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 : عنوان الرسالة او االطروحة 

 

 العقٌدة اإلسالمٌة فً الشعر العراقً الحدٌث

 

 ملخص الرسالة أو األطروحة

 
     رافقت العقٌدة االسالمٌة الكثٌر من األٌدلوجٌات واألدٌان البشرٌة الباطلة التً حاولت الطعن بها ، وإنكار الوجود اإللهً والفضٌلة 

ولهذا سعٌنا الى رصد . واألخالق سٌما فً العصر الحدٌث ، إال ان التصدي لها كان موجوداً عند المعنٌٌن بهذا االمر وباألخص عند الشعراء 
إستعدادهم وتصدٌهم لمثل هذه األٌدلوجٌات وبٌان العقٌدة الحقة فً أشعارهم ودواوٌنهم ، مع العناٌة بالقٌمة الجمالٌة الروحٌة والجودة الفنٌة 

المؤثرة فً المتلقً من أجل بٌان هذه العقٌدة وإثباتها ، أي إثبات مظاهر وجود العقٌدة االسالمٌة فً الشعر العراقً الحدٌث وتبٌنه ، ومن هنا 
  . (العقٌدة االسالمٌة فً الشعر العراقً الحدٌث  )كان عنوان االطروحة 
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Title of Thesis 

The Islamic Doctrine in Modern Iraqi Verse 

 

Abstract of Thesis 

 
       The Islamic doctrine has been accompanied by a lot of ideologies and humane false religions which have attempted 
to gnaw the Islamic doctrine and to reject God existence , virtue and morals especially in the nowadays . But the 
resistance and defence have been exerted a lots by poets , that's why the study , has attempted provide that many 
poets are always ready to defend their religion against these ideologies and to explicit the valid doctrine in their 
poetry. They have also added the aesthetic , spiritual and artful values which remain extremely impressive in the 
recipient . Accordingly, the aim of this thesis is to demonstrate the presence of Islamic doctrine in the Iraqi modern 
verse , and hence the title of the study is the Islamic doctrine in modern Iraqi verse .  

 

 


