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 ر أوال: التقديم والتأخي
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Abstract 
The structural shift in the Office of the Ascension to Mu'tah of the poet 

Hikmet al-Nuwaisah 

By Mourad Ghalib El-zunaibat  
The purpose of this study is to show the impact of structural deviation 

in the Divan of Ascending to Mutah on the aesthetics and  the semantics of 

poetry. It also investigates how such deviation motivates the reader, and 

how it is able to create images expressing the poet's creative and 

psychological abilities. 

The importance of the study stems from the fact that it deals with a 

vital subject in the field of linguistic and literary studies, which has had an 

impact on highlighting the effect of the departure from linguistic familiarity 

in the literary text in a detailed scientific manner. 

Keywords: structural deviation, deletion, anastrophe, apostrophe
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