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Zoom Meeting 

ALL 

Tuesdays 

 2021 

10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

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

 

(بوقت  تگزاس )  شب 9 ساعت آپریل   27  :سه شنبه  

Tuesday April 27th
 , 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  

 
) خالصه داستان (ملوک  فصل   

 

در  اگر خوایه که تو را فرصت التقا باشد : ترا یک بینم؟ گفت: او را گفت. ... کیس از ملوك را با جن مؤانست افتاد

ون نگر خانه هر چه آهن پاره است و هر چه صدا دارد بینداز،  ، مرا بینی . پس به بیر ...چون در دایره نشسته باشی  

 
) خالصه داستان (خفاش  فصل   

 

. مشاجرت از حد به در رفت.  ... وقنی خفاشی چند را با حربا خصومت افتاد و مکاوحت ایشان سخت گشت

دل ایشان بر آن قرار  .  همه اتفاق کردند بر قتل او. خفاشان اتفاق کردند که ایشان جمع شوند و قصد حربا کنند

اگر .  چون آفتاب برآمد او را از خانه نحوست خود به در انداختند.  گرفت که هیچ بیی از مشاهدت آفتاب نیست

...خفافیش بدانسنی که در حق حربا چه احسان کرده اند، در غضب بمردندی   
  

) خالصه داستان (هدهد  فصل   
 

بر سبیل رهگذر بر نشیمن ایشان نزول   وقنی در میان بومان افتاد . ... هدهد به نهایت شدت برص مشهور است

ای : گفتند. بامداد هدهد رخت بر بست و عزم رحیل کرد. آن شب هدهد در آشیان با ایشان بساخت. کرد 

ی این چه بدعت است که تو آوردی؟ به روز کیس حرکت میکند؟  . به عکس افتاده است شما را: گفت  مسکیر

ند.  این مرغ مبتدع است: فریاد برآوردند و گفتند .  همه انوار این جهان طفیل خورشید است ی . در روز دم بینایی میر

ی بر وجه شما  .  هدهد اندیشه کرد که اگر خود را کور نگردانم مرا بکشند حایل چشم بر هم نهاد و گفت اینک نیر

....گشتم  


