
مجلة  الذي ُنِشر في(ي هذا األسبوع نقوم بنشر هذا البحث للشيخ رونيه غينون حول أسرار حرف النون 
 Études traditionnelles، آتاب في وفاته بعد نشره أعيد ثم ؛1938 أيلول–آب عدد 

).23الفصل  ،القدسي العلم رموز بعنوان
 بالعلم َقَسَم وهو ،"سطروني وما والقلم ن: "تعالى قوُله القلم سورة مستهل في جاء
 الظلمات معاناة بعد) والدة (النور إلى والخروج الرفعة شأنها من التي والكتابة والتعليم
 بالدواة بعضهم فسَّرها :ن تفسير في اختالف األعالم المفسِّرين وبين). موت (والتأخر
 شتى تفسيرات آخرون وفسَّرها بالحوت؛ آخر فريق وفسَّرها به؛ المقسم القلم لمالَءمة
 الدواة شكل إلى يرجع بالدواة وتفسيرها .اجتهادات ذلك في ولهم إليها، الرجوع يجدر
 الذي المداد في المغموس القلم رأس وسطها في والنقطة الكوب، هيئة على هي التي
 أن اآللوسي للعالمة المعاني روح تفسير وفي .الروحية الحياة أصل وهو العلم، مادة هو

 دواة هي بل المعروفة، الدواة عن عبارة ليست الدواة أن المفسِّرين المآ من الظاهر
 .المحفوظ اللوح قلم وهو به، المقسم القلم ذلك خلق يوم ُخِلَقْت

 ربِّك لحكم فاصبر): "ص (الرسول مخاطًبا تعالى قوله الكريمة السورة ختام وفي هذا
 وهو بالعراء لُنِبَذ ربُّه آهتدار أن لوال .مكظوم وهو نادى إذ الحوت آصاحب تكن وال

 ."الصالحين من فجعله ربُّه فاجتباه .مذموم

 النون ذا "وصفه وورد الحوت، صاحب بأنه هنا السالم عليه يونس النبي ُوِصف وقد
  األنبياء سورة في"

 87).   اآلية (

 متالحقة والنون والميم والالم الكاف أن الصدد هذا في نذآر أن الطريف ومن هذا
 الفكر مطية واللغة، الكالم أي ،"آلمن" أن وعندنا .العالم أبجديات غالبية في زمةومتال

 .المعرفة ورسول

  

 

النون حرف أسرار
  غينون رونيه

 وقيمته والعبرية، العربية األبجديتين آال في عشر الرابع الحرف هو النون حرف
 خاص بشكل مرموقة مكانة ذلك، إلى يشغل، العربية األبجدية في ولكنه ؛50 العددية
األول النصف Rيختتم ألنه RR هذه من RR التي األبجدية R يبلغR حروفها مجموع RR 28 حرًفا]A[ ، 
 يشير فهو الرمزية دالالته في أما .حرًفا 22 العبرية األبجدية حروف عدد أن حين على
 "نون" لكلمة األصلي المعنى عندئٍذ يقابل إذ الحوت؛ إلى خاصة اإلسالمي المنقول في
 النبي( يونس سيدنا ُدِعَي المعنى بهذا ."سمكة" أيًضا تعني والتي الحوت إلى تشير التي
 والسيما للسمكة، العامة بالرمزية ةطبيعي صلة ذات التسمية وهذه". النون ذا) "يونان

معينة بجوانب RR  منها]B[، ،وبخاصة RR سنرى آما RR يلي، فيما RR السمكة" رمزية RR المخلِّصة"، R 
المنقول في ]avatāra-Matsya ]Cأَفتارا ْتِسياَمالـ Rأآانت RR أو الهندوسي RR إيخثيسالـIchtus ]D[ 
 غير في الدلفين به يقوم بما يقوم الصدد، هذا في فالحوت، .األوائل المسيحيين عند

 انقالبيًّا باًبا آونه حيث من الجدي، برج البروج دائرة في يقابل مثله، وهو، مكان؛
 ذلك تبيِّن آما ،أَفتارا َمْتِسياالـ مع أقوى الشبه آان وربما ."المعراج" إلى يفضي

 يونان النبي قصة من قرَّبناها إذا سيما ال النون، حرف شكل من المأخوذة االعتباراُت
  .التوراتية

 على تجلَّى حين ،Vishnu فشنو أن نتذآر أن أوًال يلزمنا تماًما الموضوع نفهم ولكي
 َفـْيـَفـْسـَوتا َمنو إلى سيتحول الذي ،Satyavrata َسْتيافَرتا أَمَر ،(ِسياَمْت) السمكة شكل

Manu Vaivaswata، المستقبل؛ عالم ُرَشْيمات أو بذور فيه توَصد سوف الذي الُفْلك ببناء 
 الفاصلة المصيبة إبَّان في المياه لجَّة فوق الُفْلك يقود سوف عينها الصورة تلك وعلى
ينمتوالي عصرين Rبين RR عصور من RR َمـْنـَفـْنـَترا.Manvantara ]E[ َسْتيافَرتا دور RR يشبه هذا R 
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 التي العناصر جميع سواء، حدٍّ على نوح آُفْلك يحوي، ُفْلَكه إن إذ نوح؛ سيدنا دور
 الكتاب في تطبيُقه يختلف أن مهمًّا وليس .الطوفان بعد العالم بناء إعادة في ستفيد

 يحدِّد وآأنه يبدو مباشرة، األآثر داللته في التوراتي، الطوفان إن حيث من المقدس،
 آال في هنفس هو الحدث يكن لم لو فحتى ؛َمـْنـَفـْنـَتراالـ أدوار من جزئي دور بداية

حدثان فهما Rالحالين، RR تماًما، متقايسان RR فيهما تفنى RR سابقة حالٌة RR لتحلَّ للعالم RR حالٌة محلَّها RR جديدة 
فإذا .]1[ RR اآلن قارنَّا RR يونس قصة RR سبق بما RR ذآَّرنا أن RR نجد به RR الحوت، أن RR أن بدل R 

 يبقى فبالفعل :الواقع في نفسه الُفْلك هو يغدو الُفْلك، تقود التي السمكة بمهمة يقوم
 هي فترة الُفْلك في آالهما ونوح َسْتيافَرتا بقي آما الحوت بطن في محبوًسا يونس
 تقابل ،"إظالم" فترة أيًضا، الخارجي العالم ىإل بالنسبة تكن لم إن إليه، بالنسبة أيًضا

 وحسب، ثانوي الفارق أيًضا وهنا .الوجود آيفيات من آيفيتين أو حالتين بين الفاصل
 آوني تطبيق :مزدوج لتطبيق قابلة دائًما، شأنها هو آما الرمزية، الصور إن حيث
 بطن من يونس خروج أن أخرى، جهة من نعلم، ونحن .أصغري آوني وتطبيق أآبري
 يلزم وهذا جديدة؛ حالة إلى العبور أي النشور، أو للقيامة رمًزا دائًما اعُتِبَر الحوت
 – باألخص العبرية القبالة في – التي الجديدة "الوالدة" معنى من ثانية، ناحية من تقريُبه،
 روحي تجديد أي ،"جديدة والدة"آـ روحيًّا فهمها ينبغي والتي النون، بحرف ترتبط
  .الكوني للوجود أو الفردي ودللوج

 من مكوَّن الحرف فهذا :العربي ن حرف رسُم آبير بوضوح عليه يدل ما وهذا
 هو السفلي الدائرة نصف إن .الدائرة هذه مرآز هي نقطة تتوسَّطه لدائرة السفلي النصف
 الحياة رةبذ تمثِّل باطنها في الموجودة والنقطة المياه، فوق السابحة الُفْلك هيئة على أيًضا

 في أنها ذلك، إلى يبيِّن، المرآزي النقطة هذه وموقع به؛ المغلَّفة أو الُفْلك في المحتواة
 وأيًضا .الخارجية التحلُّالت آافة تطالها ال التي الثابتة "النواة" أو "الخلود ُرَشْيم" الواقع
 فله للكوب؛ تَصرةالمخ المكافئات من األسفل، نحو بتقعُّره هذا، الدائرة نصف اعتبار يمكن
 بعد تنُم لم التي البذرة تلك على تنطوي التي "الرَِّحم" معنى ما، نحٍو على مثله، إذن،
آما ستغدو، Rوالتي RR فيما سنرى RR ،النصف يلي RR أو األسفل RR "من "األرضي RR "العالم بيضة R".]F[ 
 نحو على أيًضا، الحوت يمثِّل الروحية، للصيرورة هذا "المنفعل" العنصر مظهر وتحت
 مرآزها، في "الخلود ُرَشْيم" تحمل الفردية هذه إن حيث من فردية، آلِّ لصورة ما،
 التي الوثيقة، الصالت الصدد، هذا في ،نوِرد أن ونستطيع .بالقلب رمزيًّا يتمثَّل الذي
 الكوب رمزية وبين القلب رمزية بين أخرى، مناسبات في عرضناها أن لنا سبق

هذا نموَّ إن ]2[."العالم بيضة" Rورمزية R الرَُّشْيمR يتضمن الروحي RR الكائن أن RR من يخرج R 
 في يونس، أن مثلما به، الخاص المجال يكوِّن الذي الكوني الوسط ومن الفردية، حالته

 نفهم أعاله، آتبنا ما تذآَّرنا ما وإذا .جديدة نشأة "ُيبَعث" الحوت، بطن من خروجه
 لتقعُّره يمثَّل الذي الُمساَررة آهف من خروجال نفسه هو الخروج هذا أن عناء دون
 بالضرورة تقتضي "الجديدة الوالدة"فـ .النون حرف بها ُيرَسم التي الدائرة بنصف نفسه
 هما (القيامة أو) والوالدة فالموت عاَلًما؛ أو فرًدا آانت سواء السابقة، الحالة عن موًتا

 المتقابلين الوجهين سوى ليسا قعالوا في ألنهما اآلخر، عن أحدهما ينفصل ال وجهان
 معانيها جملة من التي الميم مباشرة تلي األبجدية في والنون .عينه الحالة في للتغيُّر

 مختَزًال، نفسه، على تماًما منطوًيا الكائَن م شكُلها يمثِّل والتي الموت، معنى الرئيسية
 قد الذي الكمون، هذا نولك السجود؛ موقف شعائريًّا يقابله محض، آمون إلى ما، نوًعا
 في للكائن الجوهرية الممكنات جميع ترآيز بفضل يصير، ما سرعان وقتيًّا، فناًء يبدو
  .العليا الحاالت في انبساطاُته آافة منها تنطلق التي البذرَة التلف، يمسُّها ال فريدة نقطة

 أيًضا اله بل فقط، "ميمون" جانب لها ليس الحوت رمزية إن نقول أن المناسب ومن
 ُيبرَّر الرموز، معنى الزدواجية العامة االعتبارات عدا الذي، األمر ،"مشؤوم" جانب
 سائر عليهما تظهر اللذين والقيامة الموت صورَتْي مع بارتباطه خصوصيًة أآثر بصفة
 الحالة إلى بالنسبة أي آخر، أو جانب من إليها النظر حسب الحالة، تغيُّر حاالت
 والدة" ومكان للدفن مكان نفسه، اآلن في هو، الكهف إن .الالحقة الحالة أو السابقة
 بوسعنا أليس آذلك، .نفسه المزدوج الدور هذا الحوت يلعب يونس قصة وفي ؛"جديدة
َمْتِسياالـ إن Rالقول R نفسه أَفتاراR آذلك يبدو R فيR ضارٍّ مظهر]G[ RR المصيبة، بوقوع ُينِذر 
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 المظهر فإن أخرى جهة من .عينها المصيبة هذه من "المخلِّص" يصبح أن قبل
للحوت "المشؤوم" RR بوضوح ينتسب RR اللوياثان إلى RR ولكنه ؛]3[العبري RR خاصًة، متمثِّل RR في 

 Rāhn راهن الفلكية، النظر وجهة من يكافئن، اللواتي "الحوت بنات"بـ العربي، التراث
في Kētu وآيتو RR الهندوسي، المنقول RR فيما والسيما RR الكسوفب يتعلق]H[ R،R إنهن ويقال RR سوف 

 من وتغرب المغرب من الكواآب تشرق" يوم الدور، أيام آخر في "البحر يشربن"
 عن تماًما نخرج أن دون النقطة هذه على أآثر لحَّن أن نستطيع ال ."المشرق

 مباشرة صلة على هنا نقع أننا إلى االنتباه نلفت أن األقل، على يجب، لكننا موضوعنا؛
 جديًدا توآيًدا تضيف عظيمة داللة لذلك ألن يليه، الذي الحالة وتغيُّر الكوني الدور بنهاية
  .السابقة االعتبارات إلى

 القائمة العالقات جهة من هامة مالحظة يجيز الذي نون الحرف شكل إلى اآلن لنعد
 نا حرَف نون حرُف يقابل السنسكريتية األبجدية ففي :النقلية اللغات مختلف أبجديات بين

 دائرة نصف من يتألَّف أيًضا وجدناه األساسية، الهندسية عناصره إلى اختزلناه إذا الذي،
 وليس العلوي، الدائرة نصف منه يجعل بما األعلى، إلى متَّجه هنا التحدُّب لكن ونقطة؛
 موضوعة ولكن نفسها، الصورة إذن فهو .العربية النون حرف في آما السفلي، النصف

]I[المقلوب شكلها Rفي R؛R لنقل، أو RR أآثر، بدقة RR صورتان إنهما RR إحداهما تتمِّم RR األخرى 
 انطباًقا األخرى على إحداهما المرآزيتان النقطتان تنطبق جمعناهما إذا فبالفعل، .تامًّا إتمامًا
 الوقت في وهي، التام؛ للدور ممثِّلة ،?المرآز نقطة وفيها الدائرة على فنحصل طبيعيًّا،

رمز ه،نفس RR على الشمس RR الفلكي، الصعيد R الذهب ورمزR الكيمياء صعيد على RR 4[.القديمة[ 
 قوس إلى يرمز العلوي النصف نفإ الُفْلك إلى يرمز السفلي الدائرة نصف أن وآما
 أيًضا وهما ."المعكوس االتجاه" بتطبيق أي للكلمة، األدق بالمعنى ،"يناِظره" الذي قزح
 "السماوي" واآلخر ،"الدنيا المياه" في "األرضي" األول نصفها ،"العالم بيضة" نصفا
 انفصال قبل الدور، بدء في آاملة آانت التي الدائرية، والصورة ."العليا المياه" في

ال النصفين، RR َّأن بد RR وتترآَّب تعود RR في ثانية RR الدور نهاية RR إذن، يمكننا، ]5[.نفسه RR إن القول R 
 بدايته بين بالَوْصل وذلك الدور، اآتمال يمثل صددهما في نحن اللتين الصورتين اجتماع
 فإن ،"الشمسية" الرمزية محمل على بخاصة حملناه ما إذا أننا، والسيما ومنتهاه،
 .الغاربة الشمس تقابل العربية النون وصورة الشارقة الشمس تقابل السنسكريتية ناالـ صورة
 المرآز حيث أيًضا، 10 العدد رمز عادة يه التامة الدائرة صورة فإن أخرى جهة ومن
 = 50 × 2 تساوي اثنتين، نونين جمع من عليها محصوًال هنا، لكنها ؛9 والمحيط 1 هو

 الَوْصل إذ ؛"الوسيط العالم" في يتم أن يجب الَوْصل أن على يدل مما ،210 = 100
 موجود مقابل،بال وهو، ،"الَفْرق"و االنقسام مجال هو الذي السفلي العالم في متعذر
 اآلن" في سرمدية، آيفية في المبدأ، حيث من يتحقق حيث العلوي، العالم في دائًما
  .]L[."الدائم

 بمسألة الصلة فيها نثبت واحدة آلمة إال طالت التي المالحظات هذه إلى نضيف لن
]6[مؤخًرا إليها Rأشرنا RR: ما إن RR لتوِّنا قلناه RR استشفاف يجيز RR امتم أن RR ،آما الدور RR ،تناولناه 
 مبدأه يقابالن نقليين شكلين التقاء مع التاريخي، الصعيد على عالقة، على يكون أن يجب

 الهندوسي، المنقول :والعربية السنسكريتية هما مقدستان لغتان التوالي، على ولهما، ومنتهاه،
 خاَتم" بصفته اإلسالمي والمنقول القديم، المنقول إلى مباشرة األدنى الميراث يمثِّل بصفته
  .الحالي للدور الصحيح النقلي للعلم النهائي الشكَل وبالتالي، ،"النبوة

  

  

 إّال الهوامش  Edizioni Orientamento/Al Qibla  الهوامش الُمشار إليها بالحروف الّالتينية من إنشاء
 غينون المرّقمة فهي أصال ِلرونيه

  

]A[ وفًقاR  أبجد"لترتيب RR هوز."  

]B[أنظر R الفصل ،القدسي العلم رموز R 22  
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]C[R بالسنسكريتية  يعني َمْتِسيا RR"؛"سمكة RR زيالتالتن"أول  وهو" RR  العشرة Avatāra لإلله R 
 من العالَم فشنو اإلله يخلِّص هذا، السمكة تجلِّي أو  "تنزيل"وفي  Vishnu فشنو

  .الكبير الطوفان

]D[R اللغة في إخثيس RR معناها اليونانية RR" ؛"سمكة RR وحروفها ΙΧΘΥΣ ألفاظ أوائل RR تتألف 
 رمًزا السمكة غدت هنا من ". مخلِّص اهللا ابن المسيح يسوع" :تفيد يونانية عبارة منها
 .األوائل المسيحيين عند المسيح إلى

]E[R َمـْنـَفـْنـَترا Manvantara سنسكريتية آلمة RR ،في تعني RR الكونيات علم RR ،الهندوسي 
 العصور هذه من واحد وآلُّ ،Kalpa الكوني الدور تشكِّل التي عشرة األربعة العصور
 .Manu يحكمه 

غينون، رونيه Rراجع ]1[  RR الفصل ،العالم ملك R.  11 

]2[R عجيب بتقريب RR أن نلحظ RR الرحم معنى RR) يونيالـ yoni موجود) بالسنسكريتية RR آلمة في R 
 .الدلفين اسم الوقت بنفس هي التي اليونانية، delphus ذلِفس

]F[أنظر R الفصل ،القدسي العلم رموز R 32. 

]G[R هنا نذآِّر RR  من" الضار"بأن RR اإللهية األسماء RR المنقول في الحسنى R اإلسالم  

]3[R هو الهندوسي ماآاراالـ RR مسخ ًضاأي RR ،رغم بحري RR له أن RR آلِّ قبل RR معًنى شيء R 
 من آثير في له، فإن البروج، فلك في يشغله الذي الجدي ببرج يتعلق ميموًنا

  .للتمساح" اإلعصارية"بالرمزية  تذآِّر سماٍت التصاوير،

]H[R آسوف يفسَّر RR ،في الشمس RR الشعبي المعتقد RR ،بابتالع الشائع RR إياها الحوت RR ونهاية 
  .لها بلفظه الكسوف

]I[R المالحظ من R أنR يكتبون الرياضيين RR حرف العربية باللغة R النونR بالمقلوب. 

]4[R أن ننايمك RR هنا نتذآر RR الشمس" رمزية RR و "الروحية RR"الذهبية المضغة RR) "ِهَرنياَغْربها 
 هي األخرى، العالقات بعض بمقتضى النون، فإن ذلك عن فضًال الهندوسي؛ المنقول في)

  .للشمس الكوآبي الحرف

]5[R رونيه  :راجع RR ،ملك غينون R العالم،R 11 الفصل  

]L[R "امتداد هو RR اإللهية الحضرة RR يندرج الذي RR األزل به RR األبد، في RR في وآالهما RR الوقت 
 واألبد، األزل مجمع منها آلٍّ وآون األبد، أحايين على األزل في ما لظهور الحاضر،

 أصل"و "الزمان باطن" له يقال فلذلك .الحاضر والوقت واألبد األزل به فيتحد
 وهو وصوُره، أحكاُمه بها تظهر وتغيرات عليه نقوش الزمنية اآلنات ألن ،"الزمان
  .الصوفية اصطالحات الكاشاني، الرزاق عبد .":[...]سرمًدا  دائًما حاله على ثابت

]6[R مقال راجع RR شوون  .ف RR"القربان"، RR في المنشور RR مجلةÉtudes traditionnelles ، R 
 الهند، إلى بالعودة...: "هو إليه المشار المقطع. [2هامش  ،137 ص ،1938 نيسان عدد
 يبدو اإلسالم، وهو أال فيها، غريب صحيح منقول انتشار إن قلنا إذا الحقَّ نجانب ال
 ينطبق منقول راهنية أو حيوية ملء تمتلك تعد لم نفسها الهندوسية أن إلى يشير أنه

 النهائية اإلمكانية هو بما اإلسالم، وتالقي .معيَّن دوري عصر شروط على تامًّا انطباًقا
 داللته له المباشر، فرعها الغالب في هي بما والهندوسية، القديم، المنقول عن المتفرعة
 "].التعقيد شديدة اعتبارات ويستدعي

 

 

غينون نيهرو
  

 إليهم انتهى الذين العلماء وأعظم الحديثة العصور في الروحاني الفكر رجاالت أهم من
 السابق، المقال مؤلِّف المقدسة الدينية الرموز في والتبحُّر األديان تاريخ في الغوص
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 الذي ،)René Guénon) 1886-1951غينون  رونيه الصوفي  المؤمنينالفرنسي البحاثة
 والمسيحية والهندوسية الطاوية الحية، الروحية المنقوالت أهم عن بممثِّلين اروحيًّ اتصل

 لنيل اإلسالم اعتنق ثم األصلية، مصادرها على ودرسها الباطني، ُبعدها في واإلسالمية،
 األخيرين العقدين عاش وقد "يحيى الواحد عبد"بـ وتسمَّى) البيعة (الصوفية الُمساَررة برآة
 المهمة والكتب المقاالت من الكثير آتب وقد .فيها وُدِفن ومات اهرة،الق في حياته من
 آانت وآتاباته .جمعاء الروحية المنقوالت في مكنونة وأسراًرا آثيرة رموًزا تجلو التي

 منه ُيترَجم لم أنه المؤسف ومن .الغرب في التماسك شديد نقلي روحي لتيار المنطلق
 حرف أسرار"مثل  البحوث بعض له ننشر أن رأينا وقد اليسير النزر إال العربية إلى

 ."الطير منطق"و " النون
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