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Zoom Meeting 

ALL 

Tuesdays 

 2021 

10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

جلسه شانزدهم  “           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    
(سومین جلسه )  حکمت بازگشت به اصل در مکتب سهروردیو  “لغت موران  ”:  عنوان  

 

(بوقت  تگزاس )  شب 9 ساعت آپریل   20  :سه شنبه  

Tuesday April 20th
 , 2021   9:00 pm ( Centarl ) Zoom Meeting 

 

 

 لطفا پرسشهای 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  

 
3فصل   

 

 را به رسالت
ر

 عندلیب، سلیمان مرغ
ا
ت سلیمان حاضر بودند اّل  مرغان در حضر

ٔ
 همه

ورت است رسیدن شما و ما به یکدیگر. چون پیغام به  نامزد کرد که عندلیب را بگو ضر

ون نیامده بود، با اشکال خویش مراجعت  عندلیب رسید عندلیب هرگز از آشیان بیر

بر این نسق است و او دروغ نگوید. به اجتماع –علیهالسالم  –کرد لفظ سلیمان پیغمیر   

ون باشد و ما درون، مالقات میرس نشود و او در آشیان ما  ایعاد کرده است. اگر او بیر

 نگنجد و هیچ طریق دیگر نیست. ییک سالخورده در میان ایشان بود، آواز داد که وعده

 
ر
 الینا ایابهم  »، «ف

ا
ون  »، «و ان  «یوم یلقونه  »راست باشد و قضیه  «کل لدینا محضر

 مقعد صدق عند ملیٍک مقتدر   »درست آید، طریق آن است که چون ملک سلیمان در 

 آشیان ما نگنجد ما به ترک آشیان گوییم و به نزدیک ملک رویم، وگرنه مالقات میرسا 

پرسیدند که تصوف چیست؟ او این بیت بگفت:  –رحمة هللا علیه  –نشود. جنید را   

ا
ا
ا حیث ما کانوا       و کانوا حیث ما کن

ا
 فکن


