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چکیده
بررسی*سیر*زندگانی*امامزادگان*و*اوالد*منسوب*به*اهل*بیت*پیامبر*اکرم*)ص(*و*بازشناسی*سیرۀ*آن*بزرگواران*
از*ضروریات*جامعۀ*اسالمی*است*که*می*تواند*در*جهت*شناسایی*سبک*زندگی*اسالمی*آنان*مؤثر*واقع*گردد*
شرح*حال* بررسی* راستا،* همین* در* باشد.* بشر* برای* آفرین* سعادت* زندگی* روند* تسهیلگر* این،* بر* افزون* و*
اقدامات* شناسایی* نیز* و* )ع(* کاظم* موسی* امام* به* منسوب* فرزندان* از* اشرف* جالل*الدین* سید* حضرت*
سیاسی*و*فرهنگی،*فضایل*و*مناقب*ایشان،*راهگشای*مؤثری*در*به*دست*آوردن*الگوی*جامع*و*سعادتمند*
منابع* تحلیلی،* توصیفی-* روش* از* بهره*گیری* با* تا* است* این* بر* سعی* مقاله،* این* در* باشد.* بشری* زندگی*
ایشان* زندگانی* از* گوشه*هایی* تا* قرارگرفته* پژوهش* مورد* اشرف* جالل*الدین* سید* درباره* تاریخی* و* روایی*
پیامبر* پاک* ذریۀ* از* اشرف* جالل*الدین* سید* که* است* آن* بیانگر* پژوهش،* از* حاصل* دستاورد* شود.* تبیین*
درجۀ* به* مسیر* این* در* آنان* با* مبارزه* از* پس* و* برخاست* مبارزه* به* ظالمان* با* احقاق*حق* پی* در* )ص(،* اکرم*
بزرگان* نزد* در* وی* جاللت* و* عظمت* گویای* ایشان* مناقب* و* فضایل* همچنین* آمد؛* نائل* شهادت* رفیع*
می*نمایند.* حاجت* عرض* و* آرام*گرفته* ایشان* حریم* سایبان* در* شیعیان* از* بسیاری* اینکه* کما* است؛* دین*

کلید*واژه: سید*جالل*الدین*اشرف،*امام*موسی*کاظم*)ع(،*آستانۀ*اشرفیه،*نسب،*فضائل.
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مقدمه و بیان مسئله
انسان*به*طور*فطری*خواستار*کمال*و*هدایت*است*و*معصومان*)ع(*به*گواه*حدیث*ثقلین،*همتای*قرآن*کریم،*
تالی*تلو*پیامبر*اکرم*)ص(*و*مایه**هدایت*انسان*ها*هستند*و*جامعۀ*بشری*باید*در*همۀ*امور*از*این*راهنمایان*
الهی*پیروی*و*سیرۀ*آنان*را*به*عنوان*روشن*ترین*مسلک*انتخاب*کند*و*با*عمل*به*آن*ها،*راه*حق*را*بپیماید.
امامزادگان*نیز*به*دلیل*تربیت*الهی*و*نوشیدن*جرعۀ*ادب*و*معرفت*از*سرچشمۀ*هدایت،*زندگانی*بافضیلت*
و*پر*منقبتی*داشته*اند.*اگرچه*این*بزرگواران*به*مقام*امامت*نرسیده**و*معصوم*از*خطا*و*گناه*نبوده*اند؛*ولی*
باتربیتی*الهی،*از*گناهان*دوری*جسته*و*شبیه*معصومان*زندگی*کرده*اند.*ازاین*رو*بررسی*و*تحقیق*دربارۀ*
الگویی* به* را*در*دست*یابی* ما* آنان*می*تواند* از* رفتاری*هریک* با*سیرۀ* آشنایی* و* بزرگواران* این* زندگانی*

همه*جانبه*یاری*کرده*و*از*سایر*فرهنگ*ها*و*الگوهای*ناقص،*بی*نیاز*نماید.
سید*جالل*الدین*اشرف*نیز*یکی*از*امامزادگان*صاحب*جاللت*و*منقبت*است*که*در*کشور*ایران*و*در*منطقۀ*
آستانۀ*اشرفیه*استان*گیالن*مدفون*شده*است*و*این*مسئله*ضرورت*پرداختن*به*زندگانی*و*بررسی*فضائل*
و*مناقبشان*را*فراهم*ساخته*است؛*ولی*با*توجه*به*کمبود*منابع*تاریخی*و*متون،*تبیین*همۀ*ابعاد*زندگی*و*
شخصیت*ایشان*ممکن*نیست.*درخصوص*نسب*و*شجره*نامه*بقعه*سیدجالل*الدین*اشرف*باید*گفت*که*با*
توجه*به*اشاره*منابع*موجود،*نسب*دقیق*شخص*مدفون*در*بقعه*آقا*سیدجالل*الدین*اشرف*مشخص*نیست؛*
لیکن*می*توان*گفت*احتماال*از*پیروان*زیدیه،*علویان*و*سادات*محلی*بودند*که*به*این*دیار*مهاجرت*کردند*یا*
در*درگیری*ها*به*شهادت*رسیدند*یا*زندگی*آرامی*را*پشت*سر*گذاشته*و*پس*از*عمری*ارشاد*خلق*به*مرگ*
طبیعی*بدرود*حیات*گفته*اند.*بنابراین*از*روی*شواهد*و*قرائن*موجود*از*جمله*شکل*گیری*نهضت*علویان*در*
خطه*شمال*و*راهبرد*تهاجمی*آنها*در*برخورد*با*خلفای*اموی*و*عباسی،*اغلب*آنها*از*دودمان*علوی*هستند.
به*نظر*می*رسد*به*علت*کمبود*منابع،*بحث*دقیق*دربارۀ*نسب*سیدجالل*الدین*اشرف*راه*به*جایی*نمی*برد؛*
بلکه*بر*شبهات*ما*می*افزاید.*البته*پیدا*نشدن*شجره*نامه*و*نسب*نامه*صحیح*و*مستند،*دلیل*بر*نبود*آن*
نیست*و*امکان*دارد*در*بزنگاه*های*مختلف*تاریخی،*برخی*از*این*شواهد*از*بین*رفته*باشد)خلعتبری*لیماکی،*

1392:*153و154(.*بنابراین*با*این*نگاه*در*پی*پاسخگویی*به*سؤاالت*زیر*هستیم.
پرسش*های*پژوهش:*در*این*بررسی*به*سؤاالت*ذیل*پاسخ*داده*می*شود:

1.*نسب*سید*جالل*الدین*اشرف*با*توجه*به*کتب*انساب*و*تاریخی*به*چه*کسی*می*رسد؟
2.*اقدامات*ایشان*در*بدو*ورود*به*گیالن*چه*بوده*است؟
3.*فضائل*و*مناقب*سید*جالل*الدین*اشرف*کدام*است؟

ضرورت*انجام*پژوهش:*ضرورت*این*تحقیق*از*آنجا*نشأت*می*گیرد*که*وجود*بقاع*متبرکه*در*جای*جای*ایران*
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اسالمی،*مأمنی*مناسب*جهت*کسب*امنیت*و*آرامش*روحی*و*روانی،*درمان*آالم*جسمی،*توسل*و*اظهار*
ارادت*و*محبت*به*مقام*شامخ*اهل*بیت*منتسب*به*خاندان*رسول*اهلل*)ص(*بوده*و*ازاین**رو*شناخت*نسب*و*سیر*
زندگانی*این*افراد*در*برقراری*بهتر*ارتباط*روحی*با*خاندان*اهل*بیت*)ع(*به*طرز*شگفت*انگیزی*مؤثر*هست.

نامه*شخص*سید*جالل*الدین* از*نسب* بهتر* این*پژوهش*شناخت*و*درک* انجام* از* هدف*پژوهش:*هدف*
اشرف)ع(*و*سیر*زندگانی*و*عملکرد*ایشان*و*ایفای*نقش*فرهنگی*شان*در*منطقه*است*تا*موجب*آشنایی*بهتر*
و*درک*صحیح*تر*از*امامزادگان*واجب*التعظیم*و*عظیم*القدر*به*فرمایش*مقام*معظم*رهبری*)مدظله*العالی(*باشد.

روش*پژوهش:*روش*انجام*این*پژوهش*به*شیوه*توصیفی*-*تحلیلی*و*با*بهره*گیری*از*تمام*منابع*سالمی*
موجود*شامل*منابع*روایی،*انساب*نگاری،*تاریخی*و*...*است.*بدین*نحو*که*ابتدا*اطالعات*مرتبط*با*موضوع*

از*منابع*استخراج*گردید*و*سپس*با*دسته*بندی*و*تحلیل*منطقی*به*رشته*نگارش*درآمده*است.
نظیر* اینترنت* در* موجود* اطالعاتی* پایگاههای* در* و*جو* به*جست* توجه* با* است* گفتنی* پژوهش:* پیشینه*
)نورمگز،*کتابخانه*ملی،*ادارۀ*اوقاف*و*امور*خیریه*و*...*(*اطالعات*زیر*بدست*آمد.*بنابراین*در*زمینۀ*زندگانی*
سید*جالل*الدین*اشرف*آثاری*یافت*شد.*ادهم*نژاد*)*1385(*در*پژوهشی*به*بررسی*مختصری*از*نسب*و*
شرح*فعالیت*های*سیدجالل*الدین*در*منطقه*گیالن*پرداخت*و*با*مروری*بر*نوشته*های*یافت*شده*به*این*
نتیجه*رسید*که*این*بقعه*متعلق*به*شخص*ابراهیم*بن*موسی*ملقب*به*سیدجالل*الدین*اشرف*بردار*امام*

رضا)ع(*و*فرزند*امام*موسی*کاظم)ع(*است.
و* اشرف«* نامه*سید*جالل*الدین* نامهای*»جنگ* به* کتابی*خویش* اثر* دو* در* *)1376*( کفترودی* غالمی*
»نهضت*انقالب*سید*جالل*الدین*اشرف«*به*بررسی*فعالیت*های*جنگی*و*سیاسی*سیدجالل*الدین*اشرف*
پرداخت*و*به*این*نتیجه*رسید*که*ایشان*فرزند*بالفصل*امام*موسی*کاظم)ع(*و*برادر*امام*رضا)ع(*است*که*به*
منطقه*کوچان*مهاجرت*کرده*و*در*پی*مبارزه*با*ظلم*و*ستم*حاکمان*محلی*و*حکومت*های*اموی*و*عباسی*
بوده*و*برای*دفاع*از*حقوق*مظلومان*در*پی*احقاق*حق*به*مبارزه*علیه*ظالمان*منطقه*گیالن*برخاست*و*لذا*

شرح*جنگ*های*وی*را*بیان*کرده*است.
بایرام*نژاد*)*بی*تا(*در*کتاب*بقاع*متبرکه*ایران*به*بررسی*امامزاده*های*ایران*پرداخت*و*در*این*میان*در*
بخش*امامزاده*های*گیالن*به*بررسی*مختصر*امامزاده*سیدجالل*الدین*اشرف*از*حیث*نوع*بنا*و*منطقه*
توضیحاتی*ارائه*داده*است*و*نجاری*سهل*آبادی*)1390(*در*کتاب*امامزادگان*ایران*و*بقاع*متبرکه*همانند*
کار*آقای*بایرام*نژاد*به*معرفی*مختصر*و*کوتاه*از*شرح*زندگانی*سیدجالل*الدین*اشرف*و*نوع*بنا*و*محل*

دفن*پرداخته*است.
بنابراین*باتوجه*به*آثار*بدست*آمده،*اثری*جامع،*متقن*و*مستند*یافت*نشده*که*بطور*همه*جانبه*به*شخصیت*
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اشرف* توصیف،*ضرورت*شناخت*سید*جالل*الدین* این* با* بنابراین* باشد.* پرداخته* اشرف* الدین* سیدجالل*
احساس*شده*که*این*امر،*مستلزم*انجام*یک*پژوهش*علمی*و*مستند*براساس*منابع*و*مأخذ*مستند،*علمی*

و*معتبر*تاریخی،*روایی*و*...*است*که*سعی*بر*انجام*آن*در*این*پژوهش*می*باشد.

1: بررسی اقوال مربوط به نسب سید جالل الدین اشرف
اولین*گام*در*بررسی*سیر*زندگانی*یک*شخصیت*مطرح*و*بزرگ،*شناخت*سلسله*نسب*فرد*است.*لذا*در*
اولین*گام*برای*شناسایی*نسب*سید*جالل*الدین*اشرف*)ع(*پس*از*کندوکاو*در*منابع*نسب*شناسی*و*متون*
تاریخی*و*روایی*مشخص*گردید*که*درباره*نسب*سید*جالل*الدین*اشرف*دیدگاه*های*متعددی*وجود*دارد؛*
بنابراین*به*منظور*تبیین*هر*چه*بیشتر*و*جمع*بندی*نهایی*در*این*زمینه،*به*بررسی*این*دیدگاه*ها*در*حّد*توان*

می*پردازیم:
1-1.*نظریه*اول:*سید*جالل*الدین*اشرف*فرزند*امام*موسی*کاظم*)ع(

سید*جالل*الدین*اشرف*بنا*به*روایتی*فرزند*امام*موسی*کاظم*)ع(*بوده*که*در*سال*180*ق*در*مدینه*منوره*
چشم*به*جهان*گشود*)غالمی*کفترودی،*1376:*195(.*پدر*بزرگوارش*حضرت*موسی*کاظم*)ع(*و*مادر*پاک*دامن*
و*واالمقامش*نجمه*است*که*ظاهراً*کوچک*ترین*فرزند*از*میان*فرزندان*امام*هفتم*به*شمار*رفته*و*به*نقل*
مادربوده*اند* از*یک* اشرف* و*سید*جالل*الدین* فاطمه*معصومه* بی*بی*هیبت،* )ع(،* امام*رضا* منوچهر*ستوده*

)غالمی*کفترودی،*1376:*144*و*145(.

همچنین*در*نام*مبارک*آن*حضرت*نیز،*اختالف*است*تا*جایی*که*برخی*او*را*»حسن*بن*موسی«*و*برخی*
امام*رضا* نامیده*اند*که*در*هر*صورت*وی*را،*برادر*اعیانی* دیگر،*»ابراهیم*اصغر«*معروف*به*»مرتضی«،*
علیه*السالم*معرفی*نموده*اند*)افشار،*1378:*56؛*عرفان*منش،*1391:*699؛*سرتیپ*پور،*1371:*102؛*جهانی،*1386:*20(.*
در*تأیید*اینکه*این*بزرگوار*از*فرزندان*امام*موسی*کاظم*)ع(*می*باشند؛*شیخ*محمد*مهدوی*الهیجانی*مؤلف*

کتاب*»سادات*متقدمه*گیالن«*می*نویسد:
*»نام*سید*جالل*الدین*اشرف،*ابراهیم*المرتضی*اصغر*ملقب*به*جالل*الدین*است.*او*برادر*اعیانی*حضرت*
علی*بن*موسی*الرضا*)ع(*است*و*برادر*اعیانی*یعنی*برادر*پدری*و*مادری*امام*هشتم*)ع(*می*باشند«*)مهدوی*

الهیجانی،*بی*تا:*239؛*شجاع*شفیعی،*1377:*119(.

بنابراین*طبق*سخنان*برخی*مورخان*و*محققان،*وی*فرزند*امام*موسی*کاظم*)ع(*و*برادر*امام*رضا*)ع(*به*شمار*
می*رود؛*درحالی*که*یکی*از*نویسندگان*معاصر*پس*از*چند*سال*بررسی*و*تحقیق*در*میان*متون*اسالمی،*در*
کتابش*چنین*اوالدی*را*برای*امام*کاظم*)ع(*در*کتب*تاریخ*و*انساب*پیدا*نکرده*و*ابراهیم*فرزند*امام*را*مدفون*
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در*بغداد*دانسته*که*حتی*به*ایران*وارد*نشده*است*)زاهدی،*1390:*158-154(.
2-1.*نظریه*دوم:*سید*جالل*الدین*اشرف*از*نوادگان*امام*موسی*کاظم*)ع(

در*ادامه*برخی*از*محققان،*وی*را*از*نوادگاِن*امام*کاظم*)ع(*شمرده*اند؛*لذا*سید*محمد*بن*احمد*حسینی*نجفی*
در*کتاب*بحراألنساب*خود*دربارۀ*وی*می*نویسد:

*»سید*جالل*الدین*از*نوادگان*امام*موسی*کاظم*)ع(*و*از*اوالد*ابراهیم*المرتضی*بن*موسی*)ع(*در*قرن*چهارم*
هجری*است*که*از*جمله*کریمان*و*سخاوتمندان*عصر*خویش*بوده*و*به*دلیل*رفتار*شایستۀ*خود*مورد*توجه*
خواص*و*عوام*قرار*گرفته*تا*جایی*که*به*دستور*خلیفه*عباسی،*نقابت*سادات*حلۀ*عراق*را*برعهده*داشته*و*
پس*از*مدتی*به*منظور*دفاع*از*حقوق*مظلومان،*ظلم*والیان*ستمگر*و*حکومت*های*ظالم*محلی،*وارد*شمال*
ایران،*منطقه*الهیجان*گردید*و*پس*از*سلسله*مبارزاتی*که*در*جهت*برقراری*عدل*و*انصاف*در*بین*مردم*با*
حاکمان*محلی*انجام*داد؛*در*همان*منطقه*شهید*و*مدفون*گردید«*)حسینی*نجفی،*1419ق:*61*؛*زنده*دل،*1390:*

40*؛*شجاع*شفیعی،*1377:*118(.

*بنابر*این*نقل*قول،*وی*را*از*نوادگان*امام*کاظم*)ع(*به*شمار*آورده*اند.
3-1.*نظریه*سوم:*سید*اشرف*حسینی*مشهور*به*سید*جالل*الدین*از*نوادگان*امام*سجاد*)ع(

در*نظریه*سوم،*برخی*دیگر*از*تاریخ*نویسان،*سید*جالل*الدین*اشرف*را*فرزند*یا*نوادۀ*امام*کاظم*)ع(*به*حساب*
نیاورده*اند،*بلکه*وی*را*از*سادات*حسینی*و*از*نسل*امام*سجاد)ع(*به*شمار*آورده*اند*که*در*پی*احقاق*حق*و*
مبارزه*با*ظلم*حاکمان*منطقه*در*منطقه*امروزی*آستانه*اشرفیه*به*دفاع*از*حقیقت*پرداخته*و*در*این*راه*به*

شهادت*رسیده*است.*
دراین*باره،*مالشیخ*علی*گیالنی*مؤلف*تاریخ*مازندران*در*قرن*یازدهم*هجری،*در*وقایع*مربوط*به*حاکمیت*

دوران*دوم*آل*باوند*معتقد*است:
*»شاه*غازی،*رستم*بن*عالء*الدوله*پس*از*وفات*پدرش*بر*تخت*نشست*که*در*عهد*حکومت*وی*مابین*
سال*های*537-558*ق،*سید*اشرف*حسینی*از*طرف*سمرقند*به*مازندران*و*ازآنجا*به*گیالن*آمد*و*به*مبارزه*
با*ظالمان*منطقه*پرداخت*که*بی*گمان*وی*شخص*بزرگی*بوده*که*از*وی*نام*برده*شده*است«)شجاع*شفیعی،*

1377:*118*و*119(.

بنابراین*نقل*سید*جالل*الدین،*از*نسل*امام*سجاد*)ع(*و*از*سادات*حسینی*است.
4-1.*نظریه*چهارم:*سید*اشرف*حسنی*از*نوادگان*امام*حسن*)ع(

نظریه*چهارم*به*دنبال*آن*است*که*امام*کاظم*)ع(*فرزندی*به*نام*ابراهیم*المرتضی*ملقب*به*سید*جالل*الدین*
یا*اشرف*نداشته*و*تمام*علمای*انساب*و*مورخان*بر*این*امر*اتفاق*نظر*دارند.*همچنین*وی*از*احفاد*سادات*
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حسینی*نیز*نبوده*است؛*بنابراین*به*نظر*می*رسد*پس*از*تشکیل*اولین*دولت*علوی*در*طبرستان*و*مهاجرت*
تعداد*زیادی*از*امامزادگان*و*سادات*از*نسل*امام*حسن*)ع(*در*محدوده*قرن*سوم*تا*ششم*هجری،*مدفون*در*

این*مکان*یکی*از*احفاد*امام*حسن*)ع(*باشد.
در*این*زمینه،*ویلفرد*مادلونگ*در*کتابش*گزارشی*ثبت*کرده*که*شرح*آن*به*واقعیت*امر*نزدیک*می*نماید.*

وی*می*نویسد:
»در*ابتدای*قرن*پنجم*هجری،*سیدی*شجاع*و*از*نسل*امام*حسن*)ع(،*عالم*و*فقیهی*مبارز،*به*جنگ*مسلحانه*
با*فرقۀ*اسماعیلیه*که*در*آن*زمان*در*گیالن*تعدادشان*بسیار*و*ناشر*عقاید*اسماعیلی*بوده*اند،*برخاست.*این*
فرد*نامش،*»اشرف*بن*زید*حسنی«*بود*که*توانست*در*مدت*کوتاهی*مناطق*وسیعی*از*گیالن*را*از*سلطۀ*
این*فرقه*آزاد*ساخته*تا*اینکه*سرانجام*در*سال*544*ق*یا*554*ق*در*کوچان*)کجاین(*}*نام*قدیم*منطقه*
آستانه*اشرفیه*امروزی{*وفات*یافت*و*در*همان*جا*مدفون*گردید«)مادلونگ،*1987*م:*158؛*عرفان*منش،*1391:*

699؛*غالمی*کفترودی،*1387:*30(.

بنابراین*با*توجه*به*این*گزارش،*می*توان*بیان*کرد*که*به*احتمال*زیاد،*سید*جالل*الدین*اشرف*از*نوادگان*امام*
حسن*)ع(*بوده*که*به*دلیل*مبارزات*مسلحانه*اش*با*فرقه*افراطی*اسماعیلیه*نزاری*و*بیرون*راندنشان،*احیای*
دین*جدش*و*نیز*ویژگی*اقدام*مسلحانه*اش*علیه*ظلم*و*ستم*حاکمان*محلی*منطقه*و*اهتمام*به*امربه*معروف*
و*نهی*از*منکر*در*جهت*برپایی*حکومت*اسالمی*بر*اساس*معیارهای*فرقه*زیدیه*که*از*صفات*بارز*سادات*

بنی*الحسن*بوده*)ولوی،*1380:*237*و*239(،*ملقب*به*جالل*الدین*گردیده*است.
در*اینجا*نکته*ای*قابل*ذکر*است*و*آن*اینکه*در*زمان*شاه*عباس*اول*در*سال*1000*ق*که*گیالن*به*تصرف*
دولت*صفویه*درآمد*و*مذهب*اثنی*عشری*در*این*منطقه*تثبیت*گردید،*اکثر*قبور،*سادات*متقدم*شیعۀ*زیدی*
بودند*که*معتقد*به*مبارزۀ*مسلحانه*بودند*و*اکثر*آنان*در*مناطق*مختلف*گیالن*مدفون*اند*که*در*این*میان*
تعدادی*از*علما،*فقها*و*بزرگان*مذاهب*شافعی،*حنبلی،*حنفی،*مالکی،*شیعۀ*اسماعیلی*و*حتی*پیروان*فرقۀ*
قادریه*نیز*وجود*دارند.*با*قرار*گرفتن*سلطۀ*صفویان*بر*گیالن*این*قبور*از*بین*رفتند*و*یا*اسم*و*نسب*آنان*
را*با*مذهب*شیعۀ*اثنی*عشری*مطابقت*دادند*و*در*این*میان،*نسب*ها*و*کتیبه*ها*و*سنگ*قبرها*عوض*شد*و*
اکثر*امامزادگان*به*واسطۀ*منسوب*بودن*شاهان*صفوی*به*امام*هفتم،*به*امام*کاظم*)ع(*منسوب*شدند*و*حتی*
تعدادی*از*شیوخ*و*فقهای*غیر*شیعه*نیز*با*دریافت*القاب*و*انساب*جعلی*چون*مقام*پدری،*برادری،*خواهری*
یا*پسرعمویی*پیامبر*)ص(*و*نیز*برادر*رضاعی*و*امثال*آن*مورد*توجه*قرار*گرفتند*که*به**عنوان**مثال*می*توان*
به*قبر*ابوجعفر*ثومی*از*فقهای*حنفی*اشاره*کرد*که*به*عنوان*قبر*پسرعموی*پیامبر*)ص(*و*برادر*رضاعی*امام*
سوم*در*سال*1009*ق*در*رشت*بازسازی*شد*)غالمی*کفترودی،*1387:*44*و*54(.*همچنین*برای*نخستین*بار*
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نزدیکی* در* بزرگان*دین* از* اشرف* بقعۀ*سید*جالل*الدین* از* تاریخ*گیالن*خود* در*کتاب* فومنی* عبدالفتاح*
الهیجان*نام*برده*که*مردم*جهت*بست*نشینی*بدان*جا*روی*می*آوردند*)فومنی*گیالنی،*1349:*103(.

با*این*توضیحات*می*توان*گفت*شخص*مدفون*در*آستانۀ*اشرفیه*فرزند*امام*کاظم*)ع(*یا*نوادۀ*ایشان*و*یا*از*
سادات*حسینی*نیست؛*بلکه*به*طورقطع*به*نظر*می*رسد*که*از*احفاد*امام*حسن*)ع(*باشد.*همچنین*این*نکته*
)مدظله*العالی(* فرمایشات*مقام*معظم*رهبری* به* بنا* امامزادگان* بقاع* به*نظر*می*رسد*مضجع*شریف* مهم*
واجب*التعظیم*و*عظیم*المرتبه*بوده*که*احترام*بدان*ها*به*سبب*انتساب*به*خاندان*پیامبر*)ص(*امری*مهم*است؛*
زیرا*اینان*به*عنوان*اوالد*رسول*خدا*)ص(*و*مظهر*یکی*از*اولیای*الهی*بوده*که*در*تمام*فصول*سال*مکانی*
آرامش*بخش*برای*شیعیان*و*محبان*اهل*بیت*)ع(*است*و*به*دلیل*آشکار*شدن*کرامات*اینان،*مردم*در*آستان*

وی*سرنهاده*و*عرض*حاجت*می*نمایند.

2. ورود سید جالل الدین اشرف به ایران
بنا*به*نظریه*اول،*انتساب*سید*جالل*الدین*اشرف*به*فرزندی*امام*موسی*کاظم*)ع(،*ایشان*تحت*سرپرستی*
برادرشان*امام*رضا*)ع(*در*مدینه*بسر*می*بردند*تا*اینکه*پس*از*به*خالفت*رسیدن*مأمون،*وی*گروهی*از*
فرزندان*ابوطالب*و*در*رأس*آنان،*امام*علی*بن*موسی*الرضا*)ع(*را*به*خراسان*فراخواند*و*ایشان*نیز*به*همراه*
امام* از*شهادت* اینکه*پس* تا* وارد*منطقه*ای*شده* وارد*و*هرکدام* ایران* به* برادرزادگان*خویش* و* برادرها*
رضا)ع(،*دست*به*قیام*علیه*ظلم*و*ستم*حکام*مناطق*مختلف*جهت*رهایی*مردم*و*برپایی*حق*و*عدالت*
زدند*)اصفهانی،*1349:*523*و*536؛*سرتیپ*پور،*1371:*102؛*شجاع*شفیعی،*1377:*119؛*زاهدی،*1390:*47(.*در*این*
میان،*سید*جالل*الدین*اشرف*از*برادران*امام*)ع(*که*در*قم*تحت*نظر*برادرش*احمد*بن*موسی*)ع(*بود*)غالمی*
کفترودی،*1376:*40(*و*یا*به*روایتی*دیگر*پس*از*مدتی*اقامت*در*یمن*و*سپس*بغداد*)شجاع*شفیعی،*1377:*119(،*

در*سال*206*یا*210*ق،*وارد*ایران*و*زنجان*و*ازآنجا*به*منطقۀ*گیالن*وارد*شد.

3: جنگ های سید جالل الدین اشرف و تشکیل حکومت توسط ایشان
سید*جالل*الدین*اشرف*پس*از*ورود*به*ایران*و*منطقۀ*شمال،*با*دیدن*ظلم*و*ستم*و*بی*کفایتی*حاکمان*
محلی*و*برپایی*قسط*و*عدل*دست*به*مبارزات*مسلحانه*زده*و*توانست*در*طی*جنگ*هایش*برخی*از*مناطق*
انجام*دادند* ازجمله*جنگ*هایی*که* نماید؛* برپا* آیین*اسالم*آشنا*و*حکومت*علوی* با* را* را*تصرف*و*مردم*

عبارت*اند*از:
1.*فتح*زنجان*در*سال*206*ق*که*اولین*مقابله*ایشان،*در*حوالی*زنجان*و*قزوین*که*در*آن*عصر*دارالمرز*
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مأموران* از* برخی* گویا* داد.* رخ* لشکریان*خلفای*عباسی* و* با*خوارج* بود،* دیلمیان* و* اعراب*مسلمان* بین*
حکومتی،*آن*حضرت*را*شناسایی*نموده*و*در*صدد*دستگیری*وی*برمی*آیند*که*حضرت*با*تعدادی*از*یاران*و*
همراهانش*با*آنان*درگیر*شده*و*این*جنگ*به*مدت*4*ماه*به*طول*می*انجامد.*سرکردگی*سپاه*عباسی*را*در*
ناحیه*زنجان*و*قزوین*و*طارم*مردی*به*نام*»بابا*ملحد«*به*عهده*داشت.*حضرت*به*کمک*قبایل*دیلمی*و*
مردان*ترک*موفق*گردید*زنجان*را*در*ذی*الحجه*سال*206*ق.*فتح*نماید.*در*این*نبرد*قیس*فرزند*باباملحد*

به*دست*سید*جالل*الدین*کشته*شد.
2.*فتح*طارم*و*حوالی*آن؛*در*این*مناطق*عده*ای*از*مسیحیان*به*دست*آن*بزرگوار*مسلمان*گردیدند*که*تعداد*
آنان*را*تا*1200*نفر*نوشته*اند.*پیوستن*آنان*به*لشکر*سید،*در*پاک*سازی*بقایای*خوارج*که*در*آن*مناطق*

بودند*تأثیر*شگفتی*داشته*است*)سرتیپ*پور،*1371:*102(.
3.*فتح*رودبار*)کوهدم(*در*سال*206*ق.

4.*فتح*رشت*در*سال*207*ق*که*وی،*باشکوه*و*عظمت*تمام*وارد*شهر*رشت*شد*و*مردم*کوچه*و*بازار*به*
استقبال*او*شتافتند*و*مقدم*او*را*گرامی*داشتند.

5.*فتح*الهیجان*و*سیاهکل*)برفجان(*در*سال*208*ق.
6.*فتح*شهرها*و*آبادی*های*غرب*گیالن*در*سال*210*ق.

مناطق*غربی*گیالن*که*تحت*تأثیر*و*نفوذ*حکومت*نعمان*بن*نوفل*از*نوادگان*شمر*بن*ذی*الجوشن*بود*در*
یک*نبرد*تمام*عیار*در*دو*مرحله*توسط*سید*اشرف*فتح*گردید*نعمان*متواری*شد*و*بنا*به*گفتۀ*مورخان*به*

شهر*)شهران(*مازندران*گریخت*و*در*آنجا*اقامت*گزید.
7.*فتح*شهران*)شهری*در*حوالی*بابل*مازندران(*در*سال*211*ق.

سید*بعد*از*فتح*نواحی*مرکزی*و*غربی*گیالن*به*مقر*حکومتی*خود*یعنی*الهیجان*بازگشت*و*در*این*هنگام*
به*او*گزارش*دادند*که*نعمان*بن*نوفل*بعد*از*فرار*به*مازندران*به*کمک*برخی*از*امرای*آن*سامان*همانند*
منصور*بن*عبدود*به*تجدید*قوا*پرداخته*و*برای*سرکوبی*نهضت*سید،*به*سوی*گیالن*درحرکت*هستند.*آنان*
وقتی*به*کجور*)شهری*حوالی*نور*و*نوشهر(*رسیدند،*سپاه*سید*جالل*الدین*اشرف*را*در*مقابل*خود*دیده*و*
بعد*از*رد*و*بدل*کردن*پیام*هایی*مبنی*بر*تسلیم*شدن*آنان،*سرانجام*جنگ*سختی*درگرفت.*در*این*جنگ*
185*نفر*از*لشکریان*حضرت*جالل*الدین*شهید*و*هزاران*نفر*از*لشکر*دشمن*به*هالکت*رسیده*یا*به*اسارت*
درآمدند*و*سرانجام*حضرت*موفق*به*فتح*این*شهر*)شهران(*گردید.*نعمان*فرار*کرده*و*در*حدود*سال*212*
ق*در*مازندران*به*دست*مازیار*دستگیر*و*به*بغداد*فرستاده*شد*و*در*آنجا*به*دستور*مأمون*به*قتل*رسید.*پس*
از*انجام*فتوحات*و*گرفتن*سرزمین*ها،*سید*جالل*الدین*با*جماعتی*از*سادات*حسنی*و*حسینی*به*گیالن*
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وارد*و*در*الهیجان*بر*مسند*رهبری*تکیه*زد*و*اموری*را*به*برادرش*امیر*شمس*الدین*واگذار*کرده*و*خود*
نیز،*غالبًا*با*سرداران*و*یارانش*به*سر*می*برد.*سپس*نواحی*فتح*شده*توسط*حضرت*میان*سردارانش*تقسیم*
شد*و*هریک*را*برای*حکمرانی*به*منطقه*ای*فرستاد.*این*سرداران*که*به*عنوان*والی*و*نماینده*حضرت*به*
قسمت*های*مختلف*گیالن*فرستاده*شدند،*عبارت*اند*از:*سید*هاشم*در*دیلمان،*حسن*بیک*در*طارم*و*نواحی*
زنجان،*امیر*سلطان*در*رشت،*سید*محمد*در*سیاهکل*)برفجان(،*سید*حمزه*در*کوهدم*)رودبار(*عبدالرحمن*
اژدر*در*هوسم*)رودسر(*امیر*سید*شمس*الدین*به*عنوان*جانشین*حضرت*در*الهیجان*که*هم*اکنون*قبر*این*
بزرگوار*زیارتگاه*مشهوری*است.*شخص*سید*جالل*الدین*نیز،*در*الهیجان*نماز*جمعه*را*اقامه*کرد*و*به*
ترویج*شعائر*اسالمی*پرداخت*و*در*خطابه*ها*از*احادیث*پدر*و*اجدادش،*روایاتی*نقل*می*کرد*و*بدین*گونه*
اولین*حکومت*اسالمی*را*در*منطقۀ*گیالن،*تشکیل*داد*و*خود*به*عنوان*رهبری*روحانی*و*معنوی*از*نزدیک*
ناظر*امور*حکومتی*بود.*در*حقیقت،*نخستین*حکومت*شیعی*در*سال*211*ق*در*گیالن*تشکیل*شد*و*تا*سال*
223*و*یا*به*قول*دیگر*230*ق.*تداوم*یافت.*هرچند*حضرت*جنگ*هایی*در*این*مناطق*با*برخی*از*مخالفان*

محلی*داشته*است*)غالمی*کفترودی،*1376:*128-44(.

4: آخرین نبرد سید جالل الدین اشرف و شهادت ایشان
*حضرت*سید*جالل*الدین*مدتی*را*به*حکومت*در*منطقۀ*گیالن*گذراند*تا*اینکه*توسط*سرداران*خود*باخبر*
شد*که*مخالفان*و*دشمنان*وی*به*سرکردگی*مردی*به*نام*چهل*گوش*عموی*نعمان*بن*نوفل*در*مرزهای*
بین*دیلمیان*و*اعراب*در*حوالی*قزوین*دست*به*شورش*علیه*او*زده*اند*و*قصد*نفوذ*به*قلمرو*حکومت*سید*
را*دارند.*حضرت*ابتدا*او*را*دعوت*به*اسالم*علوی*کرد؛*ولی*چهل*گوش*پاسخ*مناسبی*نداد*و*حضرت،*با*
لشکری*انبوه*رهسپار*گردید*تا*اینکه*در*حوالی*رودبار*بنام*»دارستان«*طی*نبردی*خونین*و*جنگی*سهمگین،*
لشکر*حضرت*شکست*خورد*و*حضرت*بدنش*نیز*مجروح*گردید.*وی*در*منزل*شیخ*مفید*الدین*که*پیرمردی*
نود*و*چند*ساله*بود*فرود*آمد.*حضرت*وضو*گرفت؛*اما*خون*به*شدت*از*بدن*مبارکش*جاری*بود.*شیخ*مفید*
الدین*نقل*می*کند*که*حضرت*صد*و*چهارده*زخم*بر*پیکر*مبارکش*دیده*می*شد؛*اما*به*آن*زخمی*که*»چهل*
گوش«*بر*پهلوی*حضرت*زده*بود*شهید*شد.*بنا*به*نقل*مشهور*حضرت*سید*جالل*الدین*اشرف*در*14*
رمضان*سال*223*یا*230*ق*به*شهادت*رسید.*شیخ*مفیدالدین*که*مردی*پارسا*بود*طبق*وصیت*پیکر*مبارک*
حضرت*را*غسل*داده*و*آن*را*در*تابوت*گذارده*و*به*کمک*اهالی*تا*کنار*رودخانۀ*سفید*رود*تشیع*و*آنگاه*
تابوت*را*در*آب*سفید*رود*رها*کرد.*پیکر*پاک*ایشان،*بعد*از*گذشت*حدود*100*کیلومتر*در*حوالی*الهیجان*
به*ساحل*رسید*و*توسط*عده*ای*از*مردم*از*آب*گرفته*و*در*منطقۀ*کوچان*)آستانه*اشرفیه*امروزی(*به*خاک*
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سپرده*شد*)غالمی*کفترودی،*1376:*43-129؛*رابینو،*1386:*372*و*373؛*افشار،*1378:*56(.

5: محل دفن سید جالل الدین اشرف
مرقد*مطهر*سید*جالل*الدین*اشرف*در*آستانۀ*اشرفیه*میعادگاه*عاشقان*و*دوستداران*اهل*بیت*)ع(*است.*این*
شهر*در*34*کیلومتری*رشت*مرکز*استان*گیالن*و*در*کنارۀ*شرقی*سفیدرود*است*)*عرفان*منش،*1391:*698؛*
جهانی،*1386:*20*؛*زنده*دل،*1390:*139(*که*بر*تارک*شمال*ایران*قرار*دارد.*شهر*آستانه*اشرفیه*در*مجاورت*
روستای*کوچان*قرار*داشته*)*سرتیپ*پور،*1371:*102(*و*از*قدیم*به*کجان،*کچان،*کوچان،*پیله*آستانه،*
آسونه*و*آستانه*خوانده*می*شده*که*ممکن*است*یکی*از*دالیل*آن*نزدیکی*به*کوچصفهان*باشد*که*یادآور*
کوچ*مردم*به*این*ناحیه*باشد*)*افشار،*1378:*56*؛*زنده*دل،*1390:*40(.*همچنین*باید*گفت*این*ناحیه*را*
ظهیرالدین،*پلته*آستانه*(plata astana) نامیده*شده*که*شاید*اشتقاقی*از*دو*کلمۀ*پیله*و*آستانه*باشد.*این*
شهر*به*حرمت*بقعۀ*سید*جالل*الدین*در*شمال*ایران*اهمیت*یافته*و*به*صورت*شهری*مذهبی*درآمده*است*
)*رابینو،*1386:*372(.*کلمۀ*آستانه*به*معنای*خوابگاه*و*آرامگاه*است*که*اشاره*ای*به*مدفن*اولیای*الهی*در*این*

منطقه*دارد*)*سرتیپ*پور،*1371:*102(.

6: بنای ساختمان و مشخصات آن
از*اماکن*مذهبی*مهم*در*شمال*ایران،*بقعۀ*سید*جالل*الدین*اشرف*است*که*مطابق*شجره*موجود*در*حرم،*
آقا*سید*حسین*یا*آقا*سید*ابراهیم*معروف*به*سلطان*سید*جالل*الدین*اشرف*پسر*امام*موسی*کاظم*و*برادر*
امام*رضا*)ع(*است.*بنای*اولیه*امامزاده*در*سال*311*ق/*923*م*به*دستور*گوهرشاد*خانم*دختر*کیارستم*بن*
مرزبان*دایی*فخرالدولۀ*بویهی*از*فرمانروایان*گیالن*ساخته*شده*و*این*نکته*بر*علمی*باالی*گنبد*قدیمی*
بقعه*ثبت*بوده*است.*مکنزی،*ملگونوف*و*میرزا*ابراهیم*در*سفرنامه*های*خود*از*این*بقعه*یاد*کرده*اند.*بقعه*
بارها*دستخوش*طغیان*آب*سفیدرود*شده*است؛*اما*در*سال*1356*ش*مغازه*های*اطراف*حرم*خریداری*و*
تخریب*شد*و*بنائی*وسیع*و*مجلل*برپا*گردید.*نمای*داخلی*و*خارجی*آن*با*سنگ*مرمر*و*کاشی*های*جدید*
با* بزرگ* گنبدی* و* آینه*کاری*شده* متعدد،*سقف*های* رواق*های* دارای* اینک* بقعه* این* است.* یافته* تزئین*
کاشی*کاری*های*ظریف*است.*روی*پایه*ای*از*سنگ*مرمر*گران*بها*که*در*وسط*حرم*قرار*دارد*ضریح*فلزی*
مشبک*باقرقره*و*گوی*مطال*کار*گذاشته*شده*است.*ضریح*به*ابعاد*35/*3*متر*طول*و*25/*2*متر*عرض*و*
20/*2*متر*ارتفاع*است.*همچنین*تأسیسات*جانبی*بقعه*شامل*زائرسرا،*کتابخانه*)تأسیس*1336(،*مسجد،*
حسینیه*و*سرایداری*است.*)*اصالح*عربانی،*1374:*571/1*؛*جهانی،*1386:*20*؛*زنده*دل،*1390:*139*؛*شجاع*شفیعی،*
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1377:*120*؛*غالمی*کفترودی،*1387:*88(

7: فضائل و مناقب سید جالل الدین اشرف
اکثر*قریب*به*اتفاق*امامزادگان*ازجمله*فرزندان*حضرت*موسی*بن*جعفر*)ع(*دارای*فضائل*مشهودی*هستند*و*
باتربیتی*الهی*و*اصیل*و*اطاعت*از*خدای*متعال*خود*را*به*کمال*رسانیده*اند.*در*فضیلت*و*بزرگواری*فرزندان*
امام*موسی*کاظم*)ع(*این*گونه*آمده*است:*»لکل*واحد*من*ولد*موسی*)ع(*فضل*و*منقبه*مشهوره:*برای*هر*
کدام*از*فرزندان*)*پسر*و*دختر(*امام*موسی*کاظم*)ع(*فضائل*و*مناقب*مشهوری*است«)*جزائری،*1427*ق:*
333/2(.*حضرت*سیدجالل*الدین*اشرف*به*عنوان*یکی*از*فرزندان*و*منسوبان*به*حضرت*امام*موسی*کاظم)ع(*
و*جزء*سادات*واالمقامی*است*که*متون*موجود*و*نوشته*های*مؤلفان*داللت*بر*این*امر*دارد؛*چراکه*ایشان*
در*بهترین*خانواده*رشد*و*نمو*کرده،*تربیت*یافته*و*با*حضور*در*خانۀ*امامت*و*همراهی*برترین*انسان*ها*به*
فضائل*بی*شماری*دست*یافته*است.*ازاین*رو،*با*توجه*به*کمبود*منابع*اصیل*و*دسته*اول*در*باب*زندگانی*این*
سید*بزرگوار*و*با*تکیه*بر*پژوهش*ها*و*یافته*های*جدید*محققان*به*تعداد*اندکی*از*فضائل*و*مناقب*ایشان*

اشاره*می*شود:

7-1:*ظهور*انا*اعطیناک*الکوثر*در*خاندان*پیامبر*)ص(
از*مناقب*این*بزرگوار*آن*است*که*خداوند*در*سورۀ*کوثر،*وعدۀ*ازدیاد*نسل*رسالت*و*امامت*را*داده*و*این*
از* )ع(*که*حضرت*رسول*)ص(*خود،*آن*را*بشارت*داده*و*بیان*کرده*که* امر،*در*فرزندان*امام*موسی*کاظم*
اهل*بیت*من*فرزندانی*به*دنیا*آمده*که*چراغ*هدایت*و*طریق*سعادت*دنیوی*و*اخروی*مردم*هستند.*در*این*
زمینه*شیخ*مفید*در*کتابش*به*فرزندان*امام*موسی*)ع(*لطفی*ویژه*داشته*است؛*ایشان،*صداقت،*شخصیت*
و*فضیلت*همۀ*فرزندان*امام*موسی*کاظم*)ع(*را*با*عباراتی*که*همه*ازنظر*الفاظ*به*هم*شبیه*هستند*و*ازنظر*
معنی*هم*یک*مضمون*دارد*را*این*گونه*بیان*کرده*اند:*»إّن*لکّل*واحد*من*ولد*ابی*الحسن*موسی*)ع(*فضال*و*
منقبه*مشهوره«*)*مفید،*1413*ق،*246/2*؛*جزائری،*1427*ق،*333/2(؛*و*نیز،*پبامبراکرم*)ص(*می*فرمایند:*»من*زار*
ذریتهما*کانّما*زارهما:*کسی*که*زیارت*کند*فرزندان*امام*حسن*و*حسین*)ع(*را،*مانند*آن*است*که*خود*ایشان*

را*زیارت*کرده*است.«)*نوری،*1408*ق،*183/10*؛*مجلسی،*1403*ق،*58/43(
طبری*به*اسناد*خود*از*شیبه*بن*نعامه*از*فاطمه*صغری*بنت*الحسین*از*فاطمه*زهرا*)س(*روایت*کرده*که*گفت:*
»قال*النبی*)ص(:*لکّل*نبی*عصبه*ینتمون*و*إّن*فاطمه*عصبتی*الّتی*تنتمی*الّی:*هر*پیامبری*را*دنباله*ای*است*
)*رگ*و*ریشه*دارد(*که*از*آن*نشأت*گرفته*و*فاطمه*رگ*و*ریشۀ*من*است*که*به*من*منسوب*است.«)طبری*
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آملی،*1413*ق:*76*؛*مجلسی،*1403*ق،*104/23(
*بنابراین*سخنان،*وجود*مبارک*سید*جالل*الدین*اشرف*به*عنوان*یک*مبارز*علیۀ*ظلم*و*ستم*و*تجلی*بندگی*
الهی،*از*مصادیق*بارز*کوثر*است*که*خدا*و*پیامبرش*)ص(*پیش*از*این*بدان*وعده*داده*بودند*)زاهدی،*1390:*49(.

7-2:*مبارزه*علیۀ*ظلم*و*ستم*حاکمان*جهت*برپایی*حق*و*عدالت
مبارزه*علیه*ظلم*و*ستم*حاکمان*و*والیان*حکومتی*در*جهت*ابطال*زشتی*ها*و*برپایی*حق*و*حقیقت،*قسط*
)ع(*است*که*می*تواند* اقدامات*خاندان*اهل*بیت* از*مهم*ترین* انسان*هاست،* و*عدالت*که*ضامن*خوشبختی*

مبارزات*ایشان*را*به*عنوان*یکی*از*فضائل*خوب*ایشان*به*حساب*آورد.
از*ورود*به*منطقۀ* از*وابستگان*منسوب*به*خاندان*پیامبر*اکرم*)ص(*است*که*پس* سید*جالل*الدین*اشرف*
گیالن*به*مبارزۀ*علنی*و*مسلحانه*علیه*ظلم*و*بیداد*حاکمان*محلی*منطقه*چون*نعمان*بن*نوفل،*بابا*ملحد،*
خوارج*و*چهل*گوش*عموی*نعمان*پرداخت*که*به*عنوان*مبارزۀ*منفی*بر*علیه*حکومت*جور*در*جهت*برپایی*

عدل*و*انصاف*میان*مردم*انجام*گرفت*)ولوی،*1380:*238(.

7-3:*سید*جالل*الدین*اشرف*و*نهضت*بقای*حسینی
یکی*دیگر*از*فضائل*امامزادگان*در*حفظ*و*بقای*نهضت*امام*حسین*)ع(*است.*در*حقیقت،*الزم*است*عنایت*
شود*که*رسالت*امامزادگان*در*نشر*مآثر*دوده*طاها*و*آثار*نسل*یاسین*بود*و*در*این*سفارت*کامیاب*شدند.*
البته*سهم*اساسي*و*ریشه*اي*گسترِش*معارف*اهل*بیت*عصمت*و*طهارت*)علیهم*السالم(*در*ایران*زمین*براي*
الثناء(*است*که*با*مقدم*ایشان*حوزه* التحّیۀ*و* ذات*مقدس*ثامن*الحجج*علي*بن*موسی*الرضا*)علیه*آالف*
علمیه*از*حجاز*و*عراق*به*ایران*منتقل*شد*و*تالمیذ*ایراني*و*غیر*ایراني*آن*حضرت*)علیه*السالم(*عهده*دار*
آملی،*1388:*242(*درباره*سید* بودند*)جوادی* و...* تعالیم*تفسیري،*کالمي،*فقهي،*حقوقي،*اخالقي* گسترش*
جالل*الدین*اشرف*نیز*باید*گفت*مرقد*و*حرم*این*بزرگوار*هرساله*در*ایام*سوگواری*امام*حسین*)ع(*مأمن*
بسیاری*از*عاشقان*و*مسلمانان*است*که*از*استان*گیالن*و*سایر*استان*های*ایران*به*این*حرم*می*آیند*و*
اظهار*عشق*و*بندگی*نسبت*به*امام*حسین*)ع(*می*نمایند.*لذا*می*توان*یکی*دیگر*از*فضائل*ایشان*را*بقای*

نهضت*حسینی*برشمرد.
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نتیجه گیری
وجود*امامزادگان*عظیم*الشأن*منشأ*خیرات*و*برکات*بسیاری*برای*مردم*و*به*ویژه*شیعیان*و*مشتاقان*خاندان*
اهل*بیت*)ع(*است.*ازاین*رو*با*توجه*به*فرمایش*مقام*معظم*رهبری*)مدظله*العالی(*بر*آن*شدیم*تا*به*مقتضای*
منابع*پژوهشی*و*شرایط*زمانی*و*مکانی،*به*بررسی*سیر*زندگانی*و*اقدامات*و*فضائل*سید*جالل*الدین*اشرف*
از*وابستگان*به*خاندان*اهل*بیت*)ع(*پرداختیم.*با*توجه*به*منابع*و*تحقیقات*موجود،*مشخص*گردید*که*در*باب*

انتساب*سید*جالل*الدین*اشرف*به*خاندان*اهل*بیت*)ع(*چهار*نظریه*وجود*دارد:
1-*فرزند*امام*موسی*کاظم*)ع(
2-*نوادۀ*امام*موسی*کاظم*)ع(
3-*از*نسل*سادات*حسینی
4-*از*نسل*سادات*حسنی

پس*از*بررسی*شواهد*به*دست*آمده*مشخص*گردید*که*سید*جالل*الدین*اشرف*به*طورقطع*از*سادات*بنی*
الحسن*بوده*که*در*طی*قرن*چهارم*و*پنجم*وارد*منطقه*گیالن*شده*و*در*جهت*احقاق*حق*و*برپایی*عدالت*
و*مبارزه*علیه*حکام*ظالم*منطقه*و*تشکیل*حکومت*در*منطقۀ*گیالن*اقدام*نموده*و*توانست*بذر*مسلمانی*
را*در*منطقۀ*شرق*گیالن*بپراکند*و*پس*از*شهادتش،*قبر*ایشان*توسط*دخترمرزبان*بن*رستم*از*خاندان*
آل*بویه،*در*قرن*چهارم*بازسازی*گردید*و*بعدها*تکمیل*گردید*تا*اینکه*ملجأ*درماندگان*و*محلی*برای*عرض*
حاجت*شیعیان*گردید.*از*فضائل*و*مناقب*ایشان*با*توجه*به*کمبود*منابع*تاریخی*مستند*می*توان*به*این*سه*
مورداشاره*داشت*که*ایشان*مصداق*نسل*پربرکت*پیامبر*اکرم*)ص(*بوده*و*وجودشان*در*شهر*آستانه*اشرفیه*
موجب*بقای*نهضت*حسینی*است*و*دیگر*آنکه*برعلیه*حکومت*ظالمانۀ*حاکمان*منطقه*در*جهت*برپایی*
قسط*و*عدالت*دست*به*قیام*زده*و*توانست*هرچند*مدت*کوتاهی*در*شرق*گیالن*حکومت*اسالمی*تشکیل*

دهد.

منابع
-ادهم*نژاد،*محمدتقی.*)*1385(.*»سید*جالل*الدین*اشرف؛*برادر*امام«.*تهران:*مجله*فرهنگ*کوثر،*شمارۀ*

.67
-اصفهانی،*ابوالفرج.*)*1349(.*مقاتل*الطالبیین.*ترجمۀ*سیدهاشم*رسولی*محالتی.*تهران:*نشر*صدوق.

-اصالح*عربانی،*ابراهیم.*)*1374(.*کتاب*گیالن.*تهران:*نشرگروه*پژوهشگران*ایران.
-افشار،*ایرج.*)*1378(.*پژوهش*در*نام*شهرهای*ایران.*تهران:*نشر*روزنه.



100◄◄فصلنامه*ی*رهیافت*فرهنگ*دینی*ـ*سال*دوم*ـ*شماره*پنجم*ـ*بهار*1398

-بایرام*نژاد،*حسین*علی.*)*بی*تا(.*بقاع*متبرکه*ایران.*تهران:*نشر*نظری.
-جزائری،*نعمت*اهلل.*)1427*ق(.*ریاض*األبرار.*بیروت:*نشر*مؤسسۀ*التاریخ*العربی.

-جوادی*آملی،*عبداهلل.*)1388(.*شکوفایی*عقل*در*پرتو*نهضت*حسینی.*قم:*نشر*اسراء.
بالمشجرالکشاب* المسمی* بحراألنساب* )*1419*ق(.* احمدبن*عمیدالدین.* بن* -حسینی*نجفی،*سیدمحمد*

إلصول*الساده*األشراف.*مدینه:*نشر*دارالمجتبی.
-جهانی،*ولی.*)1386(.*جاذبه*های*تاریخی*گیالن.*رشت:*نشر*فرهنگ*ایلیا.

-خلعتبری*لیماکی،*مصطفی.*)1392(.*بقاع*متبرکه*و*امامزاده*های*غرب*مازندران.*تهران:*فصلنامه*فرهنگ*
مردم*ایران،*شمارۀ*34،*صص157-145.

نشر* رشت:* زاده.* خمامی* جعفر* ترجمۀ* )گیالن(.* ایران* دارالمرز* والیات* *.)1386 *( لوئی.* یاسنیت* -رابینو،*
طاعتی.

-زاهدی،*سیدیاسین.*)1390(.*بررسی*احوال*فرزندان*امام*موسی*کاظم*)ع(*و*نقش*آنها*در*تاریخ*تشیع.*قم:*
نشر*مرکز*بین*المللی*ترجمه*و*نشرالمصطفی*)ص(.

-زنده*دل،*حسن.*)1390(.*راهنمای*گردشگری*ایران*)*استان*گیالن(.*تهران:*نشر*ایرانگردان.
-سرتیپ*پور،*جهانگیر.*)1371(.*نام*ها*و*نامدارهای*گیالن.*رشت:*نشر*گیلکان.

-شجاع*شفیعی،*محمدمهدی.*)*1377(.*تاریخ*هزارسالۀ*اسالم*در*نواحی*شمالی*ایران.*تهران:*نشر*اشاره.
-طبری*آملی،*محمد*بن*جریر*بن*رستم.*)*1413*ق(.*دالئل*اإلمامه.*قم:*نشر*بعثت.

-عرفان*منش،*جلیل.*)*1391(.*مهاجران*موسوی.*تهران:*نشر*امیرکبیر.
-غالمی*کفترودی،*قاسم.*)*1387(.*امام*زاده*های*گیالن.*رشت:*نشرفرهنگ*ایلیا.

-*---------------.*)1376(.*تاریخ*انقالب*سیدجالل*الدین*اشرف،*رشت:*نشر*مؤلف.
-*---------------.*)1376(.*جنگ*نامه*سید*جالل*الدین*اشرف،*رشت:*نشر*مؤلف.

-فومنی*گیالنی،*عبدالفتاح.*)1349(.*تاریخ*گیالن.*تحقیق*منوچهر*ستوده.*تهران:*نشر*بنیاد*فرهنگ*ایران.
-مادلونگ،*ویلفرد.*)*1987*م(.*أخبار*أئمه*الزیدیه*فی*طبرستان*و*دیلمان*و*جیالن.*بیروت:*دارالنشر*فرانتس*

شتانیر.
-مجلسی،*محمدباقر.*)*1403*ق(،*بحاراالنوار.*بیروت:*داراحیاء*التراث*العربی.

-مفید،*محمد*بن*محمد.*)1413*ق(.*اإلرشاد*فی*معرفه*اهلل*حجج*العباد.*تحقیق*مؤسسۀ*آل*البیت*)ع(.*قم:*
کنگرۀ*شیخ*مفید.

-مهدوی*الهیجانی،*محمدمهدی.*)*بی*تا(.*سادات*متقدمه*گیالن*یا*بخشی*از*تاریخ*عام*گیالن.*قم:*بی*نا.



تأملی*در*نسب*و*شخصیت*سیاسی*و*فرهنگی*حضرت*سید*جالل*الدین*اشرف*)ع(**►► 101

-نجاری*سهل*آبادی،*محمد.*)1390(.*امامزادگان*ایران*و*بقاع*متبرکه.*مشهد:*نشر*خاتم.
-نوری،*حسین*بن*محمد*تقی.*)*1408*ق(.*مستدرک*الوسائل*و*مستنبط*المسائل.*قم:*مؤسسۀ*آل*البیت*)ع(.
-ولوی،*علی*محمد.*)1380(.*دیانت*و*سیاست*در*قرون*نخستین*اسالمی.*تهران:*نشر*دانشگاه*الزهرا)س(.


