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چكیده
در بیشتر فرهنگهای لغات ،فرهنگ اصطالحات و یا شرحهایی که بر برخی متون نوشته شده ،ترکیب کنایی «آب دندان»؛ بهه
معنای «گول»« ،احمق»« ،سادهدل» و یا حریفی که بتوان به آسانی بر او غلبه کرد ،معنا شدهاست .یعنی در حقیقت ،بهیشتهر بهه
وجه منفی این کنایه توجه داشتهاند .از آنجا که این معنا؛ با توجه به بافت جمله و انسجام معنایی برخی ابیات ،درست بهه نرهر
نمیرسید ،به بررسی نمونههایی از این کنایه در متون نرم کالسیک پرداختهایم .بررسی ترکیب کنایی «آبدندان» در معنای برق
و درخشندگی دندان (زیبایی) انگیزهی اصلی نگارش این مقاله است .ترکیب کنایی مزبهور همیشهه بهه معنهای گهول و احمهق
نیست و در مواردی با معنای دیگر از این ترکیب مواجه میشویم که از دید فرهنگنویسان و شهارحان متهون پننهان مانهده یها
کمتر به آن پرداخته شدهاست« .آبدندان» در بسیاری از متون ادبی ،در معنای درخشندگی و صفای دنهدان (زیبهایی) و ومومها
در وصف زیبایی معشوق فراوان به کار رفته تا جای که بعضی از شاوران مشنور ماننهد خااهانی ،کنابهه مه کور را هی گهاه در
معنی گول و احمق به کار نبردهاند.

واژگان کلیدی :آب دندان ،گول ،احمق ،حریف بازنده ،زیبایی..

 1ـ مقدمه
 1ـ  1ـ بیان مسأله :آبدندان (با سكون ب) کنایهای است که در اکثر فرهنگهای فارسی (بجز مواردی اندک)
آن را به معنای گول ،احمق و نادان دانستهاند .اکثر شارحان و مصححان نیز به تبع فرهنگنویسان این ترکیـب را

بیش تر در همین وجه منفی معنی کرده اند .این در حالی است که در بسیاری از این موارد ،ترکیب آبدندان به-
عنوان صفتی مثبت ،برای معشوق و به معنای شفافیت و درخشندگی دندان مورد توجـه شـاعران و نویسـندگان
بوده است .تردید در صحت رأی برخی شارحان ،موجب شد تا شواهد و نمونههای بیشتـری بـرای رفـع ایـن
ابهام بررسی شود .زیرا به گمان ما ،ترکیب «آبدندان» عالوه بر معنای شـناخته شـدهی گـول و احمـق دارای
معنای دیگری نیز هست که کمتر به آن توجه شده و اتفاقاً هر ه به عقبتر برمیگردیم غلبه با این معنی است.
1ـ  2ـ ضرورت و اهداف تحقیق :معنای واحد و تکبعدی برخی کنایـات ،مـانع درک حقیقـی ابیـات بـوده و
هست .بنابراین انجام پژوهشهایی با هدف بررسی کنایههای چند معنایی و نیز کنایاتی با معنای متضاد میتوانـد

کلید شناخت این کنایات و بازگشایی معانی بهظاهر پیچیدهی بعضی از متون باشد .بررسی ترکیب کنـایی «آب-
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دندان» در معنای کمتر معروف آن (درخشندگی و برق دندان زیباروی) و آشكار کـردن پیـروی بـدون تحقیـق
شارحان و فرهنگنویسان از همدیگر در برخی موارد ،از مهمترین اهداف این مقاله است.
 1ـ  9ـ پیشینهی تحقیق :براساس بررسیهای صورت گرفته ،تا کنون مقالهای که منحصراً ترکیب کنـایی «آب-
دندان» را مورد بررسی قرار داده باشد ،نوشته نشدهاست ولی در زمینهی ترکیبـات کنـایی دو معنـایی یـا چنـد
معنایی و ذکر معنای جدید و قدیم آنها ،مقاالتی چند نگاشته شده که از آن جملـه مـیتـوان از مقالـهی علـی
حیدری با عنوان «دگردیسی معنایی کنایهی از بندندان» نام برد .نگارنده به معنای اصلی این کنایه (به ناچار ،از
سر اجبار) در متون نظم و نثر پرداخته و دالیل و زمان تقریبی تغییر معنای آن را بررسی کردهاسـت( .حیـدری،

 39 :1931ـ  )111همچنین میتوان به مقالهی محمد ایرانی با عنوان «مفهوم دوگانهی ترکیب اصطالحی از بـن-
دندان» اش اره کرد که نگارنده ،ترکیب کنایی مزبور را در شمار اضداد زبان فارسی میداند که بـرخالف معنـای
غالب و رایج (از سر طوع و تسلیم) دارای معنای کنایی (به اضطرار و ناچار) هم هسـت( .ایرانـی 79 :1931 ،ـ
 )11همچنین ابوالفضل خطیبی در پژوهشی با عنوان «آبدندان و باب دندان» از معانی حقیقـی و کنـایی واژهی
آبدندان بحث میکند .مهمترین هدف مقالهی مذکور این است که نشان دهد چگونه اصطالح آب دنـدان کـه
چندین قرن در زبان فارسی رواج داشته جای خود را به اصطالح باب دندان داده که از قرن یازدهم و به ویـژه
در سبک هندی رواج یافتهاست و( ...خطیبی 137 :1933 ،ـ )133
2ـ بحث و بررسی
تغییر معنایی واژگان از مهمترین موضوعات مورد توجه ادبا و زبانشناسـان بـوده و هسـت .در زبـانشناسـی،
دیدگاه مهم سوسـور ( (Saussureمبنـی بـر ایـنکـه زبـان نظـامی از نشـانههاسـت پذیرفتـه شـدهاسـت.
النگاکر( )Langakerزبان را نظامی از نشانههای زبانی میداند که هر کدام نمادی معنایی را به نمادی آوایـی
متصل می کند .در این نگرش ،نمادهای معنایی ثابت و از پیش تعیین شده نیستند بلكه فرایندهایی ذهنی در نظـر
گرفته میشوند .النگاکر در اشاره به آنها بهجای مفهوم از مفهومسازی استفاده میکند .اصطالح مفهوم به نـوعی
معنای ثابت را میرساند اما اصطالح مفهومسازی به پویا بودن معنی در این نگرش تأکیـد دارد( .راسـ مهنـد،
 )11 :1933واژه سازی در زبان فارسی عمدتاً مبتنی بر ترکیب است و عالوه بر وامگیری از زبانهـای بیگانـه از
طریق بازیابی واژگان کهن و متروک نیز صورت میگیـرد( .شـعبانی 111 :1931 ،ـ  )191بـرای یـک معنـی و

مفهوم واژه های مختلفی ایجاد کردن یا برای یک واژه ،مفاهیم و معانی متعدد قرار دادن یكی از راههای ترکیب-
سازی است .بدین منظور با استفاده از واژههای موجود و زندهی زبان ،ترکیبی جدید به زبان ارائه میشـود کـه
بار معنایی خاصی را به دوش میکشد .برای نمونه در متون کهن فارسی با استفاده از هسـتهی اسـمی «دنـدان»
ترکیبات کنایی متعددی ساخته شده است .از بن دندان ،از دیده و دندان برکشـیدن و از دیـده و دنـدان دادن از
این جملهاند( .ایرانی )73 :1931 ،ترکیب کنایی «آبدندان» نیز یكی از این نمونههاست که در شرح متون ادبی،
بیش تر به یک مفهوم کنایی آن توجه شده و همین امر موجب اشتباه در درک جمالتی از برخی متون شدهاسـت.
در حالی که این ترکیب دارای معنای کنایی دیگری نیز هست که تا حدود زیادی در تضاد با معنای مـورد نظـر
شارحان بودهاست .بدین منظور در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی ،ابیاتی که معانی مختلـف ایـن ترکیـب
کنایی را در خود دارند ،یا یک معنا بر معانی دیگر ارجح است ،ارزیابی شده ،در ایـن راسـتا بـه بررسـی ایـن
ابیات ،براساس معانی مثبت و منفی کنایهی مذکور پرداخته شدهاست.
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 2ـ  1ـ کنایهی آبدندان در فرهنگهای لغات« :آبدندان»؛ یكی از کنایاتی است که به اعتقاد نگارندگان ایـن
مقاله در تحول تدریجی خود دچار تغییر معنا گردیده ،به مرور زمان معنای امروزی آن در تضاد با معنای اصـلی
آن قرار گرفته است .گاهی پیچیدگی و ابهام در کنایه به حدی است که ممكن است خود اهل زبان نیز متوجه آن
نشوند و فقط به معنای ظاهری آن بسنده کنند .چراکه ممكن است آن کنایه از دایرهی واژگـانی زبـان بـه کنـار
رفته و یا دچار تحول معنایی شده باشد.
در اکثر فرهنگهای لغت ،معانی را که برای ترکیب «آبدندان» ذکر کردهانـد ،یكسـان اسـت و عـالوه بـر
معنای مشهور (گول و احمق) ،به ندرت معانی دیگری نیز برای آن آمده است .به نظر میرسد که معنای گـول و
حریف آسانباز ،بر دیگر معانی برتری یافتهاست .بیشتر شارحان نیز بـه تبعیـت از فرهنـگهـا« ،آبدنـدان» را
گول ،نادان و حریفی که در قمار به آسانی بتوان بر او غلبه کرد ،معنا کردهاند .در ادامه به بررسی معانی مختلف
«آبدندان» در فرهنگ لغات و کنایات میپردازیم:
ترکیب «آبدندان» در لغتفرس اسدی وارد نشده است؛ اما در صحاحالفرس چنین آمدهاست« :گول ،سادهلوح،
سلیمدل ،مفتباز ،زبون و مغلوب( ».نخجوانی :1911 ،ذیلواژه)
در برهان قاطع ،عالوه بر ابله ،نادان و کانا به معنای «مضبوط و موافق» نیز آمدهاست .اما «آب دندان» بـا کسـر
«ب» که قاعدتاً مد نظر ما نیست (زیرا دیگر کنایه محسوب نمیشود) ،در معنای برق و تابش و صـفای دنـدان،
آمدهاست( .خلف تبریزی :1991 ،ذیل واژه) ترکیب «آبدندان» در فرهنگ رشیدی؛ فقط به همان معنای مشهور
و مورد نظر شارحان یعنی؛ «احمق ،کانا ،کودن ،ابله و آنکه او را زود فریب توان داد» معنا شدهاست( .رشیدی،
 :1931ذیل واژه) در فرهنگ آنندراج نیز «آبدندان» با کسر «ب» به معنای صفا و بـرق دنـدان اسـت( .محمـد
پادشاه :1911 ،ذیل واژه)
دهخدا نیز در لغتنامه« ،آب دندان» را ،صفا و برق دندان (زیبارویی) دانستهاست( .دهخدا :1999 ،ذیل واژه) و
بیت زیر را بهعنوان شاهد مثال ذکر میکند:
بیـــا و بوســـه بـــده زان دهـــان خنـــدانت

کــه در دلــم زده آتــش بــد آب دنــدانت
(نزاریقهستانی)799 :1991 ،

البته طبیعی است که دهخدا فقط واژهی «آب» را معنی کرده ،که واضح و درست اسـت و اصـالً ترکیـب «آب
دندان» (با سكون ب) مد نظر ایشان نبوده است .اما در کتاب امثال و حكم ،آبدندان (بـا سـكون ب) را فقـط
گول معنا کرده و نمونههای زیر را بهعنوان شاهد مثال آوردهاست( .دهخدا :1919 ،ذیل آبدندان)
گنــه بــه مــن بــر داللوار عرضــه دهــد

بـــدان ســـبب کـــه خریـــدار آبدنـــدانم
(سوزنیسمرقندی ،به نقل از دهخدا)1919 ،

ببــازئی دل خلقــی بــرد عقیــق لبــت

کـــه لشلـــشش ز حریفـــان آبدندانســـت
(رفیعالدین ،به نقل از دهخدا)1999 ،

کفایت تو به یـک لعـب ،دسـتبردی نـو

نمــــودهاســــت حریفــــان آبدنــــدان را
(همان)

در فرهنگ معین ،ترکیب «آبدندان» دارای معانی مختلف است :گول ،سادهلوح ،ابله ،پپه ،پخمه ،حریف مفت-
باز ،نوعی امرود ،ق سمتی از انار که هسته ندارد و نوعی حلوا و شیرینی .اما در عین حال مانند دهخدا و صاحب

برهان ،آب دندان را صفا ،برق و درخشندگی و شفافیت دندان (زیبارویی) دانستهاست( .معین :1933 ،ذیـل آب-
دندان)
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در فرهنگ کاتوزیان نیز تقریباً همین معانی برای این ترکیب ذکر شدهاسـت .جـز ایـنکـه سـخنی از صـفا و
درخشندگی دندان نیست و آب دندان را نوعی امـرود نـرم و انـار کـماسـتخوان و نـوعی شـیرینی مـیدانـد.
(کاتوزیان :1999 ،ذیل آّبدندان)
در فرهنگ کنایات سخن نیز دو معنا برای آبدندان ذکر شدهاست :سادهلـوح ،ابلـه و زبـون و معنـای دیگـر؛
(مانند برهانقاطع) مطابق میل ،موافق و مهربان( .انوری )232 :1939 ،در ادامه به بررسی معانی کنـایی ترکیـب
«آبدندان» در متون ادبی میپردازیم.

شایان ذکر است که یكی از بزنگاههای حساس در اشتباه معنی کردن برخی کنایات و حتی لغات ،در فرهنـگ-

ها ،استنباطهای شخصی برخی مشلفین این فرهنگها و یا حتی شاعران و نویسندگان بودهاست .مثالً در جملـهی
زیر :من گنجشكی  xدیدم .بدون این که در نحو و معنای درست و منطقی جمله خللی ایجـاد شـود ،مـیتـوان
معانی فراوانی را برای  xبه دست داد .معانییی مانند قشنگ ،زشت ،کوچک ،بـزر ،،خـید ،گرسـنه ،تشـنه،
لرزان ،محبوس و ...و امكان دارد مراد نویسنده هیچكدام از معانی مورد نظر ما هم نبوده باشـد .زمـانی مشـكل

دوچندان میشود که زبانوران این کنایات و لغات را مطابق آنچه در فرهنگها و به اشتباه آمده ،به کـار مـی-
گیرند و در نگاه اول شكی برای محقق و شارح متون نمیماند که معنی درست را تشخیص دادهاست .کنار زدن
این لعاب و رسوبات که به مرور زمان طبیعی جلوه میکند ،از چهرهی این کنایات همیشه ساده نیسـت و حتـی
پذیرش معنای دیگر (در حقیقت معنای درست اما غیر مستعمل) برای کسانی که با معنـی مسـتعمل و ناصـحیح
مأنوس هستند ،تا حد زیادی دشوار خواهد بود.
 2ـ  2ـ آبدندان در معنای حقیقی :پیش از پرداختن به معنای کنایی و مجازی این ترکیب الزم اسـت انـدکی
در باب معنای حقیقی آن توضیح دهیم و به مواردی اشاره کنیم که ایـن ترکیـب در زبـان شـاعران در معنـای
حقیقی و لغوی آن به کار رفتهاست:
لــب بــه دنــدان گزیــدنم تــا چنــد

و آب دنـــــدان مزیـــــدنم تـــــا چنـــــد
(نظامی)131 :1999 ،

و گـــر گویـــد بخـــایم لعـــل دنـــدان

بگــــو از دور مــــیخــــور آب دنــــدان
(نظامی)212 :1911 ،

در این ابیات ،نظامی آب دندان را در معنای حقیقی خود به کار بردهاست .از دور آبدندان خوردن در اینجـا؛
یعنی از دور نگاه کردن و حسرت خوردن و آب اطراف دندان خود را از روی حسرت قورت دادن .نظـامی در
جای دیگر از خسرو و شیرین باز هم این اصطالح را به کار بردهاست:
بــه مرواریــد دنــدانهــای چــون نــور

صـــــــدف را آبدنـــــــدان داده از دور
(همان)113 :

در حاشیه و در توضیح آب دندان ،در بیت اخیر ،آمدهاست :حریف گول و ابله که همیشه در قمـار مـیبـازد.
یعنی مروارید دندان او صدف را در بازی لطافت از دور مغلوب کرده و از او گرو بردهاست( .همانجا) امـا بـا
توجه به واژگان مروارید ،صدف و توصیف و تشبیه دندانها به نور ،صفا و برق دندان ،مورد نظر شاعر بـوده و
حسرت خوردن را بیشتر به یاد میآورد.

خطیبی معتقد است« :همهی معانی آبدندان به معنی تحتاللفظـی آن یعنـی آب دنـدان "آبـی کـه در روی و

پیرامون دندانها جمع و به سادگی قورت داده میشود ،ربط دارد" همانطور که انار و گالبی که آبدندان نـام
دارند ،آبدارند و نرم و لذیذ که به سادگی خورده میشوند و یا شیرینی و حلوایی که بـه قـول امـروزیهـا در
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دهان آب می شود و معانی کنایی آن در مورد حریف که به همان سادگی که آب دندان را میتـوان قـورت داد،
او را نیز میتوان مغلوب کرد( ».خطیبی ،همان)131 :
در ادامه به ذکر نمونههایی میپردازیم که شاعران ،آبدندان را در معنای کنایی به کار بردهانـد و بـر آنـیم کـه
ترکیب «آبدندان» عالوه بر معنای مشهور گول و نادان یا حریف آسان باخت ،دارای معنی دیگری یعنی؛ صـفا
و برق دندان (مجازاً زیبا) است؛ معنایی که شارحان کمتر به آن پرداختهاند.
 2ـ  2ـ  1ـ آبدندان در معنای گول و نادان ،موافق میل و حریف بازنده :ابتدا شـواهدی بیـان مـیشـود کـه
گوینده؛ این ترکیب را در معنای گول ،نادان یا حریف مفتباز آوردهاست .یا به هر حال این معنا بر سایر معـانی
ارجحیت دارد .انوری؛ بارها ترکیب «آبدندان» را به معنای گول ،نادان و حریف بازنده به کار بردهاست:
حاســدت بــا تــو اگــر نــرد عــداوت بــازد

آبدنــدانتــر از او کــد نتــوان یافــت ببــاز
(انوری)119 :1992 ،

در شرح لغات و مشكالت دیوان انوری ،آبدندان گول ،نادان و سادهلوح معنا شدهاست( .یعنـی حسـود اگـر
بخواهد با تو به مقابله برخیزد این از نادانی اوست چرا که مغلوب خواهد شد و جان خود را بر سر این سـتیزه
خواهد نهاد( ).شهیدی)931 :1939 ،
به دندانمزد جان خواهی که آیی یک زمان با من

گــواه آری چــرا باشــد حریــف آبدنــدانم
(انوری ،1992 ،همان)271 :

حادثــه در نــرد درد و فتنــه در شــطرنج رنــج

بدســگالت را حریــف آبدنــدان یافتــه
(همان)211 :

آبدنــــــــــدان حریفــــــــــی آوردی

کـــوش تـــا رایگـــان تـــوانی جســـت
(همان)121 :

این معنای آبدندان در متون نثر هم سابقه داشته است .میرزا حبیب اصفهانی در یک جمله نخست آبدنـدان و
سپد باب دندان را به معنای تسلیمپذیر ،گول و مفتباز آوردهاست« .سقایان مشهد به بهانهی آنکـه مـرا حـقّ
سقایی در آنجا نیست خواستند سرچشمهی هنرم را ببندند .یعنی از آب انبارم آب ندهند .اما دیدند کـه حریـف
آبدندان و بابدندان نیست .قابل این است بزند و مشک همه را پاره کنـد( ».میـرزا حبیـب اصـفهانی:1911 ،
)113
وز در بیغــاره گــردون خنــدهی دنــداننمــا

از بــندنــدان بــه خصــم آبدنــدان کــرد بــاز
(قاآنی)931 :1919 ،

چهرهی اقبالشـان در ششـدر خـواری فتـاد

زانكــه بودنــدی حریــف آبدنــدان ای ملــک
(همان)791 :

در این نمونهها با توجه به ساختار مدحی ابیات و نیز واژگان خصم و حریف ،آبدنـدان؛ بـه معنـای حریـف
آسان باخت است؛ یعنی کسی که بتوان به آسانی بر او غلبه کرد .بیت زیر نیز که در وصف بخشـندگی ممـدوح
است ،دریا را در قیاس با بخشندگی ممدوح حریفی آبدندان (مفتباز) دانستهاست:
دست دُرّبخشت کزو کان در دهان انداخت خـاک

بحــر پــردل را حریــف آبدنــدان یافتــه
(سلمانساوجی) 121 :1991 ،

رفیقا از بـندنـدان بكـن دنـدان ایـن زنـدان

کــه ســخت افتــادهای ز اول حریــف آبدنــدانش
(صفای اصفهانی)13 :1912 ،
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تیـــز کـــردی بـــر دلـــم دنـــدان بـــرو

مــــــن حریفــــــی آبدنــــــدان نیســــــتم
(جمالالدیناصفهانی)971 :1993 ،

 2ـ  2ـ  2ـ آبدندان در معنای صفا و برق دندان (زیبارویی معشوق) :عالوه بر معنـی مشـهور کنایـهی «آب-
دندان» مواردی وجود دارد که گوینده از این ترکیب کنایی ،سفیدی ،درخشندگی و برق دندان (زیبایی) را اراده
کردهاست .عطار در داستان شی صنعان و در وصف دختر ترسا گفتهاست:
چـــون حریـــف آبدنـــدان دیـــد شـــی

لعـــل او در حقـــه خنـــدان دیـــد شـــی
(عطار)232 :1939 ،

شفیعیکدکنی در شرح منطقالطیر ،حریف آبدندان را «آنکه در قمار به آسانی ببـازد و کنایـه از طرفـی کـه
ناآزموده و بیتجربه است و زود تسلیم حریف میشود( ».همان )113 :معنا کردهاسـت .اشـرفزاده نیـز مطـابق

آنچه در فرهنگها آمده« ،آبدندان» را به معنای زبون ،مغلوب ،گول ،سادهلوح و سلیمدل دانستهاست( .اشرف-
زاده)199 :1991 ،
اما رضا انزابینژاد از دیگر شارحان منطقالطیر ،با توجه به لعل ،حقه و خندان ،حریـف آبدنـدان را زیبـاروی
خندان دانسته و در توضیح این بیت نوشتهاست :حریف آبدندان در اینجا و به قرینهی مصـراع دوم ،زیبـاروی

خندان معنا میدهد و معتقد است خاقانی در ستایش ساقیان زیباروی خندان گفته:
شــاهدان آبدنــدان آمــده در کــار آب

فتنه را از خواب خوش دندانکنان انگیختـه
(خاقانی) 939 :1913 ،

نیز معتقدند در اکثر مواردی که آبدندان با حریف همراه است معنای گول ،زبـون و مغلـوب مـیدهـد و در
صورتی که واژهی حریف با آن نیاید میتوان از آن معنی زیباروی خندان برداشـت کـرد( .انزابـینـژاد:1993 ،
 )131اگرچه به اعتقاد ما؛ انزابینژاد در شرح بیت عطار ،راه صواب را پیموده (زیرا ادامهی داستان ثابت میکند
که این دختر نه فق ساده و احمق نیست بلكه آنقدر زیرک و عاقل هست که شی صنعان را اسیر زیبـایی خـود
می کند) و نیز مطابق نظر ایشان در اغلب مواردی که «آبدندان» با حریف و ...آمده ،به معنی گـول و احمـق و
زبون است ،اما همیشه چنین نیست .زیرا در قاموس فكری بعضی از شاعران اصوالً چنین معنایی وجـود نـدارد.
مثالً خاقانی همین کنایه را با حریف آورده ،اما مطابق همیشگی ،نه در معنی گول و احمق و:...
خرد را از سر غیرت قفـای خـاکپاشـان زن

هــوا را از بــندنــدان حریــف آبدنــدان شــو
(خاقانی ،همان)771 :

آب دندان در اینجا به معنای مقاوم و قوی است نه زبون و احمق .خاقانی میگوید در مقابل هوا و هوس تسـلیم
نشو بلكه همچون حریفی مقاوم در مقابل آن ایستادگی کن.
در اشعار عطار نیز «آبدندان» با حریف آمده ،اما نه در معنی احمق ،زبون و بازنده:
لــب فروبســتم تــو مــیدان کــین شــراب

بــــا حریفــــی آبدنــــدان خــــوردهام
(عطار)973 :1911 ،

در اینجا حریف آب دندان ،نه به معنای حریفی است که در قمار بتوان به آسانی بر او غلبه کرد.
دنــــدان تــــو گرچــــه آبدندانســــت

هــــر لقمــــه کــــه دادم اســــتخوان داد
(همان)271 :

لـــبش کـــرده بـــدو یـــاقوت خنـــدان

دهـــــن بنـــــد بتـــــان آبدنـــــدان
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(عطار)171 :1932 ،
لبالــــــب آبدنــــــدان در برابــــــر

پیــــاپی کــــرده جــــام مــــی سراســــر
(همان)221 :

در این مثالها نیز آبدندان ،صفا و برق دندان (زیبارویی) است و هیچ تناسبی با گول و نـادان و احمـق بـودن
ندارند .بنابراین معنای مثبت این ترکیب مورد نظر شاعر بودهاست.
در شاهنامه نیز هنگامیکه سیاوش به توران میرود و در سیاوشگرد جای میگیـرد ،افراسـیاب گرسـیوز را بـا
هدایایی نزد او میفرستد و به او میگوید:
اگـــــر آبدنـــــدان بـــــود میزبـــــان

بــــدان شــــهر خـــرّم دو هفتــــه بمــــان
(فردوسی :1931 ،ج ،2ص ،921ب )1979

کزازی در شرح این بیت میگوید« :آبدندان کنایه ای است رمز که در معنای مهربان و سازگار به کـار رفتـه-
است .این کنایه را سخنوران در معنای گول و سادهدل و کسی که به آسانی میتوانش فریفت به کار بردهانـد .از
این روی بیشتر ویژگی همبازی و حریفی که خامدست و زود و آسان میتوان او را بـه باخـت آورد بـه کـار

رفتهاست( ».کزازی )721 :1931 ،بنابراین کزازی در اینجا تالش کرده که معنای «موافق و مهربان» را با واسطه-
هایی که خاص کنایه است از دل معنای گول و احمق استخراج کنـد و بـه درسـتی معنـای گـول و احمـق را
نپذیرفته ،اگر چه مطابق معمول از آن یاد کردهاست.

خطیبی نیز« ،آبدندان» را در اینجا به معنای مطابق میل و سازگار دانستهاند( .خطیبی ،همان )137 :کـه در ایـن
معنا شاهد دیگری نیز از نثر برای آن وجود دارد« :در دهان مردم از کوزهی روزگار هیچ چیز آبدندان نیسـت».
(ابوالرجاء قمی)131 :1919 ،
خاقانی از شاعرانی است که این کنایه را در این معنا فراوان به کار برده ،هر چند شارحان در بـیشتـر مـوارد
معنای گول و نادان را بر این ابیات تحمیل کردهاند:
چون مغـان از قلـهی مـی قبلـهای برسـاختیم

شـــاهدان آتشـــینلـــب آبدنـ ـدان آمدنـــد
(خاقانی ،همان)921 :

شـــاهدان آبدنـــدان آمـــده در کـــار آب

فتنه را از خواب خـوش دنـدانکنـان انگیختـه
(همان)939 :

شــاهدان آتشــینلــب آبدنــدان آمدنــد

کاب کـار و کـار آبـی را بـه هـم درسـاختیم
(همان)191 :

هـــر کـــه یـــکدم آبدنـــدان تـــو دیـــد

تـــا ابـــد انگشـــت بـــر دنـــدان بمانـــد
(همان)231 :

کزازی در شرح بیت شاهدان آبدندان آمده در کار آب  ...مینویسد« :آبدندان کنایـهی ایماسـت از گـول و
سادهدل .آنکه به آسانی فریفته میشود اما چون ویژگی زیبارویان آورده شدهاست میتواند بود که در آن دندان
با تشبیه رسا در درخشندگی به آب مانند شده باشد( ».کزازی )192 :1931 ،کزازی به درستی دریافتهاست کـه
گول و ساده دل در اینجا وجهی ندارد و معنای درست آن درخشندگی و برق دندان (زیبارویی) است اما باز هم
تحتتأثیر فرهنگنویسان قرار گرفته و در نهایت معنای اشتباه را نیز ذکر میکند .امـا در شـرح بیـت (شـاهدان
آتشینلب آبدندان آمدند) یكباره آبدندان را کنایهی رمز از سادهدل و گول میداند( .همان)321 :
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به اعتقاد ما با توجه به بافت معنای ی ابیات باید پذیرفت که این معنا را شارحان تحـت تـأثیر معنـی مشـهور و
بدون دقت در معنای بیت ،بر آن تحمیل کـردهانـد و در تمـامی ایـن مـوارد خواسـت خاقـانی از آبدنـدان
درخشندگی و برق دندان (زیبارویی) است .به ویژه با توجه به صفت آتشینلب ،آبدندان صفت بـرای دنـدان
معشوق است .زیرا با آگاهی از سبک و سیاق بیت نمی توان برآن شـد کـه خاقـانی ابتـدا صـفتی مثبـت بـرای
زیبارویان آورده باشد و سپد با صفتی منفی یعنی گول ،احمق و نادان ،این صفت مثبت را نفی کرده باشـد .در
بیت هر که یکدم آبدندان تو دید ،...آبدندان را هم میتوان با کسرهی اضافه خواند و هم بـه سـكون تلفـ
نمود که در هر دو صورت نشان گر صفا و درخشندگی دندان (زیبارویی) است و صفتی مثبت بـرای زیبارویـان
به شمار میآید.
یا آنجا که عطار میگوید:
در خرابــــات خــــراب عشــــق تــــو

یـــک حریـــف آبدنـــدان کـــد ندیـــد
(عطار)991 :1911 ،

ز لعــــــل شــــــاهدان آبدنــــــدان

شــده مـــی همچـــو گــل در جـــام خنـــدان
(عطار) 131 :1932 ،

در این ابیات نیز کامالً بعید به نظر میرسد که آبدندان به معنای گول و نادان باشد و با توجه به توصیفی کـه
از زیبارویان میآورد ،یقیناً آبدندان در معنای مثبت و به معنی توانا و یا زیباروی است.
حریفــی زهــرهطبــع و آبدنــدان

چو خورشید آتشین چون صبح خنـدان
(همان)31 :

حریــــف آبدنــــدان دلافــــروز

مكن بد مسـتی امشـب همچـو آن روز
(همان)111 :

ســالم مــن بــران یــاقوت خنــدان

کــه اوســت الحــق حریفــی آبدنــدان
(همان)19 :

چمن از هر طرف چـون نخـلبنـدان

نمـــــوده لعبتـــــان آبدنـــــدان
(همان)171 :

در مثالهای ذکر شده از خسرونامه ،که صحت انتساب آن به عطار محل تردیدی جدی است (اما به هر حـال
به عنوان یک متن از هر کسی که باشد در استدالل و نتیجهگیری ما خللی ایجاد نمیکند ،زیرا به هر حـال ایـن
ابیات از یک متن و یک شاعر است) آبدندان به معنای زیبایی و درخشندگی دنـدان (زیبـارویی) آمـدهاسـت.
بنابراین با وجود همراهی این ترکیب با واژهی حریف ،به معنای گول ،نادان وحریف آسان باز نیست .بـا توجـه
به موارد ذکر شده میتوان مدعی شد که با وجود دو معنایی بودن این ترکیب ،در بیشتر موارد شـارحان متـون
ادبی ،معنای گول و احمق را برای این ترکیب در اولویت دایرهی معنایی خود قرار دادهاند .شاید دلیـل اصـلی
این است که در فرهنگهای لغات و کنایات ،معنای گول و احمق اولین معنی برای این ترکیب بوده و شـارحان
نیز به تبع فرهنگنویسان همان معنا را اراده کردهاند .گرچه این معنا مورد نظر شاعران نبودهاسـت .امـا در ایـن
میان ابیاتی هم هست که قطعاً هر دو معنای کنایی از آن قابل اثبات است:
وانگـــــه بكشـــــم همـــــه دغـــــای او

بنگــــــر چــــــه حریــــــف آبدنــــــدانم
(مسعودسعدسلمان)221 :1997 ،
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در این بیت ،آب دندان گویی حامل هر دو معنای کنایی است .هم به معنای حریف بازندهاست و هم معنـای
برق و درخشندگی دندان (زیبارویی) از آن دریافت میشود.
 9ـ نتیجهگیری:
نخستین و ساده ترین اقدام برای درک ترکیبات و اصطالحات کهن که امروزه تقریباً به فراموشی سپرده شدهانـد،
مراجعه به فرهنگها و لغتنامههاست« .آبدندان» از جملهی این ترکیبات اسـت؛ ترکیبـی کنـایی بـا مفهـومی

دوگانه .از یک جهت در وجه منفی اما معروف ،احمق و سادهدل و در برخی موارد در صورت همراهی با واژه-

ی حریف به معنای حریف مفتباز و آنکه در قمار به آسانی ببازد ،به کار رفتهاست .این در حـالی اسـت کـه
شواهد و نمونهها نشان میدهند که این ترکیب (حتی در کنار واژهی حریف) به معنای صفا ،برق و درخشندگی
دندان (زیبارویی) بوده است و احمق و گول وجهی ندارد یا در کنار مفهوم درخشانی دندان ،به سختی میتـوان
آن را در معنی منفی گول و احمق معنا کرد .بنابراین ترکیب کنایی «آبدندان» حائز دو معنی مختلف و مخـالف
است و تا حدود زیادی از مقولهی اضداد به شمار میآید .اگر چه در بسیاری از موارد میتوان هر دو معنـی را
بر بیت تحمیل کرد .این دو معنایی و اشتباه ظاهراً از آنجا ناشی شدهاست که فرهنگنویسی ،یک یا هر دو معنـا
را از بیتی استنباط کرده ،و در ذیل ترکیب به ثبت رسانیده و برای شاعران و نویسندگان حجت شده ،و بـه کـار
بردهاند .با این همه بعضی از شاعران صاحب سبک مانند خاقانی هیچگاه این کنایه را در معنـی منفـی (گـول و
احمق و )...به کار نبردهاند.
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