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 ياد ايام
 بازخواني تاريخ مكتب قرآن

 در گفتگو با كاك حسن اميني
(قسمت چهاردهم)

...كاكه احمـد در زنـدان بـه چـه كارهـايي
مشغول بودند؟ آيا اساساً فعاليتي داشـتند؟ هـم 

 مسيران چطور؟
مورد ايـن سـؤال بايـد عـرض كـنم در خصـوص در
فعميتالي توانيم هاي كاكه احمد در زندان فقط اقداماتي را

اند، يا كارهايي كه نام ببريم كه خود كاكه احمد بازگو كرده
به صورت عملي انجام گرفته باشـند. البتـه نبايسـتي ايـن 

يكنكته را از نظر دور نگه داشت كه وضعي درت زنـداني
بـا-تآن هم به عنوان يك رهبر ديني اهل سـنّ- ايران
و زندانيزندان هاي ديگر بسـيار متفـاوت اسـت؛ كاكـه ها

درتاحمد مثل ديگر شخصي و هاي اسالمي در طول تاريخ
آزادي عمل نداشته است. حتي در چهـار،كشورهاي ديگر

تي مثـل شـهيد ديواري داخل زندان هم آزاد نبوده، شخصي
آزادي عمـل آن انـدازه در زنـدان-اهللارحمـه- دقطبسي

كهداشته  في است ظالل را به رشته تحريـر توانسته تفسير
درآورد يا افرادي مانند بديع الزمـان سـعيد نورسـي، شـيخ 

و در-علــيهم الرحمــه-....اإلســالم ابــن تيميــه حــداقل
و توانسته و معلومـات چهارديواري زندان آزاد انـد تجـارب

و در اختيار عموم قـرار دهنـد. امـا وضـعيت خود را تحرير
و حتي آن انـدازه آزادي را  كاكه احمد با همه متفاوت بوده

، مگر در موارد بسيار نادر؛ قبالً هم عرض است هم نداشته
ام كاكه احمد خواسته كه در زندان مباني علم تفسـير كرده

و سـنّت آمـوزش  و تبيين آيات قرآن را با استناد به كتـاب

ــه داده ــتهو بـ رشـ
و  تحريـــــر درآورد
خود نيز بـر اسـاس 
آن اســلوب مــورد 
نظر قرآن را تفسـير 
نمايد، دست به كار 

ــي ــم مـ ــود، هـ شـ
اي مفصل در مقدمه

بـــاب چگـــونگي 
و  ــردن ــير كـ تفسـ
و ملزومــات  شــروط
ــاز  ــير آغ ــم تفس عل

كنـــد امـــا در مـــي
جريان جابجـايي از 
يك بند زنـدان بـه 

ــر  ــد ديگ ــه-بن ك
آن معموالً رسم بـر 

ــود را اول ب ــداني زن
ــپس و سـ ــل  منتقـ
و اشــياء او را لــوازم

و هيچگاه آن مقدمه-ندكردجابجا مي ي ارزشمند را ضبط
دهند. ايشان خود در جريان يك مالقات نقل كرد نمي پس

بي:و گفت نتيجه مانـد تـا چندين بار آن را طلب كردم اما
ــن ــي اي ــق رســانه جمع ــدها روزي از طري ــه بع ــو-ك رادي

جه شدم كه يك آخوند دارد مطالب مـرا بـا متو-تلويزيون
كند؟! البته گفت: با شنيدن مطالب خـود نام خود بازگو مي

از زبان شخصي ديگر نه تنها ناراحت نشدم بلكه از خداوند 
هم تشكر كـردم؛ چـون انگيـزه مـن، از تهيـه آن نوشـتار 
و مطالب خيرخواهانه به ديگـران بـود، حـال  رسيدن پيغام

و وسيله و هرچه باشدي رسيدن هركسگوينده زياد،باشد
و  و تعالي لطف فرموده مهم نيست. حال كه خداي تبارك
و دارد از طريق اشخاص ديگر بـه  مطالب من از بين نرفته

رسد نه تنها ناراضي نبودم بلكه صميمانه خداي را مردم مي
شاكرم. اين موضوع را از آن جهت به عـرض رسـانيدم تـا 

ــه ــد كاك ــل احم ــر مث  ديگ
اسالمي هايتشخصي 
ــول در ــاريخ طــ در تــ و

آزادي،كشــورهاي ديگــر
عمل نداشته است. حتي در 
چهار ديواري داخل زنـدان 

 است. هم آزاد نبوده
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ا هم تنهاحمد روشن شود كه كاكه در موارد بسيار نادر آن
و پشتيباني الهـي توانسـته مطـالبي را بـه بيـرون  با لطف

درتانتقال دهد وگرنه مانند شخصي هـاي ديگـر اسـالمي
ــدازه آزادي عمــل  ــدان آن ان فضــاي زن
و  و فعاليت گسـترده نداشته تا بتواند كار

 چشمگيري را انجام دهد.
 هـاي ايـران متأسفانه فضاي زنـدان

و چه در حال به گونـه اي چه در گذشته
و  و نيست تـا زنـداني بتوانـد كـار نبوده

فعو چنانچه توانمنديالي -تي داشته باشد
هايي داشته باشد آن را در خدمت مـردم

اي را در قرار دهد. جادارد بنده نيز خاطره
اين زمينه از خود بازگو كنم كـه مربـوط 

ر شـود تـا بيشـت به اين سالهاي اخير مي
ــران ــدانهاي اي روشــن شــود فضــاي زن

و فعاليت علمـي را از  امكان هرگونه كار
سه سـال قبـل كـه". گيرداشخاص مي

و  بنده چنـد روزي در زاهـدان دسـتگير
زنداني شـدم، خـاطرات آن چنـد روز را 

و يادداشت مي كردم، نكاتي بسيار عادي
معمولي، در مـورد چگـونگي بازداشـت، 

و در.نحوه بازجويي مواردي يادداشت آيـات قـرآن، .. حتي
كـه روز آخر كه بنا بود از زندان مرخص شوم به بهانه ايـن 

لباس زندان عكس گرفته شود، ازم خواسـتند بايد از من با
و لباس زنـدان  بپوشـم، در فاصـلهرا تا لباسهايم را عوض

اي كه رفتم با لبـاس زنـدان عكـس بگيـرم تـا چند دقيقه
و برگشتم تمـام يادداشـتهاي آن  چنـد روز را بـرده بودنـد

به هرحـال فضـاي زنـدانهاي"هيچگاه آن را پس ندادند.
و حال اين رغـم گونه بوده است. امـا علـي ايران در گذشته
و مشكالت خداوند خـود زمينـه را فـراهم،تمام اين موانع

و در مواردي نادر كاكه احمد توانسته مطالبي گرچـه  آورده
و پر محتوا  و به بيرون انتقـال دهـد. كم اما با كيفيت تهيه

هاي مختلـف دفتر اشعار است كه در زمينه4مهمترين آن 
مظلوم،احكام، سياسي، اجتماعياخالقي، عقيدتي، بينشي،

و  و مبـارزه .. سـروده اسـت..نوازي، ظلـم سـتيزي، جهـاد
و محتوا براي شوراي وقـت نامه،مضاف برآن هايي پر مغز

و بر و قضا اي كساني كه بـه وي نامـه مكتب، هيأت افتاء
و ايشان جواب دادهنوشته -اند نوشتهاند
انـد امـا گرچه تحت عنوان نامـه،است

و  حاوي مطالب بسـيار ظريـف، دقيـق
و علمي اند كـه همگـي نيازمنـد شـرح

و اگر شرح شـوند قطعـاً بسط فراوان اند
هاي متعدد در خواهنـد به صورت كتاب
هاي آخر زنـدان هـم كـه آمد. در سال

مالقات آزاد شد، در مالقاتها از فرصت 
و هرآنچـه كـه وقـت استفاده مي كـرد
و اقتضا مي و مسـائل الزم كرد مطالب

و بررسـي قـرار  ضروري را مورد بحـث
-داد كه الحمدهللا همگي ضبط شدهمي

و در دسترس قرار دارند. عـالوه بـر اند
ت هـاي اول زنـدان وصـي اينها در سال

كه اگر مـوردي بسيار مفيد نوشتهنامه
و بسط قـرار گيـرد بسـيار جـامع،  شرح

مفصو با اهم ت خواهد بود.يل

و سـخنراني هـاي ايشـان در آيا تمام وعظ
 اند؟ها ضبط شدهمالقات

و همچنـان بلي! ضبط شده كـه عـرض كـردم در انـد
دسترس عموم قرار دارند. البته بايد بگويم در اين زمينه به 

و دشمنان مورد باور بنده كاكه احمد تن ها از جانب مخالفين
و پيـروانه استستم قرار نگرفت بلكه از جانب طرفـداران

بايسـتي . آثـار ايشـان مـيه اسـت نيز مورد جفا قرار گرفتـ 
و بسـط مـي تاكنون و بـه با عناوين گونـاگون شـرح شـد

زبانهاي مختلف دنيا در اختيار عمـوم مسـلمانان بـه ويـژه 
ميعالقه و،گرفتمندان قرار امـا در ايـن زمينـه پيـروان

نزديكان كاكه احمد كوتاهي كردند. خالصه كنم مطلب را، 
ي، كم حجم هستند امـا آثار كاكه احمد گرچه به لحاظ كم

و اگـر آن  و پرمحتوا هسـتند به لحاظ كيفي بسيار باارزش

هزمين اين در بگويم بايدهالبتّ
 تنهـا احمد كاكه بنده باور به

 دشمنانو مخالفين جانب از

 بلكهه،نگرفت قرار ستم مورد

 پيروانو طرفداران جانب از

هگرفتـ قـرار جفـا مـورد نيز
 بايستيمي ايشان آثار.است

 گونـاگون عنـاوين با كنونتا

 بـهو شـد مـي بسطو شرح

 در دنيـا مختلـف هـاي زبان

 بـه مسـلمانان عموم اختيار

ــژه ــه وي ــدان عالق ــرار من  ق

 زمينـه ايـن در اما گرفت مي

 احمد كاكه نزديكانو پيروان

 كردند. كوتاهي
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و بسـط قـرار حجم كم توسط افـراد توانمنـد مـورد شـرح
ميكمت،قطعا به موازات كيفي،بگيرند  رود.ييت نيز باال

و طرفداران چي؟ آيا در داخل زندان پيروان
توانستند فعت چشـمگيري از خـود ارائـه الي

 دهند؟
 عـرضكه داليلي همانبههم مسيرانهمو پيروان

ق بـه موفّـ-ت داخل زنـدانها درخصوص محدودي- كردم
هاي ديگـر توانسـتند خلق آثار مكتوب نشدند؛ اما در زمينه

درتقيموفّ هايي را بـه دسـت آورنـد،
زمينه پرورشي، افراد مكتب بسيار كار 
و  كردند، با خود زيـاد كلنجـار رفتنـد
توانستند تا حـدودي خـود را بسـازند. 
و  پس از خروج از زندان غالباً با نشاط

و پخته تر از گذشته به عرصه باروحيه
ايو فعاليت ديني بازگشتند. عـده كار

ع و ادبيـات كه در زمينه لوم اسـالمي
هـايي داشـتند در داخـل عرب توانائي

و به آمـوزش  زندان كمر همت بستند
افراد ديگر پرداختند، تا حـدود زيـادي 

هايي را به دست آوردنـد. هم موفقيت
اهللا-براي نمونه برادر شهيد كاكه فاروق فرساد در-رحمه

و پس از مرخص شـدن زندان به يك عالم اسالمي تبديل
زندان با تكميل تحصيالت اسالمي بـه عنـوان عـالمي از 

و مجتهدي   مطرح شد. اسالميمتبحر

خوب حاال برگرديم به بيرون زنـدان، سـري
و هواي  بزنيم به افراد غيرزنداني مكتب، حال

 آنان چگونه بود؟
و غيره زنداني خداونـد بـه لطـف در مورد افراد زنداني

د، انگـار افـراد را از خود پديده جالبي را به وجـود آورده بـو 
و مصلحت خويش تقسـيم  بـود. بنـدي كـرده روي حكمت

و توانمند زنـداني شـده اين  گونه نبود كه تمام افراد مطرح
و بقي ه بيرون باشند؛ بلكه عزيزاني كه بيـرون زنـدان باشند

و مسـئول بودنـد. بودند غالباً افرادي شايسته، توانا، متعه د
و توانستند در آن چنـد بطوريكه سـال اوضـاع را مـديريت

و در اين راه از هيچ مجاهدتي دريـغ  حركت را پيش ببرند
و وظيفه اين افراد خيلي از افراد زنـداني نكردند. مسئولي ت

هـا جلـوگيري كردنـد، تر بـود. از تعطيلـي كـالس سنگين
و مناسـبتي بـراي برنامه ها را پيش بردند، از هـر فرصـت

و تبليغ استفاده مي و مخصوصاً در مراسم كردنددعوت هـا
و اجتمـاعي عزيزانـي كـه توانـايي مناسبت هـاي مـذهبي

و در  و سخنراني داشتند از فرصت اسـتفاده كـرده خطابت
و  راستاي وظيفه خطيـر امـر بـه معـروف
و بيدارگري مي -نهي از منكر روشنگري
و خـانواده -كردند، دنبال كاروبار زندانيان
و مرتب بـراي آزادي آنـان هايشان بودند

و تالش مي و خالصـه از انحـالل كردند
تعطيلــي حركــت در آن برهــه جلــوگيري 
نمودند. مضاف بـر اينهـا در مسـاجد نيـز 
و فعال داشتند؛ حتـي  نقش بسيار پررنگ
در يكي از مساجد سطح شهر سـنندج بـه 
و تــرك نكــردن  دليــل فعاليــت گســترده
و بـه  صحنه مـورد تعـرض قـرار گرفتـه

و عـده سمت آنها تيراندازي شد ايه بـود
.)61هم زخمي شدند(سال

و مزاحمت وجود پس براي آنها نيز ممانعت
و راحت باشند؟ داشته، آن  گونه نبوده كه آزاد
و مشقّبلي! البتّ ـ ه، زحمات و ات فراوان متحم ل شـدند
كـه بـراي61تها هزينه پرداخت كردند.در سال بابت فعالي

ازدهها آغاز شد ابتـدا عـ بار اول دستگيري اي كـم، كمتـر
تا 100 سال بعد يعني سـال اواسط نفر دستگير شديم ولي
بر 62 و بازداشـت شـد 300بالغ در ند.نفر دسـتگير يعنـي

طول يك سال آن اندازه فعها در نبود برادران زنـدانيتالي
و زنـداني  و گسترش يافت كه منجر به دسـتگيري پررنگ

 شدن صدها نفر ديگر شد.

براي نمونه بـرادر شـهيد
رحمه-كاكه فاروق فرساد

ــك-اهللا ــه ي ــدان ب در زن
و پس  عالم اسالمي تبديل

ص شدن از زنـدان از مرخّ
بــا تكميــل تحصــيالت

اسالمي به عنـوان عـالمي 
و مجتهدي متبح مياسالر

مطرح شد.
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عرسواي آن شدچه عزيزان غير زنداني در عرصـه،ض
و سياسي نيز بسيار فع ب بـراي آزادي ال بودند. مرتّاجتماعي

و مذهبي را كردند، هيأتزندانيان بيانيه صادر مي هاي علمي
تا بـا مقامـات حكـومتي در ارتبـاط بـا كردندروانه مركز مي

و  آزادي زندانيان مخصوصـاً شـخص كاكـه احمـد رايزنـي
ـ مذاكره كنند.  و اذي و آزار و رنـج و در مورد درد ت زنـدانيان

و رهبـ فشارهاي وارده بر ملّت كرد، اهل سنّ كاكـه-آنرت
طر-زادهاحمد مفتي و بـاق مختلف اطّاز الع رساني نمـوده
ــتشخصــيت ــا، جمعي و ه ــزاب ــا، اح ه

جريانهاي مختلف اسالمي در كشورهاي 
و  ــائل و مس ــرار ــاط برق ــاگون ارتب گون

آ -مـده را مـنعكس مـي مشكالت پيش
 كردند.

بار اسـامي تمـامي به ياد دارم يك
را تحـت عنـوان قـرآن زندانيان مكتب
بـه مجلـه در زنـدانت علماي اهل سنّ

آن» المجتمع« و در -كويتي داده بودند
 بودند.جا به چاپ رسانده

انصافاً زحمـات آن عزيـزان در آن
و در  مقطع بسيار برجسته، جالب توجـه

و هسـت. انشــاء اهللا خـور تقـدير بــوده 
و تعالي به عنوان اعمال خداوند تبارك

و در  حســنه كارهــاي آنــان را پذيرفتــه
و در روز جزا  نامه اعمالشان ثبت نموده

ششان را خواهدابه صورت مضاعف پاد
 داد.(انشاءاهللا)

و امني تي بهتـر در آن شرايط سخت سياسي، اقتصادي
-به امـور خـانواده از زماني كه خود ما بيرون زندان بوديم 

و با تحمهاي زندانيان رسيدگي مي ل انواع مرارتهـا كردند
و بقي ه افـراد جانفشـانيو خطرات جهت نجات كاكه احمد

و جماعتكردند، شخصيتمي هـاي اسـالمي را ها، احزاب
و بعضاً وادار به واكنش به نسـبت تحت تأثير قرار مي دادند

ــي  ــران م ــت اي ــ حكوم ــه اف ــد. از جمل و كردن ــزاب راد، اح
هايي كه عزيزان ما در آن برهـه وپـس از آن بـا شخصيت

و گفتگو داشته ميآنها رايزني -توان به جماعت اخـوان اند
المسلمين مصر، جماعـت اسـالمي پاكسـتان بـه رهبـري

ابواألعلي المودودي، طفيل محمد، شـيخ سـعيد شـعبان از 
 وشــي رهبــر جماعــت النهضــهو راشدالغنّ اهللا)(رحمــهلبنان
اشاره كرد كه بعضاً در مورد آنان صحبت(حفظه اهللا)تونس

و بعضاً در خصـوص نيـز در مباحث آينده-انشاءاهللا-شده
اي در مـورد طفيـل آنان صحبت خواهيم كـرد. امـا نكتـه 

محمد به عرض برسانم. ايشان نماينده جماعـت اسـالمي 
پاكستان بود كـه بـه اتفـاق نماينـدگان 

ا و جماعتهاي سالمي سـاير ديگر احزاب
كشورها در جريان پيروزي انقالب براي 
و ملّت ايران پيـام تبريـك  رهبر انقالب
و  آورد. پس از چند سال كـه انقالبيـون

از جملـه كاكـه فعاالن اهل سنّت ايران
و زنداني شدندزاده احمد مفتي ،بازداشت

و تالش برادران مـا در به واسطه رايزني
ا يــن خــارج از زنــدان طفيــل محمــد در
و در نامه اي رابطه واكنش تند نشان داد

اهللا خمينـي نوشـت: به رهبر انقالب آيت
من همان كسي بودم كه به نمايندگي از 

ـ  و براي ملّ ت ايـران مسلمانان براي شما
به خاطر انقالب اسالمي پيغـام تبريـك

و از زمره كساني بودم كـه بـهيآوردم،
و انقــالب اســالميِ  ــام اســالم  خــاطر ن

گ رفته در ايـران بـه آن دلبسـته صورت
ــيله  ــوديم وس ــدوار ب و امي ــوديم ــراي نجــات ب ــود ب اي ش

و ملّت هاي تحت ستم، حال چه شد كه نه تنها مستضعفان
ندتملّ ت خـود بـهه بلكه بـه ملّـادها را از زير ستم نجات

و رهبـر آزاده داردروا مـيت نيـز سـتم ويژه مردم اهل سنّ
راامه احمد مفتـي علّانآن در زاده و نگـه زنـدان بازداشـت
 دارد؟!مي

...

ــه از ــراد، جمل ــزاب اف و اح
هايي كه عزيـزانتشخصي

و پـس از آن  ما در آن برهه
ــو  و گفتگ ــي ــا رايزن ــا آنه ب

ــيداشــته ــد م ــه ان ــوان ب ت
المســلمين جماعــت اخــوان

ــالمي  ــت اس ــر، جماع مص
ــري  ــه رهبـ ــتان بـ پاكسـ
ابواألعلي المودودي، طفيـل 
محمد، شيخ سعيد شعبان از 

دو راشـــ اهللا)(رحمـــهلبنان
ــيالغنّ ــر اهللا)(حفظهوش رهب

ــونس  ــه ت ــت النهض جماع
 اشاره كرد.
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