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نکتهای درابرۀ جاینام «دیمل»


ایشخان ِل ُونیان

چکیده
رس دال ( ِدیمل) تلفظ میشود ،ویل در
جاینام /قومنام دیمل در زابن فاریس امروز بهک ِ
فتح دال (دَیمل) و جاینامهای دیمل و دیلامن بهترتیب،
لغتانمه دهخدا ،قومانم دیمل به ِ
بهکرس و فتح دال ( ِدیمل و دَیلامن) ضبط شدهاند .نگارنده در مقاهل حارض ،نشان دادهاست
که بر اساس صورتهای مکتوب واژه دیمل در زابن ارمین ،این جاینام در زابن فاریس نزی
به ِ
صورت ِدیمل تلفظ میشده و نگارش و آوانگاری آن بهشلک دَیمل ،هامن طور که
مینورسکی نزی اشاره کرده ،مأخوذ از رِساخلط عریب– فاریس است.
لکیدواژهها :تلفظ واژه دیمل ،رِساخلط عریب– فاریس
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مقدمه
در لغتانمه دهخدا قومانم دیمل ،بهفتح دال (دَیمل) و جاینامهای دیمل و دیلامن بهترتیب ،بهکرس و
فتح دال ( ِدیمل و دَیلامن) ضبط شدهاند .نگارنده در مقاهل حارض ،برای حتقیق درابره تلفظ کهن
این واژه به منابع ارمین رجوع کردهاست ،زیرا هامن طور که بر پژوهشگران پوش یده نیست نظام
نوش تاری زابن ارمین ات حد بس یاری آوانگار و نشاندهنده تلفظ واژهها است .البته بدهییی است
سبب
گذر این زابن از دوره الکس یک و ورود به دورههای میانه و نو ،این ویژگی به ِ
که اب ِ
حتوالت طبیعی زابن از یک سو و حمافظهاکر بودن کتابت و نوش تار از سوی دیگر ،قدری
مکرنگ شدهاست .ویل بههرحال ،زابن ارمین برای ایفنت تلفظ کهن جاینامها ،قومانمها و لکامت
دخیل اکرکرد ویژهای دارد.
حبث
خنس تنی مأخذ ارمین که به سزمنی دیمل اشاره کرده ،کتاب هجانمنا (جغرافیا) 1اثر آاننیا شریااکتیس2
( 685-610م) است که انم این سزمنی در آن به ِ
صورت دملونک ( 3)Dlmownkʿضبط
شدهاست (نکـ  .)Markuart, 1901: 10 :در این مأخذ ،از دیمل در کنار گالن ) ،(Gełanطربس تان
( ،)Taprəstanآترپااتاکن ( )Atrpatakanو ،...بهعنو ِان یکی از سزیده اس تان کوست اکپکوه
خسن به میان آمدهاست (.)Ibid.: 9-10
تقریب ًا مهزمان اب آاننیا شریااکتیس ،سبئوس ،4اسقف و اترخینگار ارمین سدۀ هفمت میالدی
نزی در اترخی خود به قوم دیمل اشاره کردهاست .در چاپهای خمتلف این منت – ازمجهل در
چاپ میهرداتیان (کُنس تانتینوپ ُل1851 ،م) ،پاتاکنیان (سنپرتزبورگ1879 ،م) و ماخلاس یان
(ایروان1939 ،م) – به دو قوم اب انمهای دلومن ( )Delowmnو دلن ( )Delnبرمیخورمی
 1در گذش ته این اثر را از آ ِن ُم ِ
خورانتیس (مویس خورین) ،مورخ و نویس ندۀ سدۀ پنجم میالدی ،ملقب به
وسس ِ
پدر اترخینگاری ارمین میدانستند ،ویل پژوهشهای جدید این نظر را مطرود میداند.
 ،Anannia Šiarakacʿi 2فیلسوف ،راییضدان و جغرایفدان سدۀ هفمت میالدی.
 3مارکوارت در نسخهبدلها ،ضبطهای  zDilowmsو  zDilowmnرا نزی به دست دادهاست ( Markuart, p.
.)10, f. α
Sebeos
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( Սեբէոս → Պատկանյան (խմբ.), 1879: 230; Միհրդատյանց (խմբ.), 1851:

 )186; Մալխասիանց (խմբ.), 1939: 150, 151که البته صورت اخری ،یعین دلن ،یبگامن
تصحیف واژۀ گلن ( 1)Gelnای هامن ِگالن است (نکـ Շալջյան, 1941: 108 :؛ نزی قس:
 ،)Սեբէոս → Աբգարյան (խմբ.), 1979: 360ویل آبگاراین که این منت را تصحیح
انتقادی کرده ،واژۀ دلومن ( )Delowmnرا حصیح ندانس ته و ضبط دملن ( )Delamnرا پیش نهاد
کردهاست .هامن طور که پیداست ،ایفنت صورت حصیح واژۀ دیمل در اترخی سبئوس نیازمند
حتقیق بیشرتی است ،بنابراین فع ًال میتوانمی صورت دملن ( )Delamnرا بهعنو ِان ضبط هنایی
این واژه بپذیرمی.
در کتاب اترخی سزمنی آغوان( 2اران) ،اثر ُم ِ
وسس اکغاناکتواتیس )1983: 264( 3نزی قومانم
دیمل بهصو ِ
رت ِد ِلمیک ( )Delemikآمدهاست .ابید توجه داشت که واژۀ دملیک در این مأخذ به
قوم دیمل اشاره دارد ،نه به سزمنی آهنا و خود نویس نده نزی به این موضوع ترصحی کردهاست (نکـ:
 .)Ibid.یک سده پس از اثر فوقاذلکر در اترخی آریس تاکس الستیورتیس ،)1963: 92( 4مورخ
ارمین سدۀ ایزدمه نزی به واژۀ دیمل برمیخورمی ،ویل این ابر به گونۀ ِدملک (.Delm(kʿ
حال اگر اماکن تصحیف را در واژههای مذکور منتفی بدانمی و گونههای ابال را ضبط هنایی فرض
کنمی ،میتوانمی نتیجه بگریم هامن طور که مینورسکی ( )1932اشاره کرده ،آوانگاری واژۀ دیمل
به ِ
صورت  Dailam/Daylamمأخوذ از رِساخلط عریب– فاریس است و تلفظ اصل این واژه
احامت ًال  Dēlamای حیت  Dēlimبودهاست؛ چه ،در متامی منابع ابال ،هجای خنست این واژه اب
 dl/delآغاز میشود .از میان توارخی ارمین ،در اترخی آسوغیک (استپانوس اترو ِنتیس )5به ِ
صورت
آش نای ِدملس تان ( )Delmastanنزی برمیخورمی (نکـ Ստեփանոսի Տարօնեցի, 1885: :
 )271که ایدآور تلفظ فاریس این لکمه است و میتواند نظر مینورسکی را تأیید کند.
 1امالی حروف  )դ( dو  )գ( gدر زابن ارمین شبیه یکدیگر است ،به مهنی سبب اماکن تصحیف و خلط آهنا
چندان دور از ذهن نیست.
 2شااین ذکر است که برجس ته ترین اثر ارمین که از مورخان قدمی درابرۀ آلبانیای قفقاز برجای مانده ،مهنی کتاب است.
 ،Movses Kałankatvacʿi 3اترخینگار سدۀ دمه میالدی.
Aristakes Lastivercʿi

 Stepʿanos Asołik 5ای  ،Stepʿanos Taronecʿiمورخ سدۀ ایزدمه میالدی.
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A Note on the Toponym Deylam
Ishkhan Levonian
Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan

Abstract
The toponym » «دیملis pronounced in Persian as Deylam but in Dehkhoda
Dictionary it is recorded both as Deylam and Daylam. In the present
article, the author has shown that, according to the written forms of the
word » «دیملin Armenian, this toponym was also pronounced as Dēlam in
Persian, and its writing and transcription in the form of Daylam, as
Minorsky also pointed out, is derived from the Arabo-Persian script.
Keywords: Deylam/Daylam, Arabo-Persian Script

