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  إسهامات علماء التعمية في اللسانيات العربية
  رعلم ى مي يحي. د

يتناول هذا البحث إسهامات أعالم التعمية يف الدراسات اللغوية العربية 
ن التعمية واللغة، وارتباط تطور التعمية  وأثرها يف تطورها، وذلك ببيان العالقة بي

ّاستخراج املعمى من بتطور الدراسات اللغوية، والوقوف عند ما حيتاج إليه 
النحو والصرف والعروض واألصوات واملعاجم : رة مثل معارف لغوية كثي

ًرا الكشف عن أبرز إسهامات أعالم  رها، وأخي وأحكام نسج الكلمة العربية وغي
كالدراسات اإلحصائية : التعمية يف اللسانيات العربية يف جماالت عدة

إضافة إىل تواتر الكلمات، وكذلك للحروف، ومعرفة تواتر احلروف ومراتبها، 
ر ذلك من علوم لغوية  ن احلروف، وغي ن االئتالف والتنافر فيما بي استغراق قواني

كانت بعيدة األثر يف التعمية واستخراجها كالعروض والقافية، واملعاجم 
  .رها وغي

  ن التعمية واللغة  العالقة بي- ١

ّتعد اللغة  ٍّ مادة لكل من- كما هو معلوم -ُ ّ التعمية واستخراج املعمى، ً
ر مفهوم باستعمال طريقة  إذ تقوم األوىل على حتويل نص واضح إىل آخر غي

ْحمددة، يستطيع من يعرفها أن يفهم النص، وتقوم الثانية على عكس ذلك من  َ
ن التعمية واللغة  وهذه العالقة الوثيقة بي. ّحتويل النص املعمى إىل آخر واضح

ْل منهما باآلخر، وتفسر كذلك حاجة كل من يعاين ّتفسر ارتباط تطور ك َ ّ ٍّ
التعمية واستخراجها، إىل املعرفة اجليدة باللغة وعلومها وخباصة الدراسات 
اللسانية النحوية والصرفية واملعجمية والعروضية والداللية واإلحصائية والصوتية، 
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 التعمية، ن علوم اللغة وعلوم ر قليل من األعالم بي ّكما تفسر مجع عدد غي
م بالتقدم يف النوعي واشت   .ن ّراكهم يف التصنيف فيهما، وشهر

لقد أوىف اهتمام العرب باللغة وعلومها على الغاية، وال عجب يف ذلك 
ًإذ كانت العربية لغة للوحي وللتن  وهلذا الدين احلنيف، م وللرسول  زيل احلكي ُ

ا على أي صورة كانت  ًا أو تأليفا أو نشرا بيً دراسة أو تدريس- ّوالعناية  ن  ً
ُر العرب يف أرجاء الدولة اإلسالمية ممن تفيـؤوا ظالل هذا  ن من غي املسلمي َّ
ّ تعد من أعظم القربات إىل اهللا، ملا فيها من خدمة للكتاب العزيز، -الدين  ُ

ولذلك أدى اهتمام العرب بلغتهم إىل . وصون لأللسنة عن الوقوع يف اللحن
ضوا بدراسات صوتية هامة نتائج علمية مهمة  يف اللسانيات العربية، فقد 

ا، وأجروا دراسات كمية وإحصائية على  ّللحروف العربية وخمارجها وصفا
ا، وتعمقوا يف دراسة النحو والت احلروف وتواترها وتنافرها واقت راكيب،  ّرا

م اللغوية رها، وسبقوا إىل وضع املعاج والصرف واألبنية، والداللة وعالقتها بغي
  .على اختالف أنواعها ومناهج ترتيبها

ي  إن تقدم العرب يف علوم اللسان كان من أبرز العوامل املهمة الت
ّساعدت العرب على إحراز قصب السبق يف معاجلة التعمية وحل املعمى،  ّ
ّوإرساء قواعدمها، وتدوين مصنفات مستقلة فيهما، بيد أن مثة عوامل أخرى 

رمجة من علوم  نشاط حركة الت: ًيف ذلك أيضا، من مثلكانت بعيدة األثر 
ر  ّاحلضارات السابقة واملعاصرة إىل العربية، وتطور علوم الرياضيات كاجلب

واملقابلة واحلساب، وازدهار علوم اإلدارة كاإلنشاء والدواوين، وشيوع الكتابة 
ً وعلومه، إضافة والقراءة يف احلضارة العربية اإلسالمية وارتباطهما بالقرآن الكرمي

ّإىل ما تعرض إليه العامل اإلسالمي من هجمات املغول يف الشرق، واحلمالت 
ر مل يكن يف اجتاه واحد، بل كان  على أن هذا التأثي. )١(الصليبية يف الغرب
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ًرا متبادال، فقد أسهم علماء التعمية يف إغناء جوانب مهمة من الدراسات  تأثي ً
  .ًرد بيانه الحقا اللسانية وتطويرها، كما سي

  ن علوم التعمية وعلوم العربية  الجمع بي- ٢
ّتقدمت اإلشارة يف صدر البحث إىل ارتباط تطور التعمية بتقدم  ّ

ن  ر من األعالم بي َالدراسات اللسانية، وأن من أظهر األدلة على ذاك مجع كثي
 راجم على اختالف وقد حفلت كتب الت. علوم العربية والتعمية واستخراجها

مناهجها بأخبار أولئك العلماء، وسنورد فيما يأيت أشهر األعالم الذين مجعوا يف 
ن علوم اللغة والتعمية، مقتصرين على إيراد أمسائهم  االشتغال أو التصنيف بي

م، وموثقة بالعزو إىل مصادرها ًمقرونة بتواريخ وفيا ًّ)٢(:  
  )م٧٨٦ -٧١٨/  ه١٧٠ -١٠٠ (: الخليل بن أحمد الفراهيدي-

ًكتابا يف ] ٥١ص) [ن ن واللغويي طبقات النحويي(نسب إليه الزبيدي يف 
سرح العيون يف شرح رسالة ابن (ونقله عنه ابن نباتة يف كتابه . ّاملعمى، وال أثر له

ُمث نقله حممد بن احلنبلي عن ابن نباتة يف .ّوجعله أول من وضع علم املعمى) زيدون
مصورة ] أ/ ٤ - ب/٣) [ّاألحاجي واملعمىّز من حاجى وعمى يف  شرح كن(رسالته 

  .عن نسخة املكتبة الظاهرية
  )م٨٥٩ - ٠٠٠/  ه٢٤٥ - ٠٠٠ :( ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري- 

ذكره الدكتور ). ّحل الرموز وبرء األسقام يف أصول اللغات واألقالم(له كتاب 
  ].٢٧/ ٢) [نوادر املخطوطات يف مكتبات تركيا(رمضان ششن يف كتابه 

 - ٠٠٠/  ه٢٤٨ - ٠٠٠ (: سهل بن محمد بن عثمان السجستاني- 
  )م٨٦٢

ّكان يتبحر يف ((عن ابن دريد أنه ] ٩٢ص ) [الفهرست(نقل ابن الندمي يف 
ّالكتب، وخيرج املعمى، حاذق بذلك، دقيق النظر فيه ُ...((.  

  )م٨٦٢-  ٠٠٠/  ه٢٦٠ - ٠٠٠ (: يعقوب بن إسحاق الكندي- 
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علم (وهي من رسائل اجلزء األول من كتاب ) ىّرسالة يف استخراج املعم(له 
  ].٢٥٥ -٢١١/ ١) [ّالتعمية واستخراج املعمى عند العرب

القرن التاسع / القرن الثالث اهلجري (: محمد بن أحمد بن كيسان- 
  )امليالدي

ِيف ترمجة مسيه حممد بن أمحد ] ١٣٧/ ١٧) [معجم األدباء(ذكر ياقوت يف  ِِّ َ
وليس هذا بالقدمي الذي ((: ً نقال عن أيب بكر الزبيدي ه٢٩٩بن كيسان املتوىف سنة 

طبقات (ومل جند هذا النقل يف كتاب أيب بكر الزبيدي . ))ّله يف العروض واملعمى كتاب
  ].١٧٨ص [ّ، ولعله املذكور باسم كيسان )ن ن واللغويي النحويي

  )م٩٢٨ - ٨٤٣/  ه٣١٦ - ٢٢٨ (: داود بن الهيثم بن إسحاق التنوخي- 
تاريخ (عن اخلطيب البغدادي يف ] ٩٨/ ١١) [معجم األدباء(وت يف نقل ياق

ّكان حنويا لغويا حسن املعرفة بالعروض واستخراج املعمى((أنه ) بغداد ً ّومل خيلف . ))ً
  .ًشيئا يف التعمية

 -٠٠٠/  ه٣٢٢ - ٠٠٠ (: محمد بن أحمد بن محمد بن طباطبا-
  )م٩٣٤

علم (ئل اجلزء الثاين من كتاب وهي من رسا) ّرسالة يف استخراج املعمى(له 
  ].٣٢١ -٣١٢/ ٢) [ّالتعمية واستخراج املعمى عند العرب

  )القرن العاشر امليالدي/ القرن الرابع اهلجري: (ر الموصلي  محمد بن سعيد البصي- 
وذكر أنه كان ] ٢٠٤ - ٢٠٣/ ١٨) [معجم األدباء(ترجم له ياقوت يف 

ًكان ذكيا فهما((وأنه ) م٩٨٧/  ه٣٧٧(ًمعاصرا أليب علي الفارسي املتوىف  ًإماما .. ً
اية. ))ّيف استخراج املعمى والعروض ًومل جند مصدرا يؤرخ حلياته بدءا و ً.  

حنو / حنو القرن الرابع اهلجري (: إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب-
  ).القرن العاشر امليالدي

ا يف كتابه  وهي من رسائل اجلزء ) يانرهان يف وجوه الب الب(ّله رسالة خمطوطة تبني أ
  .]١١٩ - ١٠٨/ ٢) [ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب(الثاين من كتاب 
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  )م١١٥٨/  ه٥٥٣ًكان حيا  (: أحمد بن عبد العزيز الشنتمري-
ًنقال عن ابن عبد امللك أنه ] ٣٢٥/ ١) [بغية الوعاة(ذكر السيوطي يف 

ّكان متقدما يف العروض وفك املعمى(( ً((.  
ّأسعد بن مهذب بن مماتي - َ   )م١٢٠٩ - ١١٤٩/  ه٦٠٦ - ٥٤٤ (:ّ

معجم (ذكره ياقوت يف ترمجته يف ) خصائص املعرفة يف املعميات(له كتاب 
خصائص (باسم ] ٢٠٥/ ١) [ن هدية العارفي(والبغدادي يف ] ١١٨/ ٦) [األدباء

  ).املعروف يف املعميات
َُ علي بن عدالن النحوي المت-  ْ ِرجم َ   )م١٢٦٨ - ١١٨٧/  ه٦٦٦ - ٥٨٣ (:ْ

  :له كتابان
ِّاملؤلف للملك األشرف يف حل الرتاجم( األول -  وهي من رسائل اجلزء األول ) ََُّ
  ].٣٠٣ - ٢٧٠/ ١) [ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب(من كتاب 
َاملعلم( الثاين -  ومل ]. ب/ ١٠٤ب و/ ٩٨[أحال عليه يف رسالته املاضية ) ُْ

  .تذكره مصادر ترمجته
ِ علي بن محمد بن الدريهم- َْ   )م١٣٥٩ -١٣١٢/  ه٧٦٢ -٧١٢ (:ُ

  :له عدة مؤلفات
وهي من رسائل اجلزء األول من كتاب ) مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز (- 

  ].٣٦٠ - ٣١٩/ ١) [ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب(
َإيضاح املبـهم يف حل املتـرجم (-  َْ َُ ُّ َ علم ) [مفتاح الكنوز(ذكره يف مقدمة رسالته ) ْ

  ].٣٢١/ ١التعمية 
َخمتصر املبـهم يف حل املـترجم (-  ْ َُ ُّ َ   ].ب/ ٩٥) [أعيان العصر(ذكره الصفدي يف ) ْ
َنظم لقواعد فن املتـرجم وضوابطه (-  ْ َُ مفتاح (ًذكره أيضا يف مقدمة رسالته ) ِّ
  ].٣٢٢/ ١علم التعمية ) [الكنوز

ذكرت يف مقال ) رايب لى البقصيدة يف حل رموز األقالم املكتوبة ع (- 
، ٥٤م [ُحملمد أمحد دمهان نشر يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) رسائل نادرة(
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موع رقم ]. ٣٦٠، ص ٢ع وهو مما حوته مكتبة ) ١٣٩(والقصيدة من رسائل ا
ي زارها األستاذ دمهان وأثبت يف املقال بعض ما  املرحوم أمحد تيمور باشا بالقاهرة، الت

ًومل نصب للقصيدة ذكرا يف أي مصدر آخر. ره من جماميعهااختا ُ.  

   ما تحتاج إليه علوم التعمية من الدراسات اللغوية- ٣
ّر أعالم التعمية على ما حيتاج إليه من يعاين حل املعمى من  نص أكث َّ ْ َ

ر من علوم اللغة والدراسات اللسانية، وذلك ألن  صفات خاصة، ومعرفة جيدة بكثي
ّعمى يعتمد منهجيات حمددة، أساسها معرفة دوران احلروف ومراتبها يف استخراج امل

  .ن االئتالف والتنافر فيما بينها ّاللسان املعمى، والعلم بقواني

ْوأمجع كالم يف ذلك ما نص عليه ابن عدالن يف فاحتة مقدمة رسالته  َ ُ ّ ٍ ُ
ُأما الفاحتة فإن املتـرجم يستع((): ََُّاملؤلف للملك األشرف( َ ْ : ِّان على حله بأمور منهاَُ

راكيب املستعملة  الذكاء، وجالء اخلاطر، والنشاط، واللغة، والنحو، والتصاريف، والت
ر استعماله من احلروف ويتوسط  رها، ومعرفة العروض والقوايف، وما يكث يف اللغة وغي

ّيقل ر استعماهلا و ّويقل، وما يتنافر ويتوافق من تراكيب احلروف، ومعرفة كلمات يكث
رة الرياضة حبصول التمرين  ويتوسط ثنائية وثالثية، ومعرفة الفواصل والتمجيدات وكث

ْوالدربة ُّ..((
)٣(.  

ُويفصل ابن دنيني ّر يف بيان ما حيتاج إليه املستخرج إن كان املعمى نث ّ ُ ِ ْ ُ
ًرا أو  

ُشعرا، فإن كان املعمى من الكالم املنثور، احتاج املستنبط  ِ
ُ ّ ملعرفة ً إضافة إىل ا- ً

ا ومراتبها وما يأتلف منها ويتنافر   إىل صفات خاصة، قال يف - باحلروف ودورا
ّمقاصد الفصول املتـرمجة عن حل الت(كتابه  ْ وينبغي للرجل الطالب هلذا العلم ((): رمجة َُ

ًأن يكون ذكيا، دقيق النظر، لطيف احلس، قوي احلدس، نقي الفكر، صائب 
ي  فات املذكورة مل ينتفع بشيء من الطرق التالظن، وإن مل يكن على هذه الص
ا يف االستعانة على االستنباط ْوقد يكون من الناس من يكون أصل الت. ذكر رمجة  َ

ِّن يديه وال يهتدي لقراءة ما عمي فيها، وإذا كان كذلك فكيف يتهيأ له القدرة  بي ُ
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))ًعلى أن يعمل شيئا كما ذكرته، أو يفهم؟
)٤(.  

يف (ر حديثه يف صدر القسم الثاين من كتابه حتت عنوان  نيُويستكمل ابن دني
ّحل ما عمي من الكالم املنظوم ُ وبعد ذلك فأقرب الدالئل على هذا العلم أن ((: فيقول) ّ

يكون املستنبط عاملا بالعروض والقوايف وعلم الشعر، بصي
ً ُ

ُ ر احلفظ  ًرا بالكتابة، كثي ِ
ّللشعر، مكارا باملعمى، فإذا كان كذل ً ))ُك فال يعسر عليه استنباط ما صعب منهَّ

)٥(.  

يف استخراج (يف مقدمة رسالته ) أدب الشعراء(ومثل ذلك ما أورده صاحب 
ُحيث نص على ما ينبغي أن يكون عليه مستخرج معمى املنظوم ) ّاملعمى من الشعر ِ ُ ّ

ًجيب أن يكون املخرج له عروضيا، قافيا، بصي((: قال ً ُ ِ ُ
ًرا بالكتابة، شاعرا،   لطيف ً

ًر احلفظ للشعر، خداعا للمعمى عليه، حمامال عليه، رزافا،  احلس، أملعي احلدس، كثي ّ ً ً ّ
))..فإذا مجع ذلك مل يتعذر عليه إخراج صعبه وسهله

مث يتبع ذلك مبا ينتج عنه . )٦(
  .إن نقص شيء مما سبق

َِْوجاء ابن الدريهم بعده فاقتصر  ُّ قال  على ضرورة معرفة اللغة، - مما تقدم - ُ
والبد ملن يعاين هذا العلم من معرفة ((): مفتاح الكنوز يف إيضاح الرموز(يف رسالته 
ا وقواعدها، وما هو من احلروف  اللغة الت َُْي يروم حل قلمها، أو ما يـتـرجم بلسا ّ

ًر وقعا ودورانا منها كحروف املد واللي أكث ن يف سائر اللغات، وكاأللف يف العريب،  ً
ُْي، والنون يف املغلي مي واألرمنن يف الرو والسي

..((
)٧(.  

َّعلى أن ما تقدم بيانه ليس منبت الصلة عما سبق من مصنفات التعمية، فقد 
ًّر أنه جاء مفرقا يف رسالته أثناء حديثه عن سبل  ر منه، غي سبق الكندي إىل كثي

ّاستخراج املعمى
)٨(.  

ّألوىل، حيث صدرها يف رسالته ا) جمهول(ن  وبنحوه ما ذكره صاحب املقالتي
ُببيان ما حيتاج إليه املستخرج من صفات خاصة، أكدت أمهية مراعاة اجلانب  ِ ُ
ًّالنفسي يف استخراج املعمى، أوىف فيه على الغاية تفصيال ودقة، مث حتدث بعدها  ً ّ

ّي تعتمد على معارف لغوية، جاءت مفرقة عليها ّعن طرق احلل الت
)٩(.  
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املنظوم أو الشعر واستخراجه كان من األمهية وقد ظهر مما تقدم أن تعمية 
ر أعالم التعمية، وال عجب فالشعر أحد قسمي الكالم، وهو إىل  مبكان لدى أكث

َران علم العروض والقافية بعلم التعمية لدى  ذلك ديوان العرب، ولذلك ما وجدنا اقت
مصنفات  من ر ما وقفنا عليه واحلق أن أكث. ن والنحاة كما تقدم ر من اللغويي كثي

ُالتعمية تناول املعمى من الشعر، وطرق حله، وما حيتاج إليه مستخرجه مما تقدم بيانه  ُِ ِّ َ ّ
وأقدمهم يف . ر املفردة ملعمى الشعر ونقله، ووجدنا أمثلة ذلك يف مؤلفات التعمية غي

ًهذا الكندي الذي نص على ثالثة مبادئ تستعمل يف استخراجه إضافة إىل املبادئ  ّ ُ
معرفة القوايف، ومعرفة عدد حروف البيت وفق أوزان الشعر، : ر وهي عملة يف النثاملست

  .)١٠(وما يليها من مصوتات) الصامتة(ُْومعرفة احلروف اخلرس 

ّي تعتمد يف حل املعمى من  ن لألمور الت ُوأما ابن عدالن فأفرد قاعدتي ّ
معرفة العروض : يهماالشعر، وذلك بعد أن استوىف معاجلة الكالم املنثور، أهم ما ف

ّر والروي، وعدد حروف كل حبر والقافية، والتشاطي
)١١(.  

ومثل ذلك ما صنعه إسحاق بن وهب الكاتب، فقد حتدث عن حل 
ّاملعمى من الشعر بعد فراغه من الكالم على استخراج املعمى من النث ر، وهو يف هذا  ّ

  .)١٢(ال خيرج عما تقدم
ِّ الثاين من كتابه على حل ما عمي من الكالم ر فقد وقف القسم ُوأما ابن دنيني ُ ّ

 .)١٣()٦٦ - ٣٦ن  ما بي(ًن فصال  املنظوم، وتناول مجيع قضاياه بالتفصيل والشرح يف ثالثي
  .ر املفردة لتعمية الشعر وهذا أوسع كالم وجدناه يف مصنفات التعمية غي

ية على أن أظهر دليل على خطر شأن الشعر، وارتباط علم العروض والقاف
ا للشعر وحده مثل رسالة  َبالتعمية، كان وجود كثي ر من مصنفات التعمية، أفردها أصحا

ّأيب احلسن ابن طباطبا يف استخراج املعمى
ردة )١٤( ّ، ورسالة استخراج املعمى من الشعر ا

  .)١٦(وكذلك ما نقلناه من كتاب اجلرمهي ورسالته. )١٥(من أدب الشعراء

  التعمية في اللسانيات العربية أبرز إسهامات أعالم -٤
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ن علوم التعمية وعلوم اللغة العربية  مضت اإلشارة إىل العالقة الوثيقة بي
رها من الدراسات اللغوية  كالنحو والصرف واألصوات والعروض واملعاجم وغي
. ن االئتالف والتنافر فيما بينها اللسانية، مثل إحصاء دوران احلروف ومراتبها، وقواني

ي ُ ن استخراج املعميات يعتمد على الدراية اجليدة جبميع ما تقدم، فقد عنوملا كا
أصحاب التعمية جبوانب من الدراسات اللغوية، وأغنوها بنتائج مهمة، وأوضح ما 

االت التالية   :ظهر ذلك يف ا

   الدراسات اإلحصائية للحروف –أ 
ُين عنوا بالقرآن تعود نشأة اإلحصاء اللغوي إىل الصدر األول من العلماء الذ

ًن مبا رأوه مناسبا يف ضبط  الكرمي فأحصوا حروفه وكلماته وآياته وسوره مستعيني
م آنذاك، وانتهوا إىل معرفة دوران احلروف فيه ومراتبها وطبيعي أن تكون . حسا

نتائج تلك اإلحصاءات من التباين مبكان، وذلك جلملة من األسباب ال جمال 
َي به أصحاب املعاجم من حساب مبـلغ ما يرتفع من أبنية  ّأما ما عن. )١٧(لذكرها َْ

الثنائية والثالثية والرباعية واخلماسية، مهملها ومستعملها، وصحيحها : كالم العرب
. )١٨(رها ر من املعاجم وغي ومعتلها ومضاعفها، فذلك قدمي مبسوط يف مقدمات كثي

  .بيد أنه على أمهيته ال يندرج فيما حنن بصدده

ن ما نريده هنا هو إحصاء دوران احلروف أو تواترها يف نصوص مكتوبة، ر أ غي
وهذا قد وجدناه لدى أعالم التعمية دون . ًومعرفة مراتبها تبعا الستعماهلا يف النص

ولعل أول إحصاء من هذا . ّرهم، ألمهية ذلك يف استخراج املعمى إما طال النص غي
ت (َة على اللغة العربية كان إحصاء الكندي ّّالنوع يف تاريخ الدراسات الكمية اللساني

ّيف رسالته يف استخراج املعمى، فقد حتدث يف صدرها عن مراتب احلروف يف (  ه٢٦٠
ا ختتلف من لسان آلخر، مث ذكر  ّاالستعمال، وضرورة معرفتها الستنباط املعمى، وأ

ا بنفسه ك فلنذكر اآلن فإذ قد أنبأنا عن ذل((:  قال)١٩(مراتبها وفق إحصائية قام 
  :رة والقلة يف اللسان العريب، فنقول مراتب احلروف يف الكث
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،  ر ما استعمل يف اللسان العريب من احلروف، مث ل، مث م، مث ه ّإن األلف أكث
ما سواء، مث  ًمث، و، مث ي، مث ن، مث ر، مث ع، مث ف، مث ت، مث ب، مث ك، مجيعا فإ

 ص، مث ش، مث ض، مث خ، مث ث، مث ز، مث د، مث س، مث ق، مث ح، مث ج، مث ذ، مث
  .ن سواء، مث ظ ط، والغي

  :فإذا أصبنا يف سبع ورقات من العريب
ً ياء، ٢٥٢ً واوا، ٢٦٢ً هاء، ٢٧٣ً ميما، ٣٢٠ً الما، ٤٣٧ً ألفا، ٦٠٠

ً، كافا، ١١٢ً باء، ١١٢ً تاء، ١٢٠ً فاء، ١٢٢ً عينا، ١٣١ً راء، ١٥٥ً نونا، ٢٢٢
 ٢٠ً صادا، ٣٢ً ذاال، ٣٥ً جيما، ٤٦ً حاء، ٥٧ًقافا،  ٦٣ً سينا، ٩١ً داال، ٩٢

))ً غينا، ومثاين ظاءات١٥ً طاء، ١٥ً ثاء، ١٧ًخاء، 
)٢٠(.  

َُِْْوجاء ابن دنـينري بعد أكث فأفاد من إحصاء (  ه٦٢٧ت (ر من ثالثة قرون  ُ
ّالكندي، وعمد إىل إجراء إحصاء للحروف يف نص ما، فانتهى منه إىل إثبات 

): رمجة رمجة عن حل الت مقاصد الفصول املت(كندي، قال يف كتابه صحة ما صنعه ال
إنه عمد : رت مراتب احلروف على ما ذكره يعقوب الكندي رمحه اهللا، يقول وقد اعتب((

ّإىل سبعة أجالد، فعد مجيع مراتب احلروف منها، وذكر أنه وجد حرف األلف ستة 
. مليم ثالمثئة وعشرين مث على ما ذكرن، وا ًن وثالمثئة وسبعا وتسعي آالف، والالم ألفي

فعمدت إىل . فهجس يف نفسي أن أعمد إىل أوراق وأعدها وأعلم مراتب احلروف منها
ا مخسمئة  ا فوجد ثالث أوراق من كالم منثور مشتمل على رسائل، فعددت ألفا

ًن هاء،  يًن ميما، وست ًن ومخسا وستي ًن الما، ومئتي ًن ألفا، وثالمثئة وستي ًومخسا وسبعي
ًن ومخسا وعشرين نونا، ومئة ومخسا  ًن ياء، ومئتي ن وثالثي ًن واوا، ومئتي ن ومخسي ومئتي ًً
ًن عينا، ومئة ومخسا وأربعي ًن راء، ومئة وسبعي وتسعي ًن فاء، ومئة ومخس عشرة تاء، ومئة  ً ًَ

ًن داال، ومخسا وسبعي ًن كافا، ومثاني ًومخس باءات، ومخسا وتسعي ن  ن وستي  وثنتيًن سينا، ً
ًن حاء، وثالثا وأربعي ًقافا، ومخسي ًن ذاال، ومثانيا وعشرين صادا،  ًن جيما، وثنتني وثالثي ً ً ً

ًوسبع عشرة شينا، وثالث عشرة خاء، وإحدى عشرة ثاء، وتسع راءات، ومثاين  ً ً
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فعلمت صحة ما قاله يعقوب بن إسحاق . ِطاءات، وسبع ظاءات، ومخس غينات
))رمحه اهللا

)٢١(.  
الذي حتدث يف القاعدة األوىل من مصنفه (  ه٦٦٦ت(ُوتبعه ابن عدالن 

رة  كثي: عن مراتب احلروف، وجعلها ثالثة أقسام) َُّاملؤلف للملك األشرف(
ّومتوسطة وقليلة، وذكر مبـلغ دوران كل حرف منها ضمن جمموعته، وذلك وفق  َ َْ

  :استعماله يف نص قام بإحصائه، قال
فاأللف إذا ). ن املوهي: (، وهي سبعة جيمعهارة كثيّإما اعلم أن املراتب ((

ًوقعت يف كتابة ستمئة، كانت الالم أربعمئة ناقصا أحرفا يسي ًرة أو زائدا ذلك، وامليم  ً
ن كذلك،  ن وستي ن وسبعني كذلك، والواو مئتي ثالمثئة وعشرين كذلك، واهلاء مئتي

رين كذلك، هذا هو الغالب، وقد ن وعش ن كذلك، والنون مئتي ن ومخسي والياء مئتي
  .تتقلب املراتب

، فالراء )رعفت بكدس قحج: (، وهي إحدى عشرة جيمعهامتوسطةّوإما 
ًأوهلا، فإذا وقعت الراء تبعا ملا ذكرنا تكون مئة ومخسا ومخسي ًن ناقصا فزائدا، والعي ً ن  ً

ة ومثاين عشرة، ن وعشرين، والتاء مئ ن كذلك، والفاء مئة واثنتي ًمئة ومثانيا وثالثي
ًن داال، وستا ومثاني ن وتسعي يت عشرة، وكذلك الكاف، وثنتي والباء مئة واثن ًن سينا،  ً
ًن قافا، وسبعا ومخسي ًوثالثا وستي ًن حاء، وستا وأربعي ً   .ًن جيما ً

  :ّ عشرة، جيمعها بيت من الشعر، كل حرف منها يف أول كل كلمة منه، وهووالقليلة
َخوف ضن َ ْ َى شبت َ ْ ِ ًظلم غزا طاب زورا ثاويا   َ صبا ذاوياً ٌ 

ًفالظاء إذا وقعت تبعا ملا ذكرنا كانت مثاين ظاءات، واثنيت عشرة غينا، ومخس  ً
ًعشرة طاء، وست عشرة زايا، وسبع عشرة ثاء، وعشرين خاء، وثالثا وعشرين ضادا،  ً ً َ

ًومثانيا وعشرين شينا، واثنتي ًن صادا، ومخسا وثالثي ن وثالثي ً   .)٢٢())ًن ذاال ً

ّوفيما يلي جدول يشتمل على دوران احلروف ومراتبها لدى كل من ُ :
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ْر وابن عدالن، تيسي َُْالكندي وابن دنـيني ًرا للمقارنة، ومجعا لشتات ما تفرق آنفا َ ّ ً ً:  

ْر وابن عدالن َُْدوران الحروف ومراتبها لدى الكندي وابن دنـيني َ  

 ابن عدالن ابن دنينير الكندي

 هانسبتدورانها مراتبها نسبتهادورانها مراتبها نسبتهادورانها مراتبهاالحروف
 ١٦.٥٤ ٦٠٠ األلف١٦.٧٦ ٥٧٥ األلف١٦.٦٣ ٦٠٠ األلف ١
  ١١.٠٢  ٤٠٠  الالم ١٠.٥٠  ٣٦٠  الالم ١٢.١١  ٤٣٧  الالم  ٢
  ٨.٨٢  ٣٢٠  م املي  ٧.٧٣  ٢٦٥  م املي  ٨.٨٧  ٣٢٠  م املي  ٣
  ٧.٤٤  ٢٧٠  اهلاء  ٧.٥٨  ٢٦٠  اهلاء  ٧.٥٧  ٢٧٣  اهلاء  ٤
  ٧.١٧  ٢٦٠  الواو  ٧.٢٩  ٢٥٠  الواو  ٧.٢٦  ٢٦٢  الواو  ٥
  ٦.٨٩  ٢٥٠  الياء  ٦.٧١  ٢٣٠  الياء  ٦.٩٨  ٢٥٢  الياء  ٦
  ٦.٠٧  ٢٢٠  النون  ٦.٥٦  ٢٢٥  النون  ٦.١٣  ٢٢١  النون  ٧
  ٤.٢٧  ١٥٥  الراء  ٥.٦٩  ١٩٥  الراء  ٤.٣٠  ١٥٥  الراء  ٨
  ٣.٨٠  ١٣٨  ن العي  ٤.٩٦  ١٧٠  ن العي  ٣.٦٣  ١٣١  ن العي  ٩
  ٣.٣٦  ١٢٢  الفاء  ٤.٢٣  ١٤٥  الفاء  ٣.٣٨  ٢٢  الفاء  ١٠
  ٣.٢٥  ١١٨  التاء  ٣.٣٥  ١١٥  التاء  ٣.٣٣  ١٢٠  التاء  ١١
  ٣.٠٩  ١١٢  الباء  ٣.٠٦  ١٠٥  الباء  ٣.١٠  ١١٢  الباء  ١٢
  ٣.٠٩  ١١٢  الكاف  ٢.٧٧  ٠٩٥  الكاف  ٣.١٠  ١١٢  الكاف  ١٣
  ٢.٥٤  ٠٩٢  الدال  ٢.٣٣  ٠٨٠  الدال  ٢.٥٥  ٠٩٢  الدال  ١٤
  ٢.٣٧  ٠٨٦  ن السي  ٢.١٩  ٠٧٥  ن السي  ٢.٥٢  ٠٩١  ن السي  ١٥
  ١.٧٤  ٠٦٣  القاف  ١.٨١  ٠٦٢  القاف  ١.٧٥  ٠٦٣  القاف  ١٦
  ١.٥٧  ٠٥٧  احلاء  ١.٤٦  ٠٥٠  احلاء  ١.٥٨  ٠٥٧  احلاء  ١٧
  ١.٢٧  ٠٤٦  م اجلي  ١.٢٥  ٠٤٣  م اجلي  ١.٢٧  ٠٤٦  م اجلي  ١٨
  ٠.٩٦  ٠٣٥  الذال  ٠.٩٣  ٠٣٢  الذال  ٠.٩٧  ٠٣٥  الذال  ١٩
  ٠.٨٨  ٠٣٢  ادالص  ٠.٨٢  ٠٢٨  الصاد  ٠.٨٩  ٠٣٢  الصاد  ٢٠
  ٠.٧٧  ٠٢٨  ن الشي  ٠.٥٠  ٠١٧  ن الشي  ٠.٥٥  ٠٢٠  اخلاء  ٢١
  ٠.٦٣  ٠٢٣  الضاد  ٠.٣٨  ٠١٣  اخلاء  ٠.٤٧  ٠١٧  الثاء  ٢٢
  ٠.٥٥  ٠٢٠  اخلاء  ٠.٣٢  ٠١١  الثاء  ٠.٤١  ٠١٥  الطاء  ٢٣
  ٠.٤٧  ٠١٧  الثاء  ٠.٢٦  ٠٠٩  الزاي  ٠.٤١  ٠١٥  ن الغي  ٢٤
  ٠.٤٤  ٠١٦  الزاي  ٠.٢٣  ٠٠٨  الطاء  ٠.٢٢  ٠٠٨  الظاء  ٢٥
  ٠.٤١  ٠١٥  الطاء  ٠.٢٠  ٠٠٧  الظاء  ٠٠٠  ٠٠٠  الزاي  ٢٦
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 ٠.٠.٣٣  ٠١٢  ن الغي  ٠٠٥  ٠.١٥  ن الغي  ٠٠٠  ٠٠٠  ن الشي  ٢٧
  ٠.٢٢  ٠٠٨  الظاء  ٠٠٠  ٠٠٠  الضاد  ٠٠٠  ٠٠٠  الضاد  ٢٨
  %١٠٠  ٣٦٢٧ المجموع %١٠٠  ٣٤٣٠ المجموع %١٠٠  ٣٦٠٨ المجموع  

  :رها في نسج الكلمة العربية ائتالف الحروف وتناف–ب 

 ،)٢٣(سبق األقدمون من علماء العربية إىل دراسة أحكام نسج الكلمة العربية
ًوذكروا قدرا متفاوتا من قواني ران احلروف وتنافرها يف الثنائيات، وأرجعوا علة  ن اقت ً

ا أو مزجها إىل تباعد خمارج احلروف، وعلة تنافر احلرو ائتالف احلروف أو اقت ف را
ً، فاألوىل جتعل التأليف حسنا، والثانية جتعله قبيحا أو ممتنعا)٢٤(إىل قرب خمارجها ً ً .

م على جهود من سبقهم، بل تعمقوا يف  بيد أن أعالم التعمية مل يقتصروا يف مؤلفا
ُُي حتكم بناء أو نسج الكلمة العربية، وعنوا  ن الصوتية واللسانية الت دراسة القواني

ّى حنو مل جنده عند من سبقهم، وذلك ألن استخراج املعمى باستقصائها، عل ْ َ ٍ

ًرا، ال يسمح بدوران احلروف مرات عدة،  يتوقف على معرفتها إن كان النص قصي
ّّوال ينفع يف استخراجه استعمال احليل الكمية القائمة على معرفة دوران احلروف 

ن الصوتية  ى الدراية بالقوانيومراتبها، بل حيتاج إىل معرفة باحليل الكيفية القائمة عل
ًن يكون جمديا إن  الناظمة الئتالف احلروف وتنافرها، ولكن استعمال هذه القواني

ّكان النص املعمى معروف الفواصل، أي فيه رمز للفراغ بي ن الكلمات، فإن كان  ّ
ًَالنص املعمى مدجما ال فاصل فيه، فال تكون هذه القواني ْ ُ ّ ، ًن جمدية يف االستخراج ّ

اية ثنائية،  ألن احتمال ورود حرفي ًن متنافرين يكون واردا يف ثنائية حرفها األول 
ََلذلك كان استخراج التعمية املدجمة . وحرفها الثاين بداية ثنائية ُْ

من ) بال فاصل(
ًرا من منهجيات االستخراج ال تنفع قبل  أصعب أنواع التعمية البسيطة، ألن كثي

  .)٢٥(معرفة الفاصل

َويـع َد الكندي أسبق أهل التعمية يف ذلك، وأكثُ ُّ رهم استقصاء، فقد شرح  ُّ
رن،  رن من احلروف وما ال يقت  القواعد األساسية يف حتديد ما يقت)٢٦(يف رسالته
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ن  ؛ مث يشرح قواني)ً حرفا١٢(رة زائدة  ومتغي) ً حرفا١٦(فقسم احلروف إىل أصلية 
ًرة، ويستعرضها حرفا  ن من املتغي لسيًالتنافر مقصورة على احلروف األصلية مع ا

رتيب اهلجائي، فيذكر مع كل حرف ما ال يقارنه من احلروف،  ًحرفا على الت
ًوال نعلم أحدا سبقه إىل مثل )  حالة٩٤(فاجتمع له من حاالت التنافر أو قوانينه 

رن من  وفيما يلي خالصة ملا أورده الكندي يف جدول ميثل ما ال يقت. ذلك
  .)٢٧(يهاحلروف لد

  رن من الحروف عند الكندي جدول يمثل ما ال يقت
  عدمية االئتالف- الثنائيات ما ال يأتلف معهالرمزاحلرف

 س ظس ضس صس ذس ث ظضص ذث  س

س ذ ظ ذ ط ذ ض ذ ص ذ  زذ              

        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 طض صص 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
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  عدمية االئتالف- الثنائيات ما ال يأتلف معهالرمزاحلرف

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 ج غ ج ط
  ج

 
       ق  غ 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
بعد أربعة قرون من الكندي فأفاد من صنيعه، وعقد (  ه٦٢٧ت(ر  ُوجاء ابن دنيني

ن يف كتابه ألقسام احلروف على اختالف أوصافها، وملا يأتلف من احلروف  فصلي
ر، وما  ما يأتلف بالتقدمي والتأخي: وما يتباين، وقسم احلروف إىل أربعة أقسام هي

ر، وما يأتلف  دون التأخير، وما يأتلف بالتقدمي  ال يأتلف ال بالتقدمي وال بالتأخي
رة، مث أتبع ذلك  ّوفصل يف قسمة احلروف إىل أصلية ومتغي. ر دون التقدمي بالتأخي

ر  رن، واملتغي رن وما ال يقت ما يقت: بإيراد جدول ضمنه أقسام احلروف املتقدمة
َْوفيما يلي خالصة ما أورده ابن دنـيني. )٢٨(واألصلي، واملعمل واملهمل   :ر يف كتابه ُ
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  ر َُْجدول يمثل ما ال يأتلف من الحروف لدى ابن دنـيني

 بتقدمي وال تأخري ظ ض ص ز ذ ث ال تألف: س

 بتقدمي وال تأخري س ض ص ظ ط ز ث ال تألف: ذ

بتقدمي وال تأخري س ظ ص ذ ث ال تألف: ز

 بتقدمي وال تأخري ض س ظ ط ز ذ ث ال تألف: ص

 بتقدمي وال تأخري ش س ظ ط ص ذ ث لفال تأ: ض

 بتقدمي وال تأخري سض ج ص ط ز دذ ث ال تألف: ظ

 بتقدمي وال تأخري      غ  ع خ ال تألف: ح

 بتقدمي وال تأخري غ ح ال تألف: خ

  بتقدمي وال تأخري  غ  ظ  ط ق ال تألف: ج

 بتقدمي وال تأخري ع خ ح ج ال تألف: غ

 بتقدمي وال تأخري س ظ ض ص ز ذ ال تألف: ث

ِن جييء ابن الدريهم ويف القرن الثام َْ ُّ فيحذو حذو (  ه٧٦٢ت(ُ
) مفتاح الكنوز يف إيضاح الرموز(َّر فيستقصي يف مؤلفه  الكندي وابن دنيني

: ن ن الثنائيات، فيورد احلروف موزعة على نوعي ران والتنافر بي ن االقت إيراد قواني
ًما ال يقارن بعضه بعضا مطلقا، يعن ا ال يقارن ر، وم ي ال بتقدمي وال بتأخي ً

وفيما يلي . ر ي بتقدمي أو بتأخي ره من احلروف من جهة دون جهة، يعن غي
َِْخالصة ما أورده ابن الدريهم يف مصنفه ُّ

)٢٩(:  



  
٥٣٧  حيىي مري علم.  د–إسهامات علماء التعمية يف اللسانيات العربية 

َِْره من الحروف عند ابن الدريهم جدول ما ال يقارن غي ُّ  

  عدمية املقارنة–الثنائيات الناجتة  اليقارنهما الرمز حلرفا

 ث ضث صث سث زث ذ
 ث

 
ضصس ز ذ

  ض ث ص ث س ث ز ث ذ ث

  ج ك ج ق ج غ  ج ظ ج ط
  ج

 
 ك ق غ ظ ط

  ك ج ق ج غ ج ظ ج ط ج 

         ظ د  د ظ         ظ   د

   ذ ظ  ذ ط ذ ض ذ ص  ذ ز
  ذ

 
 ظ ط ض ص  ز

  ظ ذ  ط ذ ض ذ ص ذ  ز ذ

   زظ  زط  زض  زص  زس ظ ط ض ص س    ز

   ظ ز  ط ز ض ز ص ز س ز              

ظ  س س ظ  ض س س ض ص س س ص     ظ ض ص   س

    ظ ص ص ظ ض ص ص ض       ظ ض   ص

    ش ض ض ش ضظ  ض ظ       ش ظ   ض

        ظ ط ط ظ         ظ   ط

    ك ق ق ك غ ق ق غ        ك غ   ق

        خ ك ك خ         خ   ك

    ف م م ف ب م م ب       ف ب   م

    أ ه   خ ه   غ ه   ع ه   ح ه  أ خ غ ع ح    ه
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   ح أ ح خ ح غ ح ع   ح ه  أ خ غ ع   ه   ح

     ع أ ع خ ع غ ع ح    أ خ غ ح   ع

   غ أ غ خ غ ع غ ح   غ ه  أ خ ع ح   ه   غ

   خ أ خ غ خ ع خ ح خ ه  أ غ ع ح   ه   خ

          ث ش         ش   ث

       د ط د ص  د ز     ط ص  ز   د

     ذ غ  ذ ش  ذ س  ذ ج   غ ش س ج   ذ

      ش ص ش س ش ز     ص س  ز   ش

          ط ك         ك   ط

   أخ  أ غ  أ ح  أ ع   أ ه خ غ ح ع   ه   أ
  :ن نتائج إحصائيات التعمية والجذور العربية مقارنة بي

: ران احلروف وتنافرها لدى أعالم التعمية ّإن ما تقدم من نتائج إحصائية القت
َِْر وابن الدريهم إمنا قام على إحصاء دوران احلروف يف نص َُْالكندي وابن دنـيني وص ُّ

م أحصوا . ّمن الكالم املستعمل أو املكتوب، مبا فيه من جمرد ومزيد آية ذلك أ
بأنفسهم دوران احلروف املستعملة يف نصوص خمتارة بأطوال خمتلفة، تقع يف بضع 
م قسموا احلروف إىل أصلية ال تزاد، ومتغرية تكون  ّأوراق أو بضعة أجالد، وأ ُ

ًأصلية تارة وزوائد تارة أخرى، وه ًإضافة إىل ) سألتمونيها(ي تتضمن حروف الزيادة ً
َّلكن مثة إحصائية أخرى قامت على إحصاء دوران . ن الكاف والباء والفاء والسي

ردة(احلروف يف اجلذور العربية  : الواردة يف مخسة معاجم قدمية، هي) ّاألصول ا
ذيب اللغة، واحملكم، ولسان العرب، والقاموس احمل وطبيعي . )٣٠(يطمجهرة اللغة، و

ران الثنائيات  أن ختتلف النتائج اإلحصائية للجذور على دوران احلروف ومراتبها، واقت
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ي اعتمدت الكالم املكتوب  وتنافرها، عن النتائج اإلحصائية لنصوص التعمية الت
ًاملستعمل جمردا ومزيدا، وأهم نتائج املقارنة بي ً ن من اإلحصاء اللغوي  ن هذين النوعي ّ

ّرة يف إحصاء اجلذور، ألن احلروف املتنافرة تتسع رقعتها كلما  الت التنافر كثيأن حا
ّن تتناقص احلروف املتنافرة كلما  ّضاق تصريف الكلمة، وجتردت من الزوائد، يف حي

ا السوابق واللواحق ّاتسع تصريف الكلمة، واكتنفتها الزوائد، وأحاطت 
)٣١(.  

ن من احلروف يف إحصاء اجلذور ر ّوفيما يلي جدول يتضمن ما ال يقت
  :)٣٢(العربية

  :ره من الحروف في إحصاء الجذور العربية جدول ما ال يقارن غي
  ًما ال يأتلف معه تتابعا الحرف
                  ع  ء    ء
                    ف    ب
            ط ض ص  ذ  ظ    ت
        ش  ظ ض ص  س  ز  ذ    ث
              ظ  ق  غ  ت    ج
              خ   ه  غ  ع    ح
            ك  ح   ه  غ  ء    خ
              ظ ض  ط  ت    د
  ط  د  ظ  ض ص  ش  س  ز  ث  ت    ذ
                    ظ    ر
        ذ  ظ ض ص  ش  س  ث    ز
          ظ ض ص  ش  ز  ث    س
                   ض    ش
        ز  ذ  ظ ض  ش  س  ث    ص
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      ق  ش  ث  ت  ظ ص  س  ذ    ض
            ظ ض ص  ذ  ت    ط

  ش  س  ز  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت    
          ك  ق  غ  ط ض ص    ظ
              غ  خ  ح  ء    ع
          ك  ع  خ  ج  ح  ء    غ
                    ب    ف
                  ك  ج    ق
                  ق  ط    ك
                  ف  ب    م
                ظ  خ  ح     ه

   الخاتمة-٦

مل تقتصر إسهامات علماء التعمية يف تطور اللسانيات العربية على ما 
ّّتقدم من عناية بالغة بالدراسات الكمية اإلحصائية لدوران احلروف يف الكالم ّ 
ًاملستعمل جمردا ومزيدا يف نصوص خمتارة، ومعرفة مراتبها، وانقسامها إىل ثالث  ً

ر، ع، ف، (، ومتوسطته )، ي، ن  ا، ل، م، و، ه( رة الدوران  كثي: جمموعات
ظ، غ، ط، ز، ث، خ، ض، ش، ص، (، وقليلته )ت، ب، ك، س، ق، ح، ج

ئتالف الثنائيات ن الصوتية الناظمة ال ٍ، ومن حرص على استقصاء القواني)ذ
ًوتنافرها اعتمادا على اإلحصاءات السابقة، بل جتاوز األمر ذلك إىل دراسات 
ّلغوية أخرى، هي من متام عدة املتـرجم وصوال إىل حل املعمى، وقد ذكرها بعض  ّ ً ِ

ْ َُ ّ ُ
َِْأعالم التعمية كابن عدالن وابن الدريهم مثل ُّ ْ الدراية اجليدة باللغة، وأصول : َ

راكيب املستعملة يف اللغة، والعروض والقوايف،  لنحو، والتصاريف، والتالكتابة، وا
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ّر استعماله ويقل ويتوسط، من كلمات ثنائية وثالثية، والفواصل  وما يكث
رد من األفعال واألمساء، ومنتهى  اية ا والتمجيدات، وأطوال الكلمات، ومبلغ 

  . املتصلتكرار احلرف الواحد يف الكلمة الواحدة، ويف الكالم
َِْر مثال ملا تقدم ما جنده يف رسالة ابن الدريهم  ّولعل خي ُّ مفتاح الكنوز يف إيضاح (ّ

ي اشتملت على بيان عدة املت الت) املرموز
ُ

َّ ِرجم  ُ ّي يروم حلها، وقواعدها  معرفة اللغة الت(ْ
الصرفية، وتواتر حروفها، ورمسها من حيث الفصل والوصل، وعددها، واأللفبائيات 

ّوبعد أن فصل يف ضروب التعمية أورد مقدمة صرفية على غاية من ). األجبدياتو ّ
ّدلت على متكنه من ناصية اللغة، ومعرفته بأسرارها، فقد حتدث بإسهاب عن ،)٣٣(األمهية ّ ّ:  

أمر من : ِف(ّفأقلها يكون على حرف واحد، مثل :  أطوال الكلمات–أ 
ُأفلمستـنـزهاتكما : (ًحرفا، مثل) ١٤(إىل رها ينتهي  ، وأكث)املعتل اللفيف املفروق ِ َ َْ ْ ُ

َِ
ُأعددمتاها ْ َ اية األفعال قبل الزيادة )ْ اية األمساء قبل الزيادة مخسة أحرف، و ، وأن 

أربعة أحرف، وأنه ليس يف كالم العرب كلمة رباعية األصل أو مخاسيته ليس فيها 
، وأنه ليس )ب، مف، (أو احلروف الشفوية ) ل، ن، ر(ّحرف من حروف الذالقة 

  ).إبراهيم(يف القرآن كلمة مخاسية األصل سوى األعالم األعجمية، مثل 
إذ ال ميكن أن يتكرر حرف واحد يف :  مبلغ تكرار الحرف الواحد–ب 

َما رأينا كككا ككككك: (ر من مخس مرات، مثل كلمة واحدة أكث ِ َ ُ ً ََ َ، والككك)ُ ُ :
َّمجع ككة مثل َعكة وعكك، وهي امل: ُ ُ ِاألول للتشبيه، واآلخر . ر ركب الكبيَُّ

  :وأما تكرار احلرف يف الكالم املتصل فيبلغ تسع مرات، مثل. )٣٤(للخطاب
ْدد دعن َ ُ ََي من فـند َ ْ ْال تـردد دد دد   ِ َْ ُ َ َُِّ 

ُدد   ).األول اللعب، والثانية موضع، والثالثة اسم رجل منادى: َ
ًعنه مفصال مع جداوله وقدمضى احلديث : ران الحروف وتنافرها  اقت–ج 

ّره من احلروف لدى كل من ي تضمنت ما ال يقارن غي الت ر، وابن  َُْالكندي، وابن دنـيني: ُ
َِْالدريهم، مبا يغن   .ي عن إعادته هنا ُّ
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وقد ظهر مما مضى إسهامات أعالم التعمية يف إغناء الدراسات اللغوية أو 
ّّلكمية اإلحصائية للكالم املستعمل، اللسانية العربية وتطورها بعامة، ويف الدراسات ا

  .ن الناظمة الئتالف الثنائيات وتنافرها خباصة والدراسات الصوتية للقواني

  الحواشي

  .٨٧ – ٥٦/ ١تفصيل ذلك وبيانه يف كتاب علم التعمية ) ١(

  .٥٤ – ٤٩/ ١انظر كتاب علم التعمية ) ٢(

  .٢٧١ - ٢٧٠/ ١علم التعمية ) ٣(

  .٢٣٤/ ٢علم التعمية ) ٤(

  .٢٦٧/ ٢علم التعمية ) ٥(

  .٣٣٧/ ٢علم التعمية ) ٦(

  .٣٢٢/ ١علم التعمية ) ٧(

  .٢١٩ - ٢١٥/ ١علم التعمية ) ٨(

  .٧١ - ٦٨/ ٢علم التعمية ) ٩(

  .٢١٩ - ٢١٥/ ١علم التعمية ) ١٠(

  .٣٠٠ - ٢٩٥/ ٢علم التعمية ) ١١(

  .١١٩ - ١١٧/ ٢علم التعمية ) ١٢(

  .٢٩٠ - ٢٦٧/ ٢علم التعمية ) ١٣(

  .٣٢١ - ٢٩٣/ ٢م التعمية عل) ١٤(

  .٣٥٥ - ٣٣٦/ ٢علم التعمية ) ١٥(

  .٣٩٠ - ٣٨١/ ٢علم التعمية ) ١٦(



  
٥٤٣  حيىي مري علم.  د–إسهامات علماء التعمية يف اللسانيات العربية 

َر، صنـفت فيه كثي هذا املوضوع كبي) ١٧( ًرها خمطوطا،  ر من املؤلفات، مازال أكث ُِّ
ز يف  بصائر ذوي التميي(ُولالطالع على نتائج مثل تلك اإلحصائيات ينظر كتاب 

  .٥٥٦ - ٥٥٨/ ١) لطائف الكتاب العزيز

 - ٧٣/ ١، واملزهر ٥١٣/ ٣ وما بعدها، ومجهرة اللغة ٥٣/ ١ن  معجم العي: انظر) ١٨(
 ،٥٥/ ١ واخلصائص ٤٣ - ٤٢، ورسالة االشتقاق أليب بكر بن السراج ص ٧٦

. ٤٧ - ٣٦املعجم العريب دراسة إحصائية لدوران احلروف يف اجلذور العربية ص : وأطروحة
ى  حيي. حممد مرايايت، ود. مروان البواب، ود. أ: عربية باملشاركةَّومثة إحصائية لألفعال ال

، وكذلك هناك ١٩٩٦حممد حسان الطيان، صدرت يف مكتبة املعاجم بلبنان . رعلم، ود مي
الصحاح، ولسان العرب، وتاج العروس، : ثالث دراسات إحصائية للجذور يف املعاجم

ن، صدرت  عبد الصبور شاهي. اك مع در للدكتور علي حلمي موسى، والثالث منها باالشت
  .ضمن منشورات جامعة الكويت

  .٢٣٦ -٢٣٥/ ١علم التعمية ) ١٩(

  .وفيه تصحيح ملا وقع يف املخطوط من أخطاء إحصائية. ٢٣٦ - ٢٣٥/ ١علم التعمية ) ٢٠(

  .٢٤١ -٢٤٠/ ٢علم التعمية ) ٢١(

  .٢٧٥ -٢٧٤/ ١علم التعمية ) ٢٢(

َُْهيدي وسيبويه واجلاحظ وابن السراج وابن دريد واألزهري مثل اخلليل بن أمحد الفرا) ٢٣(
رهم من  ي وابن فارس واجلواليقي والشهاب اخلفاجي والقلقشندي وغي والفارايب وابن جن

تنافر احلروف (انظر تفصيل ذلك وتوثيقه وحتليله يف أطروحة . ن ن والبالغيي املعجميي
ا يف نسج الكلمة العربية وقد . ١٩٨٣ن الطيان، جامعة دمشق حممد حسا. د) ودورا

دراسة : املعجم العريب(ن نتائج القدمي واحلديث على أطروحة  اعتمدت يف مقارنتها بي
  .١٩٨٣ر علم، جامعة دمشق  ى مي حيي. د) إحصائية لدوران احلروف يف اجلذور العربية

ُأقدم من نص على ذلك ابن السراج يف رسالة االشتقاق ص ) ٢٤( ّ ْ َ٣٤.  

  .١٥٧/ ٢اب علم التعمية كت) ٢٥(

  .٢٥٤ -٢٣٨/ ١علم التعمية ) ٢٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

  .١٣٦/ ١علم التعمية ) ٢٧(

  .٢٤٢/ ٢علم التعمية ) ٢٨(

  .١٩١/ ١علم التعمية ) ٢٩(
دراسة إحصائية : املعجم العريب(نتائج هذه الدراسة اإلحصائية وجداوهلا وحتليلها يف أطروحة ) ٣٠(

  .١٩٨٣ر علم، جامعة دمشق  ى مي يحي. د) لدوران احلروف يف اجلذور العربية

  .١٥٤ - ١٥٣/ ٢تفصيل ذلك وأمثلته يف كتاب علم التعمية ) ٣١(

  .١٥١/ ٢، وكتاب علم التعمية ٢٠٥دراسة إحصائية ص : املعجم العريب) ٣٢(

  .٣٤٣ - ٣٤١/ ١كتاب التعمية ) ٣٣(

لمفشراين، ومثال ابن الدريهم يف أبيات ل. ليست يف املعاجم، ولعلها من العاميات) ٣٤(
  :ّوهو زجال مصري، يقول فيها

ْوصائدا يف شبكك ِ َ َ ْيا ساحبا يف بـركك   ً َُِ ً 

ْفكككي ككككك ِ َ ُ َ َُ ْ ْال حتقرن كككي   َ َ ُ َّ َ
ِ َْ 

  .للدكتور حممد حسان الطيان) ابن الدريهم وجهوده يف علم التعمية(من حبث 

  

*    *  *  



  
٥٤٥  حيىي مري علم.  د–إسهامات علماء التعمية يف اللسانيات العربية 

  المصادر والمراجع
ى  حيي. حممـد مـرايايت، د. مروان البواب، د. عجم احلاسويب، أ إحصاء األفعال العربية يف امل- 

  .١٩٩٦أوىل، . روت، ط حممد حسان الطيان، مكتبة لبنان، بي. رعلم، د مي

  .١٩٧٢علي حلمي موسى، جامعة الكويت، .  إحصائيات جذور لسان العرب، د- 

مد شرف، ي حم حفن. رهان يف وجوه البيان، إسحاق بن وهب الكاتب، حتقيق د  الب- 
  .١٩٦٩مكتبة الشباب القاهرة 

روزابادي حتقيق حممد علي النجار،  ز يف لطائف الكتاب العزيز، الفي  بصائر ذوي التميي- 
  . ه١٣٨٣القاهرة 

ن والنحاة، جالل الدين السيوطي، حتقيق حممد أبو   بغية الوعاة يف طبقات اللغويي- 
  .١٩٦٤روت،  الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بي

  . ه١٣٥١روت، مصورة عن الطبعة اهلندية،   مجهرة اللغة، ابن دريد، دار صادر، بي- 

ي، حتقيق حممد علي النجار، مصورة دار الكتب املصرية،   اخلصائص، عثمان بن جن- 
  .ثانية. روت، ط دار اهلدى، بي

عبد الصبور . علي حلمي موسى ود.  دراسة إحصائية جلذور معجم تاج العروس، د- 
  .١٩٧٣، جامعة الكويت، ن شاهي

  .١٩٧٣علي حلمي موسى، جامعة الكويت، .  دراسة إحصائية جلذور معجم تاج العروس، د- 

 رسالة االشتقاق، ابن السراج، حتقيق حممد علي درويش ومصطفى احلدري، جملة - 
  .١٩٧٣الثقافة بدمشق 

  .١٩٦٣ح األعشى يف صناعة اإلنشا، القلقشندي، املؤسسة املصرية العامة،   صب- 

م،  ن، حممد بن احلسن الزبيدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهي ن واللغويي  طبقات النحويي- 
  .١٩٧٣دار املعارف مبصر، القاهرة، 

حممد مرايايت، حممد حسان . ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب، اجلزء األول، د - 
  .١٩٨٧رعلم، جممع اللغة العربية بدمشق،  ى مي الطيان، حيي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ى  حيي. حممد مرايايت، د. ّ علم التعمية واستخراج املعمى عند العرب، اجلزء الثاين، د- 
  .١٩٩٧حممد حسان الطيان، جممع اللغة العربية بدمشق، . رعلم، د مي

  . الفهرست، حممد بن الندمي، مطبعة االستقامة، القاهرة- 

إبراهيم . املخزومي، ودمهدي . ن، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق د  كتاب العي- 
  . ه١٤٠٥أوىل، . السامرائي، دار اهلجرة، إيران، ط

  .روت راث العريب، بي  معجم األدباء، ياقوت احلموي، دار إحياء الت- 

ر،  رية، حممد حسان الطيان، أطروحة ماجستي دراسة إحصائية صوتية خمب:  املعجم العريب- 
  .١٩٨٤جامعة دمشق، 

رعلم،  ى مي حيي: حصائية لدوران احلروف يف اجلذور العربيةدراسة إ:  املعجم العريب- 
  .١٩٨٣ر، جامعة دمشق،  أطروحة ماجستي

.  املعرب من الكالم األعجمي، اجلواليقي، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار الكتب، ط- 
  .١٩٦٩ثانية، القاهرة 

. د، ط نوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا، رمضان ششن، دار الكتاب اجلدي- 
 .١٩٨٠أوىل، 


