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 كل فً ثابًتا منهًجا ها وندعو إلٌهاحملالتً ن أن الوسطٌة شك ال

 إنما هً ، كلها أمورنا بها نزن دقًٌقا مٌزاًنا منها جعلون حٌاتنا، مناحً

 والفلسفٌة والفكرٌة العلمٌة حٌاتنا جوانب كل فً منه ننطلق ثابت منهج

 شًء لكل:  قالوا فقد ، أنملة قٌد المنهج هذا عن نحٌد ال ، والتطبٌقٌة

 ، توازنه واختل اآلخر مال الطرفٌن بؤحد أمسكت أنت ،فإن ووسط طرفان

 بهذا مستمسكون ونحن ، الطرفان لك استقام بالوسط أمسكت أنت وإن

 أنو . تقصٌر وال غلو وال تفرٌط وال إفراط ال ، الوسطٌة وتلك الوسط

  تشغل التً القضاٌا أهم النقدي من الفكر فً والمعاصرة التراث بٌن العالقة

"  الوزٌر/ د.أ  معالً بقلم الكتاب هذا عنوان جاء لذلك ،العلماء واألدباء

 النقد فً معاصرة عربٌة نظرٌة نحو والمعاصرة التراث بٌن النقدي الفكر

 ".األدبً

 ال، لقدمه القدٌم نرفض أن ٌمكنأنه إذا كان ال  مبًٌناجاء الكتاب  دوق

، المختلف أو اآلخر ثقافة لكونه أو، لحداثته الحدٌث نرفض أن أًٌضا ٌمكن

 الذات على االنكفاء إلى ندعو أن أو،  ثقافتنا على وافدة ثقافة كونه أو

 بكل نواجهه الذي والتحجر الجمود عٌن فهذا، حولها التقوقع أو والتمحور

 جدٌرة ومادة،  جدٌدة وإضافة،  آخر عقالً  تعنً أخرى فثقافة، وحسم قوة

 النظر وإمعان الفكر إعمال إلى ألدعو إننً بل،  والنظر والتؤمل باالعتبار

 والمثمر النافع منه فنؤخذ،  جدٌد أو حدٌث أو عصري هو ما كل فً

 وأخالقنا قٌمنا مع وٌتناسب،  لثقافتنا حقٌقٌة إضافة ٌشكل وما،  والمفٌد

 .الراسخة وقٌمنا الثقافٌة هوٌتنا مع ٌتسق ال ما ونتجاوز، وحضارتنا

 ثبت ونظرٌات بآراء فنتشبث،  الركب عن نتخلف أال ا على مشددً 

،  مراجعتها ضرورة إلى نقادهم فدعا،  أنفسهم الغربٌٌن عند جدواها عدم

 أكثر رأوها جدٌدة أخرى رإى أو نظرٌات عن وبحثوا عنها هم تخلوا أو

  تعقٌدات من ٌخلصهم جدٌد نجاة خٌط فٌها وجدوا أو،  ونفًعا ومالءمةً  دقةً 

 ،أخرى مسارات إلى الطبٌعً مساره عن األدبً بالنص انحرفت وفلسفات

 األدبً، النص غٌر أخرى وفنون علوم على تطبٌقها األجدى من كان ربما



ا منهما كل كون فً والنقدي األدبً النص وخصوصٌة عظمة تبقى إذ  نًصًّ

 .آخر شًء أي قبل أدًبا وٌشع ،أدًبا وٌفٌض ،أدًبا ٌنطق

 تكاملٌة عالقة تكون أن ٌمكن والحدٌث القدٌم بٌن العالقة مإكًدا على أن  

 من ننسج أن ٌمكننا وأنه صراع، أو إقصاء عالقة تكون أن شرًطا ولٌس، 

 ونتك   أن ٌمكن األدبً النقد فً متكاملة عصرٌة عربٌة نظرٌة ذاك و هذا

 زمن فً الثقافٌة وخصوصٌتنا الواقٌة هوٌتنا مالمح أحد نضجها حال

 .الجارفة والثقافٌة والفكرٌة النقدٌة والتٌارات العولمة

 دفعت التً تلك   بالغة تدانٌها ال التً العالٌة البالغة ومخبًرا عن هذه  

 القرآن ألن ذلك وقرآن، ونثر شعر الكالم: ل ٌقو أن إلى حسٌن كطه كاتًبا

 فً وحده نسٌج أنه إال وحروفهم كالمهم جنس من كان وإن الكرٌم

 حتى األسماع إلى تصل ألفاظه تكاد ال إذ ، والبٌان والبالغة الفصاحة

 واحدة، دفعة منه الحسن علٌك فٌهجم القلوب، إلى وصلت قد معانٌه تكون

 سبحانه الحق وصدق معناه، جهة من أم لفظه جهة من أجاءك تدري فال

ؤِْتٌهِ  اَل : )ٌقول إذ وتعالى اِطل   ٌ  نِ  ِمن اْلب  ٌْ هِ  ب  ٌْ د  ال   ٌ  ْلِفهِ  ِمنْ  و  نِزٌل  ۖ   خ   مِّنْ  ت 

ِكٌم   ِمٌد   ح   (.ح 
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