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عراُء يف أْثناِء املَعارِِك التي كاُنوا َيُخوُضوَنها مَع َقباِئِلهم وال سّيام  ْعُر اّلذي َقالُه الشُّ هو الشِّ

عراء َيْنُظُموَن أَْشعارَُهم َقصاِئَد أو أَناِشْيَد َحامِسّية  وِم، وكاَن الشُّ َمَع َدْوَلتي الُفرِْس والرُّ

َيَتغنَّوَن فيها ِباْنِتصاراِتِهم عىل األْعداِء ، وَيَْدُحوَن ُبُطوالِتِهم َوَشجاَعَتُهم.

َبَرَز َعَدٌد ال بأَس ِبِه ِمْن ُشَعراِء اْلُفُتوِح اإلْسالمّيِة ِمْن أَْشَهرِِهم أَبوِمْحَجِن الثََّقَفّي الذي ُفكَّ ِسْجُنُه لُِيحارَِب اْلَعُدوَّ 

َفأْبىل َبالًء َحَسناً ُثمَّ عاَد إىل ِسْجِنه َوهو َيْفَتِخُر ِبا َصَنَعه، َفَيقوُل:

عراِء الُفرْساِن الذين أَْبَلوا يف املََعارِك  عراِء املَْشهوريَن أيضاً الّشاِعُر َعْمُرو بن َمْعِدي َكرِب الذي ُيَعدُّ ِمَن الشُّ وِمَن الشُّ

َوَقد شارََك يف َمعارِِك القاِدِسّيِة واْلرَيموك وغريِهام.

األْعداِء  َوْجِه  موُد يف  والصُّ جاعُة  والشَّ ِبالّنْفِس  الَفْخِر  َغرَُض  اإلْسالمّيِة هو  الُفُتوِح  ُشعراُء  َيْذُكرُه  كاَن  ما  أََهمَّ  إنَّ 

عراء الَقْعقاُع إذ يقوُل يف َمْعركِة الفراض: َواالْنِتصاُر َعليهم،َويأيت يف ُمقّدمة هؤالء الشُّ

عراُء َيْنَسْوَن أْن َيَتذّكُروا ِديارَُهم التي اَبَتَعُدوا عنها َفكاَن ِعْنَدهم الَحننُي إليها وإىل األْصل.  َومل َيُكِن الشُّ

َيتَِّصُف ِشْعُر الُفُتوِح اإلْسالمّيِة ِبِعّدِة ِصفاٍت : 

املَعارِِك،َفكاَن  ُتقاُل يف ِخالِل  أو  ُتْنَظُم  كاَنْت  أِلنَّها  األْبياِت  َعَدِد  قليلِة  َوأناِشْيَد  ُمَقّطعاٍت َقصريٍة  ِشْعُر  أّنه  ُلها  أوَّ

عراُء الِكباُر املَْشهوُروَن،  َيْفعُل الشُّ لَِتْنِقيِحها َوَتْشذيِبها َكام  َيُكْن ِعْنده الَوْقُت الكايف  َيرَْتِجُلها ارِْتجاالً َومل  الّشاِعُر 

بِة َسْيٍف أو غرِي ذلك. ٍء ِبَلْحظِتِه َوَعْن َمْوِقٍف َجرى أماَمُه، َكْطعنِة رُْمٍح أو َضْ ُ َعْن َشْ فالّشاِعُر ُهنا ُيَعبرِّ

ْعِر أيضاً أّنه َدَخَل يف باِب األََدِب الّشْعبيرِّ ألّنه اْنَتَشَ بنَي عاّمِة الّناِس ، وملّا مل َيُكْن ُمْعظِم  َوِمْن ِصفاِت هذا الشِّ

عراِء َمْعروفنَي زاَد الّناُس عىل أْشعارِِهم أْشعاراً وعىل ُبُطوالِتهم أْخباراً و أْحداثاً مل َتَقْع وَكاَن لِخياِل الّناِس َدْورُُه  الشُّ

عراِء وِنْسبُة َعَدٍد ِمَن الَقصاِئِد. يف هذه الّزياداِت،لذلك ُجِهَل اْسُم َعَدٍد مَن الشُّ

الَحياُة  الّتقليدّيِة، وَفرََضْتُه  عرّيِة  الشرِّ َعْن األْغراِض  َمْوُضوِعِه  اْخَتلَف يف  الّشعِر  ِمَن  َنْوعاً  الّشْعُر  َيَظلُّ هذا  ولكْن 

. ياسّيُة يف الَعْصِ اإلْسالميرِّ السرِّ

فإْن ٌأْحَبْس فََقد َعَرفُوا باَلئي 

َ	                                 َوإْن أُْطلَْق أَُجّرُعهم ُحتُوفا

	 َوفُْرٍس َعّمها ُطوُل الّسالم لَقينا ِبالِفراِض ُجُوَع ُرْوم        	

وبيَّتْنا ِبَْمِع بين رزام 	 أَبَْدنا ْجَعُهم ملّا الَتَقيْنا	


