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Ma›ārif at a Glance
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Abstract: Since religious scholars 
and jurisprudents have paid more 
attention to the jurisprudential hadiths 
and ahkam of the Prophet (peace be 
upon him) and the Ahl al-Bayt (AS), 
and have thematically written and 
arranged these hadiths while when 
it comes to ma›arif hadiths, some 
works have been done in general and 
not in details, it felt kind of neces-
sary to thematically categorize and 
elaborate ma›arif hadiths. Therefore, 
a collection has been compiled on the 
hadiths of the Four Books (that is the 
most original Shiite hadith book). The 
Encyclopedia of Ahl al-Bayt›s Ma›arif 
contains all the ma›arif hadiths which 
are in the Four Books, and it is ar-
ranged and presented in 12 volumes 
which include over forty thousand 
titles in the areas of ideology, ethics, 
and the philosophy of jurisprudence 
and ethics.
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لة عىل موسوعة معارف أهل البيت علهيم السالم  إطال

اخلالصــة: مّلــا كان اهتمــام علمــاء الدين والفقهــاء يترّكز 
عــى الروايــات الفقهّيــة واألحــكام الصــادرة عن رســول 
 اهّلل  عليــه وآلــه وأهــل البيــت علهيــم الســام 

ّ
اهّلل  صــى

يــن الروايــات الصــادرة يف هــذا املجــال  وقــد قامــوا بتدو
جمــال  امتــاز عملهــم يف  موضوعّيــة، يف حــن  بصــورٍة 
، فقــد أثار هذا 

ً
الروايــات املعارفّيــة بكونــه عمــًا إمجالّيــا

يب وتصنيف هــذه الروايات   بوجوب تبو
ً
األمــر إحساســا

املعارفّية بصورٍة موضوعّية.
ين جمموعٍة اختّصت  ويف ســياق هذا اإلحساس مّت تدو
بعــة، أي أقدم  هبــذه الروايــات املوجــودة يف الكتــب األر
ين موســوعة  الكتــب احلديثّيــة الشــيعّية، حيث مّت تدو
معارف أهل البيت علهيم الســام لتضــّم كاّفة الروايات 
بعــة بصــورة موضوعّية  املعارفّيــة الــواردة يف الكتــب األر
يــن املســائل العقائدّية واألخاقّية وفلســفة  حتــت عناو
يد عى األربعن  الفقــه واألخاق، واشــتملت عى مــا يز
ألف عنوان مّت تنظيمها وتقدميها إىل القّراء يف اثين عشــر 

.
ً
دا

ّ
جمل

املفردات األساســّية: الروايات املعارفّية، موسوعة معارف 
بعة، الفهرســة  أهــل البيــت علهيــم الســام، الكتــب األر

املوضوعّية.

کــه عالمــان دینــی و فقیهــان بیشــتر بــه روایــات  چکیــده: از آنجــا 
فقهــی و احــکام رســیده از رســول خــدا )ع( و اهــل البیــت )ع( 
توجــه داشــته و روایــات در آن زمینــه را بــه صــورت موضوعــی 
کلــی  کاری  نگاشــته اند، امــا در خصــوص روایــات معارفــی، 
انجــام شــده اســت؛ لــذا بایســتگی تبویــب و تفصیــل روایــات 
گونــۀ موضوعــی احســاس شــد و در ایــن راســتا  معارفــی بــه 
کتــب اربعــه )یعنــی: اصیــل مجموعه ــای پیرامــون روایــات 

ــد. گردی کتاب هــای حدیثــی شــیعه( تدویــن  تریــن 

مجمــوع  بردارنــدۀ  در  )ع(  البیــت  اهــل  معــارف  موســوعۀ 
کتــب اربعــه بــوده و بگونۀ موضوعــی در حوزۀ  روایــات معارفــی 
مســایل عقیدتــی، اخاقــی و فلســفۀ فقــه و اخــاق؛ بــا بیــش 
ــن،  ــدی تدوی ــۀ دوازده جل ــوان و در مجموع ــزار عن ــل ه از چه

ــه شــده اســت. تنظیــم و ارائ

اهــل  معــارف  موســوعۀ  معارفــی،  واژه  ها:روایــات  کلیــد 
موضوعــی نمایه ســازی  اربعــه،  کتــب  البیــت)ع(، 

 موسوعۀ معارف
  اهل بيتعلیهم السام 
در یک نگاه
156-162

کامان  محمد صادق 
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کــه حجم وســیعی از  گاهــان به اســام پوشــیده نیســت  بــر عالمــان و پژوهشــگران دیــن و آ

آیــات قــرآن و نیز ســنت )روایات نبــوی و اهل بیت او)ع(( به مســائل معــارف دین معطوف 

که از بیش از شش هزار و چندصد آیۀ قرآن تنها حدود پانصد آیه به آیات  گونه ای  است؛ به  

االحکام اختصاص یافته و بقیۀ آیات به مســائل معارف دین و اخاق و فلســفۀ اخاق که 

ضمن بیان داستان ها و قصص در قرآن آمده پرداخته است. برخی از این داستان ها چند 

بــار تکرار شــده اســت، مثل داســتان موســی)ع( با فرعــون و فرعونیان و نیز داســتان آدم)ع( 

و شــیطان و فرزنــدان آدم و حســادت میــان آنــان ... . نمونــۀ دیگــر ســورۀ یوســف اســت که 

ابتدای این ســوره به توضیح خواب یوســف و بیان آن برای پدرش، آغاز و ســرانجام مسئلۀ 

حســادت برادران به یوســف و به چاه افکندن او اختصاص یافته و در ادامه جریان عشــق 

زلیخا به یوسف و عفت او در برابر عشوه گری های همسر فرعون و سرانجام به زندان افتادن 

یوسف، ماقات او با دو زندانی دیگر و در آخر راهنمایی و هدایت آنان به یکتایی خداوند 

و مخالفت با شــرک و تعبیر خواب فرعون به وســیلۀ یوســف و رســیدن او به جایگاه باال در 

یازده آیه  دربار فرعون بیان شــده و تا پایان ســوره ادامه یافته اســت. این داســتان در یکصدو

آمــده اســت. همان گونــه که ماحظه می شــود این حجم از آیات برای بیــان چند نکتۀ مهم 

اخاقی و معارفی است و از آیات االحکام در آنها خبری نیست.

در حــوزۀ روایــات نیــز حجم احادیث در زمینۀ معارف دین بیشــتر از احکام اســت. در یک 

کتــب اربعــه و از طریق کتاب وافــی که جامع کتب اربعه اســت، این  جســتجوی اّولیــه در 

نتیجــه بــه دســت آمــد که مجمــوع روایــات در حوزۀ معــارف 58 درصــد و در حــوزۀ احکام 

شرعی 42 درصد است.

که دارای تعلیل و بیان علت حکم هســتند،  که روایاتی  البته توجه به این نکته الزم اســت 

گرچه آن حکم فقهی است، بیان علت آن به عنوان روایت معرفتی به حساب آمده است.  ا

کــه در مقــام بیــان فلســفۀ اخــاق و آداب هســتند از روایــات معارفــی  همچنیــن احادیثــی 

شمرده شده است.

یــخ  تار طــول  در  را  الزم  دقت هــای  فقهــی  روایــات  متــون  در  عظــام  فقهــای  اینکــه  بــا 

یست ســالۀ فقه انجام داده اند، این دقت ها در متون معارف دین کمتر انجام شــده  هزارودو

اســت؛ در حالی که اهل بیت)ع( توجه بیشــتری به مســائل معارف دین داشته اند و دربارۀ 

که می فرمایند:  گروه از روایات است  این 
إن أحادیثنا صعب مستصعب ... .1

روایات معارفی بر خاف روایات فقهی ســخت و دور از دســترس اســت؛ زیرا روایات فقهی 

ی وظیفۀ شــرعی و عملی خود را  بــرای بیــان احکام و به منظور عمل به آنهاســت؛ یعنی راو

1. کافی، ج 1، ص 401؛ بحاراالنوار، ج 2، ص 190-191؛ خصال صدوق، ج 1، ص 208 و ... .
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ودک کع ود مممووللاومتیفع-تيبولها  فووعموۀعوسوم 

که برای ســؤال کننده قابل فهم باشــد تا بتواند به مفاد  گونه ای باشــد  از امام)ع( ســؤال می کند و پاســخ امام)ع( باید به 

ی از امام شــروع می شــود یا اینکه مســئله ای فقهی در  آن عمل کند. بنابراین روایات در حوزۀ احکام بیشــتر با ســؤال راو

مدینه یا عراق میان مردم مطرح است و نظر فقهای عامه در جامعه شایع است و امام)ع( نظر خود را دربارۀ آن مسئله 

کــه روایات در حوزۀ معارف یا با ســؤال امام)ع( آغاز می شــود و امام)ع( بــرای تصحیح عقاید  بیــان می کنــد. در حالــی 

که میان اصحاب خاص، مثل یونس بن عبدالرحمن، محمد بن عرفه، هشام بن  شیعه برمی آید یا  به مسائل معارفی 

حکم، هشام بن سالم و ... مطرح است پاسخ می دهد.

بنا بر آنچه گفته شد، اهمیت حوزۀ معارف دین مشخص می شود. پس الزم است در این حوزه همانند روایات فقهی، 

احادیــث معارفــی از لحــاظ محتــوا و مفاد روایت بــه صورت موضوعی تنظیم شــود؛ آنچنان که در حــوزۀ روایات فقهی 

این گونه تحقیقات انجام گرفته اســت، مانند کتاب وســائل الشــیعه. به این معنا تفکیک میان موضوعات و مسائلی 

کافی، شــیخ صدوق در من ال یحضره الفقیه و  کلینی در  که در روایات آمده مورد توجه محدثان بوده اســت، همانند 

سیدمرتضی و مفید و شیخ طوسی در کتاب های مدون در حوزۀ فقه و معارف که روایات را ذیل عنوان های کلی مثل 

کتاب االیمان و ... آورده اند. کتاب العلم و المعرفة،  کتاب التوحید، 

کــه از طرف آنان انجام شــده اســت،  کار اّولیــه ای بوده  گرچــه ایــن تفکیــک و تقســیم روایــات بــه باب های مختلــف  ا

جداســازی محتــوای روایــات از یکدیگــر و جمع کردن روایاتی که دربــارۀ یک موضوع آمده و در کنار هم  قراردادن شــان 

کاری الزم و ضروری است. برای درک بهتر مراد معصوم)ع( و رفع تضارب و تعارض در آن مسئله 

کتــاب در موضوعات فقــه، کام، حدیث،  در میــان محدثــان متأخرتــر ماننــد فیض کاشــانی که صاحــب 105 عنوان 

کتاب وافی2  تفسیر، فلسفه، عرفان و ... است، توجه بیشتری به موضوعی کردن روایات شده است.  فیض در مقدمۀ 

کرده و فرموده است: به این مسئله اشاره 

من می خواســتم این کتاب را به  گونه ای مناســب مرتب کنم؛ یعنی ترتیب روایات برحسب موضوع و 

گونه ای که در نظرم بود  یب و تفصیل روایات به   محتوای آنها باشــد، اما مشــکالتی من را از انجام تبو

ین با بعضی دیگر و دشواری تشخیص  بازداشــت. مشکالتی همچون تشــابه و تقارب بعضی از عناو

انتخاب عنوان و مضمون نزدیک تر از دیگری برای محتوا و وجود موانع برای جمع میان روایات مانند 

تشــّتت و پراکندگی روایات یک موضوع در ابواب مختلف به  طوری  که بعضی از آنها از نظر و چشــم 

می افتد. همچنین گاهی تفریق و جداســازی روایت به دلیل احکام متفاوت، بلکه متباین، مشــکل 

ین خسته کننده می باشد. و از طرفی تکرار روایت در همۀ آن عناو

یب و تفصیــل روایات  بــا این همــه تمــام تالش و کوشــش خــود را در حــد قدرت و تــوان در جهــت تبو

ه«. لذا گاهی یــک حدیث را به لحــاظ محتوا تجزیه 
ّ
ه ال ُیتــَرک کل

ّ
کــردم: »فــإّن ما ال ُیــدَرک کل اعمــال 

رده شــود. گاهی هم از میان چندین  گانه آو یرا مشــتمل بر دو حکم بود که باید در دو باب جدا کردم؛ ز

رده ام. رده و اسناد دیگر روایات هم مضمون را در پی آن آو روایت دارای یک محتوا، یکی از آنها را آو

گاهی نیز چند حدیث دارای مفاد و مضمون واحد را در یک باب جمع آوری کردم و بقیۀ روایات را که با 

این مضمون متفاوت بود در ابواب مربوطه جای دادم. البته میان آنها که قریب المضمون بودند ارتباط 

برقرار کردم: »و ذکرُت سائرها فی باب آخر مع االشارة الی ذلک فی کل منهما لکون هذه أربط بهذا«.

گر یک حدیث از لحاظ محتوا مربوط به دو باب یا دو کتاب است آن را در باب اّول یا در کتاب اّول  ا

رده ام و ســپس در بــاب بعــدی یا کتاب بعــدی به اّولی احاله کرده ام. »و کلّ حدیث یناســب باَبین  آو

2.  الوافی، ج 1، مقدمۀ سوم، ص 39 با عنوان تمهید.
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قدم ثم أحلــت علیه فیما تأخر و ربما عکســت األمــر إذا کان  ردتــه فــی األ کثــر، أو کثــر أو کتابیــن أو أ أو أ

بالمتأخر أربط«.

کــه از طرح ســامان دهی مرحوم فیض در روایات کتاب وافی معلوم اســت ایشــان به دنبــال موضوعی کردن  همان گونــه 

مفــاد و محتــوای روایــات بوده اســت، اما به خوبی متوجه مشــکات انجام دادن این طرح بوده اســت. بــه همین دلیل 

کلی  تر قرار داده و در  کتب اربعه را ذیل عناوین  کار را ندارد و به مقدار توان روایات  که توان انجام دادن این  گفته است 

کار را توضیح داده و مشکات آن را نیز برشمرده است. نهایت هم منافع این 

تی که فیض به آنها اشاره کرده است و ده ها مشکل دیگر در تنظیم عنوان ها و نمایه های  کنون این مهم با همۀ مشکا ا

روایــات، یعنــی در حقیقــت َمْدخل و کلیدواژه هایی که محققان از طریق آنها می تواننــد به نص منظور خود در روایت 

ی در طول بیش از چهارده ســال جامۀ عمل پوشــیده و بــا همۀ نقص ها و  برســند، بــه وســیلۀ جمعــی از محققان حوزو

که پژوهشگران  کاســتی های آن به جامعۀ اهل علم و دانش به ویژه محققان علوم اســامی تقدیم می شــود. امید است 

کنند تا در  محترم با ارشادات و راهنمایی های خود بر ما مّنت نهاده و آنها را به مؤسسۀ معارف اهل البیت)ع( ارسال 

کاستی های آن برطرف شود. چاپ های بعدی 

چند نکتۀ ضروری
کتاب و نرم افزار ارائه شده است: الف( موسوعه برای دسترسی آسان محققان به دو صورت 

که یک جلد از آن مقاالتی دربارۀ حدیث و یک جلد شــامل فهرست هاســت و ده جلد  کتاب در دوازده جلد اســت   -

کتاب وافی مرحوم فیض اختصاص یافته است. کتب اربعه منقول از  آن به روایات 

-نرم افزار به صورت لوح فشرده )DVD( به جامعۀ اهل علم تقدیم شده است.

کــه ائمۀ معصومیــن)ع( آنها را  ب( احادیــث قدســی و همچنیــن مجموعــه روایاتــی از رســول خدا )ص( و امام علی)ع( 

نقل کرده اند و در کتب اربعه آمده اســت دســته بندی شــده اند. نصوص احادیث قدسی با 890 تقطیع و نصوصی که 

که در نرم افزار  کرده اند با 9959 تقطیع تنظیم شــده اســت  امامان معصوم)ع( از رســول خدا)ص( و امام علی)ع( نقل 

آمادۀ استفاده است و به زودی در جلدی مستقل چاپ خواهد شد.

ج( از آنجا که کتاب وافی جامع کتب اربعه است، جدول تطبیقی بین مسلسل های آن با کتاب های کافی، تهذیب، 

من ال یحضره الفقیه و اســتبصار برای دسترســی آســان مراجعه کنندۀ به این موســوعه به کتب اربعه تنظیم شده که در 
کتاب آمده است. جلد فهرست های 

گونی همچون فهرســت آیات، فهرست عنوان های اصلی  گونا د( دورۀ 12 جلدی چاپی موســوعه دارای فهرســت های 

که در آخرین جلد موسوعه با عنوان فهارس چاپ شده است. معارفی و جدول تطبیقی مذکور است 

برنامه های مرحلۀ بعدی موسوعه
کتاب بحار اضافه  که حدود 84 منبع روایی اســت از طریق  الف( در چاپ بعدی موســوعه روایات منابع بحار األنوار 

شده و موسوعۀ مشتمل بر مجموع منابع شیعی ارائه خواهد شد.

ب( آیات مربوط به مفاد و محتوای هر باب نیز در ابتدای آن باب نمایه خواهد شد.

ج( بیانی برای توضیح محتوای هر باب، جمع بندی و نتیجه گیری از روایات واردشده در باب نیز آورده خواهد شد.

د( روایاتی از منابع اهل سّنت در محدودۀ جامع صغیر خواهد آمد.

روش ما در این موسوعه
الــف( در موســوعۀ پیــِش رو از روش تقطیــع جزئــی نص بر اســاس محتوای روایت اســتفاده شــده اســت. هــر روایت به 
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که هر جزء آن بسته به محتوایش در باب معین  گونی دارد  گونا که در آن آمده است، اجزای  تناسب مطالب مختلفی 

که در  گرفته است. موضوعی شدن به صورت موضوعات جزئِی آمده در روایات، امری است  و ذیل عنوان خاصی قرار 

کتب حدیث  کلی آیات و روایات سابقه ای به طول تدوین  این موسوعه به آن اهتمام شده است، اما موضوعی شدن 

کلــی و با درنظرگرفتن  دارد و بســیاری از محدثــان و مفســران از این روش اســتفاده کرده انــد ؛ یعنی روایات را به  صورت 

گر آن حدیث و روایت  کتاب التوحید و ... قرار داده اند، حتی ا کلی مثل باب العلم،  وجه غالب روایت ذیل عناوین 

مسائل دیگری را در خود جا  داده باشد.

کامًا مفاد روایت را بیان کند. در صورت لزوم قسمت پیشین  در این تقطیعات سعی شده است که نص تقطیع شده 

کنــد و تقطیع نص هیــچ ضرری به  و پســین آن نیــز آمــده تــا نــص تقطیع شــده بتوانــد مفــاد و مطلوب امــام)ع( را بیــان 

محتوای آن نزند.

گر در متن ها تا  کتفا شــده اســت. البته ا از تکرار متن مشــترک در چند روایت پرهیز شــده و فقط به ذکر نشانی هایشــان ا

گیومه آمده است. سه واژه تفاوت بوده، آن تفاوت داخل 

با این روش، مجموع روایات دربارۀ موضوعی واحد مثل علم خداوند به ذات خویش یا علم او به اشــیا قبل از خلقت 

آنهــا به  طــور یکجــا در مقابل دیدگان مراجعه کنندگان قرار گرفته و به خوانندۀ محترم در شــناخت و معرفت نســبت به 

مسئلۀ مورد نظرش یاری شده است.

ب( برای فهم بهتر و توسعۀ ذهنی محققان عاوه بر آوردن روایات خاص در یک موضوع، به روایات نزدیک آن موضوع 

کمک می کند به  صورت )راجع ایضًا( ارجاع شده است. که خواننده را در فهم روایات آن باب 

ج( هر یک از موضوعات طرح شــده در روایات، جایگاهی اصلی داشــته و روایات مربوط به آن موضوع در آن باب قرار 

کتب و ابواب آمده به آن جایگاه اصلی ارجاع داده  شــده اســت. مثًا روایات  که در ســایر  گرفنه اســت و روایات دیگر 

تقــوا ذیــل عنــوان تقوا در بحث انســان، باب عاقــات ایجابی بین انســان و اهلل آمده و هنگام بحث از تقــوا و آثار آن در 

ســایر ابواب همچون قبر و حشــر و در ســایر کتب همچون معاد ضمن آوردن عنوان، ارجاع به جایگاه اصلی ـ عاقات 

ایجابی ـ شده است.

در موضوعــات مختلفــی چون تقّیه، هدایت، ایمان و ... از این روش، یعنی ارجاعات )راجع( اســتفاده شــده اســت؛ 

کتاب خلق و در باب انسان، ابواب ایمان و مؤمن و نیز در باب های ائمه اثنی عشر و اهل بیت)ع( این گونه  به ویژه در 

ارتباطات بیشتر است.

ک ســند معصــوم هــر روایــت، معصوم ناقل روایت اســت و روایــات منقول از عمــل و قول رســول اهلل)ص( و امام  د( مــا

علی)ع( با حرف های »ع« و »ق« مشخص شده اند.

هـــ( از آنجــا که اســتفاده و تمّســک امامان معصــوم)ع( به قرآن در جای جــای روایات وجود دارد و این اســتفاده یا برای 

تفســیر یا تأویل یا اســتدالل یا استشــهاد به آیات قرآن بوده اســت، عنوان »التفســیر بالمأثور« در موســوعه برای اشاره به 

گون معارفی از قرآن نشان دهد. گونا گستردگی و فراوانی استفادۀ ائمه)ع( را در موضوعات  همۀ این موارد آمده تا 

و( کار اصلی و محوری در موســوعۀ معارف برداشــت از محتوای روایت اســت و کوشــش شــده است که جمود بر لفظ 

که در روایت آمده تکیه شده است. گاهی برای احتیاط بیشتر بر لفظ و عنوانی  نشود، اما 

کتاب وافی؟ چرا 
یخ تشــیع عالمان دینی همچون  که همواره در طول تار کتب اربعه از جمله تراث و ذخایر باارزش شــیعۀ امامیه اســت 
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که جامع  کتابی با نام وافی نوشته  کاشانی نیز  محدثان، فقیهان، متکلمان و مفسران از آن بهره برده اند. مرحوم فیض 

کام، فقه، تفسیر،  که جامع علوم نقلی، عقلی و عرفانی، یعنی  کتب اربعه است. ایشان از نادر عالمان شیعی است 

کتاب در علوم حدیث، درایه، اصول، فقه، تفســیر، کام، فلســفه  حدیث، فلســفه و عرفان اســت و حدود 105 عنوان 

کمتر عالمی با جامعیت ایشــان در میان علمای شــیعۀ  گفت  که شــاید بتوان  کرده اســت، به  گونه ای  و عرفان تألیف 

امامیه به چشم می خورد.

کتاب وافی برای موســوعۀ معارف اهل البیت)ع(  کتاب ایشــان،  با توجه به تبحر مرحوم فیض در حدیث و جامعیت 

انتخاب شد.

مراحل تنظیم موسوعۀ معارف اهل البیت)ع(
کلــی معــارف دیــن که در کتاب و ســّنت مطرح اســت نگاشــته شــد و درختوارۀ  در آغــاز فهرســتواره ای از عنوان هــای 

گرفــت. آن گاه به بحث از چگونگی اســتخراج محتوای روایــات و آوردن نص مورد نظر و  موضوعــات و عناویــن شــکل 

تقطیع شــده ذیل شــاخه های درخت عناوین پرداخته شــد. محتوای کامل نص مورد نظر به وســیلۀ نمایه اســتخراج و 

سپس برای نمایه، عنوان معارفی مرتبط با آن آورده شد تا به شاخه های اصلی درخت وصل شود.

عنوان های اصلی و هفت گانۀ موسوعه عبارت اند از:1. العلم )المعرفة( 2. اهلل تبارک  وتعالی و صفاته و أسمائه و أفعاله 

3. الخلق )المخلوق( 4. النبوة 5. القرآن 6. اإلمامة 7. اآلخرة )المعاد(.

ایــن عنوان هــای هفتگانــه بــه صورت منطقی مرتب شــده اند و چینش عنوان های زیر مجموعه شــان تا ســه مرحله نیز 

منطقی است، اما برای پرهیز از اعمال سلیقه و نیز همسان بودن حجم انبوه دیگر عنوان های موسوعه ترتیب الفبایی 

برای آنها لحاظ شده است.

پس از تدوین و تصویب طرح موسوعۀ معارف اهل البیت)ع( به وسیلۀ هیئت  علمی، نخستین گام ها برای تدوین آن 

که حلقۀ اصلی موســوعه و هیئت  علمی آن  کتاب وافی به دســت محققان ارجمند  ی چندین جلد از 26 جلد  بر رو

کار در جلسات هفتگی در منزل بحث و بررسی و پس از مدتی در مکانی با نام  را تشکیل می دادند برداشته شد. این 

مؤسســۀ معارف اهل البیت)ع( پیگیری شــد، اما پس از مراجعۀ محققان به متون روایی و نصوص وحیانی معلوم شد 

کامی یا فلســفی  که در مباحث  که معارف نهفته در متون و تراث روایی بســیار وســیع تر و عمیق تر از آن چیزی اســت 

آورده شــده اســت. بنابرایــن تعــداد عناویــن معارفی استخراج شــده از متــون روایی که بــه گونۀ درختواره اســت بالغ بر 

کاهش یافت. چهل وچهارهزار شاخه شد. البته پس از بررسی و جرح وتعدیل به بیش از چهل هزار شاخه 

یادی شــمارگان شــاخه های درخت، ارتباط منطقی این شــاخه ها و رابطۀ آنها با نصوص بسیار دشوار بود.  با توجه به ز

بنابراین پس از تقطیع نصوص بر اســاس عناوین و قرارگرفتن آنها ذیل نمایه های استخراج شــده از نصوص، محققان 

کردنــد و در بازبینی نهایِی نصوص و  و هیئــت  علمی مؤسســه آن  را در دفعات متعدد بازخوانی، بازســازی و تصحیح 

نمایه ها و عناوین، بسیاری از نمایه ها جای خود را به شاخه های درخت دادند.

در دورۀ 12 جلــدی موســوعه جلــدی نیــز به مقاالت اختصاص داده شــده اســت. ایــن مقاالت دربارۀ فقــه الحدیث و 

یان و اثر آن  مباحثی مانند چگونگی جمع روایات، تأثیر یا عدم تأثیر تقّیه در روایات معارفی، نقل به معنا به وسیلۀ راو

کتاب خدا، علم  در نصوص روایی، جایگاه و منزلت ائمه)ع( و رابطۀ معنوی آنان با رسول خدا)ص(، نسبت آنان با 

کتاب و  گســترۀ آن، رابطۀ معارف وحیانی با معارف بشــری )کام، فلســفه، عرفان و تفســیر(، انتظار بشــر از  ائمه)ع( و 

سّنت، رابطۀ عقل و وحی الهی و ... است.

ضــرورت نگاشــتن چنیــن مطالبــی به عنــوان مقدمه مصوب هیئت  علمی مؤسســه بوده اســت و چند نفــر از اعضای 

گرفتند. هیئت  علمی و محققان دیگر تدوین آن را بر عهده 
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