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Abstract Of Thesis : 

 2000 الى 1950 من – القصصً النقد فً دراسة – العراق فً النقدي الفكر

 السرد مجال فً األدبً النقد وجهت التً األٌدٌولوجٌة التوجهات مالمح أهم على للتعرف محاولة هً الدراسة هذه  

 التً والغربٌة العربٌة  األٌدٌولوجٌات بٌن مقارنة األول الفصل ٌمثل  :فصول ثالثة من االطروحة وتتألف ، القصصً

 ثم ، الذات تأصٌل فً أثرها و للنقد التارٌخٌة التصورات الثانً الفصل ٌناقش بٌنما ، النقد تكوٌن فً ساهمت

 النقد على وأثرها النصٌة االتجاهات فٌبحث الثالث الفصل أما  ، الذات على الحفاظ فً ودورها  االنطباعٌة التصورات

 القرن منتصف منذ العراقً النقد على أثرت التً لالتجاهات لكل شامل مسح تقدٌم إلى الدراسة تهدف لم ، العراقً

  .العراقً القصصً النقد تطور فً الكبٌر األثر لها كان التً االتجاهات أبرز على التركٌز بل ، نهاٌته حتى الماضً

Critical  Ideology   in Iraq : A Study  in Fictional  Criticism  from 1950-2000 

 

The present study is a humble attempt to identify the most important features of the 

ideological trends that guided the literary criticism in the field of fictionand novel, from 

their very beginning up to the 20th century. It comprises three main chapters. The first 

chapter represents a comparison between Arab and Western critical ideologies. While the 

second chapter discusses the Iraqi fictional criticism from historical as well as  

impressionistic points of view. The third and last chapter explores the textual trends and 

attempts to implant the Iraqi fictional criticism. The study aims at presenting a survey to 

the important tendencies that affected the Iraqi fictional criticism from the mid of the last 

century up to it end, focusing on the most prominent works  which motivated the 

development of fictional criticism . 


