
 
 
 
 
 

 كتاب معرفی
 نوکنده مردانی محمدحسین دکتر

در انسففففاب و تففففاری : تففففاری   رقیففففه بنففففت الحسففففین
 محمدحسفن/ شناسی حضرت رقیفه تحلیلی شخصیت

کففففدامن  قففففد  آسففففتان اسففففالمی هففففا  پفففف وه  بنیففففاد /پا
 ص328/ 1394/ رضو 

 یشناسدددد  تیشخصدددد دربدددداره حاضددددر کتدددداب موضددددوع
 کده اسدت یشدبهات رفع و نیالحس بنت ه،یرق حضرت

 .اسددت شددده گددزارش حضددرت آن دربدداره پراکنددده منددابع در
 و خیتدار انسداب، در حضدرت آن وجدود اثبدات بده پرداختن

 نیدا در سندهینو یها دغدغه از یرواقعیغ و ناشناخته یها داستان و ها هیحاش حیتنق و نقد
 رفتده سدتم ،یعیشد فرهند  و خیتدار محدو با کند یم تالش تیوهاب معاصر دوره در .است اثر
 نقدش و تلدخ خداطرات شدانه،یاند کدج یهدا لیدتحل بدا و دهد جلوه یینما مظلوم را انیعیش بر

 .کند پاک ها ذهن از را غاصبان ظلم
 ان،یدانشدددجو جواندددان، شدددبهات و ازیدددن بددده ییپاسدددخگو ،کتددداب نیدددا نگدددارش از هددددف

 یمددذهب ئدداتیه و مسدداجد امددور همچددون یمردمدد و یمددذهب ینهادهددا و هیددعلم یهددا حددوزه
 اثبدات هینظر اقناع یبرا ق،یدق شوکا و یواکاو با کوشیده است کتاب نیا سندهینو .است
 همدوار دوارکنندهیام و دیجد یراه نیحس امام دختر عنوان به هیرق تیشخص وجود
 و یاحساسد ریدغ ییفضدا در زیدن تیشخصد نیدا منکدران شدود موجدب گدرید ییسدو از و سازد
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 .آورند یرو زا آفت یها تعصب یجا به یشیاند هم به عالمانه
 هیددددددرق حضددددددرت تیشخصدددددد یوجددددددود اثبددددددات یپدددددد در سددددددو کیدددددد از پددددددژوهش نیددددددا
 و هددا هیحاشدد راسددتنیپ بددا دارد تددالش یطرفدد از و اسددت خیتددار و انسدداب در نیالحسدد بندت

 سدرآغاز و ابددی دسدت یخراف و یا اسطوره نه یواقع یمتن به یجعل و ناشناخته یها داستان
 خوانددن از پس ،منصف خواننده هر .دهد دینو حضرت آن یشناس تیشخص از را یروشن

 رو بدده رو کندددهپرا یهددا گددزارش از برآمددده و جددامع یا هیددنظر بددا بددار نینخسددت یبددرا اثددر نیددا قیدددق
 .شود یم

 بدوده نیدا بدر تدالش ،یدیروا و یخیتدار و یشناسد نسدب یهدا داده بر هیتک با ،کتاب نیا در
 شدده عیشا یاسام گرید دادن روا  از زیپره و یریگ کناره و بانو نیا بر هیرق نام اثبات با که
 :شود داده پاسخ لیذ یها پرسش به متون، از یبرخ در

 ست؟یچ هیرق حضرت مادر نام .1
 است؟ مستند شام و کربال در نیالحس بنت هیرق حضور ایآ .2
 صغراست؟ فاطمه ای رهیصغ فاطمه همان هیرق ایآ .3
 است؟ داشته تیواقع شام یها خرابه ایآ .4
 است؟ بوده یروز چه در هیرق حضرت شهادت .5
 دارد؟ تیموضوع نیالحس بنت هیرق درباره شبهات ایآ .6
 یجدد صدورت بده هیدرق حضدرت تیشخصد دربداره افتدهی انتشدار آثار بر ینقد چه .7
 است؟ مطرح
 دارند؟ ینظر چه هیرق حضرت تیشخص درباره معاصر عالمان .8
 و اسدت شدده اشداره یمهمد اریبسد موضدوعات بده هداپرسدش نیدا ضدمن در اسدت یهیبد

 انصداف بدا اههمدر رصدد و مدوارد آن قیددق یریدگ یپد بدا کده اسدت بداور نیدا بدر ،اثر نیا سندهینو
 وجدددود اثبدددات موضدددوع در نگارندددده یادعاهدددا عالمدددان، ژهیدددو بددده و پژوهشدددگران مخاطبدددان،

 .است اثبات و دفاع قابل حضرت آن یواقع و یخیتار
 .میینما می هیتوص همگان به را ارزشمند اثر نیا مطالعه

 


