1

تصحیف "استیثاقنا" به "استثناؤنا" و ...

فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه
سال دوم -شماره  -5بهار 3131

تصحيف "استيثاقنا" به "استثناؤنا"
و اثر آن در شرحها و ترجمههای نهجالبالغه
2

سیده ریحانه میرلوحی ،*1سیدعلی میرلوحی
تاریخ دریافت1932/11/22 :

تاریخ پذیرش1939/59/50 :

چکيده
متون قدیم عربی و فارسی در طول تاریخ در اثر استنساخ مکرر و یا سهو القلم کاتبان دستخوش تصحیف و اختالف
فراوان شده و در برخی موارد بیان اختالف نسخهها حتی چند برابر اصل متن گردیده و این امر به دشواری و درک
متن و ترجمه آن انجامیده است.
در این گفتار عبارت"استیثاقنا" در خطبه  121و 111نهجالبالغه که به اشتباه"استثناؤنا" ضبط شده بهعنوان شاهد
تأثیر تصحیف در شرح و ترجمه متون مورد بررسی قرار میگیرد و در نتیجه روشن میشود:
 .1بسیاری شارحان و مترجمان نهجالبالغه با کمک سیاق کالم توانستهاند همان وجه صحیح عبارت را ترجمه و شرح
نمایند.
 .2جناس تصحیف در برخی موارد میتواند موجب اشکال و اشتباه در متون قدیم شود.
 .3تصحیح بینا بین متوندر برخی موارد موجب میشود متن در دست تصحیح دقیقتر و صحیحتر ارائه گردد.
کليد واژهها :نهجالبالغه ،ترجمه ،استیثاقنا ،استثناؤنا.

 .1استادیار گروه زبان عربی دانشگاه اصفهان
 .2استاد بازنشسته گروه زبان عربی دانشگاه اصفهان
* :نویسنده مسئول

Email: r.mirlohi@fgn.ui.ac.ir

 وآن تصحیحی است بین تصحیح بر پایه نسخه اساس و تصحیح التقاطی (مایل هروی ،نجیب.)282 :1311 ،
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مقدّمه
یکی از موضوعاتی که در مورد ترجمه متون قدیم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته موضوع اختالف و
تصحیف یا تحریف نسخههای یک متن میباشد؛ که نخست فهم نص و آنگاه ترجمهاش را دچار اشکال
میگرداند؛ از اینرو بر مترجمان متون قدیم الزم است برای ترجمه یا شرح و توضیح یک متن بهدنبال
نسخه یا نسخههای موثق و اصیل یا نسخههای مصحّح و منقّح آن باشند ،و اگر به آن دست نیافتند قبل
از آغاز ترجمه به تصحیح و تحقیق آن اقدام نمایند ،و پس از آن به کار ترجمه بپردازند؛ تا ترجمهای متقن
و اصیل فراهم آورند.
یکی از متون ارزشمند و گُهربار اسالمی نهجالبالغه است که سیدرضی(ره) در قرن چهارم هجری از
سخنان حضرت امام علی(ع) فراهم آورده است ،چون بین نسخههای متعدد خطی آن و یا بین آن نسخهها
و روایت کالم آن حضرت در سایر تألیفات و کتابهای تاریخ و حدیث در موارد بسیاری اختالف وجود
دارد؛ که منشأ برخی هم ممکن است تصحیف باشد؛ از اینرو اثر این اختالف و تصحیف در ترجمهها
منعکس گردیده ،و مترجمانی که مقید به ترجمه حرف به حرف هستند بدون توجه به سیاق کالم ترجمهای
تحتاللفظی و غالباً نامفهوم ارائه نمودهاند ،و مترجمانی که مقیّد به فهم نص و ترجمه محتوا بودهاند سعی
کردهاند بدون تقیّد به ترجمه تحتاللفظی محتوا و مضمون آن را بیان کنند؛ و اکنون پیش از ورود به بحث
نخست تعریف تصحیف بیان میگردد و سپس به پیشینه تصحیف در متون عربی و متون حدیث نبوی
شریف و سرانجام در نهجالبالغه اشاره میشود ،و آنگاه روش تحقیق و ثابت و متغیرهای پژوهش حاضر و
در پی آن اصل تحقیق از نظر پژوهشگران محترم میگذرد.
تعریف تصحیف :و آن عبارت است از تشابه خط دو یا چند کلمه بهگونهای که اگر نقطه یا نقطههای یکی
از آن دو کلمه حذف یا جابهجا شود عین آن کلمه دیگر گردد (ابنحجةالحموي1112،هـ1111/،.م ،ج:1
 )88مانند( :التخّلي ،ثمّ التحلّي ،ثمّ التجلّي :نخست خود را پالیدن و پاککردن ،سپس آراستن به صفات
کمال ،آنگاه درخشیدن)( ،الهاشمي ،احمد ،بیتا.)121 :
پيشينه تصحيف بهطور کلی
تصحیف متون قدیم چه عربی و چه فـارسی آفتی است که متأسفانه به جان بیشتر نسخههای خطی
قرنهای گذشته اسالمی افتاده بوده است و از دیرباز دانشمندان و محققان علوم و ادبیاتاسالمی به فکر
زدودن این آفت افتادهاند که ذیالً به نام برخی از طالیهداران آن اشاره مینماییم:
 .1حسنبنعبداهللبنسعيد عسکري ( 382 -213هـ) :وی کتاب التصحیف و التحریف را تألیف نمود .بخشی
از این کتاب در سال 1321هـ .به چاپ رسید و سپس تمام آن با تحقیق استاد عبدالعزيز احمد سال
1383هـ .تجدید چاپ شد (شیرازیان ،جمالالدین1312 ،هـ.ش.)211 :
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 .2عليبنحمزةالبصري (م 318هـ ).کتاب «التنبيهات علي أغاليط الرواة» را تألیف نموده که میتوان آن را
در ردیف کتب تصحیف و تحریف آورد (همان مرجع).
 .3جاللالدین سیوطی :وی نوع چهل و سوم کتاب«المزهر في علوم اللغة و آدابها» را به شناخت تصحیف
و تحریف اختصاص داده و شواهد بسیاری از تصحیف در متون عربی نقل کرده است .که در زیر دو نمونه
یکی از شعر و دیگری از نثر میآید:
« وذاتُ هِدم عارٍ نواشِرُها

تُصمِتُ بالماء تَولَباً جَدِعاً»

(اوسبن حَجَر1121 ،هـ)88 :
«(بر او بگرید) زن ژندهپوشی که پِیهای ذراعـش برهنه است و با آب کودک بد تغذیهاش را
خاموش میکند».
مفضلبنضبی جَدِع را جَذَع میخواند و اصمعی او را تخطئه کرد وگفت جَدِع است (سیوطی ،بیتا،
ج .)312 :،2و جَذَع (جوان نورسیده) و جِذع (ساق نخل و مانند آن در سیاق این بیت مناسب
نیست).
 مُثقَلٌ استعانَ بدفَيه (سنگین باری که از دو پهلوی خود کمک گرفت) این مثل را لِحیانی"بِذِقنه"
به جای"دَفيه" قراءَت کرد ،یعقوب بن سِکّیت حاضر بود و به او گفت":بِدَفيه" صحیح است ،و
لحیانی شرمنده شد (همان.)311 :
پيشينه تصحيف در حديث
از آنجا که حدیث نبوی تالی تلو قرآن کریم و بلکه مفسّر و مبیّن بسیاری از آیات قرآن کریم و مستند
فقه اسالمی میباشد و تغییر و تصحیف یک کلمه و جابجایی آن موجب لغزشها و خطاهای بسیار در
احکام میشود از اینرو از دیـر باز مورد توجه راویان و محدّثـان و علمای درايةالحديث بوده است و
کتابهایی در این موضوع نگاشته شده که این مبحث گنجایش بسط آن را ندارد و اشارهای به برخی از
این تألیفات در زیر میآید:
 .1التنبيه علي حديث التصحيف از حمزةبنحسن اصفهانی (م312هـ.).
 .2تصحيفات المحدّثين از حسنبنعبداهلل عسکری (م382هـ.).
نگرانی فقیهان و دانشمندان علوم اسالمی متأخر و معاصر از امر تصحیف و تحریف حدیث آنان را وا
داشته تا در البهالی تألیفات فقهی و رجالی خـود به آن اشاره نمایند؛ از جمــله :علّامه وحید بـهبهانی
مینویسد...« :و نیز چه بسا مطلبی از یک روایت افتاده یا تصحیفی روی داده ،یا تقدیم و تأخیری یا جز آن
واقع شده؛ بلکه در بسیاری از روایات ما این امر به وقوع پیوسته و بر شخص آگاه پنهان نیست (الفوائد
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الحائرية 111 :نقل شده در مهدویراد ،محمدعلی؛ و سیدعلی دلبری ،آفت تصحیف در روایات و
راهکارهای شناسایی آن ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث)18 :
نظر به اینکه بحث تصحیف در حدیث و روایات موضوعی گسترده و جدای از نهجالبالغه فرصت
دیگری میطلبد از اینرو به این اشاره اکتفا میشود و دو نمــونه از تصحیفات حدیث و روایت در زیر
میآید:
 .1حدیث «اُدهنوا غِبّاً»« :دیر به دیر (سر و صورت را) روغن بزنید» که بهعبارت «اِذهبوا عَنّا»« :از پیش
ما بروید» تصحیف شده است (مهدویراد ،محمدعلی ،و سیدعلی دلبری ،همان.)22:
 .2حدیث «اتّقوا علي أوالدکم فَحمة العِشاء» :در تاریکی اوائل شب مواظب فرزندان خود باشید" ،فَحمَة"
بـه "قَحمَة"" :گوسفند سالدار" تصحیف شده که مناسبتی با مضاف الیه آن "العشاء" ندارد (سیوطی؛
همان.)312:
پيشينه تصحيف در نهجالبالغه
از آنجا که سخنان امیرالمؤمنین امام علیبنابیطالب(ع) بعد از قرآن کریم و حدیث نبوی بهترین اثر
اسالمی است از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده و سیـدرضی(ره) آغازگر گردآوری و جمع خطب و نامهها
و کلمات قصار آن حضرت است و پس از وی دانشمندان دیگری در عصر حاضر به بحث از مستندات و
مدارک آن پرداختهاند که میتوان از کتاب «مصادر نهجالبالغه و اسانیده» تألیف عبدالزهراءالحسینی ،و
کتاب «مدارک نهجالبالغه» تألیف الشیخ هادی آلکاشف الغطاء نام برد (حفنیداود ،حامد ،بیتا.)18 :
و نیز اختالف نسخههای قدیم نهجالبالغه برخی از پژوهشگران نهجالبالغه را بر آن داشت تا موارد
اختالف نسخهها را گرد آوری نمایند و به نقد آنها بپردازند که به چند اثر در این باره اشاره میشود:
 .1مقدمه تصحیح نهجالبالغه تألیف آقای عزیزاله عطاردی که روش کار تصحیح خود را در این مقدمه
بیان کردهاند و به برخی از موارد تصحیف اشاره نمودهاند و کلمه مورد بحث این مقاله نه در مقدمه و نه در
نص نهج البالغه تصحیح شده ایشان مورد اشاره قرار نگرفته است .نسخه تصحیح شده مذکور توسط بنیاد
نهجالبالغه (1312هـ.ش) در یک چاپ نفیس منتشر شده است.
 .2مقاله «نهجالبالغه بین عواصف التحریف والنقصان» نوشته آقای محمدهادی امینی که در نشریه
«وقف؛ میراث جاویدان» شماره  28و 21بهار و تابستان 1318هـ.ش ،111-118 :چاپ شده است .که در
آن به پارهای از موارد تصحیف و تحریف در نهجالبالغه اشاره شده و کلمه مورد بحث این مقاله در آن
نیامده است.
 .3مقدمه آقای سیدمحمود مرعشی بر تصویر نسخه خطی کتابخانه آيةاهلل مرعشی نجفی(ره) که توسط
بنیاد نهجالبالغه سال  1121هـ.ق منتشر شده است .مؤلف در این مقدمه به بحث پیرامون امتیازات نسخه
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مذکور پرداخته و از باب نمونه اختالفات خطبه جهاد ( )21را در این نسخه با برخی نسخههای چاپی به
ثبت رسانیده تا دلیلی بر صحت و اتقان آن باشد.
روش پژوهش در اين تحقيق و متغيرهای آن
این بحث از روش کتابخانهای و توصیفی -تحلیلی ترکیب شــده است به این شرح که نخســت نص
نهجالبالغه و شرحها و ترجمههای گوناگون آن گردآوری شد و سپس نگارندگان به مقایسه و تحلیل
مضامین آن پرداخته و نتائجی حاصل شد که در پایان خواهد آمد.
متغيّرهای اين تحقيق
با تحلیل دو خطبه  121و  111نهجالبالغه و سیاق کالم امام علی(ع) میتوان از مفهوم عهد و پیمان به
عنوان امر ثابت این بحث نام برد و در نتیجه متغیرهای آن را دو وجه "استیثاقنا" و "استثناؤنا" شمرد .و
توابع این دو متغیر عبارت است از وجوه شرح و ترجمههای گوناگونی که بررسی شده است.
پس از این مقدمه کوتاه درباره پیشینه بحث اصل آن یعنی بررسی و مقایسه"استثناؤنا" وجه مضبوط
در نسخههای چاپی نهجالبالغه و عبارت "استیثاقنا" وجه مضبوط در تاریخ طبری هم ثبت شده در نسخه
خطی کتابخانه آيةاهلل مرعشی نجفی(ره) و شرحها و ترجمههای مختلف آن عبارت مطرح میشود.
نص خطبه  671در نهجالبالغه (فيضاالسالم6777،ش)815 :
«فأجمَعَ رأيُ مَلَئِکُم عَلي أن اختاروا رَجُلين فَأََخذنا عَلَيهما أن يُجَعجِعا عندَ القرآ ِن وال يُجاوِزاه وتکو َن
ألسِنتُهما معه وقلوبُهما تبعَه فتاها عنه و ترکا الحق وهما يُبصِرانه وکان الجورُ هواهما واالعوجاجُ رأيَهما
وقد سَبَقَ استثناؤُنا عليهما في الحُکمِ بالعَدلِ والعَمَلِ بالحق سوءَ رأيِهِما وجورَ حُکمِهما والثقةُ في أيدينا

ألنفُسِنا حينَ خالَفا سبيلَ الحقِ وأتيا بما ال يُعرَفُ من معکوس الحُکمِ» :رأی بزرگان شما بر این شد که دو
نفر را بر گزینند؛ ما بر آن دو شرط کردیم که در جایگاه قرآن فرود آیند و از حکم آن تجاوز نکنند ،و
زبانشان با قرآن و دل هایشان همراه آن باشد ،آن دو تن از قرآن روی گردانیدند ،و حق را رها کردند با
وجودی که آن را می دیدند ،و میل آن دو با ستمکاری بود و رأیشان بر انحراف؛ و ما پیش از اینکه به
کژی رأی دهند و به ستم حکم کنند از ایشان پیمان گرفتیم 1که به عدالت و حق عمل نمایند ،و آن
مدرکی که در دست داریم گواه ماست آن هنگامیکه با راه حق مخالفت کردند و حکم واژگونهای آوردند
که قابل قبول و اعتراف نیست».

 .1در ترجمه عبارت"استیثاقنا" منظور شد.
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نص خطبه  627در نهجالبالغه (همان)753 :
«إنما اجتمع رأي مَلَئِکُم علي اختيار رجلين أَخَذنا عَلَيهما أن ال يَتَعدّيا القرآنَ فَتاها عنه وتَرَکا الحق وهما
يُبصِرانِهِ وکان الجورُ هواهما فَمَضيا عليه وقد سَبَقَ استثناؤُنا عَلَيهما في الحُکومةِ بالعَدلِ والصَّمدِ للحقِّ سوءَ

رأيهما وجَورَ حُکمِهما :همانا رأی بزرگان شما بر گزینش دو مردی قرار گرفت که با آنها شرط کردیم از
حکم قرآن تجاوز نکنند؛ ولی آن دو از حکم قرآن به گمراهی روی گردانیدند ،و حق را رها کردند؛ با
وجودی که آن را میدیدند ،و میل آنها با ستم بود و به راه ستم رفتند ،و پیش از آنکه رأی کژ دهند و به
ستم حکم کنند از آن دو پيمان گرفتيم که به عدالت حکم کنند و برای حق پایدار باشند».
نصّ خطبه  671در نسخه خطی کتابخانه آيةاهلل مرعشی نجفی(ره)
در این نسخه (ص )181چنانکه در تصویر ضمیمه مالحظه میشود در متن عبارت "استثناؤنا" و در
حاشیه عبارت "استیثاقنا" ثبت شده است.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 3131

7

نص اين خطبه به روايت طبری (6347ق ،ج)17 :3
طبری (همان) در بیان حوادث سال سی و هفتم هجری دربارهی خوارج نهروان به نقل از ابومخنف به
نقل از ابوسَلَمهزُهری آورده است که امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به خوارج نهروان گفت« :يا هؤالءِ إنّ
أنفسَکم سَوَّلت لکم فراق هذه الحــکومةِ التي أنتم ابتدأتُموها وسألتُموها وأنا لها کارِه :»..ای جمــاعت
به درستی که هواهای نفسانی شما را در مورد ترک این حکمیّت به وسوسه انداخت؛ حکمیتی که شما
پیشنهاد دهنده آن بودید و من آن را خوش نداشتم »...و در ادامه این خطبه بهعبارت مورد بحث این مقاله
میرسد و آن را چنین نقل میکند ...« :فأجمع رأيُ مَلَئکم علي أن اختاروا رَجُلَين فأَخَذنا عليهما أن يَحکُما
بما في القرآن واليَعدَواهُ فتاها وتَرَکا الحق وهما يُبصِرانِه وکان الجَورُ هَواهما وقد سبَق استيثاقُنا عليهما في

الحکم بالعدل والصَّمد للحق سوء رأيهما وجور حکمهما».
چنانکه مالحظه میشود عبارت مورد بحث در این روایت که موافق با نسخه بدل کتابخانه مذکور
است"،استیثاقنا"میباشد و بنابه دالیل زیر این وجه صحیح و وجه مندرج در نهجالبالغه "استثناؤنا"
تصحیف است:
 .1با آغاز سخن؛ آنجا که میفرماید «فأخذنا عليهما» سازگار است؛ زیرا در حقیقت معنای «أخذ عليه کذا:
بر او چنین امری را شرط کرد» و معنای «استوثق منه کذا :از او در مورد فالن امر پیمان گرفت» یکسان
است.
 .2با پایان کالم آنجا که میفرماید «والثقة في أيدينا ألنفسنا :وآن مدرکی که در دست داریم گواه
ماست» متناسب است؛ زیرا کلمه"الثقة" نیز اشاره به "استيثاق" و اخذ میثاق و پیمان از دو نفر حَکَم دارد.
 .3با عبارت "استوثقت" که در کالم دیگر آن حضرت (طبری ،همان 1)12 :1،درباره موضوع حکمیت و در
خطاب به خوارج نهروان وارد شده نیز تطابق دارد.
و مالحظه میشود که از این عبارت ترجمهای صحیح و بدون اشکال به شکل زیر یا مشابه آن خواهیم
داشت:
«و بهتحقیق پیش از اینکه به ستم حکم کنند ،و به ناروا رأی دهند از ایشان پیمان گرفتیم که به
عدل حکم کنند و برای حق پا بر جا باشند (یا آهنگ حق کنند)».
حال باز میگردیم به نص کالم امام علی(ع) در خطبه  111و خطبه  121که در آنها "استثناؤنا" به
جای "استيثاقنا" ضبط شده ،و درباره صحت یا تصحیف آن و تأویل و توجیه شارحان و دریافت مترجمان
 .1استیثاق مصدر باب استفعال است و در اصل استوثاق بوده ،واو طبق قاعده اعالل قلب به یاء شده است .و آن به معنای پیمان
گرفتن و وثیقه گرفتن از کسی است ،گفته میشود« :استوثقتُ من فالن» از فالنی وثیقه وتضمین گرفتم (ابنمنظور ،بیتا ،ج:12
 281و أنیس ،إبراهیم و دیگران1313 ،هـ ،.ج 1211 :2وَ الجوهری1311 ،هـ ،.ج1813 :1و فیروزآبادی ،محمد1118 ،هـ.)838 :
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تصحیف "استیثاقنا" به "استثناؤنا" و ...

از آن به بحث پردازیم؛ چنانکه گذشت نصّ کالمی که عبارت مورد بحث در آن قرار گرفته چنین است:
«وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحکم بالعدل والعمل بالحق سوء رأيهما وجور حکمهما.»...
اکنون ببینیم لفظ "استثناء"در سیاق این کالم میتواند کاربرد معنایی صحیحی داشته باشد؟ و یا
تصحیف از "استیثاق" است؛ از اینرو نخست به شرح این واژه میپردازیم ،و آنگاه مصداق داشتن یا
نداشتن آن را در این کالم به بحث میگذاریم:
در فرهنگ"المعجم الوسيط" کلمه "استثناء" را در ذیل ریشه"ث ن ی" آورده و توضیح داده است:
«ثني الشيء-ثنياً :عطفه وردَّ بعضه علي بعض :چیزی را دوتا کرد ،و بخشی از آن را روی بخشی دیگر قرار
داد»« .استثني الشيءَ :أَخرَجَه من قاعدةٍ عامّةٍ أو حُکمٍ عام :چیزی را از یک قاعده کلی یا حکم کلی خارج
ساخت» .ودر معجم مقاييساللغة (همان ریشه) آمده است« :الثاء والنون والياء أصل واحد؛ وهو تکرير
الشيء مرّتين أو جعله شيئين متواليين أو متباينين؛ وذلک قولک" :ثَنَيتُ الشيءَ ثنياً" و معني االستثناء من

قياس الباب؛ و ذلک أن ذکره يُثَنّي مرّة في الجملة ومرّة في التفصيل  :ثاء و نون و یاء یک اصل است [یعنی
دارای یک معنی است] و آن عبارت از تکرار چیزی به دو بار است ،و یا آن را دو چیز پی در پی یا متباین
و مجزّا قرار دادن است و از آن معنی میگویی"ثنيتُ الشيءَ ثنياً( :چیزی را دو تا کردم)؛ و معنای استثناء
داخل در قاعده همین باب است؛ زیرا سخن از یک امر دو بار به میان آمده است؛ یک بار در حکم کلّی و
عامّ و یکبار به تفصیل و بهصورت جزئی (ابن فارس4141،هـ.ق )و در لسانالعرب (بیتا ،ج)128 :18
آمده است« :استثنيتُ الشيءَ من الشيءَ :حاشَيتُه( 1چیزی را از چیز دیگر مستثنی کردم).
اینک با توجه به معنی و استعمال لغوی "استثناء" صحت کار برد آن را در این کالم از نظر نحوی،
بالغی و معنایی مورد بحث قرار میدهیم:
از نظر نحوی؛ همانگونه که از پیش اشاره شد لفظ استثناء دو مفعول میگیرد؛ یکی بدون واسطه و
دیگری با واسطه "مِن"؛ در حالیکه در این عبارت مفعول با واسطه با "علی" بهکار رفته است ،و چنین
استعمالی در فرهنگهای لغت معتبر نیامده است .از نظر معنایی براساس این روایت "استثناؤنا" در عبارت
«وقد سبق استثناؤنا عليهما »...این است :پیش از این که آن دو تن رأی کژ و حکم ستمکارانه خود را در
حکمیت اظهار نمایند ما ایشان را در حکم به عدل و عمل به حق استثنا کردیم ،و مقتضای این معنی آن
است که در کالم سابقه ای از حکمی صریح که ایشان از آن استثناء شده باشند وجود داشته باشد؛ در
حالیکه نه در آغاز دو خطبه یاد شده در نهجالبالغه و نه در کالم دیگر آن حضرت در همین مقام ،و
خطاب به همین گروه (خوارج) حکم و استثناء صریحی وجود ندارد.
 .1حاشيتُه مرادف"استثنيتُه" میباشد .متکلم وحده است از فعل «حاشا من القوم فالناً» (فالنی را از آن گروه مستثنی کرد)(انیس،
ابراهیم و دیگران ،همان :ج)111 :1
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و از نظر بالغی "استثناء" به معنایی که بیان شد به یکی از دو روش بیان میشود :نخست با به کار بردن
مشتقات استثناء مانند این حدیث «:الشهداءُ ثَنيّة اهلل في األرض»(شهیدان کسانی هستند که خداوند متعال
ایشان را از دهشت نفخ صور مستثنی کرده است)(ابنمنظور ،همان ،ج .)138 :18ثنيّة در این حدیث اسم و
به معنای مستثنی میباشد.
دوم :با بهکارگیری برخی ادوات استثناء که یکی از روشهای قصر (حصر) و از ابواب علم معانی میباشد،
و شایعترین آن ادوات "ما...إلّا" و"إنّما "...است مثالها بهترتیب:
«وما المرءُ إلّا األصغران لسانُه

ومعقولُه والجسمُ خلق مصوّرُ»

(شخصیت آ دمی تحقق ندارد مگر با دو عضو کوچکش؛ زبان و عقل (قلب) و جسم وی مجسمهای
بیش نیست)(الهاشمی ،احمد؛ بیتا.)181 :
«وما الحياة الدنيا إلّا لَعِبٌ وَلَهو»(األنعام )32 :1
«وإنّما األممُ األخالقُ ما بقيت

وإن هم ذَهَبَت أخالقُهُم ذَهَبوا»

(همانا تنها اخالق شاخِص ملّتهاست؛ تا اخالقشان باقی است پابر جایند ،و هرگاه اخالقشان بر باد
رفت خود نیز از بین میروند) (الهاشمی ،احمد؛ همان.)181 :
«إنّما وليُّکم اهلل ورسوله والّذين آمنوا(»...المائده .)88 :8
نظر شارحان نهجالبالغه دربارهی مفهوم و معنای "استثناؤنا":
از بررسی و مطالعه شرحهای نهجالبالغه سه نظر دربارهی معنی و مفهوم "استثناؤنا" میتوان استنباط
نمود:
 .1استثناء به معنی و مفهوم شرط؛ چنانکه در منهاجالبراعةعلّامه خوئی (1381ق ،ج )211 :12در شرح
این عبارت آمده است « :أراد ما کان شَرطَه علي الحکمين حينَ عَزَموا علي التحکيمِ أن يَحکُما بما حَکَم

القرآنُ وإلّا فال يُنفَذُ حکمُهما فيه و في أصحابه :مقصود آن حضرت از استثناء در وقتی که تصمیم بر
حکمیت گرفتند-شرطی است که بر آن دو حَکَم قرار داد؛ که حکم کنند به حکم قرآن ،و آنچه خدا در
قرآن نازل کرده از آغاز تا پایان؛ وگرنه حکم آنها دربارهی امام(ع) و یارانش اجراشدنی نیست»؛ و نیز
مراجعه شود به( :ابنمیثم1121ق ،ج  ،)381 :3و (قزوینی1382،ش ،ج  )221 :2و (موسوی ج.)181 :3
 .2استثناء به معنای مقرّر« :أي وکان المقرّرُ أن يَحکُما بالعدلِ؛ ال أن يُسيئا الرأيَ في حُکمِهِما حَسَبَ
شَهَواتِهما وأهوائِهما :مقرّر بود که به عدل حکم کنند؛ نه اینکه رأی کژ آورند و مطابــق امیال و
دلخواستههای خود حکم کنند»(الحسینیالشیرازی ،بیتا ،ج .)18 :3
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 .3استثناء به مفهوم اصطالحی آن -که حاکی از یک اسلوب کالمی مشتمل بر مستثنی و مستثنی منه و
أدات استثناء میباشد -بیان شده است؛ چنانکه در شرح عبده (بیتا ،ج )383 :1و ابوالفضل ابراهیم
(1111ق ،ج )122 :1آمده است« :أي إنّ استثنائَنا وقتَ التحکيم حيثُ قلنا":ال تحکما إلّا بالعدل" کان
سابقاً علي سوءِ الرأيِ وجَورِ الحکم» :یعنی «استثناء ما هنگام حکمیت که گفتیم":جز به عدالت حکم
نکنید" بر رأی کژ و حکم جابرانه شان مقدّم بود».
نقد و بررسی اين سه نظر دربارهی"استثناؤنا":
تفسیر استثناء به مفهوم و معنای شرط (وجه اول) و یا به معنای قرار (وجه دوم) نمیتواند تفسیر درستی
برای این عبارت باشد ،و این امر واضح و روشن است ،زیرا دو واژه در مقایسه با یکدیگر یا مترادفند ویا
متضاد و یا متخالف؛ مترادف مانند «انسان و بشر» متضاد مانند «ابيض و اسود» متخالف مانند «حق و
جهل» (الساحلی ،مُنی سلیمان 1111 ،هـ .ق .)21 :ومقایسه دو واژه شرط و استثناء و تعریف آنها روشن
مینماید که میان آنها تخالف است .تفسیر آن به مفهوم اصطالحی که حاکی از معنی و مفهوم حصر است
(وجه سوم) نیز نمیتواند تفسیر مناسبی برای این عبارت باشد؛ زیرا در آن صورت باید در نصّ این کالم
اسلوب حصر (ما وإلّا ويا إنّما) و یا عبارتی نظیر آن بهکار میرفت؛ درحالیکه در سابقه کالم امام علی (ع)
راجع به دو حَکَم در جنگ صفّین نه در این خطبه و نه در بیانات دیگر آن حضرت عبارتی که در آن
اسلوب استثناء نظیر «ال تحکُما إلّا بالعدل» بهکار رفته باشد و چنانکه در وجه سوم بیان شد وجود ندارد
عالوه بر اینکه داللت عبارت «وقد سبق استثناؤنا عليهما »...بر وجه سوم هم غرابت دارد ،و هم تعقید:1
غرابت از این جهت که معنای متبادر به ذهن از آن تفسیق دو حَکَم است و نه توصیه به حکم به عدل،
تعقید از آن جهت که با وسائط بسیار و لوازم بعیده باید عبارت «وقد سَبَق »...را حمل بر معنای «ال تحکُما
إلّا بالعدل» نمود .و اگر چنین معنایی مراد کالم امام علی(ع) بود شایسته بود در عبارتی نظیر «وقد سبق

قولنا لهم ال تحکما إلّا بالعدل »...بیان میشد .و برعکس اگر عبارت "استيثاقنا" را جایگزین قرار دهیم نه
غرابت دارد و نه تعقید وهم با سابقه کالم آن حضرت در این امر انسجام کامل دارد (همین مقاله)8 :
وجوه مختلف ترجمه فارسی عبارت "استثناؤنا":
مترجمان فارسی نهجالبالغه این عبارت را به وجوه مختلفی ترجمه کردهاند که در شش وجه زیر
خالصه میشود:

 .1غرابت (الغرابة ) :یکی از عیوب فصاحت کلمه است ،و آن به معنای دور بودن معنا از ذهن است .تعقید :یکی از عیوب فصاحت
کالم است و آن بر دو قسم می باشد :لفظی و معنایی .لفظی به سبب در هم ریختگی نظم اجزاء جمله است ،و تعقید معنوی که در
این بحث مطرح می باشد عبارت است از انتقال از معنای اولی کلمه به معنای ثانوی آن با لوازم و وسائط بعید (تفتازانی1311 ،هـ.)8 :
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 .1ترجمه به شرط؛ نمونه -از (جعفری1311،ش ،ج ...« :-)818 :1و پیش از اینکه تصمیم به حکمیت
ناروا بگیرند و رأی باطل صادر کنند ما شرط کردیم که حکم بر مبنای عدل کنند و عمل به حق نمایند» و
نیز مراجعه شود به( :آقامیرزائی1311 ،ش ،ج( ،)112 :1آیتی1311 ،ش ،ج( ،)121 :1احمدزاده1318 ،ش،
ج )111 :1و (أرفع1318 ،ش ،ج.)131 :1
 .2ترجمه به لفظ"استثناء"؛ نمونه -از (اردبیلی ،بیتا«:-)111 ،و به تحقیق که گذشت مستثنی کردن ما
بر آن دو مرد در حکم کردن به عدل و عمل نمودن به حق بدی اندیشه ایشان را و ستم نمودن در حکم
کردن ایشان»؛ و نیز مراجعه شود به( :انصاری1318،ش ،ج( ،)112 :1اولیائی ،بیتا ،ج( ،)1132 :1جوینی،
1318ش ،ج( ،)138 :1خوئی1311 ،ش ،ج( ،)218 :1شرقی1311 ،ش ،ج ،)228 :1و (کاشانی1318ش،
ج.)831 :1
 .3ترجمه "استثناء" به "شرط و استثناء" ؛ نمونه -از (فقیهی1311 ،ش ،ج«:-)333 :1و بهتحقیق استثناء
و شرطی که با آن دو نفر قرار دادیم که حکمشان از روی عدل و عمل به حق باشد بر رأی بد ایشان و
حکم ظالمانه شان مقدم بود» .و نیز مراجعه شود به( :معادیخواه1311 ،ش ،ج.)333 :1
 .1ترجمه به "قرار"؛ نمونه-از فیض االسالم (همان ،ج«:- )818 :1قرار ما با آنان در دادن حکم به راستی
و درستی و عمل به قرآن به اندیشه و حکمی که از روی ظلم و ستم دادند پیشی گرفت» .نیز مراجعه شود
به( :شریعت1312 ،ش ،ج.)281 :1
 .8ترجمه به"یادآوری"؛ نمونه-از مقیمی«:-درحالیکه ما پیش از این یادآور شده بودیم که باید این
حکمیت به پیروی از قرآن باشد؛ نه از روی رأی و حکم ناشایسته خودشان» .و نیز رجوع شود به:
(شاهین1311،ش ،ج.)111 :1
 .1ترجمه به "تعهد" یا "پیمان" یا "عهد":
 ترجمه به تعهد (انصاریان1121،ق ،ج « :)121 :1تعهد ما با آنان در حکم کردن به عدالت و عمل بهحق پیش از رأی زشت و حکم جائرانه آنان بود» .و نیز مراجعه شود به( :زمانی1311 ،ش ،ج.)131 :1
 ترجمه به "پیمان" (منصوری1318 ،ش ،ج )811 :1و (شیرازی1121 ،ق« )318 :ما از اول از آنهاپیمان گرفتیم که در حکمیت به حق رأی بدهند و به عدالت رفتار نمایند».
 ترجمه به "عهد" (سپهرخراسانی1318 ،ش ،ج« :)111 :1و ما از پیش به آنها عهد کرده بودیم که رأیآنان را میپذیریم به شرطی که از روی عدالت و حق باشد».
وجوه ششگانه فوق از ترجمههای مورد بررسی ذکر شده بهدست آمده است که اکنون به ترتیب به نقد
و بررسی آنها میپردازیم:
وجه اوّل (ترجمه به شرط) :به هیچ وجه مناسب با نص "استثناؤنا" نمیباشد؛ هرچند مترجمان از سیاق
کالم به تصحیف آن عبارت توجه نموده ،و براساس شواهد و قرائن عبارت را ترجمه کردهاند ،و این ترجمه
تا حدّی به نص صحیح "استیثاقنا" نزدیک است.
وجه دوم (ترجمه به استثناء) :ترجمهای کامال تحتاللفظی است ،و مفهومی واضح را بیان نمیکند.
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وجه سوم (ترجمه به شرط و استثناء) :تلفیقی است از وجه اول و وجه دوم؛ و شاید تردید در صحت این
عبارت ایشان را به جمع بین دو کلمه "شرط" و "استثناء" وا داشته است.
وجه چهارم (ترجمه به قرار) :هرچند مانند وجه اول تا حدی به مفهوم نص صحیح تصحیف نشده نزدیک
است ،اما با نص "استثناؤنا" به هیچ وجه مطابقت ندارد.
وجه پنجم (ترجمه به یادآوری) کامال از نص موجود در نهجالبالغه (نص تصحیف شده) بهدور است ،و به
هیچ وجه نمیتواند ترجمه آن باشد ،و نه به بیان مفهوم عبارت صحیح تصحیف نشده نزدیک است.
وجه ششم (ترجمه به تعهد یا پیمان یا عهد) مانند وجه اول و چهارم از نص استثناؤنا کامالً دور است ،و
دقیقاً ترجمه مفهوم استیثاقنا میباشد ،در حقیقت مترجمان از روی سیاق و قرائن بدون توجه به نص
موجود در نهجالبالغه آن را ترجمه نمودهاند.
همانگونه که در مقدمه این گفتار اشاره شد تصحیف عبارت "استیثاقنا" به "استثناؤنا" نه تنها در
خطبه  111رخ داده؛ بلکه در خطبه  121نیز تکرار شده است؛ که الزم است نخست به بیان شرحها و
ترجمهها در این خطبه و مقایسه آنها با شرحها و ترجمههای خطبه دیگر بپردازیم ،تا هم بحث و تحقیق
کامل شود و ضمناً دانسته شود کدام یک از شارحان و مترجمان در شرح و ترجمه خطبه  111به شرح و
ترجمه این عبارت در خطبه  121توجه داشتهاند ،وکدام بیتوجه بودهاند؛ و در نتیجه شرح یا ترجمه ایشان
در دو مورد هماهنگ یا مختلف است؛ و اینک به بیان شرحهای عبارت استثناؤنا و سپس ترجمههای آن
در این خطبه میپردازیم:
بيان شارحان درباره استثناؤنا در خطبه 627
 .1تفسیر به شرط؛ نمونه -از (خوئی1381ق ،ج« -)221 :8يعني أنّا شرطنا في کتاب الصلح أن ال يَتَجاوزا

حُکمَ القرآن :»...مقصود این است که ما در عهدنامه صلح بر آن دو تن شرط کردیم که در داوری از حکم
قرآن تجاوز نکنند» .و همانند این شرح است شرحابنابیالحدید (1318ش ،ج ،)121 :8و انصاری
(1318ش ،ج ،)112 :3و محمدیمقدم (1318ش ،ج.)211 :3
 .2تفسیر به همان لفظ استثناء؛ نمونه -از الحسینی الشیرازی (بی تا ،ج «:-)211 :2أي إنّ تفويضَنا لهما لم
يکن مُطلَقاً بل استثنينا العملَ برأيهما» :یعنی واگذاری داوری در آن موضوع به آن دو تن بیقید وشرط
نبود؛ بلکه عمل به رأیشان را استثناء کردیم» .و نیز مراجعه شود به جعفری (1312ش ،ج ،)131 :22و
مدرس وحید (ج .)111 :8
 .3تفسیر به استثناء و شرط؛ نمونه -از موسوی (1118ق ،ج«-)312 :2فاضطُر اإلمامُ إلي أن يشترطَ علي
الحکمينِ أَن يَحکُما بالعدلِ و الحقِ و إلّا فالحکمَ لهما؛ فکان هذا االستثناء مُعذِراً له :»...پس امام(ع) ناگزیر
شد که بر آن دو حَکَم شرط کند که به عدل و حق داوری کنند ،وگرنه حق داوری ندارند ،پس این استثناء
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تثبیت عذری برای آن حضرت در ردّ داوری آن دو تن است» .و نیز مراجعه شود به ابنمیثم (1121ق ،ج:3
 ،)131و قزوینی (1382ش ،ج.)182 :1
مقايسه شرحهای عبارت "استثناؤنا" در دو خطبه 627و :671
شارحان عبارت فوق به چهار دسته تقسیم میشوند:
الف .گروهی که تفسیر و شرح صریحی برای این عبارت در هیچیک از دو خطبه نیاوردهاند ،و شرح
کالمی که عبارت مورد بحث در آن وجود دارد را بهصورت کلی بیان کردهاند؛ از جمله :انصاریان (1121ق،
ج121 :1و ج ،)111 :2و بیهقی (1318ش ،ج211 :1و  ،)211و زمانی (1311ش ،ج ،138 :1ج ،)211 :2و
راوندی (1121ق ،ج 11 :2و ،)1111و سرخسی (1311ش ،ج 121 :1و ،)121و بیهقی (1318ش ،ج:1
 ،883ج.)81 :2
ب .گـروهی که شرح ایشان از نظر تعبیر و مـفهوم در دو خطبه یکسان است؛ که به دو دسـته تقسیم
میشوند:
 شارحانی که استثناء را در دو خطبه به شرط تفسیر کردهاند؛ رجوع شود به خوئی (1381ق ،ج221 :8و ج )211 :12و محمدی (1318ش ،ج 211 :3و .)112
 شارحانی که استثناء را به خود استثناء تفسیر کردهاند؛ رجوع شود به قزوینی (1382ش ،ج 182 :1وج.)221 :2
ج .گروهی که شرحشان در دو خطبه مختلف است؛ که به دو دسته تقسیم میشوند:
 شارحانی که استثناء را در خطبه  121به استثناء و در خطبه دیگر به مقرر تفسیر کردهاند؛ رجوع شودبه :الحسینی الشیرازی (بیتا ،ج 211 :2و ج )18 :3و انصاری قمی(ترجمه منظوم ،ج)111 :3
 شارحانی که استثناء را در خطبه  121به شرط و استثناء و در خطبه دیگر به شرط بیان کردهاند؛ رجوعشود به :موسوی (1118ق ،ج 312 :2و ج.)181 :3
د .شارحانی که در یک خطبه برای عبارت "استثناؤنا" تفسیری آوردهاند و در خطبه دیگر صریحاً برای آن
شرحی ذکر نکردهاند؛ که اینان به نوبت خود به سه گروه تقسیم میشوند:
 تفسیر به "شرط" در خطبه  ،121و بدون شرح در خطبه  .111رجوع شود به :ابنابیالحدید(1318ش ،ج ،121 :8ج.)88 :12
 تفسیر به "استثناء" در خطبه  ،121و بدون شرح در خطبه  .111رجوع شود به :جعفری (1311ش،ج 131 :21و ج.)121 :21
 بدون شرح در خطبه 121و تفسیر به استثناء در خطبه  .111رجوع شود به :عبده (بیتا ،ج:1212و ،)383و ابوالفضل ابراهیم (1111ق ،ج211 :1و.)122
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اکنون ببینیم مترجمان این عبارت را در خطبه  121چگونه ترجمه کردهاند ،و آیا ترجمه شان در اینجا
با ترجمهشان در خطبه  111همخوان است یا اختالف دارد؟ برای این منظور نخست وجوه بهدست آمده از
ترجمههای مختلف به شرح زیر بیان میشود ،و آنگاه به مقایسه آنها میپردازیم:
 ترجمه به"استثناء"؛ نمونه -از خوئی (1381ش ،ج« :-)222 :8و حال آنکه سابق شد استثنا کردنما بر ایشان در حکم کردن به عدالت سوء رأی ایشان را و جور حکم ایشان را» ،و نیز مراجعه شود به:
جعفری (1311ش ،ج)382 :1؛ و شرقی (1311ش ،ج ،)131 :1و شیرازی (1121ق،ج.)213 :1
 ترجمه تحتاللفظی استثناء؛ نمونه -از تصحیح جوینی (1318ش ،ج«:-)213 :1و بهدرستی که پیشیگرفت بیرون آوردن ما بر ایشان در حکومت کردن به عدل و قصد کردن برای حق بدی رأی ایشان
و جور حکم ایشان را» .و نیز رجوع شود به :اردبیلی (بیتا ،ج ،)122 :1و کاشانی (1318ش ،ج:1
.)128
 ترجمه به شرط؛ نمونه -از انصاریان (1121ق،ج«:-)288 :1در صورتیکه پیش از این با آنها شرطکرده بودیم که رأی شما بر طبق عدالت و حق باشد» .و نیز مراجعه شود به :دشتی1311 ،ش ،)11 :و
فقیهی (1311ش ،ج ،)281 :1و معادیخواه (1311ش ،ج.)218 :1
 ترجمه به عهد یا پیمان؛ نمونه -از آیتی (1311ش ،ج«:-)218 :1و ما پیش از آن که رأی ناصوابخود را آشکار کنند و حکمی ظالمانه دهند از ایشان پیمان گرفته بودیم که در حکمیت حق و عدالت
را رعایت کنند» .و نیز رجوع شود به :آقامیرزائی (1311ش ،ج ،)1،122و احمدزاده (1318ش ،ج:1
 ،)111و أرفع (1318ش ،ج ،)182 :1و اولیائی (بیتا ،ج ،)131 :1و زمانی (1311ش ،ج ،)212 :1و
شاهین (1311ش ،ج ،)333 :1و شریعت (1312ش ،ج ،)188 :1و شهیدی (1318ش ،)128 :و
عابدینی (1318ش ،ج ،)281 :1و فیضاإلسالم (1311ش ،ج ،)313 ،1و مبشری (1311ش ،ج:1
 ،)188و منصوری (1318ش ،ج.)112 :1
مقایسه ترجمههای عبارت "استثناؤنا" در دو خطبه  121و :111
از مقایسه ترجمههای عبارت مورد بحث در این دو خطبه نتایج زیر بهدست میآید:
الف .یکسانی ترجمهها در دو خطبه؛ از نظر لفظ و معنی به شرح زیر:
 ترجمه به شرط :دشتی (1311ش 11 :و.)18 ترجمه به لفظ استثناء :انصاری (1318ش ،ج 312 :1و  ،)112و شرقی (1311ش،ج 131 :1و ،)228وشیرازی (1121ق،ج 213 :1و .)311
ب .یکسانی ترجمهها در دو خطبه از نظر معنی و ترادف لفظی به شرح زیر:
 ترجمه به مستثنیکردن در خطبه 121؛ و به جدا کردن در خطبه  :111اردبیلی (بیتا ،ج 122 :1و ،)111و کاشانی (1318ش ،ج 18 :1و .)831
 ترجمه به بیرون آوردن در خطبه 121؛ و به استثنا کردن در خطبه  :111جوینی (1318ش ،ج213 :1و .)138
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 ترجمه به تعهد در خطبه 121؛ و به پیمان در خطبه  :111زمانی (1311ش ،ج 211 :1و .)131 ترجمه به پیمان در خطبه 121؛ و به تعهد در خطبه  :111منصوری (1311ش ،ج 112 :1و .)811ج .نزدیکی ترجمهها از نظر معنی؛ بدون وحدت کامل معنایی به شرح زیر:
 ترجمه به پیمان در خطبه 121؛ و به شرط در خطبه  :111آقامیرزائی (1311ش ،ج 122 :1و  ،)112وآیتی (1311ش ،ج 218 :1و  ،)121و احمدزاده (1318ش ،ج111 :1و ،)111و أرفع (1318ش ،ج:1
 183و  ،)131و شهیدی (1318ش 121 :و  ،)181و مبشری (1311ش ،ج188 :1و.)181
 ترجمه به شرط در خطبه 121؛ و به عهد در خطبه ( 111سپهرخراسانی  131 :1و.)111 ترجمه به شرط در خطبه 121؛ و به تعهد در خطبه (111انصاریان 1121ق ،ج 281 :1و.)121 ترجمه به عهد در خطبه 121؛ و به شرط در خطبه (111عابدینی 1318ش ،ج 311 :1و .)138 ترجمه به پیمان در خطبه  ،121و به قرار در خطبه (111شریعت1311،ش ،ج 188 :1و )281و (فیضاالسالم1311 ،ش،ج  318 :1و .)818
د .اختالف ترجمهها در دو خطبه به شرح زیر:
 ترجمه به پیمان در خطبه 121؛ و به استثناء در خطبه ( 111اولیائی ،بیتا ،ج 121 :1و.)132 ترجمه به استثناء در خطبه 121؛ و بهشرط در خطبه ( 111جعفری1312،ش ،ج381 :1و.)818 ترجمه به شرط در خطبه 121؛ و به استثناء و شرط در خطبه (111فقیهی1311،ش،ج218 :1و،)331(معادیخواه1311 ،ش ،ج218 :1و.)331
هـ .منظور نشدن ترجمه در یکی از دوخطبه ویا ترجمه به مفهوم (بهشتی ،بیتا ،ج 138 :1و )118و
(فارسی1311،ش ،ج 118 :1و.)221
و .سهو در ترجمه در هر دو خطبه و یا یکی از آنها ،و ترجمه آن در خطبه دیگر و یا بدون ترجمه به شرح
زیر:
 ترجمه به میثاق در خطبه 121؛ و یادآور شده بودیم که  -سهو است -در خطبه (111شاهین،1311ش 331 :و.)111
 ترجمه به پیمان در خطبه 121؛ و چنانکه گفته شد-که سهو است -در خطبه (111مقیمی1381،ش،ج 813 :1و .)121
 ترجمه به "سبقت در پیروزی" -که سهو است -در خطبه 121؛ و به "در پرورنده ایشان سابقهداشت" – که نیز سهو است -در خطبه ( :111عمادزاده 138 :1و.)111
 ترجمه به "پیروز بودیم" که –سهو است -در خطبه 121؛ و بدون ترجمه در خطبه ( :111اسماعیلی،1311ش ،ج 321 :1و.)111
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نتيجهگيری
عبارت "استثناؤنا" در دو خطبه  121و  111نهج البالغه تصحیف شده از "استیثاقنا" میباشد .و دلیل آن
اوال اختالف چشمگیر در شرح و ترجمه یک عبارت در دو مـتن مختلف است که می تواند حاکی از
اشکالی باشد که در عبارت وجود داشته؛ وگرنه دلیلی برای این همه اختالف در شرح و ترجمه یک عبارت
وجود ندارد .و راهنمای دیگر این است که بسیاری از مترجمان نهجالبالغه با این که عبارت "استثناؤنا" را
پیشروی داشتهاند توانستهاند به کمک سیاق آن را به مفهوم عبارت صحیح "استیثاقنا" یعنی پیمان ،یا
عهد ترجمه کنند.
از نظر ادبی این موضوع مربوط به جناس تصحیف می باشد -که همان تشابه کتابت حروف در زبان
عربی است -ودر برخی موارد میتواند یکی از علل اشتباه و اشکال متون باشد .چنانکه عبارت تصحیف
شده مورد بحث به گونههای مختلفی شرح و ترجمه شده که در زیر به آنها اشاره میشود:
شرح "استثناؤنا" به :شرط ،مقرّر ،حاکی از جمله «ال تحکما إلّا بالعدل» است و ترجمه آن به :شرط،
استثناء ،شرط و استثناء ،قرار ،یاد آوری ،تعهّد ،پیمان ،عهد آمده است.
در پایان به مترجمان متون قدیمی پیشنهاد میشود هر گاه ببینند عبارتی در کالمی آنگونه که باید در
جایگاه خود قرار نگرفته ،و یا چندان متناسب با سیاق کالم نیست این احتمال را در نظر گیرند که ممکن
است آن عبارت تصحیف یا تحریف شده باشد.
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