به نام خداوند جان آفرین
ههبرا ند

چههه نبخت هها ی ههانه یههه انهه

یههه یهههر بهههال نهههمای بلنههد پروا نههد
دعای صالح و صهاد قیبهج جهان بهد بهاد
یه ان پاقس بهه صهد و صهمم امنا نهد

دق قو ابمد اتاقک و پر

گدن حضرت ولهعصر(عج) انادی صلح و عدالا ،پروقدگاق یگانه قا ایریم

یه اا قا یاقای آن فرادد با به اتاقک

ته یه به نام بلند

بخ

برا  ،سعدی بزقگ نام گرفنه اسا ،دق

یادقو ش ،دق یناق ارداانه یه آنها قا "نبخت ا" ناابده اسا ،بر خدان سعدی بلندآوا ه ،حضدق یافنه ایم
با به یدق نمّا خدیش ،خد ه چبن اعرفا او با بم؛ سناقه ای بابناک یه دیرگانه اسا بر این سر ابن و
بر این ارداان خدش دقخشبده اسا .به دقسنه یه اا نفا یرن اسا یه بر خدان او ابهمانبم و دق فرا و
نشبج قخدادنای قو گاقان ،بدو دل ب نه ایم و یماش قا و اندیشه اش قا پاس دا نه ایم؛ س نان نغزش
قا پند داقویه دان نه ایم یه به هد ظرافا برآاب نه ده ،با سعادت و قسنگاقی ندع بشری قا قیم ند.
بر نمبن اساس اسا یه به گفنه خدد او ،اا نبز اعنقدیم یه:
اگر دق سرای سعادت یه
گفناق سعدیش حرفه ب

و به قاسنه یه

ما ارداان خرداند

اسها
اسا

برا  ،دق یر سایه بلند سعدی و حافظ ،دو یله قفبع بان و ادب

فاقسه ،ا ب نه بلند و ایتاله اتاقک بهره اندید و به ک خدش آوا گه ما ارداان برا ابند طرا  ،به
واسطه بابش ندق اعرفنه این بزقگان اسا یه دق پبدا و پنهان ندگه بان ساقی و جاقی گردیده اسا.
نمدله و اهمان ندا ی

ما دق حادثه دقدناک سب

برا نشان باق ی ا این پبدند فرننگه نفنصدساله

اسا .ما با دقک و پاسخ به عر بلند سعدی نشان دادید یه:
بنهههههآدم اعضههههای یخدیگرنههههد
یهههه دق آفهههرینش یهههک گدنرنهههد
چههد عضههدی بههه دقد آوقد قو گههاق
دگهههر عضهههدنا قا نمانهههد یهههراق

سعدی خداوندگاق بان فاقسه اسا و آثاقش ا چنان آوا های برخدقداق اسا یه ار نای ر و غرب قا
دقندقدیده و اجذوبان یمم خدیش قا ا حدق بمغا ،فصاحا و بدایه حدیث خّرین خدد ساخنه اسا.
این گدنه اسا یه ذیر جمبلش دق افداه عدام افناده و صبا س نش دق ب بط ابن اننشر گشنه اسا.
آثاقش عصاقه و با باب فرننگ و سنا ایرانه و اسماه اسا  .اندیشهنای نابش ،الل حخما و قو نان
بفخری اسا یه دق فراسدی اان خدد به حریا دقاهآید با دق ااوقای ار نای اانه و اخانه؛ عنصر
بشریا قا با

ناسد و دغدغهنای فطریاش قا ا پ

فرا نا و فرودنای ب باق ،با گد یند.

با باب یمم سحرآابز و جادوی اندیشهاش بر فرننگ و ننر فاقسه بانان ،ا سدیه ،و بر ذنن و بان
جهانبان ا سدیه دیگر ،دق ابان س نسُرایان ایران بهنمناسا.
نقش س نانش بر باقو پدد جان نش نه و ا این قوسا یه دق وایای گدناگدن ننر به دسا ننراندان ،به
گدنه خط و نقش و آوا ؛ جلدهگری نمدده اسا؛ نگاقگران به بصدیر اجال

بزم و وعظش ید بدهاند ،ا

بام ید ک با مع یافدقی ،ا ا خدبهنای خدشبراش با نقشِ صُراحه و جااش ،قا به بصدیر یشبدهاند؛
بافندگان دق باق و پدد قنگقنگ نقدش و فلزیاقان بر یلمداننای فلزی و نقرهیدب وسبنهنای اِفرَغه؛ و
یا بخاقان بر یا هنای قینفام نفا قنگ بر قوی لعاب با یاسهنای سفالبن ،ا ینبتهنای گچتری با
ینبتهنای سنگه عماقات و نقش ند نه نای باقگاه و آقااگاه او؛ یلمات یصاق و س نان یلندقواقش قا حک
نمددهاند.
یطعات خد ندی ه ا عاق و عتاقات نغزش به صدقت ینابنا ،اُریعنا و بک برگنا دق اد هنا،
یناب انهنا و اجمدعهنای ننری ایران و جهان نگانداقی اه دند .طَنبن یماش قا به آوای خدش
ادسبقایه دقنم آاب نه اند با نر یک به فراخدق نمّا خدیش ،یاقسنانِ گل نان و بدسنان و

خرسنانِ

غزلنا و یصایدش قا خد هچبنه ینند.
جهان دیدگه ،بجربه اندو ی ،برون نگری ،علم اندو ی و حشر و نشر با ارداان جدااع گدناگدن ،ا وی
صبنه وایع نگر و چند بعدی ا سنخ ب ان و ب ااح ساخنه اسا .ا نمبن قوسا یه دق آثاقش
نشانه ا بعصتات غبر انطقه با نمهیاببم .عشق و دوسنه اخصبرین عنصری اسا یه اندیشه او بر
اتنایش په قی نه

ده اسا .با باب این اهروق ی  ،دق جای جای آثاقش نمدد یافنه اسا .چنانخه او قا

عا قه بفنه ساخنه اسا:
به جهان خّرم ا آنم یه جهان خّهرم ا اوسها
عا قم بر نمه عالم یه نمهه عهالم ا اوسها

آثاق سعدی ،بتلدق ننری یاا ا اح اس و عاطفهای اسا ا ندع عاطفۀ غنه ان انه؛ یعنه ببان اح اس
به جمال و یمال اطلق ا نر ندعه یه اه بداند وجدد دا نه با د .آقاانگرایه وی دق افانبم ا نلف چدن
عدالاخدانه ،اداقا ،قاسااندیشه ،صدایا و عشق  ،دق البهالی یلبات وی یاب اشانده اسا و ا نمه
اهم بر او

اعر فرننگ اسا و اروج عقمنبا ان انه ،دانش قا یدق اه ناسد و ننراند قا دق صدق

اهنشاند .حایمان قا حخما اهآاد د ،عاقفان قا عرفان ،عا قان قا عشق و ارداان قا ندعدوسنه و اهر:
سههعدیا خههدشبههر ا حههدیث بههد نب هها
بحفهههههه قو گهههههاق انههههه

هههههناخا

آفههههههرین بههههههر بههههههان ههههههبرینا
یههه ایههن نمههه ههدق دق جهههان انههداخا

