
جلد چاپ شده است. در سه در  ریتفس نیا می باشد. آیت الله السید نور الدین العراقياثر « القرآن و العقل»تفسیر 

 .کند ریسوره بقره تا سوره احزاب را تفس یاز ابتدا یعقل کردیکرده است با رو یمفسر سع ریتفس نیا

ها و از قرآن را ارائه بدهد و در بحث یفهم عقالن کی کردندیبوده است و تالش م ینگاه مفسر کامال  عقالن

 گرفتندیبهره م یو معموال از مباحث عقل کردندیتمسک م ینیقیکه از قرآن داشتند به  امور  یعقالن یهابرداشت

است تا از حدس و گمان و  دهیگاه مولف بر محور عقل و تدبر بود وکوش هیکت میبگو دیباشد. پس با ینیقیکه 

 .اکتفا کند هانیقینابجا دوری کند و بر هاینیتخم

به  انیو برای آشنا اندیهمه تازه ابتکار بایشامل نکته های جالب عرفانی و فلسفی است که تقر ریتفس نیسراسرا

 .های فراوان داردعلوم عقلی بهره

 توانیداشته باشند. و در واقع م یاژهیخود به دفع شبهات توجه و ریکردند در تفس یسع یاراک نیمرحوم نورالد

 قرآن مطرح کرده بود.  رامونیهای است که از جانب ملحدان پشبهه ردفعیتفس نیمولف ازنوشتن ا زهیگفت انگ

 دیبرخی از دوستانم و از جمله فاضل و دوست کامل، س»: سدینومی ریتفس نینگارش ا زهیدرباره انگایشان 

قرآن »اند: غربی که ادعا نموده نیاطیی از شاز من تقاضا کرد در رّد برخ - هیساکن شهر کاظم - زدییعبدالرسول 

و مضمون آنچه را که از ظاهر آن به دست  ستهیگرفتم در قرآن نگر می. لذا تصمسمیبنو زیی، چ«بر خالف برهان است

های حکمت استوار مطابق انصاف بوده و بر استوانه اتیدر آورم که مالحظه کردم تمام آ ریبه رشته تحر د،یآمی

 «است.

 نیو اهل سنت بر چن انیعیش نیها چه در بمسلمان رهاییتفس انیدر م: گفتند  ریتفس نیدرباره ا ییطباطبا عالمه

 کردیزمان ما سودمنداست. البته قطعا منظور عالمه رو الییخ رادهاییکه حقا برای دفع ا افتمیدست ن رییتفس

 .نسبت  به قرآن داشتند یاست که مرحوم اراک یعقل

 1جلد 

این جلد با ذکر احادیثی در باب فضل و فضیلت قرآن و عقل شروع شده و سپس به تفسیر و شرح آیاتی از سور ذیل 
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