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  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو
  :تمهيد

ظ على ُ تستعمل للحفا-  أي اإلخفاء والتلبيس - يف املاضي البعيد كانت التعمية 
ًسرية الرسائل، اخلاصة باحلكام غالبا ّ ّ  ظهرت واحدة من أشد مقاالت ١٩١٨ويف عام . ِ
ٍويف العام املذكور سجل يف كليفورنيا اخرتاع آللة . ًحتليل التعمية أثرا يف القرن العشرين ٌ ِّ ُ

َقدر هلا أن تبقى أجنح آلة يف التعمية العسكرية طوال  ر إال أن األمو. ً سنة تقريبا٥٠ُِّ
فأحرزت اجلهات ) ١٩١٨أي بعد سنة (بدأت تتغري بعد احلرب العاملية األوىل 

ًالعسكرية األمريكية، اليت كانت تعمل بسرية تامة، تقدما جوهريا يف التعمية، وظهرت  ٍ ِّ
ّيف ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين بضع مقاالت أساسية يف املنشورات   .العلنيةّ

اية احلرب  َّاختفت املؤلفات التعموية ) ١٩٤٥أي بعد سنة (العاملية الثانية ولكن بعد 
ٍالعلنية، باستثناء عمل مرموق واحد، نشر عام  ٍ١٩٤٩.  
 ظهر ١٩٦٧ويف عام . ١٩٦٧- ١٩٤٩َّوبقيت املؤلفات التعموية قليلة يف املدة 

ًالذي مل يتضمن أفكارا تقنية جديدة، لكنه عرض تارخيا كامال، إىل  D.Kahnكتاب  ً ً
ًوالقى الكتاب رواجا واسعا، وجعل عشرات آالف . ٍّحد بعيد، ملا حصل يف املاضي ً

ٌمث بدأت تظهر نـبذ من مقاالت تعموية جديدة. الناس يدركون أمهية التعمية َُ.  
ويف عصر احلاسوب واملعلوماتية وثورة االتصاالت، اكتسب علم التعمية أمهية 

ّتصاالت املدنية والعسكرية والشابكة جديدة، واتسعت دائرة استعماالته لتشمل اال
  ...واملراسالت األمنية والتجارية، إخل) اإلنرتنت(

اجلمعية العلمية السورية ((ًونظرا إىل أمهية هذا العلم يف الوقت احلاضر، أصدرت 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٦٠  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ً سفرا ضخما يقع يف ٢٠٠٦ سنة ))للمعلوماتية ً
َ صفحة من القطع الكبري، ٨٩٤ِ

 Bruceٍ وهو ترمجة أمينة متقنة لكتاب من تأليف ))التعمية التطبيقية((عنوانه 

Schneier الناشر ١٩٩٦ أخرجه سنة John Wiley & Sons.  
وتشري قائمة . ِّمؤلف هذا الكتاب خبري دويل ومستشار مشهور يف التعمية

إىل االتساع الكبري لدائرة الباحثني !) ً مرجعا١٦٥٣وعددها (املراجع يف آخره 
ِّجهة؛ وإىل حجم اجلهد الذي بذله املؤلف يف استخالص املهتمني بالتعمية من 

  .مادة الكتاب من جهة ثانية
ِومن عجائب التقادير أن يتأخر اكتشاف األصل العريب هلذا العلم وخمطوطاته،  ُ

َوقد نشر جممع اللغة العربية بدمشق اجلزء . ُودراستها حىت أواخر القرن العشرين
، ونشر اجلزء الثاين ١٩٨٧هذا املقال، سنة األول من الكتاب املذكور يف عنوان 

  .١٩٩٧سنة 
 يف الرياض ))مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية((بعد ذلك أخذ 

وبدأت الرتمجة . على عاتقه ترمجة هذا الكتاب العريب املهم جدا إىل اللغة اإلنكليزية
ّعا يف ستة ِ، وصدر الكتاب باإلنكليزية تبا٢٠٠٧، وانتهت سنة ٢٠٠٣سنة  ً
َّوفيما يلي عرض للمؤلف املذكور، يتضمن. أجزاء ٌ:  
  .املقدمة •
  .الدوافع إىل التعمية •
  .َّالعوامل اليت أسهمت يف تطوير علم التعمية واستخراج املعمى •
  التعمية مبعاجلة احلروف- تعمية املعاين بالتورية - :طرق التعمية األساسية •
  .ِّبعض طرق حل التعمية •
  .العربمن أعالم التعمية  •
  ).عاش يف القرن الثالث اهلجري(ِْكلمة عن رسالة الكندي  •
  ).عاش يف القرن السابع اهلجري(كلمة عن رسالة ابن عدالن  •
َِْكلمة عن رسالة ابن الدريهم  •   ).عاش يف القرن الثامن اهلجري(ُّ



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦١  مكي احلسين.  د– ِ

  :َّبقية الرسائل املخطوطة احملققة •
  . ثالث رسائل يف تعمية املنثور- 
  .املنثور واملنظوم رسالة يف تعمية - 
  . أربع رسائل يف تعمية املنظوم- 

  :المقدمة
. من املعلوم أن العرب اشتغلوا بالعلوم منذ نشأة احلضارة العربية اإلسالمية

َّفرتمجوا عن الرومية والفارسية واهلندية بعض أصول العلوم، مث أغنوها وطوروها،  َ َ
 غنية بالكتب اليت تتحدث اليومة واملكتبة العربي... كالرياضيات والفيزياء والفلسفة
  .عن تاريخ العلوم عند العرب

ٌولكن مثة علم، هو  ٌ، مل يرد له ذكر يف هذه الكتب، مع أنه علم علم التعميةْ ٌ َِ
عريب املولد، يعود إىل العرب الفضل يف ابتكاره ووضع أسسه، وإرساء قواعده 

 قبس منه املشتغلون ًوتطويره حىت بلغ مرحلة ناضجة، وغدا ما وضعوه فيه مرجعا
  ِفما هذا العلم؟. ُبالتعمية من بعد
ٍّحتويل نص واضح إىل :  اإلخفاء والتلبيس، وهي يف االصطالح:ًالتعمية لغة َ

ُآخر غري مفهوم، باستعمال طريقة حمددة، يستطيع من يعرفها أن يفهم النص،  َ ِ َ
  .ٍّ، أي بتحويل النص املعمى إىل نص واضحّباستخراج المعمىوذلك 
الفارسية األصل للداللة على التعمية ) الرتمجة(قد استعمل العرب كلمة و

ا، أو على استخراج املعمى، وهي باملعنيني األولني  َْنفسها، أو على بعض ضرو َّ
أما املعىن الثالث فقد . فاشية االستعمال لدى كثري من أصحاب رسائل التعمية

  ).ِّل الرتمجةح(َّانفرد بذكره القلقشندي، وعرب عنه آخرون بـ
  .ِّمبعىن املعمي) ِاملرتجم(و) َّاملعمى(مبعىن ) َاملرتجم(ًواستعملوا أيضا كلمة 

ًإن علم التعمية واستخراج املعمى واحد من علوم غري قليلة تدين للعرب والدة  ٌ َّ ِ
ًونشأة وتطورا َفالعرب أول من كتب يف طرائق التعمية الرئيسية اليت ما انفك العامل . ً ُ
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وهم أول من وضع املنهجيات األساسية يف علم . َبعضها حىت يومنا هذايستعمل 
ِاستخراج املعمى؛ ودونوا فيهما مصنفات مستقلة يف غاية األمهية منذ القرن الثالث  َّ ََّ

َاهلجري، وجلها باق يف خزائن مكتبات العامل  ينتظر من ينفض عنه غبار القرون ٍ ُّ ...
َّ، ومهدوا هلم، وتركوا ستة قرونًضمار حنوا من فالعرب سبقوا الغربيني يف هذا امل

م   .بصمات واضحة يف آثارهم تشهد بفضل العرب ورياد
ََّ الذي أرخ لعلم التعمية، يف David Kahnِّيقول املؤرخ األمريكي املعروف 

ُ صفحة، ونشر ١١٦٤الذي يقع يف  [The Code Breaker من كتابه ٩٣الصفحة 
، يقول بعد أن استعرض كل احلضارات حىت ]تمهيد وأشرنا إليه يف ال١٩٦٧سنة 

  :القرن السابع امليالدي، ما يلي
ٍمل جند يف أي من الكتابات اليت نقبنا عنها أي أثر واضح لعلم استخراج (( ٍ َّ َّ ٍّ

  .املعمى حىت اآلن
الرجال اإليرلنديني : وعلى الرغم من وجود بعض احلاالت املعزولة العرضية مثل

ّل، أو أي مصريني ميكن أن يكونوا قد استخرجوا بعض كتابات املقابر األربعة، أو دانيي
ولذا فإن علم التعمية الذي . َّاهلريوغليفية، فإنه ال يوجد شيء يف علم استخراج املعمى

َّيشمل علمي التعمية واستخراج املعمى مل يولد حىت هذا التاريخ  ْ يف ] القرن السابع[َ
  .ومنها احلضارة الغربيةمجيع احلضارات اليت استعرضناها، 

َّولد علم التعمية بشقيه بني العرب، فقد كانوا أول من اكتشف طرق استخراج  ُ
ا َّاملعمى وكتبها ودو إن هذه األمة اليت انبثقت من اجلزيرة العربية يف األعوام الستمئة . ََ

َّواليت أشعت فوق مساحات شاسعة من العامل ] القرن السابع امليالدي[
ًخرجت بسرعة، واحدة من أرقى احلضارات اليت عرفها التاريخ حىت ذلك املعروف،أ
  .لقد ازدهر العلم، فأصبحت علوم الطب والرياضيات أفضل ما يف العامل. الوقت

يف اللغات الالتينية عامة، وهي كلمة [ومن الرياضيات جاءت كلمة التعمية 
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cipher[)وملا كانت ديانة هذه . رة، كما ازدهر الفن التطبيقي، وتطورت علوم اإلدا)١
َّاحلضارة قد حرمت الرسم والنحت  َّ، حضت باملقابل على التعمق يف ]لألحياء[َ َ

ّتفسري القرآن الكرمي، وهذا مما أدى إىل أن تـنصب الطاقات اخلالقة الكثرية على  َّ َ َْ
م األدبية يف ألف ليلة وليلة، ويف األلغاز  متابعة الدراسات اللغوية، مثل كتابا

هذا . ألحاجي والرموز والتوريات واجلناس، وأمثاهلا من الرياضيات الذهنية اللغويةوا
ِّ علما أساسيا، فأدى كل هذا إىل أن يتضمن الكتابة السرية )) النحو((وقد أصبح  ّ ً

  ].علوم التعمية[
َوإذا علمنا أن من جانب اإلنصاف من علماء الغرب يعيد تاريخ الكتابة يف  َ َ ِ

مع أن أمحد بن علي بن وحشية  [َلقرن الخامس عشر الميالدياالتعمية إىل 
شوق املستهام ((له كتاب ) الميالدي القرن التاسع وبداية العاشرالذي عاش يف (

ُ  بعناية ١٨٠٦ُ، وقد طبع يف لندن مع ترمجته اإلنكليزية سنة ))يف معرفة رموز األقالم
  ].)٢(جورج هامر

الذي عاش (ِْعقوب بن إسحاق الكندي ًوإذا علمنا أيضا أن فيلسوف العرب ي
َّكتب أول خمطوطة يف استخراج املعمى، وهي أقدم ما ) القرن التاسع الميالدييف 

ُِّدون يف مجيع احلضارات، نكون قد رجعنا بتاريخ التعمية ستة قرون، وأعدنا احلق إىل 
  .نصابه والفضل إىل ذويه، وهم العرب

ِتخراج املعمى كان من أقل جوانب َومن دواعي األسف أن علم التعمية واس
ًفلم حيقق أحد شيئا منه، ومل ينهض أي : ًالرتاث حظوة باهتمام الباحثني والدارسني ٌ

                                                            
ُأصلها الكلمة العربية ) 1( ْصفر(ُ َ، وقد عرب احملدثون )ِ ْ َّcipher واشتقوا منها ) شفرة( بـ

  )!التعمية(ًالذي شاع استعماله بدال من ) التشفري(
ســرح العيــون يف (ُوابــن نباتــه يف ) طبقــات النحــويني(عــض العلمــاء العــرب الزبيــدي يف  ب)2(

ُّوغريمهــــا، يـعــــدون اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، ) شــــرح رســــالة ابــــن زيــــدون ُ َ)١٠٠- 
َّأول من وضع علم املعمى) م٧٨٦ -٧١٨/ ه١٧٠ َ. 
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  .ّباحث بدراسته وإماطة اللثام عنه، وهذا ما أخر اكتشافه إىل هذا الوقت
ُوميكن القول إن أول حبث علمي معاصر يف تراث هذا العلم هو الدراسة 

َِْ الكندي وابن عدالن وابن الدريهموالتحقيق لرسائل ذه الدراسة د. ُّ . وقد قام 
ََحممد مرايايت وحممد حسان الطيان وحيىي مريعلم، ونشرها جممع اللغة العربية بدمشق  ّ

َضمن مطبوعاته، يف كتاب صدر جزؤه األول يف متوز  َ علم :  وعنوانه١٩٨٧) يوليو(َ
  . صفحة٤٣٧يف التعمية واستخراج املعمى عند العرب، ويقع 

التشفري ((: وموضوعه( صفحة ٤٦٢ ويقع يف ١٩٩٧وصدر جزؤه الثاين سنة 
ُوكسر الشفرة ْ   ).))دراسة وحتقيق لثماين رسائل خمطوطة: َ

  ما الدوافع إلى التعمية؟ •
ُطبع اإلنسان على الرغبة يف إخفاء مضمون بعض رسائله عن اآلخرين، ليظل 

َسرا بينه وبني املرسل إليه ِبع لتحقيق ذلك، منذ القدم، طرائق شىتَّوات. ِ ويذكر التاريخ . َ
ًأن احلضارة املصرية القدمية، قبل امليالد بنحو عشرين قرنا، عرفت بعض سبل إخفاء 
اورة؛ وكانت تدور حول السحر والدين  ِّاملعلومات، وتداولتها احلضارات األخرى ا ْ

  .))الكيمياء((ّوالفلسفة وما نسميه اآلن 
 )٤(، واملعاريض)٣(ب يف جاهليتهم إىل الرمز واأللغاز والتورية واملالحنوجلأ العر

ِوغريها، إلخفاء مراميهم، فال يفهم عنهم إال الفطن النبيه َ َ َ.  
ا بالدول  ِفلما نشأت الدولة العربية اإلسالمية وامتدت أطرافها، وكثرت صال

اورة، برزت حاجة ماسة إىل ابتكار طرائق إلخفاء األغر ّا   .اض واملقاصدٌ

                                                            
ُُجيمع اللحن على أحلان وحلون ومالحن) 3( ْ َّ ، ويف املعجم ٍوهلذه الكلمة عدة معان. ُ

ِاملالحن: الوسيط
َ

ِمسائل كاأللغاز حيتاج يف حلها إىل فطنة:  ِّ ُ. 
فحــواه، ج معــارض ومعــاريض، : املعــراض مــن الكــالم: ))مــنت اللغــة((جــاء يف معجــم ) 4(

ويف املعـاريض . ًوهو الكالم يشبه بعضه بعـضا يف املعـاين، كالتوريـة بالـشيء عـن الـشيء
 .من الكالم سعة عن الكذب



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦٥  مكي احلسين.  د– ِ

  :وفيما يلي أهم الدوافع اليت كانت وراء تقدم علم التعمية عند العرب
.  قيام العرب برتمجة قدر كبري من علوم احلضارات السابقة واملعاصرة هلمً:أوال

ًفقد اضطروا أثناء عملهم هذا إىل استخراج املعمى من تلك العلوم، وخصوصا يف 
  . وعلم الباطنمواضيع الكيمياء والسحر والديانات

ُّ حاجة الدولة العربية إىل إدارة فعالة، وتطور الكتابة والدواوين والتـرسل :ًثانيا ََّ ُ
َُّ، وتـعرض الدولة العربية هلجمات أجنبية مغولية وصليبية)إنشاء الرسائل( َ.  

ًذلك أن كثريا من . انتشار الكتابة والقراءة يف العامل العريب واإلسالمي: ًثالثا
علم التعمية يرون أن عدم انتشار الكتابة والقراءة على نطاق واسع يف املؤرخني ل

حضارات املصريني القدماء والصينيني واهلنود والبابليني وغريهم، كان أحد العوامل 
َاملهمة اليت مل تتطلب إخفاء مضمون الرسائل، ومن مث مل تستدع قيام علوم التعمية 

ِّوحل املعمى لديهم َ.  
  ِأسهمت في تطوير علم التعمية واستخراج المعمى؟ما العوامل التي  •

  :مثة عامالن أساسيان
ّ اعتناء العرب باللغة وعلومها عناية بالغة، فتوصلوا إىل كثري من النتائج العلمية ً:أوال

االت اليت  ًفقد أجروا دراسات كمية . تسمى اليوم باللسانياتاملهمة، يف ا ٍ
َ ْ

ا، وتواترها وتنافرها ومتازجها، وتعمقوا يف ًوإحصائية على احلروف وخمارجها وص فا
َِدراسة الصرف وأوزانه، والنحو وقوانينه، والداللة وصلتها بغريها ً فضال - وكانوا ... ِ

  .َ أول من وضع املعاجم وعلومها- على ذلك 
ً ساعد كثريا على تطور علم التعمية علوم اللسانإن تقدم العرب يف 

  .ِواستخراج املعمى
االتَت:ًثانيا ًقدم العرب يف علوم الرياضيات، وحتقيقهم كثريا من الكشوف يف هذه ا ُ ُّ.  

لقد كانت نتيجة ذلك أن صارت بني أيدي العرب األدوات املساعدة 
ُفـهم أول من ابتكر علم اجلرب . ِالضرورية لتقدم علم التعمية واستخراج املعمى َ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٦٦  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  .ة وغريهاًواملقابلة، وتقدموا كثريا يف علوم احلساب واهلندس
  .طرق التعمية األساسية •

  :ِميكن إرجاع خمتلف الطرق إىل إحدى طريقتني
 وهي ال تتبع قواعد حمددة، بل تعتمد على فطنة : تعمية المعاني بالتورية- أ 

م وثقافتهم وهي إىل العمل األديب أو البديعي أقرب منها إىل . املرتاسلني وخرب
َِّ، وهو أن تريد شيئا فـتـوري عنه اللحنً قدميا وكانت تسمى. [التعمية باملفهوم العلمي َُ ً

ذا املفهوم - ولعله . بقول آخر َ يكون املعلم األول للتعمية-   َْ ّوقد صنف ابن . ِّ
ِكتابا مساه املالحن) ه٣٢١ت (دريد 

َ ّ ً.[  
  :المعمى البديعيّومن أعالم فن 

) ١٣٠٢ - ١٢٢٣؛ ه٧٠٢ - ٦٣٠(  أمحد بن عبد النور املالقي - ١
  .))ف املعاينرصف املباين يف شرح حرو((اب صاحب كت

) ١٧٩١ - ١٧٣٢؛ ه١٢٠٥ - ١١٤٥( حممد مرتضى احلسيين الزبيدي - ٢
  .له رسائل يف أصول املعمى. ))تاج العروس((صاحب معجم 

له  )١٩٢٠ - ١٨٥٢؛ ه١٣٣٨ - ١٢٦٨( طاهر بن صاحل اجلزائري - ٣
از إىل فن املعمى واأللغاز((كتاب  َّتسهيل ا ِّ((.  

ً وتقوم على اتباع طرق تلزم قواعد حمددة :لتعمية بمعالجة الحروف ا- ب  َ ُ
  :وميكن تقسيمها إىل أربع طرق رئيسية هي. ّختص كال منها

َوتكون بتغيري مواقع حروف الرسالة وفق : transposition التعمية بالقلب -  ْ َ
ّعمي ُفن. َّوميكن أن ميثل عليها بقلب حروف كل كلمة يف الرسالة. قاعدة معينة

  .))رفاس دالخ مسأ((:  كما يلي))سافر خالد أمس((
ُْوذلك بأن يـبدل بكل حرف : substitution التعمية باإلعاضة أو التبديل - 

ُحرف أو رمز آخر وفق قاعدة حمددة، كأن يستبدل بكل حرف يف الرسالة احلرف  ُ ْ ُ ٌ ٌ
 ألف، واجليم ُفتستبدل الباء بكل...). أجبد هوز(الذي يليه يف الرتتيب األجبدي 



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦٧  مكي احلسين.  د– ِ

ّفنعمي . وهكذا إىل أن تنقضي حروف الرسالة... بكل باء، والدال بكل جيم
  .))عبصش ذبـمه((:  كما يلي))سافر خالد((

  . أو بحذف حروف،nulls )٥(التعمية بزيادة حروف أو كلمات أغفال - 
ًمثال ذلك أن تزيد حرف القاف مثال بعد كل ميم، وحرف الشني بعد كل  َ

  .))مقحمقد والشد علشي((:  كما يلي))حممد والد علي((ّ فنعمي إخل،... الم 
 وتكون باستعمال طريقتني أو أكثر من الطرق الثالث :َّالتعمية المركبة - 

حممد ((ٍالسابقة يف آن واحد، فإذا استعملنا الطريقتني األوىل والثانية يف تعمية اجلملة 
  .))هنمطن مهبز كمف((ُ كانت الرتمجة ))والد علي

ِّعض طرق حل التعميةب • َ:  
َّمثة أربعة مبادئ أساسية يف حل التعمية أو استخراج املعمى، درج العرب على  ّ

  :وهذه الطرق هي. ِّاستعماهلا، وبرعوا فيها براعة مدهشة يف وقت مبكر
َّ استعمال عدد احلروف، املستعملة لتحديد اللغة املعماة-  ُ

ِ.  
  . استعمال تواتر ورود احلروف يف النص- 
ا وغريها، أو ما مسوه بائتالف -  َّْ استعمال تواتر ورود ثنائيات احلروف وثالثيا ِ ّ ِ

  .ِاحلروف وتنافرها
َ استعمال الفواتح التقليدية احملتملة للرسائل، وهو ما مسي حديثا بالكلمة احملتملة -  ََ ََ ًَ ُّ
  .الورود
  :من أعالم التعمية العرب •

  ).الثامن امليالدي(رن الثاين اهلجري  اخلليل بن أمحد الفراهيدي، عاش يف الق- 
  .ّ جابر بن حيان، عاش يف القرن الثاين اهلجري- 
  . يعقوب بن إسحاق الكندي، عاش يف القرن الثالث اهلجري- 

                                                            
ًمجع غفل، وهي حروف أو كلمات زائدة تقحم يف حروف التعمية طلبا للمبالغة فيها،  )5( ُ ُْ

ًوهذا ما جيعل استخراج املعمى عسريا ُّوهو مصطلح سبق الكندي إىل إدخاله. َّ ِْ. 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٦٨  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  . أمحد بن علي بن وحشية، عاش يف القرن الثالث اهلجري- 
  . حممد بن أمحد بن حممد بن طباطبا، عاش يف القرن الرابع اهلجري- 
  .ن عبد العزيز الشنتمري، عاش يف القرن السادس اهلجري أمحد ب- 
  .ْ إبراهيم بن حممد بن دنينري، عاش يف القرن السابع اهلجري- 
  .، عاش يف القرن السابع اهلجري)ِاملرتجم(علي بن عدالن  - 
َْعلي بن حممد بن الدريهم، عاش يف القرن الثامن اهلجري -  ُّ.  
  .التاسع اهلجري أمحد بن علي القلقشندي، عاش يف القرن - 

  ]م٨٧٣، ه٢٦٠ت  [))َّاستخراج المعمى((كلمة عن رسالة الكندي في  •
من ) مرايايت وزميليه. د(هذه الرسالة أقدم ما وقع يف أيدي الباحثني الثالثة 

َّآثار يف علم التعمية، وعلم استخراج املعمى  ِ َكسر ((ً الذي يسمى يف عصرنا خطأ - ٍ ْ
وهي إىل هذا قد .  أوائل القرن الثالث اهلجري إذ يعود تأليفها إىل-  ))الشفرة

ًاستكملت أسباب التأليف العلمي املنهجي يف هذا الفن عمقا ومشوال، فأبرزته علما  ْ ً ً
ا كل من يعىن  ُقائما بذاته، له أصوله وطرائقه املختلفة، اليت حيتاج إىل التمرس  ُّ ً

َبفك املرتجم واستخراج املعمى ِّ.  
َاملرجع األول ألصحاب هذا العلم خالل حقبة من وقد غدت هذه الرسالة 

َُْفهذا ابن دنـينري املتوىف سنة . الزمن امتدت حىت منتصف القرن الثامن اهلجري
َّيعول عليها يف مؤلفه ه ٦٢٦ ِمقاصد الفصول املرتمجة((ِّ َ عن حل الرتمجةُ وكذلك . ))ِّ

َْابن الدريهم املتوىف سنة  ُّ ا يف كثه ٧٦٢ُ ََّري مما فـرعه من طرائق يفيد من تقسيما
  .))مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز((التعمية يف رسالته 

ًوألمر ما، أتى عليها بعد ذلك حني من الدهر مل تعد شيئا مذكورا، فباتت خبيئة  ً ً ٌ ٍ
جمهولة، ال تطوهلا األيدي وال تذكرها املراجع؛ حىت 

َ
ُ  David ِّإن كبير مؤرخي التعميةَ

Kahn  ٍالتعمية إلى العرب، لم يعرفها ولم يشر إليها من قريب أو َالذي نسب علم ِ ُ
عن ابن الدريهم يف ه ٨٢١ُ بل مل يتعد اطالعه ما نقله القلقشندي املتوىف سنة بعيد،



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦٩  مكي احلسين.  د– ِ

ُ إىل أن تسىن للباحثني الثالثة االطالع عليها سنة ؛))ُصبح األعشى((  يف املكتبة ١٩٨١َّ
مع ما اجتمع لديهم من رسائل يف هذا الفن، فنهضوا بتحقيقها . السليمانية بإستانبول

ًوكانت عامال أساسيا يف حتقيق تاريخ علم التعمية واستخراج املعمى عند العرب، 
ّوتصحيح ما شاب هذا التاريخ من أغاليط لدى الكتاب الغربيني َ َ.  

  :أقسام الرسالة
ً سطرا، ويف كل ٣٢ٍّ صفحة، يف كل منها ١٢تشغل خمطوطة هذه الرسالة 

  . كلمة١٧ر حنو سط
ًاستهل الكندي رسالته واصفا عمله بأنه  ُكتاب مما توجد به احليلة إىل ((ُّ

ٍاستخراج ما رسم يف الكتب املعماة، واختصار ذلك يف وجيز من القول َّ وقد أوىف . ))ُ
ِعلى غايته يف خمتصره هذا، فأتى على ذكر كل ما يتعلق بعلمي التعمية واستخراج  ْ َ ِ

وميكن .  حييط باملوضوع من أطرافه، وينفذ إىل خفاياه وأسرارهٍاملعمى، على حنو
  :تقسيم الرسالة إىل مخسة فصول

  . سبل استخراج املعمى- ١
  . أنواع التعمية العظام- ٢
  . مناهج استخراج بعض أنواع التعمية- ٣
  . دوران احلروف ومراتبها يف اللغة العربية- ٤
  . اقرتان احلروف وامتناعه يف اللغة العربية- ٥

َّوقد أوضح حمققو الرسالة أصالة ما جاء به الكندي يف ضوء ما جد يف علم  َ
  .َّالتعمية واستخراج املعمى

ّكلمة عن رسالة علي بن عدالن النَّحوي • ْ َ ِ ِّ:  
  البن عدالن،م١٢٦٨ - ١١٨٧، ه٦٦٦ - ٥٨٣ ))َّاملؤلف للملك األشرف((

َّحل املرت(جتربة عملية يف استخراج املعمى أو ما أمساه  فهو جليس ملوك ). َجمَ
َّاملؤلف (و) ُِْاملعلم: (فهو صاحب كتابني: وأمراء، وله نتاج علمي يف هذا الفن
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  ).للملك األشرف
ا    .hand book أو manual ))دليل((هذه الرسالة ميكن وصفها بأ

ًوقد جاء وضعها حتقيقا لرغبة امللك األشرف، ملك دمشق آنذاك ُ.  
  .حتة، وعشرين قاعدة، وخامتةفا: قسم ابن عدالن رسالته إىل
ِعدة املرتجم؛ ذكر أمثلة على الرتمجة بالتبديل : حتوي الفاحتة ثالثة مواضيع ِ ُ َّ ُ

  .ٌالبسيط؛ دراسة يف اقرتان احلروف لبناء الكلمة العربية
  : أما القواعد فتشتمل على تسعة مواضيع- 
  ).٣، ٢، ١: القواعد(ّ الطريقة التحليلية حلل الرتمجة - ١
  ).٤: القاعدة(خراج الفصل  است- ٢
  ).٧، ٦، ٥: القواعد( وما حوهلا من حروف ))الـ(( استخراج - ٣
َ الكلمة املحتملة - ٤ َ َ ْ ُ

  ).٨: القاعدة(
  ).١٠ و٩: القاعدتان( استعمال حروف أوائل الكلمات وأواخرها - ٥
، ١١: القواعد( استعمال املضاعف من احلروف أو من ثنائيات احلروف - ٦
١٥، ١٤، ١٣.(  

َ حل املدمج - ٧ َُْ   ).١٢: القاعدة(ُّ
ْ حل املعمى من الشعر - ٨ ِّ َّ   ).١٧، ١٦القاعدتان (ُّ
  ).٢٠، ١٩، ١٨: القواعد( خالصة وفوائد - ٩

ٍالدربة والتمرن من خالل مثال عملي: وأما اخلامتة فتدور حول موضوع واحد هو ُّ َ َُْ ُّ.  
َْكلمة عن رسالة ابن الدريهم • ُّ : 

  .م١٣٦١ - ١٣١٢؛ ه٦٧٢ - ٧١٢ ))اح املرموزمفتاح الكنوز يف إيض((
) مرايايت وزمياله. د(ُّتعد هذه الرسالة من أوسع ما عثر عليه الباحثون احملققون 

ًمن خمطوطات، وأكثرها تفصيال للمعروف من هذا العلم يف تلك احلقبة ُّوهي تدل . ِ
ًأيضا على ممارسة ابن الدريهم ومعاناته هلذا العلم عمليا، خاصة أنه ِ عمل يف خدمة ً َ



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٧١  مكي احلسين.  د– ِ

ِبعض امللوك مثل السلطان امللك الناصر الذي بعثه رسوال إىل ملك احلبشة ً.  
فقد . َّ ذكر ابن الدريهم يف مقدمة رسالته هذه بعض ما ألفه يف التعمية- 

َُصنف أوال كتابه  ً َإيضاح املبهم يف حل املرتجم((ّ ِّ ٌ؛ مث اختصره، فغرب عليه حني من ))َ
َم قدرا كافيا مما علق ذهنه من قواعد هذا الفن وضوابطه مث نظ. الدهر ذهب به َ ِ ً ً

ٍامتثاال لرغبة وجيه  ِ ِّجيب امتثال قصده، وال سبيل إىل رده((ً ِ ْ مث جعل هذه الرسالة . ))َ
  .حاشية عليه

ً مساها الباحثون فصوال - اشتملت رسالة ابن الدريهم على مخسة أمور  ّ - 
  :ًجاءت بعد املقدمة تباعا، وهي

ِّالبد منه ملن يعاين علم حل الرتمجة ما - ١ َ.  
  . ضروب التعمية- ٢
  . مقدمة صرفية- ٣
  .ِّ منهجية حل الرتمجة- ٤
  .ِّ مثاالن عمليان يف حل الرتمجة- ٥

ِخلص ابن الدريهم يف الفصل األول ما حيتاج إليه املرتجم من معرفة َّ:  
ا- ١ َ اللغة اليت يروم حل قلمها أو ما يرتجم بلسا   ).خلطا: القلم. (َّ
  . قواعد اللغة- ٢
ً ما هو من احلروف أكثر وقعا ودورانا- ٣ ً.  
َّ ما هو مقطع احلروف أو موصوهلا- ٤ َ ُ.  
  . عدد حروف كل لغة- ٥
  . األلفبائيات واألجبديات- ٦
  . ضروب التعمية- ٧

ِّإن الوقوف على عدد حروف اللغات جد مهم يف حل الرتمجة ٍّ ُ ُّ ُوسعة اطالع . ِ
ْأمكنته من معرفة أقصر األقالم )  لغة١٥(من لغات عصره ابن الدريهم على كثري 

ِوأطوهلا، ومبلغ حروف كل منها ِ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٢  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  :َأما الفصل الثاين فأورد فيه ابن الدريهم من ضروب التعمية مثانية أبواب
  . باب املقلوب- ١
  . باب اإلبدال- ٢
ا- ٣   . باب زيادة عدد احلروف أو نقصا
  .cipher devices باب استخدام األدوات - ٤
َّ باب إبدال أعداد اجلمل باحلروف- ٥ ُ.  
  . باب تعمية احلروف بالكلمات- ٦
  ).ذو رباط وشرح( باب جعل احلروف على أمساء األجناس - ٧
  . باب استعمال أشكال خمرتعة لرسم احلروف- ٨
  .َّبقية الرسائل المحققة 

زء األول إضافة إىل الرسائل الثالث اليت درسها احملققون الثالثة وأوردوها يف اجل
م، درسوا وعرضوا يف اجلزء الثاين مثاين رسائل خمطوطة، ثالث منها يف  من كتا

  .المنظوم، وأربع يف تعمية المنثور والمنظوم، وواحدة يف تعمية المنثورتعمية 
  : تعمية المنثور- ًأوال 

ُيف مجل القول ((: عنوان األوىل. ِّمجهولتي المؤلفعثر الباحثون على مقالتني 
َل الرتاجم املسهلة املستحسنة إىل اخلروجعلى ح ِّ يف استنباط ((: وعنوان الثانية. ))ِّ

وهذا . املقالتان مهمتان جدا ويف غاية اإلجياز. ))َّالرتاجم العويصة الغامضة املسددة
ِّما عرب عنه املؤلف يف عنوان األوىل ُوالراجح أن املقالتني كتبتا يف القرنني الرابع . َّ

إليهما يف كتابه ) ه٦٢٧ - ٥٨٣(َُِْْفقد أشار ابن دنـينري . رينيواخلامس اهلج
َ عن حل الرتمجةِمقاصد الفصول املرتمجة(( وأشار إىل مؤلفهما بالرتكيب اإلضايف . ))ِّ

َُويبدو أن ابن دنينري استعمل هذا الرتكيب ). صاحب املقالتني(املألوف آنذاك، وهو 
  .الوقتًألن صاحب املقالتني كان جمهوال منذ ذلك 

  :كلمة عن الرسائل الثالث •



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٧٣  مكي احلسين.  د– ِ

  :جاءت املقالة األوىل يف فقرات مخس 
  .ِ ما حيتاج إليه املستخرج- ١
  . طرق االستخراج غري املعتمدة على التحليل اإلحصائي- ٢
  . طرق االستخراج املعتمدة على إحصاء األشكال- ٣
  .ٍّ مثال على استخراج نص معمى- ٤
  . خامتة وفوائد- ٥

  :ًثانية يف مخس فقرات أيضاوجاءت املقالة ال 
  . طرق استخراج الرتاجم العويصة- ١
  .ِ استخراج الرتمجة بالتبديل البسيط ولأللف شكالن- ٢
  . استخراج الرتمجة ذات األشكال القريبة التواتر- ٣
  . الرتاجم اليت ال جتيب- ٤
  . امللحق- ٥

 قرابة( إلسحاق بن وهب الكاتب، ))البرهان في وجوه البيان((أما كتاب  
 :، فقسمه احملققون إىل مقدمة ومخسة فصول هي)القرن الرابع اهلجري

  . احلروف وصورها- ١
  . الرتمجة والتعمية وطرقهما- ٢
  . مبادئ استخراج الرتمجة والتعمية- ٣
ِّ نبذة من استخراج املعمى من الشعر- ٤ َّ.  
  . طريقة للتعمية- ٥
  :تعمية المنثور والمنظوم: ًثانيا

مقاصد الفصول ((): ه٦٢٧ - ٥٨٣(َُْ دنـينري درس الباحثون كتاب ابن
ً وهو كتاب أوىف على الغاية غىن يف املعلومات، وإحكاما ،))ِّة عن حل الرتمجةِاملرتمج ً

ِّللطرائق واملنهجيات، وتنظيما لقضايا علمي الرتمجة وحلها ْ َ ًوقد عول املؤلف كثريا . ًِ ِّ َّ
هو(على رسالة الكندي، ونقل عن صاحب املقالتني  وأفاد من ) ِل كما ذكرناا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٤  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ويقع كتاب ابن دنينري يف ). رسالة يف استخراج املعمى(كتاب ابن طباطبا املوسوم بـ 
  :قسمني كبريين، يضم األول أربعة أبواب هي

َّ سبل استخراج املعمى وعدته- ١ ُ َّ.  
ا- ٢   . أقسام التعمية وضرو
  .ّ مناهج استخراج املعمى- ٣
  . استخراج التعمية- ٤

  :ين مخسة أبواب هيويضم الثا
َّ عدة استخراج املعمى من الشعر- ١ َّ ُ.  
  . علم العروض- ٢
  . علم القوايف- ٣
  . علم البصر يف الكتابة- ٤
  . متفرقات ينبغي التنبه عليها- ٥

  :تعمية المنظوم: ًثالثا
  ).ه٣٢٢ - (    رسالة أبي الحسن بن طباطبا - ١

ب، وشاعر إنه شيخ من شيوخ األد((: قال عنه صاحب معجم األدباء
ُمفلق، وعامل حمقق، شائع الشعر، نبيه الذكر، عرف بالذكاء والفطنة وصفاء القرحية  ِ ْ ُ

ُلذا صار مرجعا، فكثر االقتباس منه واإلحالة . ))َّوصحة الذهن وجودة املقاصد ً
  .عليه

لقد سبق الباحثني إىل حتقيق هذه الرسالة الدكتور حممد بن عبد الرمحن 
َاهلدلق ونشرها سنة  ورأى الباحثون .  يف جملة معهد املخطوطات العربية١٩٨٨َ

م مع بقية الرسائل ِضرورة نشرها يف كتا ْ.  
  :قسم الباحثون هذه الرسالة إىل مخسة فصول

  .ُ ما يستعان به الستخراج املعمى من النثر والشعر- ١
  .ّ استخراج املعمى من الشعر املنظوم- ٢



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٧٥  مكي احلسين.  د– ِ

  . من طرق التعمية بالتبديل البسيط- ٣
  .مثال على تعمية الشعر - ٤
  . مثال على إدارة الرتمجة يف الشعر- ٥
أدب (َّرسالة في استخراج المعمى من الشعر، مجردة من كتاب- ب
  ):الشعراء

ا جاءت بعد رسالة ابن طباطبا، وسبقت مجهول االسم،ِّاملؤلف   ويبدو أ
ا أفادت من األوىل، وكانت من موارد الثانية   .رسالة ابن الدنينري أل

  :قسم الباحثون هذه الرسالة إىل تسعة فصول هي
  ).معىن قوهلم فالن يستخرج املعمى من الشعر( تعريفات - ١
  ).طريقة إخراجه( شروط االستخراج وأدواته - ٢
  . علم العروض- ٣
  . علم القوايف- ٤
  .ّ التبصر يف الكتابة- ٥
  . عود إىل أمهية الوزن- ٦
ّ معوقات االستخراج- ٧ ُ.  
  . أمثلة- ٨
  .ق مالح- ٩
ُ من كتاب الجرهمي- ج ُ.  

  .مجهول المولد والوفاةهو حممد بن احلسن أبو احلسن اجلرمهي، 
ًيعرض املؤلف استخراج املعمى من الشعر، اعتمادا على املعرفة بالقوايف 

  :ِّوهو يفرق بني مصطلحات ثالثة. واحلروف اليت تتألف منها
ّفاحلروف اليت تأيت ردفا هي حروف املد الثالثة ً.  

ِروف اليت تأيت رويا هي كل احلروفواحل َ.  
  .ًواحلروف اليت تأيت وصال هي حروف املد الثالثة إضافة إىل اهلاء



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٦  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  .ويورد أمثلة لشرح أفكاره
ُ من رسالة أبي الحسن محمد بن الحسن الجرهمي- د ُ:  

تناول املؤلف يف هذه الرسالة تعمية النثر، غري أن األمثلة اليت أوردها كانت 
ومن مستهل احلديث أن ...) من رسالة أيب احلسن(اهر من العنوان وظ. من الشعر

ِّويتضمن النص الذي نظر فيه احملققون . النص مقتطع أو جزء من رسالة أكرب منه
  :ًموضوعات مهمة ميكن إجيازها فيما يأيت

ّ أن يقصد املعمي إىل تكثري ما يقل وجوده من احلروف يف اللغة، وتقليل - ١ ّ
ّ نصه املعمىما يكثر وجوده يف ّ.  

  .ً تقسيم احلروف إىل مخس طبقات تبعا لرتددها يف حماورات الناس- ٢
  . االستعانة يف االستخراج مبا يرد أوائل الكلمات وأواخرها- ٣
 االستعانة على استنباط احلروف باملعرفة باستخراج املزدوجات - ٤

  .)معرفة تباديل احلروف يف الثنائي والثالثي والرباعي(والثالثيات 
  . كيفية استخراج املزدوجات والثنائيات- ٥
ِ طول النص وأثره يف استخراج املعمى، ألن قصر النص جيعل استخراجه - ٦

  ً.مستحيال


