
“  اربعین حسینی    ”در آستانه فرا رسیدن       

(بوقت هیوستن تگزاس ) شب   9   -اکتبر   6   :سه شنبه  

 
Zoom Meeting   

 

https://zoom.us/j/95596986242  
Meeting ID: 955 9698 6242  

 

آقای شهریار جودت: سخنران مهمان    
  

" اسفار اربعه ى نفس ... از قدر تا اربعین"عنوان سخن :     
 

Tuesday October 6th, 2020   9:00 pm       Zoom Meeting 

 
 

در ارتباط با موضوع بحث -یادداشتی از سخنران    

 
      

منظور قدر تا قربان ... در واقع قربانگاه كربال است و سير اسفار اربعه ى نفس كه با فنا شدن...   
 و بقاى در راه حق به پايان چرخه ى تكاملی خود ميرسد   ...  

...اربعین نیز به ذكر حكايت اين سفر نفس مى پردازد و   
 و جزئيات آن به تفصيل در متن سخنرانى خواهد آمد.

 
" شرح چگونگى آغاز چهار سفر نفس ناطقه،اسفار اربعه ى نفس ... از قدر تا اربعین"   

 در ظرف خطى و تقويمى زمان از سويى ... و ارتفاع وجودى او از سويى ديگر ... 
 مراحل را در رابطه با عنوان مطروحه ... از

 

غدير تا قربانگاه )كربال( -٤قربان تا غدير /    -3فطر تا قربان /    -2قدر تا فطر  /   -1   

 
او تا مطمئنه گى اشاز اَماره گى باز نموده و تحليل ميشود و دايره ى تكامل نفس ناطقه را   

 ) آنچه كه منظور نظر خداوند است در قرآن ( ،  با مرگ جسمانى او در كربال
 و تولد دوباره اش در اربعين ... به انتها خواهد برد.

 
و ارتباط اسفار اربعه جناب مال صدرا  به نوعى بحث زيباى، ) اسفار اربعه نفس از قدر تا اربعین( ... عنوان

 وانطباق اين دو سفر نفس بريکديگر را نيز در ذهن مخاطب تداعى كرده و پر رنگ تر به تصوير ميکشد
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(501)( C )( 3 )  

houstonbonyad.com  

اطالعات   تلفن 

(832) 466-8849 

 تلفن پیام گیر

(713) 461- 4726 

 

Zoom Meeting 

Tuesdays 

Fall 2020 
 

 

 با توجه به شرایط

 کرونائی موجود

 فصل پائیز امسال

 سه شنبه ها
 

 جلسات مجازی 
 در زمینه های

  

 ادبی

 علمی

 عرفانی

 هنری

 فرهنگی 

 اجتماعی
 

10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

 لطفا سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زير ارسال کنید
iricf@bonyadnameh.com 

پیامک را به تلفن  و   8849-466 (832)   بفرستید  


