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 چکیده

شود، ویل در کرِس دال )ِدیمل( تل فظ میریس امروز بهدر زابن فا دیملقومنام  جاینام/

ترتیب، به دیلامنو  دیملهای فتِح دال )َدیمل( و جاینامبه دیملانم قوم ،دهخدا انمه  لغت

است ادهدحارض، نشان  اند. نگارنده در مقاهل  کرس و فتح دال )ِدیمل و َدیلامن( ضبط شدهبه

نزی  دیمل در زابن ارمین، این جاینام در زابن فاریس های مکتوب واژه  که بر اساس صورت

ه ک طور ، هامنَدیملشلک شده و نگارش و آ وانگاری آ ن بهتلف ظ می ِدیملصورِت به

 فاریس است. –اخلط عریباز رِس مینورسکی نزی اشاره کرده، مأ خوذ

 

 فاریس –اخلط عریبدیمل، رِس تلف ظ واژه   ها:واژهلکید

 

  

                                                                        
  یروان، اارمین )اسالوین( –دانشگاه رویسپژوهشگر  gmail.com@ishkhanlevonian  
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مه  مقد 

کرس و ترتیب، بهبه دیلامنو  دیملهای فتح دال )َدیمل( و جاینام، بهدیملانم دهخدا قوم انمه  غتلدر 

ظ کهن تلف   حارض، برای حتقیق درابره   اند. نگارنده در مقاهل  فتح دال )ِدیمل و َدیلامن( ضبط شده

نظام  ن پوش یده نیستکه بر پژوهشگرا طور زیرا هامن است،این واژه به منابع ارمین رجوع کرده

است  دهیییست. البت ه بها اتلف ظ واژه دهنده  نوش تاری زابن ارمین ات حد  بس یاری آ وانگار و نشان

 سبِب ، این ویژگی بهنومیانه و  هایالکس یک و ورود به دوره این زابن از دوره   که اب گذرِ 

الت ط  قدری ار از سوی دیگر، بودن کتابت و نوش تاکر بیعی زابن از یک سو و حمافظهحتو 

ها و لکامت انمقوم ها،برای ایفنت تلف ظ کهن جاینام ارمین زابنحال، هراست. ویل بهرنگ شدهمک

 ای دارد.دخیل اکرکرد ویژه

 

 حبث

 2شریااکتیس آ اننیا اثر 1(جغرافیا) مناهجاناشاره کرده، کتاب  دیمل سزمنیخنس تنی مأ خذ ارمین که به 

ضبط  3(ʿkDlmown) کدملون صورِت ست که انم این سزمنی در آ ن بها (م 106-856)

 طربس تان ،(Gełan) گالندر این مأ خذ، از دیمل در کنار  .(Markuart, 1901: 10: ـ )نک استشده

(Taprəstan) ،آ ترپااتاکن (Atrpatakan )...اکپکوهکوست  اس تان سزیدهیکی از  عنوانِ به ،و 

 .  (Ibid.: 9-10)است خسن به میان آ مده

میالدی  هفمتنگار ارمین سدۀ ، اسقف و اترخی4سبئوس زمان اب آ اننیا شریااکتیس،تقریبًا مه

مجهل در از –این منت  خمتلفهای است. در چاپبه قوم دیمل اشاره کردهخود  اترخیدر نزی 

اس یان و ماخل م(1879پرتزبورگ، )سن، پاتاکنیان م(1851ل، نس تانتینوپُ )کُ چاپ میهرداتیان 

خورمی برمی( Deln) دلنو ( Delowmn) دلومنهای به دو قوم اب انم – م(1939)ایروان، 

                                                                        
ب به ق  میالدی، مل پنجمۀ انتیس )مویس خورین(، مورخ و نویس ندۀ سدس خورِ وسِ در گذش ته این اثر را از آ ِن مُ  1

 داند.های جدید این نظر را مطرود میدانستند، ویل پژوهشنگاری ارمین میپدر اترخی

2 iʿAnannia Šiarakac، میالدی. هفمتدان سدۀ دان و جغرایففیلسوف، راییض   

rkuart, p. Maاست )را نزی به دست داده zDilowmnو  zDilowmsهای ها، ضبطبدلمارکوارت در نسخه 3

10, f. α.) 

4 Sebeos 
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(: 1851.), խմբ( Միհրդատյանց; 230: 1879.), խմբ( Պատկանյան→Սեբէոս

151,150: 1939.),խմբ(ցՄալխասիան; 186)   گامن ، یبدلنه صورت اخری، یعین که البت

 نزی قس: ؛Շալջյան ,1941 :108: کـ )ناست  النگِ هامن ای  1(Geln) گلنتصحیف واژۀ 

360:1979, .)խմբ(Աբգարյան→Սեբէոս ویل آ بگاراین که این منت را تصحیح ،)

را پیش نهاد  (Delamn) دملنرا حصیح ندانس ته و ضبط  (Delowmn) دلومنواژۀ  ،انتقادی کرده

نیازمند  اترخی سبئوسیمل در ایفنت صورت حصیح واژۀ د ،طور که پیداست است. هامنکرده

ضبط هنایی  عنوانِ ( را بهDelamn) دملنتوانمی صورت بنابراین فعاًل می ،حتقیق بیشرتی است

 این واژه بپذیرمی.

انم نزی قوم (1983 :264) 3اکتواتیسس اکغانوسِ )اران(، اثر مُ  2اترخی سزمنی آ غواندر کتاب 

واژۀ دملیک در این مأ خذ به که ت. ابید توجه داشت اسآ مده (Delemik) میکلِ دِ  رِت صو دیمل به

: ـاست )نکنه به سزمنی آ هنا و خود نویس نده نزی به این موضوع ترصحی کرده ،قوم دیمل اشاره دارد

.Ibid.)  خ ، مور  (1963 :92) 4اترخی آ ریس تاکس الستیورتیساذلکر در از اثر فوق پسیک سده

  .Delm(kʿ) ملکدِ ویل این ابر به گونۀ  ،خورمیبرمینزی به واژۀ دیمل  ایزدمهارمین سدۀ 

را ضبط هنایی فرض  ابالهای های مذکور منتفی بدانمی و گونهحال اگر اماکن تصحیف را در واژه

اشاره کرده، آ وانگاری واژۀ دیمل  (1932)طور که مینورسکی  توانمی نتیجه بگریم هامننمی، میک 

ظ اصل این واژه است و تلف   فاریس –اخلط عریبِسمأ خوذ از ر Daylam/Dailam صورِت به

؛ چه، در متامی منابع ابال، هجای خنست این واژه اب استبوده Dēlim ای حیت   Dēlamاحامتاًل 

dl/del صورِت ( به5تیس)استپانوس اترونِ  اترخی آ سوغیکمیان توارخی ارمین، در  ازشود. آ غاز می 

 :Ստեփանոսի Տարօնեցի, 1885 :ـ )نکخورمی ( نزی برمیDelmastan) ملس تاندِ آ ش نای 

 تواند نظر مینورسکی را تأ یید کند. ظ فاریس این لکمه است و میکه ایدآ ور تلف   (271

                                                                       
1 d امالی حروف (դ)  وg (գ ) به مهنی سبب اماکن تصحیف و خلط آ هنا است یکدیگرشبیه در زابن ارمین ،

 چندان دور از ذهن نیست.

 خان قدمی درابرۀ آ لبانیای قفقاز برجای مانده، مهنی کتاب است.برجس ته ترین اثر ارمین که از مور   شااین ذکر است که 2

3 iʿMovses Kałankatvac، میالدی.  دمهنگار سدۀ اترخی
4 Aristakes Lastivercʿi  

5 anos AsołikʿStep  ایiʿanos TaronecʿStep میالدی.   ایزدمهخ سدۀ ر  ، مو
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A Note on the Toponym Deylam 

Ishkhan Levonian 

Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan 

Abstract 

The toponym «دیمل»  is 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 «دیمل»  in 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 


