
در تالش شهر تاريخی ديبل
بنارهبدر قدريدسنم يعند  د يبی از تهدمل ساکتمحققه   فاننگر و مقیقرشی و کتاالت بها ناشتو ا درنه و د

کت جغب فيرا عایو مسرب لاو ممک لانيک تفز صيلا  در اجوماببنيی وسود ازلت. تمی تحقيقام    و شتونات ه
داه نشمنای   شدانو چيربغرق مستنزی   و درمارآکد تعييارۀبد   منقعيو  آن نمتسدبت آ ويی هکسکرهد

چيزی نوشته عقده ای بر مشکالت و اختالطهای سابقه افزوده است و باالخره:
شد پريشان خواب من از کثرت تعبيرها

رواچ ومدقاتيون معا صايردر نسراوافارهبنين .متدرا ينجن  ذ آنکا نظرفصر ميکنر   و فقم همط ان
رالواقا آورممی درکی تعييه   منقعيو  د ديوليت يبا بمل ر هنما  ياکیميترده  نوادر و مقنيد لايگت نامقصه  مدن

توضيح دو نکته است:
اول : تعيين و تشخيص جای وقوع شهر ديول (ديبل).

دوم : توضيح و تجزيۀ کلمۀ ديول (ديبأ) از روی قواعد لسانی و تاريخی.
جای وقوع ديبل:

لباغ ًتما جغام فيرا نگا و زغانخؤرماران از انميدقانمرب شهنيام ذ را اکرکر ونرده ازلد، بيی ا والقن
جغرافيون عربی آنچه در موضوع ما نحن فيه بدرد ما ميخورد قرار ذيل است:

جغ)۱( فيرا نگا ا زقار ابرعانبدم لقوابی ساعبيم  دال بهعبن دال بهخنبرداذدر کته ا لمساب  لاوا لممک  لاک
طب( ليع ک)۱۳۰٦دندر (حه نگـ)ه۲۵۰دود شتا شهگدهيو:ثدحارفدصافلسارسنره ا ازسد و دتارثت يبا ل

هش را روزه هست د از و يبت تلمصا مهب يعنران  جیئيکا  نهه سنر بدبحه آ مير دو صلافخسرفزد ا (صسه ٦۲ت
طبع ليدن).
مخف  نمی ناکدا يکهبرداذخنبه ر از عصالجی خليفر   معتمه   بدال عبه ساا ويرببحاصهکتسی ورمامد

ویخود.باتعالطا سنهبود سفد نکری و الرده ویعالطی مبنات  بیو حکقياثر متو ا وسی بنت باقرانوی ول
معتبر است و هم قديمترين سند عصر اسالميست که تاکنون دربارۀ ديبل بما رسيده است.

ا۲( حم) بديحين  بیجنبامشهر  بورا لبه ) متالذری فوه۲۷۹ی(کـمهنهؤرخ يامعتبت   يسر در فتت د يبح ل
مين  يسو :لشکد  ا راهمالسر از شيی و مکراز و قنران بزار و ئيامور و قنبيل   بلد يبه آ درندمل ينجد  کشتا  هیحایمال

لشک  پير ا و سلحاده  ذ و مسلمرياخه   ناهانر سيم و لشکد  يرا منعقومربیمالسان سبا فیآ وندمرود خند هدقا
کن ندو سيلوبد  منجيۀ   ) معبربروس)عق  مند ) سنگبد)بادار   کارینردکدا بتکنيه  بلنده  خيلد  معی و االیبروف
من آن شهتيرباره   پریچرسمخرا در هتی بزاد.مسلمود   ناا معبنيان  را وچرپابد آن دنردکرانيم و يبد را فتل کحرده
چه هارعزاران در را ختناسنکاسرب  کدا وی مننيه شکستادر   د را (بدهيه فتود ا لبلوح  ،طبدان ليع ،۴۳۷دن–
۴۳۸.(

بينياز ناا لبات بخالذری بووا ميگحضی  کرددد يبه بلکنر ا لشکهکودبیبار  يرپيان ا ابیمالساده سلحا  و ه
مهم  جنگات  ذر يعی کشتۀ  بینجدا وا وندشلصا درمد ينجا  دو ميتردهکرضفا  نيوا :کمکشته  میکذو دريور بحا ر
وشابدهمآ دريد در سنایيا و بقونچیلد جغول فيرا نگا مصاران در سنایيب د از يبد دو دورسرفل بنودبخ باران
راصدياب اول قبورت کنيول  .کملشکه  ا ازمالسر کشتی  هیبحای بریسرحاد يبل فلآ امرود هميکلذکد.نده  ن

) گويد:۴۴۲البالذری در جای ديگر فتوح (ص 
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جني"  بدد يبه ر سيل و کنهربد  مهار فرانآ ازمرود و آمديدپمهنيد" کنهکديی مهار عيران د يبن نبل و ود
قدری فاصله در بين داشتند.

د۳( يگ) از جغر فيرا نگا و معتبانخؤرماران   عرا لحسوابرب  علن مسعی  جهودی نگا بردعزرگا هکتسرب
کت مابا وهذلروج معب ا لجادن هوخررا بسود ه۳۳۲البعـ از سيد سير حاجهت نانشووی ازخت هنودش د
وکدنيد وبرده "ويوگامتتحاضا : دوهد قسر آب مهم ) سنران در شهد) شرکاا از عمره منصال  در بحوره هنر د
رم ايی و فاجنيزد ب صلا از راه روزه دو شهه د بر ي ا دور (سل امت" صهذلروج ج۳۷۸ب ا۱، تصني). يرح

مسع  خيلودی  کیمارآا زسد ویيت رهکاشرا مصره مهب گفتران  کها از نجه تاد يبا راه روزه دو وبل ونچیلود
سم را تعييت   نکن نمرده دا نيی کما صلافنيه شهقربیيودغابر،بهی صرچورتشونکامسعره  هميودی  ن

(ساکره) است که اکنون هم موجود است اين اشاره در تعين موقع ديبل بدرد ما ميخورد.
بع)۴( از ايد ابن سحو ا هيرابق بممحمن  فدسارمشهی  پورا صطخه  يکری از جهی نگا و جغردان فيرا نايسو ان

مع عروفبسرب ) بهنـ)ه۳۴۰ال  آ درمد وی کتده مساب لاا لممک  لاخککودمعه بولکتر صابقوراالليا ا وبم
ايز حمد بدسهن بلخل  ا درسی دبت يبارۀ ملنیيسو ا" شعنيد: بغر مهرب برانبحر وا اقر وسع تجت تگار هناه د
کشهکتسا و ميت در و آنخوه خيلت  کیا وسم مقیلت سامگوداا (صسران مس۱۷۵ت" لاا لممک  لا،طبک ع

).۱۹۲۷ليدن، 
سخنياز ا صطخن  سمری و دقت يبوع کلغهبرمهی برانشانيد تعييز   منگیو تصردد يرميکنح   کدبهبحر ر

واقع يعنی شهر ساحلی بحر هند بود.
اصطخری دو اشاره ديگر هم به موقع ديبل دارد اوال در شرح منحاتری گويد:

مهیبرغرب وا اقران وسع کست نيکا  د از يبه بلمنصه  رو درنوره ينجد  بامهر عبران کننور  ص) نياث)۱۷۵د در اً
مهودخرحش گرانيوا دريد: ازين پشا کتهوبیآ آکدير از نجه باخرآ از نهی جيحا  بونآ امر بعد.نده ازان د

بملت   بمسان  لدواو منصرور  گورهو دقرشهبذرد يبی در بحل ا فتر ص) از۱۸۰د اي) دو نيارهشن قزاول بخول بوی
ثابت و روشن ميشود.

در۵( عي) همين  و قتيکن   ا صطخه  بسيری  حامتپیخردايکنفت   ترجابغر ا نيلقوحنبدادی بسز ه۳۳۱الـ
جههب نگا بردیمرا.کدکته وی بناب صاماالرض نقضايورة  ههئيکا  ا تيرتلقوحنبه داده دربب دوم ليار بسدن ال

نش۱۹۳۸ شروی "يوگد يميربد:  د) راسن مصت)ست نهب مهر برانسرحابحل شهر هرساکتد يبه آن از جملل  ه
است". اين (يمين) نيز سمت غرب مهران را افاده ميکند.

بع ص) در آن از در۳۲۸د نهرحش) مهر همران عبان ا صطخارت  را عينری  ًماآورد دقرشهبهکی يبی در ل
بحر افتد. 
نقشاز  ا سنرایبهکلقوحنبه هدتـتير داده نيب دو نسخز  مهجوا يکتسود در طبی دوم اصع االرض نبورة

(قوح مقل باص د۳۱۷ل و يگ) نقلر  ا اکتسی ليه از نسخکيت  نهقاا اوقوحنبص کتل خبناشۀهااود ـهی
 هـ ترتيب داده است. اين دو نقشه باهم اختالفات جزوی دارند.۳۴۳گرفته بود و ابن حوقل آنرا در 

به صراز اقورت صطخول  ا و نيلقوحنبری وا دکودشیمحضز يبه بلکنر در بسمود،بورشایيار  غتبری
مصب مهران در بحر هند.

معلانفلؤم)٦(  حوملعدودا لاکما کتنيه بابسرا ه۳۷۲النـشوچنيت  گنيود" يبد: شهل يسر از سنت بدر
درک ايران عظای ا يسم و يگاجت باهگازرص) طب۷۴ان" تهع از۱۹۳۲ران واهولقنيع) اضم دکتسع يبه بلر

کنار بحر اعظم بود.
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شم)۷( ا محمنيدلس  بدا حمن بشد مقاری سدجغی فيرا نگا معار فراال لياقة را بعم از سيد حاممت لاک
بسیمالسا ه۳۷۵النـشووی ميرزست. سنن را بچشد  خمد ويود کتاصخاببکيده را اشهباب والحرح

سن تخصيد   ا داده حيکرشت،سص  آن جهه نگا د قيرد را دبعجق يبه نلشتو خيله  مغتنی   در و ريم شتن بمه معلا  موات
رابوخ ميی هدوی "ديوگد يبد: شهل بحر ا آنسری دورادور و ايرقدصت سکنهکتسه  ا آن کثۀ ًکفرا ا آبنار و د
بح برد شهایهوارير برماالشیتمود مامآن نناگازربردم ز سنانشانبد و ابرعدی آسی در نجت. مها برانبحه ر
رم ويی درکزد صيحوه  وا آن اقة آبسع بحت. در داهازاربر آن ميشلخای  ص) ا۴۷۹ود" حس، ا لتقن  سيا ،طبم ع

 ع).۱۹۰٦دوم ليدن، 
تصنيا يرا لبشح  بخاری بورو دکازدسیمنشی يبه بلکنر بحار شربورآب و بحود گرهادر آنهازاربی ای

ميشلخدا  و آنهواريدبد شهای برميخر  و اهیهوکورد در آنطم رنابراف وائاسدازۀ آوازی علهبهکودبعقی ی
(صيحة) تعبير شده.

در۸( مسعونناق)  ا ربودی يحو ا لبيان  نرودر (حی نيـ)ه۴۰۰دود ذ دکز از يبری هسل و بيت نرودر رحشی
اب قليالد  ثمناطید يبول ) را ل)صل يعنب،  جدر۹۲یو قيقد۳۰ه  غهبراز بحلحاسی محير  و آعط ازنرض طخرا
ستا ) ی)کوا يعند،  جدر۲۴ید ده و قيقه  شمه لادر ميرزسی سنن تعييد   ميکنن   عدبالوهيرا لبين  نرودر هميی  ن
شهالدبدولج را بنری لامهونرامی.آورد بگفتهکی   وی منهۀ  ) بنه گدرکاهچوا مصربتسک) نهب مهر در ران
بح و (طر آن يعنه)کد،صول  جدر۹۴یو قيقد۲۵ه  و (عه آن م)کرض يعند،  ) وجدر۲۴ی چهه د قيقل  ا ت)سه
اناق۲ج۵۵۲(ص لمسعون   طبودی حيع بدرآد دريربالوهع)۱۹۵۵نکاد هيمن  سلسلن   ا لبيه  نروطیو رضعول

بالد ديگر سند از قبيل ارزماييل قنلی (در طبع قبيلی) و نيرون و بمهنوا (منصوره) را نيز تعيين کرده.
آمهک در اخا مبحنير  در حصث نتۀ ياا مقنيج لانقشه  بهآن تيرترای کبروی از و معلرده  موا لبيات  نروی

نت يامثبج  ر وضايت هنی سدبیسدختهيوا .آرود بيونچم ناا لبيات  نرومبنی  بیا مثبتولصر   علمۀ  ر و یضايی
بنتسا بادر سلسلنيران   خيله  کیآ ومار مفيد  خدهوابدو درلود. نظی بريادا درقايهکتشد معجوت  ا لبلم  دان

 دقيقه شمرده است.۳۰ درجه ۲۴ دقيقه و عرض آنرا ۲۰ درجه ۹۲طول ديبل را 
بع)۹( از بيد نروذ دکی از يبری در کتل اال نساب ا سعيوباب  عبد لکدا يرسمعم  نامتی فوه۵٦۲ینيـ ميز کروده

بن بوخۀمفيود  ا سمعت.سد  ناگیيوا يبلدلد:  : بفتی  دال مهملح   و سکه يونکادو نقطه  ز ويۀ دارد کيابمضر
نقط  دار نسبته   ا دبتسی يبه کلشهه يسر از حلاسالدبت بحی هنر نديزدبکسنه آ و بهد غاینزاز لتومه در) ان

لغلصا نزمهمنليو و وهولان؟) سنور کشمهيد    د در يبر فلهراآ ينم در و ينجد  بابحه کبير  ر (ورقنزير ب۲۳٦د
 م) ازين ذکر مختصر سمعانی نيز وقوع ديبل بر ساحل بحر هند ثابت است.۱۹۱۲کتاب االنساب، طبع ليدن 

ا۱۰( عبوب) دال محمه  بدعبن دال معه بروفشهيرادر يسف در اهزنی لمشتة   فاقا ختی اال بسهکاقفراق ال
 هـ نگاشته شده برخی معلومات دقيقی را دربارۀ ديبل ميدهد که ذيال ترجمه ميشود:۵۴۹

کث"ا برسنالد در اباسزجد قليع  ا دوم دکت.سم يبه هلآ از نسم در حصنيت بحه جريزايسر کتجهيزثرهاره
جبو کسيال  و وايوعر آلر از ور نجملدرد   ا درسه و ديزجت يبۀ شهل کسکهر   ) کشکهار   وا اقار) آسع ... اغت نياز
ميرزس بحن فرا رسارس د و جنت د آن يبوب شهل پرینفر ا زکتسوس ميه آن خشن و ايابک درسر تخت.
ههوکداردن و نشيا  هباز آن نبای تاتهات و بنی هاشهای ا کثر از وگر اچل تجرایبردممتسوب آن در ارت
کنناس  از هند. و چيد و عمن کشتان  هیآ ايا و متعد  چينه  و عطی هرهنای مدیآور بيد.نی د يبن و نهعقومل ر
مه ا عظران شمميش بطل غرففربصلا ا (اسه "... قتبت  ساناتهزا لمشتة   ص طب۲۹–۲۸اق علع گی۱۹۵۴روه(
بينياز د قيان ادر يسق نيی فزصواو سمل و دقت يبوع را بخل بوتعيی  کنمردهتینيوا کمدر قسمه  نتت ياا نيج
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مقاله شرح داده خواهد شد.
در۱۱( االصرام) ملخهکالعطد  معجص  ا لبلم  يدانقاحموت يسو ) ليأتت صفف ا عبنيدلی لحدا متق فوی
در۷۴۹ دب) يبارۀ گليو:شهد مشهر  يسور بتسرحابحل ا لهنر  آ و بهد لهای و ملتور  بانآ نجه آ دريا و بحد شرور

 ق تهران).۱۳۱۰ طبع ۱۷۴افتد (ص 
کنا بعون از نقد ا جغوالقل فيرا نگا و همانخؤرماران آ تحرانۀ تحليت   قلو داده نترار يامهمج  آن از را ه

اخذ ميکنيم تا موقع شهر قديم ديبل تعيين گردد:
ازلا : تمف ا بقاسوالقام بهمرآ دکديی يبه در مصربغل مهب وا بقايودبعقران ا دبلقوحنبول تسر

راست آن.
از : همب روا شتذگاتيه پهيدمدآ دکديی يبه بلکنر بحار شروا درپعقور ينجود  باياتمد را آراء آن نفام ی

کني  کمد يبه از دور را بحلحاسل در تتر يهجاد يگای قرا داده مخصد.نرار  صوًقاا لفضوابول  ا) ئيل ا کبن ص ری
ام)۵۵٦ دکت.سردود رايه تتول شمه در ليکاحرده  بهتصه يربحشهزرگ يردر عجار ياا لهنب  کدحه) ـ)ه۳۰۰دود

باشد تهتهه در آن زمان هم موجود و شهر عالحده ای بود.
: بعج فدصلا د يبه در را مصیبرغل مهب بعبران  مختلارات   تعيف  کنا انرده دوبرداذخنبد: وسرفه خ

مسع  ادر و روزه دو يسودی شیميش گفتل  .کههمه ا ايه بهوالقن قميبتر  ا زسر ميششرايت علبرهمی دو ان
اسرف روزبهکتسخ ميکیطدو  نردو الد صلافنيی ا را لبيه  نرو) يعنخسرف)۱۲ی  مي۳٦ی علبرگفتی  و مصه ب

) دقيقه شرقی ديبل قرار داده است که در نقشۀ ابن حوقل نيز تخميناً چنين است.۳۰مهران را در لوهرانی بفاصله (
در روی وطاتجاز اعول لبيرض  نرومیقواد يبع للهونراو نبی و قنبلرون   بیضوحاتعيت  شنکدهروی از ه

آن ميتوان بعد مسافت ديبل و لوهرانی را نيز تخمين کرد.
تفصينيدب   : بقل ا ربول ستن ا و اعه لنفيسالق    ) طبه ليع ص۱۸۹۱دن ميهسخسرفره)۲۲م و ميرهل ۴ل

وه زرع زرعهزار مسر نگشا۲۴اوی  بتقوديکرار دو کته ار نلور ا) نسد ئيکلا   پيو يدا دريديوگالم)سای هجک
جغرضع فرابیناا لبيدازه  نرومي۵۸ی و بقل مسعول  در امودی مي۵٦بهذلروج شمل شردهو اخیلده لبيود  نروی
شم۲۹رضعدر لايیدر راجک تخميتف۳٦۳–۱۱۵ه   کن.کردهبحسه  کناب نوگ٦۰۵،۳٦۴ی.چرددمونقواع
يبد و دريینراهولل دفونچدشابتف۳٦۵۰۰۰دازهنابهجک يبرق بللاهونرااز اطی لبيرف  نروقيقد۳۰ی  تعيه  ن
صلافسپدهيردگ ا دويۀ شهن را نصر يکف جدريعنه  ف۱۸۲۵۰۰یتخميت   ميکنين    کمت۳۴همي۳۵ا ا نگليسل    ی

کنونی شود:
 ميل.۳۵ تا ۳۴ فت که يکميل انگليسی است = ۵۲۸۰/ ۲ -۳٦۵۰۰۰

: يکد از نتی يامهج شما لبيرح  نروا ينسی  کتوی رانراهوله بنی کدرچکو بیمصر مهب در بحران خرنواده
از آمديدپنيو کنربینراهولهکديی بحار وا وقر مصع قبيدمهم هرانآ در نجم با.چودلونهونرااز طخی
ستا جدر۲۴واو قيقد۴۰ه  شمه وا قاالبعبنود بانتيجران   بهياگدفرکتآن در عصه آب بحر ترهميا  در شمهجن اال
داجو آحتشود نکال ا کنه آب بحون بکلر  ر دور فتی در از و شم۲۴هجه لانيی جنز بوتیا بيايوگت.سر سنحوال

بح و آن وقر و کنعضت نوآن تخمينی    ًيادر تفهجک ماوتجوا آبسود و بحت برناتخميندازۀ    ت٦۰یمي۷۰ا ل
جنوباً پس رفته و بهمين اندازه زمين خشک نمک زار بوجود آمده است.

:ه بتصونچـ  يرا لبيح  نروآ در مصتقونی مهب لرانهونرابیپودمسبايابقد متفول  عليق  جغه فيرا مونقوع
يبد در را آنغل بفرب صلا ت۳۴ۀمي۳۵ا معيل  کنين  .کمدر بيه مصن کنب نومهی برانسرحابحل برشابديادر د
بي خشکهن   بينای  مجی متعاری  مهدد د آکودشدهيران آثه شهدامکینادابار قريمد میجوا انايتسود حتمه  ال

٤



مي کرودمحه و مهوعقل ز شنهريران  سایحاپنهل  شانبدهشاو ايد ينکا  بکله  ز مجريی کناری نومهی آ ازمران و ده
بين رفته باشد.

ا : ايروابهچرگو ابت ثين و خلفخيارتر  ز درئهلزلا د۲۸۰ی و داده يبروی را تخل يرکببردهو الود نيی
شه بريروامنهت  ساجدر طبقراج  ناتصاتریحاه٦۰۰دودهـممجوبودو حتود بعی از چنگيروجخد   چزون
سلط  جانا مشوارزخنيدلالل از مياباه و وپان پشروان گاوريختر  بهسنه آ يکمدتمد.مد  در سياه ستو ا ردکتماقان

آنپ از حکس موآ نجت را سيهپا فخد لرايدسنسپاالر و دناجهبرده ديب و يلرمول نهضه  نمت و چنيسود   در) ر
خنيسلصا   (حکمر  د ازويران يخترگول  در کشته  بیيدرر سلطتفا  جانا مشوارزخنيدلالل د راياه تسدبول

آ در و نجآورده مسجا  جدمعا در را بتخعضومی  نابنه نما ص : (رک جهخيارت،۲ج۹۴ود نکشا  عطای ملا ک
جوينی).
جه نکشا  ) در شتون)٦۵۸ای شهو سلطودنبده  جانا مشوارزخنيدلالل د در درياه اه٦۲۰ول بنتسـ باران

گفدياب کتدر دهـه٦۲۰ه شهوليم آ دربادانبری و هميود  سنن جها آنيدلالل در مسجن  بدگزررا بجی ای
بتخ  ناسهباا نرکذلق ب نها باده.چودا ويون سيلن  سهآ ديرخراغ يبن در ايارتل بنتسخ باا آگرآن يارثر چن  ن
مسج  ارا در خشیضدی بيک مصن مهب برانکنر بحار پير شداممکود  ا آنسن از وجت دقای يبوع را قيل اس
کرد.

ا : دمز لتروز مهای در جنران کوبچرابیناسدازهميی آ وشازغل صلافاتده تقه يبر ًمي۱۵ا جنل بوادا هماً
در صلافنيدارد مي۱۵ه بلياآ دثد يبار را جستجل   کوا بکلرگرد  ز مجريی جرایيدمهد نيران مابدهشاممکد  ن

بکشتسا  آن اططخونچدشليانف لبلول  جدر۹۲دو قيقد۳۰ه  معينه   ا لبيه  نروبیهمير  د لتن وارد آما بنديی ا
بران سراغ شهر مفقود ديبل را در همين جا بايد جست.

يکرارق مسعه  مصودی مهب را تعييرهکاشران   کنو اکاشرده کنره نيون مزجوا آسود از و نجت بافهصلا ه
ميدوازده د يبل وا نتيجديابازبودبعقل   گهفرکتهمه خانجدر۹۲طو قيقد۳۰ه  ا لبيه  نروا وسی ممکیلت  ن

درکتسا عصه مسعر  ا و لبيودی  نرومصی مهب د نهاهران متعای  دا شتددی کها يه لب  نرويیمصک آ درنب را
گفتینراهول  و مسعه  مصودی د يگب آ درنر تعييرهکاشرا   کنا اسرده معينلصوافامت   از درنراهوله ۳۵دودحی

 ميل باشد باهم مطابقت دارد.۲۰ميل و از شاکره در حدود دو روزه راه يعنی تقريباً 
: کسح نيکا  مهقوشهع قريدد يبم را تحقيل   ميکننق    بديانقشد  قهيدا لبيم  نرورا ابی اعا و رانبالدبوالطراض

نقش  جهيدبدد تطبيتقا   نمق ينا چدا وبارکنيون فنلياسا د قيی ممکق  ا وسن امهبديابت وفلهدد نقشن  ه
جغابهکرهامرادرانب فراقیيدو آيدجم شند باشنا صدگيورت بنرد بابرآنمرایکنبضه عامتجزتااز علی م

ندارم اکنون ممکن نشد شايد مقامات باستانشناسی باين موضوع دقيق توجهی فرمايند.

٥


