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ان كال الفيمسوفين مع الحكمة صنوان ال يفترقان فحيث يكونا ىي تكون ، لذا نجدىا في كافة أغراضيم الفمسفية 
لعطر في عموم الورد ، والبريق في عموم المؤلؤة ، وحيث أن ما يراه  بعضيم حكمة ال يراه غيره كذلك ، كا

 لنسبية الذوق والثقافة .
(1) يرى الدكتور ) أندري مايكل ( الفرنسي في المتنبي شاعرا مدافعا عن القيم العربية حين يقول : ) وكان في  

واالختالفات ىوصوت المتنبي مدافعا عن القيم العربية ال ضد قيم  ذلك الزمان صوت يرتفع من بين المناقشات
الحضارات األخرى بل بجانبيا في كنف االسالم ونوره  وتحت اشراف العربية التي ىي لغة األمة وأن يدافع 

 عنيا في مناخ اإللتقائات الثقافية ( . 
(2)  ولم تعد الظروف بذات شأن      إذا اتفقت إرادات وعرف  

لمتنبي عن نبؤتو ، فقال : ) أتا أول من تنبأ بالشعر (سئل ا     (3). 
وقال القاضي الفاضل في وصف المتنبي أنو : ) ناطقا عن خواطر الناس (   (3). 

إن شيرة ىذين الفيمسوفين ما كانت تحطم حدود األقطار واألزمنة وتبسط ليم كّل ىذا النفوذ لوال شىء واحد وىو 
، اليست الحكمة قدرا مشاعا بين الشعراء ، اخذوا فيو كميم بنصيب ، ولم يفتحوا فيو الحكمة ، ورب قائل يقول 

فتح ىؤالء الفيمسوفين ؟ والجواب ىو أننا سنرى ما تميزت بو حكميم في مجال المعاني والصياغة الفنية حتى 
ميم ال تخرج من سمت عمى عثاث األمثال وصارت زينة األقوال في الفن الصحيح والشعر الرفيع ، حيث أن حك

القمب فقط لتنبعث إلى  القمب بل من الذاكرة الحية إلى الذاكرة ، وعمى ىذا األساس بامكاننا الجزم بأن ىذين 
الفيمسوفين يقضا الفكر ، حادا البصر دقيقا المالحظة ، إذ صرفت ىموميم نحو البوح باسرار نفوسيم المضطربة 

يخفوا عنا صورة الكون كما يروا ، وجماع ىذه الصورة ىو ما اصطمح  وابراز أفكارىم ، أي أنيم لن يستطيعوا أن
 بعض الناس عمى تسميتو بالفمسفة ونؤثر نحن عمى تسميتيا بالحكمة . 

 يقول مونتاني : ) إن فمسفتي فمسفة عاممة واقعية ال فمسفة خيالية (. 
ي يرجع إلى تمك المحاوالت في كل إن كتاب مونتاني ) المحاوالت ( كتاب فمسفي ال يعرضو الجل ذاتو بل لك

. (4)مناسبة ، صراحة أو ضمنا ، والتي التتبدل أصال بالرغم من الظواىر التي تبدو أحيانا متناقظة  
فميس لمونتاني مذىب فمسفي يحاول عرضو عمى المأل بل موقف فكري يتخذ بالنياية صورة المذىب ، فيومتفق 

ي فمسفة شخصية خاصة بو مزيج ىي من فمسفات إغريقية ، سقراطية ، مع ذاتو ، يعرف ما يقولو ولماذا يقولو ف
ابيقورية ،ورواقية ، إن ما قالو مونتاني لم يكن مجرد اقتباس ، بل خالصة تفكر عميق وتعبير شخصي . لقد 
سمك مسمك النحل في تقميده حين قال : ) إنيا تقتبس من األزىار ىنا وىناك ولكنيا تصنع الشيد مما تقتبس 

. ىكذا اقتبس مونتاني وكذا المتنبي من الفالسفة القدماء لكنيم مما اقتبسوه صنعوا (4) ذي ىو صنعيا الخاص (ال
  فمسفة كانت منيم نتاجا شخصيا فريدا وعريقا إال وىي الحكمة ...

 


