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 !نزول قرآن
اگر اين در اصل . را نشان می دهدآنها قرآن و محل نزول سوره های جدول زير ترتيب نزول 

 .ادعای محمد بر او نازل شده است سال به ٢٣آنچيزی است که در طول 

نازل ) آخر عمر محمد( که در سال بيست سوم بعثت ١١٠توضيح اينکه يک سوره به شماره 
. س از بازگشت محمد به مکه پيش از مرگش در مکه نازل شدهشده تنها سوره ای است که پ

 )در اين جدول در آخرين رديف قرار گرفته است و محل نزول مکه درست است(

 سوره یفار سنام  نام عربی نام انگليسی تعداد آيات 
محل 
سال نزول نزول

٧ The Key سورة الفاتحة  ١ مکه ١ کليد
١٩ The Embryo سورة العلق  ١ مکه ٩۶ نطفه معلق
١١ The Gallopers سورة العاديات  ١ مکه ١٠٠ تاخت و تاز کنندگان
١١ The Shocker سورة القارعة  ١ مکه ١٠١ تکان دهنده
٨ Hoarding سورة التكاثر  ١ مکه ١٠٢ احتکار
٣ The Afternoon سورة العصر  ١ مکه ١٠٣ )دوران (بعد از ظهر
٩ The Backbiter سورة الهمزة  ١ مکه ١٠۴ غيبت کننده
۵ The Elephant سورة الفيل  ١ مکه ١٠۵ فيل
۴ Quraish Tribe سورة قريش  ١ مکه ١٠۶ قريش
٧ Charity سورة الماعون  ١ مکه ١٠٧ انفاق
٣ Bounty سورة الكوثر  ١ مکه ١٠٨ نعمات فراوان
۶ The Disbelievers سورة الكافرون  ١ مکه ١٠٩ کافران
۵ Thorns سورة المسد  ١ مکه ١١١ خارها
۴ Absoluteness سورة اإلخالص  ١ مکه ١١٢ خالص مطلق
۵ The Daybreak سورة الفلق  ١ مکه ١١٣ بامداد
۶ People سورة الناس  ١ مکه ١١۴ مردم
٢۶ The Overwhelming سورة الغاشية  ١ مکه ٨٨ در برگيرنده
٣٠ The Dawn سورة الفجر  ١ مکه ٨٩ سپيده دم
٢٠ The Town سورة البلد  ١ مکه ٩٠ شهر
١۵ The Sun سورة الشمس  ١ مکه ٩١ خورشيد
٢١ The Night سورة الليل  ١ مکه ٩٢ شب
١١ The Forenoon سورة الضحى  ١ مکه ٩٣ پيش از ظهر

٨ Cooling the 
Temper سورة الشرح  ١ مکه ٩۴ خونسردي

٨ The Fig سورة التين  ١ مکه ٩۵ انجير
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٨ The Quake سورة الزلزلة  ١ مکه ٩٩ زلزله
۴٠ Resurrection سورة القيامة  ٢ مکه ٧۵ قيامت
٣١ The Human سورة اإلنسان  ٢ مکه ٧۶ انسان
۵٠ Dispatched سورة المرسالت  ٢ مکه ٧٧ فرستاده شدگان
۴٠ The Event سورة النبأ  ٢ مکه ٧٨ رويداد
۴۶ The Snatchers سورة النازعات  ٢ مکه ٧٩ ربايندگان نفس
۴٢ He Frowned سورة عبس  ٢ مکه ٨٠ ابروان درهم کشيد
٢٩ The Rolling سورة التكوير  ٢ مکه ٨١ غلتان
١٩ The Shattering سورة اإلنفطار  ٢ مکه ٨٢ خرد شدن
٣۶ The Cheaters سورة المطففين  ٢ مکه ٨٣ متقلبين
٢۵ The Rupture سورة اإلنشقاق  ٢ مکه ٨۴ گسيختن
٢٢ The Galaxies سورة البروج  ٢ مکه ٨۵ کهکشان ها
١٧ The Bright Star سورة الطارق  ٢ مکه ٨۶ ستاره درخشان
١٩ The Most High سورة األعلى  ٢ مکه ٨٧ بلند مرتبه ترين
٣٠ Kingship سورة الملك  ٣ مکه ۶٧ پادشاهي
۵٢ The Pen سورة القلم  ٣ مکه ۶٨ قلم
۵٢ Incontestable سورة الحاقة  ٣ مکه ۶٩ انکار ناپذير
۴۴ The Heights جسورة المعار  ٣ مکه ٧٠ عرش باال
٢٨ Noah سورة نوح  ٣ مکه ٧١ نوح
٢٨ The Jinn سورة الجن  ٣ مکه ٧٢ جن
٢٠ Clocked سورة المزمل  ٣ مکه ٧٣ جامه به خود پيچيده
۵۶ The Hidden secret سورة المدثر  ٣ مکه ٧۴ راز نهفته
۴۵ Q سورة ق  ۴ مکه ۵٠ ق

۶٠ Drivers of the 
Winds سورة الذاريات  ۴ مکه ۵١ حرکت دهندگان باد

۴٩ Mount Sinai سورة الطور  ۴ مکه ۵٢ کوه سينا
۶٢ The Stars  النجمسورة  ۴ مکه ۵٣ هستار
۵۵ The Moon سورة القمر  ۴ مکه ۵۴ ماه
٧٨ Most Gracious سورة الرحمن  ۴ مکه ۵۵ نبخشنده تري
٩۶ The Inevitable سورة الواقعة  ۴ مکه ۵۶ اجتناب ناپذير
٨٩ Ornaments سورة الزخرف  ۵ مکه ۴٣ زيور آالت
۵٩ Smoke سورة الدخان  ۵ مکه ۴۴ دود
٣٧ Kneeling سورة الجاثية  ۵ مکه ۴۵ زانو زدن
٣۵ The Dunes سورة األحقاف  ۵ مکه ۴۶ تپه هاي شني
٧۵ The Throngs سورة الزمر  ۶ مکه ٣٩ گروه گروه
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٨۵ Forgiver سورة غافر  ۶ مکه ۴٠ عفو کننده
۵۴ Detailed سورة فصلت  ۶ مکه ۴١ جزئيات کامل
۵٣ Consultation سورة الشورى  ۶ مکه ۴٢ مشورت
۵۴ Sheba سورة سبأ  ٧ مکه ٣۴ سبا
۴۵ Initiator سورة فاطر  ٧ مکه ٣۵ پديد آورنده
٨٣ Ya-Sin سورة يس  ٧ مکه ٣۶ ياسين
١٨٢ The Arrangers سورة الصافات  ٧  مکه ٣٧ تنظيم کنندگان
٨٨ Sad ورة صس  ٧ مکه ٣٨ ص
۶٩ The Spider سورة العنكبوت  ٨ مکه ٢٩ عنکبوت
۶٠ The Romans سورة الروم  ٨ مکه ٣٠ روميان
٣۴ Luqman سورة لقمان  ٨ مکه ٣١ لقمان
٣٠ The Prostration سورة السجدة  ٨ مکه ٣٢ سجده
٢٢٧ The Poets سورة الشعراء  ٩ مکه ٢۶ شاعران
٩٣ The Ant سورة النمل  ٩ مکه ٢٧ مورچه
٨٨ History سورة القصص  ٩ مکه ٢٨  هاداستان
١١٢ The Prophets سورة األنبياء  ١٠ مکه ٢١ پيامبران
١١٨ The Believers سورة المومنون  ١٠ مکه ٢٣ مومنان
٧٧ The Statute Book سورة الفرقان  ١٠ مکه ٢۵ کتاب قانون

١١١ The Children of 
Israel 

سورة بنى 
إسرائيل  ١١ مکه ١٧ فرزندان اسرائيل

١١٠ The Cave سورة الكهف  ١١ مکه ١٨ غار
٩٨ Mary  مريمسورة  ١١ مکه ١٩ مريم
١٣۵ Ta-Ha سورة طه  ١١ مکه ٢٠ طا ها
١١١ Joseph سورة يوسف  ١٢ مکه ١٢ يوسف
۴٣ The Thunder سورة الرعد  ١٢ مکه ١٣ رعد
۵٢ Abraham سورة إبراهيم  ١٢ مکه ١۴ ابراهيم
٩٩ Al-Hijr Valley سورة الحجر  ١٢ مکه ١۵ وادي حجر
١٢٨ The Bee سورة النحل  ١٢ مکه ١۶ زنبور
١٠٩ Jonah سورة يونس  ١٣ مکه ١٠ يونس
١٢٣ Hood سورة هود  ١٣ مکه ١١ هود
١۶۵ Livestock سورة األنعام  ١٣ مکه ۶ چارپايان
٢٠۶ The Purgatory سورة األعراف  ١٣ مکه ٧ برزخ
ر آمده  که در آخ٢٣ ۴٧٧١    جمع ا احتسابآيه های مکی ب سال  آيه درسه 
١١ Friday سورة الجمعة  ١۴ مدينه ۶٢ جمعه
١٨ Mutual Blaming سورة التغابن  ١٤ مدينه ۶۴ سرزنش دوجانبه
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۵ Destiny سورة القدر  ١۴ مدينه ٩٧ سرنوشت
٢٩ Iron سورة الحديد  ١۵ مدينه ۵٧ آهن
١۴ The Column سورة الصف  ١۵ مدينه ۶١ الصف
٨ Proof سورة البينة  ١۵ مدينه ٩٨ دليل
٣٨ Muhammad سورة محمد  ١۶ مدينه ۴٧ محمد
٢٢ The Debate سورة المجادلة  ١۶ مدينه ۵٨ مناظره
١١ The Hypocrites سورة المنافقون  ١۶ مدينه ۶٣ منافقان
٢۴ Exodus سورة الحشر  ١٧ مدينه ۵٩ خروج
٧٨ The Pilgrimage سورة الحج  ١٨ مدينه ٢٢ حج
١٨ The Walls سورة الحجرات  ١٨ مدينه ۴٩ ديوارها
۶۴ Light سورة النور  ١٩ مدينه ٢۴ نور
١٧۶ Women سورة النساء  ١٩ مدينه ۴ زنان
٧٣ The Parties سورة األحزاب  ٢٠ مدينه ٣٣ گروه ها
١٣ The Test سورة الممتحنة  ٢٠ مدينه ۶٠ آزمايش
١٢ Divorce سورة الطالق  ٢٠ مدينه ۶۵ طالق
١٢ Prohibition سورة التحريم همدين ۶۶ تحريم  ٢٠ 
٢٩ Victory سورة الفتح  ٢١ مدينه ۴٨ پيروزي
٧۵ Spoils of War سورة األنفال   ٢١ مدينه  ٨ غنايم جنگي
٢٨۶ Cow سورة البقرة  ٢٢ مدينه ٢ ماده گاو 
١٢٩ Ultimatum سورة براءة  ٢٢ مدينه ٩ اتمام حجت
٢٠٠ The Amramites سورة آل عمران  ٢٣ مدينه ٣ عمرانيان
١٢٠ The Feast سورة المائدة  ٢٣ مدينه ۵ ضيافت
٣ Triumph سورة النصر  ٢٣ مکه ١١٠ پيروزي

   جمع  سهآيه های مدنی منهای آخر  سالسوره در باال حساب شد که  ١۴۶۵
جمع کل آيه های قرآن  ۶٢٣۶     

 
 بعثت رخ داده ١۴مشهور شده است در سال ) هجرت(الزم به توضيح است که فرار محمد از مکه به مدينه که به 

و سال بيست و سوم بعد از بعثت . است و بحساب تاريخ اسالمی سال چهاردم بعثت برابر با سال اول هجری است
 .  خواهد بودکه محمد در گذشته سال دهم هجری

 
 باکره و ٧٢در مدت ده سال پيغمبر با وعده، زن، غارت، تجاوز، چپاول، وبدست آوردن غنائم و همچنين وعده 

غلمان در بهشت و شرابی که در اين دنيا حرام و در آن دنيا به وفور يافت خواهد شد اسالم را با خونريزی و با 
گ به مدينه دست به غارت و تجاوز نزده بود هرگز اسالم پيش اگر محمد بعد ازفرار بزر. شمشير پيش برده است

 . نمی رفت 
 

 که محمد در مکه دين اسالم را ترويج ميداده است  آيه۴٧٧١ با وجود آوردن  سال١٣نشان بر اين که در طول 
ود آيه ولی هنگاميکه در مدينه با وج. نفر پيرو بدور خود جمع کند١٠٠ و به روايتی ۶٠نتوانسته است بيش از 

 . های کمتری وبجای آن با وعده هائی که در باال به آن اشاره شد اسالم را بزور به مردم تحميل کرده است
 ٢٠٠٧ژانويه 


