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  جالل محمد عيسى آل رشيد  اســم الباحـث
: المصطلحات المتعلقة بالحرف التقليدية فى الكويت  عـنـوان البحث

  دراسة لغوية ميدانية
  القاهرة  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  اللغة العربية  قـســــــم
  )م١٩٩٥(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
رصد مصطلحات الحرفيين الكويتيين القدامى وتسجيلها، وتصنيفها،  -١

باعتبار ذلك عمالً وصفيا داللياً، وتطبيقا عمليا لنظرية المجاالت 
  .الداللية

تحديد بعض مالمح اللهجة الكويتية القديمة صوتيا وصرفيا ودالليا  -٢
 هى المصطلحات الحرفية عن طريق تحليل المادة اللغوية التى

  .موضوع الدراسة
  منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى فى الباب األول مع توظيف 
 فى ترتيب المصطلحات Semantic domainsنظرية المجاالت الداللية 

الحرفية التى تشرح وفقا للمنهج الوصفى، وتستفيد من المادة اللغوية التى 
لهجة ما (ألول فى تحليل اللهجة الكويتية المبحوثة تجمع فى فصول الباب ا
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من بعض أوجهها الصوتية والصرفية )  فى مدينة الكويت١٩٥٠قبل عام 
والداللية والمعجمية بالمنهج الوصفى، مع اهتمام خاص بالبعد التاريخى فى 

  .التحليل الفونيمى وفى تحليل الكلمات المفترضة الواردة فى مادة الدراسة
   الدراسةاستنتاجات

قام الباحث فى هذه الدراسة بتسليط الضوء على المصطلحات المتعلقة 
بالحرف التقليدية فى الكويت، مصنفين تلك المصطلحات تصنيفا قائما على 

  . معطيات نظرية المجاالت الداللية
واستفاد الباحث من تلك المصطلحات فى الكشف عن بعض قوانين 

تويات صوتية وصرفية وداللية ومعجمية، اللهجة الكويتية المبحوثة على مس
ى باستنباط فونيمات اللهجة صوامتها وتقام الباحث على المستوى الص

وصوائتها، ودرس قضية المماثلة فى اللهجة المبحوثة، ثم تناولنا نظامها 
 قضية - على المستوى الصرفى–كما تناولنا . المقطعى وصفا وتحليال

ة أشكاله األلومورفية، وتناول الباحث قضية مورفيم ال التعريف باستنباط كاف
مورفيم اسم اآللة موضحين كافة أشكاله األلومورفية، وبعد ذلك تناول قضية 
مورفيم لقب العامل فى اللهجة المبحوثة مبينين كافة األشكال األلومور فية 

 قضيتين دالليتين  الباحثكما تناول. التى قد يتجلى بها المورفيم المذكور
يتا المشترك اللفظى والترادف فى إطار مصطلحات الحرف العشر وهما قض

التى رصدنا مصطلحاتها فى الباب األول كما درس قضية االقتراض 
 .المعجمى فى المصطلحات موضوع الدراسة

 
 
 
 
 
 


