
 

Anniversary of the Martyrdom of Imam Hasan Mujtaba (AS) 
Speaker: Dr. Zahra Moballegh 

Faculty at the Institute for Humanities and Cultural Studies and the University of Tehran 

Friday, October 16, 2020 at 9:00 PM 

 )ع(  یامام حسن مجتب  ینگاه داشتن حرمت انسان در زندگ عنوان:
Title: Maintaining the Human Dignity, as Observed in the Life of Imam Hasan Mujtaba (AS) 

(in Farsi with Live English Translation) 

Program: 

9:00-9:05       Quran Recitation 

9:05-9:55       Lecture 

9:55-10:05     Question and Answer 

10:05-10:15   Marsieh 

10:15-10:25   Ziarat Amin Allah and Dua 
Zoom Link to the programs: 

https://zoom.us/j/316797733?pwd=by9Mejh1NDJxU3ErU1hiaHNmZFlrZz09 

Meeting ID: 316 797 733  One tap mobile +19294362866  Password: 351023 

 :دهیکچ
محبوب   اریکه بس یهنگام ،یرخدادها بر او گذشت. در کودک  یاریمدت، بس نی. در استیز  یسال بر کره خاک ۴٧حدود  یحسن مجتب امام

بعد، مادرش   یبود. کم  امبری قدرت پس از رحلت پ  یهاشاهد کشمکش ش،یرا از دست داد و در خانه خو شانی اسالم بود، ا امبریپدربزرگش پ

که زبانزد   یت یبه خاک سپرده شد. پدرش با وجود دانش و درا یرفت و به ناچار شبانه و پنهان   ایاز دن یدر جوان یهاکشمکش نیهم یدر پ

پدرش   ت،یاش را در آزار و فشار فراوان نهاده بود. در نهابر سر قدرت، خانواده یهاکرد و همچنان کشمکش شهیپ  ینینشها خانهبود، سال

  یدر پ  ستیبایقاعدتا م یکس  نیشد. چن دیاز معترضان شه یکی ریدر نماز و به شمش ها،یدشوار انهیم در ری نظیپس از پنج سال حکومت ب

  ی. اما امام حسن مجتببودیدر او غالب م یی و جنگجو  یخونخواه هیروح د یبا دی. شابودیپدر م انیپایب یها انتقام خون مادر جوان و رنج

هر انسان از  اتی هر انسان بود. جان و ح یرفتارش، حرمت نهادن به زندگ یاصل یالگو  ای کرد. گو زیپره ییو انتقام جو  یزیهمواره از خونر

  یهارا هم در گفته نیها بود. انگاه داشتن شرافت و حرمت انسان ی. پس تا آنجا که توانست در پشدی پاس داشته م دیبود و با فیاو شر دید

  .اشیعمل ستیو هم در رفتار و ز دید توانیاو م

  یاو بررس دگاهیها را در د جان و شرافت انسان تیاهم ،یامام حسن مجتب یهاو گفته یکوتاه بر زندگ  یخی مرور تار کیگفتار کوتاه، با  نیا در

 .میکنیم



 :معرفي سخنران
استعداد درخشان و سپس   انیاز دانشجو لیتحص یهافلسفه غرب از دانشگاه تهران است. او در سال یدكتر زهرا مبلغ دانش آموخته دکتر

  ،یبوده و در حوزه مطالعات قرآن یالمعارف اسالم رةالمعارفیدا ادیبن یعلم  اتینخبگان بود. دكتر مبلغ هشت سال عضو ه یمل ادیعضو بن

او  نی. همچنکندیم یرا در دانشنامه جهان اسالم نوشته است و همچنان با آن موسسه همکار یمتعدد یهامدخل یاسالم القو اخ یاسماء اله

است. او به مدت   ییتهران و عالمه طباطبا ی ها و استاد مدعو فلسفه در دانشگاه یپژوهشگاه علوم انسان یعلم  اتی عضو ه ١٣٩٢از سال 

و   قیزنان در متن قرآن تحق ییهاتیو روا ییروا اتیاله نهیهاروارد به عنوان استاد مدعو در زم شگاهدان  اتی سال در دانشکده اله کی

  ک،یزیمتاف   یها دكتر مبلغ به حوزه یهاپژوهش شتری. بباشدیحوزه در حال پژوهش و نگارش م نیدر هم  زیست و اکنون نکرده ا سیتدر

  مانی( و »ا١٣٩٨)هرمس:   «یاشراق  یهافلسفه  ی»ساختار منطق یها دارد. کتاب ختصاصو مطالعات زنان ا یمطالعات اسالم ،یفلسفه اسالم

 ( به قلم او منتشر شده است.١٣٩٢: ینگر« )علمزنانه  اتیشناسان به الهمعرفت یافتیبه مثابه عقل: ره
 

 


