
 خرّمدل دکتر مصطفی نگاهی گذرا به زندگی و آثار 

از اندیشمندان و قرآن پژوهان سرشناس کردستان، ایران و جهان  خرّمدلدکتر مصطفی 

از توابع شهرستتان مهابتاد  "دهبکر"شمسی در روستای  1315اسالم است که در سال 

ی دیده به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی را در شهرستان مهاباد به پایان رستاند و دوره

موفق  1341د و سرانجام در سال متوسطه را به صورت متفرقه و داوطلب آزاد سپری کر

ی فراوانی که به فراگیری قرآن کتریم و . با توجه به عالقهبه اخذ مدرک دیپلم ادبی شد

ان به تحصیل علوم دینی نیز پرداخت تا به قتول خودشتان م معارف اسالمی داشت، همز

 معانی و مقاصد قرآن کریم پی ببرد. به 

بی دانشگاه تهران پذیرفتته شتد و در دوران ی زبان و ادبیات عردر رشته 1342در سال 

ها در مدارس تهران و مهاباد به عنتوان آموزگتار بته تتدریت و تعلتیم و دانشجویی سال

موفق به دریافت مدرک کارشناستی گردیتد و تتا ستال  1347. در سال تربیت پرداخت

قطتع م  1352در سال  های مهاباد مشغول به کار شد. به عنوان دبیر در دبیرستان1350

ی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهتران را بته پایتان رستانید و در کارشناسی ارشد رشته

ی فرهنگ عربتی و علتوم قرآنتی دانشتکده اتهیتات و همان سال در مقطع دکتری رشته

 معارف اسالمی دانشگاه تهران پذیرفته شد. 

پت از شرکت در امتحان استادی دانشگاه تربیت معلم تهران، بته وزارت  1354در سال 

که وابسته به دانشتگاه تربیتت ی تربیت دبیر سنندج آموزش عاتی منتقل و در دانشکده

 1355معلم تهران بود به عنوان هیأت علمی مشغول به کار شد. این دانشتکده در ستال 

 خرّمتدلریاست آن به دکتتر  1358ه گردید و در سال به دانشگاه رازی کرمانشاه وابست

واگذار گردید و به مدت چهار سال در این ستمت بتاقی مانتد و در ایتن متدت توانستت 

با همکاری دیگر ی علمی و دانشگاهی کردستان ارائه نماید و ای به جامعهخدمات ارزنده



 1370در ستال دستتان ی ارتقای این دانشکده به دانشگاه کرزمینه ،دتسوزان دانشگاهی

ی زبتان و ادبیتات ی دو رشتتهایشان همچنین در شکل گیری و توستعه را فراهم نماید. 

ای داشتند و طی این مدت توانستند در فارسی و زبان و ادبیات عربی نقش بسیار ارزنده

کنار تحقیق و پژوهش و تأتیف و ترجمه، شاگردان و دبیران متعهتد زیتادی را تربیتت و 

 ی علمی نمایند. معهتحویل جا

خود بازنشسته شتد و بته زادگتاهش مهابتاد  به درخواست 1376در سال  خرّمدلدکتر 

برگشت و در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد دو باره استخدام شد و در آنجا نیز به کار 

ی تدریت و تعلیم و تربیت جوانان این مرز وبوم و تأتیف و ترجمته و تحقیتق در زمینته

بازخرید شد و خود را وقتف  1394که در سال ریم و تعاتیم دینی ادامه داد تا اینقرآن ک

ی هتای دینتی و انستانی نمتود و بته فرمتودهتأتیف و تحقیتق و ترجمته و تترویم آموزه

 اند، به دیگران یاد دهند و برایشان بنگارند. دشان عهد بستند که آنچه را که آموختهوخ

ری سرشناس و معلمی بتا اختال  ای متعهد، مفسّانسانی وارسته، نویسنده خرّمدلدکتر 

متخلق به اخال  قرآنی شتده و  آنی زیستن در سایهانت با قرآن کریم و هستند که با 

ای از اخال  و فضیلت و بزرگمنشتی هیچ وقت جاه و مقام و علم و شهرت نتوانستند ذره

و در اوج دتستوزی  مواره در اوج تواضع و فروتنیاو را تحت تأثیر خود قرار دهند، بلکه ه

بته قتول و مهربانی و انسان دوستی به امر تعلیم و تربیت و تأتیف و تحقیتق پرداختته و 

هایش مقبول جوانان و فرزانگتان بتا ایمتان قترار نوشتهکه  بوده خودشان بسیار خوشنود

ی از دعاهتای خاتصتانهنمایتد کته وی را و متواضعانه از آنان درخواستت می استرفتهگ

هتای علمتی او را کته تالش بخواهنتدخداپسندشان محروم ننمایند و از آستان اقدسش 

 جهاد در راه خدا محسوب نماید. 

 خرّمدلآثار علمی دکتر مصطفی 



ه زبان کردی، فارسی و عربی است کته بیشتتر آثار ارزشمندی به سدارای  خرّمدلدکتر 

 کرد:  بندیدر چهار بخش دستهها را توان آناند و میها چاپ و منتشر شدهآن

 در حوزه تفسیر و قرآن کریم -الف

 . تفسیر نور در یک جلد قطور به زبان فارسی -1

  . تفسیر اتمقتطف در یک جلد قطور به زبان عربی -2

 . ت در دو مجلد به زبان کردیحمهی رهتفسیر شنه -3

ی شتهیر مصتری در قطتب، نویستندهاثر ستید  "فی ظالل اتقرآن"ی تفسیر ترجمه -4

 . جلد15

 . نگاهی گذرا به اعجاز علمی قرآن کریم -5

 . در پرتو نور -6

 .  ها و پندهایی از قرآن کریمدرس -7

 زبان و ادبیاتی در حوزه -ب

 . دستور زبان کردی سورانی -1

 . مکاتمه روزمره زبان کردی -2

 . دستور زبان فارسی -3

 . گنجینه صرف و نحو عربی -4

 . گلبن دانش -5

 . زمخشری "أطوا  اتذهب"ی کتاب گردن بندهای زرین، ترجمه -6



 ی فقهدر حوزه -ج

 . نماز فرمان خدا -1

 . طنطاوی استات سید اثر محمد "اتفقه اتمیسّر"ی کتاب فقه به زبان ساده که ترجمه -2

در  "اإلستالمیةاتمفصل فی أحکام اتمرأة و اتبیت اتمسلم فی اتشریعة "ترجمه کتاب  -3

جلد اثر دکتر عبد اتکریم زیدان که تاکنون یک جلد از آن چاپ و منتشر شده است  11

 باشند. و جلدهای دیگر آن نیز آماده چاپ می

 ی عقاید اسالمیدر حوزه -د

 اثر سعید حوی.  "اهلل"ی کتاب ترجمه -1

 ی حیوان. عنایت یزدان یا غریزه -2

 خرمشاهیشعری از استاد بهاء الدین 

 قرآن پژوه و حافظ شناس

 مرام و مهر با علم جهان فخر مایه                 نام به شناسان قرآن از دل خرم مصطفی

 ام" بتر شتر  بترآرد دانتا دل از                   کتالم علم سپت و قرآن اهل و فقه اهل

   "االمام

 خترم بهر از دار عرضه ما از گفت          دل داشت خرم که را حافظ دوش دیدم خواب

 سالم دل

 و همتدم حریتف و انتت مجلتت          ام دیده رویا به خوش بگویم مجلت این وصف

 مدام شرب



 عتارف دوستتداران بهتر خوانتد                 حتافیی کتالم مجلت این بهر رساندم من

 . کالم حافظ

 خرّمدلچهار دهه دوستی و برادری با دکتر مصطفی 

 دکتر محمود ابراهیمی

 ی دانشگاه کردستان استاد بازنشسته

پیونتد آشتنایی نزدیتک دارم، امتا  خرّمتدلبیش از چهار دهه است که با دکتر مصطفی 

که در مقطع  ؛ زمانیقویتر شدی پنجاه شمسی های اول دههسال ازدوستی و برادری ما 

ی فرهنگ عربتی و علتوم قرآنتی در دانشتکده اتهیتات و معتارف استالمی دکتری رشته

موفتق بته دریافتت  خرّمتدلوقتی که دکتر  دانشگاه تهران مشغول ادامه تحصیل بودیم. 

دکتری شد، به دانشکده تربیت دبیر سنندج منتقل گردید و من هتم بعتد از فتار  درجه

شاپور اهواز رفتم. بعد از پیروزی انقالب استالمی، در ستال اتتحصیلی به دانشگاه جندی 

به دانشکده تربیت دبیر سنندج منتقل شدم و  خرّمدلبه کمک و راهنمایی دکتر  1358

های مشترک آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمودیم که تا کنتون از همان زمان فعاتیت

 نیز ادامه دارد. 

عالوه بر جدّیت در امر آموزش و تعلیم و تربیت جوانان مستتعد و متعهتد  خرّمدلدکتر 

این مرز و بوم، در کار تحقیق و پژوهش و تأتیف و ترجمته نیتز بستیار کوشتا بتود و در 

زبان و ادبیتات کتردی، فارستی و عربتی آثتار ارزشتمندی های قرآنی و ی پژوهشزمینه

 ا در جای خود قابل تقدیر است. هتأتیف و ترجمه کرده است که هر کدام از آن

ورزید، بلکه دیگران را نیز به نه تنها خود به امر تأتیف و ترجمه اهتمام می خرّمدلدکتر 

های مختلتف کرد و من که تا کنون حدود بیست کتتاب را در زمینتهاین امر تشویق می



هتای بام، ختود را متدیون تشتویق و ترغیفقهی، اخالقی، اعتقادی و ادبی ترجمه کترده

 دانم. ایشان می

 طلبم. از خداوند منان برای ایشان عمری با عزت و سرانجامی توأم با رستگاری می

 

 خرّمدل مصطفی  دکتر علمی جامع شخصیت

 استاد محمد علی کوشا 

 قرآن پژوه و استاد حوزه و دانشگاه

 مفاخر از و دانشگاه ارجمند اساتید از و علمی بزرگ هایشخصیت از یکی  خرّمدل دکتر

 کترد مباهتات و فختر مایه تنها نه وجودش که است کردستان سرافراز همیشه  یخِطّه

 در پژوهان قرآن قاطبه توجه ومورد زمین ایران ماندگار هایچهره یزمره در بلکه زبانان

 ویژگتی چنتد دارای محبوب، یفرهیخته استاد و نامور دانشمند این .است اسالم دنیای

 :است توجه قابل و برجسته

 پشتکار.  دارای و کوش سخت -1

 .دار مردم و زیست پاک -2

 .نامدار ِموفق ومترجم نویسنده -3

 . استوار و راسخ ادیب و پژوه قرآن -4

 . آثار و تیفاتأت وصاحب ارجمند موحدی -5

 که داشته عرضه فرهنگ و فکر یعرصه در ماندگار آثاری بزرگوار، و جامع شخصیت این

 :است فراوان اهمیت حائز محور دو در



 . دانشگاه در هاسال تدریت طی در فراوانی آموختگان دانش تربیت-اتف

 . وضروری الزم وموضوع محور چند در ارجمند بت آثاری یوترجمه  تیفأت -ب

 ایتران فرهنگی و علمی جامعه به را مکتوب ِ گرانسنگ اثر بیست حدود نامدار، استاد این

 استتفاده وقابتل فتراوان اهمیتت حتائز ختود نتوع در هریک که است کرده عرضه زمین

 . است همگان

 کته اندداشته عرضه را مفیدی هایکتاب وعربی فارسی کردی، زبان سه با خرّمدل دکتر

 جلد،7 در فارسی زبان به قطب سید "اتقرآن ظالل فی تفسیر  ترجمه" هاآن ترین مهم

 "تفستیرنور" آنگاه و رحلی، قطع با قطور جلد یک در عربی به« تفسیراتمقتطَف»وسپت

 ترجمته" نتوع از موفتق ایترجمته واقتع در که قطور نسبتاً جلد یک در فارسی زبان به

 . دارد را خود خاص امتیازات که است "تفسیری

 رحمت نسیم) رحمت یشنه"تفسیری یترجمه نامدار دانشمند این گرانسنگ اثر دیگر 

 قابتل بستیار گوناگون جهات از  واقعاً اثر این. است جلد دو در سورانی کردی زبان به "(

 ویتژه به  فرهنگی سّساتؤم  تمام در که است آن یشایسته: گفت باید بلکه. است توجه

 کتردی زبتان بته  کریم قرآن وتفسیر ترجمه درسی متن عنوان به کردستان دانشگاه در

 بته بزرگتی بسیار کمک ،خرّمدل دکتر بزرگ کار این گمان بی. گیرد قرار استفاده مورد

 فرهنتگ و  فکر ارتقاء یحیطه در آن بلند معارف و قرآن تبلیغ راستای در  کردی زبان

 .است زبانان کرد یهمه

 "اتمفصّتل"حقتوقی و فقهتی بزرگ کتاب ترجمه ارجمند، استاد این دیگر یپرمایه کار 

 دیگتر جلتد وشش  شده چاپ آن جلد یک که است جلد12 در زیدان اتکریم عبد دکتر

 .است چاپ آماده آن



 : گرانمایه استاد این تیفاتأت دیگر از  

 فقته " کتاب همچنین و "عربی زبان دستور"و "فارسی دستور" ،"کردی زبان دستور "

 فقته دانتش و زبان سه این ادبیات از ایشان باالی آگاهی گویای که است "ساده زبان به

 . است

 بتی وتتالش کتریم قترآن بتا ایشان دائمی انت در باید را خرّمدل دکتر امتیاز بزرگترین

 اعیتم رستول و استالم معجتزه وبزرگترین آسمانی نییر بی اثر این درشناخت وی وقفه

 . دانست سلم و آته و علیه اهلل صلی خاتم وپیامبر

 طبتع زیتور بته تهتران در احسان نشر توسط خرّمدل استاد بهای پر آثار و تیفاتأت اکثر

 وادی در ناشتران بهتترین یزمتره در  کته متوفقی بستیار نشتر. استت گردیتده آراسته

 . فراوان قدردانی یشایسته انصافاً و است قرآنی آثار و موضوعات

 مسترّتِ و وتندرستتی بیفزایتد خرّمتدل دکتر آقای بابرکت عمر طول بر نواز بنده خدای

 . گرداند اشزندگانی قرین را کریم قرآن با انت

 نور تفسیر در شناسی مخاطب و سنجی نیاز

 مسعود انصاری

 قرآن پژوه و مترجم قرآن کریم

 عبتارات و اتفتا  معتانی دقیتق فهم برای جامعه عموم نیاز به است پاسخی نور تفسیر  

 تتفؤم  کته مفصّتل تفسیر از فروتر و تطبیقی یترجمه از فراتر شناختی و آگاهی قرآنی،

 هایترجمته که چرا است، آورده پدید را آن مخاطب، شناختِ و نیاز سنجش با دانشمند

 چتارچوب و روش و شوندمی تیفتأ بیشتر، آگاهی به مخاطب نیاز به نیر اصوتًا تفسیری

 در متاتیزم، مینتی) گرایتی( حتداقل) کمینته بته پایبندی قبیل از دارند، را خود یویژه



 گفتار در سادگی متن، از بیرون ضروریِ شر  متنی، درون توضیحات ،(ترجمه نه تفسیر

 و وجتوه به نیر ویژه به) واژگان تک معانی بیان و تبیین دستی، یک بودن، یاب آسان و

 ...و ضروری های نکته ،(نیایر

 ایتن در نتور تفسیر تفؤم  توفیق میزان و ترجمه از نوع این شد خواهد تالش اختصار به

 . شود بیان روشنی به آن محتوایی و شکلی هایویژگی و زمینه

 

 رحمت و شفا نسیم

 دکتر محمود ویسی

 قرآن پژوه و استاد فقه و حقوق امام شافعی دانشگاه مذاهب اسالمی تهران

 ونیکتو ختوش مقامات و حاالت به رسیدن وجوی جست در پیوسته زمان گذر در انسان

 وراز رمتز کشتف .انتد بتوده نتاموفق لبغوا موفق گاه تجربیات ،میان این در. است بوده

 . است یافته توسعه و موفق هایانسان با زیستن گرو در موفقیت

 ورحمت شفا هاینسیم معرض در را خود ،وسعادتمندی یافتگی توسعه های ه را از یکی

 ،نآقر با اتفت و انت و دوستی. باشد می خداوند دوستان با ومصاحبت  دادن قرار ن،آقر

 :موتوی بقول زیرا ؛گرددمی شخصیت شدن نیقرآ سبب

 شود نقرآ خورد حق نور که هر    شود قربان خورد وجو کاه هرکه

 از وبعتد است غیره و اجتماعی اخالقی، روحی، فکری، گوناگون دردهای برای شفا قرآن

 گرمتا و روشتنی را مشتتاقان ودیتدگان هتاودل گیترد متی وزیتدن رحمتش نسیم شفا،

 .  شویم می محفلی چنین در صاتحان همنشین ما که جاستنز ایوا بخشدمی



 گرانستنگ آثتار از دیگتری اثر کردی زبان به کریم نآقر یترجمه "ت حمه ره یشنه"

 متی قترآن برکتت پتر یسفره سر بر را ما که است  خرّمدل مصطفی دکتر فرزانه استاد

، گونته تفستیر یترجمته ایتن در. ستازد می آشنا قرآنی معارف با ساده زبانی وبه نشاند

 توضیح یاتآ خالل در را  ی و بالغینحو  ی،صرف بدیع ونکات مشکل  کلمات محترم موتف

 های هنری قرآن کریم آشنا سازد. دهد تا خواننده را با زیباییمی

 وکتاربردی دقیق تحلیلی بر مبتنی خرّمدل استاد چون نخبگانی از تجلیل که امید است

 نشستتن بتار به شاهد وتجلیل تحلیل این رهگذر واز باشد نانآ ونشیب فراز پر زندگی از

 . باشیم عرصه این در وعلما علم توتید بیشتر چه هر

 ای از فضل و فضیلت، اسوهخرّمدلدکتر مصطفی 

 دکتر سید محمد خالد غفاری

 ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجاستادیار بازنشسته

تأستیت آن، های آغتازین همتان ستالکته از   استادان نامدار دانشگاه کردستان یکی از

درهم آمیخته و در آن ایتامی کته ایتن دانشتگاه هنتوز عنتوان نامش با نام این دانشگاه 

دار ریاست آن بوده را بر خود داشت، به مدت چهار سال عهده "ی تربیت دبیردانشکده"

 داشتتهخود، به تدریت و افاضه در آن اشتغال  و تا واپسین روزهای دوران خدمت است

 نام آشناست. مفسّر شهیر  ، ادیب فرزانه وخرّمدلاست، جناب استاد دکتر مصطفی 

بته پتاس ختدمات  انتد تتامقرر کرده دانشگاه کردستان و بنیاد نخبگان استان کردستان

و مفسّری نامتدار ی این استاد گرانقدر و برای تجلیل از مقام واالی ایشان مؤتّف صادقانه

 . ی کردستان، مراسم تقدیری از ایشان به عمل آورداز خطه



از ناچیز ای شمّهاین فرصت را غنیمت شمرده و بدین مناسبت در این مقاته، نگارنده نیز 

ی این استاد ارجمند را یادآور شده تتا بته نوبتههای خستگی ناپذیر جهد جزیل و تالش

امید ای کرده باشد. و ادای وظیفه گرامیداشت را برعهده گرفتهخود سهمی اندک از این 

  است که سودمند افتد. 


