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Abstract 
Patterns of Deviation in the Poetry of Ibn Abdoun Al Yabri 

By Ibrahim Mansour Alyaseen 

This research aims at exploring Deviation in the poetry of Ibn Abdoun 

as it represents a stylistic tool contributing to the poet's language, phrases, 

imagery and to the personification of his vision and convening his feelings 

to the reader. 

The study consists of an introduction and two parts: 

-  The theoretical background: it tackles the definition of Deviation as 

formulated by some Arab and western critics, showing its connection to 

other related Arab concepts in the field of rhetoric. 

- The procedural part: it explores Patterns of Deviation in Ibn 

Abdoun's poetry that has great influence on the text's language, phrases and 

artistic images. 

The study concludes that Ibn Abdoun has paid great attention to his 

language, represented in using several patterns of supportive, semiotic as 

well as structural forms of Deviation. 

Key words: Deviation, Metaphor, Imagery. 
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مجلة 

االنييا  في التراث النقدي جامعة دمشق، 
االنييا  من منظور الدراسات  والبالغي، 
االنييا  الشعري األسلوبية

؛ العرب،  عند المتنبي قراءة في التراث النقدي عند
أسلوبية االنييا  في النص القرآني، 

 

األسلوبية واألسلوب

 
بالغللة الخطلاب وعلللم الللنص، األسلللوبية واألسللوب

النقللد واألسلللوبية: بللين 
االنييللا  مللن منظللور  التنظيللر والتطبيللق،  
مجللللة مؤتلللة للبحلللوث الدراسلللات األسللللوبية

والدراسات

بنية اللغة الشعرية، 

،  األسلوب: مبادئه وإجراءاته، علم

اللغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العربي

األسلوبية واألسلوب

 مقاالت في األسلوبية 
 أطياف الوجه الواحد

االنييا  من منظور الدراسات األسلوبية 

فن القول الشعري

في الشعرية 

اللغة الشعريةبنية  

نظريللة المعنلل  فللي النقللد العربللي، علللم األسلللوب، 

 ،" :
 

.نظرية المعن  في النقد األدبي،  

النييا  في التراث اللغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العربي،

جماليات النقدي والبالغي، 
في الشعرية العربية: قراءة جديدة األسلوب والتلقي: دراسات تطبيقية، 

االنييلا  الشلعري عنلد المتنبلي  في نظرية قديمة، 
قراءة في التراث النقدي عند العرب،

 
بنية اللغة الشعرية
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ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(

ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(

ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(

ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(

ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(

 مقاالت في األسلوبية 
بنية اللغة الشعرية

بنية اللغة الشعرية

ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(
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ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(

عبد المجيد بن عبدون اليابريديوان (

في الشعر المعاصرالرمي والرميية(

ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(
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)

االنييا  من منظور الدراسات األسلوبية

األسلوب: مبادئه وإجراءاته، علم 

  ل دنقل، فضاءات الشعرية: دراسة في ديوان أم

 ،

النقد االنييا  من منظور الدراسات األسلوبية(

واألسلوبية: بين التنظير والتطبيق،

بنية اللغة الشعرية،(

بحوث لغوية(

االنييا  من منظور الدراسات األسلوبية (

االنييا  في التراث النقدي والبالغي (

جدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديم(

الشعرية(

شعرية االنييا : دراسة في جماليات العدول(

االنييا  في التراث النقدي والبالغي،(
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ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(

دالئل اإلعجاي(

 جماليات األسلوب والتلقي: دراسات تطبيقية،
تشكيل الخطاب الشعري: دراسات في الشعر الجاهلي،

 
عبدون اليابريديوان عبد المجيد بن (

ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري(

)
 والتلقي: دراسات تطبيقية،جماليات األسلوب 
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البديع(
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مجلة "
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