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  در سوگ احمد قابل
  
و رفت تا لب /... ديفهم ين را چه خوب ميو لحن آب و زم/ باز نسبت داشت يها و با تمام افق/ امروز بود يو از اهال/ بزرگ بود« 

  »ميچقدر تنها ماند/ بيک سيخوردن  يبرا/ تلفظ درها يشانيان پريکه ما م/ چ فکر نکرديو ه/ ديو پشت حوصله نورها دراز کش/ چيه

 ،يتکلف يت، تواضع، بيحرصداقت، که ن شدم؛ سالهاست يار اندوهگياحمد قابل بس دنيدر نقاب خاک کش يخبر رو ندينشاز 

که  يکسان: ديگو يان  با مرگ سخن مياز سه گونه مواجهه آدم» ذکر الموت« در کتاب  يغزال .ميستا ياو را م يمرد يو پا يپاکدامن

که از اند يافراد دسته دوم رند؛ يم يهراسند و تلخ م يدارند که  از مرگ م يويدن يها يو دلبستگ اتنقدر تعلقند و آيز ين ميريش

و در حسرت  ر وتوبه ندارندييتغ يبرااما عزم و اراده  هستند؛ يبهترروزگار دن يدر رس يستند و در آرزوين يخود راض يروحت يوضع

هستند که  به استقبال مرگ  يدسته سوم  گروه ؛کنند ين وجودشان ، شب و روز را دوره ميدر سرزم يزيسر برآوردن رستاخ

حفره  يشان در آرزو و کبوتر جان ا ندارنديبه دن يچندان  يدلبستگ اند و دهين ديالع يا را به رأيدن ييانزوال و عدم ما ، چرا که روند يم

  :ار دوست استيو د سو يبه سمت ب کردن زندان و  پرواز 

  حفره کن زندان و خود را وا رهان                      ان  ين جهان زندان و ما زندانيا

  

ا  ين دنيدر ا يچند صباحقرار است انگاشت که  يم ينداشت و خود را بسان مسافر يچندان يويتعلقات دناز گروه سوم بود؛  احمد قابل

.  دهد يم ين امر گواهياو بر اپاک  يدور شود؛ تمام زندگ يهم نورد افقهاو  سفر کند  »يخلوت  ابعاد زندگ«به د و پس از آن يزب

را ياخ ي، مگر وقتو عراق در بدن داشتران يساله ا ۸ادگار از دوران جنگ يبه   يترکشاو ده بودند که ينشنچوقت يچون من، ه يريکث

اجازه نامه اجتهاد  ياهللا منتظرت ياز مرحوم آکه ين، در حاليهمچن؛ و خارج کردن ترکش شدند يپزشکان مجبور به عمل جراح

د ي؛ خورشآورد يو  خم به ابرو نم کرد يم يو با مناعت طبع  زندگبود  ت را از تن به در آورده يوحانسالها بود که لباس رداشت، 

ش يخو يو معرفت يوجودل ياص يها زد؛ با دغدغه يدر او موج م» شجاعتِ بودن« . ديطلب ياران را ميکه رنج خود و راحت  يسوار

نداشت؛  از ابراز آن يد؛ باکيرس يم يه موضعب يفقههنگ آ دراز تو تأمال اتر اثر تتبع؛ اگر بو دلمشغول آنها بود  کرد يم يزندگ

  .جسورانه ع و خالف آمد عادت و ين دست بود؛ بدياز ا» حجاب« سخنان او درباره حکم  .بودجمهور  يرأنکه خالف يولو ا

 ينيمعرفت د يشه  بازسازيدارند و در اند يپررنگ يو معرفت ينيد يها که دغدغه  يناي يبود؛ مح» ينياگران دياح«تبار مرحوم قابل از 

ل يذ د وينگونه فهميا ديرا با» يعت عقالنيشر«وم به موس شانيو پروژه ا مکتوب  عموم  آثار .  دنديست مؤمنان در جهان جديو نحوه ز

د ين انگشت تأکيص خود، بر جوانب مغفول دياگر، بسته به تشخيانه؛ شخص احياگرايدر نگرش اح. ارج نهاد ن مقوله گنجاند ويا

ز، مرحوم  يدر دوران معاصر ن. تعلم اخالق همت گماش د بر يبا تأک»  نياء علوم دياح«به  يپنجم هجر در قرن ينهد؛ چنانکه غزال يم

همت گمارده و  يستيمارکس يها به نقد آموزه در کسوت متکلم؛ ،يفلسفه اسالم برگرفتن سالح از زرادخانه با  يمطهرو  ييطباطبا

د با رجوع به سنت يکوش يز ميقابل ن.  بکار گرفتند يات اسالميمعقول و موجه از مدع ينييدست دادن تبب يش را برايم هم خوتما
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اگر  نحله . گران قرار دهديش چشم ديش در قلمرو فقه را پيخو يآراء ابتکار، ينيد به مدد عقل نآ يدانتقا يو بازخوان يفقه

د که در فلسفه و علوم يجهان جد  يمعرفت يها ت نقاد و مدد گرفتن از فراوردهيکوشد با  بکار بستن عقالن يم ينيد يروشنفکر

گوناگون سنت به  يها پرداخته و در مؤلفه ينيسنت  د يانتقاد ي؛ به بازخواندا کردهيبروز و ظهور پ د يجد  يو علوم تجرب ياجتماع

مختلف سنت  يه  مؤلفه هابرجوع  اند؛  با ينيسنت د يانتقاد  يش و بازخوانيشتر دلمشغول  پااليب ينياگران ديت بنگرد،  احيده عنايد

مدد  ينيد سنتدر شده  انگاشتهده ينادو مغفول واقع شده  يها تيظرفاز  شان ي، ان راستايدر ا. ر فلسفه، کالم، فقه، عرفانينظ ياسالم

  .  ستنديد نيجهان جد يمعرفت يشه دستاوردهايچندان  در اندو رند يگ يم

بسط و ، در گرو يروزگار کنوندر  کارآمد معقول و يمسلمان ستنِيو ز يو معنو يز باطنيانگ دل يها ابم؛ تحقق  تجربهي يمچنانکه در

فه روشنفکران و يهر دو طا يرهگشاثار آ ن مهمبه يتحقق ا يبرا. است از اسالم يو انسان يقرائت خرد نواز و اخالقنه شدن ينهاد

  .مياز مبرم دارين ينياگران دياح

. رفتاز ما گنا بهنگام  او را  افت و دست اجليش نيه خوانياگراياح  يها دهيشتر ايبسط ب يبرا يافسوس که  مرحوم قابل مجال چندان

ر و بصبه خانواده داغدار مرحوم قابل، م تا يخوان يخداوند را م. ادب ز سفر کردهيبر روح پاک  آن عز پروردگار کرانيرحمت و درود ب

  :بت عطا کندين مصيبر ا يدار شتنيخو

  

  ش را کن مستجابيخو ين دعايعجاب                       ا يا يچون دعامان امر کرد

  

 


