
 چصا نشٍب شیعٌ را نشٍب جعفصی نی گُیيس ؟

هجُد دارد کٌ چصا   خضصت انام جعفص صادق )ع( ششهیو انام شیعیان نی ةاشيس . ةصای ةعیاری ایو ظؤال

ةُیژً اهلیو انام شیعیان   ایشان را ةٌ عيُان رئیط نشٍب تشیع نی شياظیم ؟ چصا انانان كتل از ایشان

 ىشسً اىس ؟  عيُان  ةٌ عيُان رئیط نشٍب  خضصت علی )ع(

ةص اظاس ةصرظیَای ةعهل آنسً در تاریذ اظالم ةٌ ایو ىکتٌ ةص نی رُریم کٌ ةدث شیعٌ ه ظيی از اةتسا       

نی گفتيس ه انا   شیعیان ه علُیان  ةٌ شکل انصهزی نعصح ىتُد ه ةٌ ظصفسادران ه پیصهان خضصت علی )ع(

کل انصهزی تا عصص انام صادق )ع( نتساهل ىتُد ه در نلاةل شیعیان ٍهاىگُىٌ کلهٌ ظيی ه اٍل تعيو ةٌ ش

اٍل تعيو . انا ٍهاىگُىٌ کٌ تاریذ   کٌ در تاریذ نی رُاىیم عياهیو انُیان ، عتاظیان . ... نعصح ةُدً اظت تا

م صادق )ع( ه ه خيتلی ( در اٍل تعيو در عصص انا  ةیان نی کيس نشاٍب چَارگاىٌ ) خيفی ، نالکی ، شافعی

شسً اظت ه  ىانگشاری  ةعس از آن شکل گصفتٌ اظت .ٍص یک از نشاٍب چَارگاىٌ ةٌ ىام رئیط ه نؤظط آن

ىام نشٍب جعفصی ةا تُجٌ ةٌ ایيکٌ ةضرگ ه پیشُای ایو نشٍب در   در نلاةل ایو چَار نشٍب اٍل تعيو

ل گشت . خال چصا ىام گشاری ایو ةصای نشٍب شیعٌ نتساه  خضصت انام جعفص صادق )ع( ةُدىس  ایو زنان

ندللان ةٌ ده نُضُع نَم در ایو ةارً اشارً نی کييس کٌ ةٌ ارتصار ةٌ   نشاٍب در ایو زنان اتفاق افتاد .

 تُضیح آن نی پصدازیم.

ىلل خسیث در زنان رلیفٌ دهم ) عهص( نهيُع شس ه ٍیچ کط خق ىساشت از پیانتص )ص( خسیث     -1

نيتشص کيس کٌ در جای رُد ىیاز ةٌ ةدث ه تفعیص دارد . ایو نهيُعیت تا  ىلل کيس ه یا ةيُیعس ه

ةٌ رالفت رظیس ادانٌ داشت ه ةٌ دظتُر هی   ً ق 99عهص ةو عتس العضیض کٌ در ظال   زنان

لؼُ شس .در ایو زنان دظتیاةی شیعیان ةٌ اخادیث پیانتص ه انانان گششتٌ ةا   نهيُعیت ىلل خسیث

ةعیار   ةیيشان کٌ اخادیث ه ظيت پیانتص )ص( ىعل ةٌ ىعل نيتلل شسً ةُدهجُد انام نعصُم در 

آظان ةُد ه ةالعکط چُن صداةٌ زنان پیانتص)ص( از دىیا رفتٌ ةُدىس ه ةا تُجٌ ةٌ نهيُعیت ىلل 

خسیث ىعلَای ةعسی ٍم ةٌ آن دظتصظی ىساشتيس اخادیث رظیسً از زنان رظُل رسا تُظط ػیص 

ةصای نتارزً ةا   ه ةعیاری از اخادیث ٍم جعلی ةُد کٌ در زنان نعاهیٌةُد   شیعیان ةعیار اىسک



علُیان جعل گصدیسً ةُد . از ایو ره تيَا نيتع نُجق انانان شیعٌ ةُدىس ه چُن لؼُ نهيُعیت ىلل 

اىجام شس در اػلب کتب خسیث نا ةیشتصیو   خسیث در زنان انام ةاكص ه انام صادق علیَها العالم

ل از ایو ده ةضرگُار نی ةیيیم ه ةیشتصیو اخادیحی کٌ نتيای نعائل ه اخکام فلَی اخادیث را ةٌ ىل

 نی ةاشيس از ایو ده انام ةُیژً انام صادق )ع( ىلل شسً اظت .

در   عانل دهنی کٌ ةٌ عانل اهل ةصای ةٌ ةار ىشعتو کانل کهک کصد ایجاد فضای ظیاظی راص    -2

یصیَای ةيی انیٌ ه ةيی عتاس ةص ظص تصصف رالفت ةُجُد زنان انام صادق )ع( ةُد کٌ ةٌ علت درگ

زنان انانت انام  111تا  111)    آنس ه ایو زنان دكیلا نصادف شسً ةُد ةا زنان انانت انام ششم

. انام از ایو ده فصصت ةٌ دظت آنسً   انُی ةُدً اظت (  ظال اىلصاض ظلعلٌ 132ششم ه ظال 

را ةا تشکیل کالظَای درس   شیع ه ةیان اخکام فلَی اظالمىَایت اظتفادً را ةصای تتلیغ نشٍب ت

اكسام ىهُدىس ه ختی   ىفص نی داىيس 1444کٌ تعساد داىشجُیان ایشان را در نست انانتشان ةالغ ةص 

ده ىفص از رؤظای نشاٍب اٍل تعيو یعيی اةُ خيیفٌ ه نالک ةو اىط در ىضد ایشان درس نی 

 از شاگصدان شاگصدان ایشان ندعُب نی شُىس . رُاىسىس .ه شافعی ه اخهسةو خيتل ٍم

لشا ةا تُجٌ ةٌ نعالب فُق ه اهج گعتصش نعارف اظالنی ه فلٌ ه اخکام اظالم ةزصُص شیعٌ در زنان 

 خضصت انام صادق )ع( ، نشٍب شیعٌ از آن زنان ةٌ ةعس ةٌ عيُان نشٍب جعفصی ىانیسً شس .

یی نزتصص ةُد ه یلیيا ندللیو ه پژهٍشگصان عضیض ةٌ آن چٌ در ایو رالصٌ نصكُم شس فلط ةصای پاظذ گُ

 رُاٍيس کصد .  ایو نلسار ةعيسً ىهی کييس ه از نياةع ةعیار ارزشهيسی کٌ هجُد دارد اظتفادً کانل

 


