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رضي،  ، به كوشش ثروت عكاشه، قم،.)ق٢٧٦.م(

الطبرانــــي  :المعجــــم االوســــط؛ ش١٣٧٣

؛ ق١٤١٥، قـــاهره، دار الحـــرمين،   .)ق٣٦٠.م(

، .)ق٦٢٦.م(ت الحمــوي يــاقو :معجــم البلــدان

 :المعرفـة و التـاريخ  ؛ م١٩٩٥بيروت، دار صادر، 

، به كوشـش اكـرم االمـري،    .)ق٢٧٧.م(الفسوي 

مکه و مدينه تصويري ؛ ق١٤٠١بيروت، الرساله، 

عبيــداهللا محمــد امــين  :از توســعه و نوســازي

صـــابري، تهـــران، مشـــعر، : کـــردي، ترجمـــه

، بـه  .)ق٥٩٧.م(ابن جـوزي   :المنتظم ؛ش١٣٨٠

شش نعيم زرزور، بيروت، دار الکتب العلميـه،  كو

عبــداهللا الزبيــري    :قــريش  نســب ؛ ق١٤١٢

نقد و بررسـي  ؛ دار المعارف ،، بيروت.)ق٢٣٦.م(

تهـران،   رسـول جعفريـان،    :منابع سـيره نبـوي  

ــمت،  ــة االرب ؛ش١٣٧٨سـ ــويري  :نهايـ النـ

، قاهره، دار الکتب و الوثائق القوميـه،  .)ق٧٧٣.م(

اثيـر مبـارك بـن محمـد     ابن  :النهايه ؛ق١٤٢٣

، به كوشش محمود محمد و .)ق٦٠٦.م(الجزري 

الـوافي  ؛ ش١٣٦٧طاهر احمد، قم، اسماعيليان، 

ــات ــفدي  :بالوفي ــش .)ق٧٦٤.م(الص ــه كوش ، ب

مصـطفي، بيـروت، دار احيـاء     وط و تركـي ؤاالرن

السـمهودي   :وفاء الوفاء؛ ق١٤٢٠التراث العربي، 

ــد،  .)ق٩١١.م( ــد عبدالحمي ــش محم ــه كوش ، ب

  .روت، دار الکتب العلميهبي

  محمد سعيد نجاتي
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، 7از نوادگـان امـام سـجاد    :ابن شَدقَم

  نقيب سادات مدينه و مدفون در بقيع

ابوالمكارم بدرالدين حسن بن علي بن حسـن  

حسيني، مشهور به ابن شدقم مـدني از نوادگـان   

و فقيه، مـورخ، محـدث، شـاعر،     7١امام سجاد

از  ٢.اســت. خوشــنويس و اديــب ســده دهــم ق 

در  ٣.پدرش نيـز بـه ابـن شـدقم يـاد شـده اسـت       

. تاريخ والدت و رحلت او بسيار اختالف اسـت 

تحفـة   اش ضـامن بـن علـي در    بر پايه نظر نـواده 

جـدش   زهـر الريـاض  كـه ادامـه كتـاب     االزهار

. ق۹۴۲توان گفـت کـه وي در سـال     ، مي٤است

  ٥.در مدينه چشم به جهان گشوده است

ابــن شــدقم،  محــل تولــد، رشــد و پــرورش

ــت   ــوده اس ــه ب ــراف و  . مدين ــدان او از اش خان

وي تحت تعليم و تأثير . دانشمندان مدينه بودند

پدرش دانش فراگرفت و شـتابان بـر همسـاالن    

ــت  ــري ياف ــود برت ــام   ٦.خ ــراي او ن ــاتيدي ب اس

جمال الدين محمد بـن علـي   : اند؛ از جمله برده

توالئي بصري، حسن بن علي حسـيني، محمـد   

دي حســيني الجمــازي، شــيخ بــن احمــد ســدي

حسين همداني و شيخ محمـد بكـري صـديقي    

اهللا و شيخ نعمت اهللا در   در مكه؛ و موال عنايت

اهللا   وي از بزرگاني ماننـد نعمـت   ٧.يزد و شيراز
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، ١الفوائــد الرضـــويه، ج ؛ ٢٤٩-٢٤٨، ص١ريــاض العلمــاء، ج   .١

.١٠٤ص

.٢٠٤، ص٢؛ االعالم، ج٢٥١، ص٣لفين، جؤمعجم الم .٢

.١٧٥، ص٥اعيان الشيعه، ج .٣

.٢٠٣، ص٤اعيان الشيعه، ج .٤

ــيعه، ج .٥ ــان الش ــالم، ج١٧٥، ص٥اعي ــم ٢٠٤، ص٢؛ االع ؛ معج

  .٢٥١، ص٣المؤلفين، ج

.١٧٥، ص٥اعيان الشيعه، ج .٦

  .١٧٧، ص٥اعيان الشيعه، ج .٧
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، محمـد  .)ق۹۴۰.م(بن احمد بن خاتون عاملي 
و . ق۹۶۶بن علي بن ابوالحسن عاملي در سـال  

، .)ق۹۸۴.م(شيخ حسين بن عبدالصـمد عـاملي   
زه روايـت  اجا. ق۹۸۳پدر شيخ بهائي، در سال 

ــت ــازه  ١.گرف ــن اج ــه اي ــار و    نام ــراه آث ــا هم ه
  ٢.هايش از تشيع امامي او حکايت دارند نگاشته

ــن شــدقم پــس از درگذشــت پــدرش در   اب
منصب نقابت سـادات را در مدينـه   . ق۹۶۰سال

امـا انـدكي بعـد، از ايـن سـمت      . دار شـد  عهده
مدينـه  . ق۹۶۲وي در شعبان سـال  . استعفا كرد

عازم هند شـد و در دكـن    منوره را ترك كرد و
پـس  . به دربار سلطان حسين نظامشاه راه يافـت 
 تركاز مدتي کوتاه آن شهر را به قصد شيراز 

گفت و پس از حدود دو سـال اقامـت در ايـن    
بـراي زيـارت مرقـد    . ق۹۶۴شهر، در ذي قعده 

از شيراز بـه   7امام هشتم علي بن موسي الرضا
بــا شــاه طهماســب  جــا آنخراســان رفــت و در 

صفوي اول ديدار نمود و مورد توجه شاه قـرار  
اما از آن پس بـه دعـوت نظامشـاه بـارِ     . گرفت

ديگر رهسپار هند شد و شـاه و لشـكريانش بـه    
نظامشـاه خـواهر    ٣.گرمي از او اسـتقبال کردنـد  

خود، فتحشاه، را به ازدواج او درآورد و از اين 
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؛ الفوائـد  ١٧٧، ص٥يـان الشـيعه، ج  اع ؛٧٠، ص٢مـل، ج امل اآل .١

  .١١١، ص٣، جالرجاليه

ــاء، ج  .٢ ــاض العلم ــيعه، ج ؛ ٢٣٦ص، ١ري ــان الش  ؛١٧٧، ص٥اعي

.٥٤-٥٢، ص٤جطبقات اعالم الشيعه، 

-٥٢، ص٥ج؛ طبقات اعالم الشيعه، ١٧٦، ص٥اعيان الشيعه، ج. ٣

  .٦٣-٦٢المملكة النظاميه، ص ؛٥٤

او مقدار فراواني . راه ثروتي به ابن شدقم رسيد
وت خــود را ســاالنه بــراي بســتگانش بــه از ثــر

چون نظامشاه درگذشت، بـه   ٤.فرستاد مدينه مي
سبب خردسالي فرزندش مرتضـي، ابـن شـدقم    
مدتي کوتاه امور مملکت را به دست گرفت و 

امـا  . سپس به مدينه نزد خانواده خود بازگشـت 
رياست و منزلتي كه در هند داشت، در مدينـه  

س بـار ديگـر در   پـ . و نزد خاندانش فراهم نبود
ــاه   . ق۹۸۸ ــرام ش ــورد احت ــد و م ــد ش ــازم هن ع

گويـا در مـدت تصـدي     ٥.مرتضي قرار گرفـت 
مسئوليت به سبب حمايتش از فقيران و نگرفتن 

او . اند ماليات عشريه از پيروانش، وي را ستوده
ســالگي در دكــن هنــد  ۵۷در . ق۹۹۹بــه ســال 

. وفات يافت و همـان جـا بـه خـاك سـپرده شـد      
تـرش   پايه وصيت او، پسركوچكچندي بعد بر 
اش را به مدينه بـرد و در قبرسـتان    حسين جنازه

  ٦.سپردخاك بقيع به 
هاي منسوب بـه ابـن شـدقم     از آثار و نوشته

زهـر الريـاض   : توان به اين موارد اشاره کرد مي

در سه مجلد در تاريخ خلفـا و   و زالل الحياض
 يــا ؛ االسـئلة الشــدقميه ٧.ق۹۶۳امامـان بــه ســال  
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  .١٧٦ص ،٥ج الشيعه، اعيان .٥

؛ اعيـان  ٢٥١، ص٣؛ معجـم المـؤلفين، ج  ٢٠٤، ص٢االعالم، ج .٦

  .١٧٥، ص٥الشيعه، ج

ــاراالنوار، ج .٧ ــب، ص ٢٥، ص١بح ــف الحج ــاح ٣٠٥؛ كش ؛ ايض

  .٦١٨، ص١المكنون، ج
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هـاي ابـن    مشتمل بر پرسـش  ١المسائل الشدقميه

ــائي، و     ــيخ به ــدر ش ــود، پ ــتاد خ ــدقم از اس ش

الجواهر النظامية من حديث خيـر   هاي او؛ پاسخ

تـاريخ النبـي و   ؛ ٢الجواهر النظامشـاهيه  يا البريه

جـواهر المطالـب فـي فضـائل     ؛ ٣االئمة من بعده

المستطابة فـي نسـب    ؛٤طالب ابي موالنا علي بن

نخبـة الزهـرة   كه پسـر وي كتـاب    سادات طابه

را در ادامـه آن   الثمينة في نسب اشراف المدينه

رسـالة فـي   ؛ ٦ديـوان ابـن شـدقم   ؛ ٥نوشته اسـت 

نهــج ؛ نيــز نســخه بــرداري ٧االخبــار و الفضــائل

  .از چهار نسخه و تذهيب آن البالغه

  منابع �

، بيـروت،  .)ق١٣٩٦.م(خير الدين زركلي  :االعالم

سـيد   :اعيان الشيعه ؛م١٩٧٧دار العلم للماليين، 

، بـه کوشـش حسـن    .)ق١٣٧١.م(محسن االمين 

الحـر   :امـل اآلمـل   ؛االمين، بيروت، دار التعـاريف 

، بـه کوشـش الحسـيني، دار    .)ق١١٠٤.م(العاملي 

 :ايضـاح المکنــون  ؛ش١٣٦٢الکتـاب االسـالمي،   

روت، دار ، بيـ .)ق١٣٣٩.م(اسماعيل باشا البغدادي 

المجلســي  :بحــار االنــوار ؛احيــاء التــراث العربــي
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؛ موسوعة طبقات الفقهـاء،  ٣٥٣، ص٢٠؛ ج٢٢٤، ص٥الذريعه، ج .١

  .٧٧-٧٦، ص١٠ج

؛ معجـم رجـال   ٢٨٥، ص٥؛ الذريعـه، ج ١٦٨كشف الحجب، ص .٢

.٣١، ص٦الحديث، ج

.٩٤كشف الحجب، ص. ٣

.٢٥، ص١بحار االنوار، ج .٤

.١٠، ص٢١؛ ج٧٦، ص١٢الذريعه، ج .٥

.٧٤١، ص٩الذريعه، ج .٦

  .٧٧، ص١٠موسوعة طبقات الفقهاء، ج .٧

، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي، .)ق١١١٠.م(

آقا بـزرگ   :الذريعة الي تصانيف الشيعه ؛ق١٤٠٣

، بيـــروت، دار االضـــواء،   .)ق١٣٨٩.م(تهرانـــي 

ميـرزا عبـداهللا االفنـدي     :رياض العلماء ؛ق١٤٠٣

بعـة  ، به کوشش الحسـيني، قـم، مط  .)ق١١٣٠.م(

آغا بـزرگ   :طبقات اعالم الشيعه ؛ق١٤٠١الخيام، 

، بــه کوشــش منــزوي، قــم، .)ق١٣٨٩.م(تهرانــي 

بحر العلـوم   :الفوائد الرجاليه ؛موسسه اسماعيليان

، به کوشش محمد صادق و حسـين،  .)ق١٢١٢.م(

 :الفوائد الرضويه ؛ش١٣٦٣تهران، مکتبة الصادق، 

ات ، تهران، انتشار.)ق١٣٥٩.م(شيخ عباس القمي 

 :کشــف الحجــب و االســتار ؛ش١٣٢٧مرکــزي، 

، قـم، مکتبـة   .)ق١٢٨٦.م(السيد اعجـاز حسـين   

الخـويي   :معجم رجال الحديث ؛ق١٤٠٩النجفي، 

 :معجم المـؤلفين  ؛ق١٤٠٩، بيروت، .)ق١٤١٣.م(

عمر کحالـه، بيـروت، دار احيـاء التـراث العربـي ـ       

الطريحــي،  :المملکــة النظاميــه ؛مکتبــة المثنــي

ــ  ــة الکوف ــات   ؛ق١٤٢٧ه، اکادمي ــوعة طبق موس

باشراف جعفـر السـبحاني، قـم، مؤسسـة      :الفقهاء

  .ق7،١٤٢٠االمام الصادق

Asocio-intellectual history of the 

Isna `Ashari shi`ism in India،

A.RizviCanberra,1986. 

  علي اصغر ثنايي
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عمـوزاده و صـحابي رسـول     :ابن عباس

تــب گــذار مك ، اميــر الحــاج و بنيــان9خــدا

  تفسيري مكه

عبــداهللا بــن عبــاس بــن      :زندگينامــه  �

عبدالمطلب، مكنّا به ابوالعباس، سه سال پـيش از  


