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 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 

جلسه چهارم   “ بررسی آراء  شیخ اشراق   ”   

شهاب الدین سهروردیفیلسوف بزرگ ایرانی    
 چهره برجسته ای در حکمت، فلسفه و عرفان در فرهنگ ایران

Join Zoom Meeting  

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

جودتشهریار  آقای: سخنران مهمان    
   “آواز پَر جبرئیل  ”: عنوان سخن 

مروری کوتاه بر  آثار فارسی شیخ اشراق                           
 

(بوقت هیوستن تگزاس ) شب   9  : ساعتاکتبر   20 :سه شنبه   

Tuesday October 20th, 2020   9:00 pm  Zoom Meeting 

 

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

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

صفیر ، لغت موران ، همچون ... عناوین رسائل فارسی سهروردی
آواز ، در حقیقت عشق، روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ، سیمرغ

و ...  پر جبرئیل  
 

از رازی پرده برمیدارند که فضای شگفت انگیز "معنوی اثیری" ذهن او 
را اشغال کرده است و از قدرت خیال هزار توی او حکایت میکند.          

               

  

پایی در دنیای عقل دارد و سری در دنیای مثال. او میان این  سهروردی
دو عالم یک شاهد جستجوگر است و آن چنان حضور پر رنگ و آشکاری 
دارد که گویی صورتهای انتزاعی در عالم عقول مجرده را در لحظه 
لحظه های شهودش رویت میکند. از نگاه ما اوج نبوغ و قدرت خیال 
سهروردی در بهره گیری عمیق و شگفت انگیز او از ایجاز و نماد گرایی 
است که در متن قصه هایش به نمایش گذاشته میشود. سهروردی همچون 
یک استاد برجسته در علم استتیک، با به کارگیری قالب های ادبی و 
هنری زیبا و دل انگیز در ترکیب محکم و یک دست ساختار قصه 
هایش ... جدای از ارزشهای حکمی و فلسفی آنها ... آنچنان شاهکارهایی 
را در عرصۀ ادبیات خلق کرده است که بنا به نظر بسیاری از کارشناسان 
نظیر آنها را حتی در ادبیات مدرن و معاصر امروز نیز کمتر میتوان 
سراغ گرفت و دلیل این امر نیز حضور خود اوست به عنوان راوی شاهد 
  در یکایک صحنه های حکایت هایش.                                             

" یکی از این نمونه های داستانی است که در این نشست آواز پر جبرئیل" 
به شرح آن خواهیم پرداخت.                                                         

                      

  بدنبال

 مبحث نور و عشق 

 این نوبت نگاهی به 

 مصنّفات فارسی

” سهروردی”   

این جلسه    

  ”آواز پرّ جبرئیل“  


