” بررسی آراء

شیخ اشراق“

جلسه هیجدهم

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 :

” لغت موران “ و حکمت بازگشت به اصل در مکتب سهروردی ( پنجمین جلسه )

سه شنبه 11 :می ساعت  9شب

( بوقت تگزاس )

Tuesday May 11th , 2021 9:00 pm ( Centarl ) Zoom Meeting
فصل هدهد ( خالصه داستان )
 ...هدهد به نهایت شدت برص مشهور است .ی
وقت در میان بومان افتاد بر سبیل رهگذر بر نشیمن ایشان نزول
کرد  .آن شب هدهد در آشیان با ایشان بساخت .بامداد هدهد رخت بر بست و عزم رحیل کرد .گفتند :ای
ن
مسکی این چه بدعت است که تو آوردی؟ به روز کیس حرکت میکند؟ گفت  :به عکس افتاده است شما را.
همه انوار این جهان طفیل خورشید است .فریاد برآوردند و گفتند  :این مرغ مبتدع است .در روز دم بینای ن
میند.
ی
هدهد اندیشه کرد که اگر خود را کور نگردانم مرا بکشند .حایل چشم بر هم نهاد و گفت اینک ن
نی بر وجه شما
گشتم....
فصل طاووس و پادشاه ( خالصه داستان )
ن
جماعت طـاووس در آنجـا مقـام ساخته بودند .ی
ی
وقت پادشـاه طاووسـی را از ایـن
 ...پادشایه باغ داشت که از جمله
جملـه بگرفـت و بفرمود تا او را در چریم دوزند چنانکه از نقوش اجنحـه او هـیچ ظاهر نماند و بفرمود تا هم در باغ
ّ
سلهاي بـر سـر او فـرو کردنـد .ی
مدی برآمد این طاووس خود را و ملک را فراموش کرد .هر وقت باد خوش وزیدن
گرفت و از سوراخ ی
لذی عجب ی ی
ی
ـافت .روزگاري در آن حیت بماند تا پادشاه روزي گفت کـه :مـرغ را از چرم به در
آورید و استخالص دهید .طاووس چون از آن حجـب بیون آمد ،حرستها خورد...
فصل صفیر سیمرغ ( الف  -بدایا) ( ب  -مقاصد)
 ...هدهد که روانه کوه قاف میشود ،در هزار سال – در تقویم اهل حقیقت – به آنجا میسد و سیمرغ میشود که
صفیش خفتگان را بیدار میکند ...
 ...روشن دانان چنان نموده اند کـه هـر هدهـدي کـه در فصل بهار ترك آشیان خود بگوید و به منقـار خـود پر و بال
خود برکند و قصد کوه قاف کند ،سایۀ کوه قاف بر او افتد و مقدار هزار سال .و این هزار سـال در تقویم اهل
حقیقت یک صـبحدم اسـت از مشـرق الهوت اعظم و بیمار نای را که علت استسـقا باشـد و یا گرفتار دق ،سایۀ او
عالج آنـان اسـت ...
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