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 واقعیت حزن پریشانِ

 
 7/8/39منبع: سایت جرس، روز چهارشنبه، مورخ: 

 
/ ت هاشسد/ و داد/ و پلک هاش/ مسیر نبض عناصر را/ به ما نشان داش/ به شکل حزن پریشان واقعیت بودص »

/ و عاشقانه ترین دبو د/ به شکل خلوت خود/ و مهربانی را/ به سمت ما کوچاندهوای صاف سخاوت را/ ورق ز

رخت/ د / و او به سبکدبه شیوۀ باران پر از طراوت تکرار بو / و اودش را/ برای آینه تفسیر کردانحنای وقت خو

 .1«دمیان عافیت نور منتشر می ش

ری ااحمد قابل؛ خورشید سو یِدابکشیدن و پرواز خاک  روی در نقابِاین ایام مصادف است با دومین سالگرد 

»  بپاکدامنی و پایمردی در او موج می زد. غزالی در کتا ،تواضع، بی تکلفی  شجاعت، که صداقت، حریت،

آدمیان با مرگ سخن می گوید: کسانیکه شیرین می زیند و آنقدر تعلقات و  ۀاز سه گونه مواجه« ذکر الموت

 دهر که شیرین می زی» ؛ که دارندن آن وحشت در رسیداز از مرگ می هراسند و دلبستگیهای دنیوی دارند که 

روزگار بهتری  و در آرزوی در رسیدنِ دناراضی ان ه از وضعیت روحی خود دسته دوم افرادی اندک .«داو تلخ مر

رستاخیزی در سرزمین وجودشان،  برای تغییر وتوبه ندارند و در حسرت سر برآوردنِای  هستند؛ اما عزم و اراده 

العین  ا به رأیکه زوال و عدم مانایی دنیا ر دجماعتی ان سوم  ۀدست . دو انتظار می کشن روز را دوره میکنند شب و

؛ چ نمی هراسندشه کرده و از مرگ هیو سبکبالی پی یسبکبار، دلبستگی چندانی به دنیا ندارند و دیده و چشیده اند

» و انی نداشتچندیِ دنیوبود؛ تعلقات گروه سوم  متعلق به احمد قابل  «. دلبستگی را نشاید، دآنچه را نپای» که 

 :دزبانش بو د. تو گویی این سخن حافظ وردبو« خفیف المؤؤنه»و دنمی بر« فقر و قناعت راآبروی 

 

 در آن توان زدلقی کاتش دماییم و کهنه   برگ سرای سلطان داشـــش را نبـــروید

 

ابعاد  خلوت»خود را بسان مسافری می انگاشت که قرار است چند صباحی در این دنیا بزید و پس از آن به  

 ر تالطمپپاک و  د افقهای دور شود؛ تمام زندگی هم نورو  درآیدبی سو به پرواز  به سمتِ سفر کند و « زندگی

ری اجازه نامه اجتهاد داشت، سالها بود که لباس او بر این امر گواهی می دهد. در حالیکه از مرحوم آیت ااهلل منتظ

او  در« شجاعت ِبودن»  .آورد دگی می کرد و خم به ابرو نمیو با مناعت طبع زن تن به در آورده روحانیت را از 

ات و حقیقاگر بر اثر ت .زندگی می کرد و دلمشغول آنها بودمعرفتی خویش ی زد؛ با دغدغه های اصیل موج م

مهور ج ؛ ولو اینکه خالف رأیدادل راه نمی دبه  رسید؛ باکی از ابراز آن  می دراز آهنگ خود به موضعی تأمالتِ
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مطابق با فتوای . بدیع و خالف آمدِ عادت و جسورانهاز این دست بود؛ « حجاب» ۀ مسئلۀبود. سخنان او دربار

 .و رواست داردنشرعی  اشکال ان، برای بانویموی سر و گردن در روزگار کنون نپوشاندنِ ،ایشان

سال پیش منتشر شد، به روح بلند آن آزاده  ورا که حدودا د« ب در ترازوی اخالقحجا»مقالۀ خود تحت عنوان 

فکیک تن ِدادنظر قرار  دم با  ،القی و نه فقهی، به اقتفای ایشان، البته ازمنظر اخنوشتاردر آن  2.مرد تقدیم کردم

 شاندنِگنجانده و نپو و رفتارعفیفانه «عفت»یل مقولۀ ، بحث از حجاب را ذ«اخالقی وجوب»و  «وجوب فقهی» میان 

» ادله ای چند له این مدعا اقامه کردم. این روزها که  ،انگاشته موی سر و گردن را، از منظر اخالقی، امری روا 

ل محافل ، نَق«اسید پاشی» شوم تلخ و  حکومتی و حادثۀ ولتی ود «امر به معروف و نهی از منکرِ»و « حجاب اجباری

اب جح ایشان هم با . دریافتم قابل را وتهور مرحصراحت و اهمیتِ جسارت و بهتر می توان و نُقل مجالس است؛ 

 ردق . اگر این آموزه ها دنمی کر دادفعلی غیر شرعی قلم ن را دو  گر ن موی سرد، هم نپوشاندمخالف بو اجباری

 اب اجباری ما تحت عنوان حج ر جامعۀدآنچه  اکنون ، ده شوتعنایت نگریس ۀدیدر آنها به دو  در نشیندبر صو  دبینب

ا می دیگری پیدسیرت و صورت  ،هدتغییر کرر حال اجراست، بالمره دحکومتی  و امر به معروف و نهی از منکرِ

 .  دکن

 لهمیان ما فرسنگها فاص ،روزگاراز قضای حال که  .دبا پاک احمد قابل وند بر روحخدا درود و رحمت بی پایانِ

ا که پیک دور افتادگان است، می خوانم تا مگر آنرنسیم صبحگاهی  هر و وفای خود را به گوشپراز م قصۀ، است

 :برساند سفر کرده عزیزِآشنا و به مزار پاکِ آن 

 

 م که نسیم صبحگاهیدر این امیدهمه شب 

 آشنا را دبه پیام آشنایی بنواز

 

 

 

 

                                                           

 به: دنگاه کنی .2
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/217.pdf 

 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/217.pdf

