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  چكيده
ديربـاز در بـين    شناسي عاميانه يكي از مصاديق فرهنگ تـوده اسـت كـه از    امروزه، ريشه

شناسي در مـورد نـام شـهرها و روسـتاها نيـز       اين نوع از ريشه. است ايرانيان رواج داشته
هـا پـيش بـه صـورت      يكي از شهرهاي ايران كه نام آن از قـرن . هاي بسياري دارد  نمونه

اسـت،   شناسـي شـده   ترِ آن ريشه هاي قديمي  عاميانه و غيرعلمي و بدون توجه به ريخت
هاي تاريخي بـه دليـل    در برخي از كتاب. شود مي ه امروزه كرمانشاه ناميدهشهري است ك

شباهتي ظاهري كه بين نام اين شهر و لقب بهـرام چهـارم، پادشـاه ساسـاني ملقـب بـه       
است كه بهرام چهارم باني كرمانشاه بـوده و   شده كرمانشاه، وجود داشته، اين افسانه ساخته

اين افسـانه كـه حاصـل يـك سـوءتفاهم      . است نهادهپس از بناي شهر نام خود را بر آن 
است و امروزه در بين بسـياري از   يافته هاي تاريخي راه تاريخي است، در تعدادي از كتاب

  .شود شده و علمي تلقي مي مردم به عنوان اصلي پذيرفته
هـاي   هـاي تـاريخي و جغرافيـاي تـاريخي، صـورت      در اين مقاله، با استفاده از كتـاب 

ايم و سپس با استفاده از ريخـت پهلـوي ايـن نـام و      داده نامِ شهرِ كرمانشاه را نشانگوناگون 
انـد و   پس از بررسي نظر كساني كه پيش از ما در مورد نام و معناي نامِ اين شهر سخن گفته

هاي جغرافيايي و تاريخي و جايگاه فرهنگي و آييني كرمانشـاه در دوران    با توجه به ويژگي
شناسي نامِ اصليِ شهرِ كرمانشـاه بـه ايـن     هاي زباني، با ريشه نظرگرفتن قاعدهگذشته و با در
  .است» جاي كوه«يا » سرزمين كوهستاني«ايم كه معناي نام درست اين شهر  نتيجه رسيده
  .شناسي، كرمانشاه، كوه، بهرام چهارم، تاريخ، جغرافياي تاريخي ريشه :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
شناسي است كه صورت غيرعلمـي يـا عاميانـة آن از     هاي علم زبان  شاخهشناسي يكي از  ريشه

مطلـق از آن بـا    شناسي عاميانه كـه دكتـر خـالقي    ريشه. است ديرباز در بين ايرانيان رواج داشته
ها را نه در ارتبـاط بـا اصـل،      يعني معني و وجه تسمية واژه«كند،   ياد مي» سازي برايش«عنوان 

مطلق،  خالقي(» اي نيز ساختن ها گرفتن و سپس براي برخي از آنها افسانهبلكه از لفظ كنوني آن
شناسي عاميانه امروزه يكي از مصاديق فرهنـگ تـوده اسـت و در محافـل      ريشه). 313: 1388
تـوان   شناسي عاميانه را مـي  هاي بسياري از ريشه  نمونه. شود  ايران كمتر از آن استفاده مي علمي

ايـن نـوع   . هاي فارسـي يافـت   هاي تاريخي و جغرافيايي و فرهنگ بدر دواوين شاعران، كتا
شناسي  ها ريشه ترينِ اين نمونه نيز چندين نمونه دارد؛ شايد معروف شاهنامهشناسي در  ريشه
  :، ذكر شده استشاهنامهپهلوان  ، جهان»رستم«براي  شاهنامهاي است كه در  عاميانه

ــد   برَستم بگفتا غـم آمـد بـه سـر ــام نهادن ــتمش ن ــر رس  پس
 )268/ 1: 1389فردوسي، (

  البته،
ــ   هاي اروپايي از دهة چهارم سدة نوزدهم است كه با كشف قواعد اشتقاق علمـي   در زبان

هـاي غيرعلمـي    سـازي  كـم زمـان بـرايش    ، كم)F. Bopp )1791  - 1867تاريخي به وسيلة 
يك سده پس از آن ادامـه   كم سازي عاميانه دست ولي در زبان فارسي برايش. رسد سرمي به

  ).313: 1388مطلق،  خالقي(دارد 
شناسي عاميانه، نام شهري است كه امروزه ايرانيان  سازي يا ريشه يكي از مصاديق برايش

از آنجا كه ريخت قديمي نام اين شهر با لقب بهرام چهارم، پادشاه . گويند آن را كرمانشاه مي
كرمـان و ملقـب بـه كرمانشـاه بـود، شـباهتي       ساساني كه در دوران حكومت پدرش حاكم 

است و پـس از   شده كه بهرام چهارم باني شهر كرمانشاه بوده ظاهري دارد، اين افسانه ساخته
در ذيل پادشاهي  التواريخ  مجملاست؛ مثالً، مؤلف گمنام  بنانهادن آن، نام خود را بر آن نهاده

ام او،     بيش و كم ازينقدر نخوان«: گويد شاپور مي بن بهرام دم، و نه آنك حادثـه افتـاد انـدر ايـ
امـا  ). 68: 1389، التواريخ  مجمل(» كرمانشاهان به وي بازخوانند، كه او را كرمانشاه لقب بود

كه در متن اين جستار خواهدآمد، نام اصلي اين شهر به شكلي است كه جـز شـباهتي    چنان
قب بهرام چهارم ندارد و ساختن هاي آن، هيچ ارتباطي با ل ظاهري، آن هم در يكي از ريخت

پايـه و حاصـل    اين افسانه كه باني شهر موردنظر بهرام چهارم بوده است، سخني اسـت بـي  
  .تفاهمي تاريخي سوء
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  پيشينة تحقيق. 2
كـه در    رسـد؛ چنـان   ها پيش مي  وجوي معناي كرمانشاه به قرن شناسي و جست پيشينة ريشه
ذكر كرديم، اما بحث جدي و به شـيوة جديـد در    التواريخ مجملاي از آن را از  مقدمه نمونه

. گردد كه نام شهر موردنظر ما را از كرمانشاه به باختران تغيير دادند  اين زمينه، به زماني برمي
وجوي معنا و ريشة كرمانشاه پرداختنـد؛ از آن   در آن زمان بود كه محقّقانِ بسياري به جست

؛ وامقي، 1368؛ موسوي، 1367محيط طباطبايي، : (اشاره كردهاي زير  توان به نمونه ميان، مي
هـايي كـه در مـورد معنـا و ريشـة       از ديگر پژوهش). 1372؛ كزازي، 1371؛ توكلي، 1370

دعلي         گرفته صورت» كرمانشاه« د مكـري اسـت كـه آقـاي محمـ است، پژوهش دكتـر محمـ
 ريخ مفصل كرمانشـاهان جغرافياي تاريخي و تاسلطاني آن را در جلد اول كتاب خود يعني 

نيز از جمله ) 1391(بيگي   داراب. است تسمية كرمانشاه آورده  در ذيل وجه) 1370سلطاني، (
در مـتن  . اسـت  شـده  هايي است كه در آن پنج فرضيه در مورد معناي كرمانشاه بيان پژوهش

بـا  هاي پيشين، در مورد معناي اصلي نـام شـهرِ كرمانشـاه كـه      مقاله، ضمن بررسي پژوهش
  .گفت خواهيم  يابي است، سخن استفاده از صورت پهلوي آن قابل ريشه

  
  هاي تاريخي و جغرافيايي پس از اسالم نام شهر در كتاب. 3

هــاي تــاريخي و جغرافيــايي كــه پــس از اســالم بــه دو زبــان عربــي و فارســي    در كتــاب
هـاي   ترين صـورت  عمده. است هاي گوناگون آمده اند، نام شهر موردنظر به شكل شده نوشته

» قرميسين، قرماشين و قرماسين«است،  هاي عربي آمده معرّب نام اين شهر كه بيشتر در كتاب
نيـز  » كرمانشـاه «اند و صورت  ذكر كرده» كرمانشاهان«هستند و صورت فارسي آن را بيشتر 

ن، كرمانشـاها «: گويـد  لسترنج مي. تر است  قديمي» كرمانشاهان«است؛ البته، ريخت  شده ديده
شود، نزد اعراب به نام قرميسين معـروف    صورت كرمانشاه مختصر ميه كه نام آن معموالً ب

او بـر آن اسـت كـه    ). 202: 1337لسـترنج،  (» )شـد  قرماسين و قرماشين نيز نوشته مي(بود 
كسي است كه اسم ايراني كرمانشاهان را در كتاب خـود   يننخست التقاسيم احسنمقدسي در 
نام » كرمانشاهان«نيز از  حدودالعالم، اما مؤلف گمنام )202: 1337لسترنج،  ←(آورده است 
اند بر ره حجاج، انبوه و آبادان  هايي شاهان، مرج، شهرك  ، كرمان]اسدآباد؟[اساباد «: برده است
طور كه مؤلف   همان: در مورد كرمانشاهان بايد گفت). 390: 1372، حدودالعالم(» و بانعمت

به عبارت ديگـر، الـف و نـون    . گفت، كرمانشاهان يعني منسوب به كرمانشاه خالتواري  مجمل
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طور كه الف نون ايران، افغانسـتان و بسـياري    پاياني اين واژه الف و نون نسبت است، همان
  .ها جاي ديگر از نام

ـ «: گويد سمعاني در مورد كرمانشاه مي جبـال العـراق علـى ثالثـين      دةقرميسين، و هي بل
» كرمانشـاهان « ذان عند الدينور على طريق الحـاج، بـت بهـا ليلتـين، يقـال لهـا      فرسخا من هم

  ).389: 1962سمعاني، (
 6يــا  5در ترجمــة كهــن اصــطخري نيــز كــه بــه گفتــة اســتاد ايــرج افشــار در قــرن  

از بيسـتون تـا ابوايـوب    «: اسـت  شـده  برده  چنين نام اين» كرمانشاهان«است، از  گرفته صورت
شاهان هشت فرسنگ و از كرمانشـاهان تـا زبيديـه هشـت      آنجا تا كرمانچهارفرسنگ، و از 

  ).163: 1340اصطخري، (» فرسنگ
جا نام شهرِ كرمانشـاه، كرمانشـاهان بـوده اسـت نـه       شد، در همه كه تا به حال ديده چنان
: هاي تاريخي آمده است قرميسين نيز كه معرّب اين نام است، در بسياري از كتاب. كرمانشاه

بـالفتح ثـم   : قَرْميسـين «). 419: 1416فقيه،  ابن(» الفارسيه معناها كرمانشاهان كلمةسين فقرمي«
، و نون، ه، و ياء أخرى ساكنهمكسور همن تحت، و سين مهمل ةالسكون، و كسر الميم، و ياء مثنا

حموي، (» بلد معروف بينه و بين همذان ثالثون فرسخا قرب الدينور: شاهان و هو تعريب كرمان
ياقوت در همان صفحه، صورت ديگـر قرميسـين يعنـي قرماسـين را نيـز      ). 330 /4: 1995

، و نـون،  ه، و ياء ساكنهبالفتح ثم السكون، و بعد األلف سين مكسور: قَرْماسين«: كند استفاده مي
 التقاسـيم  احسـن مقدسـي نيـز در   ). همان(» فراسخ هثماني هموضع منه إلى الزّبيدي: قال العمراني

ـ     «: برد؛ از جملـه  نام مي» قرماسين«چندين بار از  ثـم الـى    همـن همـذان الـى أسـداواذ مرحل
ثم الى قرماسـين   حلةثم الى جبل بيستون مر حلةالنّعمان مر ةثم الى قنطر حلةقصراللّصوص مر

؛ 146: 1889خرداذبـه،   ؛ ابـن 76: 1422يعقـوبي،  (همچنين، ). 401: 1411مقدسي، (» حلةمر
 /3: 1412؛ بغـدادي،  290 /1: 1992؛ بكـري،  295: 1988؛ بالذري، 196: 2004اصطخري، 

در بعضـي از كتـب نيـز    . انـد  نـام بـرده  » قرماسـين «از ) 126: 1981جعفـر،    بن مة؛ قدا1081
و عشـرون   بعـة أر همن قرماشين إلى الزبيدي«: المشتاق  هةنزآمده است؛ از جمله در » قرماشين«

  ).637 /2: 1409شريف االدريسي، (» ميال
بـيش از دو مـورد ديگـر    » قرميسـين «هاي معرّب نـامِ شـهرِ مـوردنظر،      در ميان صورت

عالوه بر شـواهدي كـه پـيش از ايـن ذكـر      . تر بوده است است و از آن دو متداول رفته كار به
  .است رفته كار به» قرميسين«هاي معتبر بسياري ريخت  كرديم، در كتاب

هـاي تـاريخي و جغرافيـايي بيشـتر       ظـر در كتـاب  ن اما، صورت فارسي نامِ شـهر مـورد  
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در ). 43: 1372كـزازي،  (» نمايـد  پيشـينه مـي    كرمانشاه نامي نو و بي«است و » كرمانشاهان«
» كرمانشـاهان «اي كـه از   شناسـي عاميانـه   تـأثير ريشـه   نيـز ظـاهراً تحـت    هـا  بعضي از كتاب

كه پيش از اين نيـز آورديـم،    اند و چنان  را ذكر كرده» كرمانشاه«است، صورت  گرفته صورت
كرمانشاهان به وي بازخواننـد،  «: گويد  در مورد بهرام چهارم مي التواريخ  مجملمؤلف گمنام 

رسـد كـه در    نظرمـي  چنـين بـه  ). 68: 1389التـواريخ،   مجمـل (» كه او را كرمانشاه لقب بود
شناسـي   ير ايـن ريشـه  تـأث  گذاري تحت اند، اين نام گفته» كرمانشاه«هايي كه نام شهر را  كتاب

آن را : كرمانشاه«: گويد  مي القلوب هةنزاست؛ مثالً، حمداهللا مستوفي در  گرفته عاميانه صورت
اند از اقليم چهارم است طولش از جزاير خالدات فـج و عـرض از    در كتب قرماسين نوشته

  .)108: 1362مستوفي، (» خطّ استوا لد كه بهرام بن شاپور ذواالكتاف ساساني ساخت
برد و بايد آن را نخستين مشكل در پـذيرفتن واژة برسـاختة    ياد اي كه نبايد آن را از نكته

كـدام   هـاي قرميسـين، قرماسـين و قرماشـين هـيچ      كرمانشاه دانست، اين است كه صـورت 
بـه هـيچ روي پـذيرفتني و    » ن«بـه  » ه«زيرا دگرگوني «باشند، » كرمانشاه«توانند معرّب  نمي

عالوه بر اين، صورت پهلوي نام شهرِ كرمانشاه ). 44: 1372كزازي، (» تواند بود بهنجار نمي
حاصـل  » كرمانشـاهان «و » كرمانشـاه «دهـد كـه    مي راحتي نشان آمده است، به بندهشكه در 

  .سوءتفاهمي تاريخي است
  

  ريخت پهلويِ نام شهر. 4
انـد بـه     كرمانشـاه داشـته  كردن  است كساني كه سعي در معني شده ترين علتي كه موجب عمده

كه مثالً سيد احمد موسوي در  بيراهه بروند، ندانستن صورت پهلوي نام اين شهر است؛ چنان
متأسفانه بر طبق اسناد و مدارك موجود اظهـارنظر قطعـي   «: گويد  مي» كرمانشاهان«مورد واژة 

صـريح ميسـور   پيرامون تلفظ واقعي اين واژه پيش از دوران اسالمي به علت قلّت شواهدي 
اما، ريخت پهلوي نام شهري كه امروزه به كرمانشاه موسـوم  ). 51: 1368موسوي، (» نيست

كـه يكـي از ارزشـمندترين     بنـدهش اسـت، در   شـده   كه دكتر كزازي نيز متذكر  است، چنان
  .است اند، آمده هاي پهلوي است و آن را به حق دانشنامة آيين مزديسنا ناميده  كتاب

وجــود دارد كــه در آن از » هــا  دربــارة چگــونگي كــوه«فصــلي بــا عنــوان  بنــدهشدر 
در . هاي معروف، كوه بيسـتون اسـت    يكي از اين كوه. است شده ها نام برده ترين كوه معروف

كـوه بِهِسـتون بـه    «: چنين از كوه بيستون نام بـرده شـده اسـت    اين بندهششدة  متنِ ترجمه
كـه اكنـون    ـ بوم بيستون«: دكتر كزازي بر آن است كه. )73: 1385بهار، (» سپاهانِ كرمينشان
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ـ در روزگار باسـتان سـپاهان نـام داشـته و آن را بـه       شهركي به همين نام در آن جاي دارد
در سـه  ). 44: 1372كـزازي،  (» اند ناميده  مي» سپاهان كرمينشان«اند و  خوانده كرمينشان بازمي

بـه صـورت   » كرمينشان«، ريخت بندهشرجمة نسخة خطي مورد استفادة روانشاد بهار در ت
  .آمده است» ميشن  گل«

glmyš’n : ظاهراً بايدklmynš’n   درست باشد، چون برابر عربي آن قرميسين اسـت و امالء
واژة كرمانشـاه محـتمالً     بايد توجه داشت كه نام. آغازين پارسي ميانه kق تبديلي است از 

تبديلي است از كرمينشان، كرميشان و كرمانشان كه نام كهن ايـن سـرزمين در دورة ميانـة    
اينكه ايـن نـام بـا لقـب بهـرام      . خوانند تاريخ ماست؛ و كرمانشاهيان خود را كرمانشاني مي

. رارگيـرد تواند مورد ترديد ق كه باني شهر بوده است، مربوط است، مي) كرمانشاه(= چهارم 
محتمالً، شباهت لقب بهـرام چهـارم بـا نـام محلـي ايـن منطقـه، سـبب ايـن تصـورها و           

  ).173: 1385بهار، (يافتن نام كرمانشاه در ادوار اخيرتر شده است  رسميت

اسـت و در هـر سـه    » ميشـن  گل«كه ديده شد، ريخت پهلوي نامِ شهر موردنظر ما  چنان
كه اسـتاد   است؛ چنان بهار بوده است، اين ريخت آمده اي كه در اختيار روانشاد مهرداد نسخه

اند، جز شباهتي ظاهري ارتباطي بين شهر كرمانشاه و لقب بهرام چهارم نيسـت    بهار نيز گفته
است و جداي از تمـام   توان پذيرفت كه باني اين شهر بهرام چهارم بوده و به هيچ روي نمي

بايسـت نشـان و يادگـاري از وي در     نده بود مياگر كرمانشاه را بهرام چهارم پي افك«ها  اين
پـس كرمانشـاه بـه چـه معناسـت؟ و      ). 43: 1372كـزازي،  (» مانـد   اين سامان بر جاي مـي 

  خاستگاه اين نام چيست؟
كرديم، پيش از مـا چنـدتن از پژوهشـگران سـعي در      كه در پيشينة تحقيق نيز ذكر چنان

  .پردازيم بررسي آراي آنها ميدر زير به . اند كردن نام اين شهر داشته معني
  

  بررسي نظر پيشينيان در مورد معناي كرمانشاه. 5
  :دكتر محمد مكري بر آن است كه

كرماشان تلفظ صحيح و قديمي و بومي، و كرمانشـاه يـا كرمانشـاهان تلفـظ دولتمـردان و      
و  هاي اخير و مردم غيرمحلّي است كه اشـتباهاً بـر ايـن شـهر     مستوفيان و فردنويسان قرن
شـهر  «يعنـي  (» كرماجان» «كرماچان«نام اين شهر اصالً . است شده نواحي پيرامون آن اطالق

  ).63: 1370سلطاني، (بوده است ) »رعايا
اي كرماج   اند، در هيچ نوشته  كه خود دكتر مكري و دكتر كزازي نيز متذكر شده اما، چنان
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آيد كه چرا  مي  بر اين، پرسشي پيش عالوه. است يا كرماجان به عنوان نام كرمانشاه ذكر نشده
  بايد كرمانشاه را شهر رعايا ناميد؟

» ميشـان «و » كـر «روانشاد محيط طباطبايي بر آن است كـه نـام ايـن شـهر از دو جـزء      
بخش نخست آن به معناي كوه است و بخش دوم آن با دشت ميشـان در  : است شده تشكيل
ايشان كرمانشاه را نيـز  . ردارد، مرتبط استشاه قرا غربي خوزستان كه در قلمرو ميشان شمال

  ).30: 1367محيط طباطبايي،  ←(داند  جزو قلمرو ميشان مي
كردن بخش نخست نام ايـن شـهر راه درسـت را     گرچه استاد محيط طباطبايي در معني

همچنـين،  . اند، پذيرفتني نيسـت   اند، معنايي كه براي بخش دوم اين نام پيشنهاد كرده پيموده
تـوان شـهر كرمانشـاه را جـزو      در نزد پژوهشگران جايگاه و پايگاهي ندارد و نمـي  اين نظر

نيز پـنج  ) 35 -  23: 1391بيگي،   داراب ←(بيگي  آقاي علي داراب. شاه دانست قلمرو ميشان
اند كه در سه مورد از آنها در مورد كرمانجان و كرمـانجي   كرده فرضيه در مورد كرمانشاه بيان

عالوه بـر ايـن، پـيش از    . كنند راي اين مسئله نيز دليل محكمي ذكر نميگويند و ب سخن مي
بـود كـه ايشـان نيـز دليـل       ايشان دكتر محمد مكري نيز كرمانشاه را با كرمانج مرتبط دانسته

ترجمـه  » كـوه «در فرضية چهارم، بخش نخست كرمانشـاه را  . قاطعي در اين مورد نداشتند
اند  اند و آن را با درخشيدن پيوند داده وم موفق عمل نكردهيابي بخش د  اند، اما در ريشه  كرده

ممكن است واژة «: اند  اند و گفته در فرضية پنجم نيز كرمانشاه را رها كرده. كه صحيح نيست
ها   هاي هندواروپايي باشد كه قوم ايراني هنگام جدايي از ساير آريايي كرمان يك واژ از زبان

هايي كه جنبة تقدس و مذهبي داشت،   و اين واژه را براي مكان آن را با خود به ايران آوردند
بيگي وجود دارد، ايـن   ترين مشكلي كه در كتاب آقاي داراب مهم). 32 :همان(» به كار بردند

بـرديم،    خواهند مانند ساير پژوهشگراني كه پيش از ايـن از آنهـا نـام    است كه ايشان نيز مي
يابي كنند و هيچ توجهي به صورت پهلوي نام  آن ريشهكرمانشاه را با توجه ريخت امروزي 

دكتر كزازي نيز گرچه به صـورت پهلـوي نـام شـهرِ كرمانشـاه اشـاره       . اند اين شهر نداشته
كـه صـورت   » ميشـن   گَل«پس، . اند نكرده  نظر ذكر است، معناي خاصي براي واژة مورد كرده

  پهلوي نام شهر كرمانشاه است، به چه معناست؟
هاي جغرافيـايي و فرهنگـي منطقـه      ما، بايد معناي اين واژه را با توجه به ويژگيبه نظر 

بنابراين، با توجه به اينكه چندتن از پژوهشگران، بخش نخست نـامِ شـهرِ   . جو كردو جست
اند و با توجه به جايگاه آييني كوه در اين منطقه، بهتر آن ديديم بـه   دانسته» كوه«كرمانشاه را 

  .وجو بپردازيم گيري اين شهر به جست كوه در شكلوجوي نقش  جست
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  گيري شهر كرمانشاه هاي كهن و شكل  جايگاه و نقش كوه در آيين. 6
كوه در آيين قبايل و اقوام قديم عالم، مقدس و حتي جايگاه خدايان و مقدسان و عابدان و 

كـه كـوه در    از عناصر مهم اساطير در سراسر جهان بوده است، چه رسد به هند و ايرانيـان 
نظرشان زاييده و زاينده و باليده و بالنده و جاندار و انديشمند و زايندة رودهـا بـوده اسـت    

  ).165: 1389قرشي، (
كنـد، در بـين ايـن     نيز هنگامي كه جمشيد مردم را به چهار گروه تقسيم مي شاهنامهدر 

شـوند؛ جايگـاه ايـن     ناميده مـي » آثوربان«دهند و  مي چهار گروه يك گروه را عابدان تشكيل
  .گروه در كوه است

  :گويد حكيم فردوسي در مورد آنها مي
ــيش   گروهــي كــه آثوربــان خــوانيش ــتندگان دان ــم پرس ــه رس  ب
ــروه ــان گ ــان از مي ــدا كردش ــوه   ج ــرد ك ــه ك ــتنده را جايگ  پرس
 نوان پـيش روشـن جهاندارشـان   بــدان تــا پرســتش بــود كارشــان

  )42 /1: 1389فردوسي، (
هم از آن روي است كه . يك باور كهن ديگر، جايگاه خداوند در آسمان استبر اساس 

رستم در خان دوم، تشنه و درمانده، پس از يافتن چشمة آب به راهنمايي غرم كوهي، روي 
  : گويد چنين خداي را سپاس مي كند و اين به سوي آسمان مي

ــرد روي ــوي آســمان ك نين گفت كاي داور راست   تهمــتن سگـوي   چ 
 بپيچـــد، نـــدارد خـــرد را بجـــاي   هرآنكس كه از دادگر يـك خـداي

  )24 /2: همان(
توان به آسمان كـه جايگـاه خداونـد اسـت      بنابراين، در تصور آنها با برشدن به كوه، مي

  .تر شد نزديك
اند و بـا   دانسته هاي نخستين بهترين پناهگاه و آسايشگاه را غارها مي عالوه بر اين، انسان

مصـداق آشـكار ايـن    . اند مانده ها، از گزندهاي بسياري در امان مي به اين پناهگاه جستن پناه
. نخسـتين شـهريار اسـت    شـاهنامه نخستين انسـان و در   اوستامفهوم كيومرث است كه در 

  :گويد فردوسي در مورد او مي
 نُخُستين به كوه اندرون سـاخت جـاي     كه خود چون شد او بر جهان كدخداي

  )21 /1: همان(
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هـاي بسـيار    اند كه در گذشـته  كرده هايي اطراف كرمانشاه را احاطه دانيم، كوه كه مي چنان
هـا كـوه بيسـتون     ترينِ اين كـوه  معروف. اند اند و عبادتگاه بوده شده مي دور مقدس محسوب

  ).194: 1390بهار، (» است) خدايان(در اصل بغستان، به معناي جايگاه بغان «است كه 
آيد، در اديان ابتدايي و بسيار خدايي آسياي غربي  از عصر مقدم بر يكتاپرستي برميتا آنجا كه 

ر بسيار جاها حتي تا دو سه قرني بعد از مسيحيت، در پاي هر كوه مقدس تا هزارة اول و د
نزديـك  ) شايد چشمة مقدس، رود مقـدس (هايي مقدس كه به آب  و پرآب، يا بر فراز تپه

  ).همان(ساختند، كه در آن درختان مظهر خدايان بودند  عبد ميباشد، باغ مقدسي همچون م

اند، در حاشـية بيسـتون و    هايي كه دكتر بهار در مورد معابد ابتدايي كهن بيان كرده ويژگي
گمان نگارنده بر اين است كـه  «. شود بستان كه دو كوه معروف كرمانشاه هستند، ديده مي  تاق

است و هنـوز هـم    كراني كه داشته هاي بي عظيم و باغبيستون كوه مقدسي است كه با چشمة 
هاي مقدس يـا بهشـت    ها يا باغ آيد، يكي از اين بغستان مي نظر انگيز و عظيم به سخت اعجاب

بستان نيز محـتمالً بـا ايـن سـنت      تاق«). همان(» است كه نام كوه مؤيد نظر ماست زميني بوده
بستان آن هم محتمالً همان بغسـتان اسـت و بـا    باشد و واژة  هاي مقدس بايد مربوط بوده باغ

از «بستان كه امروزه بخشي از شهر كرمانشاه است،  در تاق). همان(» واژة بستان مربوط نيست
شك يك زيارتگاه قديمي وجود داشته كـه   جوشد، بدون اي بزرگ مي شكاف كوه آن چشمه

  ).185: 1378سن،  يستنكر(» در ازمنة مزداپرستي گويا مخصوص ستايش آناهيتا بوده است
هاي  وجويي كوتاه در كتاب بستان پس از جست نظرِ درست روانشاد بهار را در مورد تاق

هـاي جغرافيـايي كـه پـس از اسـالم       در كتـاب . راحتـي پـذيرفت   تـوان بـه   جغرافيايي مـي 
م برند، ناگهان و بدون اينكه از كـوهي بـه نـا    مي اند، هنگامي كه از كوه بيستون نام شده نوشته
كنند؛ به شكلي  بستان اشاره مي هاي كوه طاق بستان نام ببرند، به صفّة شبديز و ساير نگاره تاق

كند كه نگارة خسروپرويز در بيستون  مي هاي كرمانشاه، چنين گمان كه خوانندة ناآشنا به كوه
هناك تـدعى   يةبهستون جبل عظيم و قر«: گويد  مي صورةاالرضحوقل در  قراردارد؛ مثالً، ابن

» سايسانان و فى هذا الجبل المذكور كهف فيه الفرس المصـور عليـه كسـرى و يعـرف بشـبداز     
  :گويد لسترنج در اين باره مي). 359 /2: 1938حوقل،  ابن(

اند، آن كـوه را   پرداخته 1حوقل كه در قرن چهارم هجري به وصف اين آثار اصطخري و ابن
اسـت كـه   » ساسـانيان «ها در حوالي قريـة    د اين حجاريان بيهستون و بيستون ناميده و گفته

جايي است كه حمداهللا مستوفي در قـرن هشـتم آن را وسـطام ناميـده و      بدون ترديد همان
  ).202: 1337لسترنج، (بستان معروف است   اكنون به تاق
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گويد، امروزه كوهي كه صفة شبديز و نگارة خسروپرويز در آن  طور كه لسترنج مي همان
كند؛  اين مسئله را فقط نظر درست دكتر مهرداد بهار حل مي. شود مي بستان ناميده تاق است،

گويند، در روزگار گذشـته بيسـتون    بستان مي يعني، بايد بپذيريم كوهي كه امروزه آن را تاق
» بستان  تاق«در » بستان«است و با پيروي از نظر روانشاد بهار بايد گفت كه واژة  شده مي ناميده
گوييم، عبادتگاه و  ن بيستون است و اين كوه نيز چون كوهي كه امروزه آن را بيستون ميهما

  .بغستان بوده است
بستان و بيسـتون    تنها دو كوه تاق دهد نه مي هايي وجود دارد كه نشان عالوه بر اين، نشانه
بـه صـورت    بسـتان   هايي كـه از بيسـتون تـا تـاق     اند، بلكه تمام كوه عبادتگاه يا بغستان بوده

گـذاري   اند و مؤيد اين فرضيه نيز نـام  اي داشته وار به هم وصل هستند، چنين ويژگي  زنجيره
ايـن تنگـه   . بسـتان قـراردارد   اي است در كوه پرآو كه در بين دو كـوه بيسـتون و تـاق    تنگه

تواند بازماندة فرهنگ كهني باشد كه پيش از اين  گذاري مي اين نام. شود خوانده مي» كنشت«
  . در مورد آن سخن گفتيم

است كـه در ازمنـة پـيش از مزداپرسـتي      كرده هايي احاطه  بنابراين، شهر كرمانشاه را كوه
طور  اند و همان  تأثير نبوده گذاري كرمانشاه بي ها در نام بدون شك، اين كوه. اند عبادتگاه بوده

. كوه در ارتباط استكه پيش از اين نيز گفتيم، بخش نخست صورت پهلوي نامِ شهر نيز با 
  .هاي مقدس موجب سكناگزيدن مردم در اين منطقه شده است وجود اين كوه

  
  شناسي نامِ شهر كرمانشاه ريشه. 7

. است» ميشن گَل«كه پيش از اين نيز متذكر شديم، نام شهر موردنظر ما در زبان پهلوي  چنان
شـك   نيست و بـدون  به چه معناست؟ در بخش نخست اين واژه چند و چوني» ميشن گَل«
است، به معناي كوه است و بخـشِ اول لقـب كيـومرث،     نيز آمده» گَر«كه به صورت » گَل«

 رنـام كيـومرث اسـت و بـه معنـي       «. ، نيـز همـين واژه اسـت   شاهنامهنخستين شاهگَرشـاه ب
: 1386كزازي، (» در پهلوي نامي است ديگر كوه را gal گليا  garگر . ، يا شاه كوه»كوهشاه«

  :اند زيسته است كه او و اطرافيانش در كوه مي شده كيومرث از آن روي شاه كوه ناميده). 239
 كــــه از پهلوانــــان زنــــد داســــتان  پژوهنــــــدة نامــــــة باســــــتان
ــاله ــايين تخــت و ك ــت ك ــين گف ــاه   چن ــود شــ ــومرت آورد و او بــ  گيــ
 نُخُستين به كوه اندرون سـاخت جـاي    كه خود چون شد او بر جهان كدخداي
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ــوه ــد ز ك ــر تخــت و بخــتش برآم  پلنگينـــه پوشـــيد خـــود بـــا گـــروه   س
  )21/ 1: 1389فردوسي، (

  .امروزه در بين مردم كُردزبانِ كرمانشاه با تحولي در معنا، به معناي تپه است» گَر«واژة 
كه پيش از ما نيز استاد  چند و چوني بر سر بخش نخست نام شهر موردنظر نيست؛ چنان

  بودند، ولي بخش دوم اين نام به چه معناست؟ به اين معنا اشاره كردهمحيط طباطبايي 
به معني جايگاه و خان و مان است و » «ميهن«استاد ابراهيم پورداود بر آن است كه واژة 

؛ شهرهايي مانند خميهن، )9: 1380پورداود، (» زمين با آن تركيب يافته بسا از شهرهاي ايران
اسـت،   خُرميثن، ميهنه و كشميهن كه به صورت كشماهن نيـز آمـده  خشميثن، اردخشميثن، 

  .اند  جزو اين دسته
هاي شهرهاي ايران از براي نمونه و نمودن رواج واژة مـيهن اسـت در    اين چند فقره از نام

هـا خـواهيم برخـورد و بسـا در      پارينه، يقين داريم در تحقيق بيشتر، بيشتر به اين گونه نام
  ).12 :همان(ي ايران، با كما بيش تحريف واژة ميهن را خواهيم يافت هاي محال كنون نام

هاي كهن  اين مقدمات و بنا بر آنچه پيش از اين در مورد كوه و جايگاه آن در آيين بنا بر 
هاي مقدسي كه در كرمانشاه وجـود دارنـد، بخـش دوم نـامِ      گفتيم و با توجه به وجود كوه
است، بايد همان باشد كه در  آمده» ميشن«به صورت  دهشبناصليِ شهر كرمانشاه نيز كه در 

را » ميشـن  گَل«است و روي هم بايد  بخش دوم نام بسياري از شهرهاي ديگر ايران نيز آمده
اسـت، بـه معنـاي     هاي مختلفي چون كرميشان، كرمينشان، كرماشـان درآمـده   كه به صورت

ايـن تحـوالت را   . ناميـد » تانيسرزمين كوهسـ «يا به سخن امروزي » جاي، جايگاه كوه كوه«
در » ميشن«قبل از هرچيز بايد گفت كه : داد هاي زباني نشان راحتي بر اساس قاعده توان به مي

هـاي   نيـز كـه نمونـه   » ه«بـه  » ث«باشد و تبديل » ميثن«تواند ريخت بدخوان  مي» ميشن گَل«
ين، در اينكه ميشن يكي از بنابرا. »گاه«به » گاث«بسياري دارد، امري است رايج؛ مانند تبديل 

كـه   است شكي نيست؛ چنـان » ميهن«نيز ريخت كهن واژة » ميثن«هاي ميثن است و  ريخت
استاد پورداود نيز در مورد شهرهايي چون خُرميثن و خشميثن و اردخشميثن به ايـن نكتـه   

يـران  اما، مهم توجيه قانونمند سه ريخت متفاوت نام اين شهر است كـه در ا . اند اشاره كرده
اسـت كـه مـردم بـومي شـهر      » كرماشـان «ها  يكي از اين ريخت. اند كاررفته بعد از اسالم به

كـه آقـاي ايـرج وامقـي نيـز       خوانند و چنان مي» كرماشان«كرمانشاه نيز امروزه شهر خود را 
. انـد  گفتـه  مي» كرماشان«نظر ما را  هاي اوليه پس از حملة اعراب، شهر مورد  اند، در قرن گفته

توانـد    مي» ميشن گل«در » گ«آيد كه آيا   مي حال اين پرسش پيش). 218: 1370وامقي،  ←(



 كرمانشاه و سوءتفاهمي تاريخي   30

 

 g«شود كه  هاي فارسي جديد ديده مي در برخي از واژه«تبديل شود؟ » كرماشان«در » ك«به 
باقري، (» است كه اين خود برخالف قاعدة معمول تحول آواهاست شده» k«بدل به » باستاني
  :؛ مثالً)232: 1380

 اوستايي               فارسي ميانه              فارسي جديد
Gayōmart         gayōmarǝtan             kayūmart )همان(  

  : گويد  خانم باقري در مورد اين تحول مي
رسد كه اين تحول بر اثر علل زباني نبوده، بلكه خط فارسي جديد كه   نظرمي ظاهراً چنين به

خصوص در اوايل اين دوره عالمت  نگارد و به  را به يك صورت مي» و گك «هر دو واج 
هاي تلفظ رايج  شد و از روي خط اين گونه نوشته نمي» ك، گ«كنندة اين دو واج  مشخص

 ).233 :همان(است  شده

هـاي زبـاني    ميشن يا گرميشن به كرميشن برخالف قاعده بنا بر آنچه گذشت، تبديل گل
نيـز يكـي از   » كشـماهن «كه  هاي كرميشن است، چنان كي از ريختنيست و كرماشان نيز ي

ابن خردادبه در جايي از كتابش كشماهن و در جاي ديگـر  «است و » كشميهن«هاي   ريخت
هـايي چـون    قرميسن يا قرميسـين كـه بـه شـكل    ). 10: 1380پورداود، (» كشميهن ياد كرده

د آنها سـخن گفتـيم، بايـد معـرب     است و پيش از اين در مور قرماسين و قرماشين نيز آمده
در  kواج «هاي ايراني ايـن واژه باشـند، زيـرا     كرميشن، كرميشين و كرماشان و ساير ريخت

هـاي    اين تحول اغلب در صورت. گردد مي» ق=  q«يا » غ= «فارسي جديد گاهي بدل به 
  ).215: 1380باقري، (» شود  ها ديده مي  معرب واژه

بـا كرمانشـاه، لقـب بهـرام چهـارم اسـت كـه        » كرماشان«شباهت ظاهري همين ريخت 
» كرمانشاه«آيد و  وجود است افسانة ساختن شهرِ كرمانشاه توسط بهرام چهارم به شده موجب

  .هاي تاريخي رواج يابد به عنوان نام اين شهر در كتاب» كرمانشاهان«يا 
شـود، بـر     اه ناميده ميشناختي نامِ شهري كه امروزه كرمانش بنابراين، بهترين توجيه ريشه

هاي زباني همان است كه در طي مقاله آن را كاويديم و بهترين معنا بـراي نـامِ    اساس قاعده
جايگـاه كـوه،   «رود،   مـي  كـار  كه توسط مردم بـومي نيـز بـه   » كرماشان«اصلي اين شهر يعني 

شـهر   به هيچ روي نـام اصـلي ايـن   » كرمانشاه«واژة . است» جاي يا سرزمين كوهستاني كوه
تفاهمي است كه از شباهت ظاهري نام شهر موردنظر بـا لقـب بهـرام      نيست و حاصل سوء

ها آن را براي شـهر    است و نام اصلي اين شهر همان است كه كرماشاني آمده وجود چهارم به
  .»كرماشان«برند؛ يعني،  كارمي پسندند و به خود مي
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  گيري نتيجه. 8
چندوچون شهر كرمانشاه كه يكي از شهرهاي كهن سرزمينمان ايران است، از ديرباز، در نام 

شايد، كمتر شهري را بتوان يافـت كـه در نـام آن چنـين     . وگوي بسياري بوده است و گفت
سـر   نام ايـن شـهر تحـوالت گونـاگون بسـياري را پشـت      . باشد داشته هايي وجود پيچيدگي

  .رود كارمي رسي معيار بهاست و سرانجام به صورت كرمانشاه در فا نهاده
است و اين » ميشن گَل«كه در متن مقاله نيز اشاره كرديم، ريخت پهلوي نام اين شهر   چنان

يافتة آن به صورت كرماشان در نزد مردم بومي كرمانشاه  ريخت همان است كه صورت تحول
چهـارم،  شباهت ظاهري همين ريخت با لقب بهـرام  . شود براي ناميدن شهرشان استفاده مي

هـاي تـاريخي و جغرافيـايِ     پادشاه ساساني، ملقب به كرمانشاه است كه نويسندگان كتـاب 
آورده  وجـود  تاريخي را به اشتباه انداخته است و افسانة بناي اين شهر توسط آن پادشاه را به

است؛ در صورتي كه اين سخن بنا بر داليلي كه در متن مقاله آنها را بيان كـرديم، بـه هـيچ    
پذيرفتني نيست و جز شباهتي ظاهري بين نام اين شهر و لقب آن پادشاه هيچ ارتباطي روي 

  آمد كه معناي نامِ اين شهر چيست؟ بنابراين، اين پرسش پيش. وجود ندارد
اي كـه آن را   هاي جغرافيايي، تـاريخي و فرهنگـي حـاكم بـر منطقـه       با توجه به ويژگي

كـه نـام   » كرماشـان «زباني، به اين نتيجه رسيديم كـه  نامند و با پيروي از قواعد  كرمانشاه مي
به عبارت ديگر، اين . جاي است صحيح اين ديار است، به معناي سرزمين كوهستاني يا كوه

انـد و در دورانـي از تـاريخ، مقـدس      هـايي اسـت كـه آن را احاطـه كـرده      شهر طفيلي كوه
  .ش اين شهر هستندهاي مقدس عامل اصلي پيداي  اند و اين كوه  آمده  شمارمي به

براي ناميدن منطقة مورد نظر مـا اشـتباه اسـت و    » كرمانشاه«بنابراين، استفاده از واژة 
» كرماشـان «آيـين شـهر مـوردنظر مـا      نام درست و به. حاصل سوءتفاهمي تاريخي است

اي كه مردم بومي منطقه نيز از آن براي ناميدن شهرشان اسـتفاده    است؛ يعني، همان واژه
د و آن برگرفته از گر به معناي كوه و ماشان به معناي خان و مان و جايگاه اسـت  كنن  مي

بـه معنـاي   رفتـه   هم اين واژه روي. هاي محلي واژة ميهن است  و در واقع يكي از ريخت
  .است» سرزمين كوهستاني«

  
  نوشت پي

  .بستان است  شده بر كوه تاق منظور، صفّة شبديز و ساير آثار حك. 1
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