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اطالعات   تلفن 

(832) 466-8849 

 تلفن پیام گیر

(713) 461- 4726 

سمینا ر ویژه 

 سه شنبه

دسامبر 22  

 با آقای

دکتر حسابی   

 آشنائی با 

 آخرین دستاوردها

در رابطه با   

 ویروس کرونا

 واکسن جدید

 ایام کریسمس

 تعطیالت ژانویه

 مسافرت 

 پرواز

 رعایت  پروتکل ها
 

لطفا سؤاالت خود را 

با ایمیل و یا پیامک 

 ارسال نمائید

جلسه هشتم   “ بررسی آراء  شیخ اشراق ”   

فیلسوف بزرگ ایرانی   شهاب الدین سهروردی      

 چهره برجسته ای در حکمت، فلسفه و عرفان در فرهنگ ایران

Join Zoom Meeting  

https://zoom.us/j/92664879899  

Meeting ID: 926 6487 9899   

آقای شهریار جودت: سخنران مهمان    

“قصه غربت غربی   ”ادامه  شرح  :  عنوان سخن   
 

چهارمین جلسه غربت غربی     یا « شرح بیگانگی انسان »

 

(بوقت هیوستن تگزاس )  شب  8/30 ساعت دسامبر   15  :سه شنبه  

Tuesday December 15th
 , 2020   8:30 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  

سهروردیغربت غربی   بعضی اشارات در قصه     

  
، در اسطوره ها و منظومه های ایرانی ، خبر آور و واسطه  ... هدهد  

 و نیز آموزگار غیب و صاحب اسرار و راز دان.
  

قصر   شبها بر باالی  كه  هنگام  در همان  گشت می  برانگیخته  در وجودمان  وطن  و آرزوی  ... شوق

در   ایمن  از وادی  ای رقعه  كه  در حالی  كه  را دیدیم هدهد،  و روزها در قعر چاه  بردیم سر می  به

  با ما به هدهد  وارد شد. سخن  از روزن  مهتابی با درود و سالم  روشن  شب  در یك  منقار خود داشت

  ام آورده  شما از سبا خبر یقین  و برای  گشتم  شما واقف  رهایی  راه  : به گفت  آغاز شد كه  ترتیب  این

  است.  شده  نوشته  طور مشروح  به  از پدر شما است  كه  نامه  در همین  ام آورده  من  آنچه

  شماست  پدر شما به  از هادی  نامه  بود: این  شده  در آنجا نوشته  را برخواندیم  را گشود و آن  سرنامه

  شما اظهار اشتیاق  ولی  كردیم  گردد. ما شما را تشویق آغاز می  و رحیم  رحمان  خدای  نام  به  و آن

  اشاره  شما به  ما نیامدید ما به  سوی  شما به  ولی  خواندیم  خویش  سوی  ننمودید ما شما را به

شما نخواستید بفهمید...                                                                         ولی  فهماندیم

             

 هدهد رمز الهام غیبی و آگاهی از عالم غیب است


