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شواهد متعدد و آثارارزشمندِ برجاي مانده نشان از اهميت شهر 
-دارد، با اينساسانية ويژه در دوردر دوران پيش از اسالم به كرمانشاه

بسياري از موضوعات مرتبط با اين شهر از جمله هنوزدرباره حال
استقرار، زمان دقيق ساخت، صورت اصليِ نام شهر در دوران  ةپيشين

اين نام ابهامات زيادي وجود  ةساساني يا پيش از آن و نيز وجه تسمي
-شناسيِ منطقه نيز تاكنون نتوانسته است گرههاي باستاندارد. كاوش

قياس با وسعت قابل توجه بقايايِ  گشاي اين معما باشد؛ زيرا در
هاي انجام شده و بنابراين تالشهاي ناچيزيساسانيِ شهر،كاوش

ها و شواهدي از اين دست صورت گرفته براي كشف احتماليِ كتيبه
نتيجه مانده است. در توانست به نحوي روشنگري نمايد، بيكه مي

ميخته با هاي مورخان پيشين، نظرياتي آاخير براساس نوشتهسده
ارائه شده دوران پيش از اسالمحدس و گمان درباره نام كرمانشاه در 

است. برخي نيز بر اساس متون پرشمارِ برجاي مانده از دوران اسالمي، 
هاي صورت اند. عليرغم تمامي تالشيابي نام اين شهر پرداختهريشهبه

جود، گرفته از سوي پژوهشگران مختلف كه با بررسي بيشتر منابع مو
-اعم از فارسي و عربي و متون كالسيك غرب همراه بوده است، كاستي

-خورد كه از آن جمله كم توجهي يا بيچشم ميهايي نيز در كار آنها به

هايِ شفاهيِ مردمِ بوميِ منطقه، لحاظ ننمودن برخي از توجهي به سنت
متون و منابع تاريخي مهم در تحقيقات خود و غفلتِ آشکار از برخي 

هاي تاريخي و جغرافيايي اين ديار بوده است. در اين مقاله يژگيو
پژوهشگران پيشين و تمركز  ءضمن تجزيه و تحليل نظرات و آرا

برمنابع و شواهدي كه كم و بيش از نگاه آنها مخفي مانده،تالش شده 
گفته پيشنهادها يا پيش است تا درباره برخي از موضوعات و ابهامات

 ح شود.اي مطرنکات تازه
 

كرمينشان، كرماشان، كرمانشاه، وجه تسميه، :يكليد هايهواژ
 ساسانيانقرماسان، 

Many evidences and remaining precious Monuments show the 

importance of Kermanshah city during the pre-Islamic, 

especially in Sassanid period. However, there are many 
ambiguities about many topics related to this city, including 

history of settlement, the exact date of construction, the original 

name of the city in the Sassanian era or before it, and the 
appellation of this name. Archaeological excavations could not 

solve this problem because of the inadequacy of excavations in 

comparison with Considerable extent of Sassanid's remains of 
this city. So, up to now, any effort to find inscriptions and 

similar evidences that could solve this problem has been 

inconclusive. Over the last century some theories, mixed with 
guesses about the name of Kermanshah during the pre-Islamic 

period, have been offered based on writings of ancient 

historians. Some scholars have done efforts, based on numerous 
texts remaining from the Islamic period, to find the roots of the 

city's name. Despite all the efforts done by various researchers, 
accompanied by exact studies of Persian, Arabic and classical 

western sources, some shortcomings are evident in their works 

the most important of which is paying little, or no attention at all 
to oral traditions of indigenous people; neglecting some 

important historical sources in their research; and vividly 

neglecting some historical and geographical characteristics 
related to this region. In this research, in addition to the analysis 

of previous ideas and focus on previously neglected sources and 

evidences, we attempt to offer some new suggestions or remarks 
about the above-mentioned issues and questions. 

 

Keywords: Kermanshah, appellation, Kerminshan, Kermashan, 
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 مقدمه. 1

شهر كرمانشاه، مركزشهرستان و استان كرمانشاه، در 

دقيقه  11درجه و  43قصرشيرين، در  ـ مسير راه همدان

دقيقه درازاي  3درجه و  34ثانيه پهناي شمالي و  34و 

)افشار  روز گرينويچ قرار داردخاوري نسبت به نيم

مربوط  ها به نام كرمانشاه(. بيشترين اشاره415: 1441

به متون دوران پس از ورود اسالم به ايران است كه 

از سده سوم  اند.به زبان عربي نگاشته شده عمدتاً

هجري در متون و منابعي كه به زبان عربي نگاشته 

- و مسالكويژه كتب و متون جغرافيايي يا اند، بهشده

ها( نام اين شهر اغلب نامهراه -ها)شهرنامه هاالممالك

ي هم و گاه 5«قرميسين»و 1«قرماسين»به دو صورتِ 

                                                                      
نامند و آنها همدان است و قرماسين مي اين ناحيه را شهرهاي پهلويان. »1

هاي از شگفتي»(؛ و يا: 114: 1341؛ همو 54: 1431فقيه )ابن.« و ... 

وزيد، قباد بليناس هاي تابستان باد در آن نميقرماسين اين بود كه در شب

؛ همو 51-44: 1431فقيه )ابن.« را فرمود تا براي آن طلسمي بساخت... 

القدر و پرجمعيت كه بيشتر شهري است جليل قرماسين»(؛ 114: 1341

: 1441؛ همو 44: 1411يعقوبي « )اند از پارسيان و كُردهااهالي آن عجم

چون معتصم از كار بابك فراغت يافت، كسان شايع كردند كه »(؛ 14

اميرمؤمنان آهنگ آن دارد كه سوي قرماسين رود و افشين را براي نبرد با 

شادبن »(؛ 531: 1344؛ همو 4115: 1414ري )طب« مازيار روانة ري كند

آزاد چون از آمدن لشکر اسالم خبر يافت از آنجا ]حلوان[ بگريخت و با 

قرماسين » (؛ و يا 515:  1445)الکندي « لشکر خويش به قرماسين رفت

به غايت خوش هوا و پرنعمت و با طراوت بود. كسري در موسم بهار با 

مركز روستاهاي باال »(؛ 514)همان: .« خواص و مقربان آنجا آمدي و... 

، 1444)قدامه « ]ماه كوفه[ دينور است و مركز روستاهاي پايين قرماسين

ها فرا گرفته، قرماسين دلگشا است پيرامونش را باغ»(؛ 533: 1111همو 

.« جامع در ميان بازار است. عضدالدوله در آنجا كاخي ساخت... 

و همين اسب ]شبديز[ است »؛ (544: 1311؛ همو 414: 1431)مقدسي 

كه تصوير آن با تصوير  پرويز و تصاوير ديگر در كوهستان  واليت 

: 1415)مسعودي « هاي جهان استقرماسين نقش شده ... و از شگفتي

همراه مأمون رو به راه  111رشيد در سال »(؛ 111: 1133؛ همو 1/534

قرماسين، (. »454: 1314؛ همو 4311: 1415اثير )ابن« قرماسين نهاد

: 1444خردادبه، (؛ )همچنين نك: ابن34: 1435)بکران « كرمانشاهان باشد

؛ اصطخري 441: 1141؛ همو 353: 1434؛ بالذري، 33: 1341؛همو 44

 

، 4«قرماشين»يگري نظير هاي مشابهِ دصورتبه

                                                                      
:  1355 ؛ ادريسي131: 1431 ، جيهاني113: 1154؛ همو 133:  1434

 (. 41/ 3: 1144؛ 343: 1443؛ البدء و التاريخ 444

رهسپار ري شد و در قرميسين فرود  115شيد در شعبان الر هارون». 5

از كاخ عمرو تا قرميسين سه فرسخ. از »(؛ 144: 1441يعقوبي « )آمد...

قرميسين تا حلوان سي فرسخ. از قرميسين تا پل مريم پنج فرسخ. از 

؛ 43: 1444 )قدامه.« قرميسين تا شهر همدان سي و يك فرسخ راه است... 

تصويري . قرميسين شهر عجيب و زيبايي است»؛ (111-111: 1111همو 

در يك فرسخي شهر قرميسين واقع و عبارت از مردي سوار بر اسب است 

، همو 35: 1443)ابودلف « كه از سنگ ساخته شده و زرهي بر تن دارد

هاي عراق... دو شب در آنجا اي است در كوهقِرمِيسين و آن ناحيه»(؛ 1144

(؛ 341/ 3:  1341)السمعاني « گويندمي« نشاهاكرمان»ماندم. به آن 

هاي جاري و درخت و ميوه و در قرميسين شهري است خرم داراي آب»

ها ارزان و علف فراوان و ستور و شتران چرنده بسيار است و آنجا قيمت

: 1433حوقل )ابن...« همچنين كاالهاي تجارتي و عايدات فراوان دارد 

است كه فرمان داد تا تصوير او و اسبش ابرويز كسي »(؛ 543: 1145؛ 144

البدء و التاريخ « )اش شيرين را در قرميسين نقش كنندشبديز و معشوقه

ي معروف ، ناحيهكرمانشاهان معربيسين رمِقَ»(؛ 141/ 4: 1144؛ 451:  1443

چون هارون بن »؛ (3/444: 1144)حموي « است ان و حلواندهم ميان

.« او همراه هارون به قرميسين رفت... غريب از برابر مرداويج گريخت 

تختگاه كسري ابرويز قرميسين »(؛ 34: 1314؛ همو 3413: 1415اثير )ابن

بود و دستور داد كه براي او باغي ترتيب دهند كه دو فرسنگ در طول و 

شاهان: ناحيه قَرميسين؛ نزديك كرمان»(؛ 331: 1134)قزويني « عرض باشد

قِرمِيسين يا »(؛ 1411: 1443بغدادي )« معروفي نزديك الدينور... .

: 1431)ابوالفداء « ها به جاي ياء اول الف ديديمكرمانشاه... در بيشتر كتاب

بر قرميسين از اعمال  344ابوالشوك در سال »(؛ 315: 1134؛ همو 341

-)ابن« جبل مستولي شد و فرمانرواي آن را كه از كُردان قوهي بود بگرفت

با  444قراتکين را در سال »( يا 1544: 5441 ؛ همو443/ 4خلدون : 

فرستاد. بدر در حوالي قرميسين  ]بدر بن حسنويه[لشکري به گوشمالي او 

: 1444خرداذبه، (؛ )همچنين نك: ابن334/ 4)همو : « با قراتکين مصاف داد

؛ ابن فضالن، 413: 1111؛ همو 331: 1433؛  دينوري، 45: 1341؛ همو 11

 (. 1434:  1344 البکري؛ 1434: 1431؛ بلعمي 4بي: ؛ نسخة عر31: 1434

از قصر عمر تا قرماشين... و شبديز در سه فرسخي آن است و ». 4

هاي پرندگان و آن طاقي است كه در كوه كنده شده و در آن صورت

اي از طاق عکس شخص ديگري است غيره وجود دارد... در گوشه

دو سنگ آسياب را  تواندكه زير او چشمة آبي روان است كه مي

هايي كنده شده و از پايين طاق بگرداند. در طرف ديگر آن نقش پله
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كه ذكر شده است. گاهي هم چنان« قرمازين»و  1«قرماسان»

-544) خردادبهن و جغرافيداناني نظير ابنادر آثار مورخ

-444) اثير، ابنق(444)متوفي  بن جعفر ةـ، قدامق(545

هر دو نام  ،پاورقي( )نك. شودو ديگران ديده ميق( 344

ذكر شده كه در بيشتر  قرميسين در يك منبعو  قرماسين

يکساني اشاره  به مکان موارد مشخص است اين دو نام

بر متون عربي، در متون قديميِ ايراني زبان نيز دارند. عالوه

به نام اين شهر اشاره شده كه پيش از پرداختن به آن، به 

هاي مختلف درباره وجه تسميه اين بررسي اجمالي نظريه

 پردازيم.شهر مي
 

 ةدربار هشي و آراء پيشنهادي گوناگونپژو ةپيشين. 2

 كرمانشاه يةوجه تسم

درباره وجه تسميه كرمانشاه نظريات متعدد و 

ارائه شده  پژوهشگران مختلفمتفاوتي از سوي 

دو دسته تقسيم  توان آنها را بهطوركلي ميهاست كه ب

شمارتري كمبسيار كه طرفداران  نخست كرد. نظريه

داند. ميي غيرايران نام راريشه اين جاي دارد،

از جمله پژوهشگران شناخته شده اين ، مينورسکي

 قرميسين را آشوري دانسته است ةاصل واژ گروه،

 (.44: 1431)موسوي 

كه طرفداران آن بسيار پرشمارتر از گروه  دومة نظري

نام را متعلق به يك هستند، ريشه اين جاينخست 

اكثريت(. در داند )گروه مي )كهن يا نو( زبان ايراني

توان خود به سه واقع طرفداران نظريه دوم را مي

                                                                      
رُسته )ابن« تا باالي آن تقريباً حدود دويست و پنجاه پله وجود دارد

و من بستون إلى قرماشين و تروى »(؛ 114: 1434اصفهاني 

 (.415:  1355)ادريسي « قرمازين...

ه فارسي كرمانشاهان است كه به ابوفتح جرجاني گفت: اصلش ب». 1

فرمانرواي كرمان منسوب است كه شاه بود پس مُعرب شده و 

 .(1434: 1344)البکري « شودقرميسين و همچنين قرماسان گفته مي

دسته يا گروه جداگانه تقسيم كرد. دسته نخست بر 

نام اين باورند كه شکلِ اصلي و دُرست اين جاي

است و با « كرمانشاه»همان صورتِ رسميِ آن يعني 

اند. اين يابي آن پرداختهفرض به ريشههمين پيش

 كرمانشاه برگرفته از نام بانيِ آن دسته معتقدند كه نام

يعني بهرام چهارم ساساني ملقب به  شهر،

شاهِ كرمان بوده است. ظاهرا نخستين  يا «شاهكرمان»

بار به صورتِ رسميِ نام اين شهر در كتاب البُلدان 

كه خود به زبان  اشاره شدهه.ق.( 544-444) فقيهابن

ه نام ضمن اشاره مکرر ب و در آنعربي نگاشته شده 

ولم يجد ما بين المدائن الي نهر » قرماسين آمده است:

انزه وال اعذب ماء  وال الد نسيما  ةبلخ بقعة علي الجاد

من قرماسين الي عقبة  همذان فانشا قرماسين و بني 

لنفسه بناء معمدا علي الف كَرم. فقرماسين كلمة 

شاه و بني االكاسرة من المدائن يعني كرمان ةبالفارسيـ

: 1341)ابن فقيه « همذان و قصرشيرين ... ةعقبـ الي

و او ]قباد[ از مداين تا رودخانة بلخ، »(. يعني: 114

در همة راه، هيچ سرزميني نيافت كه هوايش از 

تر و آبش گواراتر و قرماسين تا گردنه همدان، خوش

تر باشد. اين بود كه قرماسين را نسيمش لذت بخش

بر روي هزار ساخت و ويژة خويش كاخي بلند 

اي است پارسي، ستون بنا كرد. پس قرماسين كلمه

يعني كرمانشاه. خسروان از آن پس از مداين تا گردنه 

: 1431فقيه )ابن« همدان و قصرشيرين بناها ساختند

53.) 

در منابعي كه از سده چهارم هجري به زبان 

به همين  نام كرمانشاه غالباً ،اندفارسيِ نو نگاشته شده

؛ 1541: 1431)بلعمي،  كر شده استصورت ذ

؛ همچنين 141: 1435؛ مستوفي، 343:  حدودالعالم...

؛ 514: 1414؛ جويني 554: 1414نك: بيهقي، 
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در . (133: 1434؛ گرديزي 131اهلل: رشيدالدين فضل

فقط  ق(،441-553) طبري تاريخعربيِ كتاب  ةنسخ

)قرماسين و قرميسين(  هاي عربيِ اين نامصورت

 به بلعميآن كه منسوب اما در برگردان فارسيِ  ،آمده

نيز « كرمانشاه»نام « قرميسين»عالوه بر  است،ق( 445)

نيز  )سده چهارم ق( پس از اين زمان ذكر شده است.

نام كرمانشاه اغلب به همين صورت ، در منابعِ فارسي

 هاي عربي عمدتاًكه در كتابدرحالي ؛ذكر شده است

نوشته شده  «قرميسين»و  «ينقرماس»به همان اشکالِ 

 ني مانند البکريامورخهم هرچند گاهي  ،است

، ياقوت ق(434)متوفي  ، السمعاني(ق343-314)

و  )سده هفتم هجري( ، بکرانق(443-353) حموي

ديگران به يکي بودنِ اشکالِ عربيِ مورد بحث با 

 1.انداشاره كرده« كرمانشاهان»نام جاي

ايراني بودن ريشه نام گروه دوم از طرفداران 

كرمانشاه بر شکل ديگري از نام اين شهر تمركز 

اند كه در متون تاريخي گوناگون كمتر بدان كرده

دادگي، ) بُندَهِشپرداخته شده است. در كتابِ پهلويِ 

آمده است: كوه بهستون به سپاهانِ  (44ص: 1431

هاي مختلف كرمينشان ]باشد[. امروزه نيز در گويش

استان نظير كلهري، گوراني، سوراني،  موجود در

 ويژه در مناطق روستاييِه، باوراماني )هَورامي( و لکي

تر، نام اين شهر سالاستان و در بين جمعيت كهن

به  4شود.تلفظ مي2«كرماشان»همچنان به صورت

                                                                      
هاي عراق... دو شب در اي است در كوهقِرمِيسين و آن ناحيه» 1

/ 3:  1341)السمعاني « گويندمي« شاهانكرمان»آنجا ماندم. به آن 

ان و دهم ميان يمعروف ناحيه ،كرمانشاهان معربيسين رمِقَ»(؛ 341

« قرماسين، كرمانشاهان باشد»؛ (3/444: 1144حموي )«است حلوان

ها به قِرمِيسين يا كرمانشاه... در بيشتر كتاب»(؛ 34: 1435)بکران 

 (.315: 1134؛همو341: 1431)ابوالفداء « جاي ياء اول الف ديديم

5. Kermāšān 

 مُکري، بهار، كزازي،چون همين دليل پژوهشگراني 

كه وامقي و ديگران معتقدند  طباطبايي،محيط 

خود از تبديل  ،نام كرمانشاه هاي عربيِصورت

و  «كرمينشان»تري نظير هاي ايراني و كهنصورت

پژوهشگراني كه اشکال  3اند.حاصل شده «كرماشان»

اند، تالش را مورد توجه قرار داده ناماخير اين جاي

اند تا بر همين اساس وجه تسميه نام اين شهر كرده

 را نيز مشخص كنند.

 درويشيان ،به پيروي از او ،( و14ص) مکري 

و ... معتقدند كه نام اين شهر در اصل  (444)ص

بوده  ،«شهر رعايا»به معني  ،«كرماجان»يا « كرماچان»

 «هاكرمانج»برخي اين نام را به معني جايگاه  4است.

 3هااند كه كرمانجكنان( دانسته و بر اين عقيده)سنگ

كهالن،  )مفرد هستندهايِ مادي از اعقاب ساگارتي

( هم 315)ص ژارهفرهنگِ كُرديِ ه(. در 4: 5441

بوده « كرماجان»تحول يافته « كرماشان»آمده است كه 

شهرِ »يا « كرمانج شار»و كرمانشا)با حذف ه( مخفف 

                                                                      
.عالوه بر كُردهاي بومي، يهوديان محل نيز نام اين شهر را به 4

 (.44: 1434كنند )محيط طباطبايي،  قرائت مي« كرميشين»صورت 

( معتقد است كه بايد اصل كلمه قرميسين 44. محيط طباطبايي )ص3

لفظي از مقوله كرميشين يا كرميشان و يا كرماشان باشد. وامقي 

از قرماسان و صورت اخير را معرب ( قرميسين را شکلي 511)ص

( هم بر اين باور است كه 33شده كرماشان دانسته و كزازي )ص

هاي ايراني چون هاي عربي نامِ اين شهر، تازي شده نامصورت

كرماشان، كرميشين و كرماشين است. مصحح حدود العالم... گفته 

است: شايد قرميسين شکل محلي غير فارسي اين نام باشد 

نام  (:144( و بهار نيز معتقد است )ص 414ن شاه: )ميرحسي

كرمانشاه احتماال تبديلي است از كرمينشان، كرميشان و كرمانشان 

 است.

. مکري معتقد است كه شکل درست اين نام، برگرفته از كلمه مفردِ 4

بدان افزوده و تبديل به كرماچان « ان»است كه عالمت جمعِ « كرماچ»

و جمع آن  «قرماس»نام در عربي به صورت شده است. در نتيجه اين 

 (.14-14: 1431معرب شده است )مکري، « قرماسان»

 هاي اصلي كُردهاست. . كرمانج نام يکي از تيره3
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طباطبايي صورت اصلي اين كلمه را  1است.« كرمانج

دانسته و معتقد « ماشان»يا « ميشان»و « كر»مركب از 

و « كرند»هاي كه شبيه آن در نام« كر»كه بخش است 

و مکان بلند و « كوه»شود، به معني ديده مي« كرج»

و « ميسن»نام يوناني بخش دوم كه نظير آن در جاي

در شمال غربي خوزستان « دشت ميشان»نام جاي

شود، اسم مکان بوده و در روزگار سلوكي و ديده مي

خليج فارس  شمال غربي هپارت و ساساني به منطق

شد كه به دو بخش پست و بلند دشت اطالق مي

شده اي و كرميشان كوهستاني تقسيم ميميشان جلگه

(. اشنوئي هم در 44: 1434طباطبايي  محيط ) است

هاي كهن و اين باره نوشته است كه كرميشان از نام

)خورميترا(  تر از آن در فارسي باستان خورميشكهن

در  ،از آن هاي ساخته برآمدهاست. نام ميشان و نام

امروز نيز هست.  بسياري از جاهاي باختر ايرانِ

 ميثرا هستند = هاي ميتراگونيميشان و ميسان از گونه

ه نظر موسوي ب (.413:  1414)محمودزاده اشنوئي 

نام در اصل تركيبي از دو جزء ( اين جاي41)ص 

با ها به ناچار بوده و عرب 4«سان )ساه(»و  5«گرمان»

                                                                      
. امروزه كُردهايي كه گويش كرمانجي دارند، عمدتاً در مناطق 1

تر كردستان عراق، كردستان سوريه شرقي تركيه، بخش شماليجنوب

ويژه در استان آذربايجان غربي غرب ايران بهاز شمالهايي و بخش

متمركز هستند. در حال حاضر تركيب جمعيتي كُردهاي استان 

 كرمانشاه فاقد جمعيت كرمانجي زبان است.

 پارسقوم هاي يکي از تيره( Germanianها يا گرمانيان )گرمان. 5

اي كه حاشيههرودت به نام آنها اشاره كرده و راولينسون در كه  بوده

بر كتاب هرودت نوشته، معتقد است كه احتماال در كرمان ساكن 

كه  نيز بر اين باورندبرخي (. see Herodotus, 1861: 204اند )بوده

اند و حتي كرمانج ها يکي زيستهپيرامون كرمانشاه كنوني ميگرمانيان 

. نكدانند)هاي چهارگانه كُرد را از نسل آنها مياز طوايف و تيره

 (.44: 1431موسوي، 

همانند واژه « گرمان سان»در « سان». موسوي معتقد است كه جزء 4

، يك پسوند مکان در «سينكله»و « قصرسين»، «هرسين»در « سين»

 

اين نام را به صورت « ق»به « گ»تبديل مخرج 

 اند.قرماسين )قرميسين( بيان كرده

گفته، گروه سومي نيز عالوه بر دو گروه پيش

نام مذكور يك ريشة ايراني براي جايوجود دارد كه 

. كنندجو مي و اما مستقل از دو گروه پيشين جست

را به معني تاكستان شاهان « كرمانشاهان» ،3اوبن

ديگري نيز  ةنظري. 4(441: 1435)اوبن  دانسته است

به « كارـ ماي ـ سياي»اين نام را متشکل از سه جزء 

داند )سايت مي« مکان مقدس مردمان ماد»معناي 

معتقدند نيز برخي  (.1414 ،6ميراث استان كرمانشاه

در است كه « ركاشيكا»كه نام كرمانشاه تبديلي از نام 

منابع كتبي نيمة نخست هزارة اول پيش از ميالد بدان 

 (.irania.ir.htmاست )اشاره شده 
 

 تر نام كرمانشاهشناسايي صورت قديمي. 3

براي وجه تسميه نام كرمانشاه  ،كه مالحظه شدچنان

هاي گوناگوني بيان شده است. برخي از اين نظريه

پرداختن به آن آرا آشکارا ترديدآميزند كه مجال 

ديگر آراء درستي يا نادرستي برخي  ، هرچندنيست

توان به سادگي اثبات كرد. در اينجا براساس را نمي

 عربي هايتوان صورتقضاوت ظاهري مي

 قرماسان و....(، پهلوي قرميسين، ،)قرماسين

                                                                      
)موسوي، هاي غربي ايراني )پهلوي، كُردي، لُري( است گويش

1431 :41.) 

 م.1143-1144هاي اوژن اوبن؛ وزير مختار فرانسه در ايران در سال. 3

ساسانيان شهري به نام كرمانشاهان يعني « پرو»در پاي كوه ». 4

احداث كرده بودند كه در موقع غلبه اعراب بر ايران « تاكستان شاهان»

(. ظاهراً اوبن برداشتِ نادرست 441: 1435)اوبن « به كلي ويران شد

ش . پيرا به كرمانشاه تعميم داده است« طاق بستان»خود از مفهومِ نام 

نام سو تغيير يافته كه نام قره كردبه اشتباه تصور مي نيزراولينسون از وي 

 (.34: 1435راولينسون نك. )بوده است قرميسين 
6 http://www.kermanshahmiras.ir 
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از نام اين شهر را به  )كرمينشان( و بومي )كرماشان(

هاي غيرقابل انکاري دليل نزديکي آشکار و شباهت

)گروه  قرار دارد كه با هم دارند در يك گروه واحد

تر از صورتِ ترديد شکل مفرد و رايجبي نخست(.

به دليل اختالفات قابل را رسمي اين نام )كرمانشاه( 

به تنهايي  دباي توجه ساختاري كه با گروه اول دارد،

 .)گروه دوم( گروه جداگانه قرار داديك در 

عقيده رايج بر آن است كه نام  ،گفته شدكه چنان

« بهرام چهارم»كرمانشاه برگرفته از نام باني آن 

ساساني است. اگرچه در منابع عربي و فارسي 

هاي سوم و چهارم هجري بارها نام كرمانشاه به سده

اي اشکال مختلف ذكر شده اما در منابع مذكور اشاره

ي به ساخت اين شهر توسط بهرام چهارم ساسان

چنين انتسابي پس  م( نشده است. ظاهرا411-411ً)

: از آن و از سوي مورخاني چون البکري )نك

ق( 344قرماسان( و ثعالبي )وفات حدود  پاورقي

شاه در كودكي كرمان[ بهرام] وي» :مطرح شده است

زيرا پدر، شاهيِ كرمان را به او سپرده  1شدناميده مي

شهر  بود. از جمله كارهاي درخشانش بنياد

 «كرمانشاهان است كه تازيان آن را قرميسين خوانند

ق( 444-314(. بعدها مستوفي )433: 1431ثعالبي )

بهرام بن  ؛كرمانشاه...» هم در اين باره گفته است:

 ،)مستوفي« شاپور ذواالكتاف ساساني آن را ساخت...

(. بسياري از مورخان و پژوهشگران 141: 1435

يروي از نويسندگان پسين تا دوره معاصر به پ

 :اند )نكباني شهر را بهرام چهارم دانسته ،شده ياد

 (. 314: 5444؛ مشکور 1434: 1433معين 

                                                                      
 ( نيز در اين باره گفته است: 1514. فردوسي)ص1

 بهـرام بهراميان         ببست از پي داد و بخشش ميان چو بنشست

 شهش خواندندبه تاجش زبرجد برافشاندند         همي نام كرمان

هر  ةهاي اخير ترديدهايي دربارحال در دههبا اين

دو مورد پيش گفته از سوي پژوهشگران مختلف 

ابراز شده است. براي مثال كزازي بنا به داليلي 

شاه توسط بهرام چهارم گذاري شهر كرمانبنيان

داند از جمله )ملقب به كرمانشاه( را نامحتمل مي

آنکه از اين شاه نشان و يادگاري در اين سامان 

برجاي نمانده است، حال آنکه از اردشير دوم و 

در طاق ، اندشاپور سوم كه پيش از وي فرمان رانده

هايي برجاي مانده است )كزازي نگارهبستان سنگ

آن است كه برخي از  قابل توجهنکته (. 34: 1445

ترِ اسالمي مانند ابن فقيه همداني مورخان متقدم

)سده سوم ق( ساخت شهر كرمانشاه را به قباد 

اند، نه بهرام م( نسبت داده441-311ساساني )

هاي شهرستانچهارم. ديگر آنکه در كتاب پهلويِ 

ساساني  ة( كه در اواخر دور41، بند44)ص ايران

 آمده است:  ،شدهنگاشته 
šahrestān[ī ] kerman [kawādī] pērōzān 

kermān-šāh kard. 
ملقب ] پيروزان« قباد»يعني: شهرستان كرمان را 

شود كه ساخت. بنابراين مالحظه مي« كرمانشاه»[ به

به « كرمانشاه»قباد اول نيز صاحب لقب يا عنوانِ 

 بوده است. بيشتر پژوهشگراني كه« شاه كرمان»معني 

پيش از اين بر روي وجه تسميه نام كرمانشاه 

اند. از اين دو نکته غافل مانده ،اندپژوهش كرده

( با ادغام هجري بعدها مستوفي )اوايل سده هشتم

تر، بهرام چهارم را باني شهر كرمانشاه روايات پيشين

و قباد اول را احياگر دوباره آن معرفي و تالش كرد 

باره پيشينه شهر دست اي وحدت نظر درتا به گونه

 2.يابد

                                                                      
اند از اقليم چهارم است... كرمانشاه؛ آن را در كتب قرماسين نوشته» 2

اني ساخت و قباد بن فيروز ساساني بهرام بن شاپور ذواالكتاف ساس
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از جمله  ،شناختياز طرفي بررسي شواهد باستان

نشان  ،مشهور ساساني در كرمانشاه ةنقوش برجست

پادشاهاني  زمان حکومتپيش از حتي دهد كه مي

استقرار يا ، چون بهرام چهارم يا قباد اول ساساني

استقرارهايي در مکان شهر امروزي كرمانشاه وجود 

كشف يك گورستان  از جمله آنکه ؛داشته است

طاق بستان گواه آن است كه  هاياشکاني در دامنه

 ةكم در دوردست ،امروزي شهر كرمانشاه ةمحدود

استقرار يك داراي  نيزم( 553ـ  پ.م544اشکانيان )

كه (. چنان34: 1444 ،فردبوده است )نك. كامبخش

هاي شاخص ساساني در بيشابور، در محوطه

شود، ساسانيان فيروزآباد و نقش رستم ديده مي

هاي يادمانيِ خود را اغلب در نزديکي يك حجاري

اند و به همين دليل شهر يا استقرار مهم حجاري كرده

تر كه شاهان تصور وجود يك شهر يا استقرار قديمي

چون شاپور دوم، اردشير دوم و  ،ساساني ترقديمي

آن  ةل يا محدودآثار خود را در داخ ،شاپور سوم

وجود  . بنابراينرسداند، منطقي به نظر ميايجاد كرده

آثاري متعلق به پيش از حکومت بهرام چهارم در 

حتي دهد كه اين مکان كرمانشاه نشان مي ةمحدود

پيش از پادشاه مذكور هم آباد و داراي اهميت بوده و 

شهر نوبنياد در زمان تر،كرمانشاه يك ساده به عبارت

 چهارم يا قباد اول نبوده است.  بهرام

صورت رسميِ نام  ،به داليلي كه گفته خواهد شد

تر تواند قديميكرمانشاهان( نمي اين شهر )كرمانشاه/

از ديگر اشکال نام شهر در گروه نخست )قرميسين، 

                                                                      
اي تجديد عمارتش كرده ... و پسرش انوشيروان عادل درو دكه

ساخته صد گز در صد گز و در يك جشن برو فغفور چين و خاقان 

ترك و راي هند و قيصر روم او را دست بوس كردند. شهري وسط 

 (.141: 1435)مستوفي .« بوده است، اكنون ديهي است... 

كرمينشان و ...( باشد: نخست آنکه بررسي شواهد 

از جمله قدمت منابع كتبي گروه اول  ،موجود

دهد كه صورت رسمي و عربي( نشان مي 1لوي)په

نسبت به گروه  ،شناسيكم از نظر منبعدست ،اين نام

بنابراين احتمال اينکه  ؛شده جديدتر است ياد

هاي گروه نخست از تبديل نام رسمي حاصل نامجاي

 واقع دررسد. چندان محتمل به نظر نمي ،شده باشند

در « شان»ه ب« شاه»چنين تبديلي مستلزم تبديل جزء 

 ةدر هم« شاه» ةحال آنکه واژ ،گروه نخست است

هاي ايراني )از جمله پهلوي و ها و گويشزبان

ن و اآنکه اگرچه مورخ . ديگر5يکسان است ،كُردي(

اسالمي بارها در آثار خود از  ةنويسندگان دور

اند اما در حقيقت از همان ابتدا نه كرمانشاه ياد كرده

آن  ةشهر و نه در مورد وجه تسميدر مورد باني اين 

گواه اين ادعا  اتفاق نظري وجود نداشته است.

-443هاي محدثي به نام ابونعيم اصفهاني )گفته

از نگاه  ،وجود اهميت فراوانش با ،ق( است كه344

پژوهشگران پيشين پنهان مانده است. وي در كتاب 

ضمن تکرار دقيق ، ذكر اخبار اصبهاننام  هخود ب

ساخت شهر كرمانشاه  ةفقيه دربارروايت ابن ياتئجز

                                                                      
هاي متن بندهشن، از د بر اين است كه حتي آخرين افزوده. اعتقا1

لحاظ زماني، مقدم بر آثار آغازين فارسيِ نو است كه حدود يك سده 

 (.Mackenzie 1989: 551-547اند )بعد تأليف شده

)از  xšāyaƟyaفارسي ميانه و آن خود بازماندة  šāhبازماندة « شاه. »5

ارسي باستان است به معني حکومت كردن( در ف xšaريشة 

، به همين «شاه»(. در زبان كُردي نيز واژة 143: 1443)ابوالقاسمي 

ژار هشود )ه، تلفظ مي«شا»، به صورت «ه»صورت، يا بدون واج 

نظير كوه استان در  هاي قديميجاينامدر برخي  كه (331: 1443

. حفظ شده استورامان( هو( در اورامان )هه + معروف شاهو )شاه

تلفظ و « پاشا»همچنين، در زبان كُردي واژة پادشاه نيز به صورت 

( و ظاهراً اين عنوان از طريق همين 11: 1443ژار شود )ههنوشته مي

 زبان )كُردي( وارد زبان تُركي شده است.
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ناگاه بخش پاياني آن را چنان متفاوت ه توسط قباد، ب

وجه  ةفقيه دربارابن ةكند كه گويي گفتروايت مي

)ص  كرمانشاه را قبول نداشته است. ابونعيم ةتسمي

فلما نظر قباذ فيما ذكر له من البلدان »( گفته است: 43

نهر بلخ، فلم يجد بقعة أنزه وال  ميز ما بين المدائن إلى

أعذب ماء وال ألذ نسيما مما بين قرماسين إلى عقبة 

بنى فيها لنفسه بناء معمدا  همذان، فأنشأ قرماسين و

فلما فرغ من البناء، قال: كردمان شاهان على ألف كرم، 

معناه  فسمي كردمان شاهان، ثم عرب فقيل قرماسين و

پس چون قباد به اين »يعني: ؛ «قد بنيت مسكن الملوك

بلخ نظر انداخت، در  ةنواحي از مداين تا رودخان

همه راه، هيچ سرزميني نيافت كه هوايش از قرماسين 

تر و آبش گواراتر و نسيمش همدان، خوش ةتا گردن

تر باشد. اين بود كه قرماسين را ساخت و لذت بخش

براي خود كاخي بلند بر روي هزار ستون بنا كرد. 

ساخت بنا فراغت يافت، بر آن نام  پس چون از

 «كردمان شاهان»نهاد. پس به  «كردمان شاهان»
موسوم شد كه به معناي خانه شاهان است. سپس 

 «.تعريب شده و قرماسين خوانده شد

فقيه با توجه به شباهت بسيار زياد دو روايت ابن

به  ،و ابونعيم درباره ساخت شهر توسط قباد ساساني

فقيه ابونعيم كه اندكي پس از ابنرسد نظر مي

روايت خود را از نامبرده گرفته باشد. در  ،زيستهمي

 ةاين صورت بايد پرسيد كه آيا ابونعيم به منبع ويژ

فقيه را ابن ةاطمينان گفت ديگري دسترسي داشته كه با

نام  ةدربار متفاوتي هاصالح كرده و چنين وجه تسمي

در  ،اين روايتل، به هرحا اظهار داشته است؟. شهر

دهد كه مورخان و نخست نشان مي ةدرج

هاي نخستين اسالمي، همچون نويسان سدهجغرافي

امروز، بر سر صورت اصلي و وجه تسميه نام 

اند و كرمانشاه به طور كامل با يکديگر هم عقيده نبوده

ميان آنها اختالف نظر وجود داشته است. بنابراين در 

 رسمي اين نام )كرمانشاه/ اينجا با فرض آنکه صورت

هاي گروه كرمانشاهان( جديدتر بوده و صورت

قرماسان، نخست اين نام )كرمينشان، كرماشان، 

قرميسين و ...( نيز مستقل از صورت رسمي و 

تر آن هستند و همگي از يك نام واحد ريشه قديمي

 ةريش ةاحتماالت ممکن دربار اند، به بررسيگرفته

 اين شهر خواهيم پرداخت. اصلي و خاستگاه نام
 

 

بررسي احتمال غيرايراني بودن صورت اصلي نام . 4

 كرمانشاه

براساس  ،نامپژوهشگراني كه به بررسي اين جاي

اند اغلب اصالت پرداخته ،متون و شواهد موجود

هاي ايرانيِ آن )فارسي، كُردي و پهلوي( را صورت

 ،به نظر كزازي ،اند. براي مثالاز قبل پذيرفته

در زبان « س»به « ش»و نيز « ق»به « ك»دگرگوني 

به هيچ « ن»به « ه»عربي پذيرفتني است اما دگرگوني 

به « كرمانشاه»روي پذيرفتني نيست و بنابراين تبديل 

و امثال آن ناممکن است « قرماسان»، «قرميسين»

(. به همين دليل وي معتقد است 33 :1445 )كزازي

هايي چون لگي از نامكه اشکالِ عربيِ مورد بحث جم

نه  ،اندحاصل شده« كرماشان»و « كرمينشان»

 رسد،به نظر مياين گفته اگرچه درست «. كرمانشاه»

اند كه چرا نگفته اما اين پژوهشگران مشخصاً

تواند خود از هاي ايرانيِ اين نام نميصورت

دگرگونيِ يك نامِ سامي اوليه )مثال آشوري( حاصل 

به « ق»هايي از تبديل واج نمونهشده باشد؟. در واقع 

هاي هاي عربي كه به زباندر برخي از واژه« ك»

از  ،دهدكه نشان مي در دست است ،ايراني وارد شده

نام را در صورتي كه اصل جاي ،شناختيلحاظ زبان
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هاي قرميسين و سامي فرض كنيم، تبديل صورت

 شدة هاي ايرانيقرماسان و امثال آن به صورت

براي  پذير است.هم امکان «كرماشان»و « انكرمينش»

مثال در ديوان يکي از شاعران كُرد به نام صيدي 

ذكر شده « كرون»به صورت « قرآن»(، 1544-1154)

گونه كه پيش همان  (.53: 1414است )نك: صيدي 

مينورسکي بدون هرگونه توضيح  ،از اين نيز گفته شد

نسته را آشوري دا نام كرمانشاهجاياضافي اصل 

مينورسکي به  است. موسوي معتقد است كه احتماالً

يکي ، 1«كركميش»دليل شباهت نسبي اين نام به نام 

چنين نظري  ،هاي آشوري در شمال سوريهاز اردوگاه

 .(44: 1431را ابراز داشته است )موسوي 

 هاينامامروزه پژوهشگران معتقدند كه برخي جاي

آشوري  ةغربي ايران ريشمناطق غربي و شمال

دهد كه مدارك و شواهد موجود نيز نشان مي. 5دارند

ها آشوري ،اول پيش از ميالد ةهزار نخست ةدر نيم

غربي  ةهاي پرشمار خود به نيمهنگام لشکركشي

شهرها و  ةايران كه با تخريب و غارتِ گسترد

روستاهاي كوچك و بزرگ اين مناطق همراه بود، 

 ير شده را تغييرگاهي هم نام شهرها و اياالت تسخ

هاي آشوري، سارگون مطابق كتيبه ،براي مثال ؛اندداده

پس از تصرف  ،پ.م 413در سال  ،پادشاه آشور ،دوم

ترين كه هردو از معروف ،3«سيمكيشه»و  4«هارهار»

                                                                      
1. Karkemish 

توان به نام شهر اروميه اشاره كرد كه احتماال از . براي مثال مي5

به معني شهر در زبان « اور»به معني آب و « هميا»يا « ميه»تركيب 

هاي آشوري (. در كتيبه111: 1441سرياني حاصل شده است )افشار، 

( Urmeyate« )اورمياته»ابتداي هزاره نخست پ.م. به مکاني به نام 

( كه ممکن است همان اروميه 541: 1444اشاره شده )دياكونوف، 

 امروزي باشد.

4. Harhar 

ف يرفتند )عليبه شمار مي 4شهرهاي ماد غربيـ  دژ

(، آنها را مراكز اياالت جديد آشوري 451: 1411

 ـكار»اد و نام اين دو را به ترتيب به قرار د

تغيير داد  4«نرگال ـكار»و  3«شاروكين

(Dandamayev & Medvedskaya 2006) بخش .

يك پيشوند  ظاهراً ـ«كار»يعني  ـ اول اين دو نام

مکانيِ متداول در بخش غربي ايران بوده است كه در 

 ةنيم شهرهاي ـ تركيب نام بسياري از شهرها و دژ

اين . 1شودديده مي يش از ميالدنخست پ ةاول هزار

در نام كرمانشاه و « كر»شباهت به جزء پيشوند بي

 ةهاي ديگر اين نام نيست. ممکن است واژصورت

در زبان  ،«شار» ةهايي با واژقرابت« كار»قديميِ 

در زبان  ،«شهر»و (، 334: 1443ژار كُردي )هه

نام مهم شوند در جايداشته باشد. همين پي ،فارسي

هاي آشوري بارها به نام آن كه در كتيبه 1«كاركاشي»

كه گفته شد، چنانشود. اشاره شده است، نيز ديده مي

نام كرمانشاه تبديلي  كه احتماالً بر اين باورندبرخي 

                                                                      
3. Kishesim 

بر جاده بزرگ خراسان، براون « هارهار»باتوجه به قرارگرفتن . 4

معتقد است كه اين مکان احتماال در جايي در مركز يا شرق 

 ,Brown) قرار داشته استدر نزديکي كرمانشاه كنوني ماهيدشت 

جايي در شمال نيز سو( را )كيشه سيم(. موقعيت كيشه18 :1979

 (.4: نقشه1411 ،يف)علي اندن كردهيعيتغربي كرمانشاه كنوني 

3. Kar-Šarrukin 

4. Kar-Nergal 

هاي ديگري چون نام. عالوه بر دو مکان نام برده، واژه كار در جاي1

(، karbitu(، كاربيتو )Karalla(، كاراال )Kardunyašدونياش )-كار

(، كارزيابکو Karurgali(، كاراورگالي )Karintašكارينتاش )

(Karziyabkuكار ،) ـ كا( شيKar-kaši كاركاريخوندير ،)

(Karkarixundirو ... ديده مي )هاي شود كه بنا به گواهي كتيبه

اند )نك. آشوري در بخش غربي سرزمين امروزي ايران قرار داشته

 (. 331-331: 1444دياكونوف، 

1. Kar-Kašši 
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 است كه به صورت« كاركاشي»از همين نام 

كاركاسين/ قَرقيسين/ قَرميسين تحول يافته است 

(Irania.ir.htm)كاشي  ـ . مطابق منابع آشوري كار

يکي از سه كانون اصلي قيام مادها برضد استيالي 

ترين آنها بود كه در سال ها و بلکه مهمآشوري

برضد  1كشتريتو پ.م به رهبري كشتريتي/344

قيام كرد  ها و پادشاه آنها اسارحدونحکومت آشوري

كاشي  ـ (. دياكونوف دژ كار531: 1444)دياكونوف 

معني كرده و آن را مركز ايالت « منزلگاه كاسيان»را 

داند، اما معتقد است كه اين مکان مي 5«بيت كاري»

 .4جا()همان همدان كنوني قرار داشته است ةدر ناحي

هاي گفته و نيز نوشتهبا توجه به موارد پيش

 چونكشف آثاري  و، 3«ديودوروس»ني چون امورخ

توان مي ،4د همدانآبايك استل آشوري از نجف

                                                                      
1 .Kashtariti/Kaštaritu ( 543؛ پژوهشگراني چون دياكونوف )ص

پادشاه ماد در روايت هرودت « خشثريته»شده را همان كشتريتي ياد 

 دانند كه پسر يا نواده ديوك/ ديااكو بوده است.مي

5Bī t-kā ri 

ياد شده در « كشتريتي». مشخص است كه دياكونوف با انطباق نام 4

مذكور در روايت هرودت سعي دارد « خشثريته»هاي آشوري با كتيبه

به شکلي ارتباط برقرار كند و از  كه ميان اين دو منبع مهم مادشناسي

آنجا كه در روايت هرودت ناحيه همدان يا اكباتان باستان مركز 

گيري حکومت ماد است بنابراين بديهي است كه دياكونوف شکل

كند، بااينحال نظر اين مکان كاركاشي را در ناحيه همدان تصور مي

 تلقي كرد.  توان قطعي پژوهشگر دربارة مکان يابيِ كاركاشي را نمي

مورخ مشهور سده نخست پيش از ميالد كه نوشته . ديودوروس 3

ملکه مشهور آشوري پس از لشکركشي به ماد در  «سميراميس: »است

اي بر نگاره)بيستون( بوستاني برپا داشت و سنگ پاي كوه بغستان

 .(154: 1413 ،)سيسيلي كوه تراشيد ةصخر

هاي يانگ و بررسي درميالدي  1134آباد در سال استل نجف .4

 14اسدآباد در حدود  ةواقع در در در روستايي به همين ناملوين 

 كيلومتري شمال شرقي كنگاور يافت شد. اين استل مقطعي تقريباً

دارد و در حال حاضر در تُن وزن  5بيش از چهارگوش)مربع( و 

سارگون شود. استل داراي تصويري از موزه ملي ايران نگهداري مي

 

 مدعي شد كه در دو مورد ترديدي وجود ندارد: 

شهر  ةها به محدودلشکركشي مکرر آشوري .1

بيگاه اين ناحيه و  و امروزي كرمانشاه و تصرف گاه

 .هانواحي پيرامون آن از جانب آشوري

شهرهاي معروف آن ـ . تغيير نام برخي از دژ5

 ها. يپس از تسخير آنها توسط آشور ،روزگار

در منابع آشوري نام هيچ شهر يا  ،با اينحال

روستايي كه بتوان آن را با اطمينان با كرمانشاه 

امروزي انطباق داد، ذكر نشده است. اين امر به دو 

پذير است: نخست آنکه ممکن است كه دليل امکان

اول پيش از ميالد  ةهزار نخست ةاين مکان در نيم

بوده كه در آن اهميت يك روستاي كوچك و كم

عدم اشاره به نام آن در متون آشوري قابل  ،صورت

دوم آنکه ممکن است كه در دوران  ؛توجيه است

مورد بحث، شهر يا روستايي با نامي متفاوت از نام 

كرمانشاه كنوني قرار  ةدر محدود ،هاي پسينسده

كه  گيردداشته است. اين تصور از آنجا سرچشمه مي

اول پيش  ةهزار نخست ةو )نيمهاي آشور ندر كتيبه

 ،از ميالد( و حتي در برخي منابع مکتوب پيش از آن

فرمانروايي  ةمانند كودوروهاي برجاي مانده از دور

دوم پيش از ميالد( از  ةدوم هزار ةها )نيمكاسي

نام برده شده كه بيشتر  3«مبانابيت ه»مکاني به نام 

كرمانشاه  ةپژوهشگران موقعيت آن را در ناحي

                                                                      
كه به شرح است يك كتيبه  آشور وشاه پ.م(، پاد444-451دوم )

. پردازدمي پادشاه مذكورلشکركشي اولين شش سال حکومت 

(Frame 2013: 435; levine 1972: 25-6) 

3 .Bit Hamban/Bit Ḫamban ؛ برخي پژوهشگران بيت هامبان را يك

(. Reade 1978: 136اند )ها دانستهنام جغرافيايي مرتبط با كاسيجاي

عالوه در مدراك كتبي بابلي مربوط به سدة ششم پيش از ميالد به  به

( اشاره شده كه به عقيدة Ḫambanianنوعي چرم به نام هامبانيان )

 (. Zadok 1976: 66زادوك، شايد از بيت هامبان وارد شده باشد )
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امروزي )و نه لزوما در مکان شهر امروزي كرمانشاه( 

؛ 541 : دياكونوف ؛31ص : يفاند )عليتصور كرده

Reade 1978: 139)1. 

اي از منابع مکتوب مربوط به پس از در پاره

داريوش اول  ةدوران آشور نو از جمله در كتيب

در  و ،در بيستون 5پ.م(455-313هخامنشي )

 نيز)سده اول ميالدي(  4سيخاراك هاي ايزيدورنوشته

ياد شده كه  4«كامبادنِ»و  3«كامپنده»از مکاني به نام 

(، پيرنيا 41پژوهشگراني چون داندامايف )ص 

( آن را با 314و  3: 5444( و مشکور )144: 1414)

نام اند. بخش اول جايكرمانشاه امروزي يکي دانسته

يك واژه سامي به معني « بيت»يعني « مبانابيت ه»

هاي ( كه در كتيبه145: 1413 ،است )سلوم« خانه»

ها ديده شهرها و دهکدهآشوري بر سر نام بسياري از 

شود. بنابراين مشخص است كه نام اصلي اين مي

شبيه « كامبادن»نام  كه بسيار بهبوده « مباناه»مکان 

نام كامبادن ( نيز هر دو جاي11است. دياكونوف )ص 

هاي مختلف کان در دورهو بيت هامبان را نام يك م

                                                                      
( موقعيت بيت هامبان را در غرب كرمانشاه 541. دياكونوف )ص 1

اند شرق آن و مشتمل بر صحنه كنوني دانسته و هرتسفلد در

(Herzfeld 1941: 202علي .) يف نيز معتقد است كه بيت هامبان

 kαμβαδηνηدر كتيبة بيستون همچنين  Kampantašاحتماالً همان 

يا  Bαγισταναناحيه نويسندگان كالسيك است كه در آن شهر 

 (.41: 1411يف بيستون قرار داشته است )علي

است كه وي براي سركوبي  آمدهبيستون در داريوش اول  ةكتيبدر . 5

در اين  ،«كامپنده»رهسپار ماد شده و در مکاني به نام  «فرورتي»شورش 

 (.551: 1413 )لوكوك به سپاهيانش پيوست ،سرزمين

زمان با اواسط دوران هم ،اول ميالدي ةايزيدور خاراكسي كه در سد. 4

دهکده  4كامبادن شامل »نوشته است:  ،از اين مسير گذر كرده ،اشکاني

هايي نيز در )بگيستانَ يا بيستون امروزي( است كه ايستگاه و يك شهر

 .(Isidore of Charax 1914: 7) «آنها وجود دارد

3.Kampanda 

4.Kambadene 

خواه اين نظر درست باشد يا  ،هرحالهدانسته است. ب

-خير، تعيين موقعيت دقيق اين دو دشوار است و به

ارتباط دادن  ،شناختيو نيز به داليل زبان ،همين دليل

تر شهر هاي پسيننامهاي باستاني با جاياين مکان

 رد.محکمي نداچندان كرمانشاه پايه و مبناي علمي 

اگرچه نگارنده نيز همچون گروه  نتيجه آنکه،

« ايراني»هاي گروه نخست را نامجاي ةريش ،اكثريت

كند، اما در عين حال معتقد است داليل تصور مي

هاي ي كه با استناد به آن بتوان تعلق ناماكننده عنقا

اين گروه را به يك زبان باستانيِ غيرايراني مانند 

پيش ايراني مانند كاسي، آشوري يا به يك زبان 

عيالمي، گوتي، لولوبي و غيره به چالش كشيد، در 

دست نيست. اين احتمال وجود دارد كه صورت 

توجه به تلفظ بومي، پهلوي و  با ،اصلي نام كرمانشاه

بوده كه « كار ماي سين»اي نزديك به عربيِ آن، واژه

شهر ماديِ »يك تركيب آشوري به مفهوم 

مل أاين موضوع نيازمند تالبته د. باشمي« سين خداي

 بيشتر و پژوهشي جداگانه است. 

 

نام تر صورت قديميداليل احتمالي براي تغيير . 5

 ساساني و پس از آن ةكرمانشاه در دور

هاي گروه نخست تر بودن صورتقديمي ةاگر فرضي

)كرمينشان، كرماشان، قرماسان و ...( را بپذيريم، 

شدن صورت رسمي و  چگونگي پديدار ةدربارآنگاه 

توان به كرمانشاهان( مي جديدتر نام شهر )كرمانشاه/

پرداخت. ممکن است نام جديد در زمان  زنيهگمان

 ـ بهرام چهارم يا قباد اول ـ يکي از دو پادشاه ساساني
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. اين احتمال را هم 1جايگزين نام قديمي شده باشد

كه مطابق  ،گرفت كه شهر جديد ساساني ناديدهنبايد 

 ،توسط يکي از شاهان اين سلسله بنا شده ،متون

تر ممکن است در مجاورت يا نزديکي شهر قديمي

هاي اساس نوشته بر ،برپا شده باشد. اين تصور

ق، نك. پاورقي( 441بغدادي )وفاتي چون انمورخ

هاي نامكه جاي گيردق(شکل مي315-344)قزوينيو 

اما نزديك به هم گروه اول و دوم را دو شهر مستقل 

 .5اندتصور كرده

اين احتمال نيز وجود دارد كه نام رسمي جديد 

)كرمانشاهان/كرمانشاه( نتيجه يك برداشت متفاوت 

ديگر از نام اصلي شهر يا صورت بوميِ آن بوده كه 

توان در نهايت به جايگزيني آن انجاميده است. مي

 از جمله ؛داليل مختلفي براي اين اتفاق متصور شد

 144كه بهار نيز گفته است )نك.صچنان

( شايد اين جايگزيني بندهشنهاي كتاب يادداشت

متعلق « كرمانشاه»به دليل شباهت نام اصلي با عنوان 

به شاهان ساساني چون قباد يا بهرام چهارم بوده 

اي كه نام وجه تسميه عالوه ممکن استهباشد. ب

در  ،داندكرمانشاه را برگرفته از لقب باني آن مي

اصل به مکانِ ديگري تعلق داشته كه به دليل 

                                                                      
بايد توجه كرد كه پس از پيروزي انقالب نيز نام اين شهر از  1

و مجددا به كرمانشاه « باختران»كرمانشاه به قهرمانشهر، سپس به 

 تغيير يافته است.  

را « قرميسين»و « كرمانشاه»هاي قزويني پيداست كه وي . از گفته5

بقرب كرمانشاهان، قرميسين؛ »و نوشته است:  مستقل از هم دانسته

. (344: 1134، )قزويني« الحاج ةبليد بين همذان و حلوان علي جاد

قرميسين نزديك كرمانشاهان، شهري است ميان همدان و » يعني

. برخي از پژوهشگران (444: 1444)قزويني، « حلوان در سر راه حج

( هم تصور 34)ص  راولينسونة مترجم سفرناممعاصر، از جمله 

سو قرار داشته و كه بر كنار قرهقرميسين شهري است »كنند كه مي

 «. هاي آن سر برآورده استبعدها كرمانشاه از خرابه

شباهت اسمي و پيش زمينه ذهني، آن را به اين 

-باشند. اين احتمال بدان سبب شهر نيز نسبت داده

شود كه در متون و منابع تاريخي مطرح مي

هاي ديگري هم با نام كرمانشاه ذكر شده مکان

ز ق( ا541كه بالذري )وفات حدود است، چنان

در ماد ياد كرده كه « كرمانشاهان»مکان متفاوتي بنام 

 .4ري و قومس قرار داشته است ةدر ناحي ظاهراً

 

 ،پيشنهادي ديگر براي وجه تسميه كرمانشاه. 6

 تر نام اين شهراساس صورت قديمي بر

پيشنهادي است كه ، ديگراحتمالي  ةيك وجه تسمي

سر نگارنده براساس موقعيت جغرافيايي كرمانشاه بر 

شرايط مناسب آن براي تجارت و حتي  ،3راه ابريشم

اين  ترو قديمي پرورش ابريشم و تمركز بر نام بومي

شود پيشنهاد مي ،كند. بر همين اساسشهر ارائه مي

« كرم»كه صورت اصلي اين نام متشکل از دو بخشِ 

ا همان كرمِ ابريشم ي 4«كِرمِ چيني»به معني « شان»و 

                                                                      
كان عمرو بن معدي كرب الزبيدي... فدفن (: »451. بالذري )ص 4

عمرو بن »يعني: «. فوق روذة و بوسنة بموضع يسمى كرمانشاهان

نام كرمانشاهان  معدي كرب زبيدي آن سوي رود روذه در موضعي به

را دهي « روذه»(. حموي 554: 1434)بالذري، « اك سپرده شدبه خ

 (.441: 1414دانسته است )حموي « ري»در 

. اگرچه پيشينة استفاده از جادة معروف ابريشم به هزاران سال 3

(، تنها در die Seidenstrassen« )هاي ابريشمراه»رسد، اما اصطالح مي

كه از قرن سوم  هاي تجارياواخر قرن نوزدهم براي توصيف راه

داد، به پ.م. تا قرن پانزدهم ميالدي چين و اروپا را به هم پيوند مي

، درژ و ;Christian, 2000: 2;Bloom, 2005: 21كار برده شد. )نك. 

 (15: 1443؛ فرانك و براونستون، 3: 1441بوهرر، 

اند كه به راز ها نخستين مردماني بودهچيني موجودشواهد . بنا به 4

روايات تاريخيِ چين يکي از  مطابق .اندكرم ابريشم پي بردهپرورش 

پ.م. موفق به كشف ابريشم  5344هاي اين كشور در حدود ملکه

وجود ابريشم  نيز(. كشفيات باستان شناسي 44: 1443 ،)رياضي شد

(. 55: 1441 ،كند)درژ و بوهررييد ميات را در زمان سلسله شانگ

ابريشم خام در جهان  هامروزه نيز چين همچنان بزرگترين توليد كنند
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نام چين اي يا منطقهتلفظ بومي  ماالًاحت« شان»بوده و 

 1اي با ريشه هندو اروپايي استبوده است. كرم واژه

( )مکنزي، Kirm) كه در زبان پهلوي به صورتِ 

( ثبت شده است. نام چين نيز در 414، 513: 1444

( ثبت Cên)زبان پهلوي ساساني به صورت 

(. برخي محققين عقيده دارند 354: همانشده است )

هاي آن مشتق نام اين كشور از نام يکي از سلسلهكه 

( كه در 11:  1441شده است )نك. درژ و بوهرر، 

اين صورت ممکن است برگرفته از نام حکومت 

ترين زيرا اين سلسله كهن ؛باشد 2«شانگ»خاندان 

دودمان فرمانروايي است كه در سالنامه وقايع 

 تاريخي چين از آن ياد شده و موجوديت آن مورد

(. اگر 344: 1441 ،شناسان است )كالركييد باستانأت

در آن صورت بايد گفت  ،اين حدس درست باشد

هاي مركزي و كم بخشيا دست ،كه ايرانيانِ باستان

باستاني  ةتر اين سرزمين كه در اطراف جادشمالي

هخامنشي  ةاند، حتي پيش از دورابريشم قرار داشته

يا « شانگ»وان ها كشور چين را تحت عننيز مدت

 اند. شناختهمي« چانگ»

از طرفي مطابق منابع موجود، ابريشم و توليدات  

بود كه از  4ترين كاالي تجاري دوران باستانآن مهم

                                                                      
 (.http://www.fao.org) است

kāسانسکريت به صورت  . اين واژه در1 rma   وkrimi  به معني(

(، در انگليسي Monier-Williams,1960:276,305كرم و كرم ابريشم()

 ،Wurm در آلماني قديم، vermis التين ، درwyrm صورتبهقديم 

 و... آمده است ormr قديم اسکانديناوي

(/dictionary.reference.comwww.oxforddictionaries.com;www..) 

2 Shang1527-1023 B.C. 

ترين . از قرن چهارم پ.م. تا حدود قرن هفتم ميالدي، ابريشم مهم4

 Eilers et al)  كاالي تجاري بين دو كشور ايران و چين بوده است )

العاده، وزن سبك و كه از جمله داليل اين امر زيبايي فوق 229 :1983

(. در اين Christian, 2000: 2بوده است ) ارزش زياد اين محصول

 

كه حتي برخي از مردم چنان ،گذشتخاكِ ماد مي

النهرين ابريشم را كااليي مادي )منسوب به مادها( بين

 ةعرض ةزنجير ةحلق پنداشتند، زيرا مادها آخرينمي

، ند )فرانك و براونتسونرفتابريشم به شمار مي

بنابراين محتمل است كه شهر يا  ؛(144: 1443

ابريشم  ةاستقرار كرمانشاه كه بر سر راه اصلي جاد

مركز مهمي براي تجارت و حتي  ،3قرار داشته

ويژه در دوران اشکاني و به ،پرورش كرم ابريشم

دهد كه قات نوين نشان ميبوده است. تحقي ،ساساني

شرايط آب و هوايي كرمانشاه براي پرورش كرم 

ابريشم و رشد درخت توت بسيار مناسب است و در 

گذشته نيز در اين منطقه نژاد مخصوصي از كرم 

« كرمانشاهي»ابريشم وجود داشته است كه به آن نژاد 

 ، اصالني544: 1445 ،گفتند )الفون و رابينومي

1444:34.) 

نيز « كرماشان»نام  ،قابل توجه ديگر آنکه ةنکت 

فقط منحصر به اين مکان « كرمانشاه»همچون نام 

در متون تاريخي از نقاط ديگري هم با  نبوده و ظاهراً

قرن براي مثال مقدسي ) ؛نام مشابه ياد شده است

 ة( در توصيف محصول خرماي ناحيچهارم هجري

 ةـنيوال نظير لثما»كرمان و جيرفت نوشته است: 

 ةوبردى المرو ةـأجناس تمور صيحاني المدين

(. 141: ص1311، )مقدسي« و...كرماشاني هذا االقليم

مانند است: گونه از آن ]خرما[ بيو هشت»يعني: 

صيحانيِ مدينه و برديِ مروه و... كرماشانيِ اين 

                                                                      
هاي همسايه زمان ابريشم نقش اساسي پول رايج را ميان چين و ملت

 (. 3: 1441كرد )درژ و بوهرر، در شمال و غرب ايفا مي

. در ايران، جادة ابريشم از شهرهايي چون نيشابور، سمنان، دامغان، 3

و از طريق  گذشتري، ساوه، همدان، كنگاور و كرمانشاه مي

 (44: 1443رسيد. )رياضي، قصرشيرين به تيسفون مي

http://www.fao.org/
http://oxforddictionaries.com/definition/worm?q=worm
http://dictionary.reference.com/browse/worm
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(. همچنين در متون 313: 1431 ،)مقدسي« سرزمين

اشاره شده « كرمجين»اي به نام تاريخي به دهکده

است كه در ميانه سمرقند و جيحون قرار داشته و از 

(. 343 /3 :1144 ،حموي نسف بوده است )نك.توابع 

توان مركب از نام مکان اخير را نيز ميبه باور نگارنده 

دانست  «چيني كرمِ»به معني  «جين»و  «كرم»دو كلمه 

عالوه به نظر  است. به «كرم ابريشم»كه منظور همان 

و  كوچك يرسد كه نام برخي از شهرها و روستاهامي

و « كرمه»، «الهيجان»، «كرمان»چون بزرگ ديگر 

باستاني ابريشم قرار  ةدر امتداد جاد كه عمدتاً ،«كرمينيه»

بسيار ارزشمند و  ةاي با فرآوردنيز به گونه ،دارند

گرانبهاي ابريشم و متعلقات آن در ارتباط باشد. 

نگاران اين نقاط كه مورخان و جغرافي ةعمد ةخصمش

آب و هواي مناسب و  ،انداسالمي بدان اشاره كرده

هاي جاريِ فراوان در آنها است كه ها و آبوجود باغ

دهد اين نواحي براي پرورش ابريشم مناسب نشان مي

بسياري از »كه  دهدشواهد موجود نيز نشان مياند. بوده

 ةمواضع واقع در قلمرو يا حوزها و شهرها و دهکده

ها يا ستنينفوذ فرهنگ و مدنيت ايراني نام خود را از رُ

-اند كه از جمله ميهاي مربوط به آنها اخذ كردهپديده

هاي سقز، سروستان، انارك، تاكستان، توان به نام

 (54: 1431 ،)ابريشمي .«سرخس، بانه و ... اشاره كرد

زمان دقيق آغاز  ةمتون تاريخي تقريبا دربار

پرورش كرم ابريشم در بالد روم اتفاق نظر دارند. 

ميالدي )زمان سلطنت  445روايت است كه در سال 

ژوستينين( تخم كرم ابريشم توسط دو كشيش به 

صورت مخفيانه از چين خارج و وارد قسطنطنيه شد 

(. تا آن زمان چينيان راز پروش 514: 1441 ،)گدار

چهارچوب مرزهايشان نگاه ها در ابريشم را قرن

اگرچه بطور مسلم ايرانيان پيش از  1داشته بودند.

اند روميان به فنون پرورش كرم ابريشم دست يافته

اما درباره زمان دقيق اين اتفاق مدارك مستندي در 

دست نيست. گرانتوسکي معتقد است كه روش 

آوري كرم ابريشم تنها در پايان قرن پنجم يا عمل

م ميالدي از آسياي ميانه به ايران منتقل آغاز قرن شش

(. 141: 1441 ،گرديد )گرانتوسکي و ديگران

گيرشمن هم معتقد است كه ايرانيان فقط اندك 

زماني پيش از روميان پرورش كرم ابريشم را 

(. اما اين 553: 1444 ،گرفته بودند )گيرشمن فرا

متفاوتي هم  ءنظرات را نبايد قطعي پنداشت و آرا

براي مثال در يك روايت شرقي آمده  ،ردوجود دا

چيني كه در اوايل قرن پنجم  ةاست كه يك شاهزاد

.م به ازدواج شاه ختن در آسياي مركزي درآمده پ

هاي كرم ابريشم و تخم ،به تحريك همسرش ،بود

بذر توت را مخفيانه از چين خارج كرد؛ گناهي كه 

 ,Grotenhuisدر چين جزاي آن مرگ بوده است )

خروج راز  ة(. اگر روايت مذكور را دربار11 :2006

ورود آن به  ،پرورش ابريشم از چين معتبر بدانيم

تواند چندين سده زودتر از آنچه كه ايران نيز مي

 اتفاق افتاده باشد.  ،گرانتوسکي و ديگران معتقدند

 ةاز جمله نقوش برجست ،بررسي شواهد موجود

 كمدست ،هكرمانشا ةدهد كه ناحينشان مي ،ساساني

م( يعني پيش از بهرام 441-441از زمان شاپور دوم )

مورد  ،م(441-311م( يا قباد اول )411-411چهارم )

توجه شاهان اين سلسله بوده است. در نتيجه وجود 

 تر به نام كرمَشان/يك شهر يا استقرار قديمي

                                                                      
 ،از جمله پليني ،تا سده پنجم ميالدي همه غربيان. به همين دليل 1

)فرانك و  شودبر اين باور بودند كه ابريشم از يك گياه ساخته مي

 (. 143: 1443، براونستون
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كه شاهان نخستين  ،كرماشان يا نامي نزديك به آن

ساساني چون شاپور دوم، اردشير دوم و شاپور سوم 

 ،اندآن ايجاد كرده ةآثار خود را در داخل يا محدود

توان مي ،رسد. اگر چنين باشدمنطقي به نظر مي

به  ،تصور كرد كه اين نام پس از ورود به زبان عربي

اشکال مختلفي مانند قرماسان، قرماسين و قرميسين 

 ،شودكه مالحظه ميکل يافته است. چنانتغيير ش

هاي عربيِ نام جزء اول اين واژه )كرم( در صورت

شهر )قرميسين، قرماسين، قرماشين، قرماسان( تبديل 

شده است كه مشابه اين تبديل در برخي از « قرم»به 

به غير از  .1شودهاي ديگر نيز ديده مينامجاي

صورت ة مُعرب شد قرينةكه « قرماسان»نام جاي

هاي در ديگر صورت ،ايرانيِ اين نام )كرماشان( است

عربيِ اين نام )قرميسين، قرماسين،  ةيافتتحول

شده  «سين»بخش دوم )شان( تبديل به  ،قرماشين(

است كه با تلفظ عربيِ نام كشور چين )صين( 

 همخواني دارد. 
 

 گيرينتيجه. 7

اشکال به  ،هاي اوليه اسالميدر متون و منابع كتبي سده

نام كرمانشاه اشاره شده است كه به روشني  مختلفِ

دهد مورخان بر سر نام اصلي اين شهر نشان مي

 ،يايران نويسندگاناز طرفي، برخي اند. نظر نداشته اتفاق

 نام شهرـتنها به ذكر صورت عربيِ  خردادبه، چون ابن

 ـ كه در اين زمان زبان رسمي دنياي اسالم بوده است

به نام  ،بررسي يك منبع در حاشيه مانده اند.بسنده كرده

روايت جديدي از نام كرمانشاه و ، ذكر اخبار اصفهان

                                                                      
ست كه دهکده معروفي در ناحية طبس بوده ا« كرمه»براي مثال . 1

( و 341/ 3: 1144ياقوت حموي نام آن را به همين صورت )حموي، 

 .(41/ 1: 1431ذكر كرده است )مقدسي، « قرمه»مقدسي به صورت 

نظر دهد. بهوجه تسميه آن پيش روي ما قرار مي

همچون صورت ، 5«شاهان كردمان»رسد كه نام مي

ها يا وجوه نام ،همگي ،كرمانشاهان كرمانشاه/ رسميِ

شايد هم در اساني يا س ةاند كه در دوراي بودهتسميه

از طرف  عمدتاً ،اسالمي ةدور هاي نخستينسده

براي نام اين  ،نويسندگان يا اشخاص ايراني اما غيربومي

نگارنده ، توجه به آنچه گفته شد شهر ذكر شده است. با

هاي پهلوي )كرمينشان(، عربي معتقد است كه صورت

شان( و ...( و بوميِ )كرما قرميسين، قرماسين ،)قرماسان

تر از قديميهمگي داراي يك ريشة واحد و  ،نام شهر

 «شاهان كردمان»و  «كرمانشاه»رسميِ هاي صورت

نام  ةخاستگاه، شکل دقيق و وجه تسمي ةدربار هستند.

ممکن است نام  ؛توان با اطمينان سخن گفتاصلي نمي

آشوري،  اصلي شهر داراي خاستگاهي غير ايراني )مثالً

صورت راستي  به اگر ،لولوبي، گوتي و ...( باشد

داشته باشد، در آن ايراني نام شهر ريشة تر قديمي

تري هم براي وجه تسمية نام صورت پيشنهادات محتمل

 نگارنده كهي است پيشنهادنمونه، . يك شهر وجود دارد

تر و با فرض ايراني بودنِ هاي قديمياساس صورت بر

صنعت بسيار مهم را به مطرح كرده وآن  نام شهرريشة 

 .داده استارتباط « پرورش كرم ابريشم»
 

 منابع

خاستگاه نام سقز و . »(1431) ابريشمي، محمدحسن

 .«هاي سيني زيويه؛ نقدي بر نظرهاي گيرشمننقش

                                                                      
، Kirrēnīdan برگرفته از مصدر پهلويِ «كردمان شاهان» جزء اول. 5

كه امروزه نيز است  (144: 1444 ،به معني ساختن و آفريدن )مکنزي

: 1443، ژاره(، و كُردي )ه344/ 41 )دهخدا، فارسي هايندر زبا

)مان( در زبان پهلوي به معني خانه و  جزء دوم ( كاربرد دارد.311

هاي ( است كه امروزه نيز در زبان345و144: 1444 ،مسکن )مکنزي

( به كار 414: 1443، ژاره)ه (و كُردي141/ 34 )دهخدا، فارسي

 .است« شاه» ةجمع واژ )شاهان( جزء سوم رود.مي
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 .3شماره  .باستان شناسي و تاريخ

 الکامل في التاريخ. ق(.1314) اثير، ابوالحسن عزالدينابن

 . العلمية. بيروت: دارالکتب 4و  4الجزء 

. برگردان: 11و  1. ج يخ كاملرتا (.1415)ــــــــــــ 

 تهران: اساطير. حميدرضا آژير.

. االرض ةصور (.1433) حوقل، ابوالقاسم محمد بغداديابن

 تهران: امير كبير. ترجمه و توضيح جعفر شعار.

طبع في  .المسالك و الممالك م(.1145)ــــــــــــ 

 .بمطبع بريل سةليدن المحرو ةـمدين

 (.1444) خردادبه. ابوالقاسم عبيداهلل بن عبداهللابن

از  چانلو.ترجمة دكتر حسين قره .المسالك و الممالك

 روي متن تصحيح شده دخويه، تهران: ناشر مترجم.

. المسالك و الممالك(.م1111/ق1341)ــــــــــــ 

فهارسه الدكتور محمد  و هوامشهو وضع مقدمته 

 : داراحياء التراث العربي.مخزوم.  بيروت

الدين عبدالرحمن بن محمد خلدون. ابوزيد وليابن

تاريخ  .(5441) اإلشبيلي التونسي االهري المالکي
بيت : اعتني به ابوصهيب كرمي، عمان: خلدون ابن

 .ةـاالفکار الدولي

 ةجم. ترخلدونتاريخ ابن. (1434ــــــــــــ )

. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات عبدالمحمد آيتي

 فرهنگي.

 (.1434) رُسته اصفهاني. احمد بن عمرابن

 چانلو.. ترجمه و تعليق حسين قرهالنفسيه االعالق

 تهران: اميركبير.

 (.1434فضالن. احمد بن العباس بن راشد بن حماد)ابن

بنياد تهران:ابوالفضل طباطبايي. ة. ترجمسفرنامه

 فرهنگ ايران.

فقيه. ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق ابن

ح  ة. ترجمترجمه مختصر البلدان(.1431همداني)

 مسعود. بنياد فرهنگ ايران.

. لدار احياء مختصَر كتابُ البُلَدانق(.1341)ــــــــــــ 

 الثراث العربي. بيروت.

تقويم  (.1431) ابوالفداء. عمادالدين اسماعيل بن ايوب

بنياد فرهنگ تهران: عبدالمحمد آيتي.  ة. ترجمالبلدان

 ايران.

. طبع في مدينة تقويم البلدان م(.1134)ــــــــــــ 

 .ةـالسلطاني ةـباريس المحروسة بدار الطباع

هاي باستاني راهنماي زبان (.1443) ابوالقاسمي. محسن

 .تهران: سمت.ايران

ابودلف. مسعر بن المهلهل الخزرجي 

سيد  ة. ترجمسفرنامه ابودلف(.1443الينبوعي)

 ابوالفضل طباطبايي.تهران: زوار.

. ترجمة و الرسالة الثانية البي دُلف.(1144ــــــــــــ)

 تعليق. دكتور محمد منير مرسي. قاهره: عالم الکتب.

ذكر اَخبار م(.1143ابونعيم، احمد بن عبداهلل االصفهاني)
 ةـليدن المحروسه بمطبع ةـ. طبع في مدينإصبهان

 بريل. 

خري. ابواسحق ابراهيم بن محمد صطا

. به كوشش ايرج مسالك و ممالك(.1434الفارسي)

 افشار.تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

بيروت: . المسالك الممالكم(.1154)ــــــــــــ

 دارصادر

. كرم ابريشم و بيماري هاي آن (.1444)اصالني، عزيز

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.

 .پژوهشي در نام شهرهاي ايران (.1441) ايرج ،افشار

 تهران: روزبه.

محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس  االدريسي.

المشتاق هةنزق(. 1355) الحمودي الحسيني الشريف
 .ينيةالد فةالثقا ةـمکتب. في اختراق اآلفاق

.ترجمة محمد رضا شفيعي (1443) التاريخ و البدء

 كدكني.آگه. جلد اول و دوم

 ،ة. القاهرمكتبة الثقافة الدينية. م.(1144) لبدء و التاريخا

  4-3الجزء 

 .(1344) ابوعبيد عبداهلل بن عبدالعزيز االندلسي ،البکري

. بيروت: معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع

 عام الکتب.

ايران و : 1143 - 1144 ايران امروز (.1435) اوژن ،اوبن
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بررسي هاي سفير فرانسه در  بين النهرين. سفرنامه و

. تهران: . ترجمه و حواشي علي اصغر سعيديايران

 زوار

 م/1144) الدين عبدالمؤمن بن عبدالحقصفي ،بغدادي

. مراصد االطالع علي اسماء االمکنه و البقاع ق(.1443

الحلبي: تصوير  تحقيق و تعليق علي محمد البجاوي.

 دار المعرفه.

. به كوشش نامهجهان (.1435) محمد بن نجيب ،بکران

 ابن سينا. ةتهران: كتابخان محمدامين رياحي.

 .البلدان فتوح (.1434) بن جابر بن يحيي احمد ،بالذري

 تهران: نشر نقره. ترجمة محمد توكل.

 .ه. قاهرالبلدان فتوح (.ه1411/م1141)ــــــــــــ 

 (.1431)بن عبداهلل  بن محمد ابوعلي محمد .بلعمي

. به تصحيح و تحشيه محمد طبريتاريخنامه 

 روشن.تهران: نشر نو.

. تصحيح تاريخ بيهقي(.1414بيهقي. محمد بن حسين)

علي اكبر فياض. به اهتمام محمد جعفر ياحقي. 

 مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.

ايران باستان يا تاريخ مفصل ايران  (.1414) پيرنيا. حسن
 تهران: اكباتان. .قديم

جغرافيا  ةتاريخچ (.1444) احمد ،لمقبو ؛. فرانتس،تشنر
ترجمة محمدحسن گنجي و  .در تمدن اسالمي

المعارف ةتهران: بنياد دائر عبدالحسين آذرنگ.

 اسالمي.

 بن اسماعيل نيشابوري بن محمد عبدالملك ،ثعالبي

. پيشگفتار و ترجمة محمد تاريخ ثعالبي (.1431)

 تهران: نشر نقره. فضائلي.

.ترجمة اشکال العالم(.1431احمد)جيهاني. ابوالقاسم بن 

 علي بن عبدالسالم كاتب.تهران: آستان قدس رضوي.

.مقدمه (1435)حدود العالم من المشرق الي المغرب

بارتولد. حواشي و تعليقات مينورسکي.ترجمة مير 

 حسين شاه. كابل.

عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الدين ابي، شهابحموي

نقي ترجمة علي .البلدانمعجم (.1414البغدادي )

 سازمان ميراث فرهنگي كشورتهران:  منزوي.

 )پژوهشگاه(. 

بيروت: . مُعجَمِ البُلدان (.ه.1414./م1144)ــــــــــــ 

 دارصادر.

. گزارنده مهرداد بهار.تهران: بُندَهِش(.1431) دادَگي. فَرنبَغ

 توس: اول خيابان دانشگاه تهران:

 .جاده ابريشم (.1441) م .اميل ،بوهرر ؛ژان پير ،درژ

 تهران: روزنه كار.  ترجمة هرمز عبداللهي.

فرهنگ كُردي  (.1444) اشرفدرويشيان. علي
 تهران: نشر سهند. .كرمانشاهي

 كريم كشاورز. ة. ترجمتاريخ ماد (.1444) م ا.، دياكونوف

 تهران: پيام.

 .الطوال اخبار (.1433) بن داود ابوحنيفه احمد ،دينوري

 تهران: نشر ني. مهدوي دامغاني.ترجمة محمود 

. تصحيح فالديمير الطوال الخبار م(.1111)ــــــــــــ 

 االولي. ليدن. الطبعةجرجاس. 

سفرنامه راولينسون)گذر از (.1435راولينسون. سرهنري)

اللهي .ترجمة سکندر امانزهاب به خوزستان(

 بهاروند.تهران: آگاه.

شکل گيري و  جاده ابريشم:(. »1443رياضي، محمدرضا )

 .31-44، 11، شمارهباستان شناسي و تاريخ«. پيشينه

. ترجمه فرهنگ واژگان اكدي (.1413) محمد داود ،سلوم

تهران: سازمان  و تحقيق نادر كريميان سردشتي.

ميراث فرهنگي كشور )پژوهشگاه(. پژوهشکده زبان 

 و گويش.

السمعاني. ابي سعد عبدالکريم بن محمد ابن 

. بيروت. ملتزم ألنسابق(. ا1341منصورالتميمي)

 الطبع و النشر و التوزيع دارالجنان. الجزء الرابع. 

.ترجمة كتابخانه تاريخي(.1413ديودوروس) ،سيسيلي

حميد بيکس شوركايي و اسماعيل سنگاري.تهران: 

 جامي.

. آوانويسي تورج (1411) هاي ايران شهرشهرستان
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  .تهران: توس شهران جليليان. ةدريايي. ترجم

اهتمام  . بهديوان (.1414)سليمان  محمد صيدي، مال

محمد اميني كاردوخي. سنندج: انتشارات كردستان. 

 چاپ سوم.

تاريخ األمم  ق(.1344) بن جرير أبوجعفر محمد ،طبري

 دارالکتب العلميه. بيروت: . 4. الجزءوالملوك

ترجمة  . جلد سوم.تاريخ طبري (.1414)ــــــــــــ 

 اساطير. تهران: نده.ابوالقاسم پاي

ترجمة كامبيز  .پادشاهي ماد (.1411) اقرار ،يفعلي

 تهران: ققنوس. ميربهاء.
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كاتب  . ابوالفرج(1444) بن جعفر ةـقدام

تهران: .ترجمة حسين قره چانلو. الخراج.البغدادي

 البرز

 م(. ويليه. ليدن. مطبعة بريل 1111)ــــــــــــ 

آثار البالد و  (.1444) بن محمود بن محمد زكريا ،قزويني

تهران:  ترجمة جهانگير ميرزا قاجار. .اخبار العباد

 اميركبير.

. اخبار العباد آثار البالد و ق(.1414م/1134)ــــــــــــ 

 : دارصادر.بيروت

 .هاي اشکانيخمره گور (.1444) اهلل سيف ،فردكامبخش

 .تهران: مركز نشر دانشگاهي

كرمانشاه و بهرام » (.1445) الدينكزازي. مير جالل

 .34-34 ص .11. ش 14 . سكيهان فرهنگي .«چهارم

 .(1445) الکندي. ابومحمد احمد بن علي اعثم كوفي

تهران:  ح غالمرضا طباطبائي مجد.يصحت. الفتوح

 علمي و فرهنگي.انتشارات 

 ترجمة بهروز حبيبي. .هنر ايران (.1441) گدار. آندره

 تهران: دانشگاه ملي.

 ؛آ گ. ،كاشلنکو ؛آ م. ،داندامايو ؛آ ا. ،گرانتوسکي

ك  ل. ،بلوي ؛س ايوانف. م. ؛اي. پ ،پتروشفسکي

ترجمة  .مروزتاريخ ايران از زمان باستان تا ا (.1441)

 پويش. تهران: كيخسرو كشاورزي.

، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود ،گرديزي

تهران: . زين االخبار .(1434تصحيح عبدالحي حبيبي )

 دنياي كتاب.

  هنر ايران در دوران پارت و ش(، 1444گيرشمن، رمان)   

وشي، تهران، بنگاه ترجمه و ، ترجمه بهرام فرهساساني

 نشر كتاب.

. صنعت نوغان در ايران (.1445) ل . هـ ،رابينيو ؛ف ،الفون

مؤسسه مطالعات و  تهران: زاده.جعفر خمامي ةترجم

 تحقيقات فرهنگي )پژوهشگاه(.

 ، ترجمه نازيال هاي هخامنشيكتيبه (.1413لوكوك، پير )

 فرزان روز. :خلخالي، تهران

. معاني بعضي از (1414) رحيم ،محمودزاده اشنوئي

تهران: پيام  .كهن و ايراني در زبان كُردي اسامي

 امروز. 

جو در اصل  و جست» (.1434) محيط طباطبايي، محمد

 ةشمار . سال پنجم.كيهان فرهنگي .«كرمانشاهان ةكلم

 . 41-44 . ص15

اهتمام  ه. بالقلوب هةنز(.1435حمداهلل قزويني) ،مستوفي

 تهران: دنياي كتاب. گاي ليسترانج.

مترجم ابوالقاسم  (.1415الحسين )علي بن  ،مسعودي

، تهران: شركت انتشارات علمي و 1پاينده، جلد.

 فرهنگي.

. الذهب و معادن الجوهر مُروج .(1133ــــــــــــ )

الدين عبدالحميد. الجُزء االول.  مد محييحتحقيق م هب

 . فةدارالمعربيروت: 

. ايران در عهد باستان (.5444) محمدجواد ،مشکور

 اشرفي.تهران: 

. تهران: 3جلد  .فرهنگ فارسي(. 1433) محمد ،معين

   اميركبير.

تاريخ اساطيري تطبيقي ايران  م(.5441) جواد ،كهالن مفرد
 . لينشوپينگ ،4. جلد باستان

 ق(.1311) بن محمد أبوعبداهلل احمد ،مقدسي

 .. مکتبه مدبولياألقاليم فةالتقاسيم في معر أحسن
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 ةـالتقاسيم في معرف احسن (.1431)ــــــــــــ 

شركت مؤلفان و تهران:  منزوي.ترجمة علينقي االقاليم

 نشر مترجمان ايران.
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. 5. شكلمه .«باختران -هكرمانشادرباره وجه تسميه 

 .11-14ص 
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تهران: پژوهشگاه علوم  ميرفخرايي.ترجمة مهشيد 

 انساني و مطالعات فرهنگي.

ملي در مقالة جست و أت» (.1431) سيد احمد ،موسوي
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 . 41-44. ص1. ش 3 س
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 .514-511صص  .3-1
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ي. الجزء غر. نجف: مطبعة التاريخ اليعقوبي .ق.(
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