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Zoom Meeting 

ALL 

Tuesdays 

 2021 

10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

جلسه یازدهم   “ 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/95963749936  

Meeting ID: 959 6374 9936  

آقای شهریار جودت: سخنران مهمان    

“قصه غربت غربی   ”ادامه  سخن در ارتباط با )فصل( منزل پنجم از   :   عنوان  
 

هفتمین جلسه غربت غربی     یا « شرح بیگانگی انسان »

 

(بوقت هیوستن تگزاس )  شب  8/30 ساعت فوریه   9  :سه شنبه  

Tuesday February 9th
 , 2021   8:30 pm ( Centarl ) Zoom Meeting 

 

 

 لطفا سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید

Email: iricf@bonyadnameh.com 

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

سهروردیغربت غربی   بعضی اشارات در قصه     

هدهد رمز الهام غیبی و آگاهی از عالم غیب است    
 

داستان "غربت غربی" به لحاظ روانشناختی و اسطوره شناسانه داستان بازگشت روان  ...        
 به بهشت آغازین و زمان ابدیت است و رجعت به زهدان مادر مثالی و تولد مجدد. 

 تمامی رمزهائی که مورد استفاده قرار میگیرند رمزهای صعودند...

 کوه ، قصر ، برج ، درخت ، پرنده ، آفتاب ، خانه آسمانی ، افالک ، آسمان ، ستاره ها، ماه 

 و امثال آنها همه و همه فضائی رمزی از نمادها و اساطیر صعود را تصویر میکنند ...
 

 ... قهرمان داستان میگوید: " شبها از روزنها و پنجره های قصر به فضا می نگریستیم. 
 بسیاری از اوقات کبوتران نامه بر از بیشه های یمن به سوی ما می آمدند ... 

 
 گهگاه نیز بارقه هائی یمانی از جانب ایمن شرقی می درخشید 

 و از سالکان سرزمین نجد خبرمان می داد...
 

/بارقه ی یمانی از کدام ناحیت وجود می تابد؟  /کبوتر داللت بر چه دارد؟  /روزن چیست؟   
 ایمن شرقی کجاست؟ و ...

»  قبال  با ایمیل ارسال شده      قصه غربت غربی      متن ترجمه فارسی  «


