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گماني در باب بيتي از غزليات شمس
مجيد منصوري

به نظر ميرسد كه «سيب شيب» تصحيف «شيب و تيب»
و يا «تيب و ش��يب» باش��د .فرهنگهاي قدي��م در تعريف اين
تركيب چنين نوشتهاند:
ش��يب و تيب :ش��يب تيب .تيب و ش��يب .از اتباع است به
معني سرگش��ته و مده��وش .از فرهنگ اس��دي ،برهان،
غياث .سرگش��ته و پريش��ان و مدهوش بود و در كار خود
غافل (دهخدا :ذيل شيب).

در غزل��ي از موالنا تركيبي آمده كه تا حدودي غريب اس��ت و
در بافت كالم و بيت ،معني محصلي از آن به دس��ت نميآيد.
تركيب مورد نظر «سيب شيب» است در ابيات ذيل:
به س��ر درخ��ت مانم كه ز اصل دور گش��تــم       
به ميــــانۀ قش��ــورم همـه از لباب گويـــم
من اگرچه س��يب ش��يبم ز درخ��ت بس بلندم          
من اگر خراب و مس��تم س��خن ص��واب گويم
(مولوي)640 :1386 ،

دكتر ش��فيعي كدكن��ي در گزيدۀ غزليات ش��مس اين غزل را
آوردهاند و ضبط بيت مذكور منطبق اس��ت بر تصحيح مرحوم
فروزانفر و تنها در ش��رح بيت نوش��تهاند« :ش��يب :سرازيري»
(مولوي.)855 /2 :1387 ،

مهمترين عاملي كه سبب گرديده تركيب مورد بحث دچار
تصحيف ش��ود ،آمدن «س��يب» (كه احتما ًال ي��ا تصحيف تيب
اس��ت يا تصحیف شيب) اس��ت در كنار «درخت» و همين امر
سبب گرديده كه مصححان و چه بسا ناسخان غزليات شمس،
شيب و يا تيب را به معني ميوۀ سيب بدانند و اين خطا تا جايي
پيش رفته كه در فرهنگهايي چون ش��رفنامۀ منيري و برهان
قاطع در مقابل واژۀ «تيب» نوش��ته شده« :تيب :بر وزن و معني
سيب و بيقرار و سرگشته» (شرفنامه منيري)« .تيب :بر وزن و
معني سيب است كه عرب تفاح گويد» (برهان) .در انجمنآرا و
آنندراج آمده« :اينكه صاحب برهان گفته به معني س��يب است
كه عرب تفاح گويد ،خطاس��ت؛ شيب را سيب خواندهاند و تفاح
دانستهاند» (به نقل از دهخدا :ذيل تيب).
همچني��ن كاربرد اندك اي��ن تركيب در آث��ار نظم و نثر
فارسي نيز دليل ديگري است كه سبب گرديده صورت درست
اين تركيب دانسته نشود.
ش��واهدي ك��ه در لغتنامۀ دهخدا براي تركيب «ش��يب و
تيب» آمده ،عبارت اس��ت از دو بيت ذيل منتس��ب به رودكي و
عمارۀ مروزي:
ش��يـــب تو با ف��راز و فــراز تو با نش��يــب         
فرزن��د آدمــي ب��ه تو اندر به ش��يب و تيــب
(رودكي)69 :1373 ،

نبـــوده مـــ��را ايـــچ بــــا تو عتيـــــب     
مرا بـــي گنـــه كردهاي ش��يــب و تيــب
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در فرهنگ فارسي مدرسۀ سپهساالر (منسوب به قطران) آمده:
«ش��يب :به دو معني اس��ت .يكي سرگش��ته و مدهوش و
شيفته را گويند:
نب��وده م��را اي��چ ب��ا ت��و عتيـــ��ب              
1
م��را بيگن��ه ك��ردهاي شيبش��يب»
(قطران تبريزي؟)147 :1380 ،

در غالب فرهنگها «ش��يب و تيب» يا «تيب و ش��يب» از اتباع
دانسته شده حال آنكه باز خود آنها براي «تيب» تعريف نوشتهاند.
براي نمون��ه در فرهنگ جهانگيري آمده« :تيب :سرگش��ته و
مده��وش» (جهانگيري) .ب��راي لخت ديگر اي��ن تركيب نيز
معني «آش��فته و مدهوش» هم مضبوط است« :شيب :آشفته و
مدهوش .سرگشته و بيخبر» (برهان).
بنابراين به احتمال قريب به يقين ،صورت صواب و ضبط
صحيح بيت در غزل موالنا ميبايست چنين باشد:
به س��ر درخت مانم كه ز اصـل دور گش��تــم         
به ميــــانۀ قشــورم همه از لباب گويـــــم
من اگرچه ش��يب و تيبم ز درخ��ت بس بلندم
من اگر خراب و مس��تم س��خن ص��واب گويم
اين ضبط پيش��نهادي همچنين از مناظر ديگري نيز مرجح به
نظر ميرسد:
الف« .ش��يب و تيبم» از لحاظ ويژگي عطفي درس��ت در مقابل
«خراب و مستم» قرار ميگيرد.
ب .از لحاظ معنايي نيز «ش��يب و تيبم» درست در برابر «خراب
و مس��تم» قرار ميگيرد و چنانكه پيش از اين به آن اشاره
رف��ت ،معان��ياي ك��ه فرهنگها ب��راي «ش��يب و تيب»
نوشتهاند« ،آشفته و مدهوش» است.

نكت��هاي كه هنوز نيز پذيرش اين پيش��نهاد را ظاهرا ً اندکی با
مشكل رو برو ميكند ،ادامۀ مصرع است« :ز درخت بس بلندم»
و ما معتقديم كه اين بخش از نحو مرتبط اس��ت با بيت پيشين
آن« :به سر درخت مانم كه ز اصل دور گشتم /به ميانۀ قشورم
همه از لباب گويم».
ديگر اينكه بين «شيب» و «بلند» در اين بيت صنعت ايها ِم
تضاد برقرار است نه صنعت تضاد؛ اگر به شاهدي كه از رودكي
ذكر شد ،نگريسته شود ،آن بيت نيز همچنان صنعتي دارد.
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« . 1در تحفۀ شعر  به حقيقي(!) و در جهانگيري به دقيقي نسبت داده شده است ،ا ّما به نظر ميرسد كه اين بيت تغييريافتۀ بيت زير باشد كه در لف ق به منجيك 
نسبت داده شده است :نبود ايچ مرا با بتم عتيب /مرا بيگنهي كرد شيبشيب» (حاشيۀ همان)
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