” بررسی آراء

شیخ اشراق“

جلسه نوزدهم

شهاب الدین سهروردی فیلسوف بزرگ ایرانی
چهره برجسته ای در حکمت ،فلسفه و عرفان در فرهنگ ایران

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95963749936
Meeting ID: 959 6374 9936

سخنران مهمان  :آقای شهریار جودت
عنوان :

” عشق و تجسم آن  ...در مونس العشاق سهروردی “

سه شنبه 25 :می ساعت  9شب

( بوقت تگزاس )

Tuesday May 25th , 2021 9:00 pm ( Centarl ) Zoom Meeting
فصل 1
بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود

تابناک ،او را عقل نام کرد که  -اول ما خلق هللا تعالی العقل -و
این گوهر را سه صفت بخشید :یکی شناخت حق و یکی شناخت
خود و یکی شناخت آن که نبود ،پس ببود .از آن صفت که
بشناخت حق تعالی تعلق داشت حُسن پدید آمد که آنرا  -نیکوئی
 خوانند ،و از آن صفت که بشناخت خود تعلق داشت عشقپدید آمد که آن را  -مهر -خوانند ،و از آن صفت که نبود پس
ببود تعلق داشت حُزن پدید آمد که آنرا – اندوه  -خوانند .و این
هر سه که از یک چشمه سار پدید آمدهاند برادران یکدیگرند،
حسن که برادر مِ هین است در خود نگریست خود را عظیم
خوب دید ،بشاشتی در وی پیدا شد ،تبسمی بکرد ،چندین هزار
ملک مقرب از آن تبسم پدید آمدند .عشق که برادر میانست با
حسن انسی داشت ،نظر ازو برنمی توانست گرفت ،مالزم
خدمتش میبود ،چون تبسم حسن پدید آمد شوری در وی افتاد،
مضطرب شد خواست که حرکتی کند ،حزن که برادر کِهین

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی

سخ
چندين ن نغز كه گفتی كه شنودی

ور باد نبودی كه سر زلف ربودی

نم
رخساره معشوق هب عاشق كه ودی
پس عشق اگر جان را به عالم بقا میرساند
تن را به عالم فنا میبرد ،
زیرا که در عالم کون و فساد هیچ چیز
نیست که طاقت بار عشق تواند داشت.
شهاب الدین سهروردی

است دروی آویخت ،ازین آویزش آسمان و زمین پیدا شد.

non-profit org.
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houstonbonyad.com
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(832) 466-8849
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لطفا پرسشهای خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید

Email: iricf@bonyadnameh.com

و پیامک را به تلفن

 (832) 466-8849بفرستید

10125 EMNORA Ln.

Houston, TX 77080

