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 The researcher sought to analyze the fundamentalist term of the latecomers in terms of language to 

show the possibilities and expressive energies he holds. The research is organized in five chapters. 

The research deals with the definition of the term, the concept and the conventional understanding 

of the fundamentalists and the specificity of the Shiite fundamentalist lesson. The first chapter 

,entitled( Terminology of Composition of the Term). second chapter (Term Definition Mechanisms). 

followed by the third chapter entitled (Semantic transformation and conventional relations) while the 

fourth chapter talked about (the functions of conventional and communication strategies), and after 

the researcher stopped the terms of reference and mechanisms and relations and functions revealed 

a set of characteristics and dimensions discussed in A separate chapter is the fifth of the chapters of 

the thesis entitled (characteristics and dimensions). and then concluded with a summary of the most 

important results, which resulted in the study to be a descriptive and analytical approach is 

monitored in light of the completed and analyzes the Sanya nature requires nature Subject studied     
                                                                                                                                  

 

 

 المتأخرين األصوليين الشيعة  عنوان األطروحة: المصطلح عند 

 اإلمكانيات لبيان اللسانية الناحية من المتأخرين عند األصولي المصطلح تحليل الباحث حاول

 تعريف فيه ُعولِج تمهيد تقدمها فصول خمسة في البحث فانتظم, يحملها التي التعبيرية والطاقات

, الشيعي األصولي الدرس وخصوصية لألصوليين االصطالحي والفهم والمفهوم المصطلح

 الذي المعرفي العمق الباحث كشف ،(المصطلح تكوين مرجعيات)بعنوان األول الفصل ونهض

 الباحث فيه تناول ،(المصطلح تكوين آليات)بـ الثاني الفصل وتكفل ، األصولي المصطلح شكله

 وكان الثالث الفصل تاله ثم األصولي، المصطلح صياغة في اللغة وفرتها التي اإلمكانيات

 تحوالت عن الكشف الباحث فيه عالج ،(االصطالحية والعالقات الداللي التحول)عنوانه

 عن تحدث فقد الرابع الفصل أما والداخلية، الخارجية االصطالحية وعالقاته الداللية المصطلح

 ووظائف, مركزية وظائف إلى وقُِسمت ،(التواصل واستراتيجيات االصطالحية الوظائف)

 له اتضحت ووظائفه وعالقاته وآلياته المصطلح مرجعيات على الباحث وقف أن وبعد, هامشية

 بـ وعنون الرسالة فصول من الخامس هو مستقل فصل بحثت في واألبعاد الخصائص من جملة

 ألهم بخالصة ختم ثم, وأبعاده المصطلح خصوصيات فيه الباحث تناول( واألبعاد الخصائص)

 المنجز ضوئه في يرصد وتحليليا   وصفيا   منهجا   المنهج يكون أن الدراسة تلك فاقتضت, نتائجه

 .المدروس الموضوع طبيعة تقتضيه لسانيا   تحليال   ويحلل
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