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ABSTRACT 

Every nation has its own cultural heritage on which its elements of identity are 

built.  And it hopes to derive from it the conditions of its renaissance. The Arab 

and Islamic nation has a huge and diverse heritage that has accumulated over 

many centuries, in which Arabs and Muslims have excelled and made their mark 

in various modules of science and knowledge. They were also exceptional in 

writing many books which reflected tremendous contribution of Arab and Islamic 

civilization to the development of human knowledge as a whole.  

With all the efforts of the contemporary scholars to study and review this vast 

heritage, and their attempt to benefit from it as much as possible, owing to the 

range of difficulties and obstacles; numerous of those valuable writings and 

manuscripts remained in the shelves and antique bookstores. 

This humble research is an attempt to identify one the most important Arabic and 

Islamic sciences that have been long ago marginalized and forgotten. This is 

about cryptography. This science was originated and developed by Arabs. They 

contributed and excelled in it and wrote many works on it. 

Cryptography is the science that studies the ways and the methods of storing 

information by transforming this information from its natural form into an 

incomprehensible form, and finding the appropriate way to transform the 

information from the first to the second or vice versa. 
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صامللخ  

وأتمل أن تستقي منه شروط  عليه،وتبين عليه مقومات هويتها، لكل أمة من األمم تراث حضاري ترتكز
واإلسالمية تراث ضخم ومتنوع تراكم على طول قرون عديدة أبدع فيه العرب واملسلمون هنضتها.ولألمة العربية 

وأدلوا بدلوهم يف خمتلف أصناف العلوم واملعرفة،وبرعوا يف انتاج مؤلفات ومصنفات عكست مدى اإلسهامات 
 الكبرية للحضارة العربية اإلسالمية يف تطور املعرفة اإلنسانية أبكملها.

اجملهودات اليت يبذهلا الباحثون املعاصرون لدراسة وحتقيق هذا الرتاث الضخم،وحماولة اإلستفادة منه ومع كل 
قدراإلمكان،ظلت العديد من الكتاابت القيمة واملخطوطات حبيسة الرفوف واملكتبات العتيقة،نظرا جملموعة من 

 الصعوابت والعوائق.
م العلوم العربية اإلسالمية اليت طاهلا التهميش والنسيان،ويتعلق هذا البحث املتواضع هو حماولة للتعريف أبحد أه

 األمر بعلم التعمية،هذا العلم الذين يدين للعرب والدة ونشأة أسهموا وبرعوا فيه وصنفوا فيه املصنفات الكثرية.
شكلها  ه املعلومات منذلك بتحويل هذيبحث يف طرق وأساليب  إخفاء املعلومات و ذي والتعمية  هوالعلم ال

الطبيعي املفهوم إىل شكل غري مفهوم، مع إجياد الطريقة املناسبة لتحويل املعلومات من احلالة األوىل  إىل الثانية أو 
 .العكس
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 مقدمة
جلأ اإلنسان مند القدم إىل انتهاج أساليب متعددة إلخفاء بعض ما يكتبه أو ما يتحدث به، ليبقى سرا ال يعرفه إال من 

ن وقع املكتوب بيد انس آخرين ال يفهمون معناه،وقد كان للعرب واملسلمني  مسامهات كثرية يف إرسل إليه، و حىت أ  
ا اجملال، بل هم أول من وضعوا أسسه و مناهجه و صاغوا قواعده، و ألفوا و نظروا فيه املؤلفات العديدةـ، ليتطور ذ ه

 فيهما بعد إىل مايسمى اليوم بعلم التشفري .
ا  الرتاث العريب اإلسالمي الضخم فباستثناء الكتاب ذ املالحظ أن  املؤرخني و الباحثني املعاصرين مل يهتموا  كثريا هبلكن  

ال جند أي أحباث أو دراسات   -أجزاء 3ي صدر يف ذ ال-اجلماعي " علم التعمية و استخراج املعمى عند العرب" 
 م التعمية .ية يف موضوع مسامهات العرب و املسلمني يف علجد   

و البحث يف موضوع التعمية جد شاق و مضين فهو  يتطلب التعمق يف دراسة ، املخطوطات و  معرفة كبرية ابللغة 
ا املوضوع يستنفد  وقتا  ذ العربية و اللسانيات وعلم الصوتيات، انهيك عن الطرق اإلحصائية والرايضية .كما أن ه

 يد من االختصاصات و احلقول املعرفية.ه تستوجب تشارك العد و دراست   وجهدا كبربين
ا البحث هوحماولة متواضعة و بسيطة لرصد أهم مراحل و عوامل نشوء و تطور علم التعمية عند العرب، مع ذ إن ه

 تسليط الضوء على إسهامات  اثنني من أهم علماء علم التعمية العرب و مها الكندي و ابن الدريهم
فصول رئيسية يتعلق األول ب تطور علم التعمية عند العرب و عالقته مع العلوم  3ا البحث اىل ذ و قد قسمت ه

ا العلم و الفصل الثالث خصصتنه البن الدر ذ األخرى،  أما الفصل الثان فهو عن الكندي و جهوده يف إرساء قواعد ه
 .هيم و بعض طرقه يف علم التعمية
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 العرب و عالقته مع العلوم األخرىالفصل األول: تطور علم التعمية عند  
دين للعرب والدة ونشأة و تطورا، وهو ليس كغريه من العلوم اليت ترجم العرب عترب علم التعمية واحدا من علوم كثرية ت  ي  

، كان للعرب الفضل الكبري يف وضع  ح  بعض أصوهلا وطورها كالرايضيات والفيزايء و الفلسفة وإمنا هو علم عريب ق  
أسسه وإرساء قواعده،وتطويره إىل أن بلغ مرحلة  انضجة ، كما أهنم أول من كتب يف طرائق التعمية الرئيسية اليت ما 

 1نفك العامل يستخدم بعضها حىت اآلن وهم أو ملن وضع املنهجيات األساسية يف استخراج املعمى.إ
ره عند العرب ارتبط مبجموعة، من العوامل الثقافية واحلضارية و السياسية بل إن تشكله كما أن بروز هذا العلم و تطو 

 كعلم قائم بذاته كان  عرب مسارات اترخيية متعددة  تعلق  ابألساس بتفاعله مع علوم أخرى .
 ميكن تقسيم اتريخ علم التعمية إىل مرحلتني كبريتني:و
 و هي الفرتة ستعمال و التداول: حقبة اإل-

 
غرقة يف القدم  واليت  استخدم فيها الشعوب القدمية  وخاصة املصريون امل

القدامى التعمية بتبديل بعض أشكال الكتابة لديهم أبخرى، و املقصود هنا بتاريخ هذه احلقبة تتبع استعمال اإلنسان 
ا جد صعبة و متتد هذه الفرتة التعمية إلخفاء بعض املعلومات اليت يكتبها أو يرسلها، على حنو جيعل معرفة اآلخرين هل

و حىت القرن األول اهلجري الثامن امليالدي حيث بدأ العرب   -على ضفاف النيل–قبل امليالد    1900من حوايل عام  
 2مبعاجلة التعمية ابعتبارها علما 

      ه له أسسه هذه املرحلة  كانت  التعمية جد بسيطة، ومل ترتقي لتكون علما قائمًا بذاتو ميكن القول أنه خالل 
 The Codeالذي أرخ لعلم التعمية يف كتابه"     David Kahnومناهجه ويف هذا الصدد يقول املؤرخ األمريكي  

Breakers": 
"مل جند يف أي من الكتاابت اليت نقبنا عنها أي أثر واضح لعلم استخراج املعمى حىت اآلن. و على الرغم من وجود 
 بعض احلاالت املعزولة العرضية مثل: الرجال اإليرلندين األربعة،أو دانييل،أو أي مصريني ميكن أن يكونوا قد استخرجوا 

 
 
 

 

 1،  1مطبوعات جممع اللغة العربية،دمشق،ط أجزاء، 3علم التعمية و استخراج املعمى،  حسن الطيان حممد مرااييت، حيىي مري علم. حممد 
 .9، ص، 1،اجلزء 1987

 46املرجع نفسه،ص، 2
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 يوجد شيء يف علم استخراج املعمى . وابلتايل فإن علم التعمية الذي يشمل بعض كتاابت املقابر اهلريوغليفية،فإنه ال
يه بني العرب، فقد كانوا ...ولد علم التعمية بشق  ]القرن السابع [علمي التعمية واستخراج املعمى مل يولد حىت هذا التاريخ

 3أول من اكتشف طرق استخراج املعمى و كتبها و دوهنا..."
مقولته هذه على ما اطلع عليه يف كتاب صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء للقلقشندى اعتمد كهن يف 

" عو ل فيه على كالم 1418هـ/821) م( حيث أفرد القلقشندى فصاًل كامال أمساه "إخفاء ما يف الكتب من السر  
و اليت سيأيت احلديث عنه  رجل يدعى ابن الدر يهم، وأكثر النقل عن رسالته املسماة "مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز

 4الحقا
يبدو أن علم التعمية نشأ و تطور على أيدي العرب و املسلمني،  و لو أن ممارسته كحاجة فرضها الواقع منذ زمن 

واجلانب  ن املؤرخ ديفد كهن ميز بني التعمية و استخراج املعمى و الواضح هنا أنه يقصد اجلانب النظريأطويل. كما 
 التطبيقي من  هذا العلم .

ت املبادئ و خالل هذه الفرتة مت وضع القواعد األساسية هلذا العلم وحل  حقبة معاجلة التعمية و استخراجها علميا:  -
 والطرق املستخدمة فيه و جرى تقوميها و هيكلتها و تدوين نتائجها.

كيسان، و ابن وحشية النبطي و أيب حامت السجستان،و ابتدأت هذه احلقبة "املمتدة" ابخلليل ابن أمحد الفراهيدي،و ابن  
و استعماال، و قد استمرت  توجت بعمل يعقوب الكندي الذي أوىف فيه على الغاية دقة و مشوال و حتليال و تصنيفا 

هذه احلقبة حىت اترخيينا املعاصر بني مجود و ازدهار ، فقد بدأ هذا العلم يفقد بريقه بعد عصر الكندي إىل أن أتت 
فكثرت الكتب املصنفة فيها على أيدي   14و13اهلجمات املغولية  و احلمالت الصليبية ،فازدهر من جديد يف القرنني  

 مث خفقت اثنية لتظهر يف الغرب برتمجات و اقتباسات عن الكتب العربية مع 5و ابن الدريهم ابن دنيز و ابن عدالن  
 
 
 

 
ه،ص،3  47املرجع نفس 
 2016-01-14الفحص . اتريخ 2012العرب والتشفري تعريب وتطوير: أسامة بن حجر الغامدي.مقال يف مدونة ابن جحر ،أكتوبر 4

http://www.ibn-hajar.com/2012/10/cryptology.html 
 48علم التعمية و استخراج املعمى ...،مرجع سابق،ص.5
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ليون ابتيستا على أيدي 16و بداية القرن 15شيء من الزايدة و التطوير  يف هناية القرن 
وبليز دي  G.B.Belaso وجيوفان بيالسو .J.Trithemiusتريتميوس ويوهانس ، L.B.Albertiألربيت

 6املية األوىلالعمل مرة أخرى يف هذا العلم مرة أخرى ليظفر من جديد قبيل احلرب الع  مث خف   .B.Vigenereفيجنري
 مث يستمر اليوم مبا يسمى التشفري .

كانت هذه نظرة عامة عن تطور علم التعمية ومراحله الكربى، و جتدر اإلشارة إىل أن هذا العلم ازدهر و تطور بسبب 
 و حضارية  معينة ،مرت هبا  احلضارة العربية اإلسالمية  و اليت ميكن إمجاهلا يف اآليت:   ظروف اترخيية

رجم دهار حركة الرتمجة اىل اللغة العربية يف العامل العريب و اإلسالمي ،خاصة يف القرون الثالثة األوىل للهجرة فقد ت  ز إ_  1
ا اىل حماولة  ترمجة بعض ما كان ذ عدد كبري من املؤلفات السراينية و النبطية واليواننية والفارسية ...بل جتاوز العرب ه

اة مثل كتب الكيمياء الكتاابت معم     هذهاىل دراسة تلك اللغات ،وقد كانت بعض من    مكتواب ابللغات البائدة ،مما دعا
و من هنا سامهت الرتمجة اىل حد  7العرب على فهم تلك األمور املعماة   لك من رغبةذو السحر و الفلسفة فضاعف 

 كبري يف بداية االهتمام بعلم التعمية و استخراج املعمى .
 ه اللغة ووضع قواعد هلاذ اللغة العربية يف مساحات واسعة من العامل، أبدى احلاجة املاسة إىل دراسة ه_ إن انتشار 2

ه( فقد نسب 170وجند أن الكثري من اللغويني العرب برعوا كذلك يف علم التعمية كاخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت
ملعطيات اللغوية اهلامة يف جمال التعمية ما أمساه الكندي إليه كتاب يف التعمية امسه" طبقات النحويني واللغويني".و من "ا

و تواتر احلروف يف   -سواء كانت جذورا أم مزيدة-"كمية... و كيفية" فاألوىل تتعلق بتواتر احلروف و أطوال الكلمات
 كن أن أيتلف من مواقع الكلمة و األصيل و الزائد منها ...اخل و الثانية تتعلق بنسج الكلمة العربية و بنيتها أي ما مي

 
 
 
 
 

 
 .http://www.marefa.orgاتريخ التعمية2016-01-14اتريخ التعمية، مقال منشور يف جملة عامل املعرفة اإللكرتونية اتريخ الفحص 6
صنف أبو القاسم   بن إبراهيم مؤلفا يف أقالم القدماء مساه "حل الرموز و برء األقسام يف كشف أصول اللغات و األقالم" كما وضع النون املصري ثوابن  7

 .57علم التعمية ... مرجع سابق ص  –أمحد العراقي رسالته " حل الرموز و فتح أقفال الكنوز" 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ا ابإلضافة إىل تطوير علم اللسانيات و النحو و ذ ه 8احلروف فيها، و ما ال ميكن أن أيتلف ابلتقدمي والتأخري...اخل"
 الصرف و وضع املعاجم .

االهتمام بعلم الرايضيات و تطوير املعارف و التحليالت الربهانية كان من العوامل اليت أدت إىل تطور علم التعمية،   -3
وغريها    فحاجة العرب و املسلمني إىل حساب يتعلق ابإلرث و تقسيم األراضي و الزكاة و أعمال اهلندسة والفلك 

اب و اجلرب، كما أن علم التعمية ما كان ليتطور لوال استخدام األرقام من العلوم ساهم بشكل كبري يف تطور علمي احلس
 9.العربية و عمليات الضرب و القسمة

انتشار القراءة و الكتابة و القراءة يف العامل العريب و اإلسالمي، كان من األسباب الغري املباشرة اليت أدت إىل تقدم   -4
ذا األمر أمثال دافيد كهن فعدم انتشار الكتابة و القراءة على حنو واسع يف علم التعمية و يشهد العديد من املؤرخني هبه 

 10.احلضارات القدمية كان أحد مسببات عدم قيام علم التعمية
ى كما أن االستقرار كن القول إن تضافر هذه العوامل كلها ساهم بشكل كبري يف تطور علم التعمية واستخراج املعم  مي  

للهجرة كان له بعيد األثر يف نشأة و ازدهار عدة علوم أخرى سامهت   3يب و اإلسالمي خالل ق  الذي عرفه العامل العر 
 بشكل مباشر  يف وضع األسس العامة و املناهج األساسية يف علم التعمية.
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 ووضع املبادئ األساسية يف علم التعمية  هـ(:256هـ/185)  الفصل الثاين: الكندي
لد ابلكوفة ونشأ ابلبصرة وانتقل إىل بغداد، كان عاملا ابلطب والفلسفة ، و  11هو أبو يوسف يعقوب بن بن قيس الكندي

هـ( يف الفهرست بقوله: "فاضل 438واحلساب والفيزايء والكيمياء وغريها من علوم عصره، وقد وصفه ابن الندمي )تويف  
هـ( 688، وقد عده ابن أيب اصيبعة )تويف سنة  12وواحد عصره يف معرفة العلوم أبسرها، ويسمى فيلسوف العرب"  دهره،

، كما كان رائدا يف حتليل الشفرات، 13"مع حنني ابن إسحاق واثبت ابن قرة وابن فرخان الطربي حذ اق الرتمجة املسلمني"
 املسماة "رسالة يف استخراج املعمى"  حيث اشتهر جبهوده يف علم التعمية من خالل رسالته

ي مجع بني ذ ا الرجل الذ ا الباب فموسوعية هذ ف يف هل   كن اعتبار مصنف الكندي يف استخراج املعمى من أقدم ما أ  مي  
 ة .د  ا ابلدقة املنهجية و اجل  ذ فه هإدارة بيت احلكمة، و التأليف يف خمتلف الفنون طبعت مصن  

البحث إدراج كل الطرق اليت حددها الكندي الستخراج وفك اخلطاابت املعماة بل سنكتفي ا ذ ليس ابملقدور يف ه
ابإلشارة إىل بعضها، فإىل جانب التعمية البسيطة و املركبة بتبديل احلروف برموز أو أبرقام أو أبرقام أو بشكلني جمتمعني 

يه عليه يستند الكندي إىل طريقتني  قصد أو بتغيري وضع احلروف يف النص إلرابك كل من حاول استخراجها ابلتمو 
 14استخراج امللبس و مها  التحليل الكمي و الكيفي

ي خطت به ذ ستدعي معرفة اللسان اله عترب الكندي أن لكل لغة تواتر خاص هبا فاملنهج الكمي يف استخراج املعمى ي  ي  
غة الستخراج املعمى كما يعرض الكندي لكيفية الرسالة املراد فك معناها، و معرفة تواتر احلروف يف استعمال هاته الل

إبحصاء الرموز أو ." fréquence des lettresرف الحقا يف أورواب ب استعمال نظرية تواتر احلروف أو ما ع  
 15األشكال أو احلروف املتكررة يف نص طويل نسبيا و من مت توظيف احلصيلة مبنهجية اإلحصاء الستخراج املعمى

 
 
 

 
 206م، ص1979-1978ابن أيب أصيبعة عيون األنباء يف طبقات األطباء،)غري حمقق( دار الثقافة بريوت لبنان  -11
 358ابن الندمي، الفهرست يف أخبار العلماء واملصنفني من القدماء واحملدثني وأمساء كتبهم، دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان، ص -12
 207األطباء"، مصدر سابق، ص "عيون األنباء يف طبقات  -13
شورات طارق املدن، حول علم التعمية يف الرتاث العريب اإلسالمي.مقال ضمن كتاب احلرب و اإلعالم يف التاريخ،تنسيق عبد احلميد الصنهاجي، من  14

 30،ص 2008، سنة 92كلية اآلداب وجدة رقم 
 . 31املرجع نفسه ،ص  15
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لك اللسان كتاب قدر ذا عرف أبي لسان هو أن يوجد من  ذا حنتال به الستنباط الكتاب املعمى إم  الكندي " فم  يقول  
ي يليه ذ ما يقع يف جلد أو ما أشبهه فنعد ما فيه من كل نوع من أنواع حروفه ، فنكتب على أكثرها عددا األول ، و ال

لك حىت أنيت على مجيع أنواع احلروف فننظر اىل أكثرها عددا ذ الثالث و كلك يف الكثرة  ذي يلي  ذ يف الكثرة الثان و ال
ي يليه يف الكثرة فنسميه بسمة ذ ي يليه يف الكثرة فنسمه بسمة احلرف الثان و الذفنسمه بسمة احلرف األول و ال

 16لك حىت تنفد أنواع صور حروف الكتاب املعماة اليت قصد الستنباطه" ذ احلرف الثالث مث ك
ص كيفية  استخراج املعمى بطريقة كمية تستند  إىل مناهج إحصائية خالصة، و هي  تستوجب التدقيق يف ا الن  ذ  هبني   ي  

ه ذ ه احلروف و إجياد احلروف األكثر ورودا يف النص ابلرتتيب و من خالل هذ حروف النص املراد فك معناه مع عد ه
 احلروف يتم  تكوين اجلمل املعماة.

لك اىل احليل الكيفية أي معرفة احلروف املتنافرة و املؤتلفة و معرفة الثنائيات الكثرية الواردة يف اللغة ذ و يلجأ الكندي ك
على... لفك ما استعصى من الكلمات الثنائية املرموزة بعد منهج تواتر  -من... مث الثالثيات كما-مل-ال-العربية ك ما

 17احلروف
ي ذ الكندي "فينبغي أن يستعمل يف استنباط احلروف حيلة اثنية من الكيفية و هي أن يعرف ما يف اللسان ال  يقول

ا و قع النظر ذقصد االستنباط املعمى من احلروف اليت أيتلف بعضها ببعض و احلروف اليت ال أيتلف بعضها ببعض فإ
 18نها نظر هل مها مما أيتلف يف دلك اللسان أم ال" و ما تشهد عليه مراكب العدد يف الكثرة و القلة على حرفني م

ه الطريقة من أهم الطرق يف استخراج املعمى عند الكندي و هي تستوجب قواعد و قوانني لسانية و لغوية ذ عترب هت  
بىن منه و ما ال ميكن مما ينضوي ه الطريقة يبحث يف األساس يف نسج الكلمات ،و ما ميكن أن ت  ذلك أن استخدام هذ

ه القوانني عموما بتقسيمه حروف اللغة العربية إىل أصلية و هي ستة ذحتت علم قوانني األلفاظ املفردة ، وتتلخص ه
 عشرا حرفا ال تكون زائدة بوجه من الوجوه و متغرية و هي اثنا عشر حرفا ، كما يشرح الكندي قوانني امتناع اقرتان  

 
 
 

 
 216علم التعمية و استخراج املعمى ... مرجع سابق ص،  16
 33...مرجع سابق،ص طارق مدن  17
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كر مع كل ذ القوانني ابحلروف األصلية مث يستعرضها حرفا حرفا حسب الرتتيب اهلجائي و يه  ذ اللغة العربية  و حيصر ه
ا و قد بلغ جمموع حاالت التنافر بني احلروف ) أو ما ال يقرتن( اليت أتى هبا ذ حرف ما ال يقرتن معه من احلروف، ه

رة من اتريخ الدراسات البنيوية رتة  املبك   ستهان  به يف تلك الفكرها أربعا و تسعني حالة و هو عدد ال ي  ذ الكندي على  
 19اللغوية 

و                إن الطريقة الكيفية عند الكندي يف استخراج املعمى، تقتضي ابألساس معرفة القواعد الدقيقة للغة العربية  
تعمية ، فإذا كان ه القواعد كلها و ضعها يف رسالته ،و هي تعترب منهج دقيقا يف علم الذاللسانيات و الصوتيات و ه

املنهج الكمي يتطلب القيام بعمليات إحصائية لعدد احلروف يف نص معني، فإن املنهج الكيفي يقتضي معرفة طبيعة 
 .هده  احلروف و نوعها و بنيتها اللغوية  

د أهم جتدر اإلشارة أنه توجد طرائق أخرى عند الكندي الستخراج املعمى دون الطريقتني املذكورتني و ميكن أن نور 
 20منهجيات علم التعمية عند الكندي يف األيت

 التفريق الواضح بني طرق التعمية األساسية: اإلبدال والقلب والطرق األخرى، وإرجاع خمتلف الطرق إىل واحدة منها.-
 توضيح املراد من التعمية املركبة.-
 احلروف يف اللغة ومراتبها.استعمال الطريقة التحليلية الستخراج املعمى، ابستخدام تواتر  -
عند استخدام اقرتان احلروف مع بعضها البعض أو امتناعه ابلتقدم  contact, countاعتماد تواتر الثنائيات -

 والتأخري.
 استعمال فكرة الكلمة احملتملة.-
 ات.إجراء إحصائيات عملية على تواتر احلروف يف اللغة العربية، واإلشارة إىل مبادئ ذلك يف كل اللغ-
 
 
 
 

 
 133-132علم التعمية و  استخراج املعمى... مرجع سابق ص   19
 137املرجع نفسه ،ص،   20
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كره  ذ استنادا إىل ما سبق  الفهم الواضح لطبيعة احلروف والتمييز بني املصوتة واخلرس واملصوتة الكربى واملصوتة الصغرى.
ميكن القول أن الكندي وضع املبادئ األساسية يف علم التعمية من خالل تصور شامل استند فيه على قواعد علمية  

"رسالة يف استخراج املعمى" هي أنيس ومرجع كل من حلقه من  -رسالته خمتلفة سواء ا كانت رايضية أو  لغوية و 
 قدمه هذا العامل لفهم هذا العلم.العلماء  العرب و املسلمني، الذين ارتكزوا على ما  

 هـ( يف تطوير علم التعمية762هـ/712الفصل الثالث: جهود ابن الدريهم )

. و لد ابملوصل تلقى العلم عن كثري من علماء عصره، 21هو علي ابن حممد ابن عبد العزيز املعروف اببن الدريهم املوصلي
العلم كالفقه والتفسري واحلساب وحل األلغاز واألحاجي... كما هـ(، برع يف كثري من  688كشمس الدين األصفهان )

هـ(: "كان أعجوبة من أعاجيب الزمان يف ذكائه، وغريبة 764كان له ابع كبري ووفري من املؤلفات قال عنه الصفدي )
مهمة  . كما يعترب من رواد علم التعمية، حيث كتب فيه مصنفات22من غرائب الدهر تشرق مساء الفضل بذكائه..."

 كرسالته "مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز".

تبني رسالة ابن الدريهم "مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز" عناية هذا األخري بعلم التعمية وتفنـ ن ه به، كما تعكس اجل هد 
لتعمية، كاللغة اليت يرد الكبري الذي قدمه هذا العال مة، فمن خالل رسالته يربز ابن الدريهم ما حيتاجه املط لع على علم ا

حل قلمها، قواعد هذه اللغة، وعدد حروفها وتواتر احلروف فيها... كما يوضح ضروب التعمية معددا إايها بثمانية 
 ضروب وهي:

-تعمية احلروف ابلكلمات-ابدال اعداد اجلمل ابحلروف-زايدة عدد احلروف أو نقصاهنا  -اإلبدل ابحلروف-املقلوب-
 استعمال األدوات.  -استعمال اشكال أخرى للحروف  -أمساء األجناسجعل احلروف على  

 

 

 

 
أجزاء، حتقيق علي أبو زيد ونبيل أبو عمشة، حممد موعد، حممود سامل دار الفكر  8صالح الدين بن أبيك الصفدي أعيان العصر وأعوان النصر  -21

 521ص  ،3، ج1998-بدمشق
 املكان  نفسه.  -22
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و ابلنسبة للطريقة األخرية جتدر اإلشارة أن ابن الدر يهم استخدم أدوات عد ة  كر قعة الشطرنج أو اللوح املثق ب بعدد 
 23حروف اللغة وخيط حيدد الرسالة.

ابستعمال اجلم ل. ومتيز كذلك إبقامة جدول يسه  ل إبدال كل إال أن أهم طريقة اشتهر هبا ابن الدريهم هي التعمية 
 24حرف من الرسالة ابحلرف الذي يليه أو بثالثة أو برابعة.

التقنية من التقنيات املهمة يف علم التعمية و استخراج املعمى  فابن الدر يهم كان على اطالع بكل ما جاء   ذهتعد هو 
جتدر اإلشارة اىل أن   .وم نظرايت جديدة تقوم على أسس علمية و منطقيةا العلم فقام بتطويره و  قد  ذ به الكندي يف ه

يف علم التعمية  كالقلقشندي  يف كتابه صبح األعشى يف صناعة كثريا من العلماء أخذوا عن ابن الدريهم و نظرايته 
  د اإلنشا  فاملعلوم أن هدا االخري أورد فصال كامال عنونه ب يف  اإلخفاء ما يف الكتب من السر يربز فيه بعض قواع

 وأصول علم التعمية .
 خامتة 

بفعل جمموعة من    على أيدي العرب و املسلمنيكره، ميكن القول أن علم التعمية  نشأ و تطور   ذ استنادا إىل  ما سبق  
 العوامل الثقافية و احلضارية، تتعلق أساسا حبركة الرتمجة و انفتاح العرب على علوم أخر

بذاته له و تطويرها . ابإلضافة اىل احلاجة املاسة اليت فرضتها ظروف العصر .كما أن بروز علم التعمية كعلم قائم   
مناهجه و قواعده، كان مع الكندي خالل القرن الثالث للهجرة . فإذا كاانملؤرخ األمريكي دافبد كهن قد  نسب علم 

و نقول إن علم التعمية و لد بوالدة الكندي" فهذا الرجل وضع  التعمية إىل العرب عموما  فنحن ننسبه إىل الكندي
القوانني األساسية هلذا العلم و عرض طرقا و مناهج  كثرية،  حلل املعمى وقد رأينا طريقتني  من هذه الطرق األوىل كمية 

 املراد فك تعميته .تنبين على أسس إحصائية و رايضية، و الثانية كمية تستوجب معرفة طبيعة احلروف املكونة للنص  
 
 
 
 

 
 34طارق املدن... مرجع سابق، ص   23
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رضنا إبجياز مسامهات ابن الدريهم يف هذا اجملال و الذي قدم هو أيضا طرق جديدة يف علم التعمية تعلقت كما ع  
أساسا ابستخدامه أدوات جديدة مل تكن تستعمل من قبل كما اشتهر ابن الدر يهم جبدوله الذي يسهل عملية استخراج 

 املعمى.
دي و ابن الدر يهم برع العديد من العرب و املسلمني يف هذا العلم كابن عدالن و ابن الدنينري و و  ابالظافة اىل الكن

 غريمها ممن أثروا جمال علم التعمية و سامهوا بكتاابت قيمة يف هذا اجملال.
اهلائل  إن الفائدة  من دراسة ما خلفه هؤالء من تراث علمي،  ترجع ابألساس اىل اكتشاف أن ما وصل إليه التطور

و املعلوماتية ـ     ، وتوسع نطاق التكنولوجيا و علم التشفري  و الشبكة الرقمية  20الذي عرفه  العامل بداية من القرن 
ه إىل اجلهود األوىل اليت قدمها املسلمون والعرب يف هذا اجملال واخرتقوا جوانبه اخلفية، فال ينبغي إغفال أثر إمنا مرد  

واملسلمني يف إرساء أسس هذا العلم، ورسم املنهجيات احملكمة يف استخراجه،يف بناء احلضارة علماء التعمية العرب 
استفاد الغرب   لذلك ننهي هذا البحث ابألسئلة اليت تطرح نفسها وهي: كيفاإلنسانية ووصوهلا إىل ما هي عليه اآلن.

 من هذا العلم ؟و  كيف طوروه؟ و أين حنن من هذا الرتاث العلمي الضخم ؟
 املصادر-
 1979-1978)غري حمقق( دار الثقافة بريوت لبنان    ابن أيب أصيبعة عيون األنباء يف طبقات األطباء،-
ابن الندمي، الفهرست يف أخبار العلماء واملصنفني من القدماء واحملدثني وأمساء كتبهم، دار إحياء الرتاث العريب بريوت -

 .لبنان 
أجزاء، حتقيق علي أبو زيد ونبيل أبو عمشة، حممد  8أعيان العصر وأعوان النصر صالح الدين بن أبيك الصفدي -

 .1998-موعد، حممود سامل دار الفكر بدمشق
 املراجع-
، مطبوعات جممع 1ط أجزاء، 3علم التعمية و استخراج املعمى، حممد مرااييت، حيىي مري علم. حممد حسن الطيان -

 .اللغة العربية،دمشق
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  املقاالت-
طارق املدن، "حول علم التعمية يف الرتاث العريب اإلسالمي".مقال ضمن كتاب احلرب و اإلعالم يف التاريخ،تنسيق  -
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