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10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

جلسه چهاردهم   “ 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    

   حکمت بازگشت به اصل در مکتب سهروردیو “ لغت موران   ”:   عنوان
 

(بوقت  تگزاس )  شب 9 ساعت آپریل   6  :سه شنبه  

Tuesday April 6th
 , 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  

... لغت موران یک مطلب یا موضوع اصلی را مطرح می کند و آن این است که عالم جسمانی تنها عالم 

ورای این عالم، عالم روحانی یا جهان جان است و گوهر انسان در حقیقت از آن عالم   موجود نیست.

است و انسان باید بکوشد تا به آن عالم باز گردد. سهروردی عالم جسمانی را گاه به چاه و گاه به قفس 

مانند می کند و عالم جان یا ملکوت یا عالم انوار مجرد یا عالم مثال را ورای زمان و مکان می داند. کار 

اصلی انسان هم در زندگی این جهانی باید این باشد که از زمان و مکان عبور کند و به ال مکان برود ... 

 متن اولین قصه رساله لغت موران

موری چند، تیزتِک، میان بسته، از َحضیِض ُظلَمِت َمکَمن و ُمستَقَّرِ اّول خویش رو به صحرا نهادند، و 

ایشان آمد و در وقِت صباح، قََطراِت   از بَهِر ترتیِب قوت. اتّفاق را، شاخی چند از نَبات در َحیِِّز ُمشاهده

اصِل   «یکی گفت که  »آن چیست؟  «ژاله بر َصفَحاِت سطوحِ آن نشسته بود. یکی از یکی پرسید که  

 و علی هذا، در محّلِ نزاع افتاد. »از دریاست .   «و دیگری گفت  »این قََطرات از زمین است. 

که هر  -ای صبر کنید تا میِل او از کدام جانب باشد  لحظه «موری متصّرف در میاِن ایشان بود. گفت 

کسی را از جهِت اصِل خود کششی باشد و به لُحوِق َمعدن و َمنبعِ خود شوقی بَُود، همه چیزها به ِسنخِ 

ست او ُسفلی  خود ُمنَجِذب باشد. نبینید که کلوخی را از مرکِز زمین به جانب ُمحیط  اندازند، چون اصلِ 

د است، به عاقبت کلوخ به زیر آید؟ هر چه به ظلمِت   »ُکلُّ َشیٍء یَرَجُع اِلی اَصِلِه   «ی و قاعده ُمَمهَّ

 »ست.محض کشد، اصلش هم از آن است. هرچه روشنی جویَد، همه از روشنی ا

موران در این بودند که آفتاب گرم شد و شبنم از َهیَکِل نباتی آهنگَ باال کرد. موران را معلوم گشت که از 

 زمین نیست، چون از هوا بود، با هوا رفت.

ُ اْْلَْمثَاَل ِللنَّاِس    « ُ ِلنُوِرِه َمن یََشاُء ۚ َویَْضِرُب َّللاَّ ،         »   َوأَنَّ إِلَٰى َربَِّك اْلُمنتََهٰى    «،  »نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ یَْهِدي َّللاَّ

ِلُم الطَّیِّبُ   « َُ اِلُح یَْرفَعُهُ  إِلَْیِه یَْصعَُد اْل  ».  َو اْلعََمُل الصَّ


