
» )السالم علیهم( األطهار األئمۀ أخبار لدرر الجامعۀ األنوار بحار«
 که است شیعه حدیثی مجموعه ترین  مفصل االنوار، بحار به مشهور

 که کتاب این تألیف. است شده تألیف مجلسی عالمه نظارت با
 طول سال 30 از بیش است، شیعی تعالیم و ها  آموزه از اي  مجموعه
 یاري کار این در را او مجلسی عالمه شاگردان از گروهی و کشیده

  .اند  کرده

 جلد 25 در را آن و طراحی کلی موضوع 25 اساس بر را کتاب مؤلف،
  می منتشر جلدي 110 صورت به اخیر هاي  دوره در( است داده جاي
 مختلف ابواب در را آن به مربوط موضوعات ریز جلد هر در). شود
 را موضوع با مرتبط قرآنی آیات ابتدا باب، هر در او. است آورده گرد
 به مربوط احادیث بعد مرحله در و آورد  می را آنها تفسیر و کرده ذکر
  .کند  می نقل را باب آن

 مسائل و موضوعات تمام االنوار بحار در که است کرده تالش مجلسی
 العقل کتاب عنوان با مجموعه این مثال، براي. دهد پوشش را موجود

 الهی، عدل توحید، و خداشناسی به مربوط مباحث با و آغاز الجهل و
 110 چاپ 53 تا 15 جلد از. کند  می پیدا ادامه پیامبران تاریخ و
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 زهرا حضرت و) ص( اسالم پیامبر فضایل و زندگی تاریخ به جلدي،
  .دارد اختصاص) ع( شیعه امامان و) س(

 ائمه از منقول هاي  روایت بیشتر مستند ذکر خاطر به االنوار بحار
 روایات، از بسیاري بیان و شرح موضوعات، بندي  باب ،)ع( شیعه

 حدیثی اخالقی، تفسیري، فقهی، تاریخی، کالمی، گوناگون تحقیقات
 با چنانکه است؛ داشته واال مقامی پژوهشگران و محققان نزد لغوي، و

 از بسیاري خطی هاي  نسخه تألیف، روزگار همان از زیاد، حجم وجود
 بارها آن از هایی  بخش یا همه چاپ، صنعت رواج با و شده نوشته آن
 .است رسیده چاپ به
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