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  :ملَخص البحِث
  -هاا وِدلَالَتِبنيته-سلَامية املُعاِصرةالقَِصيدة اإل

ن ِم دِمتس املُاةاحلي وِنو والكَاِنسنِإلْ اِإلسلَاِمي ِلِروص على التازِكترم  خصوِصيٍةا ذَِإبداعا)دب اإلسلَامياأل(مدقَ       
ِقالعاِإلِةيد لَسِةامي،  روصالت ِذالَّذَِلكي يهِمن طَِلقِد اَألناملُيب ِلموطَسرا شِفيوتسةَ،  ميِب الفَناَألدو رعالش دعي  لَاِمياِإلس

سن  اَألدِب اِإلسلَاِمي اَألِصيلَِة ووجه ِمن وجوِهِه املُشِرقَِة، إنه الشعر الَِّذي يوظِّف أَدواِت اللُّغِة أَحاملُعاِصر أحد فُنوِن
عر بالدراسِة الشهذَا  وقَد تناولَ البحثُ ،توِظيٍف ويطَوعها للتعِبِري عن رؤيِتِه تعِبريا متميزا متوهجا متأَلّقًا ِفكْرا وشعورا

 تحاِنتونة اإل(عةالقَِصيداِصرة املُعلَاميِدلَالَت-سا وتهيِبناه(، ِفي زجاملَ فَأَندِلخطَلَحصم لَتاونةً تِطلَاِحيبةً ِاصقَارم )َألاِبد 
لَاِميي ِذالَّ)اِإلسدعاِسِه التنأج دةُ أَحلَاِميةُ اِإلسِبال،قَِصيد وِفصو ِليحِلالتال واِتِهالَلَ ِد كَاِشفَةً عنساِقي  اِرِخييظَيِذالَّالت هر 

الشعِر (وتناولَت ثَاِنيا مصطَلَح. ةَيِروصالتاملَفْهوِميةَ أَِو  هتين ِبددحي تِت الَِّصاِئصاخلَِمن  ٍةلَمى جلَ ِإومِشريةًا، يثًِدحا وميِد قَيِهِف
لَاِمياإلس(طَلَِحصِخلَاِل م ِمن )لَاِميِة اِإلسا)ِةالقَِصيداِتهِسم زرا وأَبهةً ِدلَالَتنيبم .  

ا  ماٌءوس، ِةئيس الرقَِصيدِة الاِتنوكَى مدح ِإوصِفهاِب) الشعِري ِفي القََِصيدِةاِعيقَ اِإلةَينِب(ِلو اَألباِبالوتناولَ ِفي        
تِملَكَّش نالِباِرطَي ِإا ِفه نِة أِو  اإلِةيقِْليِديِة التيِكاِسلَالكَيقَاِعيِصلقَ ِلِةيِةيدالع ِبرِةيوِديمِط العمِفي إطَاِر الن أَ؛ أَي مم ا تلَكَّش 
 ِلوح تن عِةدلِّوت املُاِعيقَ اِإلاِلكَشأَ عن فشكَو، ِفي ِإطَاِر النمِط احلُر أَِو التفِْعيِلي عاِصرِة؛ أَياملُاِإليقَاِعيِة  ِةين الِباِرطَي ِإِف
عيِقِر طَنم ا يعرِملْي ِع ِففالع ِبوِضر الزِن ِللَ والِعاِتافَحطَيمالن نيِج بموِر أَِو الدحاِن أِو الباَألوز نيِج بمِن طَِريِق الدعو ،

 ِبنيِة ن عالناِشِئ  اِإليقَاعدصروا ربطَ التشِكبل اإليقَاِعي بالتشِكيِل الدلَاِلي ِفي القَصاِئِد املختِلفَِة، العموِدي واحلُر محاِولً
 اِنِب ذَِلكِريعٍِ، وِإلَى جصالتِويٍر ودِخلَاِل الت ِمن ريعِت الشيالبدرسقْفَِويالت اقسةَ األنأَ وهاَألم صاملُاِتو ِلِةلَكِّش راِتيواه ،

وفصو اقساَألنالص ةَِتواي ا ِفي قَصاِرهكْرلَاِت تعدِخلَاِل م ةً ِمناٍت أُسلُوِبياحِزيكَّلَِت انةَ الَِّتي شاِرزلبِريعِن الشاِئِد املَت.   
       وتنثُ ِفيلَاوحاِب الثَّاِني ال البِب(بنةَيالت ِةيِبِكرِفي القَِصيد ِريعفَ) الش سدرالبِةى الندعدةَ املُتِكيبيرتو رصدائْظَ الوف 

عريِة املُختِلفَِة، فَوقَف علَى ِبنيِة الترِكيِب التراِكيِب ِفي السياقَاِت الشْ ساِقن أَن عجتني تتِّ الَاِتالَلَالد وةَيِريِبع التةَيوِبلُساُأل
 ىنب اِالسِمي وِبنيةُ الترِكيِب الِفعِلي فَوصف وحلَّلَ أَنماطًا ِمن اليِبِكر التةُينِباخلَبِري الَِّتي تجسدت ِفي ِبنيتيِن رِئيستيِن؛ مهُا 

ِة ِفي اإلنشائي وِلتنوِع البنى اِإلنشاِئي يِبِكر التِةينِبوقَف علَى و، السياقي  ِفتعددِة املُاهِتاالَلَ ِد والِفعِليِة كَاِشفًا عنِةيِمساِال
واِسعةً ِللِْإسهاِم   لَه آفَاقًاحتفْتي وقِّلَت املُريِث ت مميزةٌةٌيوِبلُس أُةٌينِب االسِتِفهاِم، فَِهي كَموضوع للمقَاَربِة ِبنيةَ القَِصيدِة فَقَد تناولَ

 نِمِتلْك الِبنيةُ  ِهيلَي عِوطَنا تى ملَ، عِةلَمتحاملُالنصيِة  اِتاغَر الفَِءلْم و املَقْروِءيِلِوأْتِفي وِإعادِة الِقراَءِة و وِةالَلَالدِفي ِإنتاِج 
تحاٍتلَواٍت واحِزيان. قَِد أَفَاد هِة اِإليقَاِع فَإنبقَارةً ِفي ماِئيراةً ِإجأَد لُوِبياِح اُألسِزياِالن ومفْهذَ مخثُ قَِد اتحإذَا كَانَ البو 

  .ةً ِمن ِسماِتهالَِّتي يعد اِالنِزياح ِسمةً ِشعِريِمنها ِفي مقَاربِة البنى الترِكيِبيِة ا
، فَدرس ِبنيةَ الصورِة الشعِريِة، كَمكَوٍن فَاِعٍل ِمن )ِبنيةَ الدلَالَِة الشعِريِة ِفي القَِصيدِة(       وتناولَ البحثُ ِفي الباب الثَّاِلث

ات الِبننكَوموِرياٍق صسٍة، ِفي ثَلَاثَِة أَنِريعة الشِة ٍةيدِة املُفْرورالص قسكَّب؛ ِهي نِة املُرروالص قسنِة، وِزيمِة الرورالص قسنِة و
، ودرس ِبنيةَ التناص غْير ذَِلك ِإلَّا علَى املُستوى الدلَاِلي تجِسيدا وتجِسيما وتشِخيصا وُألسلُوِبيِة لَا تقُوم ِبوِظيفَِتها افَالصورةُ

، وقَد تناولَ نماِذج من التناص ِفي ِةإحدى الَأدواِت الشعِريِة اهلَامِة ِفي انِفتاِح القَِصيدا هِفصوِبالشعِري ِفي القَِصيدِة 
ِة اِإلسالقَِصيداصنثِّلُ تميو ِد اخلَاصداملُح يصِل النفَاعالت قسا نمِن؛ هقَيسا ِفي ناهفًا ِإيصنِة مِة(لَاِميضاراملُع( وها، وِديدحت

ي ِريعالش اصنالت كْلٌ ِمنشمالِبس نةَيو ىةَالَلَالدنى واملَعنا، أَو املَبعكَالَ   مثِّلُ أَشميو امِد العدعاملُت يصِل النفَاعالت قسنو
  . اِإلسلَاِمييِرع الشالتناص املُختِلفَِة املَصاِدِر تاِرخييا وِدينيا وأَدِبيا، ِتلْك املصَاِدر الَِّتي تِحيلُ ِإلَيها نصوص املَتِن
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Abstarct 

The Islamic Modern Poem 
Structure and Significance 

 
        The Islamic literature presented a creativity that reflected the idiosyncrasies 
of the best nation in the world named the Islamic nation. This form of literature 
was inspired from the Islamic faith and the conditions of artistic forms of literature 
and the aesthetics of language. 
       Our research work which is entitled “the contemporary Islamic poem: its 
structure and its significance”, is organized into an introduction, three parts and a 
conclusion. 
        In the introduction, we have introduced the notion of Islamic literature in 
general and the Islamic poem in particular with focus on its implication and its 
historical context. 
        The first part of our work which includes two chapters deals with the 
structure of the external rhythm of the poem including the different forms of this 
rhythm. Then, we have discussed the internal rhythm of the poem where we have 
described the outstanding audio formats and the implications arising from this 
rhythmic poetic tone in different contexts. 
       The second part is also divided into two chapters which deal with the poetic 
structure of the Islamic poem. In The first chapter, we have discussed the syntactic 
structure of the declarative style which is based mainly on two forms: verb 
structure and noun structure. In The second chapter, we have discussed the 
structure of the composition style with a focus on the interrogative form.  
        The third part dealt with the structure of the poetic significance in the Islamic 
poem. The discussion went through two chapters. In chapter one, we have 
discussed the structure of the poetic image in the poem which is one of the main 
poem’s constituents. The focus was on the role of this image in reaching the poet’s 
objectives. However, chapter two dealt with the structure of the poetic 
intertextuality which is one of the important tools of the openness of the poem on 
the Arabic and Islamic heritage in general. The concept of intertextuality and its 
importance in studying the poem has been widely discussed. 
        All in all, in our research work, we wanted to approach the different 
characteristics of the contemporary Islamic poem from two points: its structure 
and its significance. 
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