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 الرسالة أو األطروحة:
 أنموذجا   االستشراقفي الثقافة العراقية المعاصرة " مجمة  االستشرافيقراءة الخطاب                           

 الرسالة أو األطروحة:
نات المرافقةة  انتقى البحث مجمة االستشراق العراقيةة الصةادرة فةي منتصةف ثمانينيةات القةرن العشةرين وبدايايةو تسةعينياتون والمةدوف

مة إنتاجيا من تحوالت سيسةيوثقافية مجايمةة إلنتةاج ال عةق القراأةين أسسةتيا نةروف انتقةاق ليا عينة  لمدراسة؛ ِلما تتصف بو مرح
 األخيرين.القرن العشرين  لسمطة الذي بمغ أوج خناقاتو في عقديالمثقف العراقي من االن تاح الستيني والسبعيني إلى انغالق ا

لم يومات الموازية لمضمون الدراسةنوقد ُعنوَن ال صةق األوق وكانت ىيأة الدراسة مقسمفة عمى أربعة فصوق وتمييد تناوق ا   
ق ىةةةو  ((القةةةراءة المعرفيةةةة لمخطةةةاب االستشةةةراقي))بةةةة ةةةم عمةةةى مبحثةةةين تسةةةبقيما توطأةةةةن وكةةةان المبحةةةث األوف القةةةراءة الوصةةة ية ))وُقسِّ

ةةا ال صةةق الثةةاني  ن((القةةراءة اإلستكشةةافية لمخطةةاب االستشةةراقي))والمبحةةث الثةةاني  ((لمخطةةاب االستشةةراقي القةةراءة اإليديولوجيةةة ))أمف
ق فيةةو ((لمخطةةاب االستشةةراقي  ن((القةةراءة القوميةةة لمخطةةاب االستشةةراقي))فقةةد ُقسِّةةم عمةةى مبحثةةين تتصةةدرىما توطأةةةن والمبحةةث األوف

 ((ة لمخطةةةاب االستشةةةراقيالقةةةراءة النقديةةة)) وأفتُةةةِتل ال صةةةق الثالةةةث الةةةذي ن((القةةةراءة الدينيةةةة لمخطةةةاب االستشةةةراقي))المبحةةةث الثةةةاني و 
وُأسةُتيَق  ن((القةراءة الثقافيِّةة لمخطةاب االستشةراقي))أمفا المبحث الثاني فيةو ((القراءة النقدية المقارنة))بتوطأة ومبحثينن األوفق منيا 

تةداخق ))بةةوالثةاني  ((شةكق القةراءة البنةاأي))بتوطأة ومبحثينن وسم األوق بةة ((أشكاق القراءة وتداخق أنماطيا))ال صق الرابع سمي بة
ةةا الخاتمةةة فقةةد تضةةمنت أىةةم النتةةاأ  التةةي أفتةةرو البحةةث بموتيةةان والسةةيما فيمةةا يتصةةق بخصوصةةية قةةراءة الثقافةةة ((القةةراءات . أمف

 العراقية في فيم االستشراقن وأثر سياسة الييمنة في توجيو مسارات القراءة.
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Message or thesis 
Read Orientalist discourse in contemporary Iraqi culture "Orientalism Iraqi magazine model" 
Abstract or thesis 
Addressed the study tagged[ read the Orientalist discourse in contemporary Iraqi 
culture, magazine Orientalism model for] how to receive Iraqi intellectuals speech 
West and patterns of reading and models, and the nature of research divided the 
study on the four seasons, led by booting and inflict conclusion, to end at proven 
sources and references eating Boot reading Citations and its theory and the limits of 
the concept consistent with the nature of the research, as well as the nature of culture 
and Intelegnsaa and harbingers of phase, and the Orientalist discourse and Arthalat 
understood.  

 


