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The Modernizing   in the Structure  of   

Contemporary  Islamic poetry 

Asst. Prof. Dr. Ahmmad. J. Yasseen  

Abstract 
      This  research  includes  a call  for  modernizing   the   

structure  of   the contemporary  Islamic poetry which has four 

basic elements: topic ،language ،imagery and rhythm in order 

to make  this poem goes along with its period, changes and 

recent that took place in all of the fields of life From which 

poetry can not be isolated.As a creative process ،poetry should 

not stop at a certain strict border yet ،poetry  ought to be 

distinguished   

     By renovation, flexibility and modernization, Poetry 

represents one of the basic elements in the theory of Islamic 

literature. Poetry is the most impressive genre on the receiver 

due to its especial standing in the Islamic culture particularly 

the language.Hence the basic aim of the research. 

      Hence, the desire of conservation  this standing beside 

activating the role of  poetry in performing it’s a esthetic ،

emotional and communicational functions is one of most  

important call of this research for  modernization. 

This process in order to be completed ،it is necessary to 

make another modernization which goes a long with it.  

This means to modernize the literary theory and  its 

technical and critical dimensions  with protecting, at the same 

time, the ideological substantial stabilities which have its deep 

root down in its intellectual ground.  

This research may represent a participation in this trend.  
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