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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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رفعت حسینی

سفلگی در شعر پارسی
ب ناخوشایند ادبیات مردمی پارسی می باشد.
{ سفله گی} نیزازفصول کتا ِ
شاعران [ رذی ِل ادبی ] ،درشعر پارسی ،سه گونه اند:
باربارپیش ازین نبشته بودم که
ِ
.1
برای زن ستیزی وبی معرفتی
.2
برای مدح ستمگروبیداد
.۳
بااندیشه های کهنسا ِل پوسیده و هم آغشته به انواع خرافات
شعرپرداخته و ساخته بودند.
سردمداران این قماش ازشاعران بی فرهنگ ونامتمدن ،نامبردارن شعر کالسیک [ سعدی ،
عطار ،خاقانی ،فردوسی ،بیدل ،حافظ ،سنایی وووو] می باشند.
ت سخنوران بوجودآمده اند ،دردواوین آنان ثبت تاریخ
اشعاری که برمعاییر لندغری و رذال ِ
فرهنگ ناخجستهء پارسی شده اند.
ِ
شاعران سفله نیز درین لسان موجودبوده ودر< شکو ِه !> ادبیات پارسی سهم داشته
افزون بران،
ِ
اند.
درپایین به شماری از کارهای خالقهء هنری سخنوران سفله می پردازیم:
.
کام ما نبود
روزگاراربه ِ
ک....درک....روزگار کنیم
؟
.
زیر دامان تو پنهان چیست ای نازک بدن
برگ ُختن
سم آهوی چین است یا
ِ
نقش ُ
(ابوالعال گنجوی)
.
بزی ِر دامن ِ آن شوخ دیدم
دو انگشت از ید قدرت شده خم
(الله)
.
کف پای بلورینت ،اگر دست دعا گردد
ب ّخ ِم رانت ،چه حاجتها روا گردد!
ز محرا ِ
(مجمر اصفهانی)
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.
کمر از کوه برون آید و این لعبت ِ شوخ
عجبم این همه کوه از کمر آورده برون
(صبوحی)
.
چرسی بزنیم که جبریلش زده بود
موسی بکنار رو ِد نیلش زده بود
؟
.
گر بگویند تو را با پسر ِ غیر چه کار
مادرش را به زنی گیرم و گردم پدرش
(ایرج میرزا)
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