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 إن الدراسات اللغوية السليمة هي التي ت�ج�ن�ح� نحو المنهج� الوصفي	 بعيدا عن
 المعيارية التقليدية، وزادت الدراسات+ اللسانية+ و�ض�وحا وصفاء) مع لس&&انيات دي
 سوسير في مطلع القرن العشرين، وعلى هذا النه&&ج تطرق&&&ت ف&&ي دراس&&تي
 الموسومة ب&& "النقد اللساني في المغرب العربي عبد السلم المسدي أنموذج&&ا"

إلى التعامل مع اللغة اعتمادا على نصوص عبد السلم المسدي.

 وقد حاولت في هذه الدراسة المتواضعة أن أبين وضعية النقد اللساني في
 المغرب العربي، وأعني به القطار الجغرافي&&ة الثلث&&ة: الج&&زائر، وت&&ونس،
 والمغرب، وذلك لتوفEر� نصوصD نقديةD لسانيةD في هذه القطار الثلثة، ولدراس&&ة
 هذا الموضوع� رسمت في بدايت�ه� صورةJG م�صIغرةG للنقد� اللساني في الدب� العرب&&ي
 عموما قديما وحديثا، وذلك لعلمي أن النقدN الدبيI القديمN كان م�رIكز)ا في م�ع�ظ�م�&&ه
 على المفردات اللغوية، ومطالبة النقاد� باستبدال هذه اللفظة� بتلكN، في النص&&وص
 الشعرية خاصة، ثم تحدIثت عن النقد� اللساني في المغ&&رب العرب&&ي خصوص&&ا،
 ودعIم�ت هذا الحديث� بنماذ�جN نقدية لسانية من الجزائر والمغرب وت&&ونس، وذل&&ك
 استفسارا مني على وجود العمل النقدي	 اللساني	، وللتأكEد� من طبيعت�ه�، ومن ر�وIاد�ه�،
 ثم خ�صIص�ت بحثا مستقل في ف�ص�لي�ن� للناقد عبد السلم المس&&دي، فكتب&&ت ع&&ن
 المرتكزات� النقدية� وأSس�سN تفكيره اللساني، أو المرجعيات� التي ارتكز عليها عب&&د�
 السلم المسدي، وإلى أي	 مدى تمثل تجربته النقدية القائمة عل&&ى العلق&&ة بي&&ن
 اللسانيات والنقد الدبي؟ وهل كان لنقده بصمةU في ال&&وطن العرب&&ي والمغرب&&ي
 أم ل ؟ وللجابة على هذه السئلة قسمت البحث على م&&دخل وأربع&&ة فص&&ول

وخاتمة وملحقين، إضافةG إلى الفهارس الفنية.

2



 ففي مدخ�ل� هذا البحث� عرض�ت النقد اللغوي بين التراث والحداثة باعتب&&ار
 أن موضوع الدراسة يحتوي على النقد اللساني، فتحدثت عن مفهوم النقد اللغ&&وي
 قبل السلم وبعده، وعن مفهوم اللحن، ثم تطرقت إلى النقد اللساني بين ال&&تراث

والحداثة.

 وكان الفصلS الوIلS عنوان�ه�: "النقد اللساني في النقد العربي"،  تناولت في&&ه
 مفهوم النقد اللساني في النقد العربي، قديما وحديثا، ثم ق�دIم�ت نماذ�جN من العNه�&&دNي�ن
Zد	بين فريقي�ن�، أحد�ه�ما متش�&&د GاكاNعلى الصورة النقدية لهما، والتي كانت ع�ر GةNشاهد 

  التزم]ت� فينمحاف�ظU، والخ�ر� متساهلS في اللغة� وم�جNد	دZ فيها،فقد كانت نتيجة هذا أ
 النقد اللساني هو منهج نقدي عرفته اللغة العربية في عصورها القديمة، وما تزال
 تعرفه في عصرها الحديث، والمعارضون للتجديد يرون أن أيI اجتهادD في اللغ&&ة
 يعني التفريط� فيها، والقضاءN عليها، ومن باب النصاف أن اللغويين العربN الذين
 أجازوا التعريب لم يفتحوا البابN على مصراعيه، بل دعوا إلى الخذ من اللف&&اظ
 الجنبية حين تعجز اللغة+ عن التعبير عن المعنى المستحدث أو المخترع الجدي&&د.
 في الخير بين[ت+ المنهج النقدي في النقد العربي.فذكرت انواع المناه&&ج النقدي&&ة

وتطورها التاريخي بالضافة إلى النقاد الذين اعتمدوا هذه المناهج.

 وكانN الفص�لS الثاني عنوان�ه�: "النقد اللساني في المغرب العربي"، وقس&&مته
 عNلى مNب�حثي�ن: الول م�عن[وNنZ بالتجاه التقليدي، وم�مNث_̂ل بنخبةD من اللغويين والنق&&اد،
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 والثاني معنون بالتجاه الحداثي، وممثل بنخبة من النقاد المح&&دثين منه&م: عب&&د
المالك مرتاض، وعبد الحميد لحميداني، ومحمد الهادي الطرابلسي.

 وخلصة الفصل أن النقادN في المغرب العربي صنف�ان�: اتجاه تقليدي، وآخ�ر�
 حNداث�يb مجد	دZ، سواء كان تجديد�هم في المضمون، ونعني به المبنى والمعنى، أو كان

 التجديد� في المنهج، ومن أمثلة المحافظين: محمد البشير البراهيمي، محمد بن شنب،
 عبد ال الجراري وعبد الرحمن الفاسي وأحمدوالحفناوي، ومحمد بن يوسف أطفيش، و

 محمد بن أحمد حكم وعلي الصقلي، وعبدومحمد بن العباس القباج وعلل الفاسي وزياد 
  وقد يكون هذا الخير� أبرزN النقاد المغاربة الذين تصدوا للخطاء اللسانية فيال كنون،

العمال الدبية. 

 وأما العلم� الذين يمثلون النقادN الم�ح�دNثين فمنهم: عبد المالك مرتاض، وحميد
 ضربنا لهم أمثلةG من اجتهاداتهم في النقدلحميداني، ومحمد الهادي الطرابلسي، وهم الذين 

 اللساني الحديث، وهم في ذلك ن�ز�ع�م� أنهم يمثلون النقدN اللسانيI في المغرب� العربي
.Nالحديث�، معتمدين في ذلك على ما توف_ر لنا من مراج�ع

 وأما الفصلS الثالث+ فكان عنوان�ه�: "أسس النقد اللساني عن&&د عب&&د الس&&لم
 المسدي"، وقسمته على مبحثين: ففي المبحث الول: عرض&&ت في&&ه مرتك&&زات
 التفكير� اللساني	 عنده، التي تم استنتاجها عن طريق مدى  تأثره بالدراسات الحديثة
 ،وخاصة بالدراسات الغربية منها وبمناهجها ، فكانت نظرته للغة والدب والنق&&د
 تختلف عن النظرة العربية التقليدية،ومن بين هذه السس: اللس&&انيات وال&&تراث،

اللسانيات والمعرفة المعاصرة، اللسانيات ولغة الدب.
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 أما المبحث الثاني :بNيIنت وجهة� نظر�ه� في قضايا السلوبية� والبلغ&&ة ف&&ي
نقده اللساني	.

 وكان عنوان� الفصل� الرابع�: "نماذج تطبيقية من النقد اللساني عن&&د عب&&د
 السلم المسدي"، واعت�مNد�ت في هذا الفصل على استنباط العمليIات� النقدية� اللس&&انيIة�
 على مؤل_فات�ه، فتحدIث[ت عن النقد اللساني النفسي، وعن النقد الصوتي، وع&ن نق&د

.Gأو ترجمة ،Gبها، إ�ب�داعا NزIيNالتراكيب، وعن بعض� المصطلحات التي تم

 وذلك بالعتماد على التحليل السيرة الذاتية ل&"طه حسين" من خلل كتابه
"اليام"،

"Nاح�ظ� واب�ن� خ�ل[دونNي والج	ي والم�ت�ن�ب	مع الش_اب Uبالضافة الى كتابه "قراءات 
 افتتاحية+ القراءات�،  حيث يحللS نصوصا شعريةG، لشاع��رها أبي القاسم الش&&ابي،

بعنوان: "مع الشابي: بين المقول الشعري والملفوظ النفسي".

 وفي الخاتمة عرضت أهNمI النتائج� التي رأيتها قيمNةG م�ضاف�ةG في هذه المذكiرNة
 المتواضعة، والتي اعتقدت+ أنها جزءZ من الجهود العلمية واللسانية ال&&تي ق&&دمها

النقاد وعلماء� اللغة� في جميع العصور المتعاقبة.

 وفي الملحق الول عرفت فيه عبد السلم المسدي وأهم مؤلفاته، وأما ف&&ي
الملحق الثاني فخصصته لنص تطبيقي لعبد السلم المسدي.
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Gالمنهج الوصفي، إضافة Gوأما عن المنهج المتبع في البحث فاعتمدت أساسا 
 إلى المنهج التاريخي إذا اقتضت الحاجة+ إلى ذلك، أو حسب م&&ا تتطلب&&ه أفك&&ار�

البحث.

Uكما اعتمدت مجموعة من المصادر والمراجع التي له&&ا علق&&ة مباش&رة 
بالبحث، وأخ+ص] بالذك[ر� مؤلفات� عبد السلم المسدي.

 في خاتمة المذكرة يليق+ بنا أن� نحص�رN أفكارا نراها جديرةG بالشارة
والعناية، ل�مNا لها من أهميةD في صميم بحثنا، 

 كان الشعراء� والعراب�  قديما مصادرN أساسيةG في عملية النقد اللغوي.-1

 اللفظ والمعنى من أعظم القضايا النقدية التي أSث�يرNت[ في النقد العربي القديم.-2

 بالجانب اللغوي للدب، باعتباره ظاهرةGاعتنى النEقاد� في العصر الحديث  -3
 لغويةG ول سبيل إلى فهمها إل من جهة اللغة، ومعنى ذلك أن "المنهج اللغوي" أو
 "النقد اللغوي" هو الذي يلئم هذه الظاهرة، ويتكفل باستجلء دقائقها، لرتب&&اطه
 الوثيق بأداتها الخام، ومادتها الولى وهي اللغة. لذلك كان على الناقد اللغوي أن

يتبحر بعلم اللغة ونظرياتها.

  للنقد في المغرب العربي اتجاهان: اتجاه تقليدي، وآخر ح&&داثي مت&&أثر-4
 بالمناهج الغربية في العصر الحديث. فهو ذلك التجاه النقدي الذي يمثله فئة من
 الدارسين في الدول الغربية، أو من المتأثرين بها ع&&ن طري&&ق الدراس&&ة ف&&ي
 الجامعات أو مطالعة الدراسات الغربية ومناهج نقدها، ونتج عن وج&&ود ه&&ذين

التجاهين صراع لغوي ونقدي كبير.
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  عرف المنهج البنيوي الشكلي انتشارا واسعا في المغرب العربي منذ الستينيات-5
 وهي فترات استقلل د�وNل�ه� تقريبا، واستمدI ر�وحNه من خلل الدارسات الكاديمية

الجامعية، إذ توالت ترجمة+ الدراسات� البنيوية واللسانية القادمة من الغرب.

6-Iالق+ر�آني Iالقدامى أنهم لم يفسروا النص Nإعتبارعبد المالك مرتاض أن العلماء 
 تفسيراG ي�ش[ف�ي الغليلj، باستثناء ما ق�رIر�وه� حو�لj المسائل� المتعلقة� بالخبار الشريفة
 كمسألة� الناسخ والمنسوخ، ومسألة� بعض� أسباب� النزول التي لم تعرف كلEها، بل
 لم يعرف منها إل القليلS، وتفسير� بعض� اليات� بما وNرNدN في شأنها من أح&&اديث،
 وشرح اللفاظ الغريبة، وإعراب بعض اللفاظ وتخريج بعض القراءات. فتراهم
 يتسارعون إلى شرح اللفاظ أساسا، ول ينظرون إلى النص نظ&&رةG كلي&&ةG، أو

.Gش+م�ولية

7-Iبامتياز، على الرغم من أن Gلغوية Dد] مؤل_فات+ عبد� السلم المسدي مؤلفاتNت+ع 
 بعضjNها مصNن_فU في الدب، وبع�ض�هNا في النقد الدبي، وبع�ض�هNا ف&&ي السياس&&ة،
 وبع�ض�هNا في البداع، ومثله: "الدNب� العجيب"، و"روايةU تنتظ�ر� من يكتبها"، و"ف�ت[ن�ة+

الكلمات�"، 

 من أهم	 مرتكزات التفكير اللساني عند عبد السلم المسدي العناصر� التي&&ة+:-8
 اللسانيات والتراث، واللسانيات والمعرفة المعاصرة، واللسانيات ولغة الدب،
 واللسانيات والسلوبية، واللسانيات والشمول، واللسانيات والحضارة العربية،

والكلمة واختزال السياسة.

9-Iيذهب� عبد� السلم المسدي في كت&&ابه: "الس&&لوبية والس&&لوب" إل&&ى أن 
Zى أن البلغة� ع�ل[&&مNع�وNالسلوبية�" كانت بديل عن علم البلغة بمفهومه القديم، ب�د" 

ل يNد�ر�س� أعماق� النص	، ول يNف[حNص� أج�زNاءNه�.
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 يحدد عبد� السلم المسدي لمنهجه النقدي معايير ثلثة نلخصها كالتي:-10

  تقدير الناقد لسل_م التعامل مع النص الدبي، وهو ما يحدد مدارج التعام&&ل-1
 النقدي بحيث تنطلق العملية النقدية من البسيط إل&&ى المرك&&ب، أي م&&ن

الستقراء إلى التأليف.

 أن ت+ر�سjNى قواعد� النق[د� على معيار النص، من حيث هو نقطة+ التق&&اء� قمI&&ة�-2
الهNرNم� بقاعدNت�ه�، أي: نقطة التقاء الكاتب بالقارئ.  

  أن تت�ش�ك_لj في منهج النقد� المادة المستثمرة من كل المعارف والعلوم، لنه-5
 يستمد شرعيته من مبدإ تمازج الختصاصات في المعرفة النسانية كلي&&ا،
 لن فروع الشجرة اللسانية ل يتسنى لها الن_مNاء� إل م&&تى دNك_&&ت[ أمامه&&ا

حواجزN التخ�ص]ص� الضي	ق�.

  يدعو عبد� السلم المسدي النقادN إلى ت�بNنiي عل[م� الن_ف[س اللغوي في الدراس&&ات-11
اللغوية والدبية.

  أطل�ق� عبد� السلم� المسدي مصطل�حN "الضفيرة الص&&وتية" عل&&ى بع&&ض-12
 الحروف المفردة والمكرIرة ونعوتها في تحليله لبعض البيات الش&&عرية، مث&&ل
 قوله: "العين" مفردة وثنائية، و"الراء" مفردا، و"القاف" مضعفا، و"الراء" رباعية،
 أي: أنI كل_ حرفD ونعت�ه مع غيره من الحروف المنعوتة� ت+ك�و	ن ما أسماه المسدي

بالضفيرة الصوتية. 

 وبهذا القدر من العناصر المحصورة في خاتمة هذه المذكرة المتواضعة
 نعتقد أننا قد وضعنا أصابعنا على النقد اللساني في المغرب العربي عموما، وعلى
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 منهج النقدي عند عبد السلم المسدي خصوصا، وبه ننهي هذه المذكرة العلمية
التي نراها قيمةG م�ضNاف�ةG في المكتبة العربية عامة، وفي المكتبة الجزائرية خاصة.
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