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موضد ددوع کتد دداب حاضد ددر در بد دداره شخص د دیتشناس د دی
حضرت رقیه ،بنتالحسین

و رفع شدبهاتی اسدت کده

در منددابع پراکنددده در بدداره آن حضددرت گددزارش شددده اسددت.
پرداختن بده اثبدات وجدود آن حضدرت در انسداب ،تدار یخ و
نقد و تنقیح حاشیهها و داستانهای ناشناخته و غیرواقعی از دغدغههای نو یسنده در ایدن
اثر است .در دوره معاصر وهابیت تالش میکند با محدو تدار یخ و فرهند

شدیعی ،سدتم رفتده

بر شیعیان را مظلومنمایی جلوه دهد و بدا تحلیدلهدای کدجاندیشدانه ،خداطرات تلدخ و نقدش
ظلم غاصبان را از ذهنها پاک کند.
هدددف از نگ ددارش اید دن کتدداب ،پاس ددخگو یی ب دده نیدداز و شددبهات جوانددان ،دانشددجو یان،
حددوزههددای علمی ده و نهادهددای مددذهبی و مردم دی همچددون امددور مسدداجد و هیئددات مددذهبی
است .نو یسنده این کتاب کوشیده است با واکاو ی و کاوش دقیق ،برای اقناع نظر یه اثبدات
وجود شخصیت رقیه

به عنوان دختر امام حسین

راهی جدید و امیدوارکننده همدوار

سازد و از سدو یی دیگدر موجدب شدود منکدران ایدن شخصدیت نیدز در فضدایی غیدر احساسدی و

عالمانه به هماندیشی به جای تعصبهای آفتزا رو ی آورند.
ای د د دن پد د ددژوهش از ی د د دک سد د ددو در پ د د دی اثبد د ددات وجد د ددودی شخص د د دیت حضد د ددرت رقی د د ده
بندتالحسدین

در انسدداب و تددار یخ اسددت و از طرفدی تددالش دارد بددا پیراسددتن حاشدیههددا و

داستانهای ناشناخته و جعلی به متنی واقعی نه اسطورهای و خرافی دسدت یابدد و سدرآغاز
روشنی را از شخصیتشناسی آن حضرت نو ید دهد .هر خواننده منصف ،پس از خوانددن
دقیدق ایدن اثددر بددرای نخسددتینبددار بددا نظر یدهای جددامع و برآمددده از گددزارشهددای پرا کنددده رو بددهرو
میشود.
در این کتاب ،با تکیه بر دادههدای نسدبشناسدی و تدار یخی و روایدی ،تدالش بدر ایدن بدوده
که با اثبات نام رقیه

بر این بانو و کنارهگیری و پرهیز از روا دادن دیگر اسامی شایع شدده

در برخی از متون ،به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود:
 .1نام مادر حضرت رقیه

چیست؟

 .2آیا حضور رقیه بنت الحسین
 .3آیا رقیه

در کربال و شام مستند است؟

همان فاطمه صغیره یا فاطمه صغراست؟

 .4آیا خرابههای شام واقعیت داشته است؟
 .5شهادت حضرت رقیه
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در چه روز ی بوده است؟

 .6آیا شبهات درباره رقیه بنت الحسین

موضوعیت دارد؟

 .7چه نقدی بر آثار انتشدار یافتده در بداره شخصدیت حضدرت رقیده

بده صدورت جددی

مطرح است؟
 .8عالمان معاصر درباره شخصیت حضرت رقیه

چه نظری دارند؟

بدیهی اسدت در ضدمن ایدن پرسدشهدا بده موضدوعات بسدیار مهمدی اشداره شدده اسدت و
نو یسنده این اثر ،بدر ایدن بداور اسدت کده بدا پدیگیدری دقیدق آن مدوارد و رصدد همدراه بدا انصداف
مخاطب ددان ،پژوهش ددگران و ب دده و ید دژه عالم ددان ،ادعاه ددای نگارنددده در موض ددوع اثب ددات وج ددود
تار یخی و واقعی آن حضرت قابل دفاع و اثبات است.
مطالعه این اثر ارزشمند را به همگان توصیه مینماییم.

