
 بحار به مشهور» )السالم همیعل( األطهار األئمۀ أخبار لدرر الجامعۀ األنوار بحار«
 یمجلس عالمه نظارت با که است عهیش یثیحد مجموعه نیتر  مفصل االنوار،

 یعیش میتعال و ها  آموزه از يا  مجموعه که کتاب نیا فیتأل. است شده فیتأل
 را او یمجلس عالمه شاگردان از یگروه و دهیکش طول سال 30 از شیب است،

 .اند  کرده ياری کار نیا در

 يجا جلد 25 در را آن و یطراح یکل موضوع 25 اساس بر را کتاب مؤلف،
 هر در). شود  یم منتشر يجلد 110 صورت به ریاخ يها  دوره در( است داده
 هر در او. است آورده گرد مختلف ابواب در را آن به مربوط موضوعات زیر جلد
 و آورد  یم را آنها ریتفس و کرده ذکر را موضوع با مرتبط یقرآن اتیآ ابتدا باب،

 .کند  یم نقل را باب آن به مربوط ثیاحاد بعد مرحله در

 را موجود مسائل و موضوعات تمام االنوار بحار در که است کرده تالش یمجلس
 با و آغاز الجهل و العقل کتاب عنوان با مجموعه نیا مثال، يبرا. دهد پوشش
 دایپ ادامه امبرانیپ خیتار و ،یاله عدل د،یتوح و یخداشناس به مربوط مباحث

 امبریپ لیفضا و یزندگ خیتار به ،يجلد 110 چاپ 53 تا 15 جلد از. کند  یم
 .دارد اختصاص) ع( عهیش امامان و) س( زهرا حضرت و) ص( اسالم

 ،)ع( عهیش ائمه از منقول يها  تیروا شتریب مستند ذکر خاطر به االنوار بحار
 گوناگون قاتیتحق ات،یروا از ياریبس انیب و شرح موضوعات، يبند  باب
 و محققان نزد ،يلغو و یثیحد ،یاخالق ،يریتفس ،یفقه ،یخیتار ،یکالم
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 روزگار همان از اد،یز حجم وجود با چنانکه است؛ داشته واال یمقام پژوهشگران
 همه چاپ، صنعت رواج با و شده نوشته آن از ياریبس یخط يها  نسخه ف،یتأل
 که یموضوعات و عناوین یبرخ. است دهیرس چاپ به بارها آن از ییها  بخش ای

 العالم، و السماء کتاب تتمۀ: از عبارتند است شده پرداخته آن به جلد این در
 و البلدان و األنهار و الجبال و المعادن و البحر الجو کائنات العناصر أبواب تتمۀ
 فضل أحوالهما، و قواهما و أجزائه و البدن و الروح و اإلنسان أبواب م،یاألقال

 یف اإلنسان خلق بدء أحواله، جوامع بعض و الملک یعل لهیتفض و اإلنسان
 .أحواله آخر یإل الرحم
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