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 ملخص

 

 فاطمة المعصومةقم و سيرة السيدة مدينة تاريخ 

 

 تاریخ قم و زندگانی حضرت معصومه

 

قم في العصر اإلسالمي مدینة ناصر الشریعة، تاریخ قمي هذا الكتاب، و هو من تألیف محمد حسین بن محمد حسن  یتناول

ت بعد أن قام بإضافة معلوما ١٩٧١قبل أن یقوم علي دواني بتحریره و إعادة نشره سنة  ١٩٤٥و قد نشر أول مرة سنة 

جدیدة إلى النسخة األصلیة و تحدیث بعض المعلومات األخرى فیه. و قد استمد الكاتب أغلب معلوماته من نصوص 

تاریخیة و دینیة متعددة و مما تبقى من شواهد تاریخیة كالنقوش الموجودة على األبنیة التاریخیة ما أضاف قیمة جدیدة على 

الشهیر للمؤلف حسن بن محمد بن حسن القمي و الذي یعود تاریخ تألیفه « متاریخ ق»الكتاب. كما اعتمد المؤلف على كتاب 

إلى القرن الرابع الهجري الموافق للقرن العاشر المیالدي، حیث استقى منه جزءا كبیرا من معلوماته التاریخیة كما قام 

 أحیانا بإدراج صفحات كاملة من الكتاب المذكور.

  

قدیم عمل تاریخي شامل لمدینة قم، یتناول تاریخ موضوعات متعددة من تاریخ ت إلىیسعى الكاتب من خالل عمله هذا 

تأسیس المدینة إلى موقعها الجغرافي و سكانها. في هذا السیاق یستهل المؤلف عمله بذكر فضائل هذه المدینة حسب ما جاء 

ات متعلقة بهذا الموضوع قبل أن یؤكد في الروایات الشیعیة ثم ینتقل إلى شرح سبب تسمیتها بهذا االسم و یذكر عدة روای

على رأیه الشخصي في النهایة. یعتقد الكاتب أن أول من أقام في مدینة قم من العرب كانوا هم األشاعرة إذ یشیر إلى 

 الخالفات و الصراعات التي نشبت بینهم و بین سكان المدینة األصلیین. 

 



المهمة فقام بذكر مناطق و أبنیة تاریخیة مختلفة كما تناول في كتابه الحكام لقد سعى الكاتب أال یغفل في كتابه أیا من النقاط 

و العلماء و الصالحین المدفونین في هذه المدینة. و قد تم بشكل خاص تخصیص أطول فصل من الكتاب و هو الفصل 

في قائمة حسب الترتیب  األخیر للحدیث عن شخصیات المدینة من علماء الدین و الفقهاء و المحدثین كما تم ذكر هؤالء

 األبجدي و بعد ذلك احتوى الكتاب على ملخصات تبحث في سیرهم الذاتیة و أعمالهم.

  

و یتضمن الفصل الثالث من الكتاب سیرة فاطمة بنت موسى الكاظم، أخت اإلمام الرضا و قصة قدومها إلى مدینة قم قبل أن 

عملیات إعادة بنائه التي حدثت في فترات مختلفة. یتبع المؤلف في  ضریحها باإلضافة إلى تأسیسه و تاریخیتبع ذلك سرد ل

هذا الكتاب أسلوبا سردیا إذ أن انتماءه إلى طبقة رجال الدین جعلت منه غیر مولع باتباع األسالیب النقدیة. أما فیما یخص 

و االقتباس منها في أغلب األحیان، بید المصادر التاریخیة فقد تم االكتفاء بعدد محدود منها، إذ قام المؤلف باالستشهاد بها 

أن الكتاب كان قد اكتسب قیمة كبیرة من جراء امتالك المؤلف إمكانیة االطالع على المصادر األصلیة باإلضافة إلى أنه 

 كان شاهدا عاصر هذه المدینة و عاش فیها. 

 

 كریم جوان 

 ترجمة بلقیس رواشد

 

 

 

 


