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چکیده
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مقّدمه
هر سرزمینی برای خود ویژگی های خاص هنری و فرهنگی ی دارد که منسوب به آن سرزمین 
»ادبّیات  است.  بومی  ادبّیات  آفرینندۀ  هنر،  و  ادبّیات  در  آن  تجلّی  و  بازتاب  و  است  خاص 
اقلیمی، گونه ای از ادبّیات است که زاییدۀ شرایط اقلیمی و جغرافیایی است«)انوشه، 1376، 
را از لحاظ هویّت جغرافیایی مورد  ادبّیات اقلیمی یک اثر ادبی  عبارت دیگر،  به  ج2: 38(. 
بررسی قرار میدهد و میّین نوعی ادبّیات است که شاخصه هاي جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادي منطقة معّینی را نشان میدهد؛ بگونه اي که این شاخصه ها وجوه ممّیزه این منطقه 

با سایر مناطق باشد )دستغیب، 1381: 7-9؛ جعفری، 1380: 140(.
زادگاهش  بومی  هویت  و  فرهنگ  از  او  تأثیرپذیری  جلوه های  کرمانشاهی  پرتو  اشعار  در 
کرمانشاه، نمایان است؛ بنابراین در ادامه کوشش می شود به مؤلفه های هویت بومی و صبغة 

اقلیمی در شعر او پرداخته شود.
پیشینۀ تحقیق

در آثار پژوهشگران و صاحبنظران معاصر به مفهوم رنگ یا صبغة اقلیمی اشاراتی شده است؛ 
تأثیر رنگ محلّی در شعر  به  ادوار شعر فارسی  برای نمونه استاد شفیعی کدکنی در کتاب 
معاصر اشاره کرده و صبغة اقلیمی را ناشی از تجربة شخصی هر شاعر میداند )شفیعی کدکنی، 
1359: 112(. رضا براهنی در بحث »تجربه و خالقیت« از چهار رسالت شاعر مدرن )رسالت 
تاریخی؛ رسالت جغرافیایی و مکانی؛ رسالت اجتماعی و رسالت ادبی( یاد میکند که »صبغة 
محلّی« در ذیل این چهار رسالت مورد استفادۀ شاعران مدرن قرار میگیرد )براهنی، 1371: 

 .)636
با اندکی تأّمل و جستجو در پژوهشهای صورت گرفته دربارۀ ادبّیات اقلیمی، روشن میشود 
این،  باوجود  است؛  بوده  توّجه  مورد  داستان نویسی  در  بومی  و  اقلیمی  رنگ  بررسی  بیشتر 

پژوهشهایی نیز در شعر انجام گرفته که عبارتند از:
باباچاهی،  علی  شعر  در  بومی گرایی  و  اقلیمی  عناصر  بررسی   ،)1393( محمود،  پاالش، 

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبّیات فارسی، دانشگاه زابل.
رحیمی فرد، شهناز، )1389(، تأثیر اقلیم بر شعر شاعران معاصر با تأکید بر نیما یوشیج، فروغ 

فرخزاد و منوچهر آتشی، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبّیات فارسی، دانشگاه لرستان.
ادب  بومی در شعر منوچهر آتشی«،  روحانی، مسعود و محّمد عنایتی، )1394(، »هویت 
غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال سیزدهم، شمارۀ بیست و چهارم، بهار و تابستان، 

صص 188-169. 
فروتن، عبدالرسول، )1394(، »بازتاب عناصر اقلیمِی جنوب در اشعار محسن پزشکیان«، 

مجلة ادبّیات انقالب اسالمی، شمارۀ دوم، پاییز، صص 67-46.
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قنواتی، فاطمه، )1391(، بومی گرایی در شعر شاعران معاصر خوزستان، پایان نامه کارشناسی 
ارشد زبان و ادبّیات فارسی، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز.

همایش  هشتمین  ابتهاج«،  هوشنگ  شعر  در  اقلیمی  »رنگ   ،)1394( رحمان،  کاظمی، 
پژوهشهای زبان و ادبّیات فارسی، صص 1676-1659.

فارسِی  شعر  در  اقلیمی  صبغة  و  بومی گرایی  ویژگیهای  بررسی  پیرامون  پژوهشی  تاکنون 
شاعران کرمانشاهی )ازجمله پرتو کرمانشاهی( صورت نگرفته است؛ بنابراین در پژوهش حاضر، 
ابتدا مجموعه شعر کوچه باغیها از علی اشرف نوبتی متخلّص به پرتو کرمانشاهی مطالعه شده، 
سپس اشعاری که در آنها هویت بومی و رنگ اقلیمی رخ مینمایاند، استخراج و تحلیل شده 

است.
زندگینامۀ شاعر

در  مهرماه 1310 شمسی  در ششم  »پرتو«،  به  متخلّص  اسداهلل  فرزند  نوبتی  اشرف  علی 
کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی را در زادگاه خود به پایان برد، آن گاه به شغل آزاد روی 
آورد و در پیشة فخاری بکار اشتغال ورزید. پرتو از شاعران توانا و خوش ذوق و با استعدادی 
است که در راه رشد گام برداشته و شعرش بیش از پیش پربارتر شده است. هرچند پرتو در 
انواع شعر طبع آزمایی کرده، امّا در غزل سرایی از مهارت بیشتری برخوردار بوده است )سخنوران 

نامی معاصر ایران، ج 1: 748(.
به اهتمام محّمدعلی   1377 سال  نام  کوچه  باغیها در  با  کرمانشاهی  پرتو  اشعار  مجموعه 
فارسی  زبان  به  و  به صورت شعر کالسیک  این دیوان  اشعار  بیشتر  سلطانی به چاپ رسید. 
هستند؛ اما چندین غزل ُکردی نیز در انتهای کتاب به چاپ رسیده که در زمان انتشار بعنوان 
نمونه های برجسته ای از شعر ُکردی کرمانشاهی مورد توّجه قرار گرفتند. در چاپ سوم کتاب 

به سال 1389، چند سروده به لهجة فارسی کرمانشاهی نیز به انتهای کتاب افزوده شد.
استاد مظاهر مصّفا دربارۀ پرتو کرمانشاهی و شعرش، مطالب ارزشمندی در تاریخ 30 مرداد 
1392 در روزنامه اطالعات مرقوم کرده اند که اینک بخشی از سخنان ایشان از پیش چشم 

میگذرد: 
]در سفر کرمانشاه[ آشنایی با سخنوری دلیر و مایه ور نصیب شد که تا امروز بارها آوای گرم 
و دالرایش در گوش دل و جانم پیچیده است. شعری با آن استواری و گرم آهنگی و دورشکاری 
از یاد نمیرود. سهل است، هر بار که از معاصران شعری شنیده ام یا خوانده ام، کالم آن گوینده 
با آن  استوار و پوالدین  مردکردار متین گفتار در خاطرم جان گرفته است. آن منظومه های 

عاطفه و احساس دردآلود، آن ردیفهای بریده از پیوند نسبت و اضافت با قافیه ها.
و عاطفت  از درد  بارور  با همه صعوبت طبیعت و حالت جداافتادۀ  ردیفهای اسمی صعب 
گویندۀ هنرمند از یاد نمیرود... خفتگان دیر و دورافتاده را نهیب میزنند و در دسترس هنر 
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گوینده مینشانند. چگونگی این ردیف سازی ردیف جدا از کلمه قافیه بی نسبت و اضافت و گاه 
در حالت منادا بی ادات ندا نه آنکه در شعر فارسی بی سابقه است، اّما کیفیت گفتار پرتو خاصه 
با آن ردیفهای حکایتگر طبیعت، اسب، شب، غروب، درخت، شکوفه، خواب، رود، باد، ابر )این 
چهار با کلمه قافیه پیوستگی نسبت و اضافت دارد(، جنگل، باران، زمین، کوه و ردیفهای دیگر 
که همه حکایتگر قدرت سراینده اند، چون قلم و شمشیر در غزل گونه ها و چکامه وارها... پرتو در 
شاعری به سوارکار چابک و دالوری میماند که مرکب او گرچه قوی یال و گردران، پیوسته رام 
قدرت و هنرمندی اوست. سخن پرتو چراغ این امید را در دل سخن شناسان و غیرتمندان زبان 
زنده میدارد که زبان فارسی و کالم دری در مقابل سیل بنیانکن ولنگاریهای زمانه همچنان 

پایدار و استوار بر جای ماندنی است.
برکنار  و آهنگ سبک قصیده سرایی سّنتی  از رنگ قصیده  این مجموعه  پرتو در  غزلهای 
است،  صاحب سبک  سخن سرایان  قصیده های  پایداری  و  استواری  به  همه  قصیده ها  نیست. 
نمودار پختگی کالم با زیبایی و انسجام و درستی و درشتی در تأثر از متقّدمان، از تقلید و 
سرمشق گیریهای ابتدایی به دور و برکنار است و در همین چند نمونه که ارائه کرده است، 

همه جا استواری در قالبهای متین راه سپرده است.
با استواری و زیبایی  دلبستگیهای وطنی و مرزوبومی همه با سوز و حال و درد و غیرت 
همراه است: شهر من، کوه پراو، بیستون، خانة خاطرات، سوگ نامه قصرشیرین، دیار آشنا از 

این عالم است.
سوگ یاران و دوستان در این مجموعه با صمیمانه تر بیانی  آمده است که رنگ تکلّف و تصنع 
و سرشار  مشفقانه  مردمی همبستگیهای  اجتماعی شعرهای  دردهای  از  است.  زدوده  آن  از 
از حال و سوز و عصیان چند نمونه در مجموعه کوچه باغیها آمده است، همه نمودار ضمیر 
پاک و پر ادراک شاعر است. در غالب قالبهای شعری پرتو احساس همدردی با دردمندان و 
زحمتکشان و ستمدیدگان نمودار است، حّتی در قالب غزل و گاهی قالب غزل پرتو مجموعه ای 
از بیان همین داغها و دردها و فریاد برخاسته از نهاد پرتب و تاب کالبد مشتعل و پراضطراب 

جامعة دردمند و مردم در زنجیر است و شعر زنجیر فریادی از این دردمندیهاست... .
یادکرد شاعران و محّققان کرمانشاهی

پرتو کرمانشاهی در البه الی اشعارش از بسیاری از شخصیت های بومی کرمانشاه نام می برد؛ 
البته این شخصیتها محدود به شاعران کرمانشاهی است. او در غزلی به استقبال سرودۀ ماندگار 
او  از  وحدت کرمانشاهی میرود و در پارۀ دوم بیت آخر، ضمن تضمین مصراعی از وحدت، 

چنین یاد می کند:
 »آتش عشــقم بســوخت خرقــة طاعات را« »پرتو« از آن شعله  ای کز دم »وحدت« رسید

ــا: 20( ــه باغیه                         )کوچ



سبک شناسی الیه ای  اشعار پرتو کرمانشاهی)الیه های آوایی و بالغی و ایدئولوژیک( / 315

و  قدر همنشینی  عاطفی« که  »یداله  از دوست شاعر خود،  و در شعر »کوچه باغ خیال« 
صحبت یاران را میداند، به نیکی یاد می کند:
دانسـت مـن و صفـای »یدالـه عاطفـی«، »پرتـو« آشـنا  یـاران  قـدر صحبـت  کـه 

 )همان: 29(
به قول استاد عبدالحسین نوایی، شاعر کرمانشاهی به همه  چیز عشق می ورزد؛ بخصوص به 
دوستان شاعرش. به دوستان محدود و معدودی که به تقریب سوته  دلی و به وجه  اشتراک 
حساسیت شدید، دور هم جمع می شوند و به زبان شعر دردهای پنهان و آشکار را به زبان می-

آورند )نوبتی، 1377، مقّدمه: یز(. پرتو، در غزل »هدیة استاد« -که خطاب به شاعر و فرهیختة 
کرمانشاهی، غالمرضا سمیعی کیوان نوشته- سروده است:

مــاترســم اگــر بــه کــوی تــو افتــد گــذار مــا غبــار  از  آینه ــات  گــردد  دلگیــر 
ــادردی که با تو دسـت و گریبان شـد ای عزیز ــرار م ــوی دل بی ق ــت در گل ــی اس بغض
ــاغ دلنشــین ــا تــو در آن ب ــاد شــبی کــه ب ــای ــار م ــبزه و گل در کن ــا و س ــم م بودی
در خــواب بــود چشــم بــد روزگار مــا»بیدار« بود سرخوش و »بهزاد« نغمه  خوان

جانــا تــو بــاش تــا بــه تــو بالــد دیــار مــا»بیـدار« اگر نماند و پراکنده گشـت جمع 
یــک روز مــا و روز دگــر یــادگار مــاایــن اســت راز هســتی و از یــاد می رویــم
 گیــرد خبــر »ســمیعی کیــوان« مــدار مــا »پرتــو« بــه مــاه فخر کنــد گر از او شــبی

                            )همــان: 21(
که منظور از »بهزاد«، استاد یداله بهزاد کرمانشاهی و مراد از »بیدار«، استاد محّمدحسین 
جلیلی است. شاعر در جای دیگر مرثیه  ای سوزناک در رثای »بیدار« سروده است که چند 

بیتی از آن از نظر می گذرد:
بیداردل بی تو بی  شکیب است، جان داغ دار بیدار مزار  این  در  چونی  آرمیده  ای 
گل و  الله  پای  در  تو  و  من  تا  بیداربرخیز  بهار  این  از  بگیریم  دلی  داد 
بودی قبیله  یک  خود  دانش  دودمان  بیداردر  تبار  و  ایل  نثرت  و  نظم  و  فضل  از 
آری دست مایه  نه  علمت،  بود  بیــدار...جان مایه  روزگار  در  چنینــد  آزادگان 
صدایت غمی  زنگ  داشت  گفتگو  بیدارهنگام  غمگسار  هم  بود،  غم  ترجمان  هم 
بود گلو  در  تو  بغض  عمری  چشمه  بیدارمانند  بر خویش مویه کردی چون جویبار 
می ُمرد تو  لب  روی  بود  خنده  ای  چون غنچه  ای که افسرد بر شاخسار بیدارهرجاکه 
بیدارتو رخش جان جهاندی از گرد این بیابان غبار  این  با  ماندیم  که  ما  درمانده 
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بیدارعمرت ز شصت بگذشت وز شست هم رهیدی تار  شام  در  شهابی  ناوک   چون 
                           )همان: 124-122(

و نیز در رثای کیوان سمیعی:
ــوان« ــاک »کی ــن خ ــر ای ــتی از س چــو گل رفتــی گریبــان چــاک »کیــوان«گذش
ــک ــردۀ اش ــت پ ــد ز پش ــب آم ــو ش  تــو را دیدیــم بــر افــالک »کیــوان« چ

                            )همــان: 199(
پرتو در چند سروده تالش و زحمات »محّمدعلی سلطانی« محّقق و مصحح کرمانشاهی 
را در راه شناساندن فرهنگ و ادب این سامان ارج نهاده است؛ او در غزلی که ردیف آن را 

»سلطانی« قرار داده، سروده است:
سلطانی مهربانی هاست  دیار  از   عزیزی 
 سحر آمد همایون پیشکش از گرد سفر ما را
 غروری از »پر او« و آزادگی از »بیستون« دارد

بگشایید  راه  بی کران ها  کران  ای   افق ها 
 اال تا سرو آزادست و سوسن صد زبان دارد
 نگنجد در سرم »پرتو« به غیر از عالم خاکی

سلطانی ماست  یاد  به  غافل  دل  ای   نگفتم 
 ز خّط و شعر گفتی مشک و عنبرساست سلطانی...
 کی از دیو دماوندش به دل پرواست سلطانی
 که با پای دل و جان رهروی پویاست سلطانی...
 چمد در سایه سار طبع خود هرجاست سلطانی
سلطانی باالست  عالم  از  گفتمی   وگرنه 
                         )همان: 104-103(

و نیز در شعری که برای کرمانشاه سروده است: 
ــا ــت قرن ه ــس از گش ــاد پ ــت مب  دلتنگی 
 »ســلطانی« آن ادیــب گرامــی بــه عهد ما

ــود ــخ اگــر نب ــر تاری ــه دفت ــو ب  نامــی ز ت
ایــن گــوی را بــه همــت واالی خــود ربود
 )همان: 113(

کاربرد اسامی خاص مکان های کرمانشاه
پرتو کرمانشاهی نام بسیاری از مکان های مرتبط با حیطة جغرافیایی استان کرمانشاه را در 
به شعرش  اقلیمی خاصی  و  بومی  بوی  این موضوع، رنگ  و  سروده های خود ذکر کرده که 

بخشیده است؛ برخی از مکان هایی که به آن اشاره شده، عبارت ند از:
5-1. کرمانشاه

و سـرفراز و ظفرمنـد  پایـدار  تـو  صـد بار چنگ خصـم اگر چهره  ات خشـودمانـدی 
نیازمـودپنجـه بـه پنجة تـو نهادن ز خیرگی اسـت را  تویـی  همچـو  آزمـوده  کـس 
ای مهـر تـو به جانم و عشـقت بـه تاروپودای مهـد و مدفـن مـن و کرمانشـهان مـن
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 بـاری تـو دیـر زی اگـر از مـا گذشـت زوداز پـا فتاده  ایـم و بـه جـان بـا تـو زنده  ایـم
                            )همـان: 113(

آمــده  ای راه  کــز  موجــی   آی 
زمــان بیــداد  و  فتنــه  از   رانــده 
دور رویایــی  بــه  غرقــه  و   منــم 
می گویــد: دلــم  آهســته   ولــی 

ســرگردانم و  آواره  هــم   مــن 
 گــر نــه از طــوس و نــه از یمگانــم...
نــگاه بســته  دگــر  افق هــای   بــه 
کرمانشــاه مــن:  مدفــن  مــن،   شــهر 
                            )همــان: 179(

5-2. خیابانها و محله های کرمانشاه
شاعر در ابیات ذیل از محله های کرمانشاه که توسط جنگنده های رژیم بعث بمباران شده-

اند، یاد میکند:
موشـــک آن  فتـــاد  کـــه  آنجـــا   آی 
اســـت کـــزازی  مدرســـة  آن   آه 
 وای آن دور و بـــر فردوســـی اســـت
اجـــاق و  اســـت  برزه دمـــاغ  آن   آه 

اســـت بـــازار  در  و  میـــدان   ســـبزه 
نارســـت و  دود  و  شـــعله  درآن   کـــه 
کسراســـت و  ســـراب  خیابـــان   آن 
غوغاســـت مصـــدق  میـــدان  آی 
)همان: 175(

5-3. ابنیۀ تاریخی کرمانشاه
5-3-1. طاق بستان

ایوان مداین سخن گفته بود، به شکوه و  از  ابیات زیر خاقانی آسا که  پرتو کرمانشاهی در 
عظمت گذشتة طاق بستان اشاره میکند و از مخاطب میخواهد که از سرانجام آن درس عبرت 

بگیرد:
 یــک  ره بــه طاق بســتان بگذر به پــای جان
 کانجــا تــوان شــنید هنــوز از دهــان طــاق

 بگشــای چشــم عبــرت و یــاد آور آنچه بود
 شــبدیز و شــادباد بــه آهنگ چنــگ و رود
                         )کوچه باغیها: 111(

5-3-2. بیستون
تا  هخامنشیان  از  است؛  گرفته  قرار  ایرانی  پادشاهان  توّجه  مورد  اعصار  تمام  در  بیستون 
قاجاریه، کتیبه ها و بناهای تاریخی بی شماری را میتوان در بیستون مشاهده کرد؛ اّما مهمترین 
اثر، کتیبة معروف آن است که داریوش اّول، پس از سرکوب فتنه های سیاسی، آن را بعنوان 
با  یک سند ارزشمند بر دیوارۀ  کوه بیستون حّجاری کرد. در ادب فارسی، بیستون بیشتر 
در  اّما  میشود،  به شیرین شناخته  فرهاد  به ویژه عشق  و  و شیرین  دلدادگی خسرو  داستان 
باشکوه  پیشینة  شیرین،  و  فرهاد  عاشقانة  داستان  یادکرِد  بر  عالوه  شاعر  ذیل،  سروده های 

تاریخی بیستون را نیز مّدنظر قرار داده است: 
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ــاز ــر نی ــن از س  در بیســتون بســای جبی
 وان لــوح رازگونــه کــز آن خــط دیرســال
جوشــد اگــر ز جان و دلت عشــق این دیار

 کوهــی کــه ســر ز فخر به بام ســپهر ســود
ــود ــن گش ــینة راز که ــا ز س ــس قفل ه  ب
ــنود ــاد را ش ــة فره ــدای تیش ــوان ص  بت
                            )همــان: 112(

و نیز:
روزگاران مانـــده  جـــا  بـــه  زمانهـــاای  و  قرنهـــا  زادۀ 
آفرینـــش دفتـــر  کهـــن  داســـتانها...وی  ســـری  هـــر  در  تـــو  از 
مّریـــخ و  مـــاه  همســـر  تاریـــخقلّـــه ات  و  عشـــق  مدفـــن  ســـینه ات 
بزرگـــی از  ولـــی  ســـتونیبیســـتونی  را  آســـمان  گنبـــد 
را بشـــر  ســـربلندی،  رهنمونـــی...پلّـــه ای  فلـــک  بـــام  بـــه  تـــا 
کوهـــی بـــادام  ز  ـــتنوبهـــاران  ـــش اس ـــبز و بنف ـــرخ و س ـــت س دامن
علمـــدار را  فرودیـــن  مـــه  کاوه بـــا کاویانـــی درفـــش اســـت...یـــا 
ــام ــون شـ ــره چـ ــده ای تیـ ــا دیـ وحشـــت آورروزهـ دیـــده ای  شـــامها 
ســـروتاج بـــی  دیـــده ای   تاجهـــا دیـــده ای خـــاک بـــر ســـر خســـروان 

                    )همـــان: 136-133(
و ...

آزاد اوج بیســـتون چـــون مرغـــی  فرهـــاددر  آی  کـــردم  فریـــاد  ز جـــان 
داد تـــرا گـــر عاشـــقی آموخـــت ایـــن کـــوه آزادگـــی  از  درســـی  هـــم   مـــرا 

                            )همـــان: 203(
5-3-4. قلعۀ یزدگرد

بر فراز منطقة ریجاب در شهرستان داالهو، قلعة یزدگرد چون نگینی خودنمایی میکند که 
یادگار روزگاران کهن است و نقشی از سرگذشت ایام دارد:

ــاه ــب م ــبار موک ــته در پیش  بس
 نقشــی از سرگذشــت ایــام اســت

 کهکشــان طــاق نصرتــی بشــکوه
کــوه ســر  بــر  یزدگــرد   قلعــة 

                          )همان: 167(
در مورد قلعة یزدگرد باید افزود که در مشرق روستای بان زرده و بر فراز یکی از قلل مرتفع 
کوه »داالهو«، بقایای یک قلعه بزرگ و مستحکم نظامی به چشم میخورد که اهالی محل آن 
را »قلعه یزدگردی« مینامند. بنای این قلعه در اصل دو طبقه بوده و هم اکنون قسمت اعظم 
از این بنای معظم بر جا باقیمانده است. اتاقهای این قلعه اکثراً وسیع و به شکل مستطیل و 
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با تاقی گهواره ای است. در سال 1391 این اثر در فهرست موقت میراث جهانی قرار گرفت.
5-3-5. تندیسهای عهد ماد 

ــو دود در صحنــه و ذهــاب تــو تندیــس عهد ماد ــتند همچ ــه گذش ــا ک ــوم آری  از ق
                          )همــان: 112(

بر بدنة کوه »شوق علی« که در شمال صحنه و به سمت راست آب دربند است، مقبره اي صخره اي 
 دیده میشود؛ این گور صخره اي در بین ریش  سفیدان محل به »قبر کیکاووس« و در بین عاّمه به 
»فراتاش« و در کتاب های باستا  ن شناسی و ایران شناسی به نام دخمه یا قبر »فرهاد و شیرین« 
مشهور است. باستان شناسان این مقبره را از آثار دورۀ مادها )550– 807 پ.م( می دانند . بلندی 

این اثر از سطحِ آب دربند در حدود پنجاه  متر است که از دو قسمت تشکیل شده است: 
 قسمت پشته  ای که از سنگ و خاک به وجود آمده و بلندی آن در حدود چهل  متر از سطِح 

آب دربند است با شیبی بین 65 تا 70 درجه. 
 قسمت صخره  ای که از سنگ سخت است و با تراش دامنة طبیعی صخره آن را به دیواره ای 
عمودی و بلند بدل کرده  اند. بلندی این قسمت بیش از دوازده  متر است که باال رفتن از آن 

خالی از مشکل نیست )افشار سیستانی، 1371: 496(.
منظور از تندیس ذهاب نیز، دکان داوود است که از توابع بخش مرکزی سرپل ذهاب و در 
فاصله حدود 100 متری از جاده اصلی کرمانشاه به سرپل ذهاب واقع شده و در میان اهالی 
محل به کل داوود و دکان داوود شهرت دارد. این مقبره همانند گوردخمه بزرگ دربند صحنه، 
دارای ایوانی در جلو میباشد که طول آن در جلو9/60 متر و در قسمت عقب 7/32 متر است؛ 
عرض آن 1/95 متر و ارتفاع آن نیز2/60 متر است )برای آشنایی بیشتر با دکان داوود، ر.ک: 

»تجسمی: گوردخمه ها در دوران مادها«، غالمعلی حاتم، 1381: 118-106(
5-4. پراو

پراو کوهی است در جهت شرق شهر کرمانشاه و در غرب کوه بیستون که بلندترین قلّة آن 
3385 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. پرتو کرمانشاهی پیوسته این کوه باشکوه و سرسبز را 
میستاید و با وصف زیباییهای آن یاِد دماوند در دلش زنده میشود و این چنین در وصف این 

کوه سترگ، به استقبال دماوندیة استاد ملک الشعرای بهار میرود:
پیونـــد راز  کـــوه  شـــده  بـــر  جان بنـــدای   جمـــال  آینـــة  ای 
آزاد مانـــده  و  خـــاک  زادۀ  ظفرمنـــدای  ایـــزدان  چـــو  بـــوده  وی 
جاودانـــی جمـــال  افکنـــدتندیـــس  پـــس  زمـــان  کارگـــه  در 
اوســـتا نامـــة  بـــه  تـــو  پازنـــد...نـــام  و  زنـــد  نـــگار  دیباچـــه 
طاق بســـتان و  کنشـــت  از شـــیرۀ جانـــت چـــون دو فرزنـــدبالنـــده 
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اســـت خام  بلـــور  کـــز  تو  آونـــد...بـــرف آب  بســـته  راه  خـــم  هـــر  در 
نمینشـــیند دل  دیـــدۀ  ســـمرقنددر  و  ری  تـــوام  روی  بـــی 
ور بایـــد گفـــت تـــا کـــی و چنـــد...وصـــف تـــو یـــک از هـــزار نتـــوان
نســـیمی ســـحر  »پـــراو«  ز  دماونـــدپرتـــو  از  رســـید  کـــه  گفتـــی 
بهـــارم از  پیامـــی  خداونـــدآورد  خـــاوران  همـــه  بـــر   آن 

                    )همـــان: 118-116(
5-5. رودها و سرابها

پرتو در اشعارش بارها از چشمه ها و سرابهای کرمانشاه یاد میکند و آنها را گنجهای روان و 
مایة لطف و زیبایی میبیند؛ او آگاهانه از خضر زنده، ریجاب و سیمره سخن میگوید تا دیگر 

اصفهان به زاینده رود خود نبالد و محو زیبایی و برکت این رودها شود: 
بـر لـوح خاک لطـف و صفایی دگـر فزود... نیلوفـری سـراب تـو از نقـش مهـر و مـاه
را گاماسـیاب  نغمـه  و  خـروش  تـا بـا تـو سـر کنـد ز کهـن قصه ها سـرودبشـنو 
تـا اصفهـان بـه خویـش نبالـد ز زنـده روداز خضـر زنـده گـوی و ز ریجاب و سـیمره
سـراب دریاچـة  و  قنبـر  سـراب  از   وان طرفـه میوه هـای گالبی و سـیب و تود یـاد 

                    )همـان: 112-111(
شمال  کیلومتری  بیست  حدود  در  کوچکی  دریاچه  نیلوفر  سراب  که  است  ذکر  به  الزم 
و  غنچه ها  سال  گرم  فصول  در  و  آبی است  گلهای نیلوفر  از  مملو  که  غرب کرمانشاه است 
برگهای آن سر از آب برآورده و قسمت زیادی از آن را میپوشاند. »حوزۀ آبریز گاماسیاب نیز 
در شرق استان کرمانشاه جریان دارد و مساحت حوزه، 3264 کیلومتر مربع و طول آن 81 
کیلومتر است. این رودخانه شاخه اصلی و اّولّیة رودخانه کرخه است که از دامنه های شمالی 
کوه گرین در نهاوند سرچشمه میگیرد و در محدودۀ بین استانهای همدان و کرمانشاه واقع 
شده است که پس از پیوستن به قره سو، رودخانه بزرگ سیمره را تشکیل میدهد«)بررسی 

خصوصیات ژئومورفولوژی...: 1814-1813(.
این سراب  قرار دارد. در کنار  نام دربند  به  این شهر و در محلّی  سراب صحنه در شمال 
آبشاری زیبا دیده میشود که آب آن با فشار زیاد از شکاف کوهی بیرون میریزد. این آبشار 
در فصل بهار از مکانهای دیدنی و زیبای صحنه محسوب میشود. سراب خضر زنده در 24 
کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه و در مسیر جاده کرمانشاه- سنندج قرار دارد و در زبان 
مردم محلی به »خیره زنه« معروف است. سراب قنبر هم در جنوب شهر کرمانشاه و در دامنه 

کوه سفید واقع شده است.
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شاعر در سرودۀ زیر، منطقة ریجاب و رود خروشان آن را وصف کرده است؛ در کنار این رود، 
پونه، دست پیچک و تمشک وحشی خود را مینمایانند که از گیاهان و بوته های بومی و رایج 

کرمانشاه هستند: 
ریجـــاب دّرۀ  و  بـــود   نیمه شـــب 
رود جـــاری  همیشـــه  ســـرود   بـــا 
ـــده اســـت ـــف شـــب مشـــک فام و پیچی  زل
دارد نوازشـــی  پیچـــک   دســـت 

 خلوتـــی قدســـی و خدایـــی داشـــت
ــت... ــرایی داشـ ــره همسـ ــی زهـ  چنگـ
هـــوا مشـــام  در  پونـــه   نکهـــت 
را وحشـــی  تمشـــک   خارهـــای 
ــا: 167-165( ــه باغیهـ              )کوچـ

5-6. قصرشیرین
دفاع مقّدس و به ویژه بمباران و ویرانیهای شهرهای غرب کشور- ازجمله قصرشیرین- در 
اشعار پرتو کرمانشاهی نمود بارزی دارد. شاعر سوگنامه  ای برای مظلومیت قصرشیرین سروده و 
دریغ میخورد که در اثر هجوم ارتش تجاوزگر بعثی، نشانی از خّرمی قدیم در آن نمانده است؛ 

اندوه شاعر در جای جای این سروده خود را می نمایاند:
 ز دشمن پرس آیا در سکوت شهر خاموشم
می جوید آرام  روز  رنج  از  خسته  ای   امید 
 اجاق خانه  ای، روشن شود از شعلة گرمی

 پرستوهای عاشق کی ز بام کلبه  ها رفتند 
را بهاران  دیدار  بگشود  در  باغ   کدامین 
ماهی گیر مرد  نشیند  پل  کنار  آن جا   هنوز 
 هنوز امیدهایی پوچ چون رؤیای بی تعبیر
 بجز ارواح سرگردان در آن خانه کسی مانده است
است نسپرده  زرتار  پرده  حریر   غبارآگین 
چوبی بشکستة  آیینة  طاقچه   میان 
 دریچه کوزه را در رهگذار باد خواهم برد
را تپه سرسبز چشم  انداز دیرین   هنوز آن 
بیمارش گاو  کنار  در  روستایی  آن   هنوز 
خاموشی مرد  ترسا،  پیر  پیش خوان   کنار 
نمی داند چیزی  زندگی  کوچ  ز  آیا   نسیم 
 منم این جا و در خاطر هزاران باد زهرآگین
 اگر چه دوست از دشمن نمی داند دل   تنگم

 شبان گاهان چراغی می کند روشن سرایی را
را پایی  آواز  می دهد  پاسخ  کوچه   سکوت 
 زند طرحی فضا را رقص دود از روزن بامی...
 چه دستی آب و دانه داد آیا آن قناری را
 که زد بر پیکر نخل کهن این زخم کاری را
آب بر  آرزو  هزاران  نقش  می زند   نگاهش 
 درخشد در ضمیر ساده  اش چون نقشی از سیماب
 که می بندد به غیر از باد درب نیمه  بازش را
را درازش  گیسوی  هرزه  بادهای   بدست 
 به لبخند نگاهی با کسی دیدار خواهد کرد
 زالل حوض عکس ماه را تکرار خواهد کرد
دارد شفق  الله  زاران  با  افق  دامان   ز 
 در آن خاک ز خون سیراب گشته، دانه می کارد
 به تلخ آبی غبار از خاطر غم دیده می شوید
 شب از اسرار پنهان با کسی رازی نمی گوید
دنیا غربت  غریب  رانده،   ز شهر خویشتن 
 نگاهم پرسشی دارد، بپرس از دشمنم: آیا...
                            )همان: 132-130(

پرتو در چاکسِر مازندران )1366( به یاد شهر و دیار خود- قصرشیرین- میافتد و با دلی پر 
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از اندوه و حسرت، بر ویرانی و خرابی آن دریغ میخورد:
هرگـــز نبینـــم  آه  مـــن  بـــا تـــو ایـــن وحشـــت و ویرانـــی راشـــهر 
راشـــهر مـــن تـــا خبـــری از یـــادت ظلمانـــی  شـــب  ایـــن  قصـــه 
امیـــد هـــزاران  مـــن شـــور  تـــو جـــان میگیـــردشـــهر  یـــاد  از  در دل 
ـــای ـــی برج ـــو نباش ـــون ت ـــن چ ـــهر م میمیـــردش خاطره هـــا  دلـــم  در 
نامردیهـــاشـــهر مـــن در دل تـــو مدفونســـت و  مـــردی  قصـــه 
آیـــا خاطـــر  ز  بُـــرد  شـــبگردیهامیتـــوان  و  غزلخوانـــی  آن 
چنارســـتانتهـــر شـــب از شـــور و نـــوا غوغـــا بـــود و  ســـنگ  معـــدن 
ـــژان و کجاســـت ـــد آن چشـــمه لی ـــه ش مســـتانتچ عربـــدۀ  و  خنـــده 
ســـراب گلگشـــت  و  دریاچـــه  بـــادیـــاد  غزل خوانـــی  و  باغـــات  کوچـــه 
کـــه هنـــوز عطـــر خوشـــش مانـــده بـــه یـــادهـــر ســـحر چیـــدن گلهـــای گالب
ــی ــت ولـ ــن جـــوش بهارسـ ـــهر مـ بســـتانهاش از  دلـــی  نگشـــاید 
نیســـت باغـــی  را  تـــو  گورســـتانها...ســـوگواران  چراغانـــی  جـــز 
بـــودیـــاد شـــبهای عزیـــزی کـــه تـــو را آبـــی  لـــب  و  آغالمـــی 
ــت ــی سرمسـ ــور جوانـ ــم از شـ ــا هـ بـــودمـ مهتابـــی  و  بیـــدی  ســـایه 
آه میگفتـــم،  را  نـــوقصرشـــیرین  از  روزی  و  روزی  هـــم  بـــاز 
خســـروچـــه غریبانـــه بـــه هـــم پیوســـتند دیـــار  و   قصرشـــیرین 

                    )همـــان: 174-173(
اشاره به برخی از باورهای بومی مردم کرمانشاه

بدون تردید مردمان هر منطقه و اقلیم دارای اعتقادات و باورهای خاصیند که ممکن است 
آن باورها در سامانی دیگر وجود نداشته باشد؛ پرتو کرمانشاهی نیز در ابیات ذیل به باوری 
عامیانه در مورد جام جم و گنج پادشاهی او در سراب نیلوفر اشاره میکند. الزم به ذکر است 
»بنا به باور عاّمة مردم در حوالی منطقة سراب نیلوفر )بیست کیلومتری شمال غربی کرمانشاه( 
از عهد باستان تاکنون در اعماق این سراب، جام جهان نمای جمشید و گنج خسروانی وی 

وجود داشته است«)بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی...: 83(.
 نیلوفــری ســراب تــو از نقــش مهــر و مــاه
 وان قصه هــای جام جم و گنج خســرویش

 بــر لــوح خــاک لطــف و صفایی دگــر فزود
 بــس روزگارهــا کــه دل از مــرد و زن ربود
                        )کوچه باغیها: 111(
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عناصر روستایی و طبیعت کوهستانی
یکی از ویژگیهای بارز در سروده های پرتو کرمانشاهی، ردیفهای اسمی دشواری است که با 
وصف طبیعت و عناصر آن پیوند خورده است. شاعر در این اشعار، طبیعت زیبای منطقة خود 
را با زیبایی تمام به نمایش گذاشته است؛ به قول استاد مظاهر مصّفا این ردیفهای اسمی »خود 
بارورکنندۀ ذهن گوینده اند و هر یک مفهوم و معنی بدیعی را از دوردست ذهن و تاریک خانة 

دنیای درون دعوت میکنند«)کوچه باغیها: مقّدمه: ز(.
غروب )ص 24(، درخت )صص30-31(، خورشید )ص 46(، رود )ص 47(، باد )ص 48(، 
ابر )ص 55(، پاییز )صص 61-62(، باغ )ص 66(، شبنم )ص 77(، باران )ص 81 و ص 91(، 
زمین )ص 82(، زمستان )ص 83(، شکوفه )ص 93(، چشمه )ص 94( و کوه )ص 95( ازجمله 
ردیفهای اسمیئی هستند که پرتو بنای غزلیات خود را بر آنها استوار کرده است. شاعر در 
یافته و  نما  از طبیعت و محیطی که خود در آن نشو و  نمادین  با بهره گیری  این سروده ها 
سالیان سال زیسته، نشان مید هد که به خوبی توانایی به کارگیری بن مایه های بومی و اقلیمی 

را داراست.
برای نمونه در غزل ذیل مخاطب درمییابد که شاعری که از »زمستان« و تصاویر و تعابیر 
از سرما،  پر  نمادین سخن میگوید، خود در منطقه ای کوهستانی و  به صورت  با آن  مرتبط 
طوفان، برف و ... میزیسته است؛ به دیگر سخن محیط اطراف شاعر بر صورخیال و زبان شعری 

او تأثیر گذاشته است: 
 سرما شکسـته چون تیغ در کام جویباران
 برفسـت کوه تا کوه هر دشت رزمگاهیست
 بـر دوش ناودانهـا ضحـاک شـوم شـب را
 اردوی برف و سـرما پل بسـته بر سـر رود
 شمشاد همچو پیری شوالی برف بر دوش
 گوید که نوعروسـان چون در کفن غنودند
 چون بگذری ازین دشـت ای باد سـرد وحشی

و ...

 المـاس سـوده ریـزد بر فـرش رهگـذاران
 هر چشـمه ای زره پوش هر بیشه نیزه داران
 قندیلهایـی از یـخ روییـده همچـو مـاران
سـواران... حملـه  از  بگیـرد  را  شـهر   تـا 
 گویـی بـه خلسـه رفتـه در حلقـة چناران
 ماهی که سـر فرو برد در برف کوهسـاران
اللـه زاران خوابنـد  را  خـدا   آهسـته تر 
                               )همان: 84-83(

و نیز بنگرید به ابیاتی از غزل »کوه«:
 پردۀ شــب را کشید از چهرۀ خورشید کوه
ــا ــرده از دندانه ه ــاری ک ــور ج ــار ن  آبش
 بــا دف خورشــید دارد نغمه و شــوری دگر
 پلــه بــام غرورســت و بــر ایــن تخــت روان

و ...

 بـا دهـان دّره  ها یـک آسـمان خندید کوه
 شـانه زد تـا بـر طالیی طّرۀ خورشـید کوه
 گر نوایی داشـت شـب با چنگی ناهید کوه
 مسـندآرای شـکوه و شـوکت جاویـد کوه
                                    )همان: 95(
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در اقلیم کرمانشاه، توّجه به اسب و اسب سواری همواره مورد توّجه بوده است؛ چنانکه امروزه 
تکنولوژی  پیشرفت  با  به شمار می آید. هرچند  اسبها  بهترین  ازجملة  »ُکرد«  نژاد  اسب  نیز 
و  ایالت  میان  در  هنوز  اّما  است،  شده  کاسته  ایران  نقاط  تمام  در  حیوان  این  کارکرد  از 
عشایر کرمانشاه توّجه به اسب و اسب سواری امری ارزشمند و با اهمیت قلمداد میشود. پرتو 
کرمانشاهی در سرودۀ ذیل به این زیبایی اسب را میستاید، با او درِد دل میکند و به گفتگو 

مینشیند:
اسب ای  وقار  جلوه  و  بیشه ای  اسبشکوه  ای  مرغزار  و  دشت  تهی  تو  از  مباد 
وفا و  است  نجابت  چراغ  که  تو  چشم  اسبدو  ای  تار  شام  به  شد  پا  صاعقه  شرار 
میترسم و  افسانه ها  الهه  به روزگار ای اسبتویی  شوی فسانه خود آخر 
را سیمین  یال  مهتاب  جلوه  به  اسبخوشا  ای  آبشار  چو  فشانی  شانه  روی  به 
بخوابانی چون  گوش  شب  رهزن  راه  اسببه  ای  رهگذار  به  پا  ننهد  هم  سکوت 
دور کرانه  آن  در  بهاران  است  دلکش  باشی مغرور و صخره وار ای اسب...چه  ستاده 
اسبحریف آخته شمشیر و شب کمین کرده است ای  حصار  ازین  رهایی  راه  نمانده 
را عنانت  مده  هم  خود  سایه  اسببدست  ای  زینهار  است  غریبی  روزگار  که 
اسببه هر کجاست سواری به خاک و خون غلتید ای  کنار  بر  فتنه  ازین  نماند  یکی 
عصیانی به  خاراشکن  سم  آن  از  اسبهال  ای  نابکار  سرهای  کاسة  بکوب 
اسببه روز حادثه کس جز تو یار »پرتو« نیست ای  دیار  ازین  بگریزیم  هم  به   بیا 

                        )همان: 26-25(
شاعر در ابیات ذیل نیز زندگی روزمرۀ مردم قصرشیرین را روایت میکند؛ قهوه خانه ای که 
مردمان در آن ضمن نوشیدن استکانی چای تلخ، با هم در گفتگو هستند. دایه ای پیر در گوشة 
ایوان گلیم خانه اش را جارو میکند، سپس سماور را به جوش می آورد و در نهایت با چشمانی 
تار و دستانی لرزان سوزن را نخ میکند تا پیراهن شوهرش را بدوزد. کودکان در کوچه در حال 
بازی کردن و پر از هیاهوی کودکانة خودند. پرتو از درخت لیموی پر بار همسایه میگوید و آنان 
که با اقلیم کرمانشاه آشنایی دارند، به خوبی میدانند که قصرشیرین را با لیمویش میشناسند 

و لیموی این شهر زبانزد است:
گپی و استکانی چای تلخ و پیک و پیغامیغروب قهوه  خانه دارد آن غوغای پیشین را
ایوان گوشه  در  عصرها  پیره  دایه  گلیمش را زند جارو، به جوش آرد سماور رانشیند 
را...به سوزن نخ کند با چشم تار و دست لرزانش شوهر  کرباس  پیراهن  دوختن  تواند 
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 شکفته چلچراغ خوشه ها بر چوب بست تاکدرخت لیموی همسایه دارد برگ وبار امسال
                                  )همان: 131(

نتیجه گیری
اقلیم  و  منطقه  به  اشعارش  در  و  پرورده شده  کرمانشاه  ادبی  مکتب  در  کرمانشاهی  پرتو 
کرمانشاه وفادار بوده است. شاعر عمر خود را در کرمانشاه به سر برده و با این دیار و مردمانش 
انس و الفت گرفته است؛ پس طبیعی است که شعرش متأثر از محیط کرمانشاه باشد. نام آوران 
فرهنگ و ادب کرمانشاه در سروده های او قدر دانسته میشوند: در غزلی به استقبال »وحدت 
کرمانشاهی« میرود؛ از دوستان شاعر خود، »یداله عاطفی«، »کیوان سمیعی« و »یداله بهزاد 
کرمانشاهی« به نیکی یاد میکند و بر روزگار خوش سپری شده با آنها دریغ میخورد؛ مرثیه  ای 
سوزناک در رثای »بیدار« )= محّمدحسین جلیلی( میسراید و در چند سروده تالش و زحمات 
»محّمدعلی سلطانی« محّقق و مصحح کرمانشاهی را در راه شناساندن فرهنگ و ادب این 

سامان ارج مینهد.
پرتو، از واژگان و زبان بومی به ندرت استفاده کرده است؛ اّما اسمهای مکان اعم از شهرها 
یزدگرد،  قلعة  طاق بستان،  )بیستون،  تاریخی  ابنیة  قصرشیرین(،  ذهاب،  صحنه،  )کرمانشاه، 
گوردخمه صحنه، تندیس ذهاب(، محله های کرمانشاه )سبزه میدان، دِر بازار، فردوسی، سراب، 
کسرا، برزه دماغ، اجاق، میدان مصدق( رودها و سرابها )سراب نیلوفر، گاماسیاب، سیمره، خضر 

زنده، سراب قنبر، دربند صحنه، ریجاب( در اشعار او چشمگیر است.
شاعر در غزلیاتش ردیفهای اسمی دشواری )مانند: غروب، درخت، خورشید، رود، باد، ابر، 
با وصف  انتخاب میکند که  باران، زمین، زمستان، شکوفه، چشمه و کوه(  باغ، شبنم،  پاییز، 
طبیعت و عناصر بومی کرمانشاه در پیوند هستند. او طبیعت زیبای منطقة خود را با زیبایی 
تمام به نمایش میگذارد و از اسب و اسب سواری که در میان کرمانشاهیان همواره مورد توّجه 
بوده، سخن میگوید. مسألة دفاع مقّدس را از یاد نمی برد و بر ویرانیهای شهرهای استان و از 
دست رفتن شکوه و زیباییهای گذشتة آن افسوس میخورد. از قصرشیرین میگوید که چگونه 
مردمانش در خاک و خون غلتیده اند، اّما مردی و مردانگی را از یاد نبرده اند. با وجود اینکه 
اشاره به باورهای بومی و عامیانه در اشعار پرتو کرمانشاهی چندان چشمگیر نیست، ولی در 
بیتی به باوری عامیانه در میان کرمانشاهیان اشاره میکند و آن مدفون شدن جام جم و گنج 

پادشاهی او در سراب نیلوفر است.
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