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در این هنگام تشیّع طرفداران  هجري، اسالم را پذیرفتند.اوّل نخست قرن مردم خراسان بزرگ در نیمه

مذهب  سنّت، تشیّعاهلي سوم با وجود اقتدار حاكمان عباسیِداشت لیکن از آغاز سدهمحدودي 

و اقدامات ایشان )ع( رضا  غالب مردم شهرها و روستاهاي خراسان گردید. شروع این كار با حضور امام

دهم دوباره تشیع در اقلیت قرار گرفت. با این حال در  بعد از آن تا  قرنولی در ادوار تاریخی  بود.

توان مطرح ق گرفت. مسئله اي كه در اینجا مینتیجه عوامل مختلفی مجدداً تشیع در این منطق رون

كرد میزان تأثیرگذاري موقوفات آستان قدس رضوي در گسترش تشیع است. پژوهش حاضر به روش 

هاي پژوهش حاكی اي انجام شده است. یافتههاي منابع كتابخانهبا تکیه بر دادهتوصیفی و تحلیلی و 

این  در راستاياست و  توسعة فرهنگ شیعه از كاركردهاي موقوفات آستان قدساز این است كه 

 علمی وهايكتاب و هاكتابخانهایجاد و توسعه  ،و آموزشی علمیمراكزرشد  كاركرد، اقدامات چون

برگزاري مراسمات مذهبی عزاداري و  دارالشفاء،دایركردن  عبادي، و ایجاد فضاهاي زیارتی مذهبی،

گسترش دهد كه موقوفات در راستاي افزایش موقوفات آستان قدس را نشان می انجام شده است. اعیاد

فرهنگ شیعه را رضوي گام برداشتند و ایجاد و توسعة امکانات رفاهی و فرهنگی در حرم تشیع 

 .نهادینه كرد
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 .مطالعه نقش موقوفات آستان قدس رضوي در گسترش تشیع در خراسان.2
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 حضور امام رضا و گسترش تشیع در خراسان بزرگ

 جعفري، سید اصغر محمودآبادي، كیوان لولویی، حمیدرضا جدیدي محمدجواد

               مقدمه

اسالم به عنوان آخرین دین آسمانی از جایگاه واالیی برخوردار است عوامل گسترش اسالم و تشیع از یکی از شهرهاي  

ترین فرق آن تشیّع كه اصلی .هاي دیگر جهان از مسائل مورد بحث در جوامع علمی دنیاستحجاز )مکه( به نقاط قاره

لمانان در بعضی از مناطق جهان اسالم قرار گرفت. اقدامات اي از مسباشد از قرن نخست هجري مورد قبول عدهمی

عالقه پیدا ها به تشیّع امامی باعث شد مسلمانان اهل تسنن، زیدیه، اسماعیلیه و دیگر گرایش )ع(رضاهمه جانبه امام

هاي دورهسلط شدن حاكمان اهل تسنن در پس از شهادت امام و معنوان مذهب خود قرار دهند. نمایند و تشیّع را به

ازبکان و......به تدریج مذهب مردم خراسان از تشیع به فرق مختلف تسنن تغییر  تیموریان، ،حکومت عباسیان، مغوالن

حاكمانی كه گرایشات شیعی  حرم امام رضا مردم ومرقد و توجه به وجود تشیع در اقلیت قرار گرفت ولی با  پیدا نمود و

ها در طول تاریخ منافع آن كشاورزي و باغات و مستغالت و نمودن اموال و داشتند جهت ترویج وگسترش تشیع با وقف

رف صبا اعالم رسمی مذهب تشیع در تمامی بالد تحت ت به ویژه در دوره صفویه كه خود داعیه دار مذهب تشیع بودند و

اموال فراوان  مستغالت وگذاري بر تنها مرقد از امامان تشیع در ایران و وقف نمودن از طریق ارزش حکومت خود

مدارس عالی موسوم به حوزه هاي درسی  ها وخانهدرجهت گسترش تشیع از راه ایجاد مدارس ابتدایی موسوم به مکتب

گان فراوان تربیت شده لبنان انجام گرفت و شیعه كه با دعوت از علماي طراز اول تشیع از كشورهاي عراق و و علوم فقه

 گسترش تشیع امامی شدند مشغول ترویج و زه اي بودند در جاي جاي كشور پراكنده شدند وكه اسالم شناسان با انگی

ارها و ساختارهاي شیعی كردن شع شود كه كاركرد موقوفات را در راستاي نهادینهاهمیت موضوع وقتی روشن می

نایت پژوهشگران واقع شده در كانون ع كمتركه تاكنون كاركرد موقوفات آستان قدس از این منظر آنجا از شود.بررسی 

 .شوداست، ضرورت انجام آن آشکار می

ت رضوي، تاكنون  هاي متعدد پیرامون موقوفرغم وجود پژوهشبررسی پیشینه پژوهش حاضر حاكی از این است علی

تأیر »اي با عنوان: ( در مقاله1391اثري با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است. علیزاده بیرجندي و ناصري )

به بررسی تأثیر موقوفات بر « كاركردهاي متولیان آستان قدس رضوي در فرهنگ تشیع)مطالعه موردي عصر قاجاریه(

نیت و مصارف »اي با عنوان: ( در مقاله1392. نیک مهر و وكیلی )رونق فرهنگ تشیع در دوره قاجار پرداخته است

به « یه بر وقفنامه هاي اداره اقاف خراسان رضوي و آستان قدسموقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوي اول و دوم)با تک

لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیل و با تکیه بر دادهاي منابع اند. بررسی اوقاف آستان قدس پرداخته

 و مذهبی صفویان گسترش شدن سیاست هاي اجراییچگونه موقوفات زمینهاي در صدد است تا آشکار سازد نهكتابخا

 فراهم كردند. (ع)را در آستان مقدس حضرت رضا دم دوستدار تشیعمر

 حضور امام رضا در خراسان.1

هاي بسیار و جمعیت زیاد، در دوران استیالي اعراب خراسان سرزمینی گسترده و پهناور، با شهرها و روستاها و باغستان

شد. این شهرها سرزمین پهناور قرار داشت، نامیده میبه چهار ربع به نام یکی از چهار شهر بزرگ كه در چهار سوي این 

شد، اما بعدها تغییراتی هاي چهار گانه محسوب میشامل نیشابور، مرو، هرات و بلخ در ادوار مختلف پایتخت این بخش
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 متأثر از وضعیت سیاسی و عربی قلمرو ماوراءالنهر صورت گرفت؛ چون این قلمرو به لحاظ اداري ضمیمه خراسان شد؛

كرد؛ با این حال گیري میدر آغاز قرن دوم خراسان یکپارچه و مرو مركز آن شد. حاكم مرو براي كل خراسان تصمیم

هاي اولیه مسلمانان در شهرهاي بزرگ خراسان مثل بلخ، نیشابور، بخارا، هرات و خوارزم والی داشتند. بعد از پیروزي

ها در آمد. د و مناطق مختلف یکی پس از دیگري به تصرف عربایران كه شرایط مناسب براي تسخیر ایران فراهم ش

هاي متعدد این ناحیه براي مسلمانان اهمیت خاصی داشت، زیرا در طول تاریخ، خراسان فتح خراسان به دلیل ویژگی

ناحیه،  رفت؛ بنابراین تصرف آن براي اعراب بسیار مهم بود و با تسخیر اینهاي مهم ایران به شمار مییکی از ایالت

 گرفت.بخش بزرگی از ایران در اختیار مسلمانان قرار می

از مدینه به مرو و استقرار وي در خراسان و آشنایی مردم ایران با امام در مقایسه  )ع(الرضا حركت امام علی بن موسی 

به علویان و تشیّع با رفتار حاكمان اموي و عباسی و سران قبایل عرب ساكن خراسان نیز در كشش و گرایش ایرانیان 

چه در مسیر حركت خویش و چه در مرو، در مجالس و مناظرات مأمون، شایستگی و برتري  )ع(رضامؤثر بوده است. امام

صدر خویش را آشکار ساخت و توجه دانشوران ایرانی را به خود جلب كرد.از جمله در نیشابور كه شهر علمی و سعه

اي كه براي بیان عقاید را بیان كرد. در مرو مردم به دلیل زمینه« الذهب سلسله»عظیم و بزرگ بود، حدیث معروف 

كردند، ساختند و راه و روش اسالم را درباره حاكمیت جستجو میایجاد شده بود، مباحثی نظیر امامت را مطرح می

 .(436-437: 1363لحّرانی، در پاسخ عبدالعزیز بن مسلم به تشریح مقام امام و امامت پرداخت )ابن الشعبه ا )ع(رضاامام

و زمینه را براي دفاع از تشیّع و ترویج و تبلیغ آن فراهم ساخت. مأمون خلیفه عباسی كه خود را طرفدار علویان معرفی 

دهنده نفوذ را به ولیعهدي انتخاب كرد، كه خود نشان  )ع(الرضاموسیبنكرد و براي اثبات صداقت خویش امام علیمی

در بین ایرانیان و نوعی پاسخ مثبت مأمون به حامیان خود یعنی ایرانیان بوده )ص(و فرزندان پیامبر و موقعیت علویان

گیر باشد و تشیّع و تبلیغ و ترویج تشیّع را سخت )ص(توانست نسبت به شیعیان و طرفداران خاندان پیامبراست او نمی

: 1379ان به ویژه در ایران فراهم ساخت )خواجویان، رسماً مانع گردد و این امر نیز موقعیت و فرصتی را براي شیعی

به دنبال رشد و تمایل مردم خراسان به مکتب اهل  )ع(رضا(.با توجه به اینکه اقدام مأمون در رابطه با دعوت از امام110

بیت و حاكمیت یافتن آنان اتخاذ شد و مأمون جهت راضی نگهداشتن مردم و مشروعیت حاكمیت خود دست به این 

در مرو هر چند با عدم رضایت ایشان صورت گرفت  )ع((. طبیعی است حضور امام رضا 363: 1386قدام زد )ناصري،ا

در مقابل تصمیم مأمون به اجبار از  )ع(رضاولی در سرنوشت تشّیع در منطقه خراسان تأثیر مثبت بر جاي گذاشت.امام 

ریزي قبلی و در این خصوص برنامه .(342: 1339)اصفهانی، مدینه به مرو مهاجرت كرد و با تهدید ولیعهدي را پذیرفت

نظر قمري ایشان تحت 203تا  201از طرف امام وجود نداشت و از مدینه تا مرو در زمان سکونت ایشان در مرو از سال 

ي بایست با شرایطی كه براو مراقب ویژه قرار داشت. به همین دلیل فرصت فعالیت به صورت آزاد را نداشت و می

كمّی و »حضرت فراهم كرده بودند اقدامات خود را انجام دهد. لیکن شاهد آن هستیم كه حضور وي در مرو در جهات 

 توانست شیعیان را تقویت و موجب گسترش تشیّع گردد.« كیفی

نقاط مختلف در مرو به تعداد طرفداران و شیعیان افزوده شد، زیرا مردم از )ع( با آمدن و حضور امام علی بن موسی الرضا

خراسان از جمله مرو، بلخ، سیستان، هرات، جوزجان، رخج، طالقان و غیره با سهولت به حضور ایشان شتافتند. مردم 
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 حضور امام رضا و گسترش تشیع در خراسان بزرگ

 محمدجوادجعفري، سید اصغر محمودآبادي، كیوان لولویی، حمیدرضا جدیدي 

 

مناطق مختلف با مشاهده نجابت، علم، نفوذكالم، پارسایی و باورهاي صحیح شیفته او شدند و مکتب و آیین تشّیع را 

به خراسان  )ع(الرضاموسیبننویسد: آمدن حضرت علیافغانستان می پذیرا شدند؛ چنان كه صاحب كتاب تشیّع در

(. و صاحب كتاب 804: 1359حبیبی، این سرزمین )افغانستان( گردید ) موجب افزونی هواخواهان و شیعیان او در

در خراسان سبب شد تا شخصیت آن  )ع(افزاید: بعد از آن، وجود امام رضاتاریخ تشیّع در ایران در همین رابطه می

شدند و حیثیت حضرت به عنوان امام شیعه براي مردم شناخته شود؛ از این رو هواداران شیعه هر روز بیشتر و بیشتر می

در رابطه با تحت نظر و  (.221: 1372آید )جعفریان، ترین عامل در توسعه مذهب شیعه به حساب میعلمی امام، مهم

كند: به مأمون خبر عبدالسالم بن صالح هروي یکی از اصحاب امام كه از اهالی هرات بوده، نقل میمراقبت از امام، 

عمرو مجالس بحث و كالم منقعد كرده و مردم جذب دانش او شدند. مأمون به محمدبن )ع(الرضاموسیبنرسید كه علی

این موضوع شد او را نفرین كرد و در ضمن از طوسی دستور داد تا مردم را از جلسه امام طرد كند. وقتی امام متوجه 

خداوند چنین خواست: خدایا از كسی كه به من ظلم كرده، مرا خوار نموده و شیعیان را از در خانه من دور كرده، انتقام 

در خراسان بر تعداد و شمار طرفداران  )ع(رضا(. اقدامات علمی، عملی، اخالقی و غیره امام401: 1373بگیر)صدوق، 

افزود و افزایش طرفداران امام در مرو و گسترش تشّیع دوازده امامی به تدریج مأمون  )ع(بیت به ویژه امام رضاتب اهلمک

پروري دستور دهد مردم را از زیارت و مجالس عملی امام محروم رغم روابط خانوادگی و دوستی و دانشرا واداشت علی

 كنند.

داران آن حضرت كردند یکی از مشکالت شیعیان و دوستر مدینه زندگی مید )ع(به طور طبیعی زمانی كه امام رضا 

بود و  مسافت طوالنی و دوري آنان از مركز اصلی شیعیان، یعنی كوفه و مدینه و عدم دسترسی آنان به امام معصوم

هاي ناصحیح تروشن است در چنین وضعیتی اطالعات آنان اندک باشد و عقایدشان نیز با كج فهمی و خرافات و برداش

هجري این امکان را فراهم  203تا  201هاي در مرو هر چند محدود در سال )ع(آمیخته شود. لیکن حضور امام رضا

تر از آن دانشمندان و عالمان سؤال كنند و مهم )ع(آورد تا از نزدیک مسائل اعتقادي و علمی و شرعی خود را از امام رضا

جویا شوند  )ع(پیچیده كالمی، فقهی، حدیثی و دیگر شبهات علمی را از امام رضااسالمی به ویژه شیعی مسائل مهم و 

و از منبع دانش لدّنی اهل بیت به صورت مستقیم دانش آموزند. از این لحاظ آمدن امام به مرو بر كیفیت دانش و رشد 

ان بعد از اسالم به نقل از تاریخ افغانست كتاب فکري و علمی دانشمندان و مردم خراسان وسیع افزود چنان كه صاحب

و فقه امامیه نیز از او رونقی گرفت؛ چنان كه كتابی را در فقه به او نسبت دهند به نام "عالمه شوشتري نوشته است:

مضافاً  (.804: 1359)حبیبی،"فقه الرضا و نیز اصول الدین و الرساله الذهبیه و صحیفه الرضا ... به این امام منسوب است

كردند و از محضر امام شمندان اسالمی و یاران و مردم خراسان از مناطق مختلف به مرو مراجعه میبه این كه دان

كردند و هایی براي افراد متعدد و مختلف ارسال میها و فراخور حال افراد نامهكردند. امام نیز در مناسبتاستفاده می

نمودند. از جمله موضوعات مکاتبات آن حضرت ي میها موضوعات مهم فکري و مبتالبه مسلمانان را روشنگردر نامه

و كتاب و سنت. مسائل مورد اختالف بین مذاهب اسالمی، موضوعات كالمی و دیگر  )ع(مربوط به جایگاه اهل بیت

موضوعات كه مورد اختالف بین علماي فرق اسالمی از جمله ایمان ابوطالب، مصادیق شیعه، مصادیق صحابه، معناي 

 (.364: 1386هاي شیعی )ناصري،یگر آموزهاولواالمر و د
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 خراسانبه  شیعی اعراب .مهاجرت2

اي از ها و مسلمانان به این ناحیه آغاز شد. در زمان عثمان، خلیفه سوم، عدهبا فتح و تسخیر خراسان، مهاجرت عرب 

ایران )خراسان( مهاجرت كردند. اي و خانوادگی به مناطق دوردست قلمرو خالفت به ویژه شرق ها به شکل قبیلهعرب

به ایران مخصوصاً به خراسان كوچ كرده بودند « ازبصره»هاي بزرگی از قبائل عرب و همچنین در زمان امویان قسمت

ها به علت فشارهاي سیاسی و اجتماعی تحمیل شده از سوي اي از این مهاجرت(. بخش عمده39: 1364)برتولد،

هاي مهاجرت داده شده، به ناراضیان خالفت گرفت؛ زیرا در بررسی اقوام خانوادهخالفت و حاكمان محلی انجام می

خوریم. این روند مهاجرت در دوره بنی امیه نیز ادامه داشت. زیاد ابن ابیه حاكم كوفه، شعیان علی راكه شورش برمی

وب كرد و شیعیان علی كه از مسلحانه كرده بودند با ایجاد چهار لشکر جنگ جو و فرماندهان مورد اعتماد خود سرك

ي پنجاه هزار چادر نشینانی كرد كه از خراسان كه یکی از بصره و كوفه بودند پس از سركوبی با زن و فرزند ضمیمه

  .(102-103: 1346والیات شرقی ایران است آمده بودند)بروكلمان،

بودند. در  عمده آنان از كوفه و بصرههجري قمري نیز دسته دیگري از اعراب به خراسان آمدند كه بخش  64در سال 

ها، دور كردن این قبایل و مهاجرت آنان به دورترین محل از مركز خالفت بود تا از حقیقت علت پنهان این مهاجرت

جانب آنان آسیب و تهدیدي به دستگاه خالفت وارد نشود. از سوي دیگر بسیاري از شیعیان و علویان كه به علت 

اي شیعی در معرض اتهام بودند، براي رهایی از دست مأمورین حکومت ناچار به ترک وطن و هاعتقادات و گرایش

شود بعد از كوفه و قم مركز مستقل دوم براي فعالیت شیعیان شدند. چنانکه از منابع تاریخی استفاده میمهاجرت می

كه توضیح داده شد، بدان علت اهمیّت  گونهاین مناطق سرحدي همان .(326: 1364خراسان و ماوراءالنهر بود )برتولد: 

توانستند به آنجا فرار كنند و مخفی شوند. با توجه به كثرت مهاجرت داشتند كه مبلّغان مذهب شیعه تحت تعقیب می

ها، به گیري آنها در میان مسلمانان مغلوب داشتند، طبعاً موضعچنین افرادي و با درنظر گرفتن اهمیّتی كه این عرب

ها در مسائل سیاسی و مذهبی تحت تأثیر رهبران خود در منطقه سائل مذهبی تأثیرگذار بود؛ زیرا این عربویژه در م

(. نمونه 23: 1376ها بودند)جعفریان،كردند متأثر از این گرایشمیها زندگی یا در عراق بودند. و عجمانی كه میان آن

یعی داشتند. اهمیّت حضور این قبایل در خراسان بدان هاي شهاي ساكن خراسان بودند كه گرایشاین قبایل یمنی

زیاد ابومحمد، موالي همدان را به عنوان نخستین فرد براي « محمد بن علی بن عبداهلل عباسی»اندازه است كه وقتی 

 ".بر قبایل یمانی وارد شو و میان قبایل یمنی و ربیعه تبلیغ كن"كرد، تاكید كرد: دعوت عباسیان خراسان روانه می

در حق « غالب»زیرا  "نهی كرد« غالب نیشابوري»محمد بن علی همچنین وي را از مالقات مردي نیشابوري به نام 

 .(42: 1351كرد )ابن اثیر، افراط و مبالغه می«بنی فاطمه»

شیعی  هايبه خاطر آن بود كه آن ها مخالفان اموي بودند و گرایش« یمنی و ربیعه»اهمیت تبلیغ براي میان قبایل   

در اكثر منابع آمده است. منقري  )ع(اي كه سابقه گرایش بعضی از این قبایل یمنی به حضرت علیداشتند؛ به گونه

ها در جنگ صفین با علی بودند و مورد ستایش حضرت قرار گرفتند)منقري، نویسد: قبیله ربیعه و برخی از یمنیمی

1370 :192-395 .) 
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   .آثار تاریخی وقف شده خراسان3

شدند و بیت )ع( به ویژه امام رضا)ع( بیشتر میالرضا)ع( از یک سو عالقمندان به مکتب اهلموسیبنبا شهادت علی

، با گذشت زمان، فضاهاي ي دیگرگماشتند. از سومشتاقان آن حضرت با تحمل زحمات بسیار به زیارت ایشان همت می

فزونی یافت. و از سوم سو تالش براي ایجاد رفاه حال زائران آن حضرت زیارتی همراه با معماري اسالمی و سنتی رونق و 

در طول دوران مختلف به عنوان یکی از محورهاي مهم فعالیت هاي متصدیان مشهدالرضا)ع( محسوب گردید. و 

ت بسزایی سرانجام اسکان علما و سادات در جوار مرقد امام رضا)ع( در جهت تبلیغ دین و توسعه و ترویج تشیع نیز اهمی

گیرد. به موازات ساختن مساجد پس از مدتی در كنار قبر آن حضرت مسجدي ساخته و در اختیار زائران قرار می .یافت

پرداختند و براي رفاه و آسایش هایی نیز جهت سکونت زائران امام)ع( ساخته و متصدیان در آنجا به فعالیت میرباط

      (.628: 1371كردند)عطاردي،زائران كوشش می

اند، كسبه و اصناف بوده كنند، خادمان روضة مباركه،ظاهراً نخستین گروهی كه در كنار قبر مطهر سکونت اختیار می

شود و اندک اندک در الرضا)ع( محل مسکونی میموسیبناز این تاریخ كه زمان آن مشخص نیست، مشهد امام علی

در قرن . گرددمعروف می« مشهدرضا»گیرد و به یک قصبه را به خود مییابند و بعد از مدتی حالت آنجا سکونت می

نخست خادمان و كارگزاران روضة مباركه، دوم علما و سادات  ،سوم و چهارم هجري سه گروه در مشهد اقامت داشتند

سب و كار به كه براي قرب جوار، تبلیغ احکام و اقامه شعائر دینی در آنجا سکونت داشتند و سوم افرادي كه براي ك

  .(629:همان)كردندآنجا رفته بودند و حوائج ساكنان و زائران را برآورده می

آستان قدس رضوي یکی از مؤسسات مذهبی است كه داراي موقوفات بسیار است. در ادوار تاریخ و قرون، از میان  

توانایی خود مقداري از مایملک خود را الرضا)ع( هر كس به قدر استعداد و موسیبندوستان و شیعیان و شیفتگان علی

براي آن بارگاه ملکوتی وقف كرده است تا زائران و نیازمندان از حاصل آن بهره مند گردند. بر طبق اسناد موجود، 

ترین سند وقف غیرمنقول نیز مربوط به وقف نامه قدیمی ترین سندهاي وقفی مربوط به قرن دهم هستند. قدیمی

كه  استهجري تنظیم شد.و پس از آن وقفنامه سیدعلی حسینی گنابادي 931كه سال  است« عتیق علی طوسی»

موقوفات حضرت رضا)ع(  (. 554: همان)هجري ملکی را در قریه زیبد گناباد وقف آستان قدس كرده است 957درسال

طق خوارزم و ماوراءالنهر كه درگذشته بسیار گسترده تر از امروز بوده و اكنون رَقبات زیادي در افغانستان و یا در منا

اند. گفتنی است در قفقاز اند، واقع شده كه با تغییر مرزهاي سیاسی در آن طرف مرزها ماندهجزء منطقه خراسان بوده

هایی وجود داشته است. تعدادي مؤسسه دینی به نام امام آذربایجان و در هند و پاكستان نیز در سابق موقوفهكشور و 

پاكستان نیز اكنون وجود دارند كه مورد توجه شیعیان آنجاست و مردم در روزهایی خاص در آن رضا)ع( در هند و 

بیشتر . گویند و به نام آن امام نذر و نیاز می كنندآیند و از فضائل و مناقب آن حضرت سخن میاماكن گرد هم می

خراسان و معدودي نیز در تهران، هاي امالک آستان قدس در حومة مشهد و بلوكات تابعه مشهد و سایر شهرستان

قزوین، رشت، مازندران، آذربایجان، كرمان، اصفهان و شیراز است. برخی از امالک مزبور شش دانگ و پاره اي سهام، 

 .(557-558همان: )معدودي از آن وقف است
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ایلخانی و به دست امراي هاي پایانی و ضعف دولت بیشتر موقوفات كـه برخی از این آثار در سال ،عصر ایلخانـان در  

گردید. بـه عنـوان به اماكن متبركه و شهرهاي مذهبی مربوط می ه ومحلی صورت گرفت در ارتباط با شیعیان بود

نمونه غازان خان از امالک خـود در خراسـان، دهـات و قـصبات متعـددي را وقـف مرقـد همچنین به دستور اولجایتو، 

از زمان اولجایتو به بعد، شهر مشهد توان سیاسی  .(381: 1341ح خوافی،ی)فص نوسازي شدو حرم امام رضا مرمت

گرد آمدن علما، سادات و بزرگان شیعی در آن، یکی از كانون هـاي  و بـا (104: 1381)كریستن پرایس، اي یافتعمده

هجري، روضه امام رضا آید در سده هشتم بطوطه بر میچنانکه از گزارش ابن .فعـال ایـن مـذهب در خراسان گردید

دار اداره حرم بودند. شـدند، عهدهاز رونق و شکوه فراوانی برخوردار بود و نقیبانی كـه از جانـب ایلخانـان انتخـاب مـی

رضا برگزیده شد، میرزا بدرالدین، معاصر سلطان  نخستین كسی كه در حکومت ایلخانان بـه نقابـت مـشهد امـام 

 (.68: 1348ن،)موتم محمد خدابنده بود

در قرن نهم هجري كه مصادف با سلطنت تیموریان است، مشهد مقدس رضوي به صورت مركزي دینی، فرهنگی، 

كرد، آمدند. شاهرخ امیر تیمور كه در هرات حکومت میهنري و اقتصادي درآمد و مردم از اطراف و اكناف به آنجا می

دلیل وجود امنیت، مردم از گوشه و كنار، براي زیارت به مشهد به مشهد مقدس عنایتی بسیار داشت. در این ایام به 

شدند. در این دوره فضاهاي جدیدي براي عبادت و زیارت ساخته می شد و در اختیار زائران حضرت رضا)ع( مشرف می

زمان، مسجد آغا رواق بزرگ دارالسیاده، رواق دارالحفاظ و رواق دارالسالم را ساخت و در همین  گرفت. گوهرشادقرار می

 (.630-631: 1371)عطاردي،مجلل و باشکوه گوهرشاد نیز بنا گردید

 

 
 : كلیات ایوان مقصوره، گلدسته ها و گنبد مسجد جامع گوهرشاد.1تصویر
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رود. این مسجد ترین و زیباترین مساجد تاریخی در بالد و اماكن اسالمی به شمار میمسجد جامع گوهرشاد یکی از مهم

-بناي از معماري هاي سنتی اسالمی است كه در جوار بارگاه ملکوتی علییادگاري از قرون گذشته و نمونهباشکوه 

هجري بنا گردید و بانی آن گوهرشاد آغا  821الرضا)ع( قرار گرفته و متصل به آن است. این مسجد در سال موسی

كانی است كه از خاندان مشهور و معروف در عهد رخ، فرزند امیر تیمور گورهامیرغیاث الدین ترخان و همسر شا فرزند

رفت و یادگارهاي بسیاري در مشهد تیموریان بودند. گوهرشاد آغا از بانوان بزرگ و نیکوكار عصر خود به شمار می

خواندمیر در این باره می نویسد:گوهرشاد آغا به صفت عفت و نَصَفَت (.715: همان) رضوي و هرات از خود بر جاي نهاد

گماشت از آثار او در شمال دارالسلطنه هرات، ف داشت و همواره همت عالی بر تعمیر بقاع خیر و اشاعة مبرات میاتصا

 مدرسه و مسجد جامعیت در غایت زیب و زینت و در مشهد مقدسة رضویه نیز مسجد جمعه در كمال تکلف ساخته و

 .(68: 1333)خواندمیر،مستقالت خوب و اسباب مرغوب بر این بقاع وقف نموده

م شد و تغییر مذهب در قالب اصل سیاست مذهبی صفویان تأسیس سلسلة صفوي، تشیع مذهب رسمی ایران اعالبا 

وقوفات مدر این دوره پیگیري شد و به اجرا درآمد. در اجراي این منظور، شاهان صفوي با گسترش فرهنگ وقف و ایجاد 

 (ع)فرهنگ شیعه توسعه دادند و رونق بخشیدند. آستانة مقدس امام رضا، بقاع متبركه را در جایگاه مکانی براي اشاعة 

ترین آستانة مذهبی تلقی شد و در مركز توجه صفویان در مشهد، در حکم تنها آرامگاه از امامان شیعه در ایران، مهم

ت و صدقات الهاي دولتی، وقف و اعطاء سیورغا هاي مختلف شامل اختصاص بودجهشیوه قرار گرفت. شاهان صفوي به

به گسترش آن اهتمام ورزیدند و منافع متعددي را از آن مدنظر قرار دادند. از نتایج مهم عملکرد آنان، افزایش موقوفات 

 ایندرهدف  .بود كه در راستاي ایجاد مركزي براي اشاعة فرهنگ شیعه، رونق و تداوم آن ادامه داشت (ع)رضا حرم امام

 (ع)رضا اجراي این سیاست در ارتباط با حرم امام .است (ع)موقوفات حرم حضرت رضا مقاله بیان كاركرد توسعة قسمت

همانطوركه اشاره شد، صفویان براي گسترش  .بودهمراه مردمی  واقفان اعم از حکومتی وبا حمایـت درخور توجه 

 صفت)ها را توسعه دادندهاي مقدس شیعه را در ایران ترویج دادند و این آستان فرهنگ شیعی، موقوفات مذهبی آستانه

  .(592-593: 1389آقاجري،  ؛327-320: 1381گل، 

ها را به مراكز اشاعة فرهنگ شیعه تبدیل كنند. براي هدف سیاست مذهبی صفویان دربارۀ بقاع متبركه این بود كه آن

 تا شکوهمندي درخوِر آن ها توسعه یابدم بود ابتدا فضاي این بقاع بازسازي شود و امکانات آنزرسیدن به این هدف ال

 جذب زائرانبراي فرهنگی مکان مناسبی شوند.   هاي مذهبیها ایجاد شود و براي جذب زائران بیشتر و اجراي برنامه

پذیر  . همة این مسائل در صورتی انجامبود هايت بیشتر در محدودۀ آستانالراهی و ایجاد تسهی به امکانات بین نیاز

شد. دربارۀ آستان مقدس حضرت گرفت و نیروي انسانی آن تأمین میكافی در اختیار قرار می هاي مالی بود كه پشتوانه

رضوي از  گیري و توسعة ساختار اداري آستان قدس خوبی از عهدۀ این مهم برآمدند. شکل ، موقوفات به(ع)رضا

 .( 36تا 39: 1382آبادي،  حسن)پیامدهاي سیاست مذهبی صفویان بود 
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هاي طالیی با نقوش انگور در چهارگوشه ضریح شیر و شکر، از موقوفات دوره صفوي، واقف نامشخص. مأخذ: ایی از صفحه: نم2تصویر

 (.1396)جاللیان:

جملـه،  آن زكرد كـه ا قدس موقوفاتی وقف آستان آستانه را به عهده داشت موسـی خـان تولیتدر زمان قاجار كه  

.ایحاد مکتب ه پیدا كردعت  اشاره كرد در این دوران، كتابخانه آستان قـدس توسغالال و مستوتـوان بـه وقـف امـمی

خانه ها متعدد توسط واقفان دولتی ومردمی در این دوره به شکل مدارس شبانه روزي جدید قابل توجه است چنانکه 

ه، عنان، در هرشب جم ده سیري یکصـد دینار نقد و زها دائـر شـد و روهخانـدرآمد موقوفات، مکتباز  .ق1262در سال 

،  زدیربا زها، اخانهمکتب. (371 :1371 عطاردي،)شد شـاگردان مکتب خانه، داده می زنفـر اهرو دو دست لباس بـه 

 (ع)ها، اغلب، در مجاورت حرم امام رضاخانهد، مکتبهانـد. در مشآمدهام آمو شـی بـه شـمار میظپایگاهی اساسی در ن

اي متفاوت، بـه حیـات خـود ادامـه ههاي مختلف و تحت نامشـده بودنـد و تـا پایان دوره قاجار به شکل لـیشکت

-خان، مکتبا ابوالحسنزخانــه میــرخانــه ایتــام، مکتب: مکتبزــا عبــارت بودنــد اهدادنــد. عمــده تــرین آن

رگرفته شده بود. اقدامات ظا در نهسـط افراد خیر، براي آنموقوفاتی هم تو .(37:  1387انپور،هج)خانه صحن جدید

علمی، سـبب پویـایی  زو گسترش مراك عه سوخان، در ایـام تولیـت، به ویژه توجه او به امور فرهنگی، ت نده موسیزار

و بنـاي  نـدان رعایـازی به سبک جدید، براي تحصـیل فریاهایجاد مدرسه.شدتشیع دینی  بانیامـور آستانه و نشر م

 .دیگر اقدامات خیریه اوست زآباد، ا مسجدي  در شمال شرقی خیابان شاه
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 (.1394.ق، دوره افشار. مأخذ: )سوزنچی:1163نشان، حرم مطهر رضوي، وقف در سال نشان یا نگین:ضریح مرصع3تصویر

 

 انعکاس تشیع در آثار وقفی خطه خراسان.4 

به دلیل اینکه بیشترین كاركرد موقوفات در گسترش تشیع در ایران به ویژه درخراسان از پژوهش در این قسمت  

ش الحکومت صفویه ابتدا با اعمال قدرت تصورت مختصر به آن پرداخته می شود. شروع حکومت صفویه بوده است به 

ري در تغییـر مـذهب اهـل رو،شمشیر صفویان در آراز بیش از هر عامل دیگ كرد، مذهب تشیع را گسترش دهد از این

عنوان نهادي تأثیرگذار  لیم و تربیت، بهتع لذا لیکن پس از مدتی این روش ثمر بخش نبود. گرفته شد. رسـنت بـه كـا

كه در  اهتمام ورزیدند براي پیشبرد اهداف خود به ایجاد مراكز آموزشی مورد توجه حکومت صفوي قرار گرفت و آنان

خانـه براي كودكان یتیم  به تأسیس مکتب تواناز اینگونه اقدامات می.محور بود معارف تشیعآن تعلیم علوم دینی و 

هاي در مجاورت حرم امامرضا)ع( هخان تلف به دستور شـاه تهماسـب اول اشـاره كـرد، از آن جمله مکتبخدر شهرهاي م

هزینة آنان تأمین و كلیه كردند، چهل دختـر و پسر زیر نظر معلمان شیعه تحصیل می هر مکتب خانه بود كه در

تا براساس مـذهب تشـیع تربیت  شدندرسیدند، كودكان دیگري جایگزین آنان میشـد و هرگـاه بـه سن بلوغ میمـی

مذهب تشیع  كشـور یعنـی یاختصـاص بـه مـذهب رسـم ،هـامشترک همة آن ویژگی. (123: 1382)تركمان،شوند

توانستند در این مدارس تحصیل ،تـدریس یـا حتی كاركنند كه به مذهب تشیع امامیـه می و كسانی بود امامی دوازده

در مدارس شهرهاي مهـم ایـن دوره بـه روشـنی مشـاهده  چنـین چیزي. (89-90: 1380)اشکوري،معتقـد باشـند 

ـیعی نیـز گزارش ش ه غیریک مدرسـ حتی چنانکـه درشهرهاي اصفهان، شیراز و مشهد تأسیس یا فعالیت .شـودمـی

 .نشده است
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م به كسب دانش، الم دین تلقی شده اسـت و توصـیه و تشـویق اسهاركان م ش و آموختن یکیزم، آموالابتداي اس زا  

لیم و تربیت بودند كه در كنـار عاد تهمساجد، اولین نمی رود.یل اصلی آشنایی مسلمانان بـا علـوم بـه شـمار الد زا

اجتمـاعی خود، محلی براي آموختن قـرآن، احکـام دیـن، شـرعیات و علـوم مختلـف بـه شـمار وظـایف دینـی و 

لیم عكوشیدند تا در كنـار مسائل عبادي، به امر تز همان آغا زاینرو، مسلمانان، ا ز  ا(. 30: 1379دي، همجت)آمدند می

ش زهاي اصلی آمونگونه مدارس، به عنوان كانونم و قرآن همـت گمارند. ایالگویی احکام و دستورات اسزو تربیت و با

می الرا در گسـترش فرهنـگ اس مـیهیادي برخوردار شدند و نقش مزاعتبار  زم، االان اسهمساجد، در ج زو پرورش، ا

بود. در واقع فقه مسایل مرتوط به قرآن و می، الی ایفا نمودند. نخسـتین موضـوعات علمـی در مـدارس اسـعشی و

 زشـد و نخسـتین كتـابی كـه توجه مسلمانان را به خود جلب كرد، قرآن بود. ا زمدینه آغـا زمسلمانان ا جنبش علمی

  .ترین نوع وقف، وقـف قرآن بود این رو، شایع

بر روند گسـترش  مدارس موقوفهتأثیر هنده د نشان صفوي عصر ایران در تشیع درگسترش مدارس نقش بررسی  

حکومت صفوي  صعودي و از حمایت مدارس در عصر صفوي از رشد احداث.امـامی در ایـران اسـت  تشـیع دوازده

 برخـوردار بودند، بیشـتري یمـال امکانات و موقوفات از كه مدارسی ویژه به مدارس هاي نامه وقف در.برخـوردار بـود 

و معارف  كشور رسمی  ممکـن بـه مذهبتاحـد  دوره دراین مدارس.شد می توجه شیعه شعائرمذهبی برگزاري به

شیعه اختصاص داشت. مدرسه از طریق تعلـیم یافتگـان خـود نقش مهمی را در ترویج و گسترش تشیع در جامعه ایفا 

ررسـمی در غیتلـف رسـمی و مخهـاي در سـمت گمدارس شهرهاي بـزر ویژه آنان پس از تعلـیم در مـدارس به.كرد

 .بودند تأثیرگذاربیـت و گسترش تشیع ثت

در  د.ال زثرا م و شیراز هاي مشهدتـوان شـهربراي نشان دادن سیر صعودي گسترش مدارس در عصر صـفوي مـی

در .در عصر صفوي است هـا مربـوط به دورۀ شاه عباس اول و پس از او شد كه همة آن مدرسة مهم ساخته مشهد هفت

آن در دورۀ شـاه عبـاس اول و  آموزشی داشت كه هشت مدرسـة شیراز عصـر صـفوي ،حـدود ده مدرسة مهم فعالیت

کی از عوامل ی.شودچنین روندي در سایر شهرهاي عصر صفوي مانند اصـفهان نیـز، مشاهده می. تأسیس شد پس از آن

 در سایة ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادي.نهاد وقـف اسـت  رشد كّمی و كیفی مدارس در عصر صفویه، گسترش

اي كـه بعضـی از گونه به ،نهاد وقف فراهم آمد هرچه بیشتر زمینـه براي رشد ،آمده در دورۀ شـاه عبـاس اول فراهم

مدارس در این دوره  سـازمان اداري و مالی .(913: 1379)جعفریان،اندنامیده «عصر وقف»نویسـندگان، ایـن دوره را 

نامه و سند اجرایی و نظارتی مدرسه بود و متولی،  آیین منزلة به نامة مدرسهطور كامل وابسته به نهاد وقف بود، وقف به

كر ذنامة مدرسه قی ملزم به رعایت مواردي بودند كه در وقفالمدرس و سـایر كاركنـان مدرسه از نظر شرعی و اخ

امامی بود  هدوازدو تقویت فقه هـاي آنـان از احـداث مدرسه، ترویج مذهب تشیع ترین انگیـزهیکی از مهم .شده بود

 ویژه مذهب تشیع به نامـه هـاي مـدارس انعکاس یافته است. صدر، یکی از بازوهاي مهم ترویجكه به روشـنی در وقـف

وسیلة ترین منصب در رسیدگی به امور موقوفات بـود ، از همـین رو، ادارۀ مدارسـی كه بهدر اوایل عصـر صفوي، عالی

      .(2-3: 1378،)میرزا سمیعاشـد از آنـان بـه او واگـذار مـینیابت  شد بهشاهان صفوي تأسیس می
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 تقویت فقه شیعه یکـی از نیازمنـدي هـاي اساسـی حکومـت و جامعـة عصـر صفوي بودگسترش و رو،  از همین 

 ابراین، اندکاهتمام بسیار مدارس به متون فقهی از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار رشـد تشـیع فقـاهتی در ایـران بـود. بنـ

اي كـه از میانـة عصـرصفوي،مراكز علمی و فقهی ایران اندک رویکرد فقاهتی بر رویکرد حکمی چیره شـد، بـه گونـه

قرار  در عراق را تحت تأثیر دینی تشیع و مراكز بدل شد  هـاي فقهـی شیعهترین كانونمانند اصفهان و مشهد به مهم

اي در مـدارس مـورد تعلـیم و تعلم قرار گرفت كه پیش از آن صورت گسـترده متون فقهی شیعه به بنابراین،. داد

پس از فارغ التحصیلی، این تربیت یافتگان كه به عنوان كارشناسان تشیع بودند جهت گسترش تشیع  .سابقه نداشـت

دادنـد، مدرسـه و مدرسان سنت تشکیل مـیاهل را توجهی از آنانمناطقی كه جمعیت قابل شدند. براي تبلیغ اعزام می

 در منابع عصر صفوي گزارش .داشته باشند توانستند،نقش مهمی در ترویج مذهب تشیعیافتگان مدارس می و تعلیم

نشـین ماننـد بدخشـان وجـود  مذهب تشیع به منـاطق سـنیغ مبل عنوان ب مدارس بهالهایی مبنی بر فرستادن ط

-خاتون)حسینیخود از نزدیک مشاهده كرده استاالعوام  یع السنین ودارد، چنـین رویـدادي را نویسندۀ وقا

  (.532-1352:531،آبادي

می و همچنین السالا كـه مـدتی در هـرات بـه منصـب شیخ ،پدر شـیخ بهـایی حسین،عزالدینشیخ افندي دربارۀ

مشغول بود، توانست در شهر  علوم دینی در مدت هشت سالی كه بـه تدریس و إفادۀ :گویدتدریس اشتغال داشت، می

سـنت بودند تعدادي از مردم هرات و نواحی اطـراف آن را بـه تشـیع ریت آن اهلثهرات كه اك

می كنـاره گرفـت و بـه خـارج السالا پدرش از سمت شیخ شیخ بهایی نیز پس از اینکه .(134ق،1401)افندي،انـددبگر

 امامی هاي تشیعر داشت و او نیز مانند پدرش بـراي رشـد اندیشهمدت پنج سال در هرات حضو از ایران سفر كرد به

امامی در ایران  نقش مدارس در گسترش و تعمیق تشیع دوازده .(134ق،1401)افندي،كرد شالت بسیار بالو تربیت ط

 از نتایج كاركرد مدارس موقوفه عصر صفوي است. یت شیعهثریـت سنی به اكثراي از اكعصر صفوي و تبدیل جامعه

هاي موقوفات ایجاد كتابخانه ها وتکثیر كتب كه به دلیل عدم وجود صنعت چاپ به صورت باز یکی دیگر از دستاورد 

هاي لها در ساشده از كتاب هاي تهیهفهرست گرفت بود. در این رابطهنویسی توسط طالب و علما انجام می

كتاب در موضوع تفسیر و  79دهد كه تعداد نشان می( 121-120: 1391محبوب،)م 1602و1601ق/1011و1010

محبوب، ) طهماسب موجود بوده است. شاهزاده سلطانم كه خواهر شاه آستان قدس سایر امور مذهبی در كتابخانه

-قرآن به كتابخانه بوده هاي مذهبی وسلیمان از واقفان كتاب عباس و شاه (و همچنین شاه 110تا106: 1391

ها و فراوانی كتب .از فواید موقوفات آستان قدس رضوي ایجاد و گسترش كتابخانه( 98: 1375خسروانی شریعتی، )اند

باز نویسی شده  علوم دینی و فقهی شیعه بود كه فراگیري بیشتر علم پژوهان و در نتیجه گسترش وتوسعه تشیع را به 

 دنبال داشت.

مساجد، آستان هاي مقدسه به ویژه  ،در تمامی مدارس موقوفه برگزاري مراسمات مذهبیرد موقوفات سومین دستاو   

ترین اهداف یکی از مهم فرهنگی تشیع در مدارس به مظاهر و شعائر توجه باشد.آستان قدس رضوي در عصر صفوي می

هاي بـه نامهاین هدف در وقف بود. بیـت مذهب تشیعثهاي دیگر،گسـترش و ت تأسیس مدارس،صرفنظر از انگیزه

 اصـفهان"امامیة"نامة مدرسة براي نمونه،در وقف .شودجامانـده از مـدارس ایـن دوره بـه روشـنی مشاهده می
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هـدف بنـاي مدرسـه نشر علوم دینی و معارف یقینی و رواج و ، 15181می، شمارۀالمجلس شوراي اس انةخكتابدر

 م در اینجا علوم مربوط به مذهب دوازدهالی گمـان مقصود از معارف دینی و اسبـ.كـر شـده اسـتذم الرونـق اسـ

هاي مدارس این دوره برگزاري آئین و شعائر مذهبی شیعه، مانند برگزاري آیین سوگواري و نامهدر وقف .امامی است

مدارس  بسیاري از واقفانخوانی در ایام محرم یا روز شهادت امام علی)ع( و سایر مناسـبت هـا از شروط اصلی روضه

كمتر  .بود هاي مردم این مظاهر فرهنگی در میان توده كه عاملی مهـم در نزدیکـی مـردم بـه مـدارس و فراگیر شدن

براي نمونـه، واقـف  .توان یافت كه به ترویج شعائر مذهبی شیعه اهتمام نداشته باشداي را در عصر صفویه میمدرسه

سالیانه  ،ن آمدهخراسا وقافا ادارۀكل مركزاسناد در نواب مدرسة نوشتة سنگ تصویر درچنانکه مشهد "نواب"مدرسة

مدارسی كه از موقوفات و امکانات مالی  .وپنج تومان بـراي عـزاداري در ایـام محـرم در نظر گرفته است بیست غمبل

 كردند،تري در این زمینه ایفا میبیشتري برخوردار بودند،نقـش پررنگ

در حرم  وگرامی داشت اعیاد اسالمی خوانی اشاعة فرهنگ شیعه با برگزاري مراسم عزاداري و روضهدر عصر صفویه  

ایجاد موقوفات افزایش اما  .م مربوط است1617ق/1026 لخوان حرم به سا ادامه یافت. نخستین سند دربارۀ روضه

بود كه خود شاه ایجاد كرد و پس از او ابوالحسن صاحب حسین  سلطان براي روضه خوانی و تعزیه در حرم، در دورۀ شاه

 و بسیاري از مردم  و آقابشارت (نادرشاه)دوم، نادرقلی حاكم مشهد  طهماسب نسق آستانه، میرزامحمدمومن وزیر شاه

 لدوم، سا عباس كه به استناد اسناد از دورۀ شاه ات مذهبی متعددمراسم .باره را ادامه دادند وقف دراین

 .(3: 1394مقدم،  فاطمی)شده است م، در حرم حضرت رضا برگزار می1656ق/1067

ت التوجـه بـه گسـتردگی تشـکی بـا قاجاردوره  در ییعآستان قدس رضوي در گسترش فرهنگ شبررسی موقوفات   

هاي مذهبی، مینهز ا درهترین آنمهده داشتند كه به مههـاي مختلفـی را بـر عآسـتانه، متولیـان، وظـایف و مسـئولیت

دت و تشویق ام در ایام والعبرپایی جشن و اط .(329: 1348مـوتمن،)شودمـالی اشاره می -فرهنگی، عمرانی و اداري

هاي حرم تییین قاریان قرآن براي قرائت در صحن .(230:1358آستانه)مولوي، روتمندان بـراي وقـف موقوفـه بـهث

هـا بـه صورت لمـین آنعها، مـدارس و مواجـب مخانـهبـه مکتب طمربورتق و فتق امور  .(582: 1347،خراسانی)

ارت بر ظن  ،هاي موجود در آنبارت بر كتابخانه و مرمت كتاظهـا ن هزها، مومان كتابخانـهزسـا ،نقدي و غیرنقـدي

بر آستان قدس .در زمان تولیت موسی خان (236:  1362اعتمادالسلطنه، )توان نام بردرا میصحیح مدارس اداره 

توجه او به .در خور توجه است گسترش تشیعدر ارتقـاي فرهنگـی و كتابخانه ها به ویژه نقش كتابخانه آستان قدس

 .شدتشیع  دینی  بانیعلمی، سـبب پویـایی امـور آستانه و نشر م زو گسترش مراك عه سوامور فرهنگی، ت

 

 گیرینتیجه

هاي ایشان در خراسان رشد ورود ایشان به ایران و در دوران والیتعهدي و فعالیت از نتایج مهم حضور امام رضا)ع( از زمان

بیت پیامبر)ص( بود. زیرا هم از نظر كمی مردم مندي بیشتر این مردمان به سوي اهلكمی وكیفی و گسترش تشیّع و عالقه

ازنظر كیفی با شنیدن احکام اعتقادي  آمدند و همخراسان بزرگ به دلیل عدم طی كردن مسافت زیاد به حضور امام رضا می

اي در همراهی با خاندان پیامبر و عملی  بدون واسطه از امام با تشیع حقیقی آشنایی كامل پیدا كردند ،خراسان سابقه دیرینه
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 حضور امام رضا و گسترش تشیع در خراسان بزرگ

 محمدجوادجعفري، سید اصغر محمودآبادي، كیوان لولویی، حمیدرضا جدیدي 

 

را "محّمد الرضا من آل"مندي خراسانیان به تشیّع  شعار چند پهلوي و علویان داشته و عباسیان با سوء استفاده از همین عالقه

دیدند، به این نهضت پیوستند. براي نهضت خود برگزیدند و خراسانیان كه از آل محّمد)ص( منظوري جز آل علی)ع( نمی

زمامداري  هاي شیعی خراسانیان حتی در دعوت از امام رضا )ع( به خراسان در خور تأمّل است.ولی پس از شهادت امام وتمایل

بیت مردم دوست دار اهل در اقلیت قرار گرفت تا اینکه در طول زمان با گرد آمدن علما ودرخراسان تشیع  ،حکام اهل تسنن

شهر مشهد ایجاد گردید وبه دنبال افزایش جمعیت شیعه در مشهدالرضا بعداً  پیامبر در اطراف مرقد امام قصبه مشهدالرضا و

راده كرده بودند مذهب تشیع را در سراسر بعضی حکام شیعی مذهب به ویژه حاكمان صفویه كه ا سیل موقوفات مردم و

ایجاد مدارس علوم دینی  توانمی از دستاورده هاي موقوفات بعضی حکومت خود رسمیت دهند افزایش چشم گیري یافت

 مذهبی و ایجاد كتابخانه هاي بزرگ-،احیاي و بزرگداشت مراسمات مذهبی،تهیه كتب علمیجهت پرورش كارشناسان تشیع

در تمامی نقاط ایران براي تبلیغ تشیع پراكنده مبلغین جهت توسعه فرهنگ و علوم تشیع ا ازدیاد این مدارس كه ب را نام برد

به  هاي مقدس ایران سازي فرهنگ شیعه در آستانه براي نهادینه با تأسیس دولت صفوي، در حکم ابزاري شدند موقوفات

، بنیادي شکوهمند بنا شد كه (ع)آستان مقدس حضرت رضادر نیتجة ایجاد موقوفات براي .به كار گرفته شد ویژه مشهد

واقفان اعم از  پویایی و پایایی آن در راستاي گسترش فرهنگ شیعه تاكنون تضمین شده است و این نمادي از اوج موفقیت 

 .شده در سیاست مذهبی شیعه است در رسیدن به اهداف تعیینمردم  حکومت و
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 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
109 - 124  

 منابع:

 ها:کتاب

مقدمـه اي بـر مناسـبات دین و دولت در ایران عصر صـفوي، ویـرایش دوم، تهران: طرح (. 1389. )سیدهاشمآقاجري، 

 ون

احمد  ، ترجمه علی اكبر غفاري،تحف العقول عن آل رسول(. 1363. )حسن بن علی بن حسین ،الشعبه الحرانیابن

 موسسه نشر اسالمی.قم:  جنتی،

 شركت: تهران، 14 ج خلیلی،عباس ترجمه: (،ایران و اسالم بزرگ ریختا) التاریخفیالکامل(. 1351اثیر، عزالدین. )ابن

                                                                                                                                   و انتشارات علمی. چاپ

مجمع  :قم ،3 ج زیرنظر ادارۀ كل اوقاف و امور خیریه اصفهان،.اسناد موقوفات اصفهان(. 1387. )اشکوري، سیدصادق

 .میالخائر اسذ

 كتاب فروشی علمی.: تهران ،2 ج جواد فاضل،ترجمه  ،مقاتل الطالبین(. 1339ابوالفرج. ) اصفهانی،

 .پیشگام :رانهت ،2 جمطلع الشمس، با مقدمه محمد پیمان،(. 1362. )خـاناعتمادالسلطنه، محمدحسن

مطبعه  :قم ،2ج تحقیــق سیداحمد الحسینی، .ءالالفضضالعلمــاء و حیــاضریــا(. 1401. )میــرزاعبــداهلل افنــدي،

 .یامخال

فرهنگی.  علمی،انتشارات تهران: ، ترجمه:جوادفالطوري،المیسانخستیندرقرونایرانتاریخ(. 1364. )اشپولر برتولد،

 بنگاه ترجمه نشر كتاب.تهران:  هادي جزایري، ترجمه: دول اسالمی، تاریخ ملل و(. 1346. )كارل بروكلمان،

 .انتشارات امیركبیر :تهران،1 جایـرج افشـار،  حتصـحی.تاریخ عالم آراي عباسی(. 1382. )سکندربیگا .تركمان

 جمه مـسعود رجـب نیـا، چـاپ چهـارم، تهـران: امیركبیر.(. تاریخ هنر اسالمی، تر1389پرایس، كریستین. )

 سازمان تبلیغات اسالمی.                                                              :تهران ،2 ج ،(. تاریخ تشیع در ایران1372رسول. ) ،جعفریان

پژوهشکدۀ حوزۀ و  :قــم ، 2ج ،فرهنــگ و سیاســت دیــن، عرصــة صــفویه در(. 1379. )رســول جعفریــان،

 .دانشگاه

                                                        انتشارات دلیل ما.                                                                                                             :قم ، 4چ ،)دفتر چهارم( مقاالت تاریخی(. 1376رسول. ) جعفریان،

اسناد  زها و مركهز، موها مان كتابخانهزسا :هدقدیم، مش و مدارس هاهخانبتکم هتاریخچ(. 1387. )پــور، فاطمــههانج

 .آستان قدس

 . دنیاي كتاب تهران: تاریخ افغانستان بعد از اسالم،(. 1359 حبیبی، عبدالحی. )

 كتابفروشی :تهران بهبودي، محمدباقرح تصـحی. عوامالا و السنینوقایع (.1352. )عبدالحسین آبادي،خاتونحسینی

  .اسالمیه

 ی.مالكتابفروشـی علمیه اس: ـرانهالتواریخ، ت تمنتخ(. 1347). خراسانی، محمد هاشـم
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 محمدجوادجعفري، سید اصغر محمودآبادي، كیوان لولویی، حمیدرضا جدیدي 

 

 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.: مشهد تاریخ تشیع،(. 1379محمد كاظم. ) خواجویان،

    .صدوق :تهران، 2 ج اكبر غفاري،علی ترجمه:حمید رضا مستفیذ، ،عیون اخبار رضا(. 1373. )علیمحمدبن صدوق،

ت دینـی ایران در سده سـاختار نهـاد و اندیشـه دینی در ایران عصر صفوي: تـاریخ تحـوال(. 1381. )گل، منصورصفت

 .دهم تا دوازدهم هجري، تهران: رسا

  ، تهران: عطار.2و1 ج تاریخ آستان قدس،(. 1371. )اهللعزیزعطاردي، 

 .خیام ، تهران:4ج السیر،تاریخ حبیب (.1333. )الدینغیاث میر،خواند

 .: باسـتانتهـران ،1ج فـرخ، مجمل فـصیحی، تـصحیح محمـود(. 1341. )احمد بن محمد ،فصیح خواف

 .ران، پژوهشگاه علوم انسانیهوسطی، تر قرون دمی و غربی الاسدانشگاه هاي مدارس و  .(1379) .ــدي، كــریمهجتم

تاریخ كتابخانة آسـتان قـدس از صـفویه تـا قاجاریـه براسـاس اسـنادي از آستان (. 1391. )محبوب فریمانی، الهه

 .قدس رضوي، مشهد: آستان قدس رضوي

 .ی، تهران: انتشارات اسالم 2ج ،ه پرویز اتابکیترجم ،صفین وقعه(. 1370نصر بن مزاحم. ) منقري،

راي آستان سبنیاد پژوهشمشهد:  ،3 جموقوفات آستان قدس، ، تنویس فهرسیشپ(. 1358. )مولـوي، عبدالحمیـد

 .قدس رضوي

 نچاپخانـه بانک ملی ایرا :ـرانهتاریخ آستان قدس رضوي، ت(. 1348. )مؤتمن، علی

 .امیركبیر :تهران وشـش سـیدمحمد دبیر سیاقی،تذكرۀالملوک، بـه ك(. 1378. )میرزا سمیعا، محمدسمیع

  علوم اسالمی.مركزجهانی، قم: دهمقرن تا آغاز از افغانستان در تشیع تاریخ(. 1386. )عبدالحمید داودي،ناصري

 مقاالت:

منبع :كتاب ماه  ،«تاریخچه تشکیالت اداري آستان قدس رضوي در دوره صفویه»(. 1382ابوالفضل. ) حسن آبادي،

 . 43 -35، صص. 71-70 شماره ،تاریخ و جغرافیا

هاي قرآن براسـاس نسـخه هـاي كتابخانـه آستان  نامه مـروري بـر وقف(. »1375. )محمود شریعتی، سید خسروانی

 .89-101.صص، 52ماره ش، مشکوه، «قدس رضوي

فصلنامه  ،«كاركرد متولیان آستان قدس رضوي در فرهنگ تشیع تاثیر(. »1391ناصري اكرم. ) و زهرا علیزاده بیرجندي،

 .107 -77. صص، 6 شماره پژوهشی پژوهش تاریخ اسالم،-علمی

بندي در دوره صفویه بـا بهـره گیـري از اسـناد آستان  بررسـی تحلیلـی مراسـم نخل(. »1391. )مقدم، زهرا فاطمی

 .32-70 .صص ،3ماره ، پژوهشنامه مطالعات اسـنادي و آرشیوي، ش«قدس رضوي

-لمیفصلنامه ع ،«و پیامد آن بر توسعه موقوفات حرم امام رضاسیاست مذهبی صفویان (. »1397. )زهرا ، طالیی

 .129-152. صص شماره اول، ،پژوهشی تاریخ دانشگاه اصفهان 


