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 األول القسم

 والعلومنظرية الفوضى في الميثولوجيا 

 
في القسم األول من نظرية الفوضى، "نظرية الفوضى في الميثولوجيا والعلوم"، أقوُم 

ونظرية الفوضى بتعريف الفوضى، ومفهوم الفوضى المنظمة والفوضى الخالقة، 
في السياسة والفيزياء والرياضيات وعلم النفس. وأتناوُل مفهوم الفوضى في 
الميثولوجيا وباألخص الميثولوجيا اإلغريقية والفرعونية وحضارة بالد ما بين النهرين 
والميثولوجيا اإلسكندينافية، مع تبيان بأن مفهوم الفوضى له جذوره في األذهان منذ 

لميالد حيث عكسوا هذا المفهوم على معتقداتهم وأساطيرهم عن حضارات ما قبل ا
 الخلق والتكوين.

 

 Chaosتعريف الفوضى 

( على أنها أي فقدان للنظام Disorder) الفوضى( Wikipediaعّرفت ويكيبيديا )
والترابط بين أجزاء مجموعة أو جملة أجسام سواء كانت جملة فيزيائية أو مجتمع 
إنساني أو اضطرابات قبيلية أو سياسية مثل فقدان األمن في منطقة معينة. وفي 

لوصف حالة الفوضى واالضطرابات  Chaosاللغات الالتينية تستخدم أيضا كلمة 
 .غير المتحكم بها
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 مفهوم الفوضى المنظمة

نظام مؤسسة تمزج بين مميزات  إلى (chaordicمفهوم فوضى منظمة ) يشير
 Deeالفوضى والنظام. وقد تمت صياغة هذا المصطلح من قبل دي هوك )

Hockشركة فيزا لبطاقات االئتمان ومديرها التنفيذي السابق. فالمزج  (، الذي أنشأ
ف بالتعايش التوافقي من خالل عرض مميزات بين الفوضى والنظام غالبًا ما يوص

كليهما، دون أن ُيسيطر سلوك أي من الفوضى أو النظام. وقد استخدمت مبادئ 
الفوضى المنظمة أيًضا كدليل لخلق المنظمات البشرية التجارية، وغير الربحية 

 والحكومية والمختلطة، التي ال تكون شبكات عمل مركزية وال فوضوية.
 

  Creative Chaos  قةالفوضى الخال

هو مصطلح سياسي يقصد به تكّون حالة سياسية بعد مرحلة فوضى متعمدة 
اإلحداث تقوم بها أشخاص معينة بدون الكشف عن هويتهم وذلك بهدف تعديل 
األمور لصالحهم، أو تكون حالة إنسانية مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة من 

ويبدومن  .االعتماد على أنفسهمأشخاص معروفة من أجل مساعدة اآلخرين في 
هذا المفهوم أن الفوضى الخالقة أقرب إلى مفهوم "اإلدارة باألزمات" في المجال 

 . االستراتيجي مع اختالف اآلليات والوسائل
واإلدارة باألزمات هي علم وفن صناعة االزمة وإفتعالها وإدارتها بنجاح لغرض 

تفكيك للمنظومة المعنية أو  مصالح محددة ويترتب على هذا النوع االزمات
المستهدفة مما يسهل الولوج الى مكوناته االساسية األمر الذى يؤدى الى انهيار 

 . كّلي للنظام، وإعادة تشّكله بطريقة تعكس تلك المصالح
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وعدم  الفوضى بأن خلق حالة من الخالقة ىالفوض يعتقد أصحاب وأنصار
واالزدهار  االستقرار سوف يؤدي حتمًا إلى بناء نظام سياسي جديد، يوفر األمن

 والحرية. وهو ما يشبه العالج بالصدمة الكهربائية لعودة الحياة من جديد. 

 

 الفوضى الخالقة في العالج النفسي
يذهب مارتن كروزرز، وهو مؤسس مذهب جديد في علم العالج النفسي، أن 
الفوضى إحدى العوامل المهمة في التدريب والعالج النفسي، فعند الوصول بالنفس 

حافة الفوضى يفقد اإلنسان جميع ضوابطه وقوانينه، وعندها من الممكن أن إلى 
تحدث المعجزات.. فيصبح قادرًا على خلق هوية جديدة، بقيم مبتكرة ومفاهيم 

 حديثة، تساعده على تطوير البيئة المحيطة به.

 

 الفوضى في الفيزياء والرياضيات

"نظرية ب ائية، وتترجم أحيانًا الرياضية الفيزي نظرية الشواش، من أحدث النظريات
الفوضى" )كايوس(، تحاول نظرية الفوضى أن تستكشف النظام الخفي المضمر 

التنبؤات  في هذه العشوائية الظاهرة محاولًة وضع قواعد لدراسة مثل هذه النظم مثل
الجوية وتقلبات المناخ، وحركة أمواج البحر، والتقّلب في األنواع الحية وأعدادها، 

وحركة األسهم  والنظام الشمسي واقتصاد السوق  بذب في عمل القلب والدماغ،والتذ
 .المالية والتزايد السكاني، وتقنيات خاصة في علوم الكمبيوتر، وانتشار األوبئة
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من أشهر من بحث في الشواش أو الفوضى كان عالم األرصاد، المدعو "إدوارد 
 the butterflyر الفراشة" "لورينتز". إذ توصل إلى ما ُيعَرف ب "قانون تأثي

effect والعبارة الشهيرة "لو خفقت فراشة بجناحيها في البرازيل سيكون نتيجة ،"
تأثيرها على المناخ إعصار بأميركا"، أي أن أي اختالف بسيط في بداية 
المعطيات، له تأثير كبير على نتائجها. اليوم تعتبر الفراشة رمزًا لنظرية الفوضى، 

خذون لفظ فوضى اسمًا لشركاتهم أو منتجاتهم يكون شعارها على وكثيرا ممن يت
 هيئة فراشة زاهية األلوان.

بالنسبة لبعض الفيزيائيين، ُتجّسد نظرية الفوضى علمًا عن العمليات المتحركة أكثر 
مما تصلح وصفًا للحاالت الثابتة، وأنها علم ما قد يتحقق وما قد يكون، أكثر مما 

والمتحقق فعاًل. تصف الفوضى ظواهر مثل: عمود الدخان الذي هي علم الكائن 
يرتفع من رأس سيجارة مشتعلة، وعّلم يخفق في الريح، واهتزاز الطائرة في الجو، 

 وجريان النفط في األنابيب، وصنبور يرشح نقطة نقطة بطريقة غير ثابتة.

أنها بغض النظر عن الوسط الذي تحدث فيه الظاهرة، بدت نظرية الفوضى وك
تستطيع أن تصوغ قوانين مشتركة تربط أنواع الظواهر المضطربة بعضها ببعض. 
َتعُبر نظرية الفوضى الحدود الفاصلة بين االختصاصات العلمية. وبوصفها نظرية 
عن الطبيعة الكلية للُنُظم، استطاعت أن تجمع مفكرين من حقول علمية اعُتبرت 

 متباعدة تقليديًا.
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 الميثولوجياالفوضى في 

 الفوضى في الميثولوجيا اإلغريقية

الكون الذي  بحسب الميثولوجيا اإلغريقية القديمة، "كاوس" هو الربة األولية لهذا
أتت منه بقية األرباب األولية والتي تدعى أيضا بأرباب الخلق األولى. وهي 

سبقت كل شكل لها والتي  الربة التي تجّسد المكان الغير محّدد والمادة التي ال
خلق وكل خليقة وكل ما هو معروف، وهي تدل على كل ما كان موجودًا قبل 
خلق الكون، وهكذا تكون كاوس هي الكتلة األولية لهذا الكون المؤلفة من 
عناصر الطبيعة األربعة النار والهواء والماء والتراب، والتي تبعثرت وتناثرت 

( χάοςإغريقية قديمة تكتب ) بكل االتجاهات قبل أن تهدأ وتستقر. كاوس كلمة
[ . وكاوس باإلغريقية القديمة معناها الفراغ والظالم اللذان بال kha.osوتلفظ ]'

حدود ويمكن أن يتم ترجمة معنى الكلمة أيضًا بأنها الفراغ العشوائي األولي 
 للكون أو ما يسمى أيضًا السديم الكوني األولي.

 

 الفوضى في األساطير الفرعونية

الصحراء والعواصف واألجانب. في  هو إله الديانة المصرية القديمة، ست في
الظالم والفوضى. ُيصوَّر ست بالغاصب الذي  األساطير الالحقة كان أيًضا إله

فقد عاد تمجيده  ست أوزوريس، ولذلك أصبح إله الشر والعنف. أما قتل وشوه اخاه
انوا بستعينون به كإله الجبروت من قبل فراعنة مصر في عصور الدولة الحديثة، فك

والبطش واالنتصار. ويقدمون له القرابين بغرض مساعدتهم في محاربة أعدائهم. 
 وأعزيت إليه انتصارات كبيرة. 
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" ثعبان الماء رمزًا للفوضى Apophisفي األساطير الفرعونية أيضًا، كان أبوفيس "
يضًا "أپـِپ" واعُتِبَر ثعبان الشر وُتنطق أالكونية األزلية الكامنة تحت مياه األزل، 

ّل من بصق نيث أثناء تشكيلها العالم السفلي.   في العالم السفلي، وتشكَّ
أبوفيس هو الثعبان الوحيد الذي يحمل رمزًا سلبيًا ومخيفًا عند قدماء المصريين. 
فهو من أكثر أنواع الثعابين خطورة، ألنه يكون مختفيًا تحت الماء. ولقد رأوا فيه 
رمزًا ألشد الكائنات اإللهية خطرًا على منظومة الكون كله، والتي تتربص بالكون 
وتريد االنقضاض عليه لكي تعيده إلى حالته األولى قبل الخلق، حين كان كل 

 شيء كامنًا، لم يتشّكل بعد.
 

 الفوضى في ديانات حضارات ما بين النهرين

النهرين القديمة التي تتزوج  هي إلهة المحيط في ديانات حضارات ما بين تيامات
أبزو إله المياه العذبة لينتجا آِلهة أصغر. ترمز تيامات لفوضى الخلق البدائية  من

إمراءة تمثل األنوثة والجمال بشكل متأللىء.هناك شّقان لهذه  وتصور بهيئة
األسطورة، إحداهما تقول إن تيامات هي ِإلهة خالقة من خالل زواج مقدس سلمي 

في الجزء  والمياه العذبة حيث خلق الكون خالل األجيال المتعاقبة.بين الملح 
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الثاني من ملحمة فوضى الخلق تظهر أسطورة تيامات كتجسيد وحشي للفوضى 
 ثعبان البحر أو تنين. البدائية وتصور تيامات بها على شكل

 

 
 

 كانت تيامات التجسيد المتأللئ للمياه المالحة الذي هدر وضرب في حالة فوضى
أبزو الفراغ الكوني بالمياه البدائية. إن أسطورة  الخلق البدائية. مألت تيامات مع

تيامات هي واحدة من أقدم قصص الخلق من الفوضى وهي المعركة بين بطل 
 قومي ووحش مائي أو مخلوق من العالم اآلخر أو ثعبان أو تنين.

 

  الفوضى في األساطير اإلسكندنافية

اإلسكندينافية، العمالقة أو اليوتن، أو المفترسون، هم ممثلو الفوضى في األساطير 
يوتنهايم، أرض الظالم والرعب  البدائية والظلمة الرئيسية. وقد أقاموا في إقليم

عمالقة الجليد، وعمالقة الجبال وعمالقة النار. وتتحد العمالقة  والموت، وانقسموا إلى
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راغناروك ضد اآللهة. وقد أتت العمالقة من  مع بعضها أخيرًا في المعركة النهائية
نسل العمالق األول "يمير"، الذي تشّكل قبل أن يوجد تراب، سماء، أو أي شيء 
أخضر، في الفراغ المتثاؤب والهاوية الصامتة والمظلمة غينونغاغاب بين عالم 

ة التقاء نيفلهايم. وذلك من قطرات المياه المذابة نتيج موسبيلهايم وعالم الجليد النار
قطع جليدية من نيفلهايم مع ألسنة لهب من موسبيلهايم، في غينونغاغاب. ولم يكن 
"يمير" محدد الجنس، فكان يتكاثر بشكل استثنائي، فمن تعّرقه ولدت المزيد 

 العمالقة. من

 
 

في األساطير اإلسكندينافية، لم يأتي العالم من فراغ، بل كان ال بد أن يسبقه دمار، 
الحياة تتغذى من الموت. فاآللهة الثالثة "أودين" و"فالي" و"في" لم تكن فكانت 

لتشّكل هذا الكون من الشيء، كما هي قكرة الخلق في الديانات األخرى، بل كان 
ال بد من ذبح العمالق يمير، الذي شّخص الفوضى البدائية، وكان االمتداد 

يمير، وقاموا بتشكيل العالم  الشخصي لهاوية غينونغاغاب. فقام أودين وأخوته بقتل
من جثته، فخلقوا المحيطات من دمائه، وخلقوا التربة من جلده وعضالته، والنباتات 

أربعة أقزام لحملها.  من شعره، الغيوم من دماغه، والسماء من جمجمته. ووكلوا
"أسك"  وبعد تسيير عمليتي الليل والنهار، قامت اآللهة أخيرًا بخلق أول البشر
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ميدغارد من رموش يمير  " من جذعي شجر، وبنوا السياج حول عالمهمو"إمبال
 ليحموهم من هجمات العمالقة.

وكانت ذريته، العمالقة، تحاول دائمًا إعادة هذا الكون إلى حالته الفوضوية البدائية. 
راغناروك، التي هي المصير المحتوم  وقد استطاعوا ذلك من خالل المعركة النهائية

والعمالقة والبشر، وهذا ما عرفته اآللهة جيدًا، وقد قامت بالتحضير لهذا لآللهة 
اليوم الموعود. إال أن هذه النهاية ليست سوى بداية عالم جديد تسوده األراضي 
الخضراء ويعم السالم واألمان، ويحكم "بالدر" ومعه مجموعة من اآللهة الجديدة، 

 ويتوالد البشر من جديد.
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 لثانيا القسم

 الديانة الفوضوية - الفوضى في علوم ما وراء الطبيعة
 

سأتطرق بموضوعية إلى مفهوم الفوضى في علم الماورائيات وفي في القسم الثاني، 
( من خالل التطرق إلى وإلقاء الضوء Occultismدراسة علوم ما وراء الطبيعة )

ونشأتها )السحر الفوضوي( ( Chaos Magicعلى مفهوم الديانة الفوضوية )
ال يهدف بشكل أو بآخر إلى الدعوى لممارسة  وهذا القسموتعاليمها ومعتقداتها. 

 هذه الديانة، وإنما إلقاء الضوء عليها وشرح معتقدات أفرادها وممارسيها.

( أي بالترجمة Chaos Magicإن المصطلح المتداول في اللغة االنكليزية هو )
ي"، ولكن األصح ترجمتها إلى الديانة الفوضوية، كون أن الحرفية "السحر الفوضو 

يقوم على إيمان ونظام اعتقاد ومعتقد. بالتالي فالمصطلح Chaos Magic ال 
هو معتنق الفوضوية أو  Chaotitionسيكون الديانة الفوضوية، و  تالياً المعتمد 

 ممارس الفوضوية أو الفوضوي.

 – CHAOS MAGICل اإلنكليزي بشكل أساسي على المقا القسميعتمد هذا 
POSTMODERN OCCULTISM IN THE 21ST CENTURY  بقلم

 ".Alexander Greeneألكسندر غرين "
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 البدايات المبكرة
في بداية القرن العشرين، القت دراسة علوم ما وراء الطبيعة رواجًا كبيرًا، فظهرت 

 the Hermetic Orderعدة مجموعات منها المنظمة الهرمسية للفجر الذهبي "
of the Golden Dawn"و "Spiritualism"و " the Ordo Templi 

Orientalis فاستقطبت عددًا من المفكرين والشعراء وبعض أفراد الطبقة "
األرستقراطية. كما ظهرت مجموعات أخرى ولكنها تّبنت فلسفة أكثر عنصرية 

 the Theosophicalك "وتطرفًا وأقل تعمقًا وفهمًا لمسائل ما وراء الطبيعة 
Society "و " Thule Society." 

وفي فترة أواخر الستينات وأوائل السبعينات، تشتت هذه المجموعة وتّم حّلها أو 
" التي تعتبر wiccaتغييرها. وبدأت تنتشر فلسفات وتيارات روحية جديدة كالويكا "

الحقيقة  كإعادة إحياء لعبادة االرض القديمة، وبدأ الناس ينشدون البحث عن
 " أو ينشدون اإلجابات في االهرامات الخ.ufoفيتابعون نظريات اليوفو "

 

 نشأة وتاريخ الديانة الفوضوية
، أي منذ ما يقرب 1976نشأ مفهوم ديانة الفوضوية في يوركشاير في انكلترا عام 

 Peterاألربعين عامًا، وبالتحديد في دبتفورد على أثر اجتماع بين بيتر ج كارول )
J. Carroll( وراي شاروين )Ray Sherwin وشّكل بداية انتشار الديانة )

 Illuminates ofأّسس كارول وشاروين منظمة ) 1978الفوضوية. وفي عام 
Thanateros وهي بؤرة الديانة الفوضوية. ومن ثم بدأ هذا المفهوم باالنتشار في )
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حة واكتشافات نظرية الفوضى الثمانينات ليزدهر في التسعينات، بالتزامن مع صي
في العلوم والرياضيات. ليعود وينحسر في اآلونة األخيرة، مع بعض المنظمات 

( التي تّم تأسيسها لممارسة الديانة the Order of Thanaterosك )فقط، 
الفوضوية، لتدّمرها فيما بعد الفضائح الرهيبة المرتبطة بها. في الوقت الحالي، ما 

يانة الفوضوية بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة هنا وهناك، زالت ُتماَرس الد
بدون أن توجهها أية سلطة مركزية، أو فلسفة رسمية تتعّدى فكرة أن المعتقدات هي 

 مجرد وسيلة، ُتستخَدم فقط إلحداث التغيير.

 

 هدف الديانة الفوضوية
ير ظروف تهدف ديانة الفوضوية إلى توفير فلسفة جديدة وأسلوب تفكير عبر تسخ

الكون الخفية لصالح إرادة معتنقها لغرض بلوغ التحرر الذاتي والتنور الذاتي. تعتمد 
هذه الفلسفة في األساس على أن االيمان ونظام المعتقدات هي وسائل نافعة فقط. 

( قد يؤمن بديانة الويكا في يوم، وفي اليوم اآلخر يؤمن Chaotitianفالفوضوي )
أو بال شيء على اإلطالق. فاإليمان وحده ُيستعمل فقط  بالبوذية أو بديانة أخرى 

إلنجاز المهمة. فإذا لم يكن فعااًل، يعتنق إيمانًا آخر، وهكذا حتى يحصل على 
 نتيجة.

تقول بأن اإليمان هو قوة سحرية  )السحر الفوضوي( فنظرية الديانة الفوضوية
نشطة، وتشّدد على مرونة اإليمان والقدرة على االختيار الواعي للشخص لمعتقداته، 
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ليستخدم اإليمان كأداة وليس كجزء ثابت من شخصية اإلنسان. ويتم توظيف 
 تقنيات نفسية متنوعة لغرض حّث مرونة اإليمان والمعتقد.

كل نظام مبني في الكون، انطالقًا من تشكيل  كما تعتقد الديانة الفوضوية بأن
المجرات في تجمعات عنقودية ضخمة وصواًل إلى تكوين الجزيئيات للذرة، هو 
نتيجة للفوضى األساسية، وذلك كقشرة مؤقتة متكونة في أعلى بركة حمم بركانية 
منصهرة داخل فوهة بركان َنِشط. وتؤكد الديانة الفوضوية بأن هذه القشرة هي 

تة وعشوائية وبال معنى، ويمكن أن تتفكك أو ُيعاد تشكيلها أو تغييرها عبر مؤق
الوصول إلى الفوضى والسماح لها بتغيير االحتماليات في الكون الجلّي على نطاق 

 محلي.
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 األعمال والممارسات
)السحر  هناك خمسة أنواع من الممارسات أو األعمال في الديانة الفوضوية

والتي ُيتوَقع من الفوضوي اتقانها جميعًا، وهي: التنبؤ، االستحضار،  الفوضوي(
 التعويذات، التنّور، االبتهال.

التنبؤ: هي عملية الحصول على معرفة حول أمر ما من خالل استعمال  -1
 Palmistry(، قراءة الكف )Tarot readingsوأدوات مثل قراءة التاروت )وسائل 

– palm reading ورق اللعب )(، قراءةCartomancy or playing card 
reading( قراءة األحرف الرونية ،)Rune reading وهي أحرف اسكندينافية )

قديمة تستخدم للتنبؤ بالمستقبل أو الطريق الذي ستسلكه المشكلة أو المسألة موضع 
( قراءة األحجار أو كريستاالت Lithomancy and crystallomancy) التنبؤ،

 (. Scryingد غمرها بالماء أو قراءة الكرة البلورية )صغيرة بع

(، ويجّسد رغبة egregoreهي عملية تشكيل رمز، ُيعَرف ب )االستحضار:  -2
( يأخذ egregoreأو ثروة، ويشّكل جزءًا من شخصية الفوضوي الخاصة. هذا ال )

شكل أداة رمزية كتعويذة حظ أو حرز، وذلك لمصلحة الفوضوي على المدى 
 يل، كاستحضار هالة سالم في معبد الفوضوي.الطو 

( بأنه مبدأ ماورائي يمثل شكل فكرة egregoreوقد عّرفت ويكيبيديا )
(Thoughtform أو فكر جماعي لمجموعة، وحدة ذهنية مستقلة بذاتها تتألف )

 من وتؤثر على أفكار مجموعة من األشخاص. 

(، فقد وصفها ويليام thoughtformأما مفهوم "شكل فكرة" أو الشكل الفكري )
 The( في كتابه "الهالة البشرية" )William Walker Atkinsonوالكر أتكنسون )
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Human Aura ،بأنها أشياء أثيرية تنبعث من الهاالت المحيطة باألشخاص )
وتتوّلد من أفكارهم ومشاعرهم، تخدم كإسقاطات نجمية وقد تبدو أو ال تبدو 

فقط من قبل ممن يتمتع  أو تبدو كأوهام يمكن رؤيتها  كالشخص الذي يسقطهم،
( فقد قسّمت األشكال Annie Besantحواس نجمية متنورة". أما آني بيسنت )ب"

الفكرية في كتابها "األشكال الفكرية" إلى ثالثة أنواع: أشكال في هيئة الشخص الذي 
وحيًا، وأشياء يخلقها، أشكال تشبه األشياء أو األشخاص ويمكن أن يتم تلبسها ر 

 يمكن أن تمثل "الميزات الفطرية" من المستويات النجمية أو الذهنية، كالمشاعر.

التعويذات: التعويذات هي تبديل قوي وقصير األمد للواقع الحالي، بتحريف  -3
االحتماليات طويلة األمد لحصول أمر يستحسنه الفوضوي. التعويذة تتضمن 

تجريدية تجّسد أمنية الفوضوي المعينة، تمثيل (، إشارة sigilتشكيل رمز سحري )
رمزي للنتيجة المرغوبة للفوضوي. مثال تعويذة لزيادة احتمال الحصول على 

 وظيفة.

التنّور: من األعمال األكثر قوة هو التواصل مع الذات األعلى، وااللتزام  -4
واع الشخصي للهدف األسمى في الديانة الفوضوية. يتضمن التنّور البحث عن أن

( واستخدام قوى Gnosisمختلفة من الغنوص )الجنوسيس( أو المعرفة الغنوصية )
داخلية مؤثرة لجلب تغييرات لتطوير نسخة من الذات أكثر تنّورًا، وأيضًا لتقوية 

 أعمال أخرى.

( لوضع شيء خارجي، يبحث egregoreاالستدعاء الداخلي: بداًل من خلق ) -5
داخل ذاته، بخلق بيت مؤقت داخل جسد  ( فيegregoreالفوضوي لتجسيد )

( بنفس طريقة االستحضار لُيرّكب في حرز egregoreالفوضوي، وتوليد طاقة )
 أو تعويذة حظ.
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 (Gnosis)الغنوص 

كلمة يونانية تعني المعرفة وتستعمل في  (Gnosisالغنوص أو غنوسيس )
روحيًا. تشير  المتنوريناإلنكليزية لإلشارة للمعرفة الروحية للقديسين أو األشخاص 

للمعرفة المباشرة من مصدر إلهي أو فوق طبيعي، وبالتحديد إلى التنوير الذي 
 .يوثق وجود األمور فوق الطبيعية

الغنوصية أو العرفانية هو مصطلح حديث يجمع الديانات القديمة التي انعزل 
ا في العالم أتباعها عن العالم المادي الذي خلقه خالق الكون المادي، وانغمسو 

تأثرت العديد من الديانات القديمة باألفكار الغنوصيةالتي تقول بأن  .الروحاني
الغنوص ُتفّسر بمعاني مختلفة كالمعرفة أو التنوير أو الخالص والتحرر أو التوحد 
مع هللا. يمكن الوصول إليها من خالل ممارسة الخير والزهد في المال حتى الفقر 

ة اآلخرين.ولكنهم اختلفوا في كيفية والتبتل، والسعي وراء الحكمة من خالل مساعد
تطبيق تلك الممارسات. وفي الغنوصية، يتمثل عالم خالق الكون المادي في العلم 
السفلي الذي يرتبط بالمادة والجسد والزمن، فهو عالم سريع الزوال. أما عالم هللا 
فيتمثل في العالم السماوي العلوي الذي يسمو بالروح إلى الكمال، وعالم هللا 

ولم ُتصّنف الغنوصية على أنها نظام فكري  .السماوي أزلي وليس جزًء من المادية
 بحلول القرن الثاني الميالدي. مستقل إال مع تطورها

 

 الغنوص والديانة الفوضوية

( تم The Gnostic Stateإن مفهوم الحالة الجنوسيسية أو الحالة الغنوصية )
ّلة للوعي. وهذا المفهوم له جذوره في تقديمه من قبل بيتر كارولل وهي حالة معد
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الديانة البوذية. ويتم بلوغ الحالة الغنوصية عندما يرّكز فكر الشخص على نقطة 
 واحدة فقط، فكرة واحدة، هدف واحد، بينما ُتطرد األفكار األخرى خارجًا.

االنضباط، ألنها تستخدم الطاقات  )السحر الفوضوي( تتطلب الديانة الفوضوية
، ومصادر طاقة خارجية. وتتضمن KIأو  QIالداخلية التي تسمى عادًة بطاقة ال

والتجسيدات الفكرية وغير ذلك،  فلسفة الديانة الفوضوية بأن الرموز السحرية والتنبؤ
( يمكن QI( لتشّكل رابطة مع الكون، وبأن هذه ال"كي" )QIيتم تقويتها عبر "كي" )

 (.Gnosisالدخول إليها عبر حالة من الفكر تسمى الغنوص )

هناك عدة أنواع مختلفة من الغنوص، تكتشف كل واحدة منها مدى معين من 
المشاعر كالخوف، واالحتضار والفرح العظيم. يخلق الغنوص حالة من الفكر 

ري ( أو الشكل الفكSigilمعّدلة حيث تتدفق الطاقة من خالل وإلى الرمز السحري )
(Egregore المتخّيل، أو إلى داخل الفوضوي نفسه في حالة االستدعاء )

 الداخلي.

أمثلة عن الغنوص تتضمن الغنوص األزرق للثروة، حيث يحيط الفوضوي نفسه 
بهالة دخانية زرقاء مع التأكيد بأن المال يجذب المال، لكن المال يتراكم فقط حيث 

سرعة والبصيرة وسرعة البديهة والبراعة يتدفق بشكل أسرع. والغنوص البرتقالي لل
حيث تصبح شخصية الفوضوي كالمخادع. الغنوص البني هو غنوص الحياة التي 
تحكمها الغريزة. الغنوص الفضي هو غنوص االنجذاب الجسدي واإلثارة والحب. 
الغنوص ما فوق البنفسجي هو غنوص الفوضوي نفسه، فطاقات الكون ذاته تتدفق 

ح الفوضوي كشعلة سوداء. وهكذا في فلسفة الديانة الفوضوية، من خالل جسد ورو 
 كل لون من الغنوص يجلب طاقاته الخاصة.
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 الثالثالقسم 

 Ordo Ab Chaoالفوضى في الفنيكس الماسوني 

 

إلى مفهوم الفوضى الخالقة في الماسونية ومدى ارتباط  سأتطرقُ في القسم الثالث، 
" أو باالنكليزية ordo ab chaoهذا المصطلح بالماسونية كونه شعار أساسي لها "

"order out of chaos أي النظام من قلب الفوضى وذلك من خالل تجسيده في "
 رمز طائر الفنيكس ذو الرأسين.

 

 ازدواجية النظام والفوضى

علم األشياء اليومية، حيث يتواجد الفوضى والنظام معًا بنفس الطريقة الفوضى هو 
التي يتواجد فيها الذرات والموجات معًا في الضوء. حتى أبسط األنظمة في الطبيعة 
هي معقدة وغير قابلة للتوقع إلى حّد التطرف، وذلك إلى المدى الذي ينشأ فيه 

د. مثل هذه العالقات بين النظام والفوضى عفويًا بدون أي سبب واضح ومحدّ 
( The Butterfly Effectالسبب والنتيجة، تعود بشكل عام إلى "تأثير الفراشة" )

من قبل عاِلم الرياضيات وعاِلم األرصاد  1979وهو تعبير اسُتخِدم ألول مرة عام 
الجوية ادوارد لورنز في بحثه بعنوان "التنبؤ: هل تسّبب رفرفة أجنحة فراشة في 

 إعصارًا في المكسيك؟"البرازيل 
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( هو المجتمع الذي نراه حولنا اليوم، والبناؤون هم من يؤثرون CHAOالفوضى )
على القادة لتصنيع هذه الفوضى حتى يتمكنوا من إخفاء َخلِقهم في الظالم فيما 

(. من دون الفوضى ال يوجد أبدًا نظام. بدون ORDOيعملوا باتجاه النور )
وبدون النور ال يوجد ظالم. وما يوجد في األعلى يوجد مثله الظالم، ال يوجد نور، 

 في األسفل وهذا سر األخوية.

المهندسون األعظم للفوضى )الجحيم أو الوهم( يصبحون أسياد النظام )الجنة على 
األرض(. حاملو الشعلة الذين يحملون الضوء في الظلمة، سيصبحون اآلن حاملي 

 جديد ليوم جديد.الضوء الذين يبشرون باقتراب فجر 

(. ما كان يومًا ظالمًا، اآلن يصبح نورًا وما كان يومًا FIAT LUXفليُكن النور )
 نورًا، اآلن يصبح ظالمًا.

 

 الفوضى الخالقة في الماسونية

 ORDOالفوضى الخالقة هو مصطلح لدى الماسونية مشتق من اللغة الالتينية  
AB CHAOصادية مرغوبة ومريحة بعد ، يقصد به تكوين حالة اجتماعية واقت

وبالتالي يشير إلى النظام الناتج عن الفوضى، وهو  إحداث فوضى مقصودة.
مصطلح له دالالته الماسونية في هدم العالم وخلقه من جديد على الطريقة 

 الماسونية.
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الفوضى الخالقة مفهوم مبني على نظرية االنفجار الكوني وأن الكون كله خلق من 
الفوضى هي التي خلقت الكون بدون إله واحد قادر على ذلك، الفوضى وأن 

وبالتالي فالفوضى التي يمكن صناعتها اآلن في العالم ستخلق في النهاية نظامًا 
  عالميًا موحدًا.

 

 أسطورة طائر الفنيكس

(، هو طائر أسطوري phoenixطائر الفنيكس أو طائر العنقاء عند العرب )
نفسجي بّراق، أما ريش ذيله فيختلط بها اللونين خرافي طويل العنق ذو ريش ب

األزرق واألحمر. رأسه زاهي اللون وحول عنقه طوق من الريش الذهبي، وعلى 
 500يعيش ل  رأسه عرٌف بريش المع. تقول األساطير القديمة أن طائر الفنيكس

وعندما تقترب ساعة موته يعمد إلى إقامة عّشه من أغصان أشجار التوابل  سنة،
وبعد مرور ثالثة أيام  .ومن ثم يضرم في العش النار التي يحترق هو في لهيبها

 .على عملية االنتحار تلك ينهض من بين الرماد طائر فنيكس جديد

لى الخلود وهي الفكرة أما األساطير الفرعونية القديمة فتربط طائر الفنيكس بالتوق إ
حضارتهم مرتبطة بفكرة األبدية. كون  المهيمنة في الحضارة المصرية القديمة

فاألسطورة الفرعونية تقول بأن طائر النار شبيه بالنسر الرائع المظهر يكسوه ريشًا 
ر في بعض الصور  .ذهبيًا محمرًا يجعله يبدو مغطى بهالة من اللهب فقد ُصوِّ

وهو يعيش سعيدًا إلى أن يحين وقت التغيير  .ن الريشمغطى بلهب بداًل م
والتجديد، حينها وبدون تردد يتجه مباشرة إلى معبد إله الشمس )رع( في مدينة 
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ثم  ى،هليوبوليس، وفي هيكل َرْع، ينتصب الفينكس أو العنقاء رافعًا جناحيه إلى أعل
ا لجناحان فيبدوان وكأنهما وما هي إالَّ لمحة حتى يلتهب ا .يصفِّق بهما تصفيًقا حادًّ

ومن وسط الرماد الذي يتخلف يخرج طائر جديد فائق الشبه  .مروحة من نار
 .بالقديم يعود من فوره لمكانه األصلي في بلد الشرق البعيد

وفي القرن األول الميالدي كان كليمنت الروماني أول مسيحي يترجم أسطورة 
وكانطائر الفنيكس رمزًا لمدينة .موتكرمز لفكرة البعث بعد ال أو الفنيكس العنقاء

روما العصّية على الموت، وقد ظهر الطائر على عمالتها المعدنية رمزا للمدينة 
 .األبدية

 

  "Ordo ab chaoالفنيكس الماسوني "

 Order out of" هو التيني ويعني باإلنكليزية "Ordo ab chaoمصطلح "
chaosقلب الفوضى، وهو شعار الدرجة  " أي الهدم وإعادة البناء أو النظام من

( في كتابه "الرمز المفقود" Dan Brownالثالثة والثالثون. وكما يقول دان براون )
(the lost symbol بأن هذا المصطلح يتجلى في صورة طائر فنيكس ذو )

( وهو تعبير Deus Meumque jusرأسين، يحمل سيفًا وراية مكتوب عليها )
 Dieu et( أو باللغة الفرنسية "God and my right)التيني يعني الرّب وحّقي 

mon droit" لإلشارة إلى أعلى درجة ماسونية، الدرجة 33". وعلى صدره الرقم ،"
الثالثة والثالثين، وهي شرف خاص بالنخبة مخصص لمجموعة صغيرة من 

ر الروحى فى الماسونيين ذوي االنجازات العالية، وكذلك ترمز إلى  قمة التبصُّ
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سونية، وفيها تكمن القوى والمعرفة الالمتناهية، وصاحبها يطلع على األسرار الما
عدد تغيرات الوعي في شجرة الحياة " إلى 33كما يرمز العدد ". العظمى للماسونية

 القبالية.

 

 
 

وُتصَنع صورة طائر الفنيكس من الذهب الخالص، وُتعلَّق حول رقاب الماسونيين 
الـثالثة والثالثين لإلشارة إلى إعادة ميالد الحكمة والمعرفة الحاصلين على درجة 

الكاملة، وإشارة رمزية إلى الشمس. وعند عودة ميالد االنسان بما يزعم أنه دين 
جديد يواكب النظام العالمي الجديد فإن هذا الدين المزعوم ستصبح فيه االسباب 

نيكس الى اعادة بعث حضارة والمعرفة والعقل هي التي ُتعَبد. كذلك يرمز طائر الف
وتعني هذه األسطورة ليس فقط إعادة  .جديدة تقوم على أنقاض الحضارة الحالية

 .والدة الماسوني داخل الفكرة الماسونية ولكن والدة نظام عالمي جديد
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الفنيكس هو رمز لألنظمة السرية في العالم القديم، كونه كان من الشائع اإلشارة 
هذه المعابد على أنه ُوِلد مرتين، أو ًوِلد من جديد. تتطلب إلى من تّم قبوله في 

الحكمة حياة جديدة، ومن أصبح حكيمًا َكَمن ُوِلد من جديد. فالفنيكس رمزيًا ينهض 
" وتعني الهدم وإعادة البناء أو خلق النظام من ORDO AB CHAOمن راية "

 قلب الفوضى.

للطقس اإلسكتلندي القديم والمقبول ُيعزى اختراع هذا الشعار الى المجلس األعلى 
(the Supreme Council of the Ancient and Accepted Scottish 

Rite في تشارلستون، لكن أول ما ُوِجد في براءة اختراع الكونت دو غراس )
(Conte de Grasse المؤرخة في األول من شباط من العام )عندما 1802 ،

ؤسس مجلس أعلى هناك، فاستخدم هو انتقل الكونت دو غراس إلى فرنسا لي
 ( على جميع المستندات الصادرة عنهم.ordo ab chaoومجلسه شعار )
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