
رديف 
  سوره

تعداد   نام سوره
  آيه ها

محل نازل 
  شدن

سال از 
  بعثت

سال از 
  هجرت

  توضيح

    -  ١  مکه  ٧  الفاتحه  ١
    ٩  ٢٢  مدينه  ٢٨۶  البقره  ٢
    ١٠  ٢٣  مدينه  ٢٠٠  آل عمران  ٣
    ۶  ١٩  مدينه  ١٧۶  النــــساء  ۴
    ١٠  ٢٣  مدينه  ١٢٠  المائده  ۵
    -  ١٣  مکه  ١۶۶  االنعام  ۶
    -  ١٣  مکه  ٢٠۶  االعراف  ٧
  آيه اول مکی است ٧  ٨  ٢١  مدينه  ٧۵  االنفال  ٨
    ٩  ٢٢  مدينه  ١٢٩  هبوـــتال  ٩
    -  ١٣  مکه  ١٠٩  يونس  ١٠
    -  ١٣  مکه  ١٢٣  ھود  ١١
    -  ١٢  مکه  ١١١  يوسف  ١٢
    -  ١٢  مکه  ۴٣  رعد  ١٣
    -  ١٢  مکه  ۵٢  ابراھيم  ١۴
    -  ١٢  مکه  ٩٩  الحجر  ١۵
    -  ١٢  مکه  ١٢٨  النحل  ١۶
    -  ١١  مکه  ١١١  اسراييل)االسرا (بنی   ١٧
    -  ١١  مکه  ١١٠  ھفکال  ١٨
    -  ١١  مکه  ٩٨  مريم  ١٩
    -  ١١  مکه  ١٣۵  طه  ٢٠
    -  ١٠  مکه  ١١٢  االنبيا  ٢١
    ۵  ١٨  مدينه  ٧٨  الحج  ٢٢
    -  ١٠  مکه  ١١٨  (محمد)  المومنون  ٢٣
    ۶  ١٩  مدينه  ۶۴  النور  ٢۴
    -  ١٠  مکه  ٧٧  الفرقان  ٢۵
    -  ٩  مکه  ٢٢٧  الشعرا  ٢۶
    -  ٩  مکه  ٩٣  لــمــالن  ٢٧
    -  ٩  مکه  ٨٨  القصص  ٢٨
    -  ٨  مکه  ۶٩  العنکبوت  ٢٩
    -  ٨  مکه  ۶٠  الروم  ٣٠
    -  ٨  مکه  ٣۴  لقمان  ٣١
    -  ٨  مکه  ٣٠  السجده  ٣٢
    ٧  ٢٠  مدينه  ٧٣  االحزاب  ٣٣
    -  ٧  مکه  ۵۴  ا ــــبس  ٣۴
    -  ٧  مکه  ۴۵  (المالئکه)  اطر فال  ٣۵
    -  ٧  مکه  ٨٣  يــس  ٣۶
    -  ٧  مکه  ١٨٢  الصافات  ٣٧
    -  ٧  مکه  ٨٨  ص  ٣٨
    -  ۶  مکه  ٧۵  رمـــالز  ٣٩
    -  ۶  مکه  ٨۵  (الغافر) المومن   ۴٠
ُ فَ   ۴١     -  ۶  مکه  ۵۴  م السجده) ِصلٌت (حـ
    -  ۶  مکه  ۵٣  الشوری  ۴٢
ُ الزخ  ۴٣     -  ۵  مکه  ٨٩  رفــ
    -  ۵  مکه  ۵٩  الدخان  ۴۴
    -  ۵  مکه  ٣٧  الجاثيه  ۴۵
    -  ۵  مکه  ٣۵  افـقحــاال  ۴۶
    ٣  ١۶  مدينه  ٣٨  (القتال) محمد   ۴٧
    ٨  ٢١  مدينه  ٢٩  الفتح  ۴٨
    ۵  ١٨  مدينه  ١٨  الحجرات  ۴٩
    -  ۴  مکه  ۴۵  ق   ۵٠



رديف 
  سوره

تعداد   نام سوره
  آيه ها

محل نازل 
  شدن

سال از 
  بعثت

سال از 
  هجرت

  توضيح

    -  ۴  مکه  ۶٠  الذاريات  ۵١
    -  ۴  مکه  ۴٩  الطور  ۵٢
    -  ۴  مکه  ۶٢  النجم  ۵٣
    -  ۴  مکه  ۵۵  القمر  ۵۴
    -  ۴  مکه  ٧٧  الرحمن  ۵۵
    -  ۴  مکه  ٩۶  الواقعه  ۵۶
    ٢  ١۵  مدينه  ٢٩  ديــ دــالح  ۵٧
    ٣  ١۶  مدينه   ٢٢  المجادله  ۵٨
    ۴  ١٧  مدينه  ٢۴  شرحـــال  ۵٩
    ٧  ٢٠  مدينه   ١٣  الممتحنه  ۶٠
    ٢  ١۵  مدينه  ١۴  الصف  ۶١
    ١  ١۴  مدينه  ١١  الجمعه  ۶٢
    ٣  ١۶  مدينه  ١١  المنافقون  ۶٣
    ١  ١۴  مدينه  ١٨  التغابن  ۶۴
    ٧  ٢٠  مدينه  ١٢  الطالق  ۶۵
    ٧  ٢٠  مدينه  ١٢  التحريم  ۶۶
    -  ٣  مکه  ٣٠  کــَ لــَ مـال  ۶٧
    -  ٣  مکه  ۵٢  القلم  ۶٨
    -  ٣  مکه  ۵٢  الحاقه  ۶٩
    -  ٣  مکه  ۴۴  المعارج  ٧٠
    -  ٣  مکه  ٢٨  نوح  ٧١
    -  ٣  مکه  ٢٨  الجن  ٧٢
    -  ٣  مکه  ٢٠  لمــــالمز  ٧٣
    -  ٣  مکه   ۵۶  المدثر  ٧۴
    -  ٢  مکه  ۴٠  القيامه  ٧۵
    ؟  ٢  مکه (يامدينه)  ٣١  (االنسان)  الدھر   ٧۶
    -  ٢  مکه  ۵٠  المرسالت  ٧٧
    -  ٢  مکه  ۴٠  اء ــالنب  ٧٨
    -  ٢  مکه  ۴۵  النازعات  ٧٩
    -  ٢  مکه  ۴٢  عبس  ٨٠
    -  ٢  مکه   ٢٩  التکوير  ٨١
    -  ٢  مکه  ١٩  فطارــاالن  ٨٢
    -  ٢  مکه  ٣۶  فينــفــالمط  ٨٣
    -  ٢  مکه  ٢۵  االنشقاق  ٨۴
    -  ٢  مکه  ٢٢  البروج  ٨۵
    -  ٢  مکه  ١٧  الطارق  ٨۶
    -  ٢  مکه  ١٩  االعلی  ٨٧
    -  ١  مکه  ٢۶  اشيهــغـــال  ٨٨
    -  ١  مکه   ٣٠  الفجر  ٨٩
    -  ١  مکه  ٢٠  البلد  ٩٠
    -  ١  مکه  ١۵  الشمس  ٩١
    -  ١  مکه  ٢١  اليل  ٩٢
    -  ١  مکه  ١١  الضحی  ٩٣
    -  ١  مکه  ٨  االنشراح  ٩۴
    -  ١  مکه  ٨  ينــتـال  ٩۵
  ه است که بر محمد نازل شدهرگفته اند اولين سو  -  ١  مکه  ١٩  العلق   ٩۶
    ١  ١۴  مدينه  ۵  القدر  ٩٧
    ٢  ١۵  مدينه  ٨  ينهـــبـــال  ٩٨
    -  ١  مکه  ٨  الزلزال  ٩٩
    -  ١  مکه  ١١  العاديات  ١٠٠



رديف 
  سوره

تعداد   نام سوره
  آيه ها

محل نازل 
  شدن

سال از 
  بعثت

سال از 
  هجرت

  توضيح

    -  ١  مکه  ١١  القارعه  ١٠١
    -  ١  مکه  ٨  التکاثر  ١٠٢
    -  ١  مکه  ٣  العصر  ١٠٣
    -  ١  مکه  ٩  هَزــمھُ ــال  ١٠۴
    -  ١  مکه  ۵  الفيل  ١٠۵
    -  ١  مکه  ۴  قريش  ١٠۶
    -  ١  مکه  ٧  الماعون  ١٠٧
    -  ١  مکه  ٣  الکوثر  ١٠٨
    -  ١  مکه  ۶  الکافرون  ١٠٩
گفته اند آخرين سوره قرآن است در حجه الوداع   -  ٢٣  مکه  ٣  النصر  ١١٠

  در بازگشت به مکه آمده است
    -  ١  مکه  ۵  دسمـال  ١١١
    -  ١  مکه  ۴  االخالص  ١١٢
    -  ١  مکه  ۵  الفلق  ١١٣
    -  ١  مکه  ۶  الناس  ١١۴

  

  سوره است.  ١١۴در مجموع  وسوره مدنی  ٢۴سوره مکی و  ٩٠به ترتيبی که در باال گذشت 

  حزب تقسيم شده است.  ۴جزو وھر جزو به  ٣٠قرآن به 

توجه الزم اين است که در برخی قرآن ھا  آيه است. ۶٢٣۶دارای  »بسم هللا الرحمن الرحيم«برحسب تقطيع آيات وبا احتساب يکبار 
  قدری باھم تفاوت دارد.بيشتر نشان داده شده است. بنابراين شماره برگ ھای قرآن ھای گوناگون قدری تعداد آيه ھا کمتر ويا 

  فهرست سوره هاي مكي با ترتيب سال بعثت

سال 
  بعثت

جمع   شماره سوره ها
  سوره ها

  توضيح

-١٠٨-١٠٧-١٠۶-١٠۵-١٠۴-١٠٣- ١٠٢-١٠١-١٠٠-٩٩-٩۶-٩۵-٩۴-٩٣-٩٢-٩١-٩٠-٨٩-٨٨-١  اول
١١-١١٣-١١٢- ١١١-١٠٩۴  

٢۵    

    ١٣  ٨٧-٨۶-٨۵-٨۴-٨٣-٨٢-٨١-٨٠-٧٩-٧٨-٧٧-٧۶-٧۵  دوم
    ٨  ٧۴-٧٣-٧٢-٧١-٧٠-۶٩-۶٨-۶٧  سوم
    ٧  ۵۶-۵۵-۵۴-۵٣-۵٢-۵١-۵٠  چھارم
    ۴  ۴۶-۴۵-۴۴-۴٣  پنجم
    ۴  ۴٢-۴١-۴٠-٣٩  ششم
    ۵  ٣٨-٣٧-٣۶-٣۵-٣۴  ھفتم
    ۴  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩  ھشتم
    ٣  ٢٨-٢٧-٢۶  نھم
    ٣  ٢۵-٢٣-٢١  دھم
    ۴  ٢٠-١٩-١٨-١٧  يازدھم
    ۵  ١۶-١۵-١۴-١٣-١٢  دوازدھم
    ۴  ١١-١٠-٧-۶  سيزدھم
 بيست و
  سوم

سوره حج   ١   ١١٠
  الوداع

    90  سين نگاه كنيدپبه ديگر سوره هاي پس از هجرت در برگ   
  



تعداد   سوره هاي مدني پس از بعثت و سال هجرت   سال بعثت
  سوره ها

  سال هجرت

  اول  ٣  ٩٧-۶۴-۶٢  چھاردھم
  دوم  ٣  ٩٨-۶١-۵٧  پانزدھم
  سوم  ٣  ۶٣-۵٨-۴٧  شانزدھم
  چھارم  ١  ۵٩  ھفدھم
  پنجم  ٢  ۴٩-٢٢  ھجدھم
  ششم  ٢  ٢۴-۴  نوزدھم
  ھفتم  ۴  ۶۶-۶۵-۶٠-٣٣  بيستم

  ھشتم  ٢  ۴٨ -٨  بيست و يکم
  نھم  ٢  ٩-٢  بيست و دويم
  دھم  ٢  ۵-٣  بيست و سيم

    24    

  

  زيسته است.  مدينهده سال آنرا در مكه و ده سال آنرا در سيزسال پس از برگزيده شدن به پيامبري زندگي كرده است.  23محمد جمعا 

سال پس از مرگ محمد جمع آوري شده است. بنابراين ترتيب آمدن آيه ها برحسب روز وسال تقريبا ميسر نبوده وچه بسا  30قرآن تقريبا 
  آياتي هم جا افتاده ويا به صورتي طبق روايتي كه حافظان قرآن كرده اند با اصل گفته هاي محمد متفاوت باشد. 

اهالي مكه به مدت دو يكصد نفر را در مكه مسلمان كند.  در حدودتوجه به كثرت سوره هاي مكي و مدت زيست معهذا محمد نتوانسته بود با
تمام خانواده اش اورا  .حتا اجازه داشت با كسي ازدواج كندنه مي توانست معامله كند وه ن بنابراين محمديا سه سال اورا تحريم مي كنند و

د. و ابي لهب كه دايي او بود همراه همسرش بسيار برمحمد تنگ گرفته اند كه سوره اي در باره قطع دست هاي او در قرآن ندبوترد كرده 
اند. حتا عموي او عبدالمطلب كه  هم كه به او گرويده بودند همسرش خديجه واز آشنايان، غالمان و دوستانش بوده عدهآن   1ده است. مآ

  گز اسالم نياورد. اورا بزرگ كرده بود هر

در آغاز  .در طول ده سال قدرتي بهم زد بدست آوردن غنايم وتوضيع آن كه در جنگ ها ولي پس از كوچ به مدينه و صدور آيه هاي قتال و
بودند. پس از   كه دشمنان محمد بوده اند سازش كرده ه، ولي در خفا با مردم مكيهوديان وانمود كرده بودند از طرفداران محمد هستند كار
بيشتر گروندگان يا براي غارت و بدست آوردن غنيمت ويا از ترس  ي از توطئه يهوديان، حمله و نابود كردن يهوديان را فرمان مي دهد. آگاه

  اينكه كشته نشوند بوده است.

                                                            
  »المســــد« ١١١سوره شماره  - ١
 نام خداوند بخشايشگر و مھربان به

  ). ١بريده باد دو دست ابی لھب (مرگ بر او باد) (
  ). ٢مال وی و آنچه را به دست آورده دردی را از او دوا نکرد (

  ). ٣ور شود ( به زودی وارد آتشی شعله
  ). ۴با زنش که بارکش ھيزم است (

  ). ۵و طنابی تابيده (از ليف خرما) به گردن دارد (

الََة اْلَحَطِب - ٤-َسَيْصلَى َناًرا َذاَت لََھٍب -٣ -ا َكَسبَ َما أَْغَنى َعْنُه َمالُُه َومَ  -٢َتبَّْت َيَدا أَِبي لََھٍب َوَتبَّ  -١ َسٍد -٥-َواْمَرأَُتُه َحمَّ   فِي ِجيِدَھا َحْبٌل مِّن مَّ

  


