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1 Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language, Noah 

Webster, Collins World, 1978, P:367. 

Wilbur Shramm, (how communion works) in Goseph, A. devito communication 

concepts and processes, Prentice Hall, New Jersey, 1976, pp. 8-9. 
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Abstract 

 It is not absent of thinking mind about literature criticism that, 

since appearing of literature criticism until our present days, it found the 

methods and means and how to look at the literature, recognized, and 

explain it, enjoy of its  aestheticism, disclosure on its secrets and  

creation. 

 The result of that serious effort is difference, variation and contrast 

in the point of views to literature phenomena, this difference, variation 

and contrast is very clearly at the last stages from literature criticism, we 

found that criticism efforts directed to literature phenomena by its 

creation ( his personality, emotional, excitement ,and thoughts …etc.). 

From one hand, it looked at it by method, society, environment and age, 

and another hand, it looked at by action of reader. 

 Thus, most of criticism efforts discussed the literature phenomena 

singleness dealing, it concern with one side and neglected other side, so 

that the dealing of literature phenomena has inactivity. 

 By following and examination we found a strange theory has many 

aspects of literature phenomena, which has sender, message, receiver, 

context, code, communication channel and functions of these aspects, it's 

(Communication Theory) by Roman Jakopson. 

 We found in the modern Arab literature criticism optimism calls to 

adopt this theory, also we found capacity and spreading in its showing, 

but it is show has receiving in most of it, as it looked at it in its western 

scope only, it neglected the reality of entrance this theory to field of 

modern Arab literature criticism or circumstances of this entrance and its 

effectives on the field of modern Arab literature criticism. 

 After suggestion the topic of our study by supervisor Prof. and 

based on this suggestion and on that following and examination, we felt 



 
B 

that the importance of this topic, we have desire to study it, to give the 

thesis a title ((Communication Theory in the Modern Arab Literature 

Criticism)) at Arabic Language  in Babylon University.  

 When we began to examine and follow up in the connecting theory, 

we faced obstacles such as we didn't find some importance references like 

(Essays in General Linguistics ) by Roman Jakopson the owner of theory, 

we based on the some books and translated assays to the writer to show 

the theory, moreover, we depended on the number of western researchers 

critics and the western who look into Jakopson, whom we didn't find him. 

 Some obstacles were faced some methodical affairs, because we 

are intended to conclude the description observation of theory which 

lasted at first three chapters with last evaluation chapter, in it we showed 

the effect of theory in the modern Arab literature criticism and show its 

applications, but we faced an obstacle prevent us to achieve that is little 

of application material but shortage it, besides we couldn't viewing of a 

number of importance references for this purpose. 

 As well as this material will be stranger if we put it together in any 

of three chapters, the preliminary entrance with what is rise from question 

was the suitable place from our point of view. 

 We put a plan to conversance the aspects of topics consisted of 

preliminary entrance, three chapters and conclusion. 

 In the  preliminary entrance dealt with origin of communication 

between Arabs and western. In the first chapters discussed to two of 

theory aspects they are: (sender and receiver), we talked in the second 

chapter about (message) aspect, in the third chapter we talked about last 

three aspects they are: (context, code, and communication channel), then 

we concluded the research with conclusion consisted of the most 

importance results some of them: 

 



 
C 

 

1. Jakopson's concepts in the communication theory was not creative 

to some of them, the linguistic, rhetorical, criticism and information 

efforts also, which are preceded him or he contemporary a number of 

writers were it contained of this concepts or contained of near 

imagination of it, but Jakopson was explain these concepts lonely, he 

gathered, progressive and show it connected in one subject. From 

these concepts – such as – the concept of the function of excitement 

poetical, cognition and referential, and the concept of dominating 

value ….etc. 

2. communication theory by Jakopson consisted of (sender, message, 

receiver, context, code and communication channel), but Jakopson 

deal with these six aspects in contrasting attention, he gave the 

message aspect more attention which refer to it by Jakopson's talk 

about the function of this aspect, he lacked his application and 

examined this function in the poetical texts which he chosen them, 

this led theory to contrasting in observation and shortage in the 

application. 

3. The theory specialized to talk about the communication channel, 

where it gave it a significant attention and made it a side of the 

literature phenomena, this matter according to our point of view, 

falling from the directions of theories, methodical, attitudes modern 

criticism.              
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