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  النبطيوحشية ابن
   كشف رموز هيروغليفيةفي يادتهرو

  كتابه في
ْشوق ( َالمستهامَ ْ   ) في معرفة رموز األقالمُ

  رعلم ميى  يحي. د

  : العلمية شخصيته: ًأوال
 وحشية املعروف بابن ،)١( أبو بكر أمحد بن علي بن قيس بن املختارهو

 املولد والوفاة، وإن كان لجمهو. )٤()النبطي( والكسداين ،)٣(يندا والكل،)٢(النبطي
ا بعد سنة رّبعضهم قد ر أن الراجح  ، غي ه٣٥٠ سنةً أو قريبا من  ه٣١٨ وفاته أ

وجاء يف معجم  . (اهلجريّبقرائن عدة أنه عاش يف النصف الثاين من القرن الثالث 
  ).م٩٠٩/ ه٢٩٦(ن أن وفاته كانت سنة  املؤلفي

اء والسموم والفلك واألقالم القدمية مييًما بالفالحة والكِ ابن وحشية عالكان
ِّولد يف قسي. رها  واحليل وغيرحوالس وقد وصفه ابن . ن من نواحي الكوفة بالعراق ُ
يف تراجم : ن، أوهلما  وترجم له يف موضعي.َِّّ بالساحر لعمله الطلسمات والصنعةالندمي

َّ، وعد )لكيمياءا(يف تراجم أهل الصنعة :  السحر والشعبذة والعزائم، وثانيهماأصحاب
ًن مصنفا  فيهما ما يزيد على ثالثيله َّ

)٥(.   
ُ ما عده له ابن الندمي يف املوضعيإن  إذ واستقصائه،ن املشار إليهما على أمهيته  ّ
ّ مصادر ترمجته استيفاء آلثاره فيما أعلم، ال يدل على َكان أكثر  جمموع آثاره، حقيقةً

ُبقدر ما يدل على ما انتهى علمه إىل اب رمجة  َّ آثاره املؤلفة واملتُمجلة لقد بلغت .ن الندميّ
ًن كتابا، على  ن ومخسي  اثنيعليه،الواردة يف جمموع املصادر واملراجع، فيما وقفت 
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ا مع تعذر  ّاختالف أحجامها، وتنوع موضوعا  يف حتديد بعضها، وعلى الفصلّ
ًتعدد مسميات بعضها، مع اعتماد األشهر أوال متبوعا  ً ره عليه   أو اإلحالة يف غي،ره بغيّ

.  
ْ أن بعض من ترجم له أو درس بعض كتبه، مثل بيد ، من )الفالحة النبطية(َ

ُّ شككوا يف صحة نسبة قدر منها إليه، وعدوها متن واملستشرقيالعرب  ٍ َّ ًرمجة أو منقولة  َّ ً
ّلكن هذا مل يفت على املتقدمي. )٦( البابلبة القدميةعن ْن ترجم له َ مُبعضَّن، فقد نبه  ُ

ٍمنهم على قدر منها ْ َ
َّ إذ نص يف بعض كتبه على ذلك،ُ ومل ينكر ابن وحشية نفسه ،)٧(

ُ قبل اإلسالم أجداده صنَّفهاي  ترمجته أو نقله لبعض الكتب عن اللغة النبطية، والت
ِّ ينبه ،)٩(ن  وجدنا بعض الباحثيلذلك .)٨(رها من اللغات الكلدانيون القدامى وعن غي

 تصنيف بعض تلك الكتب إىل ابن نسبة بعض الدارسات احلديثة يف على خطأ
ً الزيات، علما بأن بعض أمحدن بن علي بن  وحشية، أو إىل تلميذه أمحد بن احلسي

ا من     .كتبهّاملصادر القدمية نسبتها إىل ابن وحشية، وعد
مه بعض الباحثيوقد رهم، بالشعوبية أو بسوء  ن وغي ن، من مستشرقي  ا

ي نقلها  زييف لبعض األمساء أو الكتب، أو بانتحال بعض اآلثار الت  بالتأوقيدة، الع
  .)١٠(ن على ذلك بكالم له ورد يف بعض كتبهّ  مستدليالعربية،ر  عن غي

   :ارهـآث
ً اإلشارة سابقا إىل تفاوت املصادر واملراجع يف تقدير عدد كتب ابن مضت

وملا. ي كان يعرفها رها من اللغات القدمية الت وغي واملنقولة عن النبطية ََُّاملؤلفةوحشية 
ّ

 كانت 
ُمصنَّفاته كثي َ ٍّرة، وكان توثيق كل منها باإلحالة على الكتب الت ُ ُ  ال حيتمله البحث، أوردتهي  ً

 إذ كان جمموع آثاره تكرار،ًر فائدة، فضال على ما سيكون فيه من  وقد ال ينطوي على كبي
 ورد يف توثيق ترمجته وآثاره مماصادر واملراجع أو يف بعضها، ّال خيرج عما جاء يف تلك امل
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 من احلواشي على اإلشارة إىل يأيترأيت من املفيد أن أقتصر فيما = يف صدر احلواشي 
  .ّما دعت إليه الضرورة يف توثيق بعض املصنفات 

  :)١١( مرتبة على حروف الهجاءآثاره وهذه
 من َّويتألف : على مذهب النبطر،  كتاب األدوار، أو األدوار الكبي- ١

  .)١٢( ابن وحشية عن اللغة النبطيةُهتسع مقاالت، ترمج
ي نقلها ابن   من الكتب التوهو :ن   أسرار الشمس والقمر، أو التعفي- ٢

  .وحشية عن باليناس احلكيم 
ريطي به أبو مسلمة استشهد :دُ أسرار عطار- ٣ ) غاية احلكيم( يف كتابه ا

ُفقد ذكر ابن و أنه وعده أن ب ابن الزيات، َتلميذه) أسرار الفلك(حشية يف كتابه ّ
ُيصنف كتابا يف أسرار عطارد، وأنه بعد فراغه  ً ّرمجة سيفي بوعده، ونبهه على   التمنِّ

  .)١٣(يته، وضرورة احلرص عليهأمه
ُنص ابن وحشية :  أسرار الفلك في أحكام النجوم، أو كتاب ذواناي- ٤ ّ
 وأنه كتاب ضخم النبطية،أنه أول كتاب ترمجه من اللغة ) نبطيةالفالحة ال(يف مقدمة 

ٍ على ترمجة صدر االقتصاريف حنو ألفي ورقة أو ألف ومخسمئة ورقة، مما اضطره إىل  ْ َ
هو االسم احلقيقي ) ذواناي( أن ة َّثـم ويستفاد مما أورده ،)١٤(منه مع كتب أخرى
 عليه املصريون وأهل الشام اسم يطلقي منقذ اإلنسانية، وهو من  هلرمس الثاين، ويعن

  .هرمس البابلي 
  . أسرار الكواكب - ٥
  . األسماء - ٦
  . السحر يف : اإلشارة - ٧
  ) .الكيمياء(يف الصنعة الشريفة  : ر  األصول الصغي– ٨
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ً الصنعة أيضا، عن حجر يف :ر، أو أصول الحكمة   األصول الكبي- ٩
  .)١٥()٩٧٦٩( رقمه جمموعالظاهرية ضمن ومنه نسخة حمفوظة يف دار الكتب . احلكماء

  . األصنام - ١٠
شوق ( كتابه ايةذكره ابن وحشية يف : النخل أفالح الكرم و- ١١

 ترمجه من وأنه) علل املياه(ّونص على أنه كان عنده بالشام مع كتاب ). املستهام
به على  تعقييفًن كتابا رآها يف بغداد يف ناووس، وذلك  لسان األكراد، من أصل ثالثي

م األكرادُنسب إىل و .قلم قدمي عجيب، فيه حروف زائدة عن القواعد احلرفية  أ
ما ّادعوا أن بينوشاد وماسي السوراين كتبا فيه مجيع علومهما وفنو
)١٦(.  

 ابن ذكره: ُي يكتب بها كتب الصنعة والسحر  األقالم التكتاب  - ١٢
َّالندمي بعد الكتاب الذي حيتوي عشرين كتابا مصد  الوالء نسخة وعلى((: ًرا بقولهً

ا كتب الصنعة والسحري التاألقالم   على أن ابن وحشية ذكرها، َّونص )) يكتب 
ّعينها يف مجلة أجزاء خبط أيب احلسن ب األقالموأنه قرأها خبطه، وأنه قرأ نسخة هذه 

ي  بن التنح من كتب بنا أليب احلسن وقعتوفيها تعليقات خمتلفة . بن الكويف
) مساوئ العوام( بعد كتاب الكويفّفرات، وأن هذا من أظرف ما رآه خبط ابن ال

ا العلوم القدمية ي التمث يعدد بعض حروف األقالم . أليب العنبس الصيمري ُ تصاب 
ّونص على . الفاقيطوسرايب مثل حروف العنبث، وحروف املسند، وحروف  يف الب

 والعزائم والسحري ذكرها يف الصنعة  أن هذه اخلطوط رمبا وقعت يف كتب العلوم الت
ُي حيدثها أهل العلم فال تفهم باللغة الت

)١٧(.   
  :س الحكيم ا بالين- ١٣
  .أسرار الشمس والقمر = ن   كتاب التعفيله
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 املراجع يف كتابة اسم هذا اختلفت : حنا طوثي أماعي الكسداني- ١٤
َِّّين من الطلسمات، وسرتد  الثاالنوعُالكتاب لعجمته، وقد نقله ابن وحشية، وهو يف 

ٌقريبا كتب أخرى له يف هذا العلم  نوع من السحر، يبحث عن كيفية َِّّوالطلسمات. ً
 املنفعلة يف األزمنة املناسبة للفعل األرضيةتركيب القوى السماوية الفعالة مع القوى 

  .ّالعقد الذي ال ينحل : األصلَِّّر املقصود، الطلسم يف  والتأثي
  .ز احلكمة  ز األسرار، أو كن كن=  الكيمياء  احلكمة يف- 
رجم عــن كتــاب لراهطــا   متوهــو:  والمــوت فــي عــالج األمــراضالحيــاة - ١٥

  .بن مسوطان الكسداين
 لدوشام الكاهن، ذكره كتاب :ّ خواص النبات واألحجار المعدنية- ١٦

ليها ي اصطلح ع  التاملعدنيةيف صور األشكال ) شوق املستهام(ابن وحشية يف كتابه 
 ذكرها يف كتابه الذي الكاهنّونص على أن دوشام . اهلرامسة اإلشراقية واملشائية

ذا القلم، خاصاّوضعه يف خواص النبات واألحجار املعدنية، وأنه جعله  ً مكتوبا 
. )١٨( األشكال املعدنيةصورّوحض على معرفته وكتمه، ألنه من األسرار املخزونة يف 

ّ فإن حديثه الدقيق عنه، وحضه علىللكتاب،ّرح بنقله أن ابن وحشية مل يصومع  ّ 
 من املمكن أن ُره وغيجيعل ذلك  = املعدنيةمعرفته وكتمه، ونقله عنه صور األشكال 
مل  يف كتاب مل يصلنا، إذ ، أو أشار إليهإليهّيكون الكتاب مما ترمجه ونسي اإلشارة 

ٌّ يستـوف أي من ملكذلك ي نقلها من اللغات األخرى، و ّيصرح جبميع الكتب الت ِ ْ َْ َ
  .َاملصادر إيراد مجيع آثاره 

  . رسالة في الصناعة أو الصباغة الكيمياوية - ١٧
  .ُّ الرقى والتعاويذ - ١٨
  .ِّ الرياسة في علم الفراسة - ١٩
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  .ر   السحر الصغي- ٢٠
  .ر   السحر الكبي- ٢١
َ سدرة المنتهى - ٢٢ ُ ْ قيقه ّ يف مقدمة حتّمهر، املستشرق جوزيف ّعده :ِ

 بأنه حديث مع املغريب بروكلمانووصفه . ًرمجا عن النبطية ، مت)شوق املستهام(لكتاب 
 إمساعيل باشا على أنه َّونص ،)١٩(ّالقمري عن مسائل تتعلق بالدين وفلسفة الطبيعة

  .)٢٠(يف الكيمياء
  . سحر النبط - ٢٣
في لي. زية م  إىل اإلنكليترمجه :رياقات  السموم، أو السموم والت- ٢٤
M.Levey ونشرته اجلمعية )  العرب يف القرون الوسطىعندعلم السموم  (بعنوان

  .)٢١(الفلسفية األمريكية
 شمس الشموس وقمر األقمار في كشف رموز الهرامسة وما لهم - ٢٥
 ابن وحشية على ترمجته من لسان قومه، وأحال عليه ّنص: واألسرارمن الخفايا 

  .)٢٢( أسرار اهلرامسةعلىلالطالع 
 ترد يف تسميته عند بروكلمان مل : الشواهد في معرفة الحجر الواحد- ٢٦

 مع  ،)٢٣() والتماثيلاهلياكلكتاب ( على نسخة أخرى باسم حالوأ) معرفة(كلمة 
  .ً غريه أورد الكتابني معا أن

 موضوع البحث وبيت وهو :ُ شوق المستهام في معرفة رموز األقالم- ٢٧
ًفصال رد احلديث عنه م القصيد، وسي َّ.  
  . الطبيعة - ٢٨
 ترمجه ابن وحشية بعنوان َِّّالطلسمات، يف وهو :ْ طبقانا، أو طابقانا- ٢٩

ُ يستفاد من حاشية أليب مسلمة أنهر معروف، بيد  ، وأصل الكلمة غي)كتاب طبقاين(
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ريطي الذي انتفع من الكتاب يف مصنَّفه  َا ا تعن) غاية احلكيم(ُ ي بالضرورة فعل  أ
  .)٢٤(ن ييواكب على الكون والفساد األرضصور الك

  .ن، أو األسرار   طرد الشياطي- ٣٠
   .َِّّالطلسمات - ٣١
 علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من األراضي المجهولة - ٣٢

) أفالح الكرم والنخل( اإلشارة إىل أن ابن وحشية ذكره مع كتاب مضت :األصل
ما  ًن كتابا  مجهما من لسان األكراد، ومها من أصل ثالثي عنده يف الشام، وأنه تركاناوأ
  .)٢٥( يف ناووس يف بغدادرآها

  . غاية األمل في التصريف والمعاناة - ٣٣
  . الفالحة - ٣٤

  .ّ كتاب الفالحة املتقدم ولعله ،)٢٦(ذكره بعضهم: ر  الصغيالفالحة - 
  .يت ذكره اآل) الفالحة النبطية( كتابولعله ،)٢٦(ذكره بعضهم: ر  الكبيالفالحة - 

ُوضخم حجمه، ُ كتاب مشهور، ذاع صيته، وهو : الفالحة النبطية- ٣٥
ُوتعددت نسخه، وكث ُ له طبعة مشهورة . َُِّ مؤلف األصل، ويف زمنه حتديديفُر اختالفهم  ّ

 عن املعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق صدرتّحققها الدكتور توفيق فهد، 
ًويتضمن شرحا ألساليب . م١٩٨٨ ن  ن واآلشوريي  الزراعة عند البابلييظرياتونّ
ّأما مؤلف األصل فقد . ن واملسلمي مي الكوكاين خالل قوثا أرنست رينان إىل أرجعهّ

م إىل القرن ١٨٥٩ يف دراسته للكتاب سنة شورلستونالقرن امليالدي األول، وأرجعه 
ن، وهي  دانيي على أنه نقله من لسان الكسوحشيةَّوقد نص ابن . الثاين قبل امليالد

، أي زمن اخلليفة املكتفي  ه٢٩١ العربية سنة إىل) اآلرامية(اللغة السريانية القدمية 
 أماله على تلميذه أيب طالب علي بن حممد الزيات وأنه ،)٢٧(( ه٢٩٥ت(العباسي 
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َّ مينعه أحدا يلتمسه، مع وصيته له بكتمان أشياء َّأالّم، وأنه وصاه ٩٣٠/ ه٣١٨عام  ً
َأخر غي ن، فقد ابتدأه   إىل ثالثة من احلكماء الكسدانييًمنسوباوأنه وجد األصل . هر ُ

ًن هؤالء الثالثة آمادا  ّ مث متمه قوثامي، وأن بيبينوشار،صغريث، مث أضاف إليه 
ر إىل أن   تشي،)٢٨(َّومثة رواية أخرى ذهب إليها نولدكه. ن السنيمتطاولة، تبلغ آالف 

ًوقد سلف قريبا . ً نقله إىل العربية يف السنة املذكورة آنفا السابق الزياتلتلميذهالكتاب 
َّهذا وقد اهتم . ره من علوم أسالفه األنباط  غرضه من ترمجة هذا الكتاب وغيُبيان

ر أمهيته يف بابه، فاختصره بعضهم، ووضع عليه   بالكتاب لشهرته وكبيّاملتقدمون
  .)٢٩(تقييداتآخرون 

  .الكيمياء  يف وهو : الفوائد العشرون- ٣٦
وأصله : ُّ في صور درج الفلك وما تدل عليه من أحوال المولودين - ٣٧

ّومثة شك يف صحة نسبة الكتاب إىل . لتنكلوشا البابلي القوقاين ٌّ  األصل، ويف ّمؤلفّ
 ابن وحشية تلميذاالسم املنسوب إليه، فقد ذكر بروكلمان أن هذا الكتاب من تزييف 

ِّ كارلو نلينو، يف حماضراته اإليطايل وانتهى إىل مثل ذلك ،)٣٠(ن الزيات أمحد بن احلسي

 الفلك عند العرب، وذلك بعد أن علمي ألقاها يف اجلامعة املصرية عن تاريخ  الت
ّفقد صدق خولسن ما ). تنكلوشا/ تنكلوش(حكى اختالف علماء املشرقيات يف 

وأنكره كتشمند  األوائل،ن  ذكره ابن وحشية من أن تنكلوشا أحد حكماء البابليي
 فزعم أن ستينشنيدرًمتهما ابن وحشية بوفرة الكذب، وجاء بعده ) جتشمند(

  .)٣١( اليونانيةمنُرعه ابن وحشية، وأن كتاب توكرس احلقيقي نقل  تنكلوشا اسم اخت
  . في معرفة األحجار أو الحجر - ٣٨
  .ن   القرابي- ٣٩
  . يف الصنعة وهو:  كشف الرموز وإشارات الحكماء إلى الحجر األعظم - ٤٠
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 ّمساه: ز الحكمة ز األسرار، أو الحكمة في الكيمياء، أو كن  كن- ٤١
ي   بعالمتًمسبوقا) ز األسرار كن(وأورد ) نواميس احلكيم(أو ) ز احلكمة كن(بروكلمان 

ما كتابي=  ًن أو كتابا واحدا ّ؟ مما يشعر بأنه شكك يف كو ً
)٣٢(.  

  .َّ ما يتصرف من علوم الرياضيات - ٤٢
  . المدرجة في الكيمياء - ٤٣
  .ن في األصنام   مذاهب الكلدانيي- ٤٤
  . المذكرات في الصنعة - ٤٥
 أن اإلمساعيلية استعملوا بروكلمان ذكر:  مطالع األنوار في الحكمة - ٤٦

  .)٣٣()األزهار( كتاب يفن بن نوح أفاد منه  ًرا، وأن حسي هذا الكتاب كثي
مع أبي جعفر األموي وسالمة  مفاوضات، أو مفاوضة ابن وحشية - ٤٧
  . في الصنعة والسحر اإلخميميبن سليمان 
 ومل ،)٣٤(ن يف مقال له  أحد الباحثيذكره : مفتاح الراحة ألهل الفالحة- ٤٨

  . من املصادر واملراجع إليهَره ذكره فيما رجعت  أجد غي
:  ابن وحشية مع عثمان بن سويد اإلخميمي في الصنعةمناظرات - ٤٩

   .العربية إىل مرتجم
  . في ترتيب األوفاق األحداق نزهة - ٥٠

  .ز األسرار  كن=  نواميس احلكيم - 
الشواهد (إىل إيراد بروكلمان له يف  اإلشارة ّتقدمت : والتماثيلالهياكل - ٥١
َّن معا، وهو ما سوغ  ن منفصلي ره أثبت الكتابي  غي أنوإىل)  الواحداحلجريف معرفة  ً
  .إفراده هنا 
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  .ي ترتيب العمل الواضح  فالواضح - ٥٢
 املصادر واملراجع من كتب منسوبة البن وحشية أوردته سبق هو جمموع ما ما

ّتأليفا أو ترمجة، بغض النظر  ً  تشكيك بعضهم يف تأليفه أو ترمجته هلا عن اللغات عنً
ي مل أجد  على أنن. رمجة  األصلي إن كانت متِّاملؤلفّالقدمية، أو صحة نسبتها إىل 

ْن أو املحدثي  األقدميًأحدا من ُ
ً أوردها مجيعا أو استوفاها، وقد مضت اإلشارة إىل منن  
ٌن كتابا، ومع ذلك ال يبعد أن تكون له كتب   ثالثيعلىابن الندمي زاد ما أورده منها  ً
ُ مبعرفتها، قد تكشف عنها قادمات األيام وجهود املتاحةُأخرى، مل تسعفنا املصادر  ُ

  .ن  الباحثي
َشوق المستهام في معرفة رموز األقالم (تابهك: ًثانيا ْ ُ()٣٥(  

   :هـموضوع  - ١
ُّيـعد  ما انتهى إلينا من كتب األقالم  أشهر) شوق املستهام (وحشيةُ كتاب ابن َُ
ّ األقالم من أمهية بالغة يف جماالت عدة مثللدراسةوال خيفى ما . وأقدمها الكشف : ِ

ومن . رها رمجة، والتاريخ، وغي ثار، والت تاريخ اللغات، واآلودراسةعن اللغات البائدة، 
َ إما أن تكون أقالما للغات طبيعية، وهي رموز تصور اللغة األقالماملعلوم أن هذه  ً ّ

 روغليفية رية والفهلوية واهلي  كرموز الفينيقية والعربية والسريانية والعبًمكتوبة،احملكية 
 الصنعة وذويكماء والفالسفة  كأقالم احلللتعمية،ً أن تكون أقالما ّوإما. وغريها

ا  والعلوم اخلفية، وغي) الكيمياء(  أو بعضها علومهمرهم من العلماء الذين رمزوا 
  .ٍلدواع عديدة معروفة 

ن أطراف  راسل فيما بي َبدت احلاجة واضحة لقيام الدواوين، بغية الكتابة والت
 العربية من اللغات السائدة والبائدة رمجة إىل مث بدأت الت. ، منذ قيام اخلالفة اإلسالميةالدولة

يف دار اخلالفة آنذاك مثل اليونانية والسريانية يف بالد الشام، والفهلوية الفارسية يف العراق 
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ربرية يف مشال إفريقية  وإيران، واللغات اهلندية املختلفة يف اهلند، والقبطية يف مصر، والب
ّبا حبروف معماة، أو برموز بدل وكان بعض ما كتب يف هذه اللغات مكتو. رها وغي ً

  .حروف اللغة، مما يعرفه اخلاصة، وهذا ما مسي باألقالم 
ّن قاموا بدراسات مهمة للغات   العلماء العرب املسلميأن اإلشارة إىل وجتدر

ّي اطلعوا عليها، فتحدثوا عن خمتلف نظم الكتابة   التالقدميةالسائدة يف عصرهم، وللغات 
وكان مما دعا إىل . رها واهلندية والفارسية وغي) اهلريوغليفية( القدمية واملصريةية اليونانية والسريان

 العلوم،تعريب الدواوين، وازدهار حركة تعريب :  علوم الكتابة ودراسة األقالم لديهمنشأة
 أويل منرهم  ّوانتشار الكتابة والقراءة بسبب حض اإلسالم عليهما، وتشجيع اخللفاء وغي

 التعمية، أقالم درس العلماء العرب وقد. ن ّن واملؤلفي ّان للعلماء واملتعلمياألمر واألعي
  :ّووضعوا مصنفات فيها، وكان مما ساعد يف ذلك 

 يف الكتب املنقولة من اللغات األخرى، إبان حركة ّمعماةُ وجود نصوص – آ
رها،  ت وغيّخاص كتب احلكمة والصنعة والفلك والروحانيا ٍوبوجهرمجة إىل العربية،  الت

   .األقالمّمما اقتضى حل رموز تلك 
رايب واألهرامات والنواويس   على املواقع األثرية، كالباملكتوبُ احلاجة إىل فهم – ب

ّرها، علما أن بعضها كان مكتوبا بقلم معمى   وغيوالدفائنوالكنوز واخلفايا  ً ً.  

   :هُـخَـُنس - ٢
ُ عدة حتتفظ َّ شوق (سخ خمطوطة من كتاب ُ تتوزعها بعض الدول بنمكتباتِ

  :منها ) املستهام
  ) .٦٨٠٥/١٣١( نسخة املكتبة الوطنية يف باريس برقم - 
  ) .٦٨( نسخة املكتبة الوطنية يف النمسا برقم - 
ّمصورة مكتبة عايل سبسهاالر يف إيران، نشرها نسخة -      األستاذ  عن األصل ُ
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ومعه ( عنوانه حتتوأثبت ) منهج حتقيق املخطوطات(ًإياد الطباع ملحقة بكتابه 
ّوقد صدرها .  رقمها فيهايذكر ومل ،)٣٦()كتاب شوق املستهام يف معرفة رموز األقالم

 بعض آخره شاب) ١٢٤- ١١٩(ٍبفهرس للفصول واألبواب يف ست صفحات 
ي بالكتاب يف ست صفحات،  وأتبعه مبقدمة للمعتن). ١٢٤ص(االضطراب واخلطأ 

ي شغلت من صفحات  ّ والنسخة املصورة الت فيها باختصار عن الكتابثَّحتد
  ) .٢٠٥- ١٣١ص(ن  الكتاب ما بي

وهي . م١٨٠٦ّ جوزيف مهر اليت صدرت يف لندن النمساوي طبعة املستشرق - 
يف ) شوق املستهام( العريب ملخطوط َّالنصّتعد أقدم طبعة للكتاب، تضمنت 

 البن وحشية  هلا بدراسةّوقدم). ص٥٤(، وترمجته إىل اإلنكليزية يف )ص١٣٦(
 وأثره فيمن بعده، واألجبديات واألدبية،وقيمته العلمية ) شوق املستهام(ومصنفاته وكتابه 

ّ نص املستشرق مهر يف مقدمته وقد). ص٢٠(القدمية واألقالم البائدة، جاءت يف 
ا سلمت من أيدي القاهرة،للطبعة على أنه وجد نسخة األصل املعتمدة يف  َِ وأ

ِّ القيمة، وذلك خالل واملخطوطاتن اشتهروا جبمع الكتب الشرقية ن، الذي الفرنسيي
ريطاين حتت   البوحتتفظ بأصل هذه النسخة مكتبة املتحف. محلتهم املشهورة على مصر

 وأمهيتها،وال خيفى أن هذه الطبعة عزيزة نادرة الوجود لقدمها . )٣٧(٤٤٠٠.١٧٣Hرقم 
 نسخة منها قليل من املكتبات العريقة، إذ ال تكاد تقع على نسخة مطبوعة منها إال يف

  ) .دار اآلثار العربية(ي بدمشق  يف مكتبة املتحف الوطن
ّ مثة نسخ أخرى يف مكتبات عامة أو خاصة، منها واحدة -  ّ ٌ َ ُ  األستاذ عدنان لدىَّ

  .جوهرجي بدمشق 
ّ مجيع النُّسخ املتقدمة تـعد متأخرة، فقد نقلت عن نسأن اإلشارة إىل وجتدر ُّ َ ُ ّ خة َ

، وهذه  ه٤١٣، وهي منقولة عن نسخة كتبت سنة  ه١١٦٥أو  ه١١٦٦كتبت سنة 
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   . ه٢٤١ سنة املكتوبةمنقولة عن نسخة أصل ابن وحشية 

  :ه ـأليفـ تببـس - ٣
ّمبقدمة موجزة نص فيها على السبب ) شوق املستهام( وحشية لكتابه ُابن ّقدم ّ

رمى إليها من وضعه، وعلى ي   الغاية التوعلىالذي دعاه لتأليف هذا الكتاب، 
َُّ عند رغبة من ال ـترد دعوته، والغاية منه ًنزوال فقد ألفه .منهجه الذي سلكه يف إعداده ْ َ

ّزم إثبات كل قلم بقدمي  والت.  احلكمية واألسرار الربانيةبالعلومن  ن والراغبي انتفاع الطالبي
ّزا له من غريه، ورتبه على  ، متيي وذكر حتته ما يقابله بالعربية باحلمرةامسه،رمسه، ومشهور  ً

ّ وختم مقدمته بالنص على تسميته الكتابأبواب، ... ((: ولفظه يف مجيع ما سبق. ّ
وبعد، فإنه ملا سألن

ّ
َُّي من ال تـرد دعوته أن أمجع له   ْ ي تداولتها األمم   األقالم التأصولَ

ا كتبهم ن،  العارفيوالفالسفةن  املاضية، من الفضالء واحلكماء السالفي  فيما رمزوا 
ا الطالبون  ً للعلوم احلكمية واألسرار الربانية، ذاكرا القلم والراغبونوعلومهم، لينتفع 

يته شوق املستهام يف معرفة رموز ّ وشرح حروفه، ومساملشهور،برمسه القدمي وامسه 
))األقالم

)٣٨(.  

  :ة ـ العلميهـادتـم - ٤
ًتضمن حنوا من ) وق املستهامش( ابن وحشية كتاب اإلشارة إىل أن مضت ّ

 برسومها وصورها وما يقابلها يف اللسان ًقلما) ٨٩(ًقلما، وهي يف إحصائي ) ٩٠(
ر  ّي استعملتها األمم املاضية، أو ممن غب  التالقدميةومجيعها من األقالم . العريب إن كان

ا كثيي لغزو ُُّوجلها من األقالم الت. رهم  وغيوامللوكمن احلكماء والفالسفة  ًرا  ا أو رمزوا 
ممن علومهم  ّ يف احلكمة والعقائد والطب والفلك والكيمياء والعلوم اخلفية مثل وفنو

رجنات والقلفطريات وغريها، وما   واحليل واألوفاق والسيمياء والنيّّوالطلسماتالسحر : 
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رها  يٍ صنعوه من كنوز وبراب ونواويس ودفائن وتراكيب وأخالط وترياقات وغأووضعوه 
.  

ّ موجزة ومثانية أبواب، اشتمل كل منها على مقدمةُ جاء الكتاب يف وقد
  : ينتظمها الذير وفق موضوع الباب  ّفصول تقل وتكث

ً جاءت موزعة على ثالثة أقالم، هيفصول َثالثة  األولُالباب حوى فقد ّ :
  . بأنواعه الثالثة واهلنديالكويف السوري، واملغريب األندلسي، 

: ّ انفرد كل منها بأحد األقالم السبعة املشهورةفصول، َسبعة  الثانيُبابال وتضمن
  .ّرباوي، والقمي، واملسند، وقلم احلكماء   والبراين، والعبالسرياين، والنبطي القدمي، 

ماء السبعة املشهورين، فجاء يف ك ألقالم احلجعله فقد  الثالثُالباب وأما
ّسبعة فصول، استقل كل منها بقلم  هرمس، وأقليمون، :  منهم، وهم محكيّ

  .وأفالطون، وفيثاغورث، وأسقليبوس، وسقراط، وأرسطوس 
ًي ظهرت بعد السبعة املتقدمة، مقرونة   التاحلكماء ألقالم الرابع الباب وأفرد

وقد جاء هذا .  املشهورين باملعارف والعلومن املتقدميبأمساء واضعيها من احلكماء 
ً توزعت على أربعة وعشرين قلما، هي أقالم ً،فصال) ٢٤(ًرا يف  الباب كبي بليناس، : ّ

 واملربوط، واجلرجاين، والنبطي القدمي، واألمحر، ّواملعلق،رباوي، وفرجنيوش،  والب
 وهرمس أبوطاط، وسوريانيوس، وفيالوس، وقسطوجيس،ّّوالطلسمي، والرمزي، 

ري، ومارشول،   العب والفراقاين، وزوسيموقفطرمي،واملشجر، والداودي، ودميقراطيس، 
  .وأفالطون 
زحل، :  وحشية على أقالم الكواكب السبعة ُابن فوقفه الخامس الباب وأما

  . والقمر وعطارد،ري، واملريخ، والشمس، والزهرة،  واملشت
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ي عشر بأصوهلا كما يف كتبهم   االثنروج الب ألقالم السادس َالباب وجعل
زان، والعقرب، والقوس،   وعطارد، واملينبلة،والساحلمل، والثور، واألسد، : وذخائرهم 

  .و، واحلوت لواجلدي، وزحل، والد
ن   السريان واهلرامسة والفراعنة والكنعانييملوك ألقالم  السابعَالباب وعقد
بروديس، :  والفرس والقبط، وهي أقالم ن والكسدانيين والنبط واألكراد  والكلدانيي

رينوسن، وريوس موسن املصري،  وطب ومهراريش،ورسيوت، وكيماس اهلرمسي، 
  .وبرهيموس، وصاآا، وبلبيس، وقفطرمي 

 للمشهور من أقالم اهلرامسة، وقد جاء هذا فجعله ر األخي  الثامنُالباب وأما
ر،   جعل أوهلا لقلم احلكيم هرمس األكبوخامتة،الباب يف فصول، ومراتب ثالث، 

ّعد ُتـ الّونبه على أنه مرتب على رموز وإشارات  ا . ُوال حتصىَ ُوأن له قاعدة يستدل 
 بصور أشكال املراتب العلوية بدأهاعلى املطلوب، شرحها يف ثالث مراتب، 
 احليوانية وأشكاهلا، والثانية على األمساءاهلرمسية، وقد اشتملت املرتبة األوىل على 

 قدمية  وختم كتابه مبجموعة أقالماملعدنية،األشكال النباتية، والثالثة على األشكال 
   .رهم وغين  استعملت قبل الطوفان، وأخرى للكلدانيي

  : منهجه - ٥
َأن مؤلفه ابن وحشية كان بصي) شوق املستهام( القارئ لكتاب يرى ًرا مبادته  َِّ
 فيما عرضه بعيد ٍّا إىل حدزمه، موضوعي  يف منهجه الذي التًدقيقاي مجعها،  العلمية الت

  : معامل منهجه يف املالحظات التالية ّ تلخيص أهموميكنوناقشه وعاجله، 
ًقا ودقيقا َّ العلمية على األبواب والفصول كان موفـالكتاب توزيعه ملادة – أ ً

ٌّ كل منها ّ على مثانية أبواب وخامتة، ويضم- ّ كما تقدم - ًومستوعبا، فقد وزع املادة 
َالتسلسل التارخيي، ً منها بفصل، مراعيا يف مجعها وتنظيمها ًكالًعددا من األقالم، أفرد 
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 وروابط، حيث عقد الباب األول لثالثة أقالم، والثاين خصائصوما جيمع بينها من 
 والثالث ألقالم احلكماء السبعة املشهورين، والرابع لألقالم املشهورة،لألقالم السبعة 

روج   املتقدمة، واخلامس ألقالم الكواكب السبعة، والسادس ألقالم البالسبعةي تلت  الت
ن، والثامن لصور اآلثار العلوية، تلتها   والسابع ألقالم امللوك املتقدميعشر،ي  االثن

لألمساء احليوانية وأشكاهلا، مث األشكال النباتية، مث األشكال املعدنية،  : مراتبثالث 
 الكتابوال ريب أن مثل هذا التوزيع ملادة . ّي ضمت جمموعة أقالم قدمية   اخلامتة التمث

أقالم : رة مديدة باألقالم بنوعيها   منهج حمكم، وعقل راجح، وخبّيدل على
ا كثي  وأقالم التعمية التاألجبديات،   .ًرا من آثارهم  ي رمزوا أو لغزوا 
ّ تدل على ما حوته، فقد اشتملت عناوين لألبواب وضعه عناوين – ب

ابعض األبواب على أمساء األقالم أو  ً جمموعة، مث جاءت مفصلةأصحا ً موزعة على ً
 واخلامس والسادس، وأما باقي األبواب والثالثاألول : الفصول، كما يف األبواب 

:  ما فيها من األقالم، مثل األبواب إىلر باإلمجال  فقد اقتصرت على عناوين تشي
  .الثاين والرابع والسابع والثامن 

ًمفصلة أو مشروحة أو ً حمددا يف توزيع املادة، وإيرادها ًمنهجازامه  ّ دقته يف الت– ج ً
ً تصحيحا أو تضعيفا أو تنبيها على قيمتها العلمية، أو توثيقا عليهاًجمملة، والتعليق  ًً ً

ّ على مصادر مهمة مقرونة بأمساء مؤلفيها، وكان إىل ذلك يذكر القارئ باإلحالةًوتفصيال  ّ ّ
  . يف مواضيع من الكتاب، كما يف فاحتة الباب الرابع مبنهجه

 عن أصحاب األقالم من حكماء وفالسفة احلديثه يف  استقصاؤ– د
م،  وملوك وغي  اصطلحوا عليه يف كتبهم من األقالم، ومارهم، وذلك بإيراد أهم صفا

ا من كتب احلكمة أو العقائد أو   املختلفة كالكيمياء والسيمياء العلوموما لغزوا 
ْوالرصد والشعبذة  والسحر ّّوالطلسماتوالطب والفلك وأسرار النجوم والكواكب  َّ
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ّوالدك والقلفطريات وغي ا من وضعوهرها، وما صنعوه أو  ّ رايب،  الكنوز، والب:  
راكيب الغريبة،   والدخنات العجيبة، والتواخلبايا،والنواويس الكاهنية، والدفائن واملطالب 

ا، والتوتسخريوالنريجنات، وخواتيم الكواكب  مللوكية، رياقات ا  روحانيتها وجلبها ودعوا
  .رها   وغيواألخالط،واألدوية العجيبة، 

 عن األقالم، وذلك بعزوها إىل حديثه االستيفاء يف على  حرصه-   ه
ا أو مصادرها، وحتديد العلوم الت ا، وبيان خواصها أوُي كتبت  أصحا ّ رمزت  ُ

ا، وتداوهلا بي ُا كتب ُ والبالد، ومجلة مواألممن احلكماء والفالسفة واألجناس  وشهر
ا عليه من براب  ٍا من العلوم، وما كتب  مجع استعمله ابن وحشية يف  [وهرماتُ

رها   على احلروف أو على غيترتيبهاومنهج . ونواويس وأحجار وهياكل قدمية] كتابه
ً وما كان منها مستعمال قبل ذلك،رة، والقاعدة يف  من رموز وإشارات قليلة أو كثي

 ما يف األقالم من آراء علىّوكان إىل ذلك ينص . نسياًالطوفان، أو مهمال أو م
ا، وقواعدهم يف ذلك، وعدد  ِللمتقدمني، وكيفية قراء  وما ليس يف العريب حروفها،ِ

ا من أخطاء، وغيماًّمنها، وترتيبها، معلقا عليها ببيان رأيه فيها وتصحيح  ر ذلك   شا
.  

َّ املشجر فالقلم َ ُ
 كتاب األعشاب والنبات وخواصها  ديسقوريدوس، كتب بهللحكيم

 والقلم .)٣٩( وقد تداولته احلكماء من بعده يف الكتبوأسرارها،ومنافعها ومضارها 
ر االستعمال ببالد اهلند، استعمله احلكماء يف الطب واحلكمة   كثيكانالداودي 

ًوقلم دميوقراطيس كان مقبوال عند حكماء اليونان، . )٣٩(مشهوروالسياسة، وهو 
ُ به كتبهم، ويزعمون أن روحانية عطارد أهدته له يف السرب ويرمزونون ُيلغز
ر ما رمزوا به كتب الدفائن واملطالب والكنوز   حكماء األقباط أكثوقلم. )٤٠(املظلم

رعه سبعة من حكماء  والقلم الفرقاين اخت. )٤١( اإلهلية الشريفةالصنعةواخلبايا وكتب 
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علم السيمياء والكيمياء والطب، وكان رئيسهم ديوجانس رة يف  ً به كتبا كثيوكتبواالروم، 
 عليهري اصطلح  وقلم زوسيم العب. )٤١( ونسي ملك الروم، وقد اشتهر يف زمانهر األكب

 يفن من القدماء، ورمزوا به كتب احلكمة الشريفة، وكانت موجودة  رانيي حكماء العب
ره   دون غيوعلومهايف كتبها م قلفطريوس تداولته احلكماء والفالسفة لوق. )٤٢(القدس

ًن كتابا   كتب به ثالمثئة وستياليوناينوقلم قسطوجيس . )٤٣(رة خواصها من األقالم بكث
 والسحر ودعوات الكواكب والنجوم رنج والنيِّّيف علم الصنعة اإلهلية وعلم الطلسم 

ّ املشجر الطبيعي ألفالطون جربه فوجد لكوالقلم. )٤٤(ر الروحانية وتسخي َّ َ ُ
ّل حرف 

 برج العقرب كان من مجلة األقالم املكتومة يف وقلم. )٤٥(ى ّخواص ومنافع ألمور شت
َوقلم برج اجلدي وزحل . )٤٦( األرصاد واألسراركتبن، وقد رمزوا به  ذخائر الكلدانيي ُ

ُمما اختص به حكماء  ّ  والفرس، أخفوه مث ظهر بعد انقراضهم يف كتب أسرارهم بابلّ
بها  وخبايا كنوزهم الت ُ مث استعمله حكماء مصر يف علم الفلكُاليونان،ي 

وقلم . )٤٧(
م  ن والصابئي  مجلة األقالم املنسوبة للكلدانييمنبرج الدلو كان  ّن، وبه رتبوا كتب صلوا

م  رايب البٌر مكتوب على  وقلم هرمس األكب. )٤٨( وأسرار نواميسهم اخلاصةودعوا
ره   كغيوليسَُياكل القدمية من زمن الفراعنة األول، واهلرمات والنواويس واألحجار واهل

ّتـعدًمرتبا على احلروف بل هو رموز وإشارات مستخرجة حبسب اصطالحه، ال   وال َُ
ي كتاب   حنو مئتبهوقلم امللك كيماس اهلرمسي الذي كتب . )٤٩(حتصى، وهلا قاعدة

  .)٥٠(ر ّيف الفلك واألسرار الطبيعية وخواص النباتات والعقاقي
ُ يف األقالم من روابط النسب والقرىب، وما كان ّعما عنايته بالكشف -  و

ًمنها أصال أو فرعا، أو  ّفالقلم الكويف تنوع إىل تسعة أقالم، األصل . ره  من غيًمستنبطاً
ّفيها املسمى  َ ُ

 مستنبط الكويفوالقلم . )٥٢(والقلم اهلندي على ثالثة أنواع. )٥١(بالسوري
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 األقالم األصلية منرها  ي من اليوناين، وغي راين من الكلداين، والالتين من السرياين، والعب
ا يف الغالب على هذا النمط   .)٥٣(والفرعية، فإ

َّ دقته العلمية وأمانته، وقد تبدى ذلك يف صور عدة، أوضحها توثيقه – ز ّ ّ
ذا، وقد ي استوفت احلديث عنها، وتعليله هل  باإلحالة على مصادرها التالعلميةّاملادة 

ّ إىل ما أحال عليه من مصادر تقدمته، أو كتب صنفها أو ترمجها عن اإلشارةسلفت  ٍ ّ
  :على ) شوق المستهام(ة في كتابه ّ ابن وحشيأحالفقد . ر العربية غي

ّ حيان الصويف، وذلك بن جلابر )ح الكنوز  الرموز ومفاتيّحل( كتاب - 
 من اللوازم الصناعةا يلزم هذه ّلالطالع على حقائق فن األقالم، فإنه استوىف م

ًتفصيال وإمجاال ً
)٥٤(.  

مشس الشموس وقمر األقمار يف كشف رموز (َرجم من النبطية   املت كتابه- 
وذلك لالطالع على أسرار اهلرامسة، ألنه مجع ) اهلرامسة وما هلم من اخلفايا واألسرار

َْفيه ما البد منه ملن أراد الوقوف على أسرارهم ّ
)٥٥(.  

 وذلك واألحجار المعدنية، النباتّ الكاهن في خواص دوشان  كتاب- 
ّ بل نص على بذلك،ِومل يكتف ابن وحشية . عند حديثه عن صور األشكال املعدنية

ذا القلم  من القارئ ويطلب. ًأن دوشان ذكرها يف كتابه، وأنه جعله خاصا مكتوبا 
 األشكالنة يف صور أن يعلم ذلك ويكتمه، ويعلل ذلك بأنه من األسرار املخزو

ُي اصطلح عليها اهلرامسة اإلشراقية واملشائية املعدنية الت
)٥٦(.  

ن   أسالفه الكلدانييعن مجموعة كتب ذكرها ابن وحشية لدى حديثه - 
م، وحط من شأن من مساهم الذين ّ رفع من شأ ْ َ م ) َُاألولاألكراد (ّ الذين رأى أ

م فيما برعوا فيه، وقصروا برا ونفى عنهم .  والنباتالفالحةعتهم على صناعة ّتشبهوا 
م من أوالد بينوشاد، وأنه وصل إليهم  الفالحة آلدم، وصغريث، : أسفارّما ادعوه أ
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ٍّونفى عنهم كذلك صحة ادعائهم معرفة كل . وقوثامي ّ  األسفار السبعة، منّ
لى  كالمه عيفًمث عاد إىل انتقاصهم ثانية . ومصحف ذواناي، والسحر، والطالسم

 فقد ذكر احلرفية،أحد األقالم القدمية، والذي يشتمل على حروف زائدة على القواعد 
 علومهما مجيعّادعاءهم وزعمهم أنه القلم الذي كتب به بينوشاد وماسي السوراين 

ذا القلم ما وكتبهما    .)٥٧(وفنو
ه ن منها، وذلك يف تعقيب  اثنيبامسيّ صرح ،ًن كتابا  جملة كتب بلغت ثالثي- 

 رآها يف بغداد يف ناووس من احلرفية،ٌعلى قلم آخر فيه حروف زائدة على القواعد 
 الكرم أفالح(كتاب يف : مهاوأنه كان عنده بالشام كتابان منها، . ّهذا اخلط
 المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من األراضي علل(، وكتاب يف )والنخل
ما الناسا من لسان مّونص على أنه ترمجه) المجهولة   .)٥٨(األكراد لينتفع 
  : القيمة العلمية لكتاب شوق المستهام- ٦

َرة تشمل عدة جماالت أو ميادين علمية،   قيمة علمية كبيعلى هذا الكتاب ينطوي َّ ِ

  : فيما يأتيإيجازهاميكن 
 القدمية واللغات البائدة، وأقرب مثال على األجبديات الكشف عن أقالم – أ

روغليفية  يف كشف بعض رموز اللغة اهلي) املستهامشوق (وحشية ُذلك أثر كتاب ابن 
 الفرنسي جان فرانسوا شامبليون سنة املصرياتر من ألف عام على يد عامل  بعد أكث
ر عليه يف مدينة رشيد مشال  ثُ الذي عرشيدّوهو الذي قام بفك رموز حجر . م١٨٢٢

روغليفية  ا باهليً نصوصتضمهي وكم شرق اإلسكندرية، ) ٦٥(عد ُمصر على ب
ّ النمساوي جوزيف مهر هلذا املستشرقوال ريب أنه استفاد من طبعة . واليونانية القدمية

. ًعاما) ١٦( بنحو اكتشافهم، أي قبل ١٨٠٦ي صدرت يف لندن عام  التوالكتاب، 
ّي صدرها ناشرها   التالدراسةزات هذه الطبعة، وأمهية  وقد مضت اإلشارة إىل بعض مي
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 يف الكشف عن اللغات منهن فيها قيمة الكتاب العلمية، ووجوه اإلفادة ّ ا، وبي
  .رها القدمية وغي
ا احلكماء والفالسفة   التالتعمية الكشف عن أقالم – ب ُي لغز أو رمز 

م  وغي ا علومهم وفنو  يف احلكمة والطب والكيمياء والفلك والعقائد وآثارهمَرهم 
ّّ والسيمياء واحليل والطلسمات والسحر والصنعة تخراجهاواسوالعلوم اخلفية، كالتعمية 

  .رها  وغي
 من تاريخ تلك احلضارات البائدة، وعن مهمة الكشف عن جوانب – ج

ً فضال على تاريخ  حضارات العامل القدميلدىّجوانب منسية من تاريخ العلوم القدمية 
  .العلوم العربية واإلسالمية

ًن مؤلفه ابن وحشية كان خمتصا باألقالم، وممارسا  أ ومما يزيد من قيمة الكتاب-  د َ َّ
ا، ومطالعا هلا يف أماكنها املكتومة وغيللكتابة  ما إىلُوقد مضت اإلشارة . ر املكتومة ً 

ْ من وجد عنده َإقناعر معاناته يف حماولته  من كبي) الفالحة النبطية(ّأورده يف مقدمة كتابه  َ
َُمن قومه النبط كتبهم املكتو ا، وصوال إىل ُ ً من االطالع عليها خدمة متكينهًمة واملضنون 

   .هلمًرهم، وختليدا  ًلقومه ومآثرهم، وبيانا لفضلهم على غي
 ما ذكره ابن وحشية يف فاحتة الباب الثامن من كتابه هناّ يدل على ذلك ّومما

ًم قلما، ّ اهلرامسة يف كتب القدماء، وأن لكل منهأقالماطالعه على ) شوق املستهام(
ْوأنه قل يف زمانه من يعرفها .  احلكمة من معرفة ما فيهاأبناءر  ًاصطلح عليه منعا لغي َ ّ

ا من الكثالرسمَالعتمادها هيئة  ي  ن الت رة مبكان، كأقالم اهلند والصي  واملثال، وأ
ا عما هو عليه األمر لديناترتيبهاختتلف يف  ّ واصطالحا

)٥٩(.  
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ي ذكرها  روج الت  الباب السادس من أن أقالم البمخت ذلك ما أورده يف ومن
ْهي وفق ما اصطلح عليه  ّ مما وجدناه يف كتبهم وذخائرهم، ووضعناه يف هذا القدماء،َ
ّ لبيب ما خيصه من األسرار والنكتطالبُّالكتاب ليقتبس منه كل 

)٦٠(.  
صر  ابن وحشية عن أحد األقالم القدمية أن فراعنة مذكرهً ذلك أيضا ما ومن

م كانوا يتالطوفان،ُكانت تزعم أنه استعمل قبل  م رك ّب وأ َون به، ويكتبون به كتب دعوا
ذا أصنامهم،املقررة أمام هياكل  ً وأنه رأى بأرض الصعيد نواويس وبرايب وأحجارا مرقومة 

  .)٦١(ن  أن يكون هذا رأي النبط والكلدانييحيتملالقلم، وأنه 
  الحواشي

ً ترتيبا وكتابةوالنبطيةاملراجع يف أمساء بعض أجداده العربية ن  مثة خالف بي) ١( انظر بيان ذلك يف . ً
راث العريب  ، وتاريخ الت)٥و١/٣( والفالحة النبطية ،)٤٠٥ و٤٣٣(ص الفهرست 

  .رها وغي) ١/٢٨١(، ومعجم املطبوعات العربية واملعربة )٧/٢٣٩(
ق، مث استعملت الكلمة يف أخالط الناس  إىل النبط، وهم قوم من العجم سكنوا العرانسبة) ٢(

  .عامي : عامية، وشعر نبطي أي:  ومنه كلمة نبطية أيّوعوامهم،
 امليالد، بابل بالعراق قبل يفن، وهم من األقوام الذين كانت هلم دولة   إىل الكلدانيينسبة) ٣(

  .وبعضها امتد إىل مشال سورية
إيضاح ، )١/٥٥(ن  هدية العارفي ،)٥٠٥ - ٥٠٤ و٤٣٣(ص الفهرست : مصادر ترمجته) ٤(

 ،)٧٣١- ٧٢٨ص٤- ٣(روكلمان القسم الثاين  ، تاريخ األدب العريب لب)٤/٥٩(املكنون 
/ ١(رمجة العربية   دائرة املعارف اإلسالمية، الت،)١١٠- ٧/١٠٧( ن  لسزكيالعريبراث  اريخ التـت

- ١/٨٧(قية ـ والتطبيعلوم األساسيةـة واإلسالمية يف الـ احلضارة العربيأعالم، )٣٠١- ٣٠٠
 ن املؤلفي، معجم )١٧١- ١/١٧٠( ، األعالم)١٣٥- ٤/١٣٢( للبستاين املعارف، دائرة )٩٧
 عند تارخيه: الفلك، علم )١/٢٨١(، معجم املطبوعات العربية واملعربة )١٥٥٨ (١/٢١٢

 ٨ - ٧م/١( النبطية ، مقدمة حتقيق الفالحة)٢١٠- ١٩٦(العرب يف القرون الوسطى ص
  .رها   وغي)٩ – ٣و
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٧٥٧

  .) ٥٠٥ -  ٥٠٤ و٤٣٣( ص الفهرست) ٥(
) املوسوعة اإلسالمية(ً ذلك موثقا مع بيان اختالف علماء املشرقيات يف ذلك يف تفصيل) ٦(

  .)١/٣٠٠( العربية رمجة الت
  .)٥٠٥ – ٥٠٤ و٤٣٣( ابن الندمي يف الفهرست ص مثل) ٧(
شوق (، وخامتة )٧/١٠٨(ريب راث الع ، وتاريخ الت)١/٨() الفالحة النبطية( مقدمة مثل) ٨(

  ) .دار الفكر. ط (٢٠٥ص )  يف معرفة رموز األقالماملستهام
  .) ٧/٢٤٠() راث العريب تاريخ الت(ن يف  فؤاد سزكي.  دمثل) ٩(
ُّ جله يف )٨- ١/٥() الفالحة النبطية(ّ وحشية كالم صريح ومطول ورد يف مقدمة كتابه البن) ١٠(

ْ مع من وجد عنده كتب أسالحواره  القدمية بالسريانيةن، كتبت  ن من بقايا الكسدانيي فه األقدميَ
ن   إىل العربية، ونشرها بيآثارهمّر مرة بأن غرضه من ترمجة ما اندرس من  ّصرح فيها غي) اآلرامية(

رهم،   وبيان فضلهم على غيحماسنهم،الناس لينتفعوا مبا فيها من علوم، إمنا هو إلظهار 
م، والتنبيه اآلخرين، وتعظيمهم يف نفوس وتقدمهم يف تلك العلوم،  ملا يف ذلك من الفخر 

 جمرى الدين والشريعة، وال داخلة يف الوصية جاريةر  على فضلهم، إذ كانت هذه العلوم غي
وأما سوء عقيدته فهو يرى .  الدين واستعمال الشريعةكتمانوالكتمان، فهو على مذهبهم يف 

من اجلهل، وأن الشرائع واألديان الظاهرة فيهم أدخلت  فرط علىأن كافة الناس يف زمانه 
  ؟!ً صاروا كالبهائم أو شرا منها يف بعض األحوال ى حت والغفلة ءعليهم من الغبا

، إيضاح )١/٥٥(ن  ، هدية العارفي)٥٠٥- ٥٠٤ و٤٣٣(الفهرست ص :  آثاره يفانظر) ١١(
، )٧٣١- ٧٢٨( ص )٤- ٣ (اينروكلمان القسم الث  األدب العريب لبتاريخ، )٤/٥٩(نون ـاملك

) ٩٦٥- ٣/٩٦٣(، دائرة املعارف اإلسالمية )١١٠- ٧/١٠٧( ن لسزكيراث العريب  تاريخ الت
، أعالم احلضارة العربية واإلسالمية يف العلوم )٣٠١- ١/٣٠٠( العربيةرمجة  ، والت)لندن.ط(

الم ، األع)١٣٥- ٤/١٣٢(، دائرة املعارف للبستاين )٩٧- ١/٨٧( والتطبيقيةاألساسية 
، معجم املطبوعات العربية واملعربة )١٥٥٨ ()١/٢١٢( ن املؤلفي، معجم )١٧١- ١/١٧٠(
، مقدمة )٢١٠- ١٩٦( عند العرب يف القرون الوسطى صتارخيه: ، علم الفلك)١/٢٨١(

، دراسة ونصوص يف الفلسفة والعلوم عند العرب )٩- ٣و٨- ٧م/١(حتقيق الفالحة النبطية 
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٧٥٨

، ١، ج٥م :، و)٣٦٥(، ص٢، ج٣م:  بدمشقالعربية، جملة جممع اللغة )٣٧- ٣٦(ص 
: ، و)١٩٦(و )١٩٣( ص٩، ج١١م: ، و)٤٤٨( و)١٠٤( ص١٠ج٧م:  و،)٥٥(ص
، ٢٧م: ، و)٤٦٤(، ص١٠، ج٢١م: ، و)٦٣(، ص١، ج١٧م:، و)٦٨٤(، ص١٠ج
، ٣٨م: ، و)٥٣٥(ص، ٤، ج٣٥م: ، و)٥٦٧(، ص٤، ج٣٤م: ، و)٣٧٢(، ص٣ج
، فهرس خمطوطات الظاهرية يف )١/٢٥٩(المية تاريخ العرب والشعوب اإلس. )١(، ص١ج

 والعلماء، موسوعة العلوم اإلسالمية )٤٢٣- ٤٢١(العلوم والفنون املختلفة عند العرب ص 
  .رها   وغي)٤٧٦- ١/٤٧٥(، صبح األعشى )١/١٨٢(ن  املسلمي

راث  ، وحنوه ما ورد يف تاريخ الت)١/٨() الفالحة النبطية( كالم ابن وحشية يف مقدمة انظر) ١٢(
  ) .١٣(ًرد النص قريبا يف احلاشية  وسي). ١( حاشية )٧/١٠٨( العريب

وعدتك يا   كنتوقد((َّ، ولفظه مثة )١( حاشية )٧/٢٤٠(راث العريب   تاريخ التانظر) ١٣(
أنا أفعل ذلك بعد ] كذا[ِّ أمسيه بسرائر عطارد ًي أبا طالب أين أملي عليك كتابا بن

 بكتاب أسرار ذي هو أسرار الفلك لذواناي، فاحتفظفراغي من إمالء هذا الكتاب ال
   .))...ّر من احتفاظك بكل ما حيتفظ به  وعجائبه أكثعطارد

 راث العريب ، وبنحوه ما جاء يف تاريخ الت)١/٨() الفالحة النبطية (مقدمة) ١٤(
 كتاب ذواناي البابلي يف العربية كتاب نقلته إىل أول(( األول يف، ولفظه ) ٧/١٠٨(

ّ وهو كتاب عظيم احملل النجوم،ر الفلك واألحكام على احلوادث من حركات أسرا
ي  ، ألنن]كذا يف األصل [ًصدراّنقله كله، بل نقلت منه يل ِوالقدر نفيس، ومل يستو 

 نقله لطوله فقط، ال استتمامّ يا بين عن -  واهللا -ي ورقة فعجزت فوجدته يف حنو أل
م يف األ لغي  ونقلت هذا الكتاب مع ر، الكبيدوار، وهو األدوار ر ذلك، ونقلت معه كتا
َّره بعد عدة كتب، أعن غي ذا الكتاب، كتاب الفالحة  ِ  ))ّ كله على متامه وكمالهونقلتهي 
.  

 خمطوطات دار الكتب الظاهرية يف العلوم والفنون املختلفة عند العرب فهرس) ١٥(
  .) ٣٢٣- ٢١(٣ص

  .)٢٠٥ (ص) فكردار ال. ط(شوق املستهام : كتابه) ١٦(
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  .) ٥٠٥- ٥٠٤(ص  الفهرست) ١٧(
  ) .دار الفكر. ط ()١٨٨ ( املستهام صشوق) ١٨(
   .٧٣١ ص٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ١٩(
   .)١/٥٥(ن   العارفيهدية) ٢٠(
  .٧م/١) الفالحة النبطية(، ومقدمة حتقيق )١/٩٣( احلضارة العربية اإلسالمية أعالم) ٢١(
  ) .دار الفكر. ط ()١٧٨(ستهام ص  املشوق) ٢٢(
  .) ٧٣١ ( ص٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ٢٣(
  .)٧/١١٠ (راث العريب  التتاريخ) ٢٤(
  ) .دار الفكر. ط() ٢٠٥( املستهام ص شوق) ٢٥(
  .) ١/٥٥(ن  ، وهدية العارفي)١/٦٢٨( الفهرست) ٢٦(
  س، دامت خالفته ست سنوات ي العبا ن خلفاء بنـ اخلليفة السابع عشر موهو) ٢٧(

  ).م٩٠٧/ ه٢٩٥- م٩٠١/ ه٢٨٩(
  .) ٧٢٩ ( ص٤- ٣روكلمان، القسم الثاين   األدب العريب لبتاريخ) ٢٨(
الم احلضارة العربية اإلسالمية ـ وأع،)٨- ٧م/١(َّ مفصلة يف مقدمة حتقيق الكتاب توثيقها) ٢٩(

 ).٧٣٠- ٧٢٩ ( ص٤- ٣ين اـروكلمان، القسم الثـ خ األدب العريب لبـ وتاري،)٩١- ١/٨٩(
ابن وحشية وكتابه يف الفالحة وهو من أقدم الكتب يف (مقال ) الفالحة النبطية(وانظر حول 

كتب الفالحة (ال ـ، ومق١٩- ١٨، ص ٢٠٠عبد احلليم منتصر، جملة العريب، ع. د) العربية
  .)٥٤٠- ٥٢٩ (، ص٤، ج٣٥ر مصطفى الشهايب، م األمي) ّ وألفاظها املولدةالعربية

  .)٧٣٠ (، ص٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ٣٠(
   .١٩٩- ١٩٦تارخيه عند العرب يف القرون الوسطى ص :  الفلكعلم) ٣١(
   .)٧٣١ (، ص٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ٣٢(
   . )٧٣١(ص ، ٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ٣٣(
) املثمرةاألشجار واألجنم (ي وصفي زكريا حول كتاب  الكتاب يف مقال للمهندس الزراعورد) ٣٤(

لد    .)٥٥(، ص١، اجلزء٥ملصطفى الشهايب، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا
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٧٦٠

ّ هذا الكتاب ودراسته دراسة علمية مفصلة ستكون موضوع اجلزء الثالث من حتقيق) ٣٥(
ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب(كتابنا  . حممد مرايايت ود. د: اسةحتقيق ودر) َُ
حممد حسان الطيان، وقد صدر ضمن مطبوعات جممع اللغة العربية . ر علم ود  ميحيىي

ّم، وقد تفضل أستاذنا ١٩٩٧م، والثاين سنة ١٩٨٧ اجلزء األول يف سنة بدمشق،
مع بالتقدمي للجزأين املتقدميشاكرالدكتور   قيد  يفن، واجلزء الثالث  الفحام رئيس ا

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز امللك فيصل للبحوث وتقوم. ازاإلجن
زية   بالرياض يف اململكة العربية السعودية بإصدار ترمجة باإلنكلياإلسالميةوالدراسات 

ٌّ والثاين، وإصدارها يف سلسلة علمية تتكون من تسعة أجزاء، يستقل كل األولللجزأين  ّ
صدر منها ثالثة أجزاء، األول بعنوان .  ودراستهااتحدى املخطوط إحتقيقرمجة  منها بت

م، والثاين ٢٠٠٣ليعقوب بن إسحاق الكندي ) ّ استخراج املعمىيفرسالة الكندي (
ِّرسالة املؤلف (

ُ
ْعدالن لعلي بن ) راجم  األشرف يف حل التللملك م، والثالث ٢٠٠٣َ

َبن الدرالعلي )  املرموزإيضاحمفتاح الكنوز يف ( ِيهم ُّ م، والثالثة بتحقيق ٢٠٠٤ْ
 حممد حسان الطيان، وترمجة .ود م ـرعل حيىي مي.  مرايايت ودحممد. د: ودراسة كل من

ِّبن إبراهيم السويل، وداحممد . د: ّ كل منومراجعةاألستاذ سعيد األسعد،  إبراهيم . ُّ
ًفستصدر تباعا ّوأما باقي األجزاء التسعة .  مروان البوابواألستاذعبد الرمحن القاضي، 

  .إن شاء اهللا 
  .م٢٠٠٣/  ه١٤٢٣أوىل .  الكتاب عن دار الفكر بدمشق، طصدر) ٣٦(
ص ) ن توثيق النصوص وضبطها عند احملدثي(موفق عبد القادر يف كتابه .  على ذلك دّنص) ٣٧(

 ص) حقيق املخطوطاتـمنهج ت(اع يف كتابه ـ، ونقله عنه احملقق األستاذ إياد الطب)١٠(
  .ّ كان املستشرق جوزيف مهر مل يذكر ذلك وإن ،)١٢٦(

  ) .دار الفكر. ط ()١٣٢( املستهام ص شوق) ٣٨(
  ) .دار الفكر. ط() ١٥٠(شوق املستهام ص ) ٣٩(
  .) ١٥١( ص شوق املستهام) ٤٠(
  .) ١٥٢(املرجع السابق ص ) ٤١(
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   .)١٥٣(املرجع السابق ص ) ٤٢(
   .١٤٨املرجع السابق ص ) ٤٣(
   . ١٤٦ ص ابقالساملرجع ) ٤٤(
   .)١٥٥ (املرجع السابق ص) ٤٥(
   .١٦٢املرجع السابق ص ) ٤٦(
  . )١٦٣(املرجع السابق ص ) ٤٧(
   .)١٦٤(املرجع السابق ص ) ٤٨(
  .)١٧٢ ( صالسابقاملرجع ) ٤٩(
  ).١٦٧ (املرجع السابق ص) ٥٠(
  .)١٣٣ (املرجع السابق ص) ٥١(
  .)١٣٤( السابق صاملرجع) ٥٢(
   .  )١٧٢( ص املرجع السابق) ٥٣(
  .) ١٧٢(املرجع السابق ص ) ٥٤(
   .)١٧٨( السابق صاملرجع) ٥٥(
  .)١٨٨(املرجع السابق ص ) ٥٦(
   .)٢٠٤ (املرجع السابق ص) ٥٧(
        ).٢٠٥ -  ٢٠٤ ( السابق صاملرجع) ٥٨(
   .)١٧١(املرجع السابق ص ) ٥٩(
   .)١٦٥(املرجع السابق ص ) ٦٠(
  .) ١٩٣ (املرجع السابق ص) ٦١(
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٧٦٢

   والمراجعمصادرال
  :وعةـالمطب – أ
 والفكر يف ظالل العروبة واإلسالم، علي اجلندي وحممد صاحل مسك وحممد أبو الثقافة أطوار - 

   .١٩٥٩أوىل . جنلو مصرية، القاهرة، طأل إبراهيم، مكتبة االفضل
  .مسة خا. م، ط١٩٦٩ثالثة . روت، ط ن، بي  الزركلي، دار العلم للماليي الدينر  خياألعالم، - 
 دمشق الثقافة،ر محدان، وزارة   العربية اإلسالمية يف العلوم األساسية والتطبيقية، زهياحلضارة أعالم - 

  .م١٩٩٥
  .م١٩٨٢ يف الذيل على كشف الظنون، إمساعيل باشا، دار الفكر، دمشق املكنون إيضاح - 
.  السيد يعقوب بكر ود.عبد احلليم النجار ود.  العريب، كارل بروكلمان، ترمجة داألدب تاريخ - 

حممود فهمي حجازي، اهليئة املصرية العامة للكتاب .  عبد التواب، إشراف درمضان
  .م١٩٩٣

ن، جامعة امللك سعود، ترمجة عبد اهللا حجازي، مراجعة  فؤاد سزكي.  العريب، دراث الت تاريخ - 
  . فهمي حجازي حممود

روت  بدر الدين القاسم، دار احلقيقة، بي. ة د والشعوب اإلسالمية، كلود كاهن، ترمجالعرب تاريخ - 
  .م١٩٧٢

  .م١٩٦٢روت  ، أفرام البستاين، بياملعارفدائرة  - 
 وحممد اإلسالمية، ترمجة أمحد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد احلميد يونس املعارف دائرة - 

  .م١٩٣٣حممد مهدي عالم، القاهرة . ثابت الفندي، مراجعة د
عبد الرمحن بدوي، املؤسسة العربية . يف الفلسفة والعلوم عند العرب، د ونصوص دراسة - 

  .م١٩٨١أوىل .  والنشر، طللدراسات
ّ يف معرفة رموز األقالم، ابن وحشية النبطي، نشر وترمجة جوزيف مهر، لندن املستهام شوق - 

  .م، نسخة مكتبة املتحف الوطين بدمشق، دار اآلثار العربية ١٨٠٦



  
  حيىي مريعلم. د - ابن وحشية النبطي 

  

٧٦٣

 املصرية صناعة اإلنشا، القلقشندي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، املؤسسة  يفاألعشى صبح - 
  .رية  العامة، مصورة عن الطبعة األمي

حممد حسان . دحممد مرايايت، .  واستخراج املعمى عند العرب، اجلزء األول، دالتعمية علم - 
  .١٩٨٧جممع اللغة العربية بدمشق،  رعلم،  حيىي ميّالطيان،

رعلم،  حيىي مي. دحممد مرايايت، . ى عند العرب، اجلزء الثاين، دـ واستخراج املعمميةـلتعا علم - 
  .١٩٩٧ جممع اللغة العربية بدمشق، الطيان،حممد حسان .د

  .م١٩١١روما . ّتارخيه عند العرب يف العصور الوسطى، كارلو نلينو، ط: الفلك علم - 
 العربية،هد، اجلزء األول، املعهد الفرنسي للدراسات  ابن وحشية، حتقيق توفيق فالنبطية، الفالحة - 

  .م١٩٩٣أوىل، دمشق . ط
رى،   الكبالتجاريةطبعة امل. وط.  ابن الندمي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بال تاريخالفهرست، - 

  .القاهرة
العلوم والفنون املختلفة عند العرب، مصطفى سعيد :  دار الكتب الظاهريةخمطوطات فهرس - 

  .م ١٩٨٠ جممع اللغة العربية بدمشق باغ،الص
  .م ١٩٨٢ حاجي خليفة، دار الفكر، دمشق، الظنون، كشف - 
لداتجممع جملة -    .٣٨ و٣٥ و٣٤ و٢٧ و٢١ و١٧ و١١ و٧ و٥و٣:  اللغة العربية بدمشق، ا
  .م ١٩٩٣أوىل . روت، ط  عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بين، املؤلفي معجم - 
  . العربية واملعربة، مجع يوسف سركيس، مكتبة الثقافة الدينية، مصورة بال تاريخ معجم املطبوعات- 
 املخطوطات ومعه كتاب شوق املستهام يف معرفة رموز األقالم البن وحشية حتقيق منهج - 

  .م ٢٠٠٣/ ه١٤٢٣أوىل .  خالد الطباع، دار الفكر بدمشق، طإيادالنبطي، 
  .روت  ن، مكتبة املعارف، بي ملسلمي اإلسالمية والعلماء االعلوم موسوعة - 
  .١٩٨٤أوىل . روت، ط ن، بي عبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليي. ن، د  موسوعة املستشرقي- 
  .م ١٩٨٢ إمساعيل باشا، دمشق ن، العارفيهدية  - 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٧٦٤

  :ةـوطـ المخط– ب
ة يف باريس رقم  ابن وحشية النبطي، نسخة املكتبة الوطنياألقالم، شوق املستهام يف معرفة رموز - 

)١٣١/ ١٦٠٥. (  
 ابن وحشية النبطي، نسخة املكتبة الوطنية يف النمسا رقم األقالم،شوق املستهام يف معرفة رموز  - 

)٦٨. (  

  :ة ـع األجنبيـ المراج-   ج
- Ancient Alphabets and Hiroglyphic characters explained, in Arabic 

language by Abu Beker Bin Wahshih and in English by Joseph 

Hammer, London 1806. 

- Series on Arabic origins of Cryptology, volume One, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2003. 

-Series on Arabic origins of Cryptology, volume Two, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2003. 

-Series on Arabic origins of Cryptology, volume Three, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2004. 

 - The Encyclopaedia of Islam, volume III. P. 963- 965, LONDON 

1969. 
  


