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  ردستان ـهاي ماندگار کچهره

  

  دلدکتر مصطفی خرم
  

قـــرآن  دل از دانـــشوران و مـــصطفی خـــرمدکتـــر
در ســال . پژوهــان مــشهور کردســتان ایــران اســت    

ــتاي 1315 ــر« در روسـ ــتان  » دهبکـ ــع شهرسـ از توابـ
ــشود     ــه جهــان گ ــاد دیــده ب دوران تحــصیالت . مهاب

ــن    ــود و در ای ــاد طــی نم ــدایی و متوســطه را در مهاب ابت
وي در  . ه آمـوزش علـوم دینـی نیـز مـشغول بـود            مدت ب 
ــال  ــان و   .1346س ــته زب ــران در رش ــشگاه ته ش از دان

ــسانس      ــدرك لی ــت م ــه دریاف ــق ب ــرب موف ــات ع ادبی
پـــس از فـــارغ   گردیـــد و از زمـــان دانـــشجویی و  

التحــصیلی ســـالها بــه خـــدمت آمــوزش و پـــرورش    
ــود  ــشغول بـ ــال .مـ ــته از  1352در سـ ــان رشـ  در همـ

وق لیـسانس فـارغ التحـصیل       دانشگاه تهران با درجـه فـ      
ي ا دکتـــرنامه بـــه اخـــذ دانـــش1358شـــد ودر ســـال 

ــات      ــشکده الهی ــی از دان ــوم قرآن ــی و عل ــگ عرب فرهن
 و پــس از فــارغ التحــصیلی ،دانــشگاه تهــران نائــل آمــد

کــه (دوره فــوق لیــسانس در دانشــسراي عــالی ســنندج 
بــه عنــوان ) بعــدها بــه دانــشگاه کردســتان تبــدیل شــد

ی مـشغول بــه تـدریس بــوده   اسـتاد وعـضو هیــأت علمـ   
ــا . اســت ــريتحــصیالت خــود را ت ــات دکت ــان و ادبی  زب

ــه داد  ــرب ادام ــات   . ع ــان وادبی ــمندي در زب ــار ارزش آث
فارســی، زبــان و ادبیــات کــردي و تفــسیر قــرآن کــریم  

ایـشان  . دارند که بیشتر آنها چـاپ و منتـشر شـده اسـت            
نمونــه اخــالق و پرهیزگــاري و الگــوي یــک معلــم      

ــس  ــوده و ه ــی ب ــشتر  . تندواقع ــات بی ــتی و توفیق تندرس
  . متعال خواستاریمندایشان را از خداو

  : حال استاد از زبان خودششرح
ــال در ــد  1315 س ــاد متول ــر مهاب ــتاي دهبک  در روس

شده ام پـس از سـپري شـدن مـدتی از زنـدگی خـانواده             
ــاید     ــصطفی، ش ــل م ــین وچقَ ــتاهاي الچ ــدرم در روس پ

ــه    ــا ب ــانواده م ــوده ام خ ــاله ب ــار س ــن چه ــتان م شهرس

ــار سفربربــسته اســت و در آنجــا رحــل اقامــت   ــاد ب مهاب
  . گزیده است

ــه ــود   ب ــته ب ــالی از مــن گذش ــاطر دارم ســن و س  خ
بـه هـر حـال در       . هنوز مرا بـه مدرسـه نفرسـتاده بودنـد         

ــام» ســعادت« در مدرســه 1330ســال  نویــسی انجــام ن
پـذیرفت و در کـالس تهیـه آن زمــان کـه تقریبـاً پــیش      

بــود بــه تحــصیل پــرداختم و ) یآمــادگی کنــون(مدرســه 
سه سـال در آن جـا تحـصیل کـرده سـپس بـه مدرسـه                 

ــام« ــتم» خی ــرده   . رف ــان نب ــه پای ــدایی ب ــوز دوره ابت هن
بودم به سـبب بـاال بـودن سـن و سـال اینجانـب برابـر                  
شناســنامه نــه واقعیــت مجبــور شــدم بــه طــور مــستمع  
ــا     ــدائی ت ــشم ابت ــال ش ــشینم، از س ــالس بن ــر ک آزاد س

رســتان بـه صــورت متفرقـه در امتحانــات   پایـان دوره دبی 
  .شرکت می نمودم

 اول دبیرســتان بــودم بــه علتــی تــرك     کــالس
تحصیل کـردم و طلبـه شـدم پـس از شـش مـاه و نـیم                 
ــودم،   ــه شــرکت نم ــات متفرق طلبگــی مجــدداً در امتحان
پس از اخـذ گواهینامـه دوم دبیرسـتان مـرا بـه سـربازي               

ــد ــتان را د  . بردن ــوم دبیرس ــالس س ــاي درس ک ر کتابه
ــسوه  ــاي پ ــه  ،پادگانه ــاد و خان ــلطنت آب ــش( س ) هرپیران

ــا لبــاس ســربازي گواهینامــه ســیکل اول را   مطالعــه و ب
ــودم  ــذ نم ــصیل دادم و    . اخ ــه تح ــی ادام ــته ادب در رش

 در مهابـــاد دریافـــت 1341دیـــپلم ادبـــی را در ســـال 
 دانــشجوي رشــته ادبیــات عــرب 1342در ســال  .کــردم

ردوره تربیــت د .دانـشکده ادبیـات دانـشگاه تهـران شـدم     
معلــم یکــساله شــرکت و پذیرفتــه شــدم و آموزگــار روز  

 بـه   1343 در سـال     ،مزد ناحیه هفـت تهـران هـم شـدم         
ــه      ــاد ب ــتان در مهاب ــاغل در دبیرس ــار ش ــوان آموزگ عن

ــرورش در آمــدم   1347در ســال . اســتخدام آمــوزش و پ
ــال    ــا س ــتم وت ــت داش ــرب را دریاف ــات ع ــسانس ادبی لی

ــا1350 ــر دبیرســتانهاي مهاب ــودم دبی ــال . د ب ــن س در ای
 دانـشگاه تهـران     عـرب در فوق لیـسانس رشـته ادبیـات         

 دبیـر   1354بـه تهـران رفـتم و تـا سـال            . پذیرفته شـدم  
ــه   ــتانهاي ناحی ــودم 16 و 10دبیرس ــران ب ــال .  ته در س

ــی   1352 ــوم قرآنـ ــی و علـ ــگ عربـ ــته فرهنـ  در رشـ
ــدم    ــه ش ــالمی پذیرفت ــارف اس ــات و مع ــشکده الهی . دان

ــ  ــدها و ش ــام واح ــس از اتم ــتادي پ رکت در امتحــان اس
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 بـه وزارت امـوزش عــالی   ندانـشگاه تربیـت معلـم تهــرا   
ــت 1354منتقــل شــدم و در ســال  ــشکده ي تربی  در دان

دبیر سنندج کـه وابـسته بـه دانـشگاه تربیـت معلـم بـود                
به تدریس مـشغول شـدم ایـن دانـشکده سـپس وابـسته            

 1354در ســال . بــه دانــشگاه رازي کرمانــشاهان گردیــد
  .ه به اینجانب واگذار گردیدریاست دانشکد

ــار ســال در ا ــدت چه ــنم ــدم ی ــدگار ش .  ســمت مان
ــدیل     ــتان تب ــشگاه کردس ــه دان ــشکده ب ــن دان ــدها ای بع

 بــا تقاضــاي خــود   1376اینجانــب در ســال  .گردیــد
بازنشسته شـدم و بـه زادگـاه خـویش مهابـاد برگـشتم و             
ــار    ــه ک ــتخدام و ب ــدداً اس ــالمی مج ــشگاه آزاد اس در دان

تــا ایــن زمــان .  ترجمــه ادامــه دادمتـدریس و تــألیف یــا 
ــدد  ــاي متع ــوده ام   يکتابه ــه نم ــا ترجم ــألیف وی .  را ت

کتابهـایی کـه یـک یــا چنـد بـار بــه چـاپ رسـیده انــد،        
 مکالمــه -2 نمــاز فرمــان خــدا، -1: تألیفــات: عبارتنــد از

 صــرف دســتور زبــان کــردي -3روزمــره زبــان کــردي، 
ــبن دانــش، -4ســورانی،  -6 نحــو زبــان فارســی، -5 گل

ــی،  گن ــان عرب ــه صــرف زب ــان -7جین ــه نحــو زب  گنجین
 -9 نگــاهی گــذرا بــه اعجــاز علمــی قــرآن،  -8عربــی، 

  . تفسیر المقتطف-10تفسیر نور، 
 فــی  -3 عنایــت یــزدان،   -2 اهللا، -ا: هــا ترجمــه 
  . جلد15ظالل القرآن 
 -2 دسـتور زبـان فارسـی،        -1:  چـاپ نـشده    تألیفات

  .ن فرازها و اندرزهایی از قرآ-3در پرتو نور، 
پــسرم .  اینــک داراي ســه دختــر و یــک پــسرمهــم

دختـر بـزرگم لیـسانس الهیـات و         . پزشک عمومی اسـت   
یکــی از دختــرانم لیــسانس زیــست     . معــارف اســت 

  . شناسی و دیگري لیسانس رشته ي قضایی است
 وقایع مهـم زنـدگی اسـتاد در ارتبـاط بـا قـرآن            شرح

  :به قلم خودشان
 مـــن دانـــش آمـــوز کـــالس اول 1337 ســـال در

 ،مسجد محـل مـا داراي سـه طلبـه بـود           . دبیرستان بودم 
مالي آن مسجد یـک سـاعت پـیش از نمـاز مغـرب بـه                

ــد  . موعظــه مــی پرداخــت ــه بلن ــشین و قیاف صــداي دلن
را ترجمــه ) ص(بیــشتر احادیــث پیغمبــر . بــاالیی داشــت

» قـال رســول اهللا «آن انـدازه جملـه   . و معنـی مـی کـرد   
 تکرار می فرمـود کـه مـن نوجـوان فـوراً مـی دانـستم            را

ایـن نخـستین واژه اي اسـت        . یعنـی فرمـود   » قـال «که  
ــه ام  ــان عربـــی آموختـ ــه از زبـ ــاي . کـ روزي از روزهـ

ــودم، وقــت   ــوروز مــن در مــسجد نشــسته ب تعطــیالت ن
ــود    ــواعظ خ ــالي م ــسجد در الب ــظ م ــود، واع غــروب ب

هـر کــس کـه ســرش لخـت باشــد بــه    : ناگهـان فرمــود 
من که گمـان مـی بـردم هرچـه ایـن آقـا              !می افتد  خدوز

! مــی فرمایــد از خــدا و رســول اســت، بــه گریــه افتــادم 
مگر نـه ایـن اسـت کـه مـن محـصل هـستم و از زمـره           

ــدارم؟ بــه طــالب آنجــا ! کــسانیم کــه چیــزي بــر ســر ن
ــی    ــردم و م ــه دبیرســتان برنمــی گ ــتم دیگــر مــن ب گف

آنــان هــم بــه همــان مــال عــرض . خــواهم طلبــه شــوم
ـ  موضــوع را بـا پــدر و  .  او بـا خوشــحالی پـذیرفت  د،کردن

آنـان کـم سـن و سـال بـودن و            . مادرم در میـان نهـادم     
قیافه کوچک مرا بهانـه کردنـد، مـن بـه ایـشان عـرض               

هـر کـس مـال بـشود خـدا هفـت           : مال می فرماید  : کردم
پـدر و مـادرم بـا    ! پشت و نسل او را به بهـشت مـی بـرد        
چهـار زانـو   . نـد رفتشنیدن این مژده طلبـه شـدن مـرا پذی       

نخــستین درس طلبگــی  . در خــدمت اســتاد نشــستم  
ــرحیم«: ترکیــب ــاء حــرف ! بــود» بــسم اهللا الــرحمن ال ب

ــدان مجــرور اســت  اصــالً مــن ... و...جــر اســت، اســم ب
نمی دانستم باء حرف جـر اسـت یعنـی چـه؟ اسـم بـدان            

مـن کـه اسـمی را نمـی دیـدم، آن چـه              ... مجرور اسـت  
رق شـدم چنـین     خـیس عـ   ... بود وبـس  » سم«می دیدم   

ــه از      ــت ک ــشکل اس ــدازه م ــی آن ان ــردم عرب ــان ب گم
ـ           دسـت و پـا افتـادم ولـی          هعهده ي آن بر نمـی آیـم، ب

بــه ناچــار . دیگــر عــار مــی دانــستم کــه واپــس بکــشم 
شـش مـاه و نـیم در مهابـاد و روسـتاهاي اطـراف طلبــه       

ــدم ــشتم  . ش ــتان برگ ــه دبیرس ــرانجام ب ــراپا  . س ــا س ام
عربـی بـودم، مــرغ   عاشـق اسـالم و زبـان قــرآن، یعنـی     

واي دلـم از    ... دلم بدینجا و بدانجا پـر مـی کـشید، ولـی           
حـوزه اي نیـست     !... بـال و پـرم شکـست      ... دست بـشدا  

خـود  ! کـشوري نیـست کـه بـدان بـشوم         ! که بدان بـروم   
را بـه خـدا ســپردم تـا سـرانجام امــواج زنـدگی در ســال      

ــین    1342 ــداخت و در هم ــران ان ــشگاه ته ــه دان ــرا ب  م
ز همـــشهریان خــود خانـــه اي در   نفــر ا دوســال بـــا  

یکــی از ایــن دو نفــر . جمــشیدآباد تهــران اجــاره کــردیم
از او . قـــبالً پیـــشنماز یکـــی از مـــساجد مهابـــاد بـــود
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عاجزانــه درخواســت کــردم کــه در تعلــیم قواعــد عربــی  
یاري و کمکـم کنـد، قبـول کـرد، وقتـی پـس از مـدتی                 
دیدم که در وقـت تـدریس دسـت خـود را جلـو دهـانش             

...  می دهد تـا نتـوانم چنـان کـه بایـد بـشنوم و               قرار رارق
! سوگند خوردم آنچه مالهـا مـی داننـد بایـد یـاد بگیـرم              

هنوز این راه را مـی سـپرم، تـا اگـر عمـري باشـد آنچـه              
ــاموزم  ــت بی ــدد   . الزم اس ــاي متع ــور کتابه ــدین منظ ب

صــرف و نحــو عربــی را خریــداري کــردم و بــه مطالعــه 
بزرگتـرین عامــل  بــه نظـرم خودآمــوزي  ... آنهـا پـرداختم  

امــا تــاکی مطالعــه کــنم و . یــادگیري و پیــشرفت اســت
  »من المهد الی اللحد«بیاموزم؟ پاسخ این است 

 با تحصیل ادبیات عرب بـه عنـوان آموزگـار در      همراه
در ضمن تربیـت معلـم   . ناحیه هفت تهران به کار پرداختم   

 بـه عنـوان   1343در سـال  . یکساله را نیز به پایـان بـردم     
 شاغل در دبیرستان به استخدام اموزش و پرورش         آموزگار

براي اخذ لیسانس به تهران رفـت و آمـد          . مهاباد در آمدم  
 خواستم معانی و مقاصد قرآنـی را بـدانم و           می. می کردم 
به پیش این و آن مراجعه و در خـدمت یکـی از      . فهم کنم 

امـا  . ن پـرداختم آاساتید مهاباد به مطالعه و بررسی متن قر  
 بیشترین بهره را ببرم و هـر        ،داشتم از اوقات  چون دوست   

چه زودتر با قرآن مجید آشنا شوم، لذا بـه یکـی دیگـر از                
 کردم و تقاضا نمودم در خدمت ایـشان بـه           عهآقایان مراج 

در روز و ساعات معـین در       . بررسی و وارسی قرآن بپردازم    
پـس از  . خدمتشان حضور پیدا کردم و چهار زانـو نشـستم       

هایی که پیوسته در نمازها آنهـا را        از سوره ترجمه چند آیه    
داز بیان معانی درماند و عذر مرا خواست، بـه       نتالوت میکن 

 زیـادي را خریـداري و مطالعـه کـردم،       تفسیرهايهرحال  
مشکالت را از این و آن پرسـیدم تـا توانـستم در سـاحل               

حرکـت و   .. معتقدم... اقیانوس بیکران قرآن به شنا بپردازم     
با خدا بـاش بـا تـو خواهـد بـود و او      ... گنجرنج و   ...برکت

و الـذین جاهـدوا فینـا لنهـدینهم         «.همگان را بس اسـت    
 اسـت کـه آن چـه را مـی آمـوزم بـه       عهـد با خدا   » سبلنا

  . دیگران یاد بدهم و برایشان بنگارم
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