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 1۰/۹۰/2۰2۰                                                                حسینی رفعت
 

 ی پارس شعر در یسفلگ 

 
 .باشد   یم  یپارس  یمردم  ات یادب  ند یکتاِب ناخوشا  زازفصول ی{ ن ی} سفله گ
 :گونه اند   سه ، یپارس [ ،درشعر  یادب  لِ ینبشته بودم که شاعراِن ] رذ  ن یاز  شی باربارپ

1. 
  یمعرفت ی وب ی زیزن ست  یبرا
2. 

 داد یمدح ستمگروب یبرا
۳. 

 و هم آغشته به انواع خرافات  دهیکهنساِل پوس ی ها  شهیبااند 
 .ساخته بودند  شعرپرداخته و 

  ، ی ] سعد   کیفرهنگ ونامتمدن، نامبردارن شعر کالس  یقماش ازشاعران ب  ن یا سردمداران
 .باشند  یوووو[ م   ییسنا ،حافظ ،دلیب  ، یدوسفر ،یخاقان   عطار،
  خ یآنان ثبت تار  نی دردواو رذالِت سخنوران بوجودآمده اند، و  یلندغر  رییکه برمعا یاشعار

 .شده اند   ی فرهنِگ ناخجستهء پارس
سهم داشته   یپارس  ات ی لسان موجودبوده ودر> شکوِه !< ادب ن یدر ز یبران، شاعراِن سفله ن  افزون

 .اند 
 :می پرداز ی سخنوران سفله م ی خالقهء هنر  یاز کارها یبه شمار  ن یی درپا

. 
 کاِم ما نبود  روزگاراربه 

 م ی کن ....درک....روزگارک
 ؟
. 
 نازک بدن  یا  ست یدامان تو پنهان چ  ریز

 برِگ ُختن  ا یاست   ن یچ  ی ُسم آهو نقش 
 (یابوالعال گنجو)
. 

 دم یدامن ِ آن شوخ د  رِ یبز
 قدرت شده خم  د یانگشت از  دو
 (الله)
. 

 اگر دست دعا گردد  نت، یبلور   یپا  کف
 !ها روا گردد محراِب ّخِم رانت، چه حاجت  ز
 (یمجمر اصفهان )
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. 
 لعبت ِ شوخ  ن یو ا   د یاز کوه برون آ کمر

 همه کوه از کمر آورده برون   نی ا عجبم 
 (یصبوح)
. 

 زده بود  لشیکه جبر  م یبزن   یچرس
 زده بود  لش یروِد ن بکنار ی موس

 ؟
. 

 چه کار  ری تو را با پسر ِ غ ند ی بگو گر
 و گردم پدرش   رمیگ ی را به زن مادرش

 ( رزایم  رجی)ا
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