
  الصوفیة العتیقةالصلیب ذات الوردة  منظمة ♣
  

   الرمز :
 صلیب ذھبي ینتصفھ وردة حمراء  

 ویرمز الصلیب إلي جسم اإلنسان . ♣
 . وترمز الوردة إلى روح اإلنسان  ♣

  
 طبیعتھا : 

تقلیدیة غیر دینیة أو سیاسیة متاحة لجمیع الرجال والنساء من جمیع األعراق واالدیان والطبقات  ھي منظمة فلسفیة إفتتاحیة
 اإلجتماعیة .

  
 شعارھا :

 نشر التسامح وتعمیمھ وحتمیة اإلستقالل .
  

 ھدفھا :
 نفوس البشریة . إستمراریة التعالیم الفلسفیة المورثة من القرون السابقة التي تحتوي على أسرار الكون والطبیعة وال

  
 عدد األعضاء :

 عضو تقریبا من جمیع أنحاء العالم . 250.000تتكون ھذه المنظمة من 
  

 نشأتھا التقلیدیة :
سنة قبل المیالد ، والتي یعتبر  1500یعود ھذا األصل إلى مدارس مصر القدیمة تحدیدا الي االسرة الثامنة عشر اي من حوالي 

ومكتشفي األلغاز ، ومن ھنا تأتي كلمة "التصوف" وھذا یعني  قبل معظم المؤرخین وعلماء المصریات وجودھا اآلن معترف بھا من 
 . "دراسة األسرار" حرفیا

مع مرور الوقت خلقت ھذه الدراسات التقلید الذي بدأ التنقل بین ھذه الحضارات من الیونانیة القدیمة الي اإلمبراطوریة الرومانیة، ثم 
 في القرن السابع عشر.  Rosicruciansصور الوسطى، وتم أخیرا من قبل إلي أوروبا في الع

  
 نشأتھا التاریخیة :

م من خالل تواجدھم في  1623بالكشف عن ھویتھم خالل فترة وجیزة في عام     Rosicruciansمن منظور تایخي بحت قاموا الـ 
نعلن عن إقامتنا في ھذه   Rosicruciansفرنسا من خالل عرض الفتات بشوارع باریس تنص على " نحن نواب للكلیة الرئیسیة للـ 

 " وفي سنوات سابقة قد قمنا بنشر ملصقات إعالنیىة لثالث مفكریین من ھذا العصر : المدینة بشكل واضح 
. "Fama Fraternitatis" (1614), 
. "Confessio Fraternitatis" (1615), 
. "Alchemical Wedding of Christian Rosenkreutz" (1616) 

" ویلیھ أخر في عام  Rosae Crucis  Positio Fraternitatisبنشر البیان الرابع بعنوان "  A.M.O.R.Cقامت  2001في مارس 
 . "Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis"بعنوان  2014

والماسونیین ولكن المنظمنتین اصبحوا الیوم مستقلیین تماما   Rosicruciansخالل القرن الثامن عشر كانت ھناك صلة وطیدة بین 
 عن بعضھم البعض .

وھي حركة مبنیة على أفكار الفیلسوف  Traditional Martinist Orderبرعایة  A.M.O.R.Cومنذ بدایة القرن العشرین قد قامت 
 . Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803)لفرنسي ا
  

 الصحوة "إعادة التنشیط" :
لتنشیط  Rosicrucians) إلي تولوز بفرنسا لمقابلة 1939-1883( ذھب العالم األمریكي ھارفي سبنسر لویس  1909في عام 

وتنشیط المنظمة في الوالیات المتحدة االمریكیة وأنھ من المنظمة التي كانت على وشك األنتھاء ، وقد قاموا بتكلیفھ بمھمة إعادة بناء 
 الممكن أن یقوم بنفس العمل في أوروبا عند إتاحة الفرصة في الوقت المناسب "وقد بدأت الحرب العالمیة األولى تدق أجراسھا " .

 "Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis "ثم قام بعد ذلك ھارفي سبنسر بإستكمال باقي المھمة وتسمیة المنظمة ( 
(Ancient and Mystical Order of the Rose Cross. وذلك لتسلیط الضوء على أصولھا التاریخیة والتقلیدیة( 

 في اإلنتشار تدریجیاً بجمیع أنحاء العالم . A.M.O.R.Cبعد الحرب العالمیة الثانیة بدأت 
  

 الھیكل الحالي :
كلھ. وھي تشمل عدة والیات قضائیة، كال منھم تغطي عدة بلدان تقاسم نفس اللغة. إلى العالم  .A.M.O.R.Cیمتد حالیا 

 ھناك بالتالي :



الوالیات القضائیة األلمانیة، اإلنجلیزیة، اإلسبانیة، الفرنسیة، اإلیطالیة، الیونانیة، الروسیة،االسكندنافیة والیابانیة وغیرھامن 
 لغات. مقر كل والیة قضائیة .

،  " علي أن یكون منتخب ویتم التجدید كل خمس سنواتGrand Master، ویرأسھ ""Grand lodge" ة على أنھایشار إلیھا عاد
من جمیع اإلختصاصات        " Grand Masterوالذي یتكون من مجموعھ من الـ " ویتم اإلشراف علیھم من خالل المجلس االعلى

 مس سنوات ، قابلة للتجدید .وعلى رأسھم اإلمبراطور والذي یتم إنتخابھ أیضا لمدة خ
" والتي تعني  Imperare Sipi اإلمبراطور یستخدم بالفعل في القرن الثامن عشر وكان مشتق من العبارة الالتینیة "وكان مصطلح 

 "المتقن في نفسھ " .
  

 الدروس المستفادة :
بین األشخاص وفي األماكن التي تم اإلحتفاظ  ] من خالل اإلنتقال عبر األحادیثRosicrucians ، أحیلت تعالیم [1909حتى عام 
ھذا ھو السبب الذي جعل النظام یعید تسمیتھ مرة أخرى بـ "جمعیة سریة " ومنذ ذلك الحین تم وضع التعالیم في صیغة  بھا سراً 

 كتابیة وھي المتاحة حتى الیوم في شكل دراسات ترسل كل شھر ألعضاء المنظمة ، وكذلك عبر شبكات اإلنترنت .
  

 تنتشر التعالیم بین أكثر من إثنى عشر درجة كال منھم مخصص لدراسة موضوعات فلسفیة أو صوفیة كبرى مثل طبیعة
من اإللھیة، وأصل الكون، بنیة المادة، ومفاھیم الوقت والفضاء، وقوانین الحیاة، والھدف من تطور، والنفس البشریة وخصائصھا، 

الموت، والحیاة اآلخرة والتناسخ، رمزیة التقلیدیة، وما إلى ذلك تحتوي أیضا على عدد من ومراحلمن وعیھ، وظواھر نفسیة، أسرار 
التجارب المكرسة لتعلم بعض التقنیات األساسیة في التصوف مثل االسترخاء، التركیز، وخلق العقلي، والتأمل، اإلسترخاء الروحي 

 .  واالجتماعات
  

 اإلجتماعات :
 باإلضافة إلي الدروس المكتوبة الذي یتم دراستھا في المنزل فھناك أیضا فرص متاحة لإلجتماع والمشاركة في العمل الجماعي .

والغرض االساسي من ھذه االجتماعات ھو السماح للجمیع للمشاركة في التبادل الحر على المواضیع الثقافیة والفلسفیة ، وإن لم یكن 
 . بسبب اھتمامتھ الروحیة إلزامیا، فإنھ ینصح بھ

  
  

 


