
 ذرینــــي ونفســـي
 رصید معرفي

 یعد الشعر من أرقى الوسائل  للتعبیر عن الذات ألنه الوسیلة التي تعكس المشاعر التي تخالج النفس،
 والشعر العربي القدیم شعر غنائي أي وجداني مكن الشعراء من التعبیر عما یجیش في ذواتهم من

 مشاعر  رغم اختالف تجاربهم من مجتمع آلخر ومن عصر آلخر.وهكذا عكس الشاعر الجاهلي في
 تجربته الذاتیة قیم مجتمعه من قبیل االفتخار بالبطولة والكرم والوفاء واإلباء...وفي العصر االسالمي
 تلونت التجربة الذاتیة للشعراء المسلمین بالتعالیم الدینیة الجدیدة فجاء الشعر تعبیرا عن معاناة الذات

 وتصویرا لألبعاد االخالقیة والقیم االسالمیة.وعبر الشاعر األموي بدوره عن التالزم بین التجربة الذاتیة
 وقیم المجتمع فجاء شعره تعبیرا عن معاناةاالضطهاد والصراع السیاسي والضغوط االجتماعیة.

 لم یكن الشاعر العربي لسان الجماعة فحسب ولكنه كان لسانا معبرا عن وجوده النفسي وعواطفه
 الخاصة، ویمكن أن نشیر إلى حضور ذاتیته في األغراض التالیة:

 -        الغزل:وهو الغرض الذي عبر من خالله الشعراء  عن عواطفهم  نتیجة الحب وما أحدثه من
 وصل أو هجر أو سعادة أو شقاء..

 -        الفخر والمدح :حیث انتقى الشعراء أجود األلفاظ والعبارات والصور لتصویر الخصال الذاتیة
 الحمیدةمن العفة والطهارة و الجود والعلم  والشرف...

 -        الرثاء: أجاد فیه الشعراء القدامى ألنه تعبیر عن فقدان األحبة وتصویر لحاالت الحزن وألم
 الفقد.

 تأطیر النص
 نوعیة  النــص : النص عبارة عن قصیدة من الشعر الجاهلي تندرج ضمن قصائد التعبیر عن الذات.

 صاحب  النص : هو عمرو بن الورد من شعراء الجاهلیة وفارس من فرسانها، وهو معدود من

 صعالیكها كان یدعى (عروة الصعالیك) لجمعهم والقیام بأمرهم.نشأ عروة في مجتمع یعرف تناقضات

 اجتماعیة دفعته إلى اتخاذ مواقف آمن بها ودافع علیها وسعى إلى تنفیذها فاجتمع حوله طوائف من

 الصعالیك.

 مصدر  النص : القصیدة مأخوذة من األصمعیات وهي إحدى مجامیع الشعر العربي، وهي اختیارات

 اإلمام األصمعي وتضم( 72) قصیدة ل (21) شاعرا. وشعراء هذه المجموعة كشعراء المفضلیات جلهم

 من الشعراء الجاهلیین.

  مالحظة النص
 قراءة  في  العنوان

 تركیبیا : فعل امر(ذري) فاعل ضمیر مستتر تقدیره(أنت) النون للوقایة، و الیاء مفعول به، و(ونفسي)

 مفعول معه

 داللیــا : یوحي العنوان بوجود مخاطبین یطلب أحدهما من اآلخر تركه لیتدبر حاله بنفسه.



 فرضیة  قراءة  النص : العنوان+ البیتین األولین+البیتین 7و8 : النص عبارة عن قصیدة عمودیة

 یدعو الشاعر فیها زوجته إلى التقلیل من لومها ومخاوفها من مخاطرته بنفسه بسبب إغارته على

 القوافل.

  فهم النص
 األفكار األساسیة

 1- (7-1): إقدام الشاعر على اإلغارة غیر خائف ودعوته زوجته إلى تركه حتى یحقق بطوالته وغناه.

 2= (11-8): خوف زوجة الشاعر علیه وتحذیره من حیاة الخطر ومن التهور

 3=(17-12):دعوة الشاعر زوجته إلى الصبر واستعراضه للصفات المستهجنة للصعلوك الخامل.

 4- (21-18):تعداد الشاعر للصفات الحمیدة للصعلوك الذي یخیف أعداءه.

 الفكرة المحوریة
 طموح الشاعر إ تحقیق البطولة والغنى ودعوته زوجتها إلى ترك  تحذیرها مقارنا لها بین صفات

  الصعلوك النشیط والصعلوك المتقاعس.


