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ABSTRACT
The protest(Al-Kumait bin Zaid Al-Asadi). This study
displays the subject(The protest of loyalty) as described it as a
wide range for the protest,and that made it related to the
problematic which rasied by rhetoric and lingual speech and
communcation.The study includes perface and three chapters:
The structure of protesting text, logical indications in AlKumait poetry and the protest and poetry. The preface dealt the
concept of the protest and loyalty as language and idomatically
.It tried to find relations between the protest and loyalty because
they are very important in the speech protest. The first chapter
,the structure of the protest text is dedicated to search in the
concepts of the structure and the protest text and the methods of
its structure and characteristics and the most important
conditions which are underlied the protest in certain textand the
most important features which distanguish it for the other texts.
The second study dealt the linguistic structure of the loyalty of
the protest text . The second Chapter offered the connection the
protest with figurehead logic under the title of logical signs in
AL- Kumait which is divided into two sections the first is in the
meaning of the connotation, logic and showing their linguistic
and idomatically meaning and this Section dealt with the
meaning of the logical connotation and its functions in the
protest of Al- Kumait potery by focusing on a group of the
concepts such as connections, the factors ,the principles,
relationships , power and peace of protest and results power and
metaphorical sayings that located at the top of the protest peace
.The issues are consisted which raised by the implications of
mental , natural and objectivity and protest of these indications
that served each issue presented by the poet. The third chapter
which called ( the protest and poetry) was set aside an applied
the elements of protest for the adults ,it is a study of aesthetics
that the protester depending on them .The research is divided
into two sections .The first in the protest of the poetic dialogue

and the second presented the connotative and aesthetical aspects
for the poetic image and appearing the hprotest aspect from it.
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