برنامه ادبی ویژه این هفته

سخنران میهمان :

خانم دکتر مریم صادقی
عنوان سخن :

” عرفان  ،تصوف  ،دین

non-profit org.
) (501)( C )( 3

houstonbonyad.com

“

تلفن اطالعات

(832) 466-8849

(شباهت ها و تفاوت ها)

تلفن پیام گیر

سه شنبه  11 :آگوست ساعت  9 :شب

( بوقت تگزاس )

Tuesday August 11th, 2020 9:00 pm Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96646560779
Meeting ID: 966 4656 0779
عرفان

تصوف

”...عرفان،
نوعی روش برای حصول به
حقیقت است که بر این فرض
بنا شده که عقل و حواس
پنجگانه ،به دلیل خطاهای
ادراکی ،قابل اتکا نیستند و به

تنهایی ،قادر به درک حقیقت
نمیباشند و از این رو ،به
نوعی تالش برای ادراک بی
واسطه حقایق ،نیاز است که
ِبدان ،عرفان

میگویند“....

”...

تصوف ،روشی از

سلوک باطنی است .در
تعریف تصوف ،نظرات
مختلفی بیان شده اما اصول
آن بر پایه طریقه ایست که
شناخت خالق جهان ،کشف
حقایق خلقت و پیوند بین
انسان و حقیقت از طریق
سیر و سلوک عرفانی باطنی
و نه از راه استدالل عقلی

جزئی میسراست“....

دین
”  ...دین  ،در لغت به معنای راه
و روش تعبیر شده که بر این
اساس میتوان آن را به راه و
روشی که افراد برای زندگی خود
اختیار میکنند تعبیر نمود،.....
یک جهانبینی و مجموعهای از
باورها که میکوشد توضیحی
برای یک رشته از پرسشها که
در طول زندگی بشر برای او
مطرح میشود ،مانند چگونگی
پدید آمدن اشیا و جانداران و
کیفیت آغاز و پایان احتمالی
چیزها ،و چگونگی زیستن ،ارائه

دهد“....

لطفا سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید
iricf@bonyadnameh.com
و پیامک را به تلفن  (832) 466-8849بفرستید

(713) 461- 4726
با توجه به شرایط
کرونائی موجود
برای فصل پائیز امسال

سه شنبه ها
جلسات مجازی
در زمینه های
ادبی

علمی
عرفانی
هنری
فرهنگی
اجتماعی
Zoom Meeting
ALL

Tuesdays
Fall 2020
10125 EMNORA Ln.

Houston, TX 77080

