  راتهفا، ففي حف ذمعز  الل وكياا 

شفت  الموا ف  وشفت  المووفوتاا التفي تف  ر  ذفززايدرالة الفتجاذاا االنلفان النفلفية 
ت   النفا فتلذم لف وكاذ معينفاذ، ويجفم درالفة االنلفان وهفو ففي العفال  ولفيا ذمعفز  

هيففاا ولفف  تكففن هنففاك ال فففاا ك يففرة ذينهمففا، فذينمففا كففان هولففر  ي كففد ت فف  الماتنفف ، 
ين كمفا لفكد ت   الوجود، ولف  يوف  العفال  ذفين  و   كان لارتر يفي درالة ل ظاهراتية 

  .ة، ذك  وا عيتلارتر  اة  ك روي دوانما العال  تنفع   لك هولر  
 اذ فكفففان في لفففوف ، اا ذعفففد وجفففودا ةتيفففالفففارتر ان يجعففف  مفففن الظاهر  لفففع  قفففدل

َ  مذدت اذ وكاتذ اذ متميز  ففي هف ا الذحف   يلفعنيم  ان  لف   مهماذ، اذ وليالي اذ متمكن اذ واةيور  اذ
الو فففو  ت ففف  اذداتاتففف  الليالفففية وااال  يفففة واكتفففف  الذحففف  ذعفففره تفاصفففي  اهميفففة 

 في ه ا العره ومن اهلل التوفيت.الظاهراتية في م لفات  ووتمن  اني  د وفقا 
 
 


