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  هچکید

باشد. موضوع این پژوهش، بررسی تأثیر امام رضا)ع( بر تشیع ایرانیان در مدت حضور آن حضرت در مرو می

 هدف از نگارش این تحقیق، بررسی تأثیر حضور امام هشتم بر تشیع ایرانیان به صورت خاص و مستقل است. 

ای دیرینه در سرزمین ایران دارد. یاران مخلص حضرت علی)ع( اولین کسانی هستند که مکتب تشیع پیشینه

علوم و معارف شیعی را در خالل عصر فتوحات در سطح محدودی در مناطق مرزی ایران رواج دادند. در عصر 

راهی مناطق مختلف ایران شدند و های بسیاری از آنان امویان به سبب جو فشار و خفقان بر علیه شیعیان، گروه

های شیعی را رواج دادند. در این بین اشعریان مهمترین گروهی بودند که پس از استقرار در قم، به تدریج آموزه

-معارف شیعی امامی را در قم و نواحی اطراف آن ترویج نمودند. موالی، علویان و داعیان عباسی، دیگر گروه

اند. به دلیل سیطره مکتب اهل سنت و ارتباط محدود ایرانیان با ائمه یران بودههای مؤثر بر گسترش تشیع در ا

نشین در ایران، پس از قم، ترین مناطق شیعهشد.  مهمهای مختلف در ایران ترویج میاطهار)ع(، تشیع با گرایش

مرو بر مسند در  -پنجمین خلیفه عباسی -منطقه جبل، خراسان و طبرستان بوده است. پس از آنکه مأمون 

های علویان و تثبیت حکومت خویش، امام رضا)ع( را از مدینه به مرو محکومت تکیه زد، جهت فرونشاندن قیا

فراخواند. امام در ابتداء دعوت مأمون را نپذیرفت؛ اما سرانجام پس از اصرارهای مکرر مأمون راه مرو را در 

های ت. امام رضا)ع( در این مدت با استفاده از فرصتپیش گرفت و به مدت تقریباً دوسال در آن سامان زیس

مناسب به معرفی تشیع امامیه پرداخت و از راهکارهای مختلفی برای نشر تعالیم شیعی در این سامان بهره 

-های آن حضرت آزادی نسبی شیعیان، هجرت سادات و امامزادگان به ایران، تشکیل حوزهجست. نتیجه فعالیت

 ایش ایرانیان به تشیع امامی بوده است.  های علوم شیعی و گر

توصیفی و تحلیلی است. منابع استفاده شده در این تحقیق شامل منابع  -روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی

 متقدم و متأخر عربی و فارسی اعم از تاریخی، روایی، تفسیری، کالمی و غیره است.
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