السيرة الذاتية

أ.د.عبد السالم المسدّ ي
يهتم بالعلوم اللغوية ،بالنقد األدبي ،بتحليل الخطاب السياسي ،وينشر كتابات إبداعية.

المناصب:
 أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية
 عضو المجمع العلمي العراقي منذ 9191
 عضو المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون منذ 9111
 عضو مجمع اللغة العربية الليبي منذ 9111
 عضو مجمع اللغة العربية في دمشق منذ 2002
 عضو الهيئة االستشارية األولى لمؤسسة الفكر العربي
 األمين العا ّم للمجلس العلمي للمُعجم التاريخي للغة العربية
 عضو مجلس أمناء المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية
 تولى األمانة العامة التحاد الكتاب التونسيين
 تقلد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كان سفيرا لتونس لدى جامعة الدول العربية ثم سفيرا لها بالمملكة العربية السعودية.

الجوائز:
 جائزة الدولة (تونس )9191
 الجائزة التقديرية من مؤسسة باشراحيل لإلبداع الثقافي (بيروت )2009
 جائزة سلطان العويس في اآلداب (اإلمارات )2001
 الجائزة التكريمية من مؤسسة يماني الثقافية (القاهرة )2090
 جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب (مسقط .)2091

صدر له :
 – 9111 األسلوبية واألسلوب.
 – 9199 التفكير اللساني في الحضارة العربية.
 – 9199 قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون.
 – 9191 النقد والحداثة.
 – 9191 قاموس اللسانيات.
 – 9191 الشرط في القرآن (مشترك).
 – 9191 اللسانيات من خالل النصوص.
 – 9191 اللسانيات وأسسها المعرفية.
 – 9199 النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي (مشترك).
 – 9191 مراجع اللسانيات.
 – 9191 مراجع النقد الحديث.
 – 9119 قضية البنيوية.
 – 9111 قضايا في العلم اللغوي.
 – 9111 مساءالت في األدب واللغة.
 – 9111 ما وراء اللغة.
 – 9111 المصطلح النقدي.
 – 9111 في آليّات النقد األدبي.

 – 9111 أبو القاسم الشابي في ميزان النقد الحديث.
 – 9111 مباحث تأسيسية في اللسانيات.
 – 9119 فتنة الكلمات.
 – 9111 العولمة والعولمة المضادة.
 – 9111 اتقوا التاريخ أيها العرب.
 – 2000 األدب العجيب.
 – 2009 العرب والسياسة.
 – 2002 بين النص وصاحبه.
 – 2002 رواية تنتظر من يكتبها.
 – 2001 العربية واإلعراب.
 – 2001 األدب وخطاب النقد.
 – 2001 السياسة و سلطة اللغة.
 – 2001 مرافئ األشواق.
 – 2001 تأمالت سياسية.
 – 2090 نحو وعي ثقافي جديد.
 – 2099 العرب و االنتحار اللغوي.
 – 2099 تونس و جراح الذاكرة .
 – 2099 فضاء التأويل.
 – 2091 الهويّة العربيّة و االمن اللغوي  :دراسة و توثيق .
 – 2091 البوح اللطيف.

