
 الملخص

     تقوم هذه الدراسة على تناول ظاهرة النقد الصرفً عند الرضً االسترابادي 
،الرضً االسترابادي من العلماء الذٌن حباهم هللا تعالى قوة العبارة،وصالبة (هـ686:ت)

ة؛واالطالع الواسع شرح )و (شرح كافٌة ابن الحاجب):ومن خالل عكوفً على كتابٌه . الحجَّ
،فكَّرت فً دراسة الجانب الصرفً فٌهما وبصورة خاصة النقد الصرفً،وكان شرح شافٌة (الشافٌة

ابن الحاجب المٌدان األوسع لهذه الدراسة،كونه ٌشتمل جمٌع ما ٌتعلق بالصرف إلى جانب ما 
ٌحتوٌه شرح الكافٌة من موضوعات صرفٌة،أما ما ٌخص منهج إعداد البحث فقد بدأت بالمقّدمة ثم 

بإظهار نقد :ُعنً الفصل األول: التمهٌد،وبعد ذلك توزعت دراسة الموضوع على ثالثة فصول
ا  الرضً للحّد الصرفً ونقده للعبارة وكذلك المصطلحات التً استعملها الرضً فً نقده،وأمَّ

فقد عنً بدراسة نقد الرضً لمباحث األسماء واألفعال وتمَّ تقسٌم هذا الفصل على :الفصل الثانً
تحت عنوان :نقده مباحث األفعال،وجاء الفصل الثالث:نقده مباحث األسماء،ثانٌاًال :أوالًال :قسمٌن

 .المشترك بٌن األسماء واألفعال والحروف

ة نتائج أبرزها  :وقد خرج البحث بعدَّ

  ع نقده لم ٌتبع الرضً منهجاًال معٌناًال وإنَّما سلك طرٌقاًال خاصاًال به،والدلٌل على ذلك انَّه وزَّ
 .على الجمٌع،فلم ٌكن متعصباًال لمذهب معٌن فانتقد البصرٌٌن مثلما انتقد الكوفٌٌن

  لم ٌلتزم باألطلس الزمانً والمكانً لموضع االستشهاد،فاستشهد بشعر امرئ القٌس
 .والفرزدق،وكذلك استشهد بشعر بشار وأبً نؤاس والمتنبً

  ها من اللهجات هه القرآن عنها،وعدَّ  .لم ٌعد القراءات القرآنٌة من القرآن بل نزَّ
  حاول جاهداًال أن ٌثبت أن القراءات السبعة عند سٌبوٌه لٌست متواترة وأعطى الدلٌل على

 .ذلك
  كانت أكثر المصطلحات النقدٌة التً استعملها فً نقده معتدلة لم ترَق إلى مستوى اإلساءة

 .أو الفحش وتخص النص المراد نقده

Abstract 

The research is concerned with the study of Al-Reidi Al-Estrbadi 
Morphological critique . This research looke at Al- Estrbadi linguistic 
achievement , particularily his two interpretations : Kafiyit Ibn Al-Hajib 
and Shafiet Ibn Al-Hajib , were those two interpretation are of 
remarkable importance in Arab Grammatical Tradition . 

The research is of three chapters :  

-The first chapter inrestigates the phrase in Al- Estrbadi study and the 
morphological limits , plus his morphological terms terms used in 
those book . 

-The second chapter studies Al- Estrbadi critique to grammatical 
division of : names , and verbs . 

-The third chapter studies Al- Estrbadi common between names , 
verb and preposition ; parts of speech .The chapter items are : 



morphological scale , place convert , meeting of two quiescent , 
hamzat , paus , of augmentation , inclination , hamzat mellowness , 

defection , substitution and incorporation . 


