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د مرکز یادښت
قرآن کریم د الله تعالی وروستنی پیغام چې محمد صلی الله علیه وسلم په درویشتو
کلونو کې په پوره امانت رسه خپل امت ته رسولی دی؛ امت یې هم هغه مهال په دې خربه

ګواه ؤ او رسول الله صلی الله علیه و سلم پر دوی باندې خپل پروردګار شاهد ونیو او ویې
ب»
فرمایل« :اللَ ُه َم فاشْ َه ْد» ورپسې امت ته یې دا دنده وسپارله چې «فَلْيُبَلِ ْغ الشَ ا ِه ُد الْغَائِ َ
(حارض دې غیرحارضو ته ورسوي)؛ نو په همدې بنا له صحابه ؤ څخه نیولې تر ننه او بیا تر
قیام قیامته پورې دغه مسؤولیت روان دی او هر څوک تر خپلې وسې دغه نجات بخښونکی

پیغام نورو ته لېږدوي.

ګل پاچا "الفت" څه ښه وایي:
د پالر نیکه په قدم مه ځه حقیقت پسې ځه

هـغه دود پرېږده چې حکمونه د قرآن ماتوي

معنا دا چې له قرآن کریم رسه به داسې تعامل کوي چې هغه به تر هر څه وړاندې

ګڼي او کوم رسم ،عنعنه او دود چې د قرآن کریم حکمونه ماتوي او د پيل کېدو مخه یې
نیيس او د ژوند بخښونکي پیغام په وړاندې یې خنډ واقع کېږي هغه پرېږده؛ ځکه یوازی د
الله تعالی کالم دی چې نه یوازې د پالر نیکه بلکې د ټولو کایناتو په ګټه او حقیقت دی.

دا هم کېدای يش چې د پالر نیکه وینا او دود دې له حقیقت څخه مخالف وي ،نو ته په
حقیقت پسې ځه او له هغو دودونو څخه چې له حقیقت رسه په ټکر کې وي ،تېر شه.

د همدغه مسؤولیت د ادا کولو لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي د اسالمي علومو د

برخې د تفسیر او حدیث د مرکز په نوښت او زیار د ۱۳۹۵هجري ملریز کال د رسطان په ۷

مه نېټه ،چې د ۱۴۳۷هـ ق کال د رمضان املبارک له ۲۲مې نېټې رسه سمون خوري ،د

افغانستان د علومو اکاډمي د کنفرانسونو او سیمینارونو په تاالر کې (د عظیم الشان قرآن
د نزول په مناسبت) علمي  -څېړنیز کنفرانس جوړ شوی و ،په دې کنفرانس کې د علومو
اکاډمي پر پوهانو رسبېره نورو پوهانو ،دولتي کارکوونکو او چارواکو ،د پارملان غړو او نورو
مرشانو د قرآن کریم په دې ملانځغونډه کې ګډون کړی و ،د ویناوو ترڅنګ د څېړونکو له

خوا څو علمي -څېړنیزې مقالې هم وړاندې شوې او د قرآن کریم د ژوند بخښونکي پیغام

رسولو او د قرآن کریم د هدایاتو او الرښوونو پيل کولو په ټینګار رسه ګټور ،رغنده او عميل
طرحې او وړاندیزونه اړوندو ادارو او مراجعو ته وړاندې شول.
أ

البته د دغه علمي -څېړنیز کنفرانس لنډ راپور د ۱۳۹۵هـ ل کال د رسطان په میاشت
د تفکر جریدې په شپږمه ګڼه کې خپور شوی دی.
د تفسیر او حدیث مرکز وغوښت چې د دغه کنفرانس د مقالو ټولګه خپره کړي ،د دې

ټولګې د اهتامم چارې ښاغيل څېړنوال نجیب الله امین ته وسپارل شو ،له نوموړي څخه
مننه کوو چې په ورین تندي یې د دې کنفرانس مقالې راټولې ،ترتیب او د چاپ لپاره

چمتو کړ .ترڅو د دې کنفرانس د مقالو ټولګه د درنو هېوادوالو د علمي استفادې وړ
وګرځي.

په درنښت
څېړنوال عبدالرحمن عادل

د تفسیر او حدیث د مرکز رئیس

ب

منت بیانیه رسپرست اکادمی علوم به مناسبت کنفرانس علمی-تحقیقی
تجلیل از نزول قرآن عظیم الشان
ثنا و ستایش باد مر خدایی را که رسول خویش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آنرا
بر همۀ ادیان چیره کند.

یکی از مباحث مهم در قرآن شناسی ،بحث نزول قرآن و چگونگی آن است که از

زمانهای متامدی به اینسو مورد توجه دانشمندان و محققان قرار داشته است و هر
دانشمند که به مباحثات علوم قرآن یا تاریخ آن پرداخته از نزول قرآن و انواع آن نیز ،سخن

گفته است.

قرآن مجید توسط وحی از سوی خدای یکتا به حرضت محمد(صلی الله علیه و سلم) در طول

مدت نبوتش یعنی حدود بیست و سه سال با حفظ مقام و منزلت آن نازل گردیده است ،تا
به وسیلۀ آن مردم را به سوی حق و حقیقت و مقام ارزش انسانی و دوری منودن از کارهای

خالف عقل دعوت کند.

مؤرخین در تعیین ماهی که خداوند حکیم آن حرضت

(صلی الله علیه و سلم)

را به رسالت

برانگیخته و برایشان وحی فرستاده ،اختالف دارند .بسیاری گفته اند که این امر در ماه

ربیع االول صورت گرفته  ،عده دیگر گفته اند که این کار در ماه رمضان بوده و برخی دیگر
گفته اند که این جریان در ماه رجب بوده است .نظر دوم مبنی بر اینکه ،این کار در ماه

رمضان صورت گرفته ،ترجیح دارد به دلیل فرموده خداوند(جل جالله) در سوره بقره« شَ ْه ُر
َر َمضَ ا َن ال َِذي أُنْز َِل ِفي ِه الْ ُق ْرآ ُن » البقرة()914(:ماه رمضان آنست که قرآن در آن فرو فرستاده
ف لَ ْيلَ ِة الْ َق ْد ِر » القدر( )9(:یعنی هامنا ما
شده است) و همچنان در سوره قدرِ « :إنَا أَنْ َزلْنَا ُه ِ
قرآن را در شب قدر فرو فرستاده ایم) .آن حرضت

(صلی الله علیه و سلم)

ماه رمضان را در غار حرا به

(علیه

رس می بردند و چنانچه مشهور است ،حادثه نزول در همین ماه صورت گرفته و جربئیل

السالم) نیز در آنجا بوده است .بعدا ً تصدیق کننده گان آغاز وحی در ماه رمضان ،در تعیین
روزی که وحی نازل شده اختالف منودند ،عده یی روز هفتم ،عده یی روز هفدهم و برخی

روز هجدهم را تایید منوده اند.دلیل اینکه آغاز وحی را به  09ماه رمضان ترجیح داده اند،
این است که سیرت نویسان اکرثیت شان متفق القول اند که بعثت آنحرضت

(صلی الله علیه و سلم)

در همین روز صورت گرفته است .پس به عقیدۀ علام ،قرآن مجید در شب بعثت پیامرب ،در

غار حرا هنگامی که آنحرضت(صلی الله علیه و سلم) مشغول عبادت بودند بر وی نازل شد ،یعنی
رشوع نزول قرآن از این تاریخ بوده است .در این هنگام جناب شان چهل سال داشتند.

قرآن عظیم الشان ،در خالل آیات به این حقیقت اشارت دارد که از مبدأ ربوبی نازل

شده و به وسیله پیک وحی بر قلب رسول خدا فرود آمده و آن حرضت(صلی الله علیه و سلم) ،آنرا به

مردم ابالغ منوده است .قرآن در مسیر نزول خود از مبدأ ربوبی تا حضور در میان مردم ،در
همه منازل و مراحل ،توأم با معحزات و کرامات است.نکته قابل توجه این است که برای
ظهور و حضور قرآن در میان انسانها ،تنها قرآن نزول نکرد ،بلکه پیامرب

(صلی الله علیه و سلم)

نیز

ارتقا یافت و جایی رسید که توانست ،قرآن را در یافت و به انسان بر ساند.
قرآن کریم نعمت آسامنی الله تعالی برای اهل زمین و حلقۀ اتصال بندهگان با آفریده

گارشان است که جربئیل (علیه السالم) آن را از جانب الله تعالی ،بر قلب پاک رسول خدا نازل
فرموده تا هشدار دهنده و هدایت دهنده برای جهانیان باشد.

در فرجام از برگزار کنندهگان و اشرتاک کنندهگان کنفرانس علمی -تحقیقی قدر

دانی منوده و امیدوارم دانشمندان و محققان ،سیر نزول قرآن از مبدأ تا مقصد ،رسآغاز نزول
قرآن ،زمان و مکان نزول قرآن ،اقسام نزول قرآن ،شان نزول قرآن ،چگونگی نزول قرآن،

واسطه نزول قرآن و حالت رسول خدا را حین نزول قرآن طی مقاالت علمی – تحقیقی خوب
بررسی و حق موضوع را طور شایسته و بایسته ادا منایند.
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