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   ابن وحشية النبطي 
  

وريادته في آشف رموز    هيروغليفية 
  في آتابه 

َشْوق  الُمْسَتهام  في  معرفة  رموز  األقالم )     ( 
  

  يحيى مير علم. د 
  

  عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق
   آلية التربية األساسية–دابها قسم اللغة العربية وآ

  كويتدولة ال
  

 ابن وحشية في آشف بعض رمـوز اللغـة          غايُة هذا البحث بياُن ريادة      
فيـة قبـل المستشـرق الفرنسـي شـامبليون          يالمصرية القديمة الهيروغـل   

ولشخصـيته  ،  بأآثر من ألف عام ، وذلك من خـالل إيـراد ترجمـة موثّقـة لـه                  
ا ، العلميــة ، وآلثــاره التــي خّلفهــا علــى آثرتهــا وتنّوعهــا وفقــدان آثيــر منهــ

ُشوق الم ( دراسة موجزة لكتابه     فـي معرفـة    هام  َتْسوآذلك من خالل عقد     
 تسعين قلمًا من أقـالم اللغـات القديمـة     نحوًا من الذي تضّمن   ) رموز األقالم   

، اشتملت علـى  وأقالم التعمية التي لغز أو رمز بها األقدمون بعض علومهم          
لميـة ، ومنهجـه فـي       ، وسـبب تأليفـه ، وماّدتـه الع         ُنَسخهموضوعه ، و  بيان  

  . تصنيفه ، وقيمته العلمية 
  

شـخـصـيته الـعـلـمـيـة:  أوًال    
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المعـروف بـابن     )1( بـن قـيس بـن المختـار        هو أبو بكر أحمـد بـن علـي          

 مجهول المولد  . )4()النبطي  (  والكسداني   )3( والكلداني )2(وحشية النبطي 
 أو قريبًا مـن سـنة   هـ 318وإن آان بعضهم قّدر وفاته أنها بعد سنة        ،  والوفاة  

 أنه عاش في النصف الثاني مـن القـرن           عّدة قرائنغير أن الراجح ب   ،   هـ   350
  . الثالث الهجري 

م القديمــة  بالفالحــة والكيميــاء والســموم والفلــك واألقــالًاعالمــآــان 
قـد   و ، كوفـة بـالعراق    ولد في ُقسِّين من نواحي ال      .والسحر والحيل وغيرها    

وتـرجم لـه فـي      سـاحر لعملـه الطِّلَّسـمات والصـنعة ،          صفه ابـن النـديم بال     و
، وأخبر  جم أصحاب السحر والشعبذة والعزائمافي تر: موضعين ، أولهما 



( فــي تــراجم أهــل الصــنعة : أنــه آــان لــه حــظُّ مــن ذلــك ، وثانيهمــا  
    .)5(ثالثين مصنَّفًاما يزيد على فيهما وعدَّ له ، ) الكيمياء 

م في الموضعين المشار إليهما علـى أهميتـه         ما عّده له ابُن الندي    إن  
 ال يـدلّ  = فيما أعلم    مصادر ترجمته استيفاًء آلثاره      ن أآثرَ واستقصائه ، إذ آا   

 علـى مـا انتهـى علُمـه إلـى ابـن             على حقيقة مجموع آثاره ، بقدر مـا يـدلّ         
واردة فــي مجمــوع الــ جملــُة آثــاره المؤلَّفــة والمترجمــة النــديم ، فقــد بلغــت

علـى اخـتالف    ،   آتابًا   اثنين وخمسين  ،ما وقفت عليه    ، في راجعالمصادر والم 
تعّدد على  ومع تعّذر الفصل في تحديد بعضها ،          وتنّوع موضوعاتها  ،أحجامها  

اإلحالة في غيره    وأ،  أوًال متبوعًا بغيره    ، مع اعتماد األشهر     مسميات بعضها   
 .عليه 

  
فالحـة النبطيـة    ال(  أن بعض َمْن ترجم له أو درس بعض آتبه مثل            بيد

مــن العــرب والمستشــرقين شــكَّكوا فــي صــحَّة نســبة قــدٍر منهــا إليــه ،   ) 
لم يُفت علـى    لكن هذا   .  )6( عن البابلية القديمة    أو منقولةً  ها مترجمةً ووعدُّ

ولم ينكـر     ، )7( منها َقْدٍر على   هم َمْن ترجم له من     نبَّـه بعضُ  المتقّدمين ، فقد  
نقلـه   فـي بعـض آتبـه علـى ترجمتـه أو           نـصَّ    ، إذ ذلـك   نفسـه    وحشية   ابُن

الكلـدانيون  ه  أجداُدالتي صنَّفها قبل اإلسالم     لبعض الكتب عن اللغة النبطية      
)9(وعن غيرها مـن اللغـات      القدامى ينبِّــه   ، لـذلك وجـدنا بعـض البـاحثين         )8(

تصنيف مثل تلـك الكتـب إلـى         على خطأ بعض الدراسات الحديثة في نسبة      
 .ن الحسين بن علي بن أحمـد الزيـات          ه أحمد ب  أو إلى تلميذ  ،  ابن وحشية   

در القديمــة نســبتها إلــى ابــن وهــذا لــيس علــى إطالقــه ، ألن بعــض المصــا
  . ، وعّدتها من آتبه وحشية

أو ،  اتهمه بعض الباحثين مـن مستشـرقين وغيـرهم بالشـعوبية            وقد  
 راآلثـا انتحال بعض   بأو  لبعض األسماء أو الكتب ،      التزييف  بأو  بسوء العقيدة ،    

 فـي بعـض      ، مستدّلين على ذلك بكـالم لـه ورد         التي نقلها عن غير العربية    
   . )10(آتبه

  
  :اره ـآثـ  
 المصادر والمراجع في مقدار ما أوردته       مضت اإلشارة قريبًا إلى تفاوت      

لَّفـة والمنقولـة عـن النبطيـة وغيرهـا مـن اللغـات              َؤمن آتب ابن وحشية المُ    
 منها   آلٍّ  ، وآان توثيقُ    آثيرةً ُمَصنَّفاُتهنت  آالّما  يعرفها ، و  آان  القديمة التي   

 وقـد ال ينطـوي علـى        ال يحتملـه البحـث ،     باإلحالة على الكتب التي أوردتـه       
فيه مـن تكـرار ، إذ آـان مجمـوع آثـاره ال              سيكون  ما  فضًال على   ،   آبير فائدة 

، مما ورد في توثيق     عضها  في ب يخرج عّما جاء في تلك المصادر والمراجع أو         
يـأتي مـن     مـا فيأقتصـر   أن  مفيـدًا   رأيت  =  في صدر الحواشي  مته وآثاره   ترج

 بعــضفــي توثيــق  دعــت إليــه الضــرورة مــاعلــى اإلشــارة إلــى الحواشــي 
   : )11(اءـ آثـاره مرتبة على حروف الهجهذه و.المصّنفات 
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ويتألَّف من تسع مقـاالت ،      :  األدوار ، أو األدوار الكبير على مذهب النبط          – 1
   .)12(بن وحشية عن اللغة النبطيةترجمه ا



  .طـرد الشياطين =  األسـرار -   
وهو من الكتـب    : أو التعفينـات   ،  أو التـعفـين   ،   أسـرار الشـمس والقمـر     – 2

  .التي نقلها ابن وحشية 
غايـة  ( استشهد به أبو مسلمة المجريطي في آتابه        :  أسـرار ُعـطـارد    – 3

تلميَذه ابن الزيات   ) أسرار الفلك   ( ي آتابه   فقد ذّآر ابُن وحشية ف    ) الحكيم  
بأنه وعده أن يصنِّف آتابًا في أسرار ُعطارد ، وأنـه بعـد فراغـه مـن الترجمـة                   

   .)13(سيفي بوعده ، ونّبهـه على أهميته ، وضرورة الحرص عليه
نـّص ابـُن وحشـية فـي     :  أسـرار الفلك في أحكام النــجوم ، أو ذوانــاي           – 4

أنه أول آتاب ترجمـه مـن اللغـة النبطيـة ، وأنـه         )  لنبطية  الفالحة ا ( مقدمة  
آتاب ضخم في نحو ألفي ورقة أو ألف وخمســئة ورقـة ، ممـا اضـطره إلـى                   

 ، ويستفاد مما أورده ثمَّـة       )14(االقتصار على ترجمة َصْدٍر منه مع آتب أخرى       
هو االسم الحقيقي لهرمس الثاني ، ويعني منقذ اإلنسـانية          ) ذوانـاي  ( أن  
  .  وهو ما يطلق عليه المصريون وأهل الشام هرمس البابلي ،
  .    أسـرار الكواآـب – 5
  . األســماء – 6
  .في السحر :  اإلشـارة – 7
  ) .الكيمياء ( في الصنعة الشريفة :  األصـول الصغـير – 8
فــي الصــنعة أيضــًا ، عــن حجــر  :  األصـــول الكبـــير ، أو أصـــول الحكمـــة – 9

 نسـخة محفوظـة فـي دار الكتـب  الظاهريـة ضـمن مجمـوع                 ومنه. الحكماء  
   .)15( )9769( رقمه 

  . األصـنـام – 10
شـوق  ( ذآره ابـن وحشـية فـي نهايـة آتابـه            :   أفـالح الكـرم والنخـل      - 11

وأنـه  ) علل الميـاه    ( ونّص على أنه آان عنده بالشام مع آتاب         ) المستهام  
تابًا رآها في بغداد فـي نـاووس        ترجمه من لسان األآراد ، من أصل ثالثين آ        

، وذلك في تعقيبه على قلم قديم عجيب ، فيـه حـروف زائـدة عـن القواعـد                   
الحرفية ، نسب إلى األآراد أنهم اّدعوا أن بينوشاد وماسي السوراتي آتبـا             

   .)16(فيه جميع علومهما وفنونهما
ديم بعـد   ذآره ابن النـ   :  األقالم التي يكتـب بها آتـب الصنعـة والسـحر         – 12

وعلـى الـوالء    : (( الكتاب الـذي يحتـوي علـى عشـرين آتابـًا مصـدَّرًا بقولـه                
ونـصَّ علـى أن ابـن       )) نسـخة األقالم التي يكتب بها آتب الصنعة والسـحر          

 بعينهـا فـي     وحشية ذآرها ، وأنه قرأها بخطه ، وأنه قرأ نسخة هذه األقالمٍ           
يقـات مختلفـة وقعـت      جملة أجزاء بخّط أبي الحسن بـن الكـوفي ، فيهـا تعل            

ألبي الحسن بن التنح من آتـب بنـي الفـرات ، وأن هـذا مـن أظـرف مـا رآه                      
ألبي العنبس الصـيمري ، ثـم       )  مساوئ العوام     (بخّط ابن الكوفي بعد آتاب    

يعدد بعض حروف األقالم التي ُتصاب بها العلوم القديمـة فـي البرابـي مثـل                
 ونّص علـى أن هـذه       .س  وحروف المسند ، وحروف الفاقيطو    حروف العنبث،   

الخطوط ربمـا وقعـت فـي آتـب العلـوم التـي ذآرهـا فـي الصـنعة والسـحر                     
   .  )17(والعزائم باللغة التي يحدثها أهل العلم فال ُتفهم

  :    بـالـيـنـوس الحكيـم – 13
  .أسرار الشمس والقمر =  التعـفـين -     
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فـي آتابـة اسـم      اختلفت المراجـع    :  حنـا طوثـي أماعـي الكسـداني      – 14
هذا الكتاب لُعجمته، وقـد نقلـه ابـن وحشـية ، وهـو فـي النـوع الثـاني مـن            

والطِّلَّسـمات نـوع    . الطِّلَّسمات ، وسترد قريبًا آتٌب أخرى له في هذا العلم           
من السحر ، يبحث عن آيفية ترآيب القـوى السـماوية الفعالـة مـع القـوى                 

 والتأثير المقصود ، والطِّلَّسـم      األرضية المنفعلة في األزمنة المناسبة للفعل     
  .العقد الذي ال ينحّل: في األصل

  .أو آنـز الحكمة ، آنـز األسرار =  الحكمة في الكيمياء -     
وهو مترجم عن آتاب لراهطا بن      :  الحيـاة والمـوت في عالج األمـراض       – 15

  .سموطان الكسداني 
دوشـام الكـاهن ذآـره ابـن        آتاب ل :  خواّص النبـات واألحجـار المعدنيـة      – 16

في صـور األشـكال المعدنيـة التـي         ) شوق المستهام   ( وحشية في آتابه    
اصــطلح عليهــا الهرامســة اإلشــراقية والمشــائية ، ونــّص علــى أن دوشــام  
الكاهن ذآرها في آتابه الذي وضعه في خواّص النبات واألحجار المعدنيـة ،             

لى معرفتـه وآتمـه ، ألنـه مـن          وأنه جعله خاّصًا مكتوبًا بهذا القلم ، وحّض ع        
وعلى الرغم مـن أن ابـن        . )18(األسرار المخزونة في صور األشكال المعدنية     

وحشية لم يصّرح بنقلـه للكتـاب ، فـإّن حديثـه الـدقيق عنـه ، وحّضـه علـى               
يجعل ذلك وغيـُره مـن      = معرفته وآتمه ، ونقله عنه صور األشكال المعدنية         

ه ونسي اإلشارة إليه ، أو أشار إليه فـي          الممكن أن يكون الكتاب مّما ترجم     
آتاب لم يصلنا ، إذ لم يصّرح بجميع الكتب التي نقلها من اللغـات األخـرى ،                 

  .  أيٌّ من المصادر إيراَد جميع آثاره ْوِفَتْسوآذلك لم َي
  .أسرار الفلك في أحكام النجوم =  ذوانـاي -     
   .ة يـ رسـالة في الصناعـة أو الصباغـة الكيمياو– 17
   .اويـذ  الـرُّقـى والتـعـ– 18
  . الرِّيـاسـة في عـلم الفـراسـة – 19
  .ر الصغـير  السـحـ– 20
  .ر الكبيـر  السـحـ– 21
ـــهى  – 22 ـــْدرة الُمْنـَت ــة    :  ِس ــر فــي مقّدم ــف هّم ــّده المستشــرق جوزي ع

وصفه بروآلمـان بأنـه     ومترجمًا عن النبطية ،     ) شـوق المستهام ( تحقيقه لـ   
 )19( مع المغربي القمري عن مسائل تتعّلق بالدين وفلسفة الطبيعـة          حديث

   .)20(، ونصَّ إسماعيل باشا على أنه في الكيمياء
   .بـط  سـحـر النـ– 23
ليفي . ترجمه إلى اإلنكليزية م     :  السـمـوم ، أو السـموم والتـريـاقـات       – 24

M.levey   ونشـرته  ) ى  علم السموم عند العرب في القرون الوسط      (  بعنوان
   .)21(الجمعية الفلسفية األمريكية

 شمس الشموس وقمر األقمار في آشـف رمـوز الهرامسـة ومـا لهـم                – 25
، نّص ابـن وحشـية علـى ترجمتـه مـن لسـان قومـه                : من الخفايا واألسرار    

   . )22(وأحال عليه لالطالع على أسرار الهرامسة
د ـته عنـ   فـي تســمي    لـم تـرد    :  الشـواهد في معرفــة الحجــر الواحــد        – 26

آتـاب الهياآـل   ( وأحال على نسخة أخرى باسم      ) معرفة  ( بروآلمـان آلمة   
.  ًاـ مع أن غيره أورد الكتابين مع)23()والتماثيل 
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وهو موضوع البحث : هام في معرفـة رمـوز األقـالم ـَتْس شـوق الُم– 27

  .وبيت القصيد ، سيرد الحديث عنه مفصًَّال 
   .ة  الطـبـيـعـ– 28
وهو في الطِّلَّسـمات ، ترجمه ابـن وحشـية         :  طـبـقـانـا ، أو طـابـْقـانـا      – 29

وأصل الكلمة غيـر معـروف ، بيـد أنـه ُيسـتفاد مـن               )   آتاب طبقاني (بعنوان  
غايـة  ( حاشية ألبي مسلمة المجريطي الذي انتفع من الكتاب في ُمَصنَّفه           

 علــى الكــون والفســاد أنهــا تعنــي بالضــرورة فعــل صــور الكواآــب) الحكــيم 
   .)24(األرضيين

  .ين ، أو األسـرار  طـرد الشـياطـ– 30
  . الطِّـلَّسـمـات – 31
 علل المياه وآيفيـة اسـتخراجها واسـتنباطها مـن األراضـي المجهولـة               – 32

أفـالح الكـرم    ( مضت اإلشارة إلى أن ابن وحشـية ذآـره مـع آتـاب              : األصل  
د ،   ، وأنـه ترجمهمـا مـن لسـان األآـرا           الشامه في   وأنهما آانا عند  ) والنخل  

   .)25(ها في ناووس في بغدادوهما من أصل ثالثين آتابًا رآ
   .عـانـاة  غايـة األمـل في التصـريـف والمـ– 33
  .فـالحـة  الـ– 34

ذآره بعضهم:  الفالحـة الصغـير -       . ، ولعله آتاب الفالحة المتقّدم )26(
)26( ) الفالحـة النبطيـة     (  ، ولعله آتـاب      ه بعضهم ذآر:  الفالحـة الكبـير    -     

  .اآلتي 
وهو آتاب مشهور ، ذاع صـيُته ، وضـخم حجُمـه ،             :  الفالحـة النبـطيـة    – 35

لـه  . وتعّددت نسُخه ، وآُثر اختالُفهم في تحديد ُمَؤلِّف األصـل ، وفـي زمنـه                
 توفيق فهـد ، صـدرت عـن المعهـد الفرنسـي             الدآتورطبعة مشهورة حّققها    

ويتضــّمن شــرحًا ألســاليب  ونظريــات . م 1988لدراســات العربيــة بدمشــق ل
أّما مؤّلف األصل فقد أرجعـه      . الزراعة عند البابليين واآلشوريين والمسلمين      

أرنست رينان إلى توتامي الكوآاني خـالل القـرن المـيالدي األول ، وأرجعـه               
 الميالد  م إلى القرن الثاني قبل    1859شورلستون في دراسته للكتاب سنة      

وقد نصَّ ابن وحشـية على أنه نقله من لسان الكسدانيين ، وهي اللغــة              . 
هــ ، أي زمـن الخليفـة        291إلى العربية سنة    ) اآلرامية  ( السريانية القديمة   

وأنه أماله علـى تلميـذه أبـي طالـب          ،   )27()هـ  295ت  ( المكتفي العباسي   
وّصـاه أالَّ يمنعـه أحـدًا       م ، وأنـه     930/ هــ   318علي بن محمــد الزيــات عـام         

ر غيره ، وأنه وجد األصـل منسـوبًا         يلتمسه ، مع وصيَّته له بكتمان أشياء ُأخَ       
إلى ثالثة من الحكماء الكسـدانيين ، فقـد ابتـدأه ضـغريث ، ثـم أضـاف إليـه                    
بينوشار ، ثم تّممه قوثـامي ، وأن بـين هـؤالء الثالثـة آمـادًا متطاولـة ، تبلـغ                    

تشـير إلـى أن    ، )28(ذهـب إليهـا نولدآـه   وايـة أخـرى   وثمَّـة ر . آالف السـنين  
. الكتاب لتلميذه السابق الزيات نقله إلى العربية في السنة المـذآورة أنفـًا              

وقد سلف قريبًا بياُن غرضه من ترجمة هذا الكتاب وغيره من علوم أسـالفه              
بـه ،   هذا واهتمَّ المتقّدمون بالكتاب لشـهرته وآبيـر أهميتـه فـي با            . األنباط  

  .  )29(خرون تقييداتاختصره بعضهم ، ووضع عليه آف
.وهو في الكيمياء :  الفـوائـد العشـرون – 36
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وأصـله  :  في صـور درج الفلك ومـا تــدلُّ عليـه مـن أحــوال المولوديــن        – 37

 في صّحة نسبة الكتاب إلـى مؤّلـف         شا البابلي القوقاني ، وثّمة شكٌّ     لتنكلو
ليه ، فقد ذآر بروآلمان أن هذا الكتـاب مـن           األصل ، وفي االسم المنسوب إ     

 ، وانتهـى إلـى مثـل        )30(تزييف تلميذ ابن وحشية أحمد بن الحسين الزيـات        
رلو نلِّـيـنو في محاضراته التي ألقاها في الجامعـة المصـرية   اذلك اإليطالي آ  

تالف علمــاء عــن تــاريخ علــم الفلــك عنــد العــرب ، وذلــك بعــد أن حكــى اخــ  
فقد صّدق خولسـن مـا ذآـره ابـن         ) . تنكلوشا   / وشتنكل( المشرقيات في   

( وحشية من أن تنكلوشا أحد حكماء البـابليين األوائـل ، وأنكـره آتـشــمند                
متهمًا ابَن وحشية بوفرة الكذب ، وجاء بعده ستينشـنيدر فـزعم      ) جتشمند  

أن تنكلوشا اسم اخترعه ابـُن وحشـية ، وأن آتـاب تـوآرس الحقيقـي نقـل            
   .)31(من اليونانية

   .ر  في معـرفـة األحجـار أو الحجـ– 38
   .قـرابـين  الـ– 39
فـي  هـو  و:  آشــف الرمـوز وإشــارات الحكمــاء إلـى الحجــر األعظــم        – 40

  .الصنعة 
سـّماه  :  آنـز األسـرار ، أو الحكمــة فـي الكيميــاء ، أو آنــز الحكمــة                  – 41

ــان  ــة (بروآلم ـــز الحكم ــيم  ( أو ) آن ــواميس الحك ـــ(وأورد ) ن ) ز األســرار  آن
 مما يشعر بأنه شّكك في آونهما آتابين أو آتابـًا             ؟   = مسبوقًا بعالمتي       

   . )32(واحدًا
  .آنـز األسرار =  آنـز الحكمة -     
  . ات  ما يـتـصـرَّف من علوم الريـاضيـ– 42
   .اء  المدرجـة في الكيـميـ– 43
   .ام  مذاهـب الكلدانيـين في األصنـ– 44
  .ة مذاآـرات في الصنـعـ ال– 45
ذآـــر بروآلمـــان أن اإلســـماعيلية :  مطـالــــع األنــــوار فـــي الحكمــــة – 46

( استعملوا هـذا الكتـاب آثيـرًا ، وأن حسـين بـن نـوح أفـاد منـه فـي آتـاب                        
   .)33()ر ااألزهـ

 مفاوضات ، أو مفاوضة ابن وحشية مع أبي جعفر األموي وسالمة بـن              – 47
    . والسحرسليمان اإلخميمي في الصنعة

)34(  ،  ذآره أحد الباحثين في مقال لـه      :  مفتـاح الراحـة ألهـل الفالحـة      – 48
  . إليه من المصادر والمراجع ما رجعتذآره فيغيَره جد ولم أ

:  مناظرات ابن وحشـية مع عثمان بن سـويد اإلخميـمي في الصنعـة            – 49
  .مترجم إلى العربية 

   .األوفـاق ب  نـزهـة األحـداق في ترتـيـ– 50
  .آنـز األسرار =  نواميس الحكيم -     
( تقّدمت اإلشارة إلى إيراد بروآلمـان لـه فـي           :  الهـيـاآل والتـمـاثـيـل    – 51

وإلى أن غيره أثبت الكتابين منفصـلين       )  الشواهد في معرفة الحجر الواحد      
  .معًا ، وهو ما سوَّغ إفراده هنا 

  .ح واضـ الواضـح في ترتيـب العمـل ال– 52
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مـن آتـب منسـوبة      مجموع ما أوردته المصادر والمراجـع       هو  ما سبق     

 ، بغّض النظر عن تشكيك بعضـهم فـي تأليفـه            البن وحشية تأليفًا أو ترجمةً    
أو صّحة نسبتها إلى المؤلِّف األصلي إن       ،  أو ترجمته لها عن اللغات القديمة       

و الُمْحـَدثين مـن     على أننـي لـم أجـد أحـدًا مـن األقـدمين أ             . آانت مترجمة   
وقد مضـت اإلشـارة إلـى أن ابـن النـديم زاد مـا             ،  أو استوفاها   ها جميعًا   أورد

لـم  ،   أخرى   له آتبٌ تكون  ثالثين آتابًا ، ومع ذلك ال يبعد أن          أورده منها على  
  األيـام وجهـودُ     المتاحة بمعرفتها ، قد تكشف عنها قادمـاتُ        تسعفنا المصادرُ 

  .الباحثين 
   

)قالم    )35( ْسَتهام  في معرفة رموز األ ُشوق الم( آتابه :  ثـانـيـًا  
  

 : ـهمـوضـوع  – 1
  ما انتهى إلينـا مـن  أشهَر) شوق المستهام (  ابن وحشية    ُيَعدُّ آتابُ 

 فـي   مـن أهميـة بالغـة      لدراسة األقالم    ال يخفى ما    و  .وأقدمها  آتب األقالم   
تـاريخ اللغـات ،    ة   ودراسـ  ،الكشـف عـن اللغـات البائـدة         :  مثـل    مجاالت ِعّدة 

 إّمـا أن  األقـالم هـذه   أن ومن المعلـوم  .، وغيرها التاريخ و، والترجمة ،   واآلثار
رمـوز تصـور    اللغـَة المحكيـة مكتـوب      ًة تكون   ،   وهـي    ، طبيعيـة أقالمًا للغات   

ــوز  ــة و  آرم ــة والفهلوي ــة والســريانية والعبري ــة والعربي ــةالفينيقي  الهيروغليفي
ذوي وآـأقالم الحكمـاء والفالسـفة       ،  لتعميـة    ل ًامـ  وإّما أن تكون أقال    ، وغيرها
الـذين رمـزوا بهـا      العلمـاء   وغيرهم مـن    ،  والعلوم الخفية   ) الكيمياء  ( الصنعة  

  .معروفة لدواٍع عديدة  علومهم أو بعضها
لكتابـة والتراسـل فيمـا بـين         واضحة لقيام الدواوين بغيَة ا     بدت الحاجة 

، ثم بدأت الترجمة إلـى العربيـة         منذ قيام الخالفة اإلسالمية    الدولةأطراف  
مــن اللغــات الســائدة والبائــدة فــي دار الخالفــة آنــذاك مثــل اليونانيــة         
والســريانية فــي بــالد الشــام ، والفهلويــة الفارســية فــي العــراق وإيــران ، 
واللغات الهندية المختلفة في الهند ، والقبطية فـي مصـر ، والبربريـة فـي                

 آتب في هذه اللغات مكتوبًا بحـروف        ماوآان بعض   . شمال أفريقيا وغيرها    
 الخاصـة ، وهـذا مـا سـمي          ممـا يعرفـه     ، للغـة احروف  بدل  معّماة أو برموز    

  . باألقالم 
بدراســات قــاموا ن وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العلمــاء العــرب المســلمي 

, وللغات القديمة التـي اطلعـوا عليهـا         ،  مهّمة للغات السائدة في عصرهم      
(  الكتابة اليونانية والسـريانية والمصـرية القديمـة      فتحّدثوا عن مختلف نظم   

 نشــأة   وآـان ممـا دعـا إلـى       . والهندية والفارسـية وغيرهـا      ) الهيروغليفية  
 حرآــة ، وازدهــارتعريــب الــدواوين :  لــديهم ودراســة األقــالم علــوم الكتابــة
ا ،  مـ ، وانتشار الكتابـة والقـراءة بسـبب حـّض اإلسـالم عليه             تعريب العلوم 

للعلمـاء والمتعّلمـين    واألعيـان   وغيـرهم مـن أولـي األمـر         خلفـاء   تشجيع ال و
آما درس العلماء العرب أقالم التعمية ، ووضعوا مصّنفات فيهـا           . والمؤّلفين  

:، وآان مما ساعد في ذلك 
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إبان حرآـة   في الكتب المنقولة من اللغات األخرى        نصوص معّماة    وجوُد  -آ  

الحكمـة والصـنعة والفلـك        آتـب     ، وعلـى نحـو خـاصّ      الترجمة إلى العربيـة   
  .  األقالمتلك حّل رموز مما اقتضى ، والروحانيات وغيرها 

 األهرامـات  فهم المكتوب على المواقع األثريـة آالبرابي و       الحاجُة إلى   -ب  
غيرها ، ومعلوم أن بعضها آـان مكتوبـًا         الدفائن  النواويس والكنوز والخفايا و   و

  .ى بقلم معّم
  

 - 2  :ُنـَسـُخـه 
(  الدول بنسخ مخطوطة من آتـاب       بعضُ تتوزعهاتحتفظ ِعدَُّة مكتبات     

( رقـم   ب باريــس بـة الوطنيـة فـي     نسـخة المكت  - :منها) شوق المستهام   
6805/131. (   

   ) .68(  الوطنية في النمسا برقم خة المكتبةـنس  -
نشرها مصـّورة عـن األصـل       ،  مكتبة عالي سبسهاالر في إيران       نسـخة   -   

وأثبت تحت  ) منهج تحقيق المخطوطات    ( اذ إياد الطباع ملحقًة بكتابه      األست
ولـم   ،   )36()ومعه آتاب شوق المسـتهام في معرفة رمـوز األقـالم           ( عنوانه  

وقد صّدرها  بفهرٍس للفصـول واألبواب في ست صفحات         , يذآر رقمهـا فيها    
ــأ     ) 124 -119(  ــطراب والخط ــض االض ــره بع ــاب آخ ــ )  124ص ( ش ه وأتبع

بمقدمة للمعتني بالكتـاب فـي سـت صـفحات ، تحـدث فيهـا باختصـار عـن                   
ص ( الكتاب والنسخة المصّورة التي شـغلت مـن صـفحات الكتـاب مـا بـين                 

131 -    205 . (   
عة ـطبــ المستشــرق النمســاوي جوزيــف هّمــر التــي صــدرت فــي لنــدن    -
( ط  تضمنت الـنصَّ العربـي لمخطـو      هي تعدّ  أقدم طبعة للكتاب     ،  م ، و  1806

) ص   54( نكليزية في   ، وترجمته إلى اإل   )  شوق المستهام  ص في   136( 
) شـوق المسـتهام     ( وآتابـه   ه  ـية ومصنفات ـابن وحش  وقّدم لها بدراسة     ل)

وقيمته العلمية واألدبيـة ، وأثره فيمن بعده ، واألبجديـات القديمــة واألقـالم             
ر فـي مقدمتـه     وقد نـص المستشـرق همّـ      .  ) ص   20( في  البـائدة ، جاءت    

 في القـاهرة ، وأنهـا َسـِلمت         د نسخة األصل المعتمدة   للطبعة على أنه وج   
الكتـب الشـرقية والمخطوطـات      من أيدي الفرنسيين الذين اشـتهروا بجمـع         

هـذه  أصـل    وتحـتفظ ب   المشهورة على مصـر ،    ، وذلك خالل حملتهم     القيمة
)37(النسخة مكتبُة المتحف البريطاني تحـت رقـم           440.H.173.  ال يخفـى    و

أن هذه الطبعة عزيزة نادرة الوجود لقدمها وأهميتها ، إذ ال تكـاد تقـع علـى                 
نسخة مطبوعة منها إال في قليل من المكتبات العريقة ، منها نسـخة فـي               

  ) .دار اآلثار العربية  ( مكتبـة المتحف الوطني بدمشق
لدى األستاذ  ٌخ أخرى في مكتبات عاّمة أو خاّصة ، منها واحدة           ـة ُنسَ ـّمـ ثَ  -

  . عدنان جوهرجي بدمشق 
 ُتَعـدُّ متـأّخرة ، فقـد         المتقّدمـة  در اإلشارة إلـى أن جميـع النَُّسـخ        وتج

هـــ ، وهــي منقولــة عــن 1165 أو هـــ1166نقلــت عــن نســخة آتبــت ســنة 
 منقولـة عـن نسـخة أصـل ابـن وحشـية             ذههـ ، وهـ   413نسخة آتبت سنة    

  . هـ 241المكتوبة سنة 
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  :  فـهـيألــب تـ سـب -  3

بمقّدمـة مـوجزة نـّص      ) شـوق المسـتهام       ( قّدم ابُن وحشية لكتابه     
وعلى الغايـة التـي رمـى    , فيها على السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب     

وعلى منهجه الذي سلكه في إعداده، فقد ألفه نزوًال عند          , إليها من وضعه    
ــَرّد دعوتــه   ــْن ال ُت ــا منــه انتفــاع الطــالبين , رغبــة َم ــالعلوم وتغّي ــراغبين ب  وال
والتزم إثبات آـّل قلـم بقـديم رسـمه ، ومشـهور      , الحكمية واألسرار الربانية  

ورّتبـه  , تمييزًا لـه مـن غيـره    , اسمه ، وذآر تحته ما يقابله بالعربية بالحمرة    
ولفظه في جميع   . وختم مقّدمته بالنّص على تسميته الكتاب       , على أبواب   

ا سـألني َمـْن ال ُتـَرّد دعوتـه أن أجمـع لـه              لمّـ  فإنـه ،  وبعـد   : ((. . . ما سبق   
أصول األقالم التي تداولتها األمم الماضية من الفضـالء والحكمـاء السـالفين             
والفالسفة العارفين ، فيما رمزوا بها آتبهم وعلومهم ، لينتفع بهـا الطـالبون              
والراغبــون للعلــوم الحكميــة واألســرار الربانيــة ذاآــرًا القلــم برســمه القــديم 

وشرح حروفه ، وسـّميته شـوق المسـتهام فـي معرفـة         , اسمه المشهور   و
   .)38())رموز األقالم 

  
  : ةـه الـعـلـمـيــ مـادتـ- 4

تضـّمن  ) شوق المستهام   ( آتاب ابن وحشية    مضت اإلشارة إلى أن     
برسـومها وصـورها   قلمـًا   ) 89( ، وهـي فـي إحصـائي     قلمًا   ) 90( نحوًا من   

وجميعها من األقالم القديمة التـي      , العربي إن آان    وما يقابلها في اللسان     
استعملتها األمم الماضية ، أو مّمن غبـر مـن الحكمـاء والفالسـفة والملـوك                
وغيــرهم ، ُجلُّهــا مــن األقــالم التــي لغــزوا أو رمــزوا بهــا آثيــرًا مــن علــومهم  

: وفنونهم في الحكمة والعقائد والطب والفلك والكيمياء والعلوم الخفّية مثل           
السحر والّطّلسـمات والحيـل واألوفـاق والسـيمياء والنيرنجـات والقلفطريـات         

 ونـواويس ودفـائن وتراآيـب       وما وضعوه أو صـنعوه مـن آنـوز وبـرابٍ          وغيرها ،   
  .وأخالط وترياقات وغيرها 

اشتمل آـّل منهـا     ,  وقد جاء الكتاُب في مقدمة موجزة وثمانية أبواب          
  : الذي ينتظمها ر وفق موضوع البابعلى فصول تقّل وتكث

 فقد حوى الباُب األول ثالثَة فصول جاءت موّزعـًة علـى ثالثـة أقـالم ،                 
  . والهندي بأنواعه الثالثة , والمغربي األندلسي , الكوفي السوري : هي 

قـالم  وتضمن البـاُب الثـاني سـبعَة فصـول ، انفـرد آـّل منهـا بأحـد األ                  
, والبربـاوي   , العبرانـي   و, والنبطي القـديم    , السرياني: السبعة المشهورة   

  . وقلم الحكماء , والمسند , والقّمي 
, وأما الباُب الثالث فقـد جعلـه ألقـالم الحكمـاء السـبعة المشـهورين                

: وهــم , اســتقّل آــّل منهــا بقلــم حكــيم مــنهم , فجــاء فــي ســبعة فصــول 
ــون و, هــرمس  ــاغورث و, وأفالطــون , أقليم , وســقراط , أســقليبوس و, فيث

  . وأرسطوس 
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, أفرد الباب الرابع ألقالم الحكماء التي ظهرت بعد السبعة المتقدمة           و

مقرونــًة بأســماء واضــعيها مــن الحكمــاء المتقــدمين المشــهورين بالمعــارف  
توّزعـت علـى أربعـة      , فصـًال    ) 24( وقد جاء هذا البـاب آبيـرًا فـي          , والعلوم  

, المعّلـق   و,  وفرنجيـوش    ,والبربـاوي   , بلينـاس   : هي أقـالم  , وعشرين قلمًا   
, والرمزي  , واألحمر  والّطّلسمي    , والنبطي القديم   , والجرجاني  ,  والمربوط

, المشـجر   وسـوريانيوس ، وفـيالوس ، و      , وطـاط   وهـرمس أب  , وقسطوجيس  
, وزوســـيم العبـــري , والفراقـــاني , وقفطـــريم , وديمقـــراطيس , والـــداودي
  .وأفالطون , ومارشول 

: حشية على أقالم الكواآب السبعة     و  وأما الباُب الخامس فوقفه ابنُ     
  .والقمر , والزهرة ، وعطارد , والشمس , زحل ، والمشتري ، والمريخ 

 وجعل الباَب السادس ألقالم البروج االثني عشـر بأصـولها آمـا فـي               
والميـزان  ,  وعطارد،  والسنبلة  , واألسد  , والثور  , الحمل  : آتبهم وذخائرهم   

  . وزحل ، والدلو ، والحوت  ،والجدي , والقوس , والعقرب ، 
وعقــد البــاَب الســابع ألقــالم ملــوك الســريان والهرامســة والفراعنــة   

وهـي  , والكنعانيين والكلدانيين والنبط واألآراد والكسدانيين والفرس والقبط        
, ومهراريــــش , وآيمـــاس الهرمســـي  ,  ورســــيوت, بـــروديس : أقـــالم 

, وبلبــيس , وصــاآا  ،وبرهيمــوس , وريــوس موســن المصــري , وطبرينوســن 
  . وقفطريم 

 وقـد    أقـالم الهرامسـة ،     وأما الباُب الثامن األخير فجعله للمشهور من      
جعل أولها لقلم الحكـيم     , وخاتمة  ،  ومراتب ثالث ،  جاء هذا الباب في فصول      

هرمس األآبر ، ونّبـه على أنه مرتب على رموز وإشارات ال ُتَعـّد وال ُتحصـى                
شـرحها فـي ثـالث مراتـب ،     , ا علـى المطلـوب   سـتدل بهـ  وأن له قاعـدة يُ  , 

وقــد اشــتملت المرتبــة , بــدأها بصــور أشــكال المراتــب العلويــة الهرمســية  
 األولى على األسماء الحيوانية وأشكالها ، والثانية على األشكال النباتيـة ،           

 وخــتم آتابــه بمجموعــة أقــالم قديمــة  والثالثــة علــى األشــكال المعدنيــة ، 
  .، وأخرى للكلدانيين وغيرهم استعملت قبل الطوفان 
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  :  مــنـهــجـــه   - 5
صيرًا أن مؤلَِّفه ابَن وحشية آان ب     ) شوق المستهام   ( يرى القارئ لكتاب    

موضوعيًا إلـى   , دقيقًا في منهجه الذي التزمه      , بمادته العلمية التي جمعها   
جــه  ويمكن تلخيـص أهّم معــالم منه     , حٍد آبير فيما عرضه وناقشه وعالجه       

  : في المالحظـات التاليـة 
  توزيعه لمادة الكتاب العلمية علـى األبـواب والفصـول آـان موفقـًا               -أ    

 على ثمانية أبواب وخاتمـة  - آما تقّدم  –فقد وزع المادة    , ودقيقًا ومستوعبًا   
مراعيـًا فـي    , أفـرد آـًال منهـا بفصـل         , ينتظم آـلٌّ منهـا عـددًا مـن األقـالم            , 

سلسَل التاريخي ، وما يجمع بينها من خصائص وروابـط          جمعها وتنظيمها الت  
والثاني لألقالم السبعة المشهورة ، , حيث عقد الباب األول لثالثة أقالم , 



والثالث ألقالم الحكماء السـبعة المشـهورين ، والرابـع لألقـالم التـي              
دس تلت السـبعة المتقدمـة ، والخـامس ألقـالم الكواآـب السـبعة ، والسـا               

ألقالم البروج االثني عشـر ، والسـابع ألقـالم الملـوك المتقـدمين ، والثـامن                
لألسـماء الحيوانيـة وأشـكالها ، ثـم         : تلتها ثالث مراتـب     ,  لصور اآلثار العلوية  
ثم األشكال المعدنية ، ثم الخاتمة التي ضّمت مجموعـة          , األشكال النباتية   

مـادة الكتـاب يـدّل علـى مـنهج          وال ريب أن مثل هذا التوزيـع ل       . أقالم قديمة   
أقـالم األبجـديات ،   : محكم ، وعقل راجـح ، وخبـرة مديـدة بـاألقالم بنوعيهـا           
  .وأقالم التعمية التي رمزوا أو لغزوا بها آثيرًا من آثارهم 

فقد اشتملت عناوين   ,   وضعه عناوين لألبواب تدّل على ما حوته          -ب  
ثـم جـاءت مفصـلًة      , جموعـًة   بعض األبواب على أسماء األقالم أو أصـحابها م        

األول والثالث والخامس والسـادس     : آما في األبواب    , موزعًة على الفصول    
 على عناوين تشير باإلجمـال إلـى مـا فيهـا         توأما باقي األبواب فقد اقتصر    , 

  .الثاني والرابع والسابع والثامن : مثل األبواب , من األقالم 
وإيرادهـا  ,  فـي توزيـع المـادة          دّقـتـه فـي التزامـه منهجـًا محـدداً          -ج  

والتعليق عليها تصحيحًا أو تضعيفًا أو تنبـيهًا       , مفصلًة أو مشروحًة أو مجملًة      
أو توثيقًا وتفصيًال باإلحالة على مصادر مهّمة مقرونـة         , على قيمتها العلمية    

وآان إلـى ذلـك يـذّآر القـارئ بمنهجـه فـي مواضـيع مـن                 , بأسماء مؤّلفيها   
. فاتحة الباب الرابع آما في, الكتاب 

ــاء       -د   ــن حكم ــالم م ــحاب األق ــن أص ــديث ع ــي الح ــاؤه ف    استقص
ومـا اصـطلحوا عليـه    , وفالسفة وملوك وغيرهم ، وذلك بإيراد أهـم صـفاتهم       

وما لغزوا بها من آتب الحكمـة أو العقائـد أو العلـوم             , في آتبهم من األقالم     
ار النجــوم والكواآــب المختلفــة آالكيميــاء والســيمياء والطــب والفلــك وأســر 

ومـا  , والّطّلسمات والسحر والرَّْصـد والشـعبذة والـّدّك والقلفطريـات وغيرهـا            
ن برابي ، والنواويس الكاهنية ، والـدفائ      وال،  الكنوز  : صنعوه أو وضعوه بها من    

، والنيرنجـات  ، والتراآيـب الغريبـة   ، والـدخنات العجيبـة    ،  والمطالب والخبايـا    
، والترياقات الملوآية   ،  ر روحانيتها وجلبها ودعواتها     وخواتيم الكواآب وتسخي  

.وغيرها ، واألخالط , واألدوية العجيبة 
   حرصه على االستيفاء في حديثه عن األقالم ، وذلـك بعزوهـا               -هـ    

وبيـان  , مـزت بهـا     تبـت أو رُ   وتحديد العلوم التي آُ   , إلى أصحابها أو مصادرها     
حكمــاء والفالســفة واألجنــاس واألمــم وتــداولها بــين ال, خواّصــها وشــهرتها 

 ومـا ُآتـب بهـا عليـه مـن بـرابٍ           , لـوم   ملـة مـا ُآتـب بهـا مـن الع          وُج, والبالد  
] وهرمات استعمله ابن وحشية في آتابه    جمع    ]
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 ونواويس وأحجار وهياآـل     
ومـنهج ترتيبهـا علـى الحـروف أو علـى غيرهـا مـن رمـوز وإشـارات                 , قديمة  

ك ، وما آان منها مستعمًال قبـل الطوفـان ،    والقاعدة في ذل  , قليلة أو آثيرة    
وآـان إلـى ذلـك يـنّص علـى مـا فـي األقـالم مـن آراء                   . أو مهمًال أو منسـّيًا     

ومـا  , وعـدِد حروفهـا   , للمتقدمين ، وآيفيـِة قراءتهـا ، وقواعـِدهم فـي ذلـك           
معّلقًا عليها ببيان رأيه فيها وتصـحيح مـا         , وترتيـبها  , ليس في العربي منها     

  . ن أخطاء ، وغير ذلك شابها م
فــالقلم الُمَشــجَّر للحكــيم ديســقوريدوس آتــب بــه آتــاب األعشــاب  

وقد تداولته الحكماء من بعـده      , والنبات وخوّاها ومنافعها ومضارها وأسرارها      
والقلم الداودي آان آثير االستعمال ببالد الهند ، استعمله          . )39(في الكتب 



 
)39( وقلـم   . ، وهـو مشـهور  الحكماء فـي الطـب والحكمـة والسياسـة          

ديموقراطيس آان مقبوًال عند حكماء اليونان ، ُيلغزون ويرمزون بـه آتـبهم  ،               
وقلم حكماء   . )40(ويزعمون أن روحانية ُعطارد أهدته له في السرب المظلم        

األقبـاط أآثـر مـا رمـزوا بـه آتـب الـدفائن والمطالـب والكنـوز والخبايـا وآتـب            
والقلـم الفرقـاني اخترعـه سـبعة مـن حكمـاء             . )41(الصنعة الشريفة اإللهية  

الروم ، وآتبوا به آتبًا آثيـرة فـي علـم السـيمياء والكيميـاء والطـب ، وآـان                    
 . )41(رئيسهم ديوجانس األآبر ملك الروم ، وقـد اشـتهر فـي زمانـه ونسـي               

وقلم زوسيم العبري اصطلح عليه حكماء العبرانيين من القدماء ، ورمزوا بـه             
وقلـم قلفطريـوس     . )42(ريفة ، وآانت موجودة في القدس     آتب الحكمة الش  

تداولته الحكماء والفالسفة في آتبها وعلومها دون غيره من األقـالم بكثـرة             
وقلم قسطوجيس اليوناني آتب به ثالثمـئة وستين آتابًا فـي     . )43(خواصها

علــم الصــنعة اإللهيــة وعلــم الطِّّلســم والنيــرنج والســحر ودعــوات الكواآــب 
والقلم الُمَشـجَّر الطبيعـي ألفالطـون جّربـه          . )44(م وتسخير الروحانية  والنجو

وقلم برج العقرب آـان مـن        . )45(فوجد لكّل حرف خواّص ومنافع ألمور شتى      
وقـد رمـزوا بـه آتـب األرصـاد          , جملة األقالم المكتومة في ذخائر الكلدانيين       

ُء بابـل والفـرس ،      وقلم برج الجدي وُزَحل مّما اختّص به حكمـا         . )46(واألسرار
أخفوه ثـم ظهـر بعـد انقراضـهم فـي آتـب أسـرارهم وخبايـا آنـوزهم التـي                     

وقلـم بـرج     . )47(نهبتها اليوناُن ، ثم استعمله حكماُء مصـر فـي علـم الفلـك             
الدلو آان من جملة األقـالم المنسـوبة للكلـدانيين والصـابئيين ، وبـه رّتبــوا                 

وقلــم هــرمس  . )48(اصــةآتــب صــلواتهم ودعــواتهم وأســرار نواميســهم الخ
األآبر مكتوٌب على البرابي والهرمات والنواويس واألحجار والهياآـل القديمـة     

ولـيس آغيـره مرتبـًا علـى الحـروف بـل هـو رمـوز                , من زمن الفراعنـة اُألَول      
 )49(وإشارات مستخرجة بحسب اصطالحه ، ال ُتَعّد وال تحصى ، ولها قاعـدة            

آتب به نحو مئـتي آتاب في الفلـك        وقلم الملك آيماس الهرمسي الذي      . 
   . )50(واألسرار الطبيعية وخواّص النباتات والعقاقير

   عنايته بالكشف عّما في األقالم مـن روابـط النسـب والُقربـى ،        -و    
فـالقلم الكـوفي تنـّوع      . وما آان منها أصًال أو فرعًا ، أو مسـتنبطًا مـن غيـره               

والقلـم الهنـدي    . )51(السـوري إلى تسـعة أقـالم ، األصـل فيهـا الُمَسـّمى ب            
والقلم الكـوفي مسـتنبط مـن السـرياني ، والعبرانـي             . )52(على ثالثة أنواع  

ــالم األصــلية      ــا مــن األق ــاني ، وغيره ــداني ، والالتينــي مــن اليون مــن الكل
   . )53(والفرعية ، فإنها في الغالب على هذا النمط

ر عـدَّة ، أوضـحها        دّقتـه العلمية وأمانتـه ، وقد تبّدى ذلك في صو          -ز    
توثيقه الماّدة العلمية باإلحالة على مصادرها التي استوفت الحديث عنها ،           
وتعليله لهذا ، وقد سلفت اإلشارة إلى ما أحال عليه من مصـادر تقّدمتــه ،                

شـوق  ( فـي آتابـه     ال  ـفقـد أحـ   . أو آتٍب صّنفها أو ترجمها عن غير العربيـة          
  : على) المستهام 

لجابر بن حّيان الصـوفي ، وذلـك        ) موز ومفاتيح الكنوز    حّل الر (  آتاب   -
لالطالع على حقائق فّن األقالم ، فإنه استوفى ما يلزم هذه الصـناعة مـن               

 . )54(اللوازم تفصيًال وإجماًال
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شـمس الشـموس وقمـر األقمـار فـي          (  آتابه المترَجم من النبطية      -

وذلـك لالطـالع علـى      ) ا واألسـرار    ـآشف رموز الهرامسة ومالهم من الخفاي     
أســرار الهرامســة ، ألنــه جمــع فيــه مــا البــّد منــه لَمــْن أراد الوقــوف علــى   

   .)55(أسرارهم
 آتاب دوشان الكاهن في خواّص النبات واألحجـار المعدنيـة ، وذلـك              -

ولم يكتِف ابن وحشية بـذلك ، بـل         . عند حديثه عن صور األشكال المعدنية       
 وأنه جعله خاّصًا مكتوبًا بهـذا القلـم         نّص على أن دوشان ذآرها في آتابه ،       

، ويطلب من القارئ أن يعلم ذلـك ويكتمـه ، ويعلـل ذلـك بأنـه مـن األسـرار                     
ــا الهرامســُة      ــة التــي اصــطلح عليه ــة فــي صــور األشــكال المعدني المخزون

  ) .56(اإلشراقية والمشائية
 مجموعة آتب ذآرها لدى حديثه عن أسالفه الكلدانيين الذين رفـع            -

الـذين رأى أنهـم     ) األآـراد اُألَول    ( َمْن سّماهم    ، وحّط من شأن      من شأنهم 
تشّبهوا بهم فيما برعوا فيه ، وقصره براعتهم على صناعة الفالحـة والنبـات              

:  إلـيهم أسـفار      اد ، وأنه وصل   ـ، ونفى عنهم ما اّدعوه أنهم من أوالد بينوش        
عائهم معرفة  ونفى عنهم آذلك صّحة ادّ    . غريث ، وقوثاي    الفالحة آلدم ، وض   

ثم عـاد   . آلٍّ من األسفار السبعة ، ومصحف ذواناي ، والسحر ، والطالسم            
إلى انتقاصهم ثانيًة في آالمه على أحد األقـالم القديمـة ، يشـتمل علـى                
حروف زائدة على القواعد الحرفية ، فقد ذآـر اّدعـاءهم وزعمهـم أنـه القلـم       

ــع علوم    ــه بينوشــاد وماســي الســوراتي جمي ــذي آتــب ب همــا وفنونهمــا ال
   .)57(وآتبهما بهذا القلم

ًا ، صّرح باسمي اثنـين منهـا ، وذلـك          ـين آتاب ـب بلغت ثالث  ـ جملة آت  -
في تعقيبه على قلم آخر فيه حروٌف زائدة على القواعد الحرفية ، رآها في              
بغداد في ناووس من هذا الخّط ، وأنه آان عنده بالشام آتابان منها ، همـا                

علــل الميــاه وآيفيــة ( ، وآتــاب فــي )  الكــرم والنخــل أفــالح( آتــاب فــي : 
ونّص على أنه ترجمها من     ) استخراجها واستنباطها من األراضي المجهولة      

   .)58(لسان األآراد لينتفع بهما الناس
  

  :ة  ـمــيـــه الـعـلــمــتـيــ قـ- 6
ينطــوي الكتــاب علــى قيمــة علميــة آبيــرة تشــمل ِعــدََّة مجــاالت أو   

  :ة  ، يمكن إيجازها فيمـا يأتـي ميادين علمي
  الكشف عـن أقـالم األبجـديات القديمـة واللغـات البائـدة ، وأقـرب                  -أ  

في آشف بعض   ) شوق المستهام   ( ابن وحشية   آتاب  مثال على ذلك أثُر     
عـالم المصـريات    علـى يـد     بعد أآثـر مـن ألـف عـام          رموز اللغة الهيروغليفية    
م الذي قـام بفـّك رمـوز حجـر          1822سنة  شامبليون  الفرنسي جان فرانسوا    

آـم    ) 65( رشيد الذي عثر عليه في مدينة رشيد شـمال مصـر علـى بعـد                
وال . شرق اإلسكندرية ، وتضمن نصوصـًا بالهيروغليفيـة واليونانيـة القديمـة             

لهـذا الكتـاب   جوزيـف هّمـر    أفاد من طبعة المستشـرق النمسـاوي        ريب أنه   
، عامـًا   ) 16( آتشـافه بنحـو   ، أي قبـل ا  م  1806التي صدرت في لندن عام      

وقد مضت اإلشارة إلى بعض ميزات هذه الطبعة ، وأهمية الدراسة التي 
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صّدرها ناشرها بها ، وبّين فيها قيمة الكتاب العلمية ، ووجـوه اإلفـادة              

  .  منه في الكشف عن اللغات القديمة وغيرها 
ــي لغــ   -ب  ــة الت ــالم التعمي ــن أق ــا   الكشــف ع ــا الحكم ــز به ُء ز أو رم

 بهــا علــوَمهم وفنــونهم وآثــارهم فــي الحكمــة والطــب والفالســفة وغيــرهم
والكيمياء والفلك والعقائد والعلوم الخفية آالتعمية واستخراجها  والسـيمياء          

  . والحيل والّطّلسمات والسحر والصنعة وغيرها 
  الكشف عـن جوانـب مهمـة مـن تـاريخ تلـك الحضـارات البائـدة ،                   -ج  

 تاريخ العلوم القديمة لـدى حضـارات العـالم القـديم            وعن جوانب منسّية من   
  .فضًال على تاريخ العلوم العربية واإلسالمية 

 وحشـية آـان مختّصـًا        قيمة الكتاب أن مؤّلَفـه ابـنَ       ومما يزيد من    -د  
باألقالم ، وممارسًا للكتابة بها ، ومطالعـًا لهـا فـي أماآنهـا المكتومـة وغيـر                  

الفالحـة  ( إلـى مـا أورده فـي مقّدمـة آتابـه      وقد مضت اإلشـارُة . المكتومة  
من آبير معاناته في محاولته إقناَع َمْن وجد عنده من قومه النـبط             ) النبطية  

َبهم المكتومــة والمضــنون بهـا ، وصــوًال إلــى تمكينـه مــن االطــالع عليهــا   تُـ ُآ
  . خدمًة لقومه ومآثرهم ، وبيانًا لفضلهم على غيرهم ، وتخليدًا لهم 

( آتابـه   لى ذلك هنا ما ذآره في فاتحة الباب الثامن مـن            ومّما يدّل ع  
اطالعه على أقـالم الهرامسـة فـي آتـب القـدماء ، وأن              ) شوق المستهام   

لكّل منهم قلمًا ، اصطلح عليه منعًا لغير أبناء الحكمة من معرفـة مـا فيهـا ،                  
 وأنه قّل في زمانه َمْن يعرفها العتمادها هيئـَة الرسـم والمثـال ، وأنهـا مـن                 

الكثرة بمكان ، آأقالم الهند والصين التي تختلف فـي ترتيبهـا واصـطالحاتها              
   . )59(عّما هو عليه األمر لدينا

ومن ذلك ما أورده في ختم الباب السادس من أن أقالم البروج التـي              
ــبهم      ــا وجــدناه فــي آت ذآرهــا هــي َوْفــق مــا اصــطلح عليــه القــدماء ، مّم

ليقتبس منه آلُّ طالب لبيب ما يخّصه       وذخائرهم ، ووضعناه في هذا الكتاب       
   .)60(من األسرار والنكت

ومن ذلك أيضًا ما ذآره عن أحد األقالم القديمة أن فراعنة مصر آانـت              
تزعم أنه اسُتعمل قبل الطوفان ، وأنهم آانوا يتبّرآون به ، ويكتبون به آتـَب               

اويس دعواتهم المقررة أمام هياآـل أصـنامهم ، وأنـه رأى بـأرض الصـعيد نـو                
وبرابي وأحجارًا مرقومة بهذا القلـم ، وأنـه يحتمـل أن يكـون هـذا رأي النـبط                   

   .)61(والكلدانيين
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  الحـواشـي        
  

أســماء بعــض أجــداده العربيــة ثمــة خــالف بــين المراجــع فــي   ) 1(
 504 و   433انظر بيان ذلك في الفهرسـت ص        . والنبطية ترتيبًا وآتابًة    

 ، ومعجـم    239/ 7 ، وتـاريخ التـراث العربـي         5و1/3، والفالحة النبطية    
  . وغيرها 1/281المطبوعات العربية والمعربة 

نسبة إلى النبط ، وهم قـوم مـن العجـم سـكنوا العـراق ، ثـم                   ) 2(
استعملت الكلمة في أخالط الناس وعواّمهم ، ومنه آلمة نبطيـة أي            

 .عامي : عامية ، وشعر نبطي أي : 
قوام الذين آانت لهم دولـة      نسبة إلى الكلدانيين ، وهم من األ       ) 3(

 .في بابل بالعراق قبل الميالد ، وبعضها امتد إلى شمال سورية 
 ، هديـــة 505 – 504 و 433الفهرســـت ص :  ترجمتـــهمصـــادر  ) 4(

 ، تاريخ األدب العربي لبروآلمان      4/59 ، إيضاح المكنون     1/55العارفين  
ــاني  ــراث العربــي لســزآين  731-728 ص 4-3القســم الث ــاريخ الت  ، ت

 301-1/300 ، دائرة المعارف اإلسالمية ، الترجمة العربية         7/107-110
ــية     ــوم األساسـ ــي العلـ ــالمية فـ ــة واإلسـ ــارة العربيـ ــالم الحضـ ، أعـ

 ، 135-4/132 ، دائــــرة المعـــارف للبســــتاني  97-1/87والتطبيقيـــة  
، معجم   ) 1558   (212/ 1 ، معجم المؤلفين     171 – 170 / 1األعالم  

تاريخه عند العـرب    :  ، علم الفلك     1/281معربة  المطبوعات العربية وال  
 ، مقدمة تحقيق الفالحة النبطية      210 -196في القرون الوسطى ص     

 .   وغيرها 9 – 3 و 8 – 7م / 1
 .505 - 504 و 433الفهرست ص   ) 5(
تفصيل ذلك موثقًا مع بيان اختالف علماء المشرقيات في ذلـك            ) 6(

  .  1/300الترجمة العربية )  اإلسالمية الموسوعة(في 
  .505  – 504 و 433مثل ابن النديم في الفهرست ص   ) 7(
تـاريخ التـراث العربـي       ، و  1/8) الفالحـة النبطيـة     ( مقدمة  مثل   ) 8(

 ص  )شـوق المسـتهام فـي معرفـة رمـوز األقـالم             ( وخاتمة   ،   7/108
 ) .دار الفكر . ط  ( 205

 .7/240) تاريخ التراث العربي ( فؤاد سزآين في . مثل د   ) 9(
( ية آــالم صــريح ومطــّول ورد فــي مقدمــة آتابــه  البــن وحشــ ) 10(

 جلُّه في حواره مع َمْن وجـد عنـده آتـب     8 – 5 / 1) الفالحة النبطية   
( السريانية القديمـة    أسالفه األقدمين من بقايا الكسدانيين ، آتبت ب       

مـا انـدرس مـن      ة بـأن غرضـه مـن ترجمـة          غير مرّ ح فيها   صّر) اآلرامية  
، فيها من علوم    ا   بين الناس لينتفعوا بم    ة ، ونشرها  ثارهم إلى العربي  آ

وتقـدمهم  علـى غيـرهم ،    إنما هو إلظهار محاسنهم ، وبيـان فضـلهم    
لمـا فـي ذلـك مـن        في تلك العلوم ، وتعظيمهم في نفوس اآلخرين ،          

هم ، والتنبيه على فضلهم ، إذ آانت هـذه العلـوم غيـر جاريـة                الفخر ب 
، فهو على  والكتمان مجرى الدين والشريعة ، وال داخلة في الوصية
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وأمـا سـوء    . مذهبهم فـي آتمـان الـدين واسـتعمال الشـريعة             ) 11(

، الجهـل  مـن  فـرط  فـي زمانـه علـى    عقيدته فهو يرى أن آافة الناس     
وأن الشرائع واألديان الظاهرة فيهم أدخلت عليهم من العياء والغفلـة           

 ؟!ال حتى صاروا آالبهائم أو شرًا منها في بعض األحو
ــي   ) 12( ــاره ف ــر آث ــة 505 – 504 و 433الفهرســت ص  : انظ  ، هدي

 ، تاريخ األدب العربي لبروآلمان      4/59 ، إيضاح المكنون     1/55العارفين  
ــاني  ــراث العربــي لســزآين  731-728 ص 4-3القســم الث ــاريخ الت  ، ت

) لنـدن  . ط  ( 965 – 963 / 3 ، دائرة المعارف اإلسـالمية    7/107-110
م الحضـارة العربيـة واإلسـالمية        ، أعال  301-1/300، والترجمة العربية    

ــة    ــية والتطبيقيـ ــوم األساسـ ــي العلـ ــارف  97-1/87فـ ــرة المعـ  ، دائـ
 ، معجــم المــؤلفين 171 – 170 / 1 ، األعــالم 135-4/132للبســتاني 

 ، علم   1/281، معجم المطبوعات العربية والمعربة       ) 1558   (212/ 1
 ، 210 -196تاريخــه عنــد العــرب فــي القــرون الوســطى ص  : الفلــك 

ــة    ــة النبطيـ ــق الفالحـ ــة تحقيـ ــة 9 – 3 و 8 – 7م / 1مقدمـ  ، دراسـ
 ، مجلة مجمع    37 – 36ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب ص        

ــة بدمشــق    ــة العربي  ، ص 1 ، ج 5م :  ، و 365 ، ص 2 ، ج 3م : اللغ
 ، و   196 و   193 ص   9 ، ج    11م  :  ، و    448و  104 ص   10 ج   7م  :  ، و  55
 ، ص   10 ، ج  21م  :  ، و    63 ، ص    1 ، ج    17م  :  ، و    684 ، ص    10ج  : 

م :  ، و    567 ، ص    4 ، ج  34م  :  ، و    372 ، ص    3 ، ج    27م  :  ، و    464
تـــاريخ العـــرب والشـــعوب  . 1 ، ص 1 ، ج 38م :  ، و 535 ، 4 ، ج 35

 ، فهرس مخطوطات الظاهرية في العلوم والفنون        259 / 1اإلسالمية  
موســوعة العلـوم اإلسـالمية       ،   423 – 421المختلفـة عند العرب ص     
ـــلمين   ــاء المسـ ــى  182 / 1والعلمـ ــبح األعشـ  476 – 475 / 1 ، صـ

 .وغيرها 
 
 ، 8/ 1) الفالحـة النبطيـة   ( انظر آالم ابن وحشية في مقدمة        ) 13(

وسـيرد  ) . 1( حاشـية    7/108تـاريخ التـراث العربـي       ونحوه ما ورد في     
 ) . 13(النص قريبًا في الحاشية 

(( ، ولفظه ثمَّـة     ) 1( حاشية   240/ 7لعربي  انظر تاريخ التراث ا     ) 14(
وقد آنت وعدتك يـا بنـي أبـا طالـب أنـي أملـي عليـك آتابـًا أسـمِّيه                     

 أنا أفعل ذلك بعد فراغي من إمـالء هـذا الكتـاب         [ آذا   ]بسرائر عطارد 
الذي هو أسرار الفلك ِلذواناي ، فاحتفظ بكتاب أسرار عطارد وعجائبه           

 . . . )) .به حتفظ يأآثر من احتفاظك بكّل ما 
تـاريخ   ، وبنحوه ما جـاء فـي         8 / 1) الفالحة النبطية   ( مقدمة    ) 15(

أول آتــاب نقلتــه إلــى  ((  فــي األول ، ولفظــه108 /7التــراث العربــي 
واألحكام على الحوادث   العربية آتاب ذواناي البابلي في أسرار الفلك        

 ، ولـم    وهـو آتـاب عظـيم المحـّل والقـدر نفـيس            من حرآات النجوم ،   
، ألننـي   [آـذا فـي األصـل   ]، بل نقلت منـه صـدرا ً  ي نقله آّله  ِو ل يست

عن استتمام نقلـه      يابنيّ - واهللا   -فعجزت  وجدته في نحو ألفي ورقة      
األدوار ، وهو ونقلت معه آتابهم في لطوله فقط ، ال لغير ذلك ، 
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 ونقلت هذا الكتاب مع غيره بعد ِعدَّة آتـب ، أعنـي بهـذا               األدوار الكبير ،    

)) .ونقلته آّله على تمامه وآماله اب ، آتاب الفالحة الكت
 فهرس مخطوطـات دار الكتـب الظاهريـة فـي العلـوم والفنـون                ) 16(

  .323 – 321المختلفة عند العرب ص 
 .  205ص ) دار الفكر . ط ( شوق المستهام :  آتابه   ) 17(

 ) 18( .505 – 504لفهرست ص ا  
) .دار الفكر . ط  ( 188 شوق المستهام ص   ) 19(

 ) 20( .731 ص 4-3األدب العربي ، القسم الثاني تاريخ   
 ) 21( .1/55 هدية العارفين  

(  ، ومقدمـة تحقيـق       93 /1 الحضارة العربية اإلسالمية     أعالم    ) 22(
  .7م  / 1) الفالحة النبطية 

) .دار الفكر . ط  ( 178 شوق المستهام ص   )23 ( 
 .731 ص 4-3 تاريخ األدب العربي ، القسم الثاني   ) 24(
 .110 / 7 تاريخ التراث العربي   ) 25(
 ) .دار الفكر . ط  ( 205 شوق المستهام ص   ) 26(
 .55 /1 ، وهدية العارفين 628 /1الفهرست   ) 27(
نـي العبـاس ، دامـت       هو الخليفة السابع عشـر مـن خلفـاء ب          و  ) 28(

 )م 907/هـ 295 –م 901/ هـ 289( خالفته ست سنوات 
  . 729 ص   4-3، القسم الثـاني      تاريخ األدب العربي لبروآلمان       ) 29(
،  8  – 7م  / 1فصَّــلة فــي مقدمــة تحقيــق الكتــاب   توثيقهــا م ) 30(

 ، وتـاريخ األدب العربـي       91-1/89أعالم الحضـارة العربيـة اإلسـالمية        و
الفالحـة  (  وانظر حـول      .730-729 ص   4-3لبروآلمان ، القسم الثاني     

ابـن وحشـية وآتابـه فـي الفالحـة وهـو مـن أقـدم                ( مقـال   ) النبطية  
 ،  200 عيم منتصر ، مجلـة العربـي ،       عبد الحل . د  ) الكتب في العربية    

األمير ) آتب الفالحة العربية وألفاظها الموّلدة      (  ، ومقال    19 – 18ص  
  .540 – 529 ، ص 4 ، ج 35م مجلة المجمع ، مصطفى الشهابي ، 

 .730 ، ص 4-3 تاريخ األدب العربي ، القسم الثاني   ) 31(
قــرون الوســطى ص تاريخــه عنــد العــرب فــي ال:  علــم الفلــك  ) 32(

196- 199.  
 .731 ، ص 4-3 تاريخ األدب العربي ، القسم الثاني   ) 33(
    .731 ، ص4-3 تاريخ األدب العربي ، القسم الثاني  ) 34(

      
ورد الكتاب في مقال للمهنـدس الزراعـي وصـفي زآريـا حـول            ) 35(

ــاب  ــة  ) األشــجار واألنجــم المثمــرة  ( آت لمصــطفى الشــهابي ، مجل
  .55 ، ص 1جزء  ، ال5مجمع اللغة العربية بدمشق ، المجلد 

تحقيق هذا الكتاب ودراسـته دراسـة علميـة مفّصـلة سـتكون              ) 36(
علـم التعميـة واسـتخراج الُمَعّمـى     ( موضوع الجزء الثالـث مـن آتابنـا       

يحيـى ميـر    . محمـد مرايـاتي و د       . د  : تحقيـق ودراسـة     ) عند العرب   
محمد حسان الطيان ، وقـد صـدر ضـمن مطبوعـات مجمـع              . علم و د    

م ، والثاني سـنة     1987مشق ، الجزء األول في سنة       اللغة العربية بد  
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 تفّضـل أســتاذنا الــدآتور شـاآر الفحــام رئــيس المجمــع    1997
. بالتقــديم للجــزأين المتقــدمين ، والجــزء الثالــث قيــد اإلنجــاز   

وتقوم مدينة الملك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة ومرآـز الملـك               
ة فيصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية بالريـاض فـي المملكـ            

ــة للجــزأين األول     ــة الســعودية بإصــدار ترجمــة باإلنكليزي العربي
والثــاني ، وإصــدارها فــي سلســلة علميــة تتكــون مــن تســعة 
أجزاء ، يستقّل آٌل منهـا بترجمـة تحقيـق إحـدى المخطوطـات          

رســالة ( صــدر منهــا ثالثــة أجــزاء ، األول بعـــنوان  . ودراســتها 
ق الكنـدي   ليعقوب بـن إسـحا    ) الكندي في استخراج المعّمى     

الة الُمَؤلَّـف للملـك األشـرف فـي حـّل           ـرسـ ( ، والثاني   م  2003
مفتاح الكنوز في   ( ، والثالث   م  2003لعلي بن َعْدالن    ) التراجم  

، والثالثـة بتحقيـق     م  2004لعلي بـن الـدَُّرْيِهم      ) إيضاح المرموز   
يحيى ميـر علـم و د       . محمد مراياتي و د     . د  : ودراسة آّل من    

طيــان ، وترجمــة األســتاذ ســعيد األســعد ، محمــد حســان ال. 
ــّل مــن   ــة آ ــويِّل ، و د   . د : ومراجع ــراهيم السُّ ــن إب . محمــد ب

. إبراهيم بـن عبـدالرحمن القاضـي ، و األسـتاذ مـروان البـواب                
  .وأّما باقي األجزاء التسعة فستصدر تباعًا إن شاء اهللا 

/  هـــ 1423أولــى . صــدر الكتــاب عــن دار الفكــر بدمشــق ، ط   ) 37(
 .  م 2003

توثيــق ( موفــق عبــد القــادر فــي آتابــه  . نــّص علــى ذلــك د    ) 38(
ــد المحــدثين   ــه المحقــق  10ص ) النصــوص وضــبطها عن ــه عن  ، ونقل

 126ص  ) منهج تحقيق المخطوطـات     ( األستاذ إياد الطباع في آتابه      
 .، وإن آان المستشرق جوزيف هّمر لم يذآر ذلك 

) .دار الفكر . ط  ( 132شوق المستهام ص     )39 ( 
) .دار الفكر . ط  ( 150 ص وق المستهام ش  ) 40(

 ) 41( .151 المرجع السابق ص  
 .152 المرجع السابق ص   ) 42(
 .153 المرجع السابق ص   ) 43(

 ) 44( .  148 المرجع السابق ص  
 .146 المرجع السابق ص   ) 45(
 .155 المرجع السابق ص   ) 46(
 .162 المرجع السابق ص   ) 47(
 .163 المرجع السابق ص   ) 48(
 .164 المرجع السابق ص   ) 49(
 . 172لسابق ص  المرجع ا  ) 50(
 . 167 المرجع السابق ص   ) 51(
 .133 المرجع السابق ص   ) 52(

 ) 53( .134 المرجع السابق ص  
 .172 المرجع السابق ص   ) 54(

 ) 55( .172 المرجع السابق ص 
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 ) 56( .178 المرجع السابق ص  
 .188 المرجع السابق ص   ) 57(
 .204 المرجع السابق ص   ) 58(
 .205 – 204 المرجع السابق ص   ) 59(

 ) 60( .171 المرجع السابق ص  
 .165رجع السابق ص  الم  ) 61(

  ) 62( .193 المرجع السابق ص 
  
  
  
  

  
  

  ع ـراجـمـادر والـصـمـال        
  

  :  الـمـطـبـوعــة -آ   
أطـوار الثقافــة والفكـر فــي ظـالل العروبــة واإلسـالم ، علــي الجنــدي      -

ومحمــد صــالح ســمك ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، مكتبــة األنجلــو  
  .1959أولى . مصرية ، القاهرة ، ط 

ثالثـة  . ، خير الدين الزرآلي ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط             األعالم   -
  .خامسة .م ، ط1969

 والتطبيقيـة ،  أعالم الحضارة العربية اإلسالمية في العلوم األساسية         -
  . م 1995زهير حمدان ، وزارة الثقافة، دمشق 

إيضاح المكنون في الذيل على آشف الظنون ، إسماعيل باشـا ، دار              -
 . م 1982 الفكر ، دمشق

عبـد الحلـيم النجـار و       .تاريخ األدب العربي ، آارل بروآلمان ، ترجمة د         -
محمــود .رمضــان عبــد التــواب ، إشــراف د . الســيد يعقــوب بكــر و د .د

 . م 1993فهمي حجازي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
فؤاد سزآين ، جامعة الملك سـعود ، ترجمـة          .تاريخ التراث العربي ، د     -

 . زي ، مراجعة محمود فهمي حجازي عبد اهللا حجا
بـدر الـدين    .تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية ، آلود آاهن ، ترجمـة د          

. م 1972 بيروت ،القاسم ، دار الحقيقة 
- 

 
. م 1962دائرة المعارف ، أفرام البستاني ، بيروت   - 

دائرة المعارف اإلسالمية ، ترجمـة أحمـد الشـنتناوي وإبـراهيم زآـي        
. يــد يــونس ومحمــد ثابــت الفنــدي ، مراجعــة د  خورشــيد وعبــد الحم

. م 1933محمد مهدي عالم ، القاهرة 

- 

 
عبـد الـرحمن    . دراسة ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العـرب ، د            -

. م 1981أولى . بدوي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط 
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شوق المستهام في معرفـة رمـوز األقـالم ، ابـن وحشـية النبطـي ،                  -
، نسـخة مكتبـة المتحـف        م1806 جوزيـف هّمـر ، لنـدن         ر وترجمة نش

 . الوطني بدمشق ، دار اآلثار العربية 
صــبح األعشــى فــي صــناعة اإلنشــا ، القلقشــندي ، وزارة الثقافــة     -

واإلرشاد القومي ، المؤسسة المصرية العامة ، مصـورة عـن الطبعـة             
 .األميرية 

ــد العــرب ،   -      ــة واســتخراج المعمــى عن . الجــزء األول ، د    علــم التعمي
محمد مراياتي ، محمد حسان الطيان ، 

  . 1987           يحيى ميرعلم ، مجمع اللغة العربية بدمشق ، 

ــاني ،      -      ــزء الث ــرب ، الج ــد الع ــة واســتخراج المعمــى عن ــم التعمي    عل
  يحيى ميرعلم ، .محمد مراياتي ، د.د

  . 1997العربية بدمشق ، محمد حسان الطيان ، مجمع اللغة .             د 

تاريخه عند العرب في العصور الوسـطى ، آـارلو نّلينـو ،             : علم الفلك    -
 . م 1911روما . ط 

الفالحة النبطية ، ابن وحشية ، تحقيـق توفيـق فهـد ، الجـزء األول ،                 
.م 1993أولى ، دمشق . المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، ط 

- 
 

و . فة للطباعة والنشـر ، بـال تـاريخ    الفهرست ، ابن النديم ، دار المعر     -
 .المطبعة التجارية الكبرى ، القاهرة. ط 

العلـوم والفنـون المختلفـة      : فهرس مخطوطـات دار الكتـب الظاهريـة          -
عند العرب ، مصطفى سعيد الصباغ ، مجمع اللغـة العربيـة بدمشـق              

 . م 1980
. م 1982آشف الظنون ، حاجي خليفة ، دار الفكر ، دمشق ،   - 

 17 و   11 و   7 و   5 و 3: مجمع اللغة العربية بدمشق ، المجلدات       مجلة   -
  .38 و 35 و 34 و 27 و 21و 

. معجم المؤلفين ، عمر رضا آحالة ، مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ، ط                 -
   . م1993أولى 

معجم المطبوعات العربية والمعربة ، جمع يوسف سـرآيس ، مكتبـة             -
 .الثقافة الدينية ، مصورة بال تاريخ 

 تحقيق المخطوطات ومعه آتاب شوق المستهام في معرفة منهج -
  رموز األقالم البن وحشية النبطي ، إياد 

  . م 2003/ هـ 1423أولى . ط خالد الطباع ، دار الفكر بدمشق ،       
   موسوعة العلوم اإلسالمية والعلماء المسلمين ، مكتبة المعارف ، -

.بيروت 
رحمن بدوي ، دار العلم للماليين      عبد ال  . موسوعة المستشرقين ، د    -

  .1984أولى . ، بيروت ، ط 
. م 1982هدية العارفين ، إسماعيل باشا ، دمشق  -  
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:  الـمـخـطـوطـة  -ب  



   شوق المستهام في معرفة رموز األقالم ، ابن وحشية النبطي ، -
  نسخة المكتبة الوطنية في باريس  

   ) .131 / 1605(       رقم 
م في معرفـة رمـوز األقـالم ، ابـن وحشـية النبطـي ،                شوق المستها  -

  ) .68( نسخة المكتبة الوطنية في   النمسا  رقم 
 
  الـمـراجـع األجـنـبـيـة  -  جـ
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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 . 
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