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The structure of the abstract discourse and Al-Atlah in Jarir's poetry 
Abstract: 
This paper deals with the abstraction function in examples of the poetry of 

the Umayyad poet Jarir. That was formed in the structure of the abstraction 

style in the poetic formulation of the poet، and the research tried to identify 

the dualism of the self the theme that was formed through this style was 

woman، divorce، satire، praise، human relations، elegy، and pride were the 

subjects of this style . 
The study also observed the different attitudes of the poetess self in these 

fields. 
The study began by defining the concept of abstraction، and tried to define its 

types، and highlighted the psychological situation، tearing and conflict that 

mailto:a.alotoat@edu.misuratau.edu.ly


  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 17, mar. 2021 

        Published online in March 
 2021 مارس ،عشر السابع العدد ،سابعال مجلدال ،سنة السابعةال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 

 

11 

 

the poetic self-suffers from in some situations that live in a position imposed 

on it by this method. 

The study also dealt with the phenomenon of (Al-Atlah)، which is considered 

a kind of abstraction، and it has emerged clearly In quite a few of his poetic 

texts، the study detailed the discussion of the pillars of al-Muthel and spoke 

about their images through poetic examples. 
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