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 نظیریکی دیگر از آثار شاهکار و بی  "العقل و عقال"نقدی بر قصیده 

 "م.س.شاهد"استاد محمود سراجی 

       

 به قلن: هحودرضا ًویدپور از اصفهاى

طق تِ ًام ضطحیات ل دیَاى هشاهیز عدر هقذهِ جلذ اٍ

ص گفتارّایی کِ در اٍل ّزیک یپتَضیحات ٍ "فزهَدُ اًذ کِ 

اس ا وکٌیذ هستقیهییذ ٍ هثٌَی ّای ایي هجوَعِ هالحظِ قصا اس

صَتی پیادُ ضذُ، تٌاتزایي ًِ هقذهِ ای تِ تار است ٍ ًَارّای 

  "ًِ تَجیِ افکاری در کار

خذا را ضاکزم ایي دیَاى تی ًظیز ٍ ًفیس را تِ لطف دٍست تشرگَار استاد در 

 یار دارم ٍ هٌثع کاهل ٍ تی ّوتایی را ّویطِ در کٌارم. اخت
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 خَضتز است.ذرین سخي دٍست اس ّزچِ تگ

 

در تیي قصیذُ ّا ٍ غشلیات ٍ هثٌَی ّای استاد قصیذُ ای  

زدُ کِ ٍصفص ، دلثزی ٍیژُ ای اس حقیز تُتا عٌَاى العقل ٍ عقال

ًاگفتٌی است، تِ خصَظ کِ قثل اس تذست آٍردى دیَاى ًاسًیي 

ٍ دلٌطیي استاد ضٌیذم، در  استاد، اتتذا ایي قصیذُ را تا آٍای گزم

 :ضٌَینًَار ضثط ضذُ تا صذای هْزتاى استاد هی اتتذای

 "دوست بسیار عسیسم"

ش تِ ، گَیی کِ ضاّذ عشیایي عثارت حس ٍ حال عجیثی تِ اًساى دست هیذّذتا ٍ 

 الغیز.طَر اختصاظ تزای ضًٌَذُ گفتِ ٍ

دُ است. در گفتار ٍلی تا تثعیت اس یک قافیِ سزٍ ،جذاتٌذ  7قصیذُ را در ایي 

هایذ کِ رب سثحاى حالی عٌایت فز اهیذٍارم"ن کِ هیفزهایٌذ: ًیي استاد هی ضٌَیًاس

گل ٍ کَّستاى التن را در هَقعیتی کِ دست دادُ ٍ سکَت ٍ صفای جٌتا تتَاًن رس

جوعیت اهزدهی ّای ّا ٍ ًٍ قال ٍ دٍرًگی  س تٌْایی هي ضذُ ٍ ... اس قیلهًَ

زساًن ٍ اًگیشُ ای تاضذ کِ تعذ اس هي هحثاى ٍ عشیشاى ایاى تذُ ام تِ پیدٍری گش

تیفتٌذ کِ در طَل سًذگی دٍر ٍ ًشدیک تا هطاّذُ ٍ هطالعِ آًْا تِ یاد اًساًی 
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ای عطقی پاک ٍ الْی ، چَى گزه ،هطقت تارش تٌْا سیست ٍلی ّزگش تٌْا ًثَد

  "حتی در ًیوِ ّای ضة ًذین اٍ تَد. زم ًگِ هی داضت ٍگص را سزدی هحفل

ستاد تشرگَار، حسی عجیة سزاسز ٍجَدم را فزا گزفت ٌیذى ایي هقذهِ اس اتا ض

 :کِ تِ راستی

 ؟ ٍ تا اٍ چِ کزدُ است ًَِ در اٍ ایي تَاى را دهیذُى چگرب سثحا 

 ِیا خذاًٍذ سثحاى اٍ را در عالوی لطیف تَدُ است؟ آ یا چِ هًَس تٌْایی اٍ ک

 اس الطاف هْزتاًص قزار دادُ ایي گًَِ هی سزایذ؟

  کِ پس اس داضتِ خَد  هَرد لطفرا حقیز ایي تِ چِ هیشاى خذاًٍذ تشرگ

در سهزُ ضایذ ٍ ًَضتِ ّای استاد دست پیذا کٌن ٍ  ی دلٌطیياِ صذتسالْا، 

 ؟تشرگَار ضَمتزآٍردُ کٌٌذّای خَاستِ آى عشیش 

هْزتاًیت تَ را ضکز طاف ٍ یٌجا هیتَاى گفت: خذاًٍذا تِ خاطز ّوِ الٍ در ا

 هیگَئین ٍ فقط اس تَ یاری هی جَئین.

ققلتتعقعقتت عقمقعلتتفقاتتگقدن تت  ق تت   قد تتعققققع

قختت  کقی تت قیتتوقصتت اقمقصتتا قدع  تت کقدم تتعق

قزدیتتتتتت قن  تتتتتتوقدگتتتتتت ق   تتتتتتعقگ  تتتتتت    

قزدهتتت قاتتتگقمقاتتتزمبقخ تتت  قزق تتت  ق لتتت ق

قختت قمق  تت ققع تت قمقاتتگقدزقختتگ ق  ق تت گ ققققق

قختتت قمق  م قصتتت ن قمق گ تتت تق  تتت ق م تتتعقق

قمآ ق تگقاتگقمقاّل ت قیت ق تزق توقزهت قختتگی ققققققق

ق قد تتعمد  تت   ق تتوقدیتت ق مقاک دتت قگّتت  ققق

قی ی ق ی ک  ق چ گقاگقآ قیت ق  ت   قد تعققق

قی ی ق گعقد کت قد تعقمق ت یم قخنت ه قد تعققققق

قختتت قمقز تتت  قد ّتتت قختتت قاتتت ق تتتوقد  تتت قد تتتع

ق قد تتعق  قخ  گتتوقن تت قیتتوقخقنتتگعقمقختتققاتت قزیتت
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اتتت ق تتت ق تتت دیقیتتت  ق تتت دت قیتتتوق مشتتت قد تتتعق  قشتوگ ق ت قمق توق ت ق ت ق تس   قد تعقققققققی ی 

 

ال در ُ، عقعقل تِ عقال تطثیِ ضذاست کِ العقل ٍ عقال ضزب الوثل هعزٍفی 

ٍ ّن گن ًطَد، ٍ عقل  دزَهعٌی پاتٌذ ضتز است کِ تِ پایص تستِ هیطَد تا ّن تچَ

ٍ اجاسُ  ّن در عزفاى تِ هفَْم تٌذی است هحذٍد کِ تِ سز آدم تستِ هی ضَد

 ذ.جَالى تیص اس حذ هعیٌّی را ًوی دّ

ّای تسیار ظزیف ًکتِ  هحوَد سزاجی در ایي قصیذُ، تکاًْای تس سٌگیي ٍ استاد

تِ کجا آهذُ است، آهذًص تْز چِ  "ًذُ ٍارد هیٌوایذ تا تذاًذ ضٌَرا تِ دل ّز 

  "تَد

ال، پذری هْزتاى ٍ ٍارستِ، سزاپا آتص ٍ هحوَد سزاجی اًساًی فزّیختِ ٍ ٍا

دلسَختِ، کِ تا ّوِ دلسَختگیص ٌَّس خَد را خام هیپٌذارد ٍ در عطق کَدکی 

 ًی سَار ٍ هحتاج ارضاد خَد را تیاى هیکٌذ.

 چوى به قول حضرت هوالًا:

قه  تتتتوق تتتتگیفقع تتتت ق دقشتتتت  قمق  تتتت  ق»ق

ق

« تتگ ق تتوقع تت قآیتتفقخ تت ق تت  کقدزقآ ققققق



 
5 

 

 

ق اثز ضاّکار استاد ِ اس جلذ اٍل دیَاى هشاهیز عطاضعار ٍ تزخی ًَضتِ ّا تزگزفت

 هحوَد سزاجی )م.س.ضاّذ( تَد کِ در پاسی اس ضة تِ قلن ًَضتِ ٍ تقذین

، خذاًٍذ رب سثحاى، پزٍردگار جلیل َلهقثهیذ کِ اپیطگاُ حضزتص گزدیذ. 

افتذ ٍ استاد تشرگَارم اس جسارت تٌذُ در ایي خصَظ رًجیذُ خاطز تشرگ 

زای ّوِ را ت در پایاى سالهتی، عشت ٍ آتزٍیی ّوچَى گذضتِ پایذار ًگزدد.

َظ استاد هحوَد سزاجی تشرگَار را اس خذاًٍذ هٌاى عشیشاى علی الخص

 .خَاستارم

 هحودرضا ًویدپور

  ادش را بسیار دیر یافت.ستکوچک شاگردی که ا
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