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  مجمع اللغة العربية بدمشق     
  المؤتمر الثالث: قضايا المصطلح العلمي

       10-12/10/2004  

  
  

  نحو معجم لمصطلحات علم التعمية
  

  د. محمد مراياتي   د. يحيى مير علم   د. محمد حسان الطيان   أ. سعيد األسعد   أ. مروان البواب

  
  ملخص البحث:

 أحدُ  -ْيه: التعمية واستخراج املعّمى (أو التشفري وكسر الشِّفرة) بشقَّ  -الشِّفرة) أو علم التعمية (
من احلياة   عديدةٍ  فهو مياَرس يف نواحٍ  ؛يف عصر احلاسوب وثورة املعلومات واالتصاالتة العلوم املهمّ 

  وغريها. ...واألمن ،والتجارةاملدنية والعسكرية، كاإلنرتنت، واالتصاالت 
قواعده، وطّوروه، ومن َمثَّ فهم الذين  ا أسَس هذا العلم، وصاغوان أرَسوْ وكان علماؤنا العرب هم الذي

وضعوا مصطلحاته، وابتدعوا منهجياته ومبادئه؛ شهد بذلك النََّصَفة من كّتاب علم التعمية يقُدُمهم كبري 
  مؤرخي هذا العلم ديفيد َكْهن.

ية نتيجة حتقيقنا خمطوطات عديدًة ولقد نشأْت فكرُة وْضع معجٍم ثالثّي اللغة ملصطلحات علم التعم
 ومن هذه املخطوطات: خمطوٌط للحسن .هـ) 260( يعود أقدُمها إىل فيلسوف العرب يعقوب الِكندي

هـ)،  726هـ)، وابن الدريهم ( 666)، وابن عدالن (627هـ)، والبِن دنينري ( 322بِن طباطبا (
املصطلحات العلمية اليت تضمنها اجلزءان األول والثاين واجلُْرمهُِّي... وتألَّفْت نواة هذا املعجم من جمموع 

، ومن ترمجتهما اإلنكليزية اليت صدر منها ثالثة ))علم التعمية واستخراج املعّمى عند العرب((من كتابنا 
  أجزاء من أصل تسعة.

يف علم  العربية قال يف حديثه عن علم التعمية على املصطلحات اليت استعملْتها املدرسةُ يعتمد هذا امل
. يبدأ املقال بتعريف علم التعمية، وبياِن أمهيته التعمية، اليت استمر عطاؤها العلمي أكثر من ستة قرون

م فيه، مث يعرض بإجياز أهمَّ خمطوطات هذا العلم، معرِّفاً  يف حياتنا املعاصرة، وأسبقيِة العرب وريادِ
ا، ومبيِّنًا ما اشتملت عليه من طرائق التعمية ومبادئ استخراج املعّمى. مث يتحدث عن معجم  بأصحا

ا األجنبية، يتبّني لنا  مصطلحات علم التعمية، ويعرض مناذَج خمتارًة من هذه املصطلحات مقرونًة مبقابال
  من حتليلها دقُة هذه املصطلحات وغناها، وبراعُة واضعيها.
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  أوًال: التعريف بعلم التعمية:
أو الشِّفرة) على ركيزتني أساسيتني؛ مها التعمية (أو التشفري)، ( Cryptologyيقوم علم التعمية 

  واستخراج املعّمى (أو كسر الشيفرة).
) فهي: حتويل نصٍّ واضٍح      Encryptionأو  Enciphermentأو  Cryptographyأما التعمية (

)Plaintext  أوCleartext) إىل نصٍّ معمى غِري مفهوٍم (Ciphertext  أوCryptogram وذلك ،(
  ) يستطيع َمن يعرُفها أن يَفهَم النصَّ األصلّي.Cipher methodباستعمال طريقٍة حمدَّدة (

فهو حتويل النّص املعّمى إىل النّص الواضح ِلَمن ال يعرف  )Cryptanalysisوأما استخراج املعّمى (
يُل النّص املعّمى إىل النّص الواضح طريقة التعمية املستعَملة. فإذا ما ُعِلَمْت طريقُة التعمية، فيسّمى حتو 

  (أو فّك الشيفرة).  Deciphermentبفّك املعّمى 

  
  ثانياً: أهمية علم التعمية:

تنبع أمهية علم التعمية من تطبيقاته احليوية يف النواحي املختلفة من حياتنا املعاصرة، ومن صلة هذا 
  العلم بالعلوم األخرى.

م، فليست حمصورًة كما كان يَُظّن بالعمليات احلربية واملؤسسات أما ما يتعّلق بتطبيقات هذا العل
  العسكرية، بل تتعّدى هذا النطاق إىل جماالٍت كثريٍة نذكر منها: 

): غدْت محاية املعلومات املهمة واحلساسة    Computer Systems Security( النظم الحاسوبية
ا أو  - سواٌء املخزَّنُة منها أو املتباَدلة عرب الشبكات - ضرورًة ملحَّة ملنع الوصول إليها ومعرفِة مضمو

ا أو ختريبها. وتصنَّف األساليُب املستخَدمة لتحقيق ذلك صنفني أساسيني مها: التعمية باملفتاح  العبِث 
  .Public Key Encryption، والتعمية باملفتاح العمومي Private Key Encryptionاخلصوصي 
ا يف الوقت نفسه أرُض Internet Security( اإلنترنت ): إذا كانت اإلنرتنت خمزَن العجائب، فإ

، وذلك بعد أن قام أحد 1988املخاطر اخلفية. وقد بدأ االهتمام جديًّا مبسألة أمن اإلنرتنت يف عام 
طالب جامعة كورنيل بنيويورك بإطالق برنامٍج خبيث أّدى إىل توّقف معظم املراسالت عرب اإلنرتنت 

)، E-Commerceام. وبالنظر إىل اخلدمات اجلُّلى اليت توفِّرها اإلنرتنت كالتجارة اإللكرتونية (لعدة أي
)، والولوج إىل حاسوب File Transfer Protocol( FTP)، وتبادل امللفات E-mailوالربيد اإللكرتوين (
ومات   )، والبحث عن املعلElectronic Chat)، واحملادثة الفورية (Telenetآخر عن بعد (

)Searching) واالتصاالت اهلاتفية عرب اإلنرتنت ،(Internet Phone) واملؤمترات املرئية ،(Video 

Conference واإلعالنات اإللكرتونية ،(BBS )Bulletin Board Service        وشبكة األخبار ،(
)Network Newsإلنرتنت، فقد وضع ) ... وغريها، وبالنظر إىل وجود ثغرات أمنية خمتلفة يف شبكة ا

اخلرباء عددًا من احللول للتغلب على هذه الثغرات، حفاظًا على سرية املعلومات، ومحايتها من عبث 
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  العابثني واحتيال املتطفلني. وتؤدي التعميُة دوراً مهماً يف الكثري من هذه احللول.
فزيونية املبثوثِة كيال يشاهدها : تـَْعِمد هذه القنواُت إىل تعمية بعض براجمها التلقنوات البث الفضائية

إال املشرتكون الذين يدفعون اشرتاكاٍت مقابل املفتاح الذي َيسمح هلم بفّك التعمية ومشاهدة هذه 
  الربامج املعّماة.
ا من بُعد، أظهر احلاجَة المصارف ا والتحكَم يف عمليا ا واتصاالِ : إن احلسابات املصرفية وحتويالِ

  خوفاً من العمليات غري املشروعة يف احلصول عليها. املاّسة إىل تعميتها
: كان لطرائق استخراج املعّمى أكُرب األثر يف كشف رموز الكشف عن اللغات القديمة البائدة

اللغات اهلريوغليفية يف مطلع القرن الثامن عشر، وال تزال ُتستخدم يف الكشف عن اللغات املسمارية  
  كاحلثّية والفارسية والكلدانية.

وأما ما يتعلق بصلة علم التعمية بغريه من العلوم، فحسبنا أن نشري إىل صلته الوثيقة بعلوم اللغة 
العربية صوتًا وإحصاًء وحنوًا وصرفًا وداللًة وَعُروضاً، وإىل صلته بعلوم الرياضيات، واإلدارة، إضافة إىل 

  صلته حبركة الرتمجة.
  

  تعمية:ثالثاً: ريادُة العرب وأسبقيُتهم في علم ال
علم التعمية واحٌد من علوم كثرية تدين للعرب والدًة ونشأًة وتطّوراً، وهو ليس كغريه من العلوم اليت 
َترجم العرُب بعَض أصوهلا، مث أغنَـْوها وطّوروها كالرياضيات والفيزياء والفلسفة، وإمنا هو علٌم عريبُّ 

مصطلحاته، وإرساء قواعده ومنهجياته، املولد، يعود الفضُل إىل العرب يف ابتكاره، ووْضع أسسه و 
وتطويره إىل أن بلغ مرحلًة ناضجة. وغدا ما وضعوه فيه مرجعًا قـََبَس منه املشتغلون بالتعمية من بـَْعُد. 
فالعرب أّوُل من كتب يف طرائق التعمية الرئيسية اليت ما انفّك العاَمل َيستخدم بعَضها حىت يومنا هذا، 

ياِت األساسيَة يف استخراج املعّمى، ودّونوا فيهما مصنفاٍت مستقلًة على غاية وهم أّوُل َمن وضع املنهج
  من األمهية منذ القرن الثالث اهلجري، فسبقوا بذلك الغربيني حنواً من سبعة قرون.

ولقد اطَّلع ديفيد َكْهن الذي يُعّد كبَري مؤرخي علم التعمية على بعض ما كتبه العرب يف هذا العلم، 
طّور املسلمون معرفًة نظريًة يف لقد ((: Kahn on Codesمن كتابه  284يف الصفحة فكتب يقول 

استخراج املعّمى تِنّم عن ممارستهم العملية العرتاض املراسالت واستخراج تعميتها، وذلك على الرغم من 
شر اطّلعُت على مقاٍل نُ ((من الكتاب نفِسه:  21، وقال يف الصفحة ))تشكيك بعض الباحثني يف ذلك

يف جملة الدراسات السامّية... بّني املقال أن العرَب مارسوا استخراج املعّمى قبل الغرب بزمن طويل. ووّفر 
كانت ((من الكتاب نفِسه:  41، مث قال يف الصفحة ))يل املقال ما أُعدُّه أكَرب فتح تارخيي يف كتايب كله

وائَل مستخرجي التعمية مل َيظهروا إال بعد عدة طريقُة التعمية اليت استعملها قيصر كافيًة لعصره، ألن أ
قرون منه. فالعرب هم الذين اكتشفوا مبادئ استخراج املعّمى، إال أن معرفتهم تقّلصت مع أُفول 
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م، ومل َيكتشف الغرُب استخراَج املعّمى من جديد إال يف عصر النهضة . وكتب يقول يف ))حضار
ُوِلَد علم التعمية بِشقَّْيه بني العرب، فقد كانوا أّوَل من ((: The Codebreakersمن كتابه  93الصفحة 

ا َ   .))اكتشَف طرق استخراج املعّمى ودوَّ
  هذا وميكن أن نوجز السَّْبَق الذي حّققه علماؤنا العرُب يف هذا العلم بالنقاط اآلتية:

لثالث اهلجري/التاسع الكندي هو أوُل َمن َكَتَب خمطوطًة يف استخراج املعّمى، وذلك يف القرن ا - 1
) الذي َيصف مؤرِّخو الغرب  Albertiامليالدي، أي قبل حنو ستة قرون من اإليطايل ألبرييت (

  كتابَه بأنه أول خمطوطة يف هذا العلم.
الكندي هو أّول َمن فّرق بوضوح بني طريقَيت التعمية األساسيَتني: اإلبدال والقلب، أي قبل  - 2

  ون.) بنحو سبعة قر Portaبورتا (
  الكندي هو أول َمن استخدم فكرة الكلمة احملتملة اليت تُنَسب خطأً إىل بورتا. - 3
دَمج، وذلك قبل بورتا    - 4

ُ
ابُن عدالن هو أّول َمن استخدم النصوص بدون فاصل، وأمساها امل

  بثالثة قرون.
نيري ) املشهور، وذلك قبل فيجو Vigenèreابُن الدريهم هو صاحب فكرة جدول فيجينيري ( - 5

  بقرنني.
ابن الدريهم هو الذي عرض طريقة التعمية باستعمال شبكة بسيطة، وذلك قبل كاردانو       - 6

)Cardano.ًبقرنني أيضا (  
  

  رابعاً: التعريف بأهم مخطوطات علم التعمية وأصحابها:
 هذا على ثالث رسائل خمطوطة يف ))علم التعمية واستخراج املعمى((اشتمل اجلزء األول من كتابنا 

العلم، واشتمل اجلزء الثاين على مثاين رسائَل خمطوطة. فبلغ جمموعها إحدى عْشَرَة رسالة. وما زال العمل 
  جارياً يف حتقيق رسائَل أخرى. وطلباً لالختصار سنوجز القول يف أربِع رسائَل هي:

  
  رسالة الكندي في استخراج المعّمى:  - 1

الكندي، عّده كاردانو واحدًا من أعظم احلكماء يف  : فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاقالمؤّلف
تاريخ اإلنسانية. ولد بالكوفة، وكان أبوه أمرياً عليها يف عهد اخلليفة العباسي املهدّي، ونشأ بالبصرة، مث 
انتقل إىل بغداد حيث حّصل جلَّ علوِمه، فربع بالطّب والفلسفة واحلساب واهلندسة والفلك وغريها. 

م.  873هـ/ 260عظيمة لدى خلفاء بين العباس، وتوّىل بيَت احلكمة. تويف سنة  وقد أصاب مْنزلةً 
خّلف ثروة فكرية هائلة يف علوم شىت كالفلسفة والرياضيات والطب والسياسة واجلغرافية واملوسيقى 

  والشعر واللغة والكيمياء والزراعة واحليوان، بلغْت مئتني وتسعني مصنفاً.
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ي أقدُم ما وقع بني أيدينا من آثاٍر يف التعمية واستخراج املعّمى، إذ يعود : رسالة الكندي هالرسالة
تأليُفها إىل القرن الثالث اهلجري. وقد استكملِت الرسالُة أسباَب التأليف العلمّي املنهجّي يف هذا الفّن 

يم الرسالة إىل مخسة عمقًا ومشوًال، فأبرزْته ِعلمًا قائمًا بذاته، له أصولُه وطرائُقه املختلفة. وميكن تقس
فصول هي: ُسُبُل استخراج املعّمى، وأنواُع التعمية العظام، ومناهُج استخراج بعض أنواع التعمية، ودوراُن 

  احلروف ومراتُبها يف اللغة العربية، واقرتاُن احلروف وامتناُعُه يف اللغة العربية.
  
  مقاصد الفصول المترِجمة عن حّل الترجمة: - 2

ْوصل سنة : إبر المؤلِّف
َ
م، 1187هـ/ 583اهيم بن حممد بن إبراهيم املعروف بابن دنينري. ولد بامل

ونشأ فيها وُنسب إليها. برع ابُن دنينري بالتعمية إضافًة إىل الشعر، ففي الشعر له كتابان؛ األول: ديوانُه 
لصفدي أوهلما: . وله يف التعمية كتابان حسبما ذكر ا))الكايف يف علم القوايف((الشعري، والثاين: 

، وثانيهما الرسالة اليت أشرنا إليها آنفاً. تويف ابن دنينري ))كتاب الشهاب الناجم عن علم وضع الرتاجم((
  م. 1229هـ/ 627يف بانياس سنة 

: اعتمد ابن دنينري يف رسالته هذه على الكندي اعتمادًا كبرياً؛ فهو تارًة يشرح ما أوجزه الرسالة
بسط القول فيه. على أنه أضاف إىل ما ذكره الكندي بعَض الطرائق اليت  الكندي، وأخرى يوجز ما

حتتاج ممارسُتها إىل أدواٍت عمليٍة كطريقة رقعة الشطرنج، واخلرز امللون، والكتابة على َدرْج... إخل. 
). وعرض بعض طرائق التعمية املركبة؛  Concealmentوأفاض يف الكالم على طرق التعمية باإلخفاء (

مال طريقَيت القلب واإلعاضة معاً. وكان املوضوع الذي استغرق شطرًا من رسالته هو استخراج كاستع
  املعّمى من الشعر.

  
  المؤلَّف للملك األشرف في حّل التراجم: - 3

ْوصلي النْحوي املرتِجم. ُوِلَد باملوصل المؤلِّف
َ
: علي بن عدالن بن محاد بن علي، عفيُف الدين امل

. أخذ النحَو عن مجاعٍة يـَْقُدُمهم أبو البقاء العكربي. كان أعجوبًة يف الذكاء، م 1187هـ/ 583سنة 
رأسًا يف األدب، شاعرًا ُجميداً، حىت إن بعضهم عّده من أذكياء بين آدم. َوَضَع يف علم التعمية ثالثَة  

تاز يف حّل األلغاز((كتٍب هي:  ْعَلم((، و))عقلة ا
َ
. ووضع كتابًا يف ))فاملؤلَّف للملك األشر ((، و))امل

  م. 1268هـ/ 666. تويف بالقاهرة سنة ))االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب((النحو مسّاه: 
: اختّصْت رسالُة ابن عدالن باستخراج املعّمى، إذ مل يتطرْق فيها إىل أنواع التعمية وطرائِقها الرسالة

ّمى، سبقْتها فاحتة، وحلَِقْتها خامتة. وأقرُب ما املتشعبة، بل عرض فيها عشرين قاعدة يف استخراج املع
ا دليٌل عملي (   ) يف استخراج التعمية.Manualأو  Handbookتوصف به هذه الرسالة بأ
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  مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز: - 4
م  1312هـ/ 712: علي بن حممد بن عبد العزيز املعروف بابن الدريهم. ُولد يف سنة المؤلِّف
وصل، و 

َ
نشأ فيها. َدَرَس على كثري من علماء عصره، وتنّقل تاجراً بني دمشق والقاهرة غريما مرة. تويف بامل

م. برع ابُن الدريهم يف كثري من العلوم، لكن شهرَتُه ومهارته كانت يف التعمية  1361هـ/ 762سنة 
اً من الكتب والرسائل؛ واألحاجي واأللغاز وحلِّ املرتَجم وخواصِّ احلروف ... وصنَّف يف هذه العلوم كثري 

قصيدة يف حّل ((، و))غاية اإلعجاز يف األحاجي واأللغاز((، و))إيضاح املبهم يف حّل املرتَجم((منها: 
  .))مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز((، و))رموز األقالم املكتوبة على الربايب

ا تفصيًال يف هذا العلم، وهي إىل : تعّد هذه الرسالُة أوسَع ما عثرنا عليه من خمطوطات وأكثَرهالرسالة
ذلك تدّل على أن ابن الدريهم عاىن هذا العلم ومارسه، يؤيد ذلك أنه عمل يف خدمة بعض امللوك  
كامللك الناصر. وقد اشتملت الرسالُة على عدة مواضيع أمهُّها: ضروُب التعمية، ومنهجية حّل الرتمجة، 

  حّل الرتمجة، وختمها مبثاَلْني عمليـَّْني يف حّل الرتمجة.ومقدمٌة صرفية، وما ال بّد منه ِلَمن يعاين 
  

  خامساً: طرائق التعمية:
  سنوجز فيما يلي الكالَم على أهم هذه الطرائق:

  ):Transposition( التعمية بالقلب أو البعثرة - 1
 وتكون بتغيري مواقع حروف النص الواضح وفق قاعدة معينة. وهناك أساليُب كثريٌة تتفرع عن هذه

  الطريقة، نكتفي بذكر مثال واحٍد بسيط منها:
  النص الواضح: جممع دمشق يرحب بضيوفه
  النص املعّمى: مجعم مدقش ريبح ضبويهف

القاعدة: قلب (تغيري) موقَعْي كلِّ حرفني من حروف النص الواضح؛ أي إن احلرَف األّوَل حيَِلُّ حملَّ 
الرابع، والرابع حمل الثالث، وهكذا حىت ينتهي الثاين، والثاين حملَّ األول، والثالُث حيل حمل 

  النص.
  ):Substitution( التعمية باإلعاضة أو التبديل - 2

ا، وهلذه الطريقة   وتقوم على تبديل حروف النص الواضح، ووضع حروف أو رموز أخرى مكا
  كسابقتها أساليُب كثريٌة تتفرع عنها، نكتفي بذكر مثال واحٍد منها:

  ع دمشق يرحب بضيوفهالنص الواضح: جمم
  النص املعّمى: حننغ ذنصك ازخت تطايقو

القاعدة: إبدال كل حرف من الرسالة بالذي يليه يف ترتيب حروف املعجم؛ أي نضع حرف الباء 
  بدًال من حرف األلف، والتاء بدًال من الباء، والثاء بدالً من التاء،... وهكذا.
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  ):Nulls( التعمية بزيادة حروٍف (أو كلمات) أغفالٍ  - 3
وتقوم على زيادة حروٍف (أو كلمات) على حروف النص الواضح، وفق قاعدة حمددة. وهلذه الطريقة  

  كسابقتَـْيها أساليُب كثريٌة تتفرع عنها، نكتفي بذكر مثال واحٍد منها:
  النص الواضح: جممع دمشق يرحب بضيوفه

  النص املعّمى: ملجملع دملشق يرحنب بنضيوفه
  الالم بعد كل ميم، وحرف النون بعد كل باء. القاعدة: زيادة حرف

  ):Composite Cipherأو  Super-encipherment( التعمية المركبة - 4
وتكون باستعمال طريقتني أو أكثر من طرائق التعمية الثالث السابقة يف آٍن واحد. وسوف ينتج عن 

  تطبيق ذلك عدد هائل من أساليب التعمية.
  

  عّمى:سادساً: مبادئ استخراج الم
وقفنا بعد حتقيقنا ملخطوطات عديدٍة يف استخراج املعّمى أنه ميكن إعادة أساليب استخراج املعّمى 

  إىل ثالثة مبادئ أساسية، سنعرضها موجزًة فيما يلي:
  ):Quantitative( المبدأ األول: استعمال الصفات الكمية للحروف

ا) يف النصوص )؛ أي معرفة مراتب Frequency Count( ويقوم على معرفة تواتر احلروف (أو دورا
تلك احلروف يف االستعمال، لتقاَبَل مبراتب الرموز املستعملة يف الرسالة املعّماة. وقد أجرى بعض علماء 
التعمية إحصاءاٍت للحروف بأنفسهم، وقسَّموا احلروف إىل ثالث مراتب: كثريِة الدوران، ومتوسطِة 

ربية جييء حرُف األلف يف املرتبة األوىل يف دوران احلروف، يليه حرُف الدوران، وقليلِة الدوران. ففي الع
الالم، مث امليم... على حني جييء حرُف الظاء يف املرتبة األخرية، وقبَله حرُف الغني... وهكذا. ومن 

  املعلوم أن مراتب احلروف ختتلف عموماً باختالف طبيعة النصوص اللغوية احملصاة.
سبق إليه العرب؛ إذ مل ُيكَتب عنه لدى الغربيني إال يف القرن اخلامس عشر  إن هذا املبدأ هو مما

) أوَل رسالة له يف التعمية. على حني أن الكندي كتب عن هذا Albertiامليالدي، عندما وضع ألبرييت (
  ّية).املبدأ يف القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالدي، أي قبل ألبرييت بستة قرون، ومسّاه: (احليل الكم

  
  يبّني اجلدول اآليت دوراَن احلروف ونسَبها املئوية مرتبًة تنازلياً عند الكندي وابن دنينري وابن عدالن:

  
  ابن عدالن  ابن دنينير  الكندي

ة نسبال  دورانه  الحرف
  المئوية

ة نسبال  دورانه  الحرف
  المئوية

ة نسبال  دورانه  الحرف
  المئوية

  16.54  600  األلف  16.76  575  األلف  16.63  600  األلف
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  11.02  400  الالم  10.50  360  الالم  12.11  437  الالم

  8.82  320  امليم  7.73  265  امليم  8.87  320  امليم
  7.44  270  اهلاء  7.58  260  اهلاء  7.57  273  اهلاء
  7.17  260  الواو  7.29  250  الواو  7.26  262  الواو
  6.89  250  الياء  6.71  230  الياء  6.98  252  الياء

  6.07  220  النون  6.56  225  النون  6.13  221  النون
  4.27  155  الراء  5.69  195  الراء  4.30  155  الراء
  3.80  138  العني  4.96  170  العني  3.63  131  العني
  3.36  122  الفاء  4.23  145  الفاء  3.38  122  الفاء

  3.25  118  التاء  3.35  115  التاء  3.33  120  التاء
  3.09  112  الباء  3.06  105  الباء  3.10  112  الباء
  3.09  112  الكاف  2.77  095  الكاف  3.10  112  الكاف
  2.54  092  الدال  2.33  080  الدال  2.55  092  الدال

  2.37  086  السني  2.19  075  السني  2.52  091  السني
  1.74  063  القاف  1.81  062  القاف  1.75  063  القاف
  1.57  057  احلاء  1.46  050  احلاء  1.58  057  احلاء
  1.27  046  اجليم  1.25  043  اجليم  1.27  046  اجليم

  0.96  035  الذال  0.93  032  الذال  0.97  035  الذال
  0.88  032  الصاد  0.82  028  الصاد  0.89  032  الصاد
  0.77  028  الشني  0.50  017  الشني  0.55  020  اخلاء

  0.63  023  الضاد  0.38  013  اخلاء  0.47  017  الثاء
  0.55  020  اخلاء  0.32  011  الثاء  0.41  015  لطاءا

  0.47  017  الثاء  0.26  009  الزاي  0.41  015  الغني
  0.44  016  الزاي  0.23  008  الطاء  0.22  008  الظاء

  0.41  015  الطاء  0.20  007  الظاء  000  000  الزاي
  0.33  012  الغني  0.15  005  الغني  000  000  الشني
  0.22  008  الظاء  000  000  الضاد  000  000  الضاد

  %100  3627  المجموع  %100  3430  المجموع  %100  3608  المجموع

  
  

  ):Qualitative( المبدأ الثاني: استعمال الصفات الكيفية للحروف
يقوم هذا املبدأ على معرفة أحكام بنية الكلمة (أو َنْسجها)، وما يكون من حروفها أصليًا أو زائداً، 

تلف وما ال يأتلف)، وما َيكثـُُر دورانُه وما يقارِن غريَه من احلروف وما ال يقارنه تقدمياً وتأخرياً (أي: ما يأ
، وما يكثر دورانه يف أوائل الكلمات Trigramsوالثالثيات  Digramsمن الثنائيات (أو أزواج احلروف) 

  (كالواو، وألـ التعريف، والباء...)، ويف أواخرها (كاأللف، واهلاء، والنون...) وغريِها.
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  عند الكندي: يبّني اجلدول اآليت ما ال يأتلف من احلروف
  

  عديمة االئتالف –الثنائيات   ماال يأتلف معه  الرمز الحرف

    ظ  ض  ص  ذ  ث    س
    س ظ  س ض  س ص  س ذ  س ث
    ظ س  ض س  ص س  ذ س  ث س

  س  ظ  ض  ص  ز  ذ    ث
  ث س  ث ظ  ث ض  ث ص  ث ز  ث ذ
  س ث  ظ ث  ض ث  ص ث  ز ث  ذ ث

            ث ش            ش    ث

  ذ
  

  س  ظ  ط  ض  ص  ز
  ذ س  ذ ظ  ذ ط  ذ ض  ذ ص  ذ ز
  س ذ  ظ ذ  ط ذ  ض ذ  ص ذ  ز ذ

          ذ غ  ذ ش          غ  ش    ذ
  س ز  ز س  ظ ز  ز ط  ص ز  ز ص        س  ظ  ص    ز
          ز ض  ز ش          ض  ش    ز
            ط ز            ط    ز
  ظ ص  ص ظ  ط ص  ص ط  ض ص  ص ض        ظ  ط  ض    ص
          ص ش  ص ج          ش  ج    ص
            د ص            د    ص
  ش ض  ض ش  ظ ض  ض ظ  ط ض  ض ط        ش  ظ  ط    ض
            ض ق            ق    ض
            د ض            د    ض
  د ظ  ظ د  ج ظ  ظ ج  ط ظ  ظ ط        د  ج  ط    ظ
      ظ خ  ظ ش  ظ ق  ظ ح      خ  ش  ق  ح    ظ

  ج
  

        ق  غ  ط
        ج ق  ج غ  ج ط
        ق ج  غ ج  ط ج

  غ ح  ح غ  ع ح  ح ع  خ ح  ح خ        غ  ع  خ    ح
          غ خ  خ غ            غ    خ
            ع خ            ع    خ
          د ط  د ز          ط  ز    د
            س ش            س    ش
          غ ع  ع غ            غ    ع
            ق غ            ق    غ

  

 بالتقدمي والتأخري ماال يأتلف 

 بالتقدمي  ماال يأتلف 

 بالتأخري ماال يأتلف 

  ):Probable Word( المبدأ الثالث: استعمال الكلمة المحتملة
بدأ على االستفادة من معرفة الكلمات اليت ُحيتَمل وجودها يف النص، ومن ذلك فواتُح يقوم هذا امل

ا على استخراج مجيع حروف  الرسائل وخواِمتُها. ويُعّد الكنديُّ أّوَل َمن نبَّه على هذه الفواتح، لُيستعاَن 
املبدأ مل يعرْفه الغربيون حىت  النص، مث جاء ابُن عدالن فأّكد أمهيتها، وَشرََح املقصوَد منها. على أن هذا

  ) رسالته يف التعمية.Portaالقرِن السادَس عشَر عندما وضع بورتا (
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وجتدر اإلشارُة إىل أن استخراج املعّمى املنظوم (الشعر) يقوم على ما سلف من املبادئ، إضافة إىل 
روف البيت، واحلروِف الصامتة مبادَئ أخرى تتصل مبعرفة القوايف والَعروض والرَِّوّي والتشاطري، وعدِد ح

  (اخلرس) وما يليها من مصوتات (احلركات وحروف املّد).
   

  سابعاً: تعريف بمعجم مصطلحات علم التعمية:
هذا املعجم هو معجم ملصطلحات علم التعمية ثالثيُّ اللغة (العربية واإلنكليزية والفرنسية)، يتضمن 

علم التعمية واستخراج ((وردْت يف اجلزء األول والثاين من كتابنا يف املقام األول املصطلحاِت العلميَة اليت 
، ومن ترمجتهما اإلنكليزية اليت صدر منها ثالثُة أجزاٍء من أصل تسعة. والعمُل جاٍر ))املعّمى عند العرب

  يه.على إضافة ما َيستجّد من مصطلحاٍت تتحّصل لدينا نتيجة حتقيق األجزاِء التاليِة من كتابنا املشار إل
لكلِّ مصطلح من مصطلحات املعجم عدٌد من احلقول؛ تتضمن: املصطلَح العريب، وتعريَفه، 
وواضَعه، وتسمياتِه األخرى، والكتَب اليت أوردْته، وما يقابله يف اإلنكليزية والفرنسية، مع إيراد تعريفه 

  باإلنكليزية.
  

  ثامنًا: نماذج مختارة من معجم مصطلحات علم التعمية:
) إىل نصٍّ Plaintext: فنُّ إخفاء معاين الكالم، وهو حتويل نصٍّ واضٍح (Cryptography التعمية

)، وذلك باستعمال طريقٍة حمدَّدة، يستطيع َمن يعرُفها Cryptogramأو  Ciphertextمعمى غِري مفهوٍم (
(التشفري) بدًال من أن يفكَّ التعميَة ويَفهَم النصَّ األصلّي. وقد درج يف أيامنا هذه استعماُل كلمة 

اليت جاءت بدورها من كلمٍة عربية النِّجار هي (الصفر)  Cipher(التعمية). و(التشفري) كلمٌة وافدٌة من 
حسبما أشارت إليه كثري من املراجع. ذلك أن العرب حني أدخلوا مفهوم الصفر يف احلساب، وطّوروا 

ام والتعمية، وصار مثًال يُطلق استعماَله، مل يكن معروفًا يف العامل الغريب، فبدا هذ ا املفهوم غايًة يف اإل
  على كّل شيء مبهم.

هذا وقد ّمسى العلماُء العرُب مصطلَح التعمية بأمساٍء متعددة، وبعُضهم أطلق عليه أكثَر من تسمية 
با واحدة؛ فقد مسّاه الكندي: (تعمية احلروف)، ومسّاه الفراهيدي والسجستاين وابن َكْيسان وابن طباط

وابن دنينري: (املعّمى)، ومسّاه ابن طباطبا وابن عدالن: (املرتَجم)، ومسّاه ابن وَهب الكاتب وابن دنينري 
  وابن الدريهم والقلقشندي: (الرتمجة)، ومسّاه ابن وهب الكاتب: (الكتابة الباطنة).

ة حتويل نصٍّ : (أو ما يعرف يف أيامنا بكسر الشفرة)، هو عمليCryptanalysisاستخراج المعّمى 
ا ُمْسَرتٌِق  ال يَعرف طريقَة التعمية املستعَملة. وهلذا  eavesdropperمعّمى إىل نصِّ واضح يقوم 

املصطلح كسابقه تسمياٌت متعددة؛ فقد مسّاه الكندي وابُن إسحاق التنوخي وابن طباطبا وحممد بن 
، ومسّاه الكندي وابن زيدون وأمحد سعيد املوصلي وابن وهب الكاتب وابن دنينري: (استخراج املعّمى)
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الشنتمري: (فّك املعّمى)، ومسّاه غريُهم: (استنباط احلروف املعّماة)، و(استنباط املعّمى)، و(استخراج 
الكالم)، و(استخراج الَكِلم)، و(حّل الرتمجة)، و(حل الرتاجم)، و(حل املرتَجم)، و(حّل املعّمى)، 

  كشف املعّمى)، و(كشف الرتاجم)، و(إخراج املكتوبات)...إخلو(حّل التعمية)، و(حّل املبَهم)، و(
: وهي األشكال املعتَمدة يف النّص املعّمى، وهذه األشكال Cipher alphabetحروف التعمية 

ميكن أن تكون أشكاًال ليست منسوبًة إىل شيء من احلروف، كما مسّاها الكندي. وميكن أن تكون 
ماِت جنٍس أو نوع. وميكن أن تكون حروفاً من كلمات، أو تكوَن أشكاَل احلروف نفسها، أو تكوَن كل
  أرقاماً على حنو ما ذكره ابن الدريهم.

: هي اخلوارزمية أو العمليات املتتابعة اليت تطبَّق على النص Cipher methodطريقة التعمية 
  لب، والتعمية باإلبدال.الواضح لتحويله إىل نصٍّ معّمى. ومثة نوعان أساسيان للتعمية مها: التعمية بالق

: تقوم على تغيري مواقع حروف النص الواضح وفق Transposition التعمية بالقلب أو البعثرة
قاعدة معينة. مسّاها ابن وهب الكاتب: (تغيري مراتب احلروف)، ومسّاها ابن الدريهم: (باب املقلوب)، 

  الوضع).أما الكندي فقد مسّاها: (ال بتغيري ِحلَيِة الشكل وبتغيري 
: وأبسط طرائقها أن ُيستبدل بكل حرٍف شكٌل أو رمز وفق Substitutionالتعمية باإلعاضة 

قاعدة حمدَّدة، كأن ُيستبدل بكّل حرٍف احلرُف الذي يليه على حسب ترتيب حروف (أجبد هوز)، أو 
ما يقابل  باستعمال حساب اجلّمل...إخل. وميكن أن ُيستبدل بأحد احلروف أكثُر من حرف واحد، وهو

Homophones.(اإلبدال) :وقد مسّاها ابن وهب الكاتب: (التبديل)، ومسّاها ابن الدريهم .  
: مفرُدها ُغْفل، وهي أشكاٌل زائدة ال معىن هلا تـُْقَحم يف احلروف املعّماة طلباً nulls األغفال

  ي.للمبالغة يف التعمية، فيصبح استخراجها عسرياً. وهذا املصطلح مما وضعه الكند
: هو الشكل أو الرمز الذي ميثل الفراغ الفاصل بني  word-spacerأو  spaceالفاصل أو الفصل 

  كلمتني.
: هو مصطلٌح بني املتخاطبَـْني بالتعمية، يتألف من حرف أو جمموعة حروٍف أو أرقام keyالمفتاح 

مسّاه الكندي وابن  أو بيت من الشعر... يسمح للمخاَطب بقراءة الرسالة املعّماة دومنا صعوبة. وقد
دنينري: (الرباط والشرح) و(النظام)، ومسّاه ابن عدالن: (الضوابط). يف حني أطلق عليه ابن الدريهم 

  اسم: (االصطالح) و (االلتزام)، إضافة إىل (الرباط والشرح).
: هو نصٌّ معّمى بدون فواصل. واستخراُجه أصعب من استخراج no-word-spacerالُمْدَمج 

  الفواصل.النص ذي 
إحدى طرائق استخراج املعّمى عن طريق استنباط الفواتح  :probable word الكلمة المحتَملة

التقليدية املمكنة للرسائل وعبارات التمجيد اخلاصة باللغة املستعَملة يف التعمية، كالسالم والبسملة 
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  والتحية ... وغريها.
: ترّدد ورود كّل حرف من حروف frequency countأو   letter frequencyتواتر الحروف 

  اللغة يف نصٍّ ما. وهو من األساليب الكّمية املستعملة يف استخراج املعّمى.
: ترّدد ورود كّل زوٍج من أزواج احلروف يف نصٍّ ما. وميكن contact countتواتُر تقارن الحروف 

قرتانه بالتأخري، كما يقول الكندي. أن يؤخذ ذلك بالنسبة إىل حرٍف ما، فُينظر إىل اقرتانه بالتقدمي أو ا
  ومسّاه غريه (ائتالف احلروف وتنافرها). وهو من األساليب الكيفية املستعملة يف استخراج املعّمى. 

  
  تاسعاً: الخاتمة:

نأُمل أن يضيف معجم مصطلحات علم التعمية إىل مكتبتنا العربية معجمًا مهمًا ينضّم إىل املعاجم 
حاجة املعنيني يف واحد من االختصاصات العلمية احلّية اليت تتنامى أمهيتها يف  العربية املتخصصة، يسدُّ 

  نواح عديدة من نشاطات حياتنا املعاصرة.
اية البحث من توجيه وافر الشكر والتقدير إىل كلِّ َمْن أسهم يف نشر املادة العلمية اليت   وال بدّ  يف 

رئيس جممع اللغة العربية  اذ الدكتور شاكر الفحاماألستملعجم، يقدمهم لتحقيق هذا ا كانت أساساً 
ا  إلصدارمه ركز الدراسات والبحوث العلميةاملدير العام ملاألستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد و  ،بدمشق

والشكر موصول كذلك لكلٍّ من: مركز امللك  .))علم التعمية واستخراج املعّمى عند العرب((كتاب: 
إلسالمية ممثًال بأمينه العام معايل األستاذ الدكتور حيىي حممود بن جنيد، فيصل للبحوث والدراسات ا

ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة برئيسها معايل األستاذ الدكتور صاحل بن عبد الرمحن العذل، 
ليزية، وطباعته لتفضلهما بتمويل ترمجة كتاب "علم التعمية واستخراج املعّمى عند العرب" إىل اللغة اإلنك

وتوزيعه على املؤسسات العلمية يف العامل. والشكر كذلك لنائب رئيس املدينة األستاذ الدكتور حممد بن 
إبراهيم السويِّل ولألستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الرمحن القاضي على مشاركتهما يف املراجعة العلمية 

 للرتمجة املذكورة.


