
  
  
  
  
  

  ُدماُدم، َدماَدم: دو واژه
  

 :آن حِفت بهی و ديگر ،دال مِّض بهی کي ؛امي هداشت »دمادم« یِ هدو واژه با نگار ،هنکدر پارسیِ 
  .دمادم ،دمادم

ه کمنايد  میظاهراً چنان  .فراموش شده کلّی به ،گويا ،بعد بههفتم  یِ هسد از حدود ،خنست یِ هواژ
 ،و از آن پس ؛گرفته خود بهرا  »دمادم«یِ و معنا ،خود بگشتهیِ اصلیِ از معنا »دمادم« یِ هخنست واژ

  .سپرده استی فراموش راه »دمادم«
  

  ؟چگونه بوده استی اين معان ،و اما
  ...،ديگرکي متعاقبِ ،همیِ از پ ،هم به دنبالِ ی،در پی پ :دمادم

  ر ز شهرکدمادم برون رفت لش
  ر  وزان شهر نايافته هيچ

  )نامه لغت( )۱/۵۶ .ژول مول .شاهنامه(
  ه او راکبينديش تا چيست مردم 

  دادگستر خويش خواند ايزدیِ سو
  ه چونني دمادمکزو ی چه خواهد مه

  !بر پيمربی پيمرب فرستد مه
  )نامه لغت( )۱۴۵ یِ هقصيد .خسرو ناصرِ(

  ربيات فارغک یِ هپايی ا
م از ننگف و توهتصر  

  ضا پياپيترا ق مِکحی ا
  ترا قَدر دمادم امرِی و

  )نامه لغت( )۳۳ .یرضو مدرسِ .یانور(
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ه در کآمده ی از انوری بيت کت ]»...،دم به دم ی،پياپ«یِ معن به[ »دمادم« در شواهد ،نامه لغتدر 
اما  ؛ردکآن را معلوم  یِ هقافي تکتوان حر یمن رو اينو از  ؛شود یاو ديده من ديوان از دو چاپِ يک هيچ

  :باشد »دمادم«ه کرسد  می نظر به
  پياپي ندنکیِ ريش از پ
  دمادمیِ سيل سر از درِ

 :از مجله( .م خواند و دانستض بهتوان  میرا  »دمادم« ،مهني خبش نيز ديگر از شواهدی در برخ
ل بيتی؛از فردوس ،او خ ،دوم بيتی؛از فر یاز سعد ،هفتم بيت(. ک ،رزي مهچنني در بيتیِ معن ه به شاهد

  :آمده »هر دم«
  وجود کملاش  مغ سلطان رِکسعديا لش

  آيد ی میکه دمادم يزکهم بگريد 
  .بنگريد نامه لغتو  نامک واژهبه  ،»دمادم« بيشترِ شواهدیِ برا

  

  ...،لربيز ،پر ،لب به لب ،لبالب. ۱ :دمادم
 ،لبالب«یِ و سپس معن ،آمده »...،دم به دم ی،در پی پ«یِ خنست معن ،اين واژهیِ برا ،نامه لغتدر 

هر یِ برا اگرچه(باشد ی تارخي تقدمِ در اولويت »...،لبالب«یِ رسد معن می نظر به که درحالی ؛»...،لب به لب
  !).هن ارائه شدهک از شعرِی شواهد ی،دو معن

  ):نيز آمده نامه لغتاز اين شواهد در ی برخ( .»...،لبالب«یِ معنیِ برای شواهد ،و اما
  او مهچو ستاره فکاندر ی م وان جامِ

  دگر داده دمادم جامِ ی،کناخورده ي
  )۱۶۹ ،ديوان بی شاعران ی؛چغان فضلِ امري طاهرِ(

د در دلِ ،زدگانيم ما یموما غم ب  
  دمادم بود رطلِ ،ما بامداد یِ هچار

  )۱۷۷ .یمنوچهر(
 انس قدحِ در جملسِ ،وجود و عدم شده ز بندآزاد  ،تو به هم با مهرِی هرگز بينما نفس«

  »بر دست اده دمادمی شاد
  )۹۵ .هرات پريِ سخنان .یعبداهللا انصار(
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  ».بر دست اده دمادمی شاد انس قدحِ در جملسِ ؛دم کبا دوست برآسامي ي«
  )۱۱۲ .مهان(

  مسلّم ی،ن دل از هستکمسلّم 
  دمادم ،ش قدح اينجاکدمادم 

  )۹۳۶ص  ی،مدرس رضو چ ،ديوان .یسناي(
با توجه به  ؛دال خواند حِفت بهدوم را هم بايد  مصرعِ آغازِ »دمادم« ،»مسلّم« یِ هقرين به اگرچه(

م« ،زير بيتمادتوان خواند مینيز  »د:  
  و جام و خنجري بر هم زنيمی م

م نبيدمادم زنيم دمادد  
  )نامه لغت .یفردوس(

  .)آمده ]...ی،پياپ[=  »دمادم« به شاهد یفردوس اين بيت ،نامه لغتدر 
  م گرددکه اندوه ز دل کوقت است 

  طرب و عيش دمادم گردد جامِ
  )۵۲۹ یِ همشار .نزهة االس .یشروان خليلِ مجالِ(

  !)»دمادم«یِ برا »رپ«یِ و معن ،»مک«توجه شود به (
حانکی آثار مصحکي هيچ ،نقل شد جا آنشاهد از  ه اين ابيات واژگان در حاشيه يا فهرست، 

یِ معن بهه ک[را  »دمادم«مهه  -یقو به احتمالِ- هکو اين نشان از آن دارد  ؛اند هاين واژه نشد رِکمتذ
  !اند هگرفت »...،دم به دم ی،در پی پ« :یيعن ،آن معروفیِ معن به ]بوده »...،پر ،لبالب«

م«توان  میحافظ نيز  در اين بيتمادرسد  یمن نظر به اگرچه(دانست  »...،پر ،لبالب«یِ معن بهرا  »د
  !):برده باشد کار بهحافظ به اين معنا  ه خودک

  طريق ه در سريِکدمادم ده  ساقيا جامِ
  ه عاشق وش نيامد در نفاق افتاده بودکهر 

  ...،دم به دم ی،در پی پ ی،پياپ. ۲ :دمادم
  پياپي را مهه جامِ ات انرو
  دمادم را مهه فتحِ ات اهسپ

  )۳۷۷ .یسناي(
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م زندمخويش بر ه معشوقه چو زلف  
  ه به جان زند دمادم زندمکی زمخ

  )۱۰۷۳ش  .نزهة االس .؟(
  م گذشته استکی ز عمر دم ام هگري بی

  دمادم گذشته است کعمرم مهه به اش
)۳۰۵ .یسام یِ هحتف .یهرو مري شريف(  

  سوزيسرا و رختی ساز يرانو غري از خانه به
  دمادم را کليم آخر چه حاصل آتشني اشک

)۲۲۴ .ليمک ديوان(  
  

توان گفت اين است  میآنچه  .منحصر به مهني چند مورد نيست ی،اين معن ه شواهدک ست بديهی
بعضاً  ،آمده نامه لغته در کی فقرات .معدود دارد شواهد ،هنک در متون ،»...ی،پياپ«یِ معن به »دمادم«ه ک

م«موارد ی در برخ )ه پيشتر گفته شدک طور نمها(ن است کو مم است کش موردمادباشد »د.  
اين « :نويسد میو در پايان  ،ر منودهکرا ذ »...،لبالب«یِ تنها معن ،نامک واژهدر  ،نوشني عبداحلسنيِ

در  »...،لبالب«یِ معن به »دمادم«ه کاين سخن  .».ولف نيامده و فهرست ها واژه به اين معنا در فرهنگ
در آن بازتاب ی ه اين معنک ست یخنستني فرهنگ نامه لغتظاهراً  .امالً درست استک ،نيامده ها فرهنگ

 پيش از انتشارِ ،نوشني ياد زنده یِ هارزند ارِکگويا  ،و .مؤلّف است و آن نيز مستند به يادداشت ؛يافته
  .اجنام يافته بوده است نامه لغت

در  ی،ه اين واژه با اين معنک استبدان معن ،نامک واژهدر  ،»...ی،پياپ« یِمعن به »دمادم« رِکذ عدمِ
  :شود میديده ی از فردوسی بيت ،شواهد در سرِ ی،اين معنیِ برا ،نامه لغتدر  .شاهنامه نيامده است

  دگرکي پسِدمادم به ده شب 
  نگری اين شگفت ،خواب ديدی مه

 )دال خوانده شده حِفت بهه ک(اين بيت را  »دمادم« ،گفته شد -»دمادم« ذيلِ- ه پيشترک طور نمها
  :دال خواند مِّض به ]بايد :هکيا بل[توان  می

  دگرکي دمادم به ده شب پسِ
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خود یِ هن و اصلکیِ معن به »دمادم«ه کرد کم کح صراحت بهتوان  یه در آن منکچند مورد  کو اين

 از ابياتی در برخ ،اگرچه( ]....ی،پياپ[= آن   مستحدثمتأخر و احتماالًیِ معن بهيا  ،آمده ]...،لبالب[= 
  !):پيشني نيز اين ترديد وجود دارد منقولِ

  بیم ياکعمر حم ه اساسِکی خواه
  بیخرم يا دلِی چند به گيت کي

تو فارغ منشنيی دمی م از خوردن  
م يا تا لذّتمادبیعمر را د  

  )۱۱۹ش  .ريسنت سنک ؛۲۲۰ش  .برتلس .؟خيام(
  بِهی نکم که کچندان  ،دولت حالِ ريرِتق

  ١رمارم  وآن آفت ،دمادم یِ هزان فتن
  )رمارم: ذيلِ. فرهنگ وفايی. انوری(

  یِ غم چه دهد مرا زمانه، به کف از انه
  به بساط بزمِ گيتی، قدحِ ستم دمادم

  )۲۳۷.ديوان. نظامی(
  يک دم ز زمانه گر مسلّم يابی

  يا نيم دمی باده دمادم يابی
  مگذار که ضايع شود آن دم، زار

  زيرا که چنان دمی دگر کم يابی
  )۲۴۰ش . نزهة. صدرِ خجندی(

  

  
در . يک از اين دو واژه نيامده و فرهنگ جهانگريی، هيچ) صادقی/چ جمتبايی(در لغت فرس 

نيز در اين . »پياپی و متعاقب«معنیِ  آمده؛ به» دمادم«، تنها )تن هوی جو(الفرس و فرهنگ وفايی  صحاح
، ...پيوسته و پياپی و متعاقب«: ، و)صحاح...] (پياپی،[= » دمادم«: معنیِ ذکر شده، به» رمارم«دو فرهنگ، 

  ).وفايی(» معنیِ دمادم به
معنی  دوم به... معنی مقابل و برابر باشد اول به«: چنني آمده» رمارم«و اما، در جهانگريی، ذيلِ 

  ».گوناگون بود
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 ناصرِ ابيات جهانگريی مهان است که در صحاح و وفايی آمده؛ با اين تفاوت که بيت شاهد
دو بيت مذکور . منايد و اين پذيرفتنی می. خسرو برایِ معنیِ اول و بيت انوری برایِ معنیِ دوم آورده شده

  :چنني است
  بسيار مگوی هر چه يابی

  با خار مدار گل رمارم
  )ناصر(

  دان که کم کنی بِهرِ ظل دولت، چنتقري
  ٢یِ دمادم، زآن آفت رمارم  زان فتنه

  )انوری(
 
  

  .کشد درازا می یِ شواهد بيشتر، حبث را به ارائه
ام،  طورِ ضمنی ابراز کرده دادن به اين خبش از يادداشت، نظرِ خويش را که به برایِ پايان

  :کنم صراحت چنني خالصه می به
معنیِ  ، به»دمادم«؛ و »...پياپی، پی در پی، به دنبالِ هم،«معنیِ  هامي، ب داشته» دمادم«در آغاز، 

در خطّی که برایِ -ها  هایِ نگارشی در ثبت مصوت دليلِ کمبود نشانه شايد به(سپس . »...لبالب، پر،«
يافنتِ فارسیِ دری، از خراسان بزرگ به ديگر  ، و نيز گسترش-کار گرفته شده نگارشِ فارسیِ نو به

، »دمادم«آميزی رخ داده؛ به اين صورت که  هم اندک، ميان اين دو واژه در اندک) هایِ ايرانی رزمنيس
جا و  ، به- حتی از شاعران بزرگ-را برخی » دمادم«انگاشته و پنداشته شده، و در نتيجه، » دمادم«
جا  آن-هایِ پيشينيان را هم »دمادم«، -ابندهای تشديدي گونه به- اند؛ و احتماالً،  کار برده به» دمادم«معنیِ  به

 م« - در کار نبوده» قافيه«که حمافظمادبا اين دگرگونیِ معنايی و تلفّظی، ! اند خوانده» د م«و مهراهمادد «
را وااده و از  -»...لبالب، پر،«يعنی - خود گرفته بوده، معنیِ اصلی و دقيقِ خود  را به» دمادم«که معنیِ 

  .ت داده استدس
گزينی و مسخ و نسخ، توضيحات بيشتر و  آميزی و جای هم در خبشِ بعد، پريامون اين در

» ...لب، به پر، لب«معنیِ  به» دمادم«در فرهنگ معني نيز، : پيش از آن بيفزامي که. تری خواهيم داشت روشن
از وجه مکانی » دمادم«زمانی، و برای  از وجه» دمادم«، برایِ »پشت سرِ هم«از قلم افتاده؛ و معنیِ 

  .)دمادم و دمادم: نامه، ذيلِ لغت: رک. (ست و اين خود، برگرفته از نظر و برداشت دهخدا. دانسته شده



 ۷  دمادم، دمادم: دو واژه

  
  :وجه اشتقاق

  .دم+ وند   الف ميان+ دم : دمادم، مرکب است از. ۱
  )نامه لغت: رک. (است» ...نباله، پشت، پی،دنبال و عقبِ چيزی، د«معنیِ  جا، به ، در اين»دم«و 
  .سو موردی ذکر نشده یِ ششم به اين نامه، از اواخرِ سده در شواهد اين معنی، در لغت -
  .اين معنی، از فرهنگ معني فوت شده است -
معنیِ  به» دم«و . دم+ وند  الف ميان+ دم : ، مرکب است از»...پياپی،«معنیِ  دمادم، به. ۲

  .است؛ و اين نياز به توضيح ندارد» ...ظه، آن،حل«
در اين » دم«و . دم+ وند  الف ميان+ دم : ، مرکب است از»...لبالب،«معنیِ  دمادم، به. ۳

  :واژه، معنايی دارد که قدری ناشناخته مانده است
رند دم آب که بازخو. )لغت اسدی(وهنگ . يک دم آب. )ناظم االطباء(یِ آب و جز آن  جرعه«

جرعه و اندکی از . )یِ خنجوانی یِ خطّیِ کتاخبانه لغت فرس اسدی، نسخه(مهنگ . يک دم آب). لغت اسدی(
  ]نامه لغت[» )يادداشت مؤلف(آن اندازه که به يک نفس بتوان نوشيد . يک آشام. غرت. قورت. )غياث(آب 

  :نامه چند مورد از شواهد لغت
  لبی نان خشک و دمی آب سرد

  د قوت آزادمردمهني بس بو
  )فردوسی(

  لفت خبورد و کرم، درد گرفتم شکم
  ٣سر بکشيدم دو دم، مست شدم ناگهان 

  )لبيبی(
  يک نان به دو روز اگر شود حاصلِ مرد

  ای دمی آبی سرد وز کوزه شکسته
  )منسوب به خيام(

  به خدمت ميان بست و بازو گشاد
  سگ ناتوان را دمی آب داد

  )بوستان(



 ۸  دمادم، دمادم: دو واژه

  

  :گرو چند شاهد دي
  دمی آبِ سرد از پیِ بد سگال
  بِه از عمرِ هفتاد و هشتاد سال

  )امثال و حکم. فردوسی(
  ادبی مهی توانی کرد تا بی

  ٤خون علما به دم بياشامی 
  )۱۸ق . ناصرِ خسرو(

  از باده شود تکبر از سرها کم
  وز باده شود گشاده بند حمکم

  ابليس اگر ز باده خوردی يک دم
  ه پيشِ آدمکردی دو هزار سجد

  )۲۴ش . برتلس[!]. خيام (
  به يک دم زهد سی ساله به يک دم باده بفروشم

  اگر در باده اندازد رخت عکسِ جتلّی را
  )۲. ديوان. عطّار(

  یِ باد دستی آغاز اد گل پيشه
  بلبل ره گل پرستی آغاز اد

  از ساغرِ گل، بلبلِ بد مست دمي
  ناخورده هنوز، مستی آغاز اد

  )۵۸۶ش . زهةن. ؟(
  باقی دو سه دم که هست ساقي

  در ده مدد حيات باقي
  )۵۵. یِ ميخانه تذکره. عراقی(

  
  

به اين برداشت  - »...لبالب،«معنیِ  ، به»دمادم«و نيز ابيات شاهد -از تأمل در ابياتی که گذشت، 
مقداری از آشاميدنی که «فاً نيز در نظر است؛ و نه صر» ظرف«، »دم«ام که در معنیِ مذکور برایِ  رسيده



 ۹  دمادم، دمادم: دو واژه

، مقصود پياله يا جامی »دمی شراب: يک دم، يا«: اند گفته احتماالً وقتی می. »بتوان به يک نفس واخورد
و چون پياله يا جامِ پر و لبالب در . لب نبوده باشد؛ قدری شراب در آن باشد به شراب بوده که پر و لب

  .جامِ دمادم، رطلِ دمادم، قدحِ دمادم: شده نيز ذکر می -نوعِ ظرف نامِ: عبارتی يا به- نظر بوده، نامِ ظرف 
اندک،  رسد که خنست اين معنی مهجور گشته و دچارِ ناشناخت شده؛ و اين، اندک نظر می چنان به

سو اين  از يک: يا چنني بگوييم. گشته است -»لبالب«يعنی -» دمادم«باعث نسخِ معنیِ اصلی و کهنِ 
علّت نارسايی و کاستی در  به -که پيشتر گفتيم چنان- شده، و از سویِ ديگر  روک و فراموش میمعنی مت

هايی که در »دمادم«، )ها و نيز گسترشِ فارسیِ دری، از خراسان به ديگر سرزمني(دستگاه خطّ فارسی 
که معنیِ اصلیِ » دمادم«و  به کنار رفته،» دمادم«اندک  تلفّظ شده؛ و اندک» دمادم«موضعِ قافيه نبوده، 

  .جایِ آن نشسته است اده، به خود را وا می
آميزیِ  توان گمان برد که درهم هاست، می جا که خط ّلوی نيز فاقد نشانه برایِ مصوت از آن

ست که در زبان يا گويشِ  زمينه نبوده؛ و اين البته در صورتی در لوی نيز بی» دمادم«و » دمادم«
لویدر . (لوی، اين دو واژه بوده باشد یِ  نامه واژه. شود يک ديده منی هيچ فرهنگ کوچک زبان

توان به  یِ ناچيز و حمدود، منی ست که با اين مراجعه بديهی! را هم پاليدم، نبود یِ اردشري پاپکان کارنامه
کار رفته و  وجه کامالً درست به ، بهجا که مثالً در شاهنامه، هريک از اين دو واژه اما از آن.) چيزی رسيد

آميزی، به فارسیِ  ، وقوعِ اين درهم)نامک به استناد واژه-(نشانی نيست » ...پياپی،«با معنیِ » دمادم«از 
و صد البته، رسيدن به نتيجه و نظرِ ايی و کامالً مطمئن، مستلزمِ . گردد اصطالح نو حمدود و منحصر می به

  ٥.باشد ديدن منابعِ بيشتر میتر و  پژوهشِ دقيق
  

  
پر  جامی نه«برایِ » دم«: ، جمازی بوده باشد»دم«برایِ » ...حلظه، آن،«احتمالِ آن هست که معنیِ 

: نيز کاربرد يافته است» ای از زمان حلظه«رفته، و سپس توسع يافته و جمازاً برایِ  کار می به» از آشاميدنی
  !یِ زمان هکران ای از حبرِ بی پياله/دمی

در » مقداری از آشاميدنی که به يک نفس بتوان واخورد«نيز ممکن است که چنني نباشد و معنیِ 
نيز ممکن است » ...حلظه، آن،«که معنیِ  چنان هم. گرفته شده باشد -»نفس«معنیِ  به-» دم«اصل از 

  .مستقيماً از مهني معنی برآمده باشد
  .ست آميختگی و اام و چندمعنايی شود مهني درهم ها را موجب می آنچه اين حدس و گمان
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، شواهدی بيش از آنچه آمد، از -یِ آن و معانیِ دوگانه» دمادم«در خبشِ -برایِ اين يادداشت 
توان به  در نوشته بودم، اما حنيِ نگارش متوجه شدم که در برخی از ابيات و عبارات، منی متون کهن به

پيش از اين چند . کار رفته است يک از معانیِ خود به ، به کدام»دمادم«، و نيز »دم«قطع و يقني دانست که 
  :مورد نقل شد؛ اينک چند مورد ديگر

  دردی عشقش به يک دم مست کرد
  در خروش آمد که ای دل احلذر

  )۳۲۵. عطّار(
  خيز و به وقت گل دمی باده بده که عمر شد

  چند خوری غم جهان، شادی اجنمن نگر
  )۳۳۰. مهان(

  تا ابدش نام و نشان از دو جهان بريده شد
  هر که دمی جالب خورد از قدح جالل تو

  )۵۵۹. مهان(
  

درگذشته، چند مورد و » خواهی از خواننده پوزش«درازا کشيده و کار از  اکنون که حبث چنني به
  !شکنيم یِ ديگر را يادآور شده و جملس را بر می نکته

ضمِّ دال مشکول  را به» دمادم«اهللا صفا، در بيت زير، از عبدالواسعِ جبلی،  ياد استاد ذبيح زنده. ۱
  )٦.اين احتمال نيز هست که اعمالِ شکل از اصلِ نسخه يا نسخِ ديوان باشد. (منوده

  های دمادم مستم مکن امشب به قدح
  زيرا که من از خوشی آواز تو مستم

  )۵۶۱. عديوان عبدالواس(
  .در کار است - »...لبالب، پر،«معنیِ  به-» دمادم«جا،  گُمان نگارنده، در اين به
هایِ باران، به هنگامِ  با توجه به شکلِ قطره. (»دمادم«ست برایِ  بيت زير نيز شاهد مطمئنی. ۲

  !)فرودآمدن؛ که هر قطره دمی در باال دارد
  و غمبال و حمنت و اندوه و رنج و حمنت 

  های مطر ند به من بر چو قطرها دمادم
  )۱۵۷. ديوان. مسعود سعد(
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یِ ديگری از  يا واژه» زمحت«اولی احتماالً » حمنت«کند،  اگرچه در حبث حاضر فرقی منی(
  .)گونه بوده اين

. هـ ۴۷۸یِ مورّخِ  بر اساسِ نسخه(حِ دکتر جالل متينی الطّب، مصح املتعلّمني فی در کتابِ هداية. ۳
فهرست لغات و «، بنا به )یِ کهنِ ديگر یِ بادليان اکسفورد، و مقابله با دو نسخه ق، مضبوط در کتاخبانه

یِ اساس، که  در نسخه. کار رفته به» ...پياپی، پی در پی،«معنیِ  به» دمادم«بار  ۲۷، حداقل »ترکيبات
رود، واژه  مشار می هایِ فارسی به نگاشته و از نسخِ بسيار ارزمشند) مشکول يا نيمه(ست مشکول  ای نسخه

آيد، موارد مشکولِ اين واژه  برمی) وشش ص پنجاه(یِ مصحح  گونه که از مقدمه آن. ضمِّ دال ضبط شده به
 صفحات ا اين امکان هست که موارد منحصر به اين دو فقره ۷۶۴و  ۷۶۰منحصر است به دو مورد؛ ام

. وجه منونه ذکر شده، و مصحح از يادآوریِ اين نکته غفلت منوده باشدیِ مزبور از  نباشد، و دو فقره
یِ موارد به هر دو و يا به  کند؛ چرا که تقريباً بيشترينه یِ موارد در منت، اين حدس را تأييد می مشاهده

  .يک ضمه مشکول شده است
» دمادم«لفّظی متفاوت از ای مستقل و اصيل، بلکه ت را نه واژه» دمادم«ضمناً، آقایِ دکتر متينی 

» دمادم«معنیِ  جا و به از چند سده پيش، به -که در اين يادداشت گذشت چنان- که در فارسیِ امروز، و [
  .اند؛ و اين کامالً نادرست است دانسته] رود کار می به

در . رفته می کار نيز به» پياپی«یِ  در فارسیِ کهن، واژه» ...از پسِ هم، پی در پی،«برایِ معنیِ . ۴
اگرچه نه (تواند  و اين می. ۷و  ۶هایِ  نامه، يک شاهد از شاهنامه است و سايرِ شواهد از آثارِ سده لغت

احتمال دارد که افزايش . کار رفته است حاکی از آن باشد که اين واژه در آثارِ متقدمان کمتر به) قطعيت به
  .نيز پيوستگی و ربط داشته باشد» دمادم«راموش شدن و گسترشِ کاربرد اين واژه، با منسوخ يا گم و ف

آيد،  می» گساری باده«یِ مرتبط با  در زمينه» پياپی«یِ  جا که واژه ، آن-گُمان نگارنده به-و باز 
پی در «بگشته و معنیِ ...] لبالب،[= ی که از معنیِ اصلیِ خود »دمادم«کند؛  ربط پيدا می» دمادم«با 
  :د گرفته استخو به» ...پی،

  
  جايی که می لعل پياپی گردد

  م مهه گرد طرب و می گرددا طبع
  )۴۲۱ش . نزهة. کمال امساعيل(



 ۱۲  دمادم، دمادم: دو واژه

  ود از عمر هر روزش چو کمتر می
م هر دم پياپی بيشتر دها یم  

  ام از پای تا سر به خون آغشته
  سر ده م تا بها به جان تو که جام
  )۵۸۱. عطّار(

آن را نه » دمادم«بوده، و » جامِ دمادم«یِ بزرگ، متأثّر از  سرايندهآيد که ذهنِ هر دو  چنان برمی
  !اند گرفته» ...پی در پی،«معنیِ  معنیِ اصلی و کهنِ آن، که به به

  

  :ست باره، توجه به دو نکته ضروری در اين
  )!اردربط د» حترميِ می«که قطعاً با . (نوشی شد انسان ايرانی از اعتدالِ در باده بريونْ. ۱
ار کدر  »یپياپ جامِ«ه کباعث شده  ،٧»میِ جمازیِ وحدت«به » میِ حقيقیِ انگوری«تبديلِ . ۲

 »یدر پی پ«توان  یرا منی حقيقیِ و گر نه م ؛!)نيستی رمساً عارف و صوف و اين منحصر به شاعران(آيد 
  !خورد

بسيار جالب مورد:  
  ها یپريشانی در سر دارم ز م
  ها یشانافرکّبا قند لب تو ش

  رديکی پنهان چو پياپی ساقی ا
  ها یرسوا شود اين دم مهه پنهان

  )۶۲ش  .۱۱ص  .۸ج  .بريکديوان  .موالنا(
م مصرعِ هم خودم«و هم  ،سوباره و  کيی ه عملک ،»رسوا شدن«و نيز - چهارم در مصرعِ »د

 :آن هنِکیِ اصلیِ معن به ؛باشد يا بايد ،بوده »دمادم« ،»یپياپ«یِ جا بهه کند ک میفرياد  ،-ست اسهک کي
  .لربيز ،پر ،لبالب

 یِ همه ]اين حلظه[= اين دم  ی،ردک ]پر ،لربيز[= م را دمادم ا چون اين بار جام ،پنهانیِ ساقی ا: 
  .خواهد شد/شود میار و رسوا کآش ها یپنهان

و  ،آورد میذهن  به را - آن هنِکیِ اصلیِ معن به- »دمادم«ی لفظ/یصور از نظرِ ،»دم« یِ هواژ(
  )...ی،پياپ ی،در پی پ :آن را متأخرِیِ معن به »دمادم«ی معناي حيث به
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  :رفته کار بهنيز  »دم به دم«و  »دم دم« يباتکتر ،»حلظه به حلظه ،...ی،در پی پ«یِ معنیِ برا .۵
  ت آزمودم دم دما در مهر و وفای

  )۱۱۵۵ .یسناي(
  مکد گرد میم آب ا دم دم ز دو چشم

  آيد باز میم قرار ا خوش خوش به دل
  )۲۳۰۶ش  .نزهة .؟(

  دم به دمی را به مست ات انعاشق
  شيک یز سر بر می هست یِ هخرق

  )۶۴۵ .عطّار(
۶. م«یِ از دو معن هريکتواند به  می »دم به دم« ،عطّار در اين بيتمادباشد »د:  

  دم به دم ،ساغر دل اندر آن دم
  گررد از خم خون جکی پر مه

  :رفته کار بهنيز  »ماالمال« ،»...،لب به لب ،لربيز«یِ معنیِ برا .۷
  مالکه جان عقل ازو يافت کزان باده 

  ماالمالی پيش آور جانا قدح
  ن و گو حرام باشد نه حاللکم ا مست

  ام هست وبال یه هستکتا نيست شوم 
)ال امحد۲۲۸ش  .نزهة .یغز(  

مشهور و  ه در اصطالحِکآن هست  احتمالِ ،)پر نه یِ هپيال جام و(=  »دم«یِ معن بهبا توجه  .۸
  .ح بوده باشدفت به »دم« ،»به مخره زدنی دم« یِ هگون مثل

نياز  بیه خواننده کنم ک میم نقل کو امثال و ح نامه لغتاز  ،چون اين فقره در فرهنگ معني نيامده(
به ی دم«/»]يادداشت مؤلف[ .ردنک یگسار باده .خوردن شراب ،مزاح به ؛دم به خم يا مخره زدن« :باشد
  .»م نوشيدنکی رکدر ان مس -به مخره زدن ی دم ،خم

 ،۳جی به جهانگري ی،دستسرِ .به شاهد نيامدهی يا عبارتی شعر ،از اين دو مأخذ يک هيچدر 
 واژگان و و فهرست ،فرهنگ اشعار صائب ،بريکفرهنگ نوادر لغات ديوان  ،چراغ هدايت ،اللغات غياث
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 .نبود ،ردمکنگاه  -...،االنس نفحات ،نامه مرزبان ی،انور ديوان ،مقاالت مشس- ديگر چند منتِ يباتکتر
  .)ه متأخر باشدکآن هست  احتمالِ

 يا جانورِ- ینه آدموگر ،پشت داشته باشد در پسِ ای هبايست قص میقطعاً  ،م باشدض بهاگر 
و از  ،تنقيه«یِ ماجرا .ست یديگر ه چيزِکدارمي  »یمست ونک« اصطالحِ .شود یمست من »دم«از  -ديگر

موالنا « :گويد میديگر عبيد ی ايتکدر ح .ست یديگر چيزِ ،ه عبيد آوردهکهم  »ردنک سو عربده ونْک
و اين  »...شراب خبورد ای هاستاده پاردر راه باز .با موالنا مهراه بودی در سفر .داشتی الدين نائبعضد

  .را دارد »به مخره زدنی دم«یِ مهان معنا »دنشراب خبور ای هپار«
 اگرچه ؛بگريمي »دهان«یِ معن بهرا  »دم«ه کو آن اين  ،بوده باشد »دم«تواند  میديگر نيز ی هوج به

بر ی پوز[=  »ور اَو زِدن پوزِ« ،طبس در گويشِ( !شود یدر مخره منی آسان بهی آدم چون سرِ ،منايد میبعيد 
روزه  ماه ه البته از مستعمالتکاربرد دارد ک »چند آب نوشيدن ای هجرعی کدزد«نايه از ک ،]آب زدن

  !)است
...  

بسيار خوب و ظريف ی فارس ذوقِ ،ح بودهفت به »دم«گونه  اگر هم در اصل در اين مثل ،با اين مهه
  !منوده است »دم«ه آن را تبديل به کرده کعمل 

  
  سهرای مهد

۱۳۸۱  
  
  
  
  
  

   )  Wesel, Germany( ۲۰۱۷ آوريل  ۱-۳ ۱۳۹۶فروردين  ۱۲-۱۴: متن یِ نگار ويرايِش حروف
شني   :ِرش پ

h p://borzinmehr.blogspot.com/2005/09/blog-post_13.html   
داگانه ن نوشته یِ  فایِل    :ا

http://borzinmehr-dovazhe.blogspot.com   
ی   :اف دی پ

h ps://mehdisohrabi.files.wordpress.com/2017/04/andartarika__do_vazhe_domadom_damadam.pdf   
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  :منابع و مراجع مشّخصاتِ 
خکا  ع .مکامثال و ح کب انتشارات  .دا د   .۱۳۷۰ ،فتم .ام

زا صفو  ).رهکتذ ( سا ِی  هتحف مايون فّرخ نکتصحيح ر  .یسام م   .تاريخ   .انتشارات عل .الّدين 
زا عبدالّن  .ميخانه ِی  هر کتذ    .تصحيح احمد گلچ معا  .الّزما فخر  م

دايت  انتشاراِت  .منصور ثروت وشِش کبه   .اللغات غياث) ّوِم بخش د( ِی  هضميم .یآباد کخان ا  الّدين ع اج .چراغ 
کب    .۱۳۶۳ .اّول .ام

  .سعيد نفي وشِش کبه   .یديوان انور 
ن  انتشارات عل .یتصحيح مدّرس رضو  .یديوان انور    .و فر

  .ديوان حافظ
  .سنا  ِی  هتابخانکانتشارات   .یتصحيح مدّرس رضو  .ديوان سنا 

کب انتشارات  .صفا  حيح ذبيحتص .ديوان عبدالواسع جب   .ام
  .تفّض تصحيح ت  .ديوان عّطار

کب انتشارات  .تصحيح فروزانفر ).غزلّيات شمس(ب موالنا کديوان     .ام
  .تصحيح محّمد قهرمان ).مدا ( اشا کليم  کديوان  

کب انتشارات  .تصحيح رشيد ياس .ديوان مسعود سعد سلمان   .ام
سيا تصحيح  .دامغا ی ر ديوان منوچه   .انتشارات زوار .دب

و   .انتشارات دانشگاه تهران .محّققی مهد-یمينو  تصحيح مجت  .ديوان نا خ
  .وشش سعيد نفيکبه   ).قصايد و غزلّيات( ديوان نظا

حاد شورو  .تصحيح برتلس .رباعّيات خّيام
ّ
نگستان علوم ات   .۱۹۵۷ .یفر

  .۱۳۷۴ .اّول .انتشارات توس .ای هفريدون بدر  ِی  هترجم .ريس سنک )....یادانتق برر(رباعّيات خّيام 
رات يعتوشش دمحمکبه   .یخواجه عبد انصار  .سخنان پ   .جي ی ا تابک  ت سهاک  .جواد 

 ،اّول ،نتشارات پانوسا .یتصحيح محمود مدبر  .)ق .ـ ۵-۴-۳ی ا در قرن.. .ح احوال و اشعار(ديوان   شاعران 
۱۳۷۰.  

نامه   ).جلد مقدمه ۱+ جلد  ۷(ب کافسِت انتشارات ام  .ژول مول .شا
ندوشاه نخجوا .الفرس صحاح    .تابکبنگاه ترجمه و ن   .طاع  لعتصحيح عبدا . دمحم بن 

  
  
  

  
  :ها پابرگ

                                                        
- یِ فرهنگ  در دو نسخه. آمده» دوست«، »دولت«جایِ  یِ خامن تن هوی جو، به فرهنگ وفايی، ويراستهدر منتِ  ١

که ايراد وزن و معنی -را » دوست«حمترم وجه حمرف ) مصحح(بوده و ويراستار » دولت« -که در ديوان انوری چنان هم
  .دان به منت آورده) دانشگاه ران(از يک نسخه  -آورد پديد می

خمتصر  - هایِ چينی اجنام گرفته و ارزشِ ويژه دارد نوشته که بر اساسِ دست- در چاپِ مصححِ ايشان از اين فرهنگ، 
هایِ بعدی، امثالِ  فضولی کردم، با اين اميد که در چاپ. شود ، ديده می"روش ترک"گونه، و نيز مواردی  ايرادهايی از اين

رسانند؛  ام که به فرهنگ اين سرزمني ياری می د؛ وگرنه من پرستنده و خاک کسانیاين ايرادهایِ خمتصر و ناچيز رفع گرد
 .ويژه اگر ايرانی و مديون اين آب و خاک نبوده باشند به
توان  در اين صورت، می. آمده» یِ دمادم، زان آفت دمادم زان فتنه.../تقرير ذُلِّ دولت«در ديوان انوری، چاپِ نفيسی، . ۱ ٢

باشد، » دمادم«اين احتمال نيز هست که اولی -. دانست» ...پر،«معنیِ  فتح است، به ضم خواند، و دومی را که به هاولی را ب
  .»...پياپی،«: ، و هر دو به يک معنی»دمادم«و دومی 

  .صورت مغلوط آمده است الفرس، بيت ناصرِ خسرو به نامِ انوری، و به در صحاح. ۲



 ۱۶  دمادم، دمادم: دو واژه

                                                                                                                                                                            
آمده؛ » حال«در چاپِ مدرسِ رضوی، -. »ذُل«جایِ  است، به) امالء و حترير(= تباه کتابت مساعی ، ظاهراً اش»ظل«. ۳

  !نيز باشد» حال«تواند مسخِ نگارشیِ  می» ظل«و . بدون نسخه بدل
 

لفت « هایِ نادرست نگارنده، اين وجه را که از تصحيحِ قياسیِ صورت. آمده» ...گفت خبوردم کرم،«نامه،  در منتِ لغت ٣
لفت «وجه صحيح، مهني . دامن حاصل شده، نادرست می) صحاح(» ...لفت خبوردم بگرم«و ) وفايی(» ...خبوردم و کرم
لغت فرس، چاپِ : ، مأخوذ از۴۸۷ص [ديوان  و شاعران بی] مأخذ بی[نامه  یِ لغت که از حاشيه-است » ...خبورد و کرم

  .ام برگرفته] دبريسياقی
گرفتم، (: یِ افعالِ بعدی  قرينه یِ فعل، به شناسه: بايد گفت که. منايد ، دچارِ کاستیِ حنوی می»خبورد«عِ اين وجه، در موض

حذف شده ) جا منانده که متأسفانه به(یِ فعلی در بيت پيشني  قرينه به - قريب به يقني-احتمالِ قوی  ، و يا به)بکشيدم، شدم
يا فارسیِ - در گويش . ست لِ پيشني، در فارسیِ کهن موردی کامالً عادییِ فع قرينه یِ فعل، به حذف شناسه. (است
  .)طبسِ گيلکی، تا به امروز باقی مانده -ی گونه
لفت : ظ«: خوانيم آمده، و در حاشيه می» لفت خبوردم بگرم«، ذيلِ لبيبی، ۱۹۶۲۰ص  ۱۳یِ جالب آن که، در جلد  نکته

  ».)کرم يعنی کلم(و کرم ) يعنی خبوردم(خبورد 
» ادبیِ دهخدا- نامه، و دفاع از شخصيت و حيثيت علمی نقد لغت«یِ  کنم، که وارد مقوله در چرايیِ اين دوگانگی حبث منی

یِ درست  مردم به قاعده يک کارِ ما وارونه! افسوس. گذرم پس در می. برد اغراق هفت من کاغذ می خواهيم شد؛ و اين، بی
  .رود پيش منی

 .اختيار ست بی خواهم؛ که باعث آن، عصبيتی روج از روش و قاعده، از خواننده پوزش میبابت اين مهه خ
 )]يادداشت مؤلف(با نفس به دهان در کشيدن، هورت کشيدن . [= آمده» به دم آشاميدن«نامه، به شاهد  در لغت ٤
 !گردان کردم، نبود را هم چشم -چاپِ دکتر عفيفی- » نامه ارداويراف«یِ  نامه واژه] ۸/۲/۸۴بامداد [اين حلظه  ٥
٦ ه بسيار بديهی، در امرِ  روش کرده و حاشيه اينجا، ناچارم باز ترکای بزمن؛ در اشاره به موضوعی بسيار مهم، و البت

، بايد ۸یِ  ويژه در متون تا سده مصحح، به: ام؛ و آن اين است که که متأسفانه موردی از رعايت آن نديده ؛تصحيحِ متون
یِ زبان بتواند  یِ اساسِ اوست، متايز اجياد کند، تا پژوهنده هایِ خود، با آن چه از نسخه گذاری ان اعمالِ شکل و نشانهمي
پذير  و اين به چند گونه امکان. ها در ادوارِ خمتلف تأمل منايد نياز از مراجعه به اصل يا عکسِ نسخِ خطّی، بر تلفّظ واژه بی

  :است
عينه و با دقّت متام انعکاس دهد، و از خود  یِ موارد را به مشکول است، کليه اساسِ او، مشکول يا نيمه یِ اگر نسخه) الف

  .یِ يک ضمه يا فتحه وجه چيزی نيفزايد؛ ولو به اندازه هيچ به
اگرچه اين راه . (رداندموارد نسخه، و موارد خود را، با اجياد تفاوتی در ميزان رنگ، يا هر متهيد ديگر، از هم متمايز گ) ب

  .)چندان مناسبی نيست و ممکن است صورت ظاهرِ منت را زشت جلوه دهد
هایِ خود با آن چه از اصلِ نسخه است قائل نشود، اما  گذاری یِ عادی عمل منوده، و فرقی ميان نشانه گونه در منت به) پ

 .را گزارش کند) ها و در صورت لزوم سايرِ نسخه(اساس  یِ یِ موارد مشکولِ نسخه در خبشی ويژه در پايان کتاب، مهه
ای را که زهاد عرفا از  دامن، و میِ ياوه می» میِ حقيقی«اند، آن را  مشرده» جمازی«من بر عکسِ مهه که میِ انگوری را  ٧

، و عشقِ موهومِ عرفان »یحقيق«عشقِ انسان به انسان را : که در مورد عشق چنان مشرم؛ هم می» میِ جمازی«اند،  آن دم زده
 !دامن می» عشقِ جمازی«را 


